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ost már valószínüleg sok-sok zsidó házban folyik, még Bu da-
pes ten is, a kemény munka. Ez egy igazi un. ávodát párech, 

olyan munka, ami megtöri a testet. Aki vett már részt pészáchi 
takarításban, az nagyon jól ismeri ezt az érzést. Ez amelett, hogy 
nem annyira kellemes, egy nagy segítség nekünk, hogy széder este 
teljesíthessük azt, hogy úgy érezzük, mintha mi magunk, éppen most 
jönnénk ki az egyiptomi rabszolgaságból. És valószínüleg ez a mi 
korunkban, az életkörülmények változása miatt egyre inkább érzé-
kelhetővé válik. Amíg Bölcseink korában nagyjából annyiból állt a 
pészáchi takarítás, hogy egy nappal az ünnep előtti estén egy gyer-
tyával alaposan átnéztek minden olyan helyet, ahova kovászos ke-
rülhetett, addig egy mai háztartásnál ez teljesen elképzelhetetlen! 
Általában Purim körül már illik elkezdeni a takarítást. Egyébként 
más területeken is azt találhatjuk, ha megvizsgáljuk, hogy a generá-
ciók múlásával a gyakorlati tevékenységek egyre sokasodnak. Ha csak 
még egy példát hoznék, hogy néz ki egy péntek délután és szombat-
fogadás ma, és hogy nézett ki ugyanez Bölcseink idejében. Mindez 
persze nem véletlen. Hiszen alaptétel a vallásunkban, hogy jeridát 
hádorot van, azaz a generációk színvonala csökken. Egy mai ember-
nek sokkal több gyakorlati segítségre van szüksége, mint egy koráb-
binak. Amíg egy talmudi korban élő embernek elég volt kezet, arcot, 
lábat mosnia, tiszta ruhát vennie és egy-két rövid imát elmondania 
ahhoz, hogy elérje a szombat szentségét, addíg nekünk ennek sok-
szorosát kell tennünk, hogy ugyanezt elérjük. Szükséges, hogy sokkal 
többet foglalkozzunk a pészáchi takarítással, ahhoz, hogy el tudjuk 
érni az ünnep szentségét!

Milyen tartalmat tudunk ehhez a tevékenységhez rendelni azon-
kívül, hogy megtöri a testet? Bölcseink azt tanítják, hogy a chámec, 
a kovászos, az emberben levő rossz ösztönt szimbolizálja. Pészáchra 
ki kell takarítanunk minden chámecot, semmiféle rossz ne maradjon a 
birtokunkban! Így kéne belépnünk pészách ünnepébe, teljesen szaba-
don és tisztán mindenféle negatív motivációtól. Amíg a gyakorlatban 
hosszú órákon és napokon keresztül készítjük lakásunkat arra, hogy 
alkalmas legyen az ünnepre, evvel párhuzamosan kell önmagunkat is 
készíteni arra, hogy amikor beköszönt az ünnep, készen legyünk an-
nak szentségéhez felemelkedni és valóban szabaddá váljunk, nemcsak 
fizikailag.

Újságunk e számában talán a megszokottnál több terjedelmes cikket 
találhatnak Olvasóink. Reméljük megbocsájtanak nekünk ezért és ha 
máskor nem, legalább az ünnep alatt fognak időt szánni a hosszabb 
cikkek elolvasására is! Mi, legalábbis ezzel már el is szeretnénk kez-
deni azt a széder esti gyakorlatot, miszerint „kol hámárbe leszápér...
háré ze mesubách” (minél többet mesél valaki..., annál dícséretesebb)

Kívánunk minden kedves Olvasónknak kóser és örömteli pészáchot!
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zsidó ünnepek nem pusztán a zsidó nép meghatá-
rozó történelmi eseményeiről való megemlékezé-

sek. Ünnepeink olyan alkalmak, amelyek során Isten el-
lát bennünket azokkal az energiákkal, amelyek spirituális 
létünkhöz szükségesek.

Minden zsidó ünnep egy meghatározott esemény-
hez kapcsolódik. Az ünnepek jelölik azt az időpontot, 
amikor az Örökkévaló először nyújtotta számunkra ezt 
a spirituális élményt. De sokkal több történik ilyenkor, 
mint az eredeti történelmi eseményről való megemléke-
zés. Minden alkalommal, amikor a zsidó naptár elérke-
zik ahhoz az időponthoz, amikor egy bizonyos spirituális 
energia először megnyilvánult, az újra elérhetővé válik a 
számunkra. Az ennek révén megvalósuló Istenhez való 
erősebb közelség miatt ezeket a napokat szent napnak, 
ünnepnek hívjuk.

A szabadság évszaka
A kulturális antropológusok peszáchot a zsidó tavaszün-
nepnek tartják. A legtöbb kultúra rendez valamilyen ün-
nepséget a tél elmúltával, a tavasszal megjelenő új élet 
örömére. E tudósok nézete szerint peszách a zsidó vál-
tozata ennek az univerzális emberi szokásnak, azzal az 
egyedi jellegzetességgel, hogy ilyenkor hét napig kovász-
talan kenyeret eszünk.

A zsidó hagyomány szerint ebben van némi igazság. 
Peszách valóban a zsidó tavaszünnep, de egy lényeges 
különbséggel. Míg más kultúrák a természeti világ újjá-
születését ünneplik ilyenkor, mi e természeti megújulás 
spirituális megfelelőjét ünnepeljük. Ez az egyediség ab-
ból fakad, hogy mi általában egy jelenség spirituális as-
pektusára fókuszálunk, míg más kultúrák ugyanannak az 
élménynek a fizikai oldalára.

A tavasz fizikai szabadságot hoz
Ez alól peszách sem kivétel. Könnyű felismerni, hogy a 
fizikai világban miként jeleníti meg a tavasz a szabad-
ságot. Télen behúzódunk a lakásunkba, hogy megvéd-
jük magunkat a hidegtől, az esőtől, és átvészeljük a hosz-
szú, sötét téli éjszakákat. Ilyenkor nincs mit learatnunk, 
a természet szünetelteti bőkezűségét. Azokat az ételeket 
fogyasztjuk, amelyeket nyáron és ősszel előrelátóan el-
raktároztunk. Ahogy a tél előrehaladtával egyre vésze-

sebben fogynak a tartalékaink, az éhségtől való félelem 
kínzó szorongásával szembesülünk.

Mikor végre eljön a tavasz, fizikailag és érzelmileg is 
felszabadulunk. Ahogy kijövünk a téli odúnkból a szik-
rázó tavaszi napsütésbe, és betakarítjuk a terményt – 
peszách idején az árpát –, és látjuk, ahogy a növények 
rügyezni kezdenek, az éhségtől való félelmünk szerte-
foszlik, és elönt minket az élet visszatérése felett érzett 
öröm és izgatottság. Természetes, hogy ezt meg akarjuk 
ünnepelni, és örömünket másokkal is meg akarjuk oszta-
ni egy önfeledt mulatozás keretében.

Peszách is egy tavaszünnep. Imáinkban a „szabadságunk 
idejének” hívjuk, de az a szabadság, amit megünneplünk, 
annak a fizikai és emocionális felszabadulásnak a spiritu-
ális megfelelője, amelyet a természet tavaszi megújulása 
eredményez. Ahogy a természet megújulása felszabadítja 
az embert, hogy kifejezhesse örömét a rákényszerített in-

aktivitástól és szorongástól való megszabadulása felett, a 
spirituális felszabadulás lehetővé teszi, hogy kifejezzük az 
örömünket amiatt, hogy tudatosíthatjuk spirituális létün-
ket, és az anyagi világon túl, szellemileg is feltöltekezhe-
tünk. Peszách spirituális tavasza kiszabadítja a zsidó em-
bert a szellemi télnek megfelelő anyagiság börtönéből.

Szellemi tél
Az emberek az anyagi lét foglyai. Élesen tudatában va-
gyunk testünknek és szükségleteinek, de a lelkünket, 
amely kétségbeesetten keresi a kiutat a test kalitkájából, 
nem láthatjuk, csupán érezhetjük. Ám a szellemi fruszt-
ráltság érzése, amelyet akkor tapasztalunk, amikor lel-
künk el van fojtva és képtelen kifejezni magát, nem olyan 
fájdalmas, mint a fizikai éhség vagy a szorongás. Csupán 
egy finom, kényelmetlen érzés, amelyet könnyen figyel-
men kívül hagyunk, a lehangoltság szelíd formájaként.
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A fizikai érzékelésünk dominanciája nehézzé, sőt kí-
nossá teszi számunkra, hogy nyíltan kifejezzük spiritu-
ális énünket, még akkor is, hogyha erőteljesen érezzük, 
kell lennie valaminek a fizikai valóságon túl. E pszicho-
lógiai nehézség tetten érhető az igazság (emet) és a hit 
(emuná) közötti különbségtételben.

Az általános konszenzus szerint a valóság részének te-
kintünk mindent, amit érzékszerveinkkel felfoghatunk, 
vagy tudományosan mérhetünk, még hogyha közvetlenül 
nem is érzékeljük. De ha valami fizikailag nem ölt tes-
tet, vagy tudományos módszerekkel nem kimutatható, az 
csupán a hit tartományában létezik. Nem emet (igazság), 
csupán emuná (hit). Ha nem tudod bebizonyítani, akkor 
csak hihetsz benne.

Az igazság és a hit közötti különbség igen lényeges, 
mivel minket, embereket, sokkal jobban befolyásolnak 
azok a dolgok, amelyeket igaznak tartunk, mint ame-
lyekben csupán hiszünk. De néha az emuná olyan erőtel-
jes lehet, hogy a hit tárgya az igazság dimenziójába lép a 
hívő ember számára. Amikor ez megtörténik, akkor a va-
lóságról alkotott szűk definíciónk kitágul.

Mindezt a gyakorlatban is tetten érhetjük a mácá 
(pászka) evésének micvájában és abban az eseményben, 
amire az emlékeztet minket. „Ne egyél hozzá kovászosat, 
hét napig kovásztalant egyél, a sanyarúság kenyerét, mert 
sietve mentél ki Egyiptom országából, hogy megemlé-
kezz arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptom országá-
ból, életed minden napján.” (5Mózes 16:3.)

A Zohár a mácát a „hit kenyerének” nevezi, ami emlé-
keztet minket arra, hogy sietve hagytuk el Egyiptomot, 
vakon követve Istent a sivatagba, anélkül hogy tudtuk 
volna az úti célt, és megfelelően elláttuk volna magunkat 
a sivatagi tartózkodásra. Istenbe vetett erőteljes hitünk 
lehetővé tette számunkra, hogy átlépjük a pszichológi-
ai határvonalat, amely elválasztja a belső hitünket a kül-
ső valóság észlelésétől. Bár nem tudtuk, hogy a „valódi” 
világban hogyan fog Isten élelemmel és szállással ellátni 
ennyi embert a sivatagban, boldogan követtük Őt a hi-
tünk világában, ahol bármi lehetséges.

A mácá ereje átalakítja a hitet a valóság észlelésévé, és 
eltünteti a különbséget az igazság (emet) és a hit (emuna) 
között. A mácá valóban a „lélek kenyere”.

Szellemi tavasz
Spirituális szabadság akkor valósul meg, amikor a hit ezt 
a nagyfokú tisztaságot eléri. A hívő ember ekkor megsza-
badul az anyagi valóság erőteljes hatalmától, és megen-
gedi magának, hogy energiát fektessen abba a valóságba, 
amelyik csak a hit szemével látható.Anélkül a szellemi 
felszabadulás nélkül, melyet e tisztaság által érünk el, so-
hasem tudunk ugyanannyi energiát fektetni az emunába 
mint az emetbe. 

Az emberi tudatosság legmélyén nyugvó, racionalitás-
ból fakadó belső szkepticizmusunk meggátol minket ab-
ban, hogy nagy mennyiségű energiát és erőt fektessünk 
olyan dolgokba, amelyek csupán a hit segítségével látha-

tók. Nem vagyunk képesek elhallgattatni a belső han-
got, mely azt kérdezi „hogyan lehetsz biztos abban, hogy 
amiben hiszel, az valóban a valóság része?”. Hogyha eh-
hez a bennünk lévő szkepticizmushoz hozzátesszük a 
nem hívőktől jövő gúnyolódást és megvetést, könnyű be-
látni milyen fájdalmasan nehéz lehet még a legelkötele-
zettebb zsidónak is a micvák megtartásának szentelnie 
az életét. Az emet és emuná közötti különbségnek el kell 
tűnnie ahhoz, hogy képesek legyünk büszkén megtartani 
a Tóránkat anélkül, hogy kissé nevetségesnek éreznénk 
magunkat, vagy szabadkoznunk kellene miatta.

Most már van némi elképzelésünk arról, hogy mit je-
lent „a szabadságunk ideje” kifejezés. Peszáchkor Isten 
spirituális energiát ad a számunkra, amely lehetővé teszi, 
hogy élesítsük az emunán keresztül történő érzékelést, és 
felemeljük azt az emet szintjére. A különbség megszün-
tetése aközött, hogy valamit a hit által tudunk, vagy ál-
talánosságban tudásnak nevezünk, a szellemi szabadság 
lényege.

De az, hogy értjük, mit jelent a spirituális szabadság, 
még nem segít abban, hogy tudjuk, hogyan kell meg-
szereznünk azt. Hogyan nyújtja Isten számunkra ezt az 
energiát? Hogyan működik peszách?

A fizikai szabadság a spirituális szabadság eredménye
A zsidó hagyományban a fizikai megnyilvánulás csupán 
a szellemi világ felületi tükröződése. Eszerint a termé-
szet tavaszi megújulása és felszabadulása mögött húzódó 
valódi ok spirituális természetű. A természet peszách, a 
zsidó tavaszünnep, a lélek „szabadságának időszaka” mi-
att alkalmas arra, hogy az emberiség számára fizikai fel-
szabadulást hozzon. Az ilyenkor mindenki számára elér-
hető szellemi szabadság isteni kiáradása nyújt elegendő 
mennyiségű emunát ahhoz, hogy eltüntesse a különbsé-
get a fizikailag és a hit segítségével érzékelt valóság kö-
zött. Amikor a szellemi és a fizikai között megszűnik a 
különbség, a spirituális szabadság isteni kiáradása fizika-
ilag is kifejeződik, és amikor eléri a világunkat, tavasz-
ként érzékeljük azt.

Ha ezt a gondolatot még mélyebben megvizsgáljuk, az, 
amit emetnek, igazságnak vagy tudományos realitásnak 
hívunk, valójában csak a külső rétege az emuná még mé-
lyebb valóságának. A mi fizikai nézőpontunkból úgy tű-
nik, hogy az a valóság, amelyet igazságnak hívunk sokkal 
szilárdabb alapokon nyugszik, mint amit csak a hit ere-
jén keresztül tudunk elfogadni. De hogyha spirituálisan 
tekintünk a világra, arra a következtetésre jutunk, hogy 
ennek épp az ellenkezője igaz. Az emet csupán a felszíni 
rétege az emuná mélyebb valóságának. Az emuná az, ami 
szilárdabb alapokon nyugszik, mint az emet.

Tízes csoportok
A Zohár összeköt három olyan, egymástól látszólag elkü-
lönült eseményt, melyek tízes csoportban történtek. A világ 
10 kijelentéssel lett megteremtve, a Tórát 10 parancsolat-
ban adták, és Isten 10 csapással sújtotta az egyiptomiakat, 
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hogy elengedjék a zsidó népet. A Zohár szerint ezek az 
események a következő módon kapcsolódnak egymáshoz. 
A tíz kijelentés alakult a tízparancsolattá a tíz csapás által.

A prágai Máhárál megmagyarázza a kapcsolat első ré-
szét a Gevurot Hásem című könyvében (57. fejezet). A tíz 
csapást oly módon kell szemlélnünk, mint Isten tíz te-
remtő kijelentésének visszavonását. Az első kijelentés, 
„legyen világosság”, a sötétség csapása által lett vissza-
vonva. A tizedik kijelentés, „alkossunk embert”, az első-
szülöttek halálával. A növényzet megalkotása a növény-
zetet elpusztító sáskák csapása által stb. Mire véget értek 
a csapások, Isten visszavonta az összes kijelentést.

Valóságok összecsapása
A fáraó zavarba ejtő ellenállása érthetővé válik, ha a va-
lóság természetéről alkotott nézetek összecsapásaként te-
kintünk rá. Fáraó abban a valóságban hitt, amelyet mi 
az igazsággal feleltetünk meg. Számára azok a dolgok 
alkották a valóságot, amelyeket fizikai érzékszervei se-
gítségével megfigyelhetett, és amelyeknek a működését 
tudósai segítségével megérthette. A csodák csupán át-
meneti jelenségek voltak. Nem követték a természet tör-
vényeit, és nem illeszkedtek a valóságba. A csodák ereje 
olyan valóságból származott, amely csak a hiten keresztül 
valósulhatott meg. Amikor a hit ereje, ami energiát adott 
a csodáknak, elfogyott, a valóság még mindig ott volt. 
A létezés nem valamely istenség hóbortja volt. A létezés 
maga volt a valóság.

Isten nem olyan erővel támadta, amely a természeti vi-
lág része lett volna. Azzal próbált ráijeszteni, hogy mani-
pulálta a valóságot. A fáraó hitt a tudásban. Az ő igazság-
érzékelése nagyon erőteljes volt, és arra használta, hogy 
különbséget tegyen valóság és illúzió között. Isten trük-
köket használt a fáraó ellen. Még Isten sem tudta vég-
érvényesen megváltoztatni a valóságot. A fáraónak csak 
annyit kellett volna tennie, hogy túléli ezeket a trükkö-
ket. Egészen addig, amíg Isten nem alkalmazott termé-
szeti erőt Egyiptom ellen, ő biztonságban volt. Nem kel-
lett félnie a csodáktól. A valóságban ő biztonságban volt.

A csodák maga a valóság
A csapásokat Isten azért küldte, hogy megmutassa, nem 
létezik valóság. Amit igaznak érzékelünk, valójában 
mind csoda. Csupán Isten teremtő kijelentései valóságo-
sak. Minden alkalommal, amikor az Örökkévaló vissza-
vont egy kijelentést, az ún. valóság egy része összeomlott.

A csapások megmutatják, hogy amit igaznak vé-
lünk és valóságként definiálunk, valójában csupán hit. 
Érzékszerveink bizonyítékai és mindazok a tudományos 
törvényszerűségek, amelyeket kikövetkeztetünk, nem a 
valóság talajára helyeznek minket, csupán a teremtő ki-
jelentések felszíni rétegével hoznak minket kapcsolatba. 
Az igazság valóságát követni egyenlő a hit valóságának 
követésével. Mindkettő ahhoz a következtetéshez vezet, 
hogy csupán Isten teremtő kijelentései képezik a valósá-
got. A létezés legmélyebb szintjén nincs különbség emet 

és emuná között, a kettő ugyanaz. A köztük lévő különb-
ség csak a fáraó elméjében lévő illúzió, mely a tíz csapás 
által egyszer és mindenkorra összetört.

A létezésbe való kapaszkodás
De még ennél is mélyebbre mehetünk. Ha csupán Isten 
teremtő kijelentései alkotják a valóságot, akkor csak úgy 
tudjuk fenntartani a létünket, hogyha folyamatosan mű-
ködésben tartjuk azokat. A csapások megmutatták, hogy 
a Teremtő kijelentéseknek szükségük van emberi befoga-
dókra. Amikor a fáraó visszautasította, hogy figyeljen rá-
juk, Isten megmutatta, hogy kész visszavonni őket, és a 
fáraó makacsságával szemben ezt egyenként meg is tette.

Csak úgy tudjuk biztosítani Isten kijelentéseinek foly-
tonosságát, és ezáltal saját létezésünk fenntartását, hogy-
ha odafigyelünk, és megpróbáljuk megérteni Isten üze-
netét, a lehető legmélyebben. Így kapcsolódik össze a 
teremtés kijelentéseinek folytonossága a tízparancso-
lat megtartásával. Csak az Ő tízparancsolatán keresztül 
tudjuk megérteni Isten teremtő kijelentéseinek célját. 

Különbséget tenni emet és emuná között
Elérkeztünk az emet és emuná közötti különbségtétel leg-
kritikusabb pontjához. Hogyha a valóságot aszerint de-
finiáljuk, amit általánosan igaznak vélünk, akkor nincs 
szükség végső célra. A világ, amelyet érzékszerveinkkel 
tapasztalunk, egyszerűen azért létezik, mert van. Amíg 
biztosak lehetünk abban, hogy a körülöttünk lévő fizikai 
világ valódi, nem fontos, hogy miért létezik, vagy volt-e, 
aki megalkotta. Az igazság magától értetődő, nem igé-
nyel magyarázatot. Hogyha az a világ, amelyet az érzék-
szerveinkkel tapasztalunk, és a tudomány módszereivel 
tanulmányozhatunk, alkotja a végső valóságot, bizton-
sággal figyelmen kívül hagyhatunk mindent, amit csu-
pán a hit erejével fedezhetünk fel. Ezek a dolgok nem va-
lóságosak, akkor mi szükség rájuk?

Peszách a spirituális szabadság ideje, mert a Kivonulás 
demonstrálja azt a téves következtetést, amely alapjául 
szolgál az „igazság” világáról alkotott képünknek. Nincs 
igazság hit nélkül, az emet az emunában gyökerezik.

Isten minden peszáchkor lehetőséget ad számunkra, 
hogy lássuk, a valóság az emuná erején alapul. Nem ve-
hetjük természetesnek, és csak addig áll fenn, amíg a cél-
jára fókuszálunk. Hogyha befogadók vagyunk peszách 
üzenetére, akkor nem lesz ránk hatással a körülöttünk 
lévő fizikai világból eredő biztonság hamis látszata. 
Boldogan fogjuk Istent követni a sivatagba és az életün-
ket a Szináj-hegy felé vezetni. Szükségünk van a tízpa-
rancsolatra, hogy a teremtő kijelentések működjenek. 
Peszáchkor a fizikai korlátaink láncai lehullanak, és sza-
badon kifejezhetjük örömünket afelett, hogy kiszabadul-
tunk a világ hamis érzékelésének béklyójából.

fordítás · Németh Zoltán
forrás · aish.com
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Szántó-Várnagy Ádám (Binjomin Zeév) matematikus 
PhD hallgató és a Lativ Kolel aktív tagja. Nemrég nő-
sült, felesége Eszter Lea szintén a Lativ lelkes tanuló-
ja. Bár a haladó csoportba jár, agilis személyisége jól 
ismert a tanulócsoport minden résztvevője számára. 
A szövegelemzések mellett sokat foglalkozik a Lativ 
népszerűsítésével. Tehetsége sokrétű, az elméleti kér-
dések éppúgy érdeklik, mint a praktikum: egyéb teen-
dői mellett most éppen zenei anyagot állít össze a Kolel 
szombatköszöntéseinek népszerű dallamaiból.

– A Facebook-profilodon fellelt gyerekkori képeid alapján 
nem szigorúan hagyománytartó családban 
nevelkedtél. Hogyan lettél mégis vallásos?

– Édesapám tett egy fogadalmat az ő 
édes apjának: ha bármikor, bármelyik fia 
akár a legkisebb mértékben érdeklődni 
kezd a zsidó hagyományok iránt, segíte-
ni fogja a visszatalálásban. Ennek ered-
ményeként amikor kisgyermekként ér-
deklődni kezdtem a gyökereink iránt, 
be íratott Talmud-Tórára. Voltam a szar-
vasi táborban is, e két helyen kaptam 
gyerekként a zsidóságról az alapélmé-
nyeket. Az érdeklődésem egyetemista 
koromban éledt újjá, amikor a matematika szak mellett 
„felüdülésképpen” hetente egy napot a liturgika szakon 
töltöttem az OR-ZSE-n. Dovid Gottlieb rabbi írja va-
lahol: ahogy minél többet tanult, a lába kezdett intel-
lektuálisan stabil talajon állni. Ez a mondat számomra 
bárminél jobban leírja a saját tapasztalataimat. Az idők 
során számtalan magyarázatot hallottam a zsidóság lé-
nyegével kapcsolatosan, vallásosakat, kevésbé valláso-
sakat egyaránt. Számomra egyértelműen az előbbiek 
voltak szellemileg vonzóbbak. A zsidó értelmiség köré-
ben gyakori szkeptikus, a vallást egyszerű viccnek tartó 
alapállás antitéziseként én mérhetetlenül izgalmas dol-
gokra leltem a hagyományos forrásokban.

Utólag visszatekintve jelentős ugrásnak az tűnik, 
hogy abban az időben, amikor elkezdtem szombatot 
tartani, minden alkalommal előzetesen kinyomtattam 
egy oldalt az aish.com-ról, amelyet reggel alaposan át-
tanulmányoztam, és feltöltekeztem az üzenetével az 
egész hétre.

– A zsidó vallás a közösségben létezés szilárd tudatára épül. 

Hogyan lehet rátalálni a megfelelő közösségre a mai kor em-
berének, aki alapvetően önérdek-érvényesítésre, másrészt az 
innen-onnan felmarkolt töredéktudások, eltérő kulturális ha-
tások szabad összerendezésének posztmodern gyakorlatára 
rendezkedett be?

– Az internetről való tanulást követő második nagy 
mér földkő az életemben az volt, amikor elkerültem a La-
tiv Kolelbe. A Sijével közös tanulások során vált világos-
sá, hogy a zsidóságot (egy adott szint fölött) nem lehet az 
internetről megtanulni. A Szóbeli Tan maga az ember. 
Csak egy hús-vér ember közvetítésén keresztül kaphatom 
meg a tanítást, máskülönben kimaradok a maszórából. 

A közösség a zsidó vallás egyik legfontosabb vetülete. 
Most, amikor már tiszta számomra, hogy kiktől tanu-
lok és mit, a legfontosabbnak az az alapelv tűnik, hogy 
mindent tiszta forrásból! Ha az ember túlságosan eltér a 
mainstream értelmezésektől, minden nagyon furcsa lesz.

A kérdés második feléhez visszatérve, érdekesnek tar-
tom megvizsgálni, hogy egy korban mi a nehéz, és mi a 
könnyű. A mi korunkban könnyű, hogy a neten minden 
tudás azonnal elérhető, arról nem is beszélve, hogy Izrael 
is közelebb van mint valaha. Sije mondta egyszer vicce-
sen miután megjegyeztem: „hú, akkor most ki kell men-
ni Izraelbe”, hogy „hát, igen, minden kornak megvan a 
ma ga megpróbáltatása, ennek a kornak az, hogy ingyen 
kell Izraelbe utazni”. A múltkor például az egyik legna-
gyobb ma élő rabbival beszéltem a Skype-on, és válaszolt 
a kérdéseimre. Minden kornak megvan a maga felada-
ta. Chofetz Chaim, a kora talán legnagyobb rabbini-
kus tudósa rávilágított, hogy az ő nemzedékének a láson 
hárában kellett fejlődnie. Ez természetesen ma is igaz, 
de legalább ilyen fontosnak látszik a cniut, vagy éppen 
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a kiruv, a hagyománytól eltávolodott zsidók közelítése, 
visszavezetése a vallásos élethez. Ezzel végre megszűn-
het a zsidóságról alkotott közkeletű kép, a gettózsidó-
ság jelensége. Szólnunk kell a többi zsidóhoz, méghoz-
zá a szeretet hangján. A Lativ Kolel többek között ezért 
óriási dolog, és nagyon örülnék, ha a saját energiáimból 
és is minél többet tudnék mozgósítani a kiruv sikere ér-
dekében. Nagyon fontos – mondta Rav Chachamovics, 
Rav Keleti jó barátja és támogatója – hogy nem lehet 
abban bízni, majd Rav Keleti és Sije megoldja minden 
prob lémánkat. Ezért a mi feladatunk követni és támogat-
ni őket, minden képességünkkel a közös céljainkat kell 
szolgálnunk.

– Tapasztalataid alapján lehetséges Magyarországon az 
elvárásaid szerinti zsidó életet élni? Nem fordult meg a fe-
jedben, hogy próbára tedd magad a világ valamely megbíz-
hatóbb zsidó infrastruktúrával bíró, gazdagabb közösségeket 
felsorakoztató részén?

– Amikor Izraelben voltunk, állandóan ezt hallottuk: 
maradjatok! Tapasztalat, hogy amint valaki elér a vallá-
sosság egy bizonyos szintjére, előbb-utóbb kiköltözik egy 
vallásosabb helyre. Az elmúlt években ezért olyan fluk-
tuációnak lehettünk szemtanúi, hogy ha csak azok, akik 
az utóbbi időben kimentek, itt lennének most, akkor ver-
senyre kelhetnénk az összes többi európai zsidó közös-
séggel.

Persze, egyszerűbb becsatlakozni egy jól működő kö-
zösségbe, de jóval izgalmasabb létrehozni egy ilyet. Ez 
esetben a létrejövő közösség arculata olyan lehet, amilyen 
még sohasem létezett korábban – és még csak költözni 
sem kell a továbblépés érdekében. Hagyományosan két 
nézet ütközik ilyenkor: vannak, akik azt hangsúlyozzák, 
hogy az ember felelőssége elsősorban a saját családjára 
terjed ki. Ha ezt tartjuk mérvadónak, az oktatás miatt 
egyenesen következik a megoldás: ki kell költözni! Bár 
itthon is vannak úgynevezett zsidó iskolák, ez koránt-
sem azt a színvonalat és tematikát jelenti, mint mondjuk 
kint Izraelben. Nem beszélve a jesivákról! Rav Keleti jó-
voltából alkalmunk nyílt betekinteni több nagy hírű jesiva 

mindennapjaiba is Manchesterben és Gatesheadben. 
Hatalmas csarnokokat kell elképzelni, a falak egészen 
a mennyezetig roskadásig rakva könyvekkel, és a fiata-
lok asztalok mellett ülve párokban tanulják az aktuális 
talmudi részt. Mindenki ugyanazt. Manchesterben a ros 
jesiva, a vezető rabbi néhány jó szót szólt hozzánk búcsú-
zóul. Sosem fogom elfelejteni, amikor azt mondta, hogy 
a Tóra az élet fája, a szellemi gyökér, amelyből kinőttünk. 
Jegyezzük meg egy életre, vigyük haza üzenetként amit 
itt láttunk, hogy a Tóra tanulásának lehetősége minden 
zsidó szá mára óriási kincs.

Másrészt azonban felelősségünk van a tágabb közösség 
iránt is, és a szükséges zsidó oktatást meg tudjuk szervez-
ni magunk is. Amikor körülnézek, azt látom, hogy óriá-
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si potenciál rejtőzik a 80 ezres magyar zsidóságban, csak 
segítenünk kell ezt előhozni. Ez a másik nézet, amelyet 
Rav Keleti és nemrég elhunyt mentora, az utóbbi évti-
zedek legnagyobb tóratudósa, Rav Elyashiv is képviselt. 
A nulláról kell működő, erős közösségeket létrehozni! 
Persze ehhez az ortodoxiának olyan arcot kell mutatnia, 
amely vonzó a fiatalok számára. Ezt próbáljuk most ki-
alakítani a Lativ tevékenységén keresztül.

– Nemrégiben nősültél. Fontos volt számodra, hogy éle-
ted párja társad legyen a zsidó tradíciók megtartásában? 
Egyáltalán: miért fontos a zsidó házastárs, miként lehet meg-
találni, és neked hogyan sikerült?

– Amikor a kántor szakra jelentkeztem, igazi liberális 
zsidó gyerekként az volt az elképzelésem, hogy ha vala-
kivel megismerkedem, az jó lesz. Ha zsidó, az jó, ha nem, 
az sem baj. Aztán amint kezdtem a közösségbe beillesz-
kedni, lassan leesett a tantusz, hogy ez azért nem így van. 
Nekem mint kántornak legalább a születendő gyereke-
im briszéig el kell jussak, és ehhez olyan partnerre van 
szükség, aki támogat. Majd szép lassan kikristályosodott 
a többi részlet is: ha sábeszt akarok otthon tartani, kell, 
hogy a másik értse, miről van szó. A problémát az jelen-
tette, hogy fogalmam sem volt, miként váltsam valóra a 
céljaimat. A tudáshiányt egy váratlan felfedezés szüntet-
te meg. Az interneten találtam egy kifejezetten nemrég 
vallásossá vált zsidóknak szóló „randizó” kurzust. Ebből 
világossá vált, hogy mit keressek egy másikban, mire fi-
gyeljek. Egy világ nyílt meg előttem.

A JMPointra is regisztráltam, ami utólag visszatekint-
ve okos döntés volt, hiszen a folyamatos bejelentkezések 
elmélyítettek abban a tudatban, hogy a párkeresés fontos 
dolog, amelyre folyamatosan oda kell figyelni. Definiáltam 
a célt, és tettem is az érdekében. Ezzel máris elkezdődött 
egy folyamat, amely fokozatosan átformálta a személyisé-
gemet. Ez általában véve is jó példa a micva működésére: 
csinálj egy jó cselekedetet, és az visszahat rád! Egyébként 
a feleségemet, Eszter Leát is közvetve a JMPoint segítsé-
gével találtam meg. Egy közös ismerősünk a feltöltött pro-
filom láttán ismertetett össze bennünket.

– Kényes kérdést készülök feltenni. Matematikusként ho-
gyan próbálod meg összeegyeztetni a tudományos világképet 
a Tóra ettől gyakorta eltérő szemléletével?

– Éppen tegnap beszélgettem egy kedves ismerősöm-
mel, aki említette, hogy egy bonyolult elméleti kérdésen 
vitatkozó matematikusokat látva az utcán, az arcukra ki-
ülő izgalomról, átszellemült koncentrációról én jutottam 
az eszébe. Azt válaszoltam neki, hogy nagyon jó, ha vala-
ki a szellemi dolgoknak tényleg tud örülni, mert az ilyen 
természetű örömben nyoma sincs az önzőségnek. Nem 
valaminek a birtoklása tesz boldoggá, hanem az, hogy 
megértettünk valamit a világ működéséből. A Tóra rá-
adásul lényegesen több ennél, hiszen a tanulmányozása 
micva is.

A zsidóság számomra két dolgot egyesít: jónak kell 
lenni, és okosnak kell lenni! Mindkét dolgot külön-külön 
az egész világon megtaláljuk. Jónak kell lenni! – mond-

ják az etikusok, és a többi vallások képviselői egyaránt. 
Okosnak – hangsúlyozzák az egyetemek, kutatóműhe-
lyek. De azt, hogy a kettőt együtt kell megvalósítani, az-
zal sehol másutt nem találkoztam. Bennem mindkettőre 
erős belső biztatás él.

– Segít a természettudományos háttér a tóratanulásban? 
A bölcsészek előnye nehezen tűnik behozhatónak a szövegek 
vizsgálata során…

– A bölcsészek helyzetéről nem tudok nyilatkozni, de 
nekem jól jött az egyetemi képzés. Nekünk rögtön a ma-
tematikusképzés indulásakor elmondták, hogy mind-
egy mit csinálunk később, amit itt kapunk, az nem más, 
mint a matematikus gondolkodás. Ebből megtanultam, 
hogy hogyan ne ijedjek meg egy problémától. Nincs az 
az absztrakt matematikai kérdés, amelynek a megoldása 
során ne lehetne valamerre előrelépni. Ez a rutin és in-
tellektuális biztonság, ami igazán sokat segít a tóratanu-
lás során is.

– Hallottam, hogy eredetileg énekes akartál lenni. Tudod 
valahogyan kamatoztatni a zenei tehetséged a zsidó hitélet 
során?

– Az OR-ZSE-re úgy kerültem, hogy jó lenne kántor-
nak lenni. Rendes középiskolásként zenekart akartam 
alapítani, de még az egyetemet elkezdve is arról ábrán-
doztam, hogy híres popsztár leszek. Csakhogy szembe-
sülnöm kellett azzal, hogy nem tudok énekelni. Mit le-
hetett tenni? Beiratkoztam a kántor szakra, ahol ingyen 
tanítottak az éneklésre. Mára ez az éneklés dolog hát-
térbe szorult, és a szövegértelmezés, a Talmud tanulá-
sa vette át a helyét. Azért persze nem teljesen: nemrég 
néhányan a Lativból, Arató Mátyás, Lengyel Dávid és a 
sógorom, Várnagy Áron Bence felvetették, hogy a lativos 
péntek esti dallamokat jó lenne összegyűjteni és rögzí-
teni, hogy amikor sábáton van, együtt tudjuk énekelni 
a közösséggel. Minden héten egy órát foglalkozom ez-
zel, és ha végre összeáll a zenei alap, szeretném, ha a 
kolelosok együtt felénekelnék a dallamokat.

– Nagyon aktív szereplője vagy a Lativ közösségi életének. 
Mit szeretnél a jövőben elérni az itteni tevékenységed során? 
Milyennek látod a tanulócsoport jövőjét?

– Egy előző kérdésre visszautalva azt szeretném elérni, 
hogy érdemes legyen Magyarországon maradniuk a val-
lásosabb zsidóknak. Rav Chachamovich mondta, hogy 
jó az, amit csinálunk, látszik a fejlődés, de ez még nem 
elég. Ha ebben a tempóban haladunk tovább, a gyereke-
ink felneveléséhez még nem lesz elég kialakult a környe-
zet. Tsuvát kell gyakorolnunk, megtérni, és folyamatosan 
megkérdezni magunktól, hogy jó-e amit csinálunk? Ha 
nem, gondoljuk újra! Ebben szerepet kell kapjanak és vál-
laljanak a nyitott szellemiségű lativos fiatal tanulók. Ha 
így teszünk, akkor ez egy élő közösség lesz. Magyaros 
és zsidós.

készítette · Réti János



11

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2013. március-április

zsidó oktatás egy sokat vitatott téma, ami sok el-
mélkedés tárgya. Sokat is írtak már róla. Ha gyo-

mány tisztelő körökben szokás volt, vagy még mindig 
szokás, a kisgyerekekkel a Tóra tanulását Mózes harma-
dik könyvével kezdeni. Ez a hetiszakasz, következéskép-
pen szít némi vitát a kommentárok között arról, hogy a 
gyerekek hogyan tanulják a Tórát.

A kommentárokból kitűnik, hogy alapvetően a gyere-
kekre az tesz mély benyomást, ami a szülőknek is nagyon 
fontos. Ez vonatkozik a jó és a rossz dolgokra egyaránt. 
Például ha egy gyerek azt látja, hogy az apja vagy az any-
ja valami miatt rosszkedvű lesz, az nagy hatást gyako-

rol rá. Hogyha a szülő elégedetlenségére lelassul a for-
galom, és az mindenki életét kockáztatva, alig megállva, 
fantasztikus manőverezéssel jut keresztül a tolakodó au-
tósokon, a gyerek ebből megtanulja, hogy a mi a lénye-
ges a szülőnek.

Másfelől viszont ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő 
türelmesen és önuralommal tud viselkedni, a gyerek ezt 
észreveszi, elraktározza tudat alatt és később ezeket a tu-
lajdonságokat értékeli majd.

Van egy történet egy igaz emberről, aki Izrael északi 
részén élt. Mindig elvitte a fiát a zsinagógába az ima-
idők alkalmával. Egy másik imádkozó a zsinagógában 
hasonlóképp cselekedett. Ez a másik ember minden al-
kalommal folyamatosan gyötörte a fiát, hogy az bizto-
san az imakönyvet nézze és mondja az összes szót, míg 
az igaz ember csak ült a fia mellett és szándékosan csak 
a saját imájával volt elfoglalva. Egy nap a másik imádko-
zó azt kérdezte az igaz embertől: „Miért nem tanítod a 
fiadat imádkozni? Csak hagyod, hogy itt üljön a zsina-
gógában és oda se figyelsz rá. Hogyan fog így megtanul-

ni rendesen imádkozni?” Az igaz ember azt válaszolta: 
„Tanítom a fiamat imádkozni, csak épp úgy, hogy én ma-
gam helyesen imádkozom, és ezzel példát mutatok neki. 
Ahogy idősebb lesz, majd ő is helyesen fog imádkozni. Te 
ezzel szemben azt hiszed, hogy helyesen tanítod a fiadat 
azzal, hogy folyton megzavarod. Ezzel csak arra tanítod 
meg, hogy ne figyeljen oda az imára. Ő is ugyanígy fogja 
zavarni majd a saját gyerekét ima közben.

Világos, hogy ha az fontos nekünk, hogy zsidók va-
gyunk, és azt akarjuk, hogy ez a gyerekünknek is fontos 
legyen, akkor meg kell mutatnunk nekik, hogy ez fontos.

Volt egyszer egy kőműves, akinek volt egy fia, akit el-
küldött a helyi melamedhez (Tóratanárhoz) tanulni. Az 
ember elmaradásban volt a fizetséggel a melamednek, és 
ezért a saját szegénysége miatt a melamed kénytelen volt 
egy másik, rendszeresen fizető tanítványt felvenni a kőmű-
ves fia helyett. Sajnos kevés volt a tégla abban az időben 
és ezért a kőműves kevés munkát kapott. Hallotta, hogy 
egy gazdag ember épp valaki olyat keres, aki egy kemencét 
épít neki téglából (a téglakemencét használták főzésre és 
fűtésre is) és ő vállalta el a munkát. Mivel nem volt téglá-
ja, ezért elkezdte óvatosan szétszedni a saját kemencéjét és 
abból a téglából építette meg a vevő kemencéjét. A fizet-
séget a melamednek adta, hogy a fia tanulhasson. Nagyon 
hideg volt a tél a kőműves házában abban az évben, azon-
ban nem kérdés, hogy mi élvezett elsőbbséget. A benyo-
más ,amit ez tett a fiúra örökre vele maradt, és ez volt az 
alapja mindannak, amit később az életben el tudott érni. 

Tudnunk kell, hogy nem élhetünk egy vákuumban, ha 
nem adjuk át a Tóra és a micvák teljesítésének értékét a 
gyerekeinknek, akkor más értékek veszik át azok helyét. 
A populáris média egészen biztosan nem szenved hiányt 
olyan dolgokban, amik rossz irányba befolyásolhatják a 
gyerekeket. Elkerülhetetlen, hogy ezeket a példákat a ma-
gukévá tegyék, és ahelyett, hogy olyan magatartást sajátíta-
nának el, amit mi szeretnénk nekik tanítani, irigylésre mél-
tó életű híres embereket utánozzanak. Igazán ezt akarjuk?

A Tóra volt a zsidó tanulás középpontjában több ezer 
évig. Ennek sikerült a tudás elsajátítása és nagy tettek 
iránti vágyat kialakítania bennünk. Úgy ismernek min-
ket, mint a könyv népe. Melyik másik könyvre utalnak 
ezzel mindig? Igazán a Tóra emelte fel a népünket, ne 
hagyjuk, hogy a múltba legyen száműzve. Tegyük a gye-
rekeknek a Tóra minőségi tanítását elsőbbséggé.

forrás · torah.org
fordítás · Bálint Lea

kinek mi a fontos…
Rabbi Chaim Dovid Green

Vájikrá

a
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„És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Parancsold 
meg [cáv] Áronnak és fiainak, mondván: ez az égőáldozat 
tana…” (3Mózes 6:1–2.)

A hetiszakasz elején Isten utasítja Mózest, hogy paran-
csoljon a kohén gádolnak (a főpapnak) az égőáldozatot, 
vagyis az olát illetően. A Midrás kihangsúlyozza a „pa-
rancsold” (cáv) kifejezést. Általában a Tóra azt írja, hogy 
„mondd meg Áronnak és fiainak”. Miért használja itt a 
Tóra a keményebb cáv szót?

A Rási által idézett Midrás úgy magyarázza, hogy az 
erősebb szó használata nyomatékosítja a zérizusz, vagy-
is a készség szükségét. Ez az olánál kifejezetten fon-
tosnak bizonyul. Rabbi Simon szerint az égőáldozattal 
pénzügyi veszteség is járt, ezért elképzelhető volt, hogy 
a Kohen Gadol esetleg ódzkodott volna ettől 
a micvától. Ezért van szükség a keményebb 
felszólításra. (Torát Kohánim 6:1.)

Rabbi Jechezkel Levenstein arra a midrási 
igazságra hívja fel a figyelmünket, hogy a 
kohén gádol mindig nemzedékének a leg-
igazabb és legszentebb embere volt (bár a 
második Szentély idején a kohánim sokszor 
korrupció vagy hatalmi játszmák során emel-
kedtek a posztra). Továbbá a Talmud sze-
rint csak dúsgazdagon válhatott valaki kohén 
gádollá. (Jomá 18a.) Ebben az esetben a Tóra 
„aggodalma” indokolatlan. Miért lenne szükség egy pén-
zes ember kihangsúlyozott kötelességtudatára egy apró 
anyagi áldozat miatt? Rabbi Levenstein úgy tartja, hogy 
még a kohén gádol is ki van téve a pénz iránti vágynak. 
(Tallelei Orosz Cáv, 100. o., Meillitz Josher idézete alap-
ján.)

Bölcseink több helyen is foglalkoznak ezzel a vággyal 
(lásd Chagiga 11b, Bává Bászrá 165a, továbbá Mesilász 
Jesárim 11. fejezet). Az egyik kirívó példa a Talmud Bává 
Bászrá szakaszában található, mely a leggyakoribb bű-
nökkel foglalkozik. „Rav Jehuda mondja Rav nevében, 
hogy az emberek többsége [elbotlik] a lopásban, kisseb-
ségük [pedig elbotlik] az erkölcstelenségben”. Rási azon-
ban rávilágít, hogy ez nem azt jelenti, hogy az emberek 
többsége nyilvánvalóan lop, hanem azt, hogy megpróbál-
ja racionalizálni azt, hogy az üzleti életben megtagad má-
soktól olyan pénzeket, amelyek jogosan megilletnék őket. 
A Talmud így tanítja meg nekünk, hogy a jécer hárá min-
denkit fenyeget: pénzért könnyen megpróbálhatjuk meg-
indokolni tisztességtelen viselkedésünket.

Még a legtisztességesebb emberek is érezték a pénz 

csábítását. A nagy tudású bölcs, Rabbi Jiszroél Szalanter 
egyszer meglátogatott egy rendkívül gazdag embert. A 
látogatás folyamán a vendéglátónak valamilyen okból egy 
rövid időre el kellett hagynia a szobát, egyedül hagy-
va ezzel Rabbi Jiszroélt. Amikor visszatért, látta, hogy 
Rabbi Jiszroél már nincs a helyiségben. A ház előtt talált 
rá. Rabbi Jiszroél tudatta vele, hogy egy megszámolatlan, 
de nagy mennyiségű pénzösszeget látott a szobában. A 
fenti talmudi traktátust alkalmazva Rabbi Jiszroél meg-
állapította: hogyha a jichud tilalma vonatkozik egy más 
nemű személlyel való egyedüllétre, vagyis az erkölcste-
lenségre, amelyben csak kevesen botlanak el, akkor az 
még inkább vonatkozik a pénzre, amellyel az emberek je-
lentős része elbukik.

Ha egy olyan kaliberű ember, mint Rabbi Jiszroél 
Szalanter úgy érezte, hogy szüksége van a további korlá-
tokra saját védelme érdekében, akkor bizonyára minden-
kinek érdemes kordában tartania ezt az erős jécer hárát. 
Több területen is alkalmaznunk kell ezt a hozzáállást. Ez 
a parasa rámutat: figyelnünk kell arra, hogy a pénz iránti 
vágy ne befolyásolja a micvák teljesítését. Számos paran-
csolat igényel jelentős anyagi áldozatot, de az egyénnek 
törekednie kell arra, hogy ezeket ugyanúgy megtegye, 

mint az „olcsóbbakat”. Továbbá törekedni kell arra is, 
hogy a micvákra szánt kiadások egyensúlyban legyenek 
egyéb kiadásainkkal. Ha valaki sokat költ egy nyaralás-
ra, házra, autóra, akkor ugyanúgy illik költenie a paran-
csolatokra is. Kifejezetten igaz ez a jótékonyságra nézve.

Egyszer a Chofec Chájim jótékonyságra bátorított egy 
gazdag embert. Az ember viszont úgy érezte, hogy már 
eleget adott. A Chofec Chájim emlékeztette: csak a kár-
pitra többet költött, mint jótékony célokra!

A pénz túlzott szeretete úgy is lehet rossz hatással az 
ég szolgálatára, hogy elvesztésétől tartva esetleg megpró-
báljuk csűrni-csavarni a Tóra törvényeit. Így egy egyéb-
ként vallásos ember késztetést érezhet arra, hogy ne te-
gyen fel halachikus kérdéseket pénzügyi vonatkozásban.

A kohén gádolnak szánt figyelmeztetésből láthat-
juk, hogy még a legnagyobbakra is hatással van a pénz. 
Remélem kiérdemeljük, hogy jóra használhassuk a va-
gyonunkat!

forrás · aish.com
fordítás · Horváth Marcell

a pénz csábítása
Rabbi Yehonasan Gefen

Cáv

Remélem kiérdemeljük, 
hogy jóra használhassuk 

a vagyonunkat!
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elépült a Szentély, és a zsidó nép izgatottan haszná-
latba veszi. Mózes, Áron, a leviták, és az egész nép 

kíváncsian várakozik, hogy vajon milyen lesz majd ott ál-
dozni. Áron, a főpap „lámpalázas”. Mózes ösztönzi, no-
szogatja, menj, menj csak bátran! Ne szégyenlősködj!

Rásinak szemet szúr, hogy az ezen eseményeket le-
író tórai szövegben szinte egy teljes mondat felesleges. 
Miért írja le külön a Tóra, hogy Mózes kérte Áront, hogy 
„közeledjen”, menjen, és mutassa be az áldozatot? Erre 
bárki könnyen magától is rájöhet, aki a szöveget olvas-
sa. Hacsak nem valami plusz dolgot akar itt nekünk ta-
nítani: Áron szégyenlős volt, valami miatt restellt oda-
menni, és a sok ember előtt bemutatni az áldozatot. 
„Lekách nivchártá!” – erre választattál! – mondja Mózes 
Áronnak, Rási magyarázata szerint.

Ebből a kis epizódból azt is megtanulhatjuk, hogy ho-
gyan jöhetünk rá arra, hogy mi magunk mire válasz-
tattunk, tanítja a Vilna Gáon. Ahogyan Áron arra vá-
lasztatott, hogy legyőzze a természetes szégyenlősségét, 
ugyanúgy mi is, ha azt érezzük, hogy valamilyen tulaj-
donság gyakorlása különösen nehezünkre esik, akkor ab-
ban egy különleges „kijavítás” (tikun) lehetősége van a 
számunkra.

Amikor először hallottam ezt a magyarázatot, alig 
akartam hinni a fülemnek. Arra választattunk, ami nem 
megy? A nyugati kultúrának egyik központi gondolata 
éppen az, hogy arra választattunk, ami nagyon megy! 
Amiben specialisták tudunk lenni, azzal tudunk a legin-
kább hasznára válni a társadalomnak! A Vilna Gáont ta-
lán nem érdekli, hogy a társadalom hasznos tagjává vál-
junk?

Mondjuk úgy, hogy nem ez az egyetlen cél. Rabbi 
Neugroschell, a legutóbbi vendégelőadónk Ráckevén 
így tanította: mindenki azt szeretné, ha a veleszületett 
jó tulajdonságaiért szeretnék őt az emberek, a veleszü-
letett hiányosságait pedig figyelmen kívül hagynák. Ez 
kellemes, ámde értéktelen élet lenne. Azokon a tulajdon-
ságainkon is dolgoznunk kell, amelyeket nagyon nehéz-
nek érzünk. Sőt, tanítja a Vilna Gáon, ezekben a tulaj-
donságokban egy különleges plusz lehetőség is rejlik a 
számunkra: ezekben tudunk a legnagyobbat fejlődni. A 
legalacsonyabb szintről a legmagasabbig juthatunk el, a 
teljes skálát bejárva.

Tehát minden embernek különleges, egyéni életfelada-
ta van. Az „átlagember” fogalma nem létezik, hiába érzik 
magukat olyan sokan „átlagosnak”. Sokféle tulajdonság 
szempontjából mérhetők az emberek (ezért hívjuk hébe-

rül a tulajdonságot midának, azaz mértéknek). Elviekben 
kiszámolhatnánk minden ilyen tulajdonság szerint az át-
lagosat. Viszont nem találnánk olyan embert, akire az 
összes mérce átlagos értéket mutatna. Mindnyájunknak 
a szélsőségek felé leng ki egyik-másik mértéke. Tudjuk 
például, hogy Ábrahám a cheszed, Izsák a gevurá, Jákob 
az emet tulajdonságát vitte tökéletes szintre, mivel szá-
mukra ezek voltak azok, amik természetes könnyedség-
gel mentek. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy például 
Ábrahám ne lett volna nagyon magas szinten a másik két 
tulajdonságban is!

Összefoglalva: életfeladatunkat megtudhatjuk abból, 
hogy a többi emberhez képest melyik tulajdonságokban 
vagyunk kiemelkedően jók vagy rosszak. Ez meghatá-
rozza a két fő fejlődési irányt is. Amiben kiemelkedően 
jók vagyunk, azt tökélyre tudjuk fejleszteni. Viszont még 
ami különösen nehezen megy, az is olyan dolog, amire 
„választattunk”.

Mi az életfeladatod?
Binjomin Zeév

Smini

f
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ozsony (németül Pressburg, 1919-től használt cseh-
szlovák, majd szlovák elnevezéssel Bratislava – jid-

dis neve ּפרעשבורג Presburg, mára azonban gyakorivá vált 
a jiddisben is a בראטיסלאווא Bratislava név használata) ha-
gyományos magyar koronázóváros, jelenleg az 1993-ban 
létrejött Szlovák Köztársaság fővárosa, az ország kultu-
rális, kereskedelmi és ipari központja.

Ami a zsidóságot illeti, a II. világháború előtt Po-
zsony nak három zsinagógája és tizenegy imaháza volt. 
Most egyetlen zsinagógája van (a Heyduk utcai zsinagó-
gáról a cikkben később lesz szó, a régi nagyzsinagógát a 
szocializmus építésének jegyében a ’60-as években sajnos 
lebontották). Az egyik leglátogatottabb vallási helyszín 
viszont nem is zsinagóga, hanem a Chátám Szofér emlék-
műve (szlovákul Pamätník Chatama Sofera).

Az ortodox zsidóság vezetőjének, kora leghíresebb val-
lástudósának, Chátám Szoférnek (Frankfurt am Main, 
1762–Pozsony, 1839) a neve hazánkban alig ismert, jólle-
het a zsidó világban a magyarországi zsidóságot – Herzl 
Tivadar mellett – elsősorban miatta tartják számon. 
Móse (Moses) Szofér (a tóramásoló, ennek megfelelő-
je német családneve: Schreiber) 19 éves korában a vallá-
si újítások elleni tiltakozásul tanítómesterét követve el-
hagyta szülővárosát. A morvaországi Dresnitzben öt évig 
szolgált rabbiként, majd kilenc évig Nagymartonban. 
Tehetsége, kimagasló tudása, szilárd jelleme, vezetői ké-
pessége, vallási buzgósága elismeréséül 1806-ban meg-
választották az akkor legjelentősebb magyarországi hit-
község, a pozsonyi főrabbijává. Iskolát alapított, és új 
alapokra helyezte a talmudoktatást. A héber nyelv és a 
Cionba való visszatérés propagátora. 33 éven keresztül, 
haláláig vezette a gyülekezetet.

Az általa alapított, a babilóniai idők óta a világ legna-
gyobb jesivájának (vallási főiskola, rabbiképző) számító 
tanházának állandóan ötszáz magyarországi és külföldi 
hallgatója volt. Iskolája nemcsak kiváló tudósokat nevelt, 
hanem széles tömegek számára tette lehetővé a vallási 
ismeretek elsajátítását és intenzív megélését. Személyes 
példájával és tanításával növelte a rabbi, a rabbiság tekin-
télyét, befolyását a közösségben. Rendkívüli egyénisége, 
amely kora hagyományőrző köreinek korlátlan autoritású 
vezetőjévé tette, tanítványai egymást követő nemzedékei 
közvetítésével az egész XIX. századi hitéletre rányomta 
bélyegét. Ő a reformerek elleni küzdelemben kikovácso-
lódó modern eszközöket alkalmazó (neo-) ortodoxia tu-
lajdonképpeni megalapítója. Jelentős irodalmi munkás-
ságot fejtett ki. Halála után közreadott vallási döntvényei 
(ma használatos nevét is nagy reszponzumgyűjteménye, 
a Chátám Szofér – a Szofér pecsétje – után nyerte), pré-
dikációi, talmudi értekezései, tórakommentárja, etikai 
testamentuma stb. mindmáig mértékadónak számíta-
nak. Érdekes kortörténeti feljegyzési is fennmaradtak a 
napóleoni háborúk idejéből. Chátám Szofér az újítások 
elvi és gyakorlati ellenfele volt. Befolyása – mindeneket 
felülmúló rabbinikus tudása, tekintélye, oktatási-nevelé-
si módszere, döntvényei és nem utolsósorban tanítványai 
jóvoltából – az egész európai vallásos zsidó világra kiter-
jedt, álláspontja a vallásos zsidóság körében mindmáig 
zsinórmértékül szolgál.

Mauzóleuma a maga nemében világszenzáció. Sír-
em lé ke eredetileg a Kis-Kárpátok lábánál, a Duna és a 
pozsonyi várhegy között elterülő, 1670 és 1847 között 
használatos, mindmáig a zsidó hitközség tulajdonában 
lévő régi zsidó temetőben állott, amelyet a második vi-
lágháború után felszámoltak, a területet feltöltötték, s 
lakóházakkal részben beépítették. A temető egy kis ré-
szét, Chátám Szofér, valamint legjelesebb elődeinek és 
kortársainak síremlékeit – 23 sírt és 41 különálló sír-
követ – a várhegy alatti alagút dunai kijáratánál a föld 
alá süllyesztették, föléje a legrosszabb szocreál stílus-
ban egy be- és lejáratul szolgáló kis, rosszul szigetelt 
vasbetonkalickát emeltek, amely ütemesen rezonált a 
mauzóleum fölött elhúzó villamosok menetrendjét kö-
vetve. A méltatlan körülmények ellenére a komplexum 
az elmúlt ötven évben kiemelkedő emlékhelyévé vált a 
vallásos zsidóknak, akik a világ minden részéből ide-
zarándokolnak. 2001-02-ben a mauzóleumot nemzet-
közi összefogással átépítették. Ma egy impozáns, dísz-
ráccsal övezett modern épület őrzi a XIX. század talán 

P

Pozsony felett borús az ég
Arató MátyásV

á
R

o
So

K

Holokauszt emlékmű



15

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2013. március-április

legjelentősebb zsidó vallási vezetőjének földi maradvá-
nyait.

A vár alatt, a mai alagútnál található temető történel-
me a XVII. századig nyúlik vissza, amikor a Pálffy csa-
lád engedélyezte zsidó beosztottjainak, hogy a várhegy 
és a Duna közötti területen temetőt létesítsen. A temető 
1847-ig szolgálta a közösséget, csak 1943-ban került ve-
szélybe, amikor az alagút kiépítésének és a rakpart sza-
bályozásának következtében úgy döntöttek, hogy felszá-
molják. A sírok nagy részét exhumálták, és a relikviákat 
gondosan áthelyezték az új ortodox temetőbe. A sírok-
nak mindössze egy kis csoportja (23) maradt meg ere-
deti helyén – a pozsonyi tudósoké Chátám Szofér rabbi 
köré csoportosulva –, ezeket betonpanelekkel takarták le. 

2000 és 2002 között ment végbe a sírok rekonstrukciója. 
Ez a figyelemre méltó objektum méltó nyugvóhely a je-
lentős tudósok számára, ezenkívül a pozsonyi zsidó kö-
zösség attraktív emlékműve.

A Zsidó Kultúra Múzeuma (ZSKM, szlovákul Mú ze-
um židovskej kultúry) a két megmaradt épület egyikében 
található a néhai Zsidó utcában (Židovska ulica) a múzeu-
mot a XX. század hatvanas éveiben rombolták le az SNP 
híd (Új híd, szlovákul Nový most) építésekor. A XVIII. 
századból származó barokk kastély ezt követően lett át-
alakítva a XIX. században, és 1993 után, a felújítás óta a 
ZSMK állandó kiállítása tekinthető meg benne. A kiállí-
tás legjelentősebb tárgyai a két értékes korsó Szenicéből. 
1734-ből és 1776-ból származnak, és a zsidó Chevra 

Kadisa szenttestvériség tulajdonai voltak. Jelentőségük 
abban áll, hogy a hagyományos zsidó közösség tagjai szá-
mára biztosították az emberhez méltó temetést. A korsók 
a testvériség egyes cselekedeteinek jeleneteit ábrázolják. 
Ezek az értékes leletek inspirálták 1999-ben a közös szlo-
vák–izraeli bélyegkiadást.

Az utolsó fenntartott zsinagóga a Heyduk utcában 
ta lálható, nem messze a város történelmi központjától. 
1923 és 1926 között épült Artúr Szalatnai-Slatinský épí-
tészmérnök tervei alapján. Már az utcán elbűvöl a zsina-
góga óriási oszlopsorával, amelynek hét pillérje van. A 
beltér innovatív vasbeton-konstrukcióval és kortárs ku-
bista részletekkel (melyeknek történelmi jellegük van) 
kecsegteti látogatóit, mint például a női galéria árkádso-
ra, a kovácsolt bima és a kőből faragott szentély. A zsi-
nagóga építészeti megoldása figyelembe veszi az ortodox 
judaizmus követelményeit. A nők és a férfiak ülőhelye 
külön van választva, és a bima a fő imaházban található. 
Ugyanakkor szem előtt tartja a közösség egyéb igényeit 
is: a zsinagóga teret ad a tanulásra és kisebb összejövete-
lekre, és természetesen van öltöző és mellékhelyiség is. 
A zsinagóga a mai napig eredeti funkcióját látja el. Az 
első: az épületben folyamatosan helyezik el az emléktáb-
lákat 2011 óta.

A Pozsonyi Zsidó Hitközségnek 2006-ban 670 tagja 
volt, felük soátúlélő, nagy részük nem vallásos: a soá po-
zsonyi túlélőinek többsége a megsemmisítő táborokból 
visszatérve sajnos elfordult az Örökkévalótól, s a fiata-
labb nemzedékeket egyre inkább a vallástalanság jellem-
zi. A hitközség tagjai – főleg a fiatalabbak – inkább etni-
kai zsidókként határozzák meg magukat. A hétköznapi 
istentiszteleteken kérdéses, hogy megvan-e a minjan, sá-
beszkor és az ünnepeken összejön tíz felnőtt zsidó férfi. 
A hitközség nagy hangsúlyt helyez a szociális munkára: 
a szociális osztály két alkalmazottja gondoskodik az idős 
emberekről: például szükség esetén orvoshoz viszi őket, 
intézi ügyes-bajos dolgaikat stb.

Érdekesség, hogy ellentétben Prágával és Budapesttel, 
de Sanghajhoz hasonlóan Pozsonyban a Chábád Luba vi-
csi Mozgalom a „hivatalos” zsidóság szerves része, oly-
annyira, hogy a haszid lubavicsiak adják a nagyrészt sze-
kuláris hitközség mindkét rabbiját. Bár vannak vallási 
viták a hitközségen belül, a közösség nem engedheti meg 
magának a kettészakadás luxusát, mert akkor sábeszkor 
sem lenne ki a minjan.

Ha kicsit távolabbra megyünk, Szlovákia egyik leg-
szebb zsinagógája, a zsidó közösség figyelemre méltó 
emlékműve Malackában (szlovákul Malacky) található, 
35km-re Pozsonytól. 1900-ban épült a bécsi építészmér-
nök, Wilhelm Stiassny (1842–1910) tervei alapján. Az 
eredeti zsinagóga Stiassny tervei alapján 1899-ben égett 
le. Az épület tipikus mór stílusban épült két toronnyal, 
patkó alakú boltívekkel és jellegzetes sárga-piros síkok-
kal, így a város legegzotikusabb épülete. Az épület jelen-
leg a város tulajdona, és általános művészeti iskola műkö-
dik benne. A beltérbe emeletet építettek, az imaház alsó 

Zidovska ulica nostre



16

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ ניסן תשע"ג

része műhelyként szolgál, a felső részben koncertterem 
található. Viszonylag sok autentikus építészeti elem ma-
radt meg – a szentély, az öntöttvasas oszlopok és a figye-
lemre méltó kazettás mennyezet. A zsinagóga eredetileg 
abban a városrészben épült, ahol a második világháború 
előtt a zsidó közösség nagy része élt. A háború után eze-
ket a házakat lebontották.

A stomfai zsinagóga 1803-ban épült, és a Szlovákiában 
épült kilenc boltozatos zsinagóga két megmaradt példá-
jának egyikeként tartjuk számon. A falu központjában 
található a Pálffy-kastéllyal szemben. A külteret masz-
szív falak és apró barokk ablakok jellemzik, nyeregtetővel 
és jellegzetes csúccsal, amely ovális szellőzőnyílásokkal 
van ellátva, és amely a Záhorie nevű régió tipikus épí-
tészeti eleme. Az imacsarnokban négy oszlop dominál, 
amelyek a kilenc boltívű mennyezet tartják. Eredetileg a 
központban elhelyezkedő bimát keretezték. A zsinagó-
ga külterének felújítása és mechanikai védelme 2008-ban 
fejeződött be a pozsonyi Jewrope nevű nonprofit szer-
vezet többéves munkájának köszönhetően. A zsinagóga 
belső terében továbbra is folyik a rekonstrukció és a res-
taurálás. A jövőben a zsinagóga központi archívumként 
és a szlovák zsidó közösség könyveinek értéktáraként fog 

szolgálni. A női galériában állandó kiállítás van tervben 
a zsidó kultúráról és a régió levéltáraiból származó leve-
lekből. A zsinagógán kívül a zsidó kultúra iránt érdeklő-
dők meglátogathatják a kiterjedt és karbantartott teme-
tőt, ahol számos figyelemre méltó sírkövet tekinthetnek 
meg a Pri Borníku nevű utcában.

forrás

Haraszti György: Mauzóleum Pozsonyban, 
História 2004/ápr.

Szegő Péter: „Nem vagyok magyar. Nem vagyok 
szlovák. Nem vagyok zsidó”, Szombat 2006/jún.
Visitslovakia.com: Židovské kultúrne dedičstvo v 

Bratislavskom kraji

Zsinagóga Malackában
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Szentély pusztulásával megszűnt a zsidóság addigi 
központja. A Szentély lerombolásával megszűn-

tek a napi áldozatok, ezáltal a leviták és a kohaniták fel-
adatai is elévültek. A Szentély nemcsak vallási, hanem 
közigazgatási központként is funkcionált, hiszen itt volt 
a Szánhedrin székhelye. Míg a Szentély elvesztése első-
sorban a vallási vezetés elvesztését jelentette a gyakorlat-
ban, addig a Szánhedrin megszűntével űr keletkezett a 
zsidók politikai vezetésében. A rómaiak azt hitték, hogy 
a Szentély pusztulása a zsidóság végét fogja jelenteni, és 
a zsidóság a birodalom minden területén az asszimiláció 
útjára fog lépni. Azonban nem ez következett be, hanem 
végbement az a markáns átalakulás a zsidóság belső fel-
építésében és világszemléletében, amely azóta is jellem-
ző rá.

A Szentély és a Szánhedrin helyét a Jochanan ben 
Zak káj által, még a harcok előtt alapított tóratudósok-
ból álló kis csoport, a javnei iskola vette át. Ez az átvétel 
természetesen nem hivatalos úton történt, hanem a zsi-
dóság a káoszban lassanként legitim vezetőiként kezdte 
elfogadni a javnei rabbinátust. A javneiek gondoskodtak 
ezután az újhold kihirdetéséről, amelyet aztán futárok 
útján száműzetésben élő társaikkal is tudattak. Mivel 
megszűnt a szentélybeli szolgálat, ezért a vallásban a ve-
zető szerepet a leviták és kohaniták helyett a tóratudós 
rabbik kezdték átvenni. Jochanan ben Zakkáj és tanítvá-
nyai mutatták meg a zsidóságnak, közvetlenül a churbán 
(a Szentély pusztulása) után, hogy a zsidóság tud létezni 
tovább a Szentély nélkül. A Szánhedrin új formában Bét-
Din (a törvény háza) néven született újjá, de ezután főleg 
vallási és a zsidóság nemzeti ügyeit érintő esetekben hoz-
tak döntéseket. Az egyik első rendelés, amelyet hoztak, 
magáról a churbánról szólt, vagyis hogy soha egyetlen 
zsidónak sem szabad elfelejtenie Jeruzsálem és a Szentély 
pusztulását. Ennek betartásáért hoztak bizonyos rende-
leteket, amelyeket mai napig be kell tartanunk például, 
hogy az újonnan épülő házaknál egy kis részt vakolatla-
nul kell hagyni.

A javnei rabbik irányításával elkezdett mindjobban ki-
épülni a zsidó iskolarendszer és vallási képzés. A vallási 
műveltség és tudás pedig egyre magasabb szintű presz-
tízsnek örvendett a társadalom minden rétegében, ezt 
abból is látjuk, hogy a javnei bölcsek nagy része maga 
is kézműves származású, és művelte is a szakmáját a tó-
ratanulás mellett. Erre a korra tehető a mára már telje-

sen megszokott napi három imádság megszerkesztése is. 
A javnei bölcsek egyetértettek abban, hogy a napi há-
rom imádsággal kell helyettesíteni a Szentély pusztulá-
sával megszűnt napi áldozatokat. Viszont korábban, mi-
vel voltak áldozatok, az imák nem voltak egységesítve, 
megszerkesztve, ezt II. Gamliél, Simon ben Gamliél fia 
pótolta, aki Jochanan ben Zakkáj halála után vette át a 
javnei közösség vezetését. Az imák fontosságával egy 
időben a babilóniai száműzetés alatt megjelent zsinagó-
gák szerepe is érezhetően nőtt.

A Szentély pusztulása és a Szánhedrin megszűné-
se azonban nemcsak szomorúságot okozott a népnek. 
Voltak csoportok a Szentély pusztulását követő generá-
ciókban, amelyek tagjai elvesztették a hitüket, nem lát-
ták értelmét a folytatásnak, és kiváltak a zsidó nép fő-
ágából. Ezen csoportok némelyike arra vetemedett, hogy 
kritikusan szembehelyezkedjen a megerősödő javnei fő-
csapással, és a rómaiak pártjára álljon. Nem voltak ritkák 
az összezördülések és a feljelentések, ezért is került bele 
a besúgóktól védelmet kérő imarész a főimádság tizen-
nyolc áldása közé.

A zsidóság szerte a birodalomban azonban nem fe-
lejtette el a Szentély pusztulását és a rómaiak elnyomá-
sát. Mikor Traianus császár (i. sz. 98–117) a Júdeával és 
Szíriával szomszédos pártus birodalom ellen vonult, a 
babilóniai zsidóság fellázadt a Római Birodalom ellen i. 
sz. 112-ben. A hátországban az észak-afrikai, alexand-
riai és ciprusi zsidó közösség is nyomban csatlakozott a 
felkeléshez, ami a hadjárat feladására kényszerítette a ró-
maiakat. Azonban a hadjárat félbeszakadásával a föld-
rajzilag sok helyen egyszerre felkelő közösségeket a ró-
maiak könnyen leverhették, így fojtva vérbe a felkelést. 
A lázadást hamar és kímélet nélkül leverték, főleg mivel 
a júdeai zsidóság vezetői túl korainak és elhamarkodott-
nak ítélték a felkelést, így Júdea nem csatlakozott a lá-
zadáshoz. Akkor még nem látszott, de a történelemből 
látjuk, hogy ez a felkeléshullám csak előjáték volt a zsi-
dóság utolsó és legkeményebb felkeléséhez a római ura-
lom ellen, amelyet mindenki csak Bar-Kochba lázadás-
ként ismer.

forrás · Jacob Allerhand: A zsidóság története, 
Hahn István: A zsidó nép története

Az	új	kezdettől	a	Bar-Kochba	

lázadásig
Lengyel Dávid
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Jákob	és	az	áfikomán

szédereste folyamán tanítjuk meg a bölcs gyer-
meknek a következőt: veáf átá emor lo kehilchot 

hápészách, én máftirin áchár hápészách áfikomán – tilos az 
afikoman után elfogyasztani a korbán peszáchot (peszách 
áldozatot). Miért is? Mert az afikoman íze kell, hogy ma-
radjon a szánkban a széder befejeztekor. Ha a bölcs gyer-
mek tovább érdeklődik ennek okáról, érdemes megnézni 
a Tórát, Jákob és Ézsau történetét, ahol Izsák a követke-
zőt mondja a hazatérő és áldást kérő Ézsaunak: (1Mózes 
27:35) „Vájomer bá áchichá bemirmá vájikách et birchátechá” 
– „a testvéred jött és csellel elvette az áldásodat”. Pirkei 
Rabbi Eliezer szerint mindez peszách első estéjén tör-
tént, Izsák a sátrában a peszách és chágigá áldozatokat 
fogyasztotta, amikor Jákob megjelent. Hagyományaink 
szerint az ősapák olyan magas szinten voltak, hogy be-
tartották az összes micvát, mielőtt a zsidó nép megkap-
ta volna a Tórát. A Midrás (Berésit Rábbá 67:4) a követ-
kező magyarázatot adja bemirmá szó értelmezésére: „Bá 
áchichá bemirmá, ámár Rabbi Jochánán, bá bechochmát 
toráto” – a „csellel” szó itt azt jelenti, hogy alkalmaz-
ta a bölcsességet, melyet a Tórából merített. Vizsgáljuk 
meg, hogy milyen tórai bölcsességet alkalmazott ebben 
az esetben Jákob ősapánk.

Széfer Bigdé Áháron a következő tényt közli velünk, 
történetünk szempontjából nem mellékesen: „Bá áchichá 
bemirmá, vájikách lo áfikomán” – „A Tóra tanítja, hogy 
Jákob okosan áfikománt hozott apjának.” Mi az oka en-
nek? Kapcsoljuk össze a fent tanultakat, és ezt a paszukot: 
nem véletlen, hogy Jákob áfikománt ad az apjának az ét-
kezés befejezésekor, hiszen jól tudta, hogy az áfikomán 
elfogyasztása után már nem lehet enni. Jákob attól félt, 
hogy megjelenik a testvére, Ézsau, enni ad az apjának, és 
megkapja az áldást, amint azt Izsák ígérte neki. Azután, 
hogy Izsák megette az áfikománt, Ézsau már nem 
tud enni adni az apjának, és ezáltal nem is kap-
hat áldást. Ez az a Tóra-bölcsesség, amelyet 
Jákob alkalmazott, és amelyre a Midrás 
utal.

Ez már önmagában is szép, de ássunk 
eggyel mélyebbre. Nemcsak a Midrás, 
maga a Tóra utal az áfikomán jelenlé-
tére Izsák sátrában az áldás osztása-
kor. Hogyan? Ha megnézzük a szavak 
gematriáját (a szavakban szereplő be-
tűk számértékét), akkor érdekes ered-
ményt kapunk:

bemirmá (csellel) = 2 + 40 + 200 + 40 + 5 = 287
áfikomán (áfikomán) = 1 + 80 + 10 + 100 + 6 + 40 + 50 

= 287
A „csellel” szó egyenértékű az „áfikomán” szóval! In-

nen látjuk Jákob bölcsességét az áldás megszerzésében.
Mindez már elég is lenne, ha nem fedeznénk fel egy döb-
benetes egyezést a bölcs fiú kérdése, a gonosz fiú kérdése 
és a tórai történet között. A bölcs fiú kérdése: „má háédot 
veháchukim, áser hásem elokénu civá etchem” – „mik a tanúsá-
gok, parancsok és törvények, amelyeket Örökkévaló Istenünk 
parancsolt nektek?” A Vilna Gaon rámutat, hogy a bölcs fiú 
a kérdés feltevésekor az Örökkévaló két nevét használja. 
A gonosz fiú a következőt akarja tudni: má háávodá házot 
láchem” – „Mi ez a szolgálat számotokra?”, a kérdésben 
nem említve meg az Örökkévaló nevét. Ebből a követke-
ző párhuzamot vehetjük észre: a bölcs fiú ugyanúgy Isten 
két nevét említi, mint Jákob, amikor megjelent apjánál az 
áldásért, így idézve meg a tórai történetet a széderestén. 
Jákob álruhában jelent meg az apjánál, de megjelenésekor 
az Örökkévaló két nevét használta. Ézsaura a gonosz fiú 
kérdése utal: sem Ézsau, sem a gonosz fiú nem ejti ki a 
száján az Örökkévaló nevét. Izsák tudta, hogy Ézsau nem 
használja az Örökkévaló nevét, ezért hiába volt Jákob álru-
hában, amikor kiejtette a száján az Örökkévaló két nevét, 
Izsák tudta, hogy ki áll előtte. Jogosan feltételezhetjük te-
hát, hogy az Izsák teljes tudatában volt annak, hogy kinek 
is adja az elsőszülöttnek járó áldást.

fordítás · Elior
forrás · Rabbi Pinches Friedman (Svilei Pinches)

a



19

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2013. március-április

Vallásosságom története
Rabbi Dovid Gottlieb 

Rabbi Dovid Gottlieb, a Lativ Kolel egyik kedvenc 
vendégelőadója, aki Szirákra is ellátogatott, elmesé-
li, hogyan lett szkeptikus filozófiaprofesszorból haszid 
rabbi. Honlapján is elérhető élettörténetében külön 
kihangsúlyozza azokat a pontokat, amelyek bármely 
gyökereit felfedező fiatalnak tanulságosak lehetnek, 
ezért döntöttünk úgy, hogy (több részletben) közöljük 
újságunk hasábjain. 

A báál tsuvává (visszatérővé) válás, személyes életvi-
telünkben és értékrendünkben is hatalmas változáso-
kat von maga után. Maga a szó jelentése („a visszaté-
rés mestere”) is azt üzeni: megtalálni a hazavezető utat. 
Származásunk, őseink felfedezése egy egész életen át 
tartó folyamat, a legtöbb báál tsuvá tudatosan kezdi el 
átszervezni életét általában kamaszkorban vagy kora 
felnőtt korban kezdve. E látszólagos tudatosság ellené-
re a legtöbb esetben a végső döntés sokkal korábbi él-
ményeken, tapasztalatokon alapszik, melyek nagy része 
immár feledésbe merült – valódi jelentőségükről a báál 
tsuvák mit sem sejtenek. A korábbi emlékek csak kusza 
töredékei menekülnek meg a feledés pusztító mocsará-
tól, de még ez a kevés megmaradt emlék is több a sem-
minél...

Ötéves koromban, nyáron esténként alig bírtam el-
aludni, amíg odakint még sütött a nap. Talán valamiről 
lemaradok! Ez vezetett oda, hogy útkeresésbe kezdjek, 
hogy megleljem az igazságot, hogy láthassam a „teljes ké-
pet” és ne maradjon titok előttem.

Tizenkét évesen egy tipikus vasárnapi reformzsidó is-
kolában tanultam. Gyakran látogattuk a helyi (keresz-
tény) gyülekezeteket, hogy megismerhessük amerikai 
honfitársaink hitét. A konzervatív és ortodox zsidó hit-
testvéreink imaházait azonban nem látogattuk. Tizenkét 
indokot magoltunk be, hogy a Biblia miért az ember által 
valaha írt legnagyszerűbb mű (sic), de magát a könyvet 
soha nem nyitottuk ki, csak bibliai történeteket, össze-
foglalókat és kivonatokat hallhattunk, nehogy az erede-
ti szöveget látva fiatal elménk gondolkodóba eshessen. 
Alaposan elszigeteltek minket a veszélyes igazságoktól. 
Tankönyveink a haszidizmust tudatlan, babonás és ide-
jétmúlt szektamozgalomként írták le még a világhábo-
rú előtti időkből, Európából, csak így röviden. Azt, hogy 
Brooklyn-ban tőlünk mindössze egy órányi utazásra a 
mai napig virágzó haszid közösségek élnek, szándékosan 
elhallgatták.

Tizenhárom éves koromban részesülhettem a bár 
micvá reform változatában. Megengedték, hogy értel-
metlen könyvrészleteket olvassak hibátlan héberséggel 
úgy, hogy nem értettem semmit abból, amit olvasni kel-
lett, a háftárát annak hagyományos dallamvilágával éne-
kelni viszont tilos volt. Feltehetően a különböző hangi 
adottságokból eredő megaláztatás miatti aggodalomból. 
Meg volt engedve viszont a nagyszabású bár micvá ün-
nepség rendezése, amiatt nem aggódtak, hogy az esetleg 
szerényebb anyagi körülmények között élők emiatt ma-
radnak szégyenben. Egy szóval: fogyasztani lehetett, re-
citálni nem.

Tizennégy évesen részt vettem a Templomi Ifjúság 
Országos Szövetségének egy nyári gyűlésén, ahol jókat 
úszkáltunk, beszélgettünk, vitatkoztunk vallási kérdé-
sekről valamint saját imákat írtunk.

Tizenhat évesen, három évvel a bár micvám után és 
amikor még hathatósan „védve” voltam az autentikus zsi-
dó művektől elmentem egy konfirmációs órára, ahol csa-
ládunk reform rabbijával találkoztam. Következetlensége 
idegesítő volt. “Miért imádkozzak zsinagógában, ami-
kor nekünk reformzsidóknak nincs szükségünk hoz-
zá minjenre, nincs az imának meghatározott időpontja, 
de még fix imaszövegünk sincs. Miért ne imádkozhat-
nék akkor és úgy, ahogyan én akarok?“ Kérdeztem a rab-
bit. „Azért, mert egy napon a szüleid meghalnak és ak-
kor itt kell imádkoznod a zsinagógában és akkor nem 
fogod tudni hogyan tedd” válaszolta. A válasz nem volt 
túl meggyőző számomra.

Abban az évben küldték zsinagógánk vallási oktatásért 
felelős igazgatóját egy egy éves körútra, hogy a többi re-
form közösséggel is megossza oktatási módszereinek „si-
kerét” méghozzá az egész Egyesült Államokban. Mi, ne-
bulók nevetségesnek találtuk az egészet, mert a mi célunk 
– módszereinek hála – az volt, hogy minél előbb szaba-
duljunk, ha lehet örökre és minél előbb. Ez volt számára 
a nagy „siker”.

Tizenhét éves koromra már nálam is betelt a pohár. 
Meggyőződéses ateistaként hagytam ott a szülői háza-
mat, hogy az egyetemen filozófiát tanuljak, akkoriban 
már nem sok közöm volt a zsidósághoz.

Folyt. köv.

fordítás · Bujdosó Gyula
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Spiritualitás
A spirituális fejlődést, kihívásokat és eredményeket kere-
ső nők részére a zsidóság az anyaságot kínálja. Ellentétben 
az utóbbi idők közvélekedésével a gyereknevelés hatalmas 
adag éleselméjűséget, kreativítást, személyiségfejlesztést és 
intuíciót igényel.

A vallás szerint az anyaság az egyik legmagasabb ran-
gú spirituális gyakorlat, mert ebben élhetünk az imitatio 
deo lehetőségével, vagyis magát Istent utánozhatjuk a te-
remtés és az adás által. A Tóra a gyerekeket áldásnak te-
kinti (és nem csak a Tóra, lásd a gyermekáldás kifejezést 
a magyar köznyelvben). A bráchá héber szó áldást jelent, 
s az mindig gyarapodást, növekedést. Erre utal a három 
gyökbetű, bét, rés, cháf számértéke is: bét=2, az egye-
sek első többszöröse, rés=200, a százasoké, és cháf=20, 
a tizeseké. A legnagyobb és legabszolútabb gyarapodás 
és teremtés a gyerekszülés, illetve gyerek-
nevelés.

Debóra a hét bibliai prófétanő egyike 
volt, valamint a zsidó hadsereg vezetője a 
kánaáni ellenség elleni harcban. Ma so-
kan azt mondanák rá, hogy „több volt, mint 
egy egyszerű családanya”, ezzel szemben ő 
maga „egy zsidó anya”-ként definiálta ma-
gát a győzelem után énekelt hálaadó ének-
ben.

Bármely értelmes nő kétségkívül fel tud-
ja sorolni az anyaság szépségeit és pozitív hozadékait: a 
gyerek igényét egy biztonságot jelentő családra, nyomon 
követni a fejlődését, hozzájárulni a boldogságához és ah-
hoz, hogy később felelős, jó ember legyen stb. A gyer-
mekvállalásnak a zsidóságban azonban ezeken kívül van 
még egy mélyebb dimenziója is. Ábrahám gyerekeit a 
Tóra a csillagokhoz hasonlítja, mely mindegyik a saját 
egyedi fényét sugározza. A gyerekek is (és valójában nem 
csak a zsidó gyerekek, hanem valamennyi) saját üzenetü-
ket hordozzák. Az az anya, aki rendelkezik egyfajta spi-
rituális világnézettel, tudja, hogy azzal, hogy megszül és 
felnevel egy gyereket, lehetővé teszi, hogy az a gyerek a 
saját különleges spirituális fényét lehozza a világra. A vi-
lág minősége, amelyben élünk, nem más, mint az azt al-
kotó emberek spiritualitásának eredménye.

Személyiségfejlesztés
Rengeteg módon hozzájárulhatunk a világhoz illetve a 
társadalomhoz, de a legalapvetőbb hozzájárulás az, ha 
olyan embereket „teremtünk”, és olyan spirituális értéke-
ket ültetünk el bennük, akik, illetve amelyek biztosítják 

a minőségi élet fennmaradását, és túlmutatnak egy pusz-
tán egészséges és boldog ember felnevelésén.

A Tóra – bizonyos szempontból – nagyon hatásos sze-
mélyiségfejlesztő terápia: önfegyelmet tanít, és egészsé-
ges önbizalommal teli, ugyanakkor szerény, segítőkész, 
gondolkodó, felelős és etikus embereket „nevel”. (Ha 
mégsem látjuk ezt minden egyes vallásos ember eseté-
ben, az nem azt jelenti, hogy a rendszerrel van baj, ha-
nem az azt használó emberek nem tökéletesek, még nem 
érték el a teljességüket.) A neveléssel ezt ad(hat)juk to-
vább a gyerekeknek és ezáltal a jövő generációnak, a vi-
lágnak. Az anyasághoz is szükséges és vele jár a szemé-
lyiség fejlődése. Amikor Isten megteremtette a világot, 
átadott bele valamit saját magából. Máig ez az emberi 
kreativitás alapja is: saját magunkból kivetíteni valamit 
valami másra, egy vászonra, egy agyagdarabra, egy ott-

honra stb. Amikor az anya a gyerekeire összpontosítja az 
energiáit, rájuk vetíti azt, aki ő maga, és még inkább ön-
magává válik azáltal, hogy Isten elsődleges tulajdonsága-
it imitálja: az adást és a táplálást. A héber gyermekek szó 
(bánim) közös gyökerű az építeni (báná) szóval. Ha az 
anyának megvan a megfelelő spirituális kiindulópontja, 
akkor közvetlen és kézzelfogható módon megérintheti a 
legistenközelibb aspektusait, és így építheti saját magát.

A vallásos zsidók a világra érkező lelkeket nem csak 
önmagukért a lelkekért értékelik nagyra (melyeknek 
most lehetőségük lett kijavítaniuk és tökéletesíteniük 
magukat), hanem azért is, mert így teljesedik be a zsidó 
nép küldetése.

Nehézségek
A világi társadalomban soha senki nem panaszkodik 
azért, mert túl sok pénze van, noha a több pénz több időt 
követel, több adóval jár, és többet kell vele foglalkozni. 
Annak, aki értékeli a pénzt, nyilvánvaló, hogy az előnyök 
túlmutatnak a nehézségeken. Annak számára, aki a gye-
rekeket értékeli hasonló módon, ugyanígy kisebb súly-

Hétmilliárd
Domán ChanaN
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lyal esnek latba a nyilvánvaló nehézségek, mint a pozití-
vu mok.

Azt persze senki sem mondja, hogy a gyerekszülés és 
-nevelés könnyű dolog. Éppen ezért nagyon fontos (len-
ne) az a régi fajta támogató női közösség-környezet, ahol 
értik és segítik egymást az anyák. Sok társadalomban 
nincs valódi érzelmi támogatás, és a nők esetleg nem is 
mernek ilyet kérni, mert attól tartanak, hogy ügyetlen-
séget, inkompetenciát sugallnának magukról. Valójában 
azonban nem kell magasztos elszigeteltségben telniük az 
aktív családanyaéveknek. Nemcsak fontos, hanem szük-
séges is adni és elfogadni a kölcsönös támogatást, és ez 
azoknak a társadalmaknak még mindig szerves része, 
ahol az anyaság az egyik legfőbb érték.

A fizikai fáradtság és a monotónia valós része a nagy-
családos anyák életének. Hogyan lehet ezen segíteni? 
Elsősorban a fontossági sorrend szigorú megállapításá-
val: minden anyának jár naponta bizonyos mennyisé-
gű napközbeni pihenés is, és bizonyos mennyiségű heti 
rendszeres kikapcsolódás, feltöltődés. Erre rá kell szok-
tatni a családot és saját magát is, valamint meg kell te-
remteni a lehetőségét. Az, hogy az anya saját magáról 
gondoskodik, ugyanolyan fontos, mint az, hogy a gye-
rekeiről. Előfordul, hogy valaki gyengeségnek érzi ezt a 
fajta igényét, és esetleg szégyelli, vagy fontosabbnak tart-
ja, hogy mással töltse ezt a kis időt, de belátható, hogy 
egy idegileg kipihentebb anya a család számára elsőren-
dű szükséglet.

Házimunka
A nagy családdal több házimunka is jár. A zsidó val-
lás nem úgy tekint a házimunkára, mint dicsőségre, és az 
nem is feltétlenül része a nő spirituális elhivatottságának. 
A vallás világosan kimondja, hogy akkor kell a nőnek ez-
zel foglalkoznia, ha a családnak nincs pénze segítséget 
felvenni. Ha megtehetik, akkor alkalmazniuk kell vala-
kit, és ha ezt a férj megtagadja, akkor a feleség bírósághoz 
fordulhat, ahol majd utasítják rá a férjet. Mindemellett 
a zsidóság nem tekinti alsórendű dolognak sem a házi-
munkát. A Szentélyben a papok rengeteg ilyen munkát 
végeztek (takarítás stb.). Az otthon fenntartása hasonlít a 
Temploméhoz, amennyiben mindkettőben megtalálható a 
benne rejlő szentség. Az, hogy a zsidó vallás megengedi a 
nőknek, hogy fizetett segítséget alkalmazzanak, azzal ma-
gyarázható, hogy sokuknak nehéz ehhez a fenti módon vi-
szonyulni, és ezért a zsidóság megteremti nekik a lehető-
séget arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, amelyek 
könnyebben juttatják őket spirituális élményekhez.

A legtöbb férfi életében a pénzkereset hasonló szerepet 
tölt be. A munka Ádám és Éva óta átok. Egy zsidó férfi 
számára az ideális állapot az lenne, ha anyagilag függet-
len volna, és Tórát tanulhatna. Mivel ez sincs így a legtöbb 
esetben, dolgoznia kell. Ez a felosztás – a férfi dolgozik, a 
nő otthont teremt és gyereket nevel – természetesen nincs 
kőbe vésve, a családok a saját dinamikájuk, igényük illetve 
képességük szerint változtathatják ennek az arányait.

Fogamzásgátlás
Vannak nők, akik nem érzik magukat képesnek sok 

gyerek szülésére. A zsidó vallás nem tekinti a nőket gye-
rekgyáraknak, és bár a férfiak nem alkalmazhatnak fo-
gamzásgátlást, a nők igen. Azok a nők, akik nem érzik 
magukat késznek gyerekszülésre, általában kaphatnak 
rabbinikus hetert (engedélyt) az időleges fogamzásgát-
lásra. Ez természetesen komoly és komplikált kérdés, az 
okok nem lehetnek olyasmik, hogy „előléptetésre várok” 
vagy „egy fiú és egy lány elég lesz”. A vallás figyelem-
be veszi azt a jelentős érzelmi átállást, amelyet a vallásos 
élet iránti elkötelezettség jelent, és elismeri, hogy néhány 
frissen vallásos nőnek nehéz lehet az új életmód minden 
aspektusát egyszerre feldolgozni, ezért ha valakinek ilyen 
kérdései vannak, akkor az a leghelyesebb, ha (mint min-
den más esetben) saját magával, a férjével és a témában 
szakértő rabbival is őszintén megbeszéli a kérdést.

Figyelem-idő
Sokan azért nem akarnak nagy családot, mert attól tarta-
nak, hogy nem tudnak megfelelő mennyiségű időt és fi-
gyelmet biztosítani majd valamennyi gyereknek. A zsidó 
vallás azonban sohasem preferálja a mennyiséget a mi-
nőséggel szemben, tehát nem pusztán a számok miatt 
idealizálja a nagy családot, hanem annak sajátos mivol-
ta miatt is. A sokgyerekes családi környezet maga na-
gyon hasznos lehet a gyerekek egyéni fejlődéséhez. Ahol 
minden családtagra számítanak valamiben a többiek, és 
értékelik is a hozzájárulását, ott spirituálisan és pszicho-
lógiailag meg van alapozva a gyerekek fejlődése. A saját 
koruknak megfelelő feladatra kell gondolni: a cipő helyre 
rakása, egy pelenka odahozása, vagy segítség a leckével 
egy kisebb testvérnek és ezek kimondott értékelése, mind 
hozzájárul az egészséges önértékelés kialakulásához.

A kisebb családokban, ahol valóban több idő és ener-
gia jut egy-egy gyerekre, gyakran az ellenkezője figyelhe-
tő meg: kisebb ellenállásba ütközik a szülő, és gyorsabban 
megoldja a dolgot, ha maga végzi el a feladatot (a ledo-
bált ruhadarabok helyrerakása, bevásárlás stb), ezenkívül 
természetesebben kialakul az a működésmód, amelyben a 
szülő szerepe az adás és a gyereké az kapás. Ennek lehet az 
a következménye (jobb esetben), hogy a gyerek a családon 
kívül keres magának adó szerepkört, illetve (rosszabb eset-
ben), hogy ez az énközpontúság felnőtt korára is a gyerek 
pszichéjének a része marad, és így megnehezíti a műkö-
dő kapcsolatok kialakulását. Természetesen nem minden 
nagy család tökéletes, és nem minden kis család rossz, ezek 
csak általános tendenciák, és ezeken a területeken is szük-
ség van a szülők intelligenciájára és kreativitására.

Előfordul, hogy vélt vagy valós anyagi okok miatt nem 
vállalnak több gyereket a családok. Itt is, mint a szülői fi-
gyelem és az idő esetében azt kell figyelembe venni, hogy 
mennyi elég a célunk eléréséhez, egészséges lelkű, érzel-
mi biztonságban felnövő stb. gyerekek felneveléséhez. 
Természetesen nem az extrém szegénységről van szó, ha-
nem arról, hogy néha túlértékelik az emberek az anyagiak 
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fontosságát, illetve azt, hogy a cél eléréséhez mennyi is kell 
pontosan. Azok a gyerekek, akiken messziről látszik, hogy 
valami hiányzik az életükből, általában nem anyagi dol-
goktól vannak megfosztva, hanem az érzelmi biztonságtól, 
feltétlen elfogadástól, megfelelő mennyiségű figyelemtől 
stb. Ezenkívül az, ha egy gyerek megtanulja, hogy bizo-
nyos materiális dolgokról le kell mondania, meg kell azo-
kat osztania másokkal, várnia kell rájuk, vagy kevesebbel 
kell beérnie, inkább csak hasznára van a későbbi életében.

Kisebb gyerek-nagyobb gyerek
A nagy családok kisebb gyerekei nemcsak a szülőktől, ha-
nem a nagyobb testvérektől is kapnak figyelmet, és több pél-
daképet látnak. A fejlődésükhöz szükséges ösztönzést ott-
hon, a természetes környezetükben kapják meg, méghozzá 
folyamatosan. Ha a családon kívül kevesebb barátkozási le-
hetőségük van, vagy – ahogy az a gyerekeknél gyakran elő-
fordul – a barátok összevesznek, vagy kiközösítik egymást, 
kisebb kár éri az önértékelésüket, hiszen vannak „bentlaká-
sos” barátaik (és ha a szülők is nagy családban nőttek fel, ak-
kor számos unokatestvér is akad). Kisebb az esély arra, hogy 
egy gyerek magányos, depressziós vagy neurotikus legyen – 
felnőtt korában is, hiszen a családja akkor is a családja marad.

Zéró népességnövekedés
Egy divatos érv a kisebb családok mellet a zéró népesség-
növekedés elve. A Föld már így sem bírja eltartani a hét-
milliárd lakosát – hangoztatják ennek az elvnek a kép-
viselői. A probléma azonban inkább kvalitatív és nem 
kvantitatív. Nem az a baj, hogy túl sok ember van, hanem 
hogy túl kevés olyan ember, aki felelős gondolkodású, 

nem kapzsi, nem erőszakos, nem fösvény, nem érzéket-
len. Az anyagi és természeti javak nagyon egyenetle-
nül vannak elosztva, tehát nem lehet azt mondani, hogy 
nincs elég, hanem a kapzsiság és a pazarlás mélyére kell 
nézni. A nagyobb családok sokszor „zöldebbek” az átlag-
nál (tudatosan, vagy szükségből). A használt ruhák és já-
tékok körbejárnak, nemcsak a családon, hanem a tágabb 
közösségen belül is, egyszerűbb az étkezés is, a készen-
félkészen kapható ételek helyett otthon olcsóbban kihoz-
zák a táplálkozást, és általában kevesebb luxust enged-
nek meg maguknak. Ha fizikai szempontból tekintünk 
a világra, akkor a nagyobb népesség ugyanannyi forrás 
mellett kisebb „szelet tortát” jelent mindenki számára. 
Spirituális szempontból azonban a több ember több fényt 
jelenthet, ha úgy neveljük őket (és persze magunkat).

A mai társadalmi normák énközpontúsága ellenében nagy 
családot nevelni kihívás. Talán pont ebben rejlik a kulcs: egy 
ilyen világban egyre több olyan emberre van szükség, akik 
egészségesek, teljesek, és magukévá tették az adás képességét.

forrás

Tziporah Heller: our bodies, our souls, 
Targum Press, 2003

Sara Yoheved Rigler: Big families: 
Desired or Undesirable? www.aish.com

Advantages of having a large family 
www.lotsofkids.com
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eszách a legtöbb előkészületet igénylő ünnep: az egész 
háztartás kovásztalanná kell váljon, és közben a spe-

ciális – ugyancsak kovásztalan – alapanyagokat is be kell 
szerezni. Az első és második este egy-egy széder, vagyis 
minden meghatározott rend szerint történik, amikor kü-
lönleges módokon és sorrend szerint fogyasztunk ételeket.

Az askenáz zsidó konyha szerint nemcsak a kovászos 
ételek fogyasztása tilos, hanem hagyományosan a hüve-
lyesek (bab, lencse, borsó, szója, köles), valamint a rizs, 
mák, mustár és kukorica sem kerülhetnek ebben az idő-
szakban az asztalra. Sok helyen nem esznek fokhagymát, 
sáfrányt és szegfűszeget sem, sőt olyan zöldségeket, me-
lyeket nem lehet meghámozni.

Vannak közösségek, ahol nem főznek macesszel éte-
leket, kizárólag önmagában fogyasztják a pászkát. Szé-
der este a Sulchán Oréch, vagyis „A vacsora” alatt nem 
szo kás sült húst vagy mártásokat sem enni, ezzel is ki-
emelve a szédertálon található „mártások” és az áldozati 
húsra emlékeztető grillezett hús fontosságát. „A vacsora” 
lehet egy tradicionális tyúkhúsleves, majd főtt marhahús 
alma- vagy aszaltszilva-kompóttal, tört burgonyával. A 
desszertet duplázhatjuk: az ananász kugli után ropogtat-
hatjuk el az addig rejtőzködő áfikománt.

GOLDZIP – A SULCHAN ORÉCH NYITÁNYA
húsos recept

Hozzávalók: 1 tyúk, 4 l víz, 1 hagyma, 3 szál sárgarépa, 
2 szál fehérrépa, 1karalábé, 1 zellergumó, 1 csomó petrezse-
lyem, kis darab gyömbér, szemes bors.

A feldarabolt tyúkot hideg vízben főni tesszük, ha forr, 
a szürkés habot leszedjük, majd a megtisztított zöldséget, 
fűszert hozzáadjuk. Lassú tűzön 2-3 órán át főzzük, majd 
Nyitrai kochhal vagy maceszgombóccal tálalhatjuk.

NYITRAI KOCH
párverecept

Hozzávalók: 2,5 dl megtört főtt burgonya, 3 tojás, 1 evőkanál só
Kemény habbá verjük a tojásokat a sóval, hozzáadjuk 

a krumplit, és alaposan elkeverjük, majd kisebb gombó-
cokat formázunk belőle. Fedő alatt 15-20 percig főzzük 
készre a forró csirkelevesben.

SZATMÁRI ASZALTSZILVA-KOMPÓT
párverecept

Hozzávalók: ¼ kg aszalt szilva, 4 kanál cukor, ½ citrom
Az aszalt szilvát megmossuk, és egy lábasba tesszük 

annyi langyos vízzel, amennyi ellepi. Egy-két órát állni 
hagyjuk, amíg megduzzad, azután ugyanabban a vízben 
főzni kezdjük a cukorral és a citrom levével. Ha a szilva 
megpuhult, de a leve még nem elég sűrű, a gyümölcsöt 
kiszedjük, a levét pedig tovább főzzük. 

ANANÁSZKUGLI
párverecept

Hozzávalók: 4 tojás, 1,25 dl olaj, 1,25 dl cukor, 0,6 dl burgonya-
keményítő, 1 teáskanál vaníliaaroma, 60 dkg szárított ananász

Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Keverjük össze jól 
az összes hozzávalót. Öntsük egy 20 cm átmérőjű kerek 
vagy szögletes tepsibe, majd körülbelül 45 perc alatt süs-
sük aranysárgára. Szárított ananászkockákat készíthe-
tünk házilag is: a gyümölcskockákat sütőpapíron 50-75 
°C-on kb. 8-10 óráig szárítva. Ha nem elég édes, áztassuk 
először cukorszirupba.

Kóser Peszáhot kívánunk!

Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával jelent meg. 

Még több recept: www.zsidokonyha.hu
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A zsidó konyha rejtelmei

 receptek széderestére
Kürti Adrienn
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eszách közeledtével hosszú éveken keresztül elfogott 
a takarítási láz, és szinte semmi másra nem tudtam 

figyelni, csak arra, hogy ne legyen se chamec, se kosz a 
lakásban, mire bejön az ünnep. Aztán ahogy egyre több 
peszáchon lettem túl, lassan a takarítási lázat kiegészí-
tette az étkezések megszervezésének, a speciális ételek 
beszerzésének izgalma. Végül eljutottam oda, hogy jut 
időm arra is, hogy tanuljak és spirituálisan is készüljek az 
ünnepre, sőt az elmúlt két évben a szédereste előtti dél-
után letettem az összes gyereket és magamat is pihenni 
egy jó órát, hogy ne legyünk hullafáradtak széderestén. 
Micsoda különbség! Hogyan lehetséges, hogy miközben 
már három kicsi gyermekem van, egyre jobban szerve-
zem az ünnephez tartozó feladatokat? Egyrészt meg-

tanultam, hogy a nagytakarítás és a peszáchi takarítás 
nem ugyanaz! Tökéletesen kóser lehet az ünnep anél-
kül is, hogy a lakás valamennyi csillárát lemosnám. 
(Feltéve persze, hogy nem ott szoktuk fogyasztani a va-
csoránkat!) Hiszen peszáchra takarítani azt jelenti, hogy 
minden chamecot eltakarítunk a lakásból, illetve elkü-
lönítjük, eladjuk, edényeket kóserolunk stb., és nem fel-
tétlenül a piszokra, porra kell koncentrálnunk. Azután 
rájöttem, hogy egyszerű menüvel mindenkivel jót teszek, 
mert nem nyúlik még hosszabbra az este, és több idő és 
energia jut a kivonulás történetének elmesélésére, mint 
az emésztésre! Aztán még nagyon sok minden másra is 
rájöttem, és minden évben egy kicsit rutinosabban szer-
vezem a peszách előtti hektikus napokat, heteket. Ezek 
közül a felismerések közül kettőt szeretnék kiemelni.

Peszách ünnepének is a spirituális üzenete a lényeg. Ne 
hagyjuk, hogy a fizikai készülődés elfeledtesse velünk a lénye-
get: a kivonulás felett érzett örömöt, a jövőbe vetett reménysé-
günket, a zsidó néphez, családhoz tartozás miatti hálánkat. 
A szédereste központi eleme az egyiptomi kivonulás el-

mesélése a gyerekeknek és persze magunknak is, és ezzel 
a zsidó néphez tartozásunk erősítése. Az ezt megelőző 
takarítás csak a készülődés, mint ahogy a mégoly fantasz-
tikus ételek is csak a szemléltetés és a körítés a történet-
hez! Ezért fontosabb, hogy spirituálisan felkészüljünk az 
ünnepre, tanuljunk róla, és hogy ne fáradtan és idegesen 
kerüljünk a széderasztalhoz, mint hogy eggyel több fo-
gás legyen, vagy hogy minden ezüst ki legyen fényesítve!

A másik, hogy a gyerekeket kötelező bevonni nemcsak a 
szédereste eseményeibe, a „Má nistáná” kérdés feltevésébe, de 
a készülődésbe is. A mai óvodapedagógiában munkajelle-
gű tevékenységeknek nevezik, amikor a gyermeket tuda-
tosan vonjuk be az óvoda életében jellemző munkákba: 
rendrakás, szalvétahajtogatás, ágyazás, viráglocsolás stb. 
Az ebben rejlő fejlesztési lehetőségeknek csak a fantázia 
szab határt. A pészachi takarítás is ezer alkalmat kínál. 
Rendet rakni a játékpolcon és közben kiszortírozni a régi 
megunt játékokat, amelyeket persze elajándékozhatunk 
például a zsinagóga játszótermének, vagy az ágyneműk 
áthúzása, a könyvek kirázása. A gyerekek imádnak vizez-
ni, és a peszáchi takarítás remek alkalom erre.

Ha elkészült egy-egy szekrény vagy szoba, házilag ké-
szített kis papírjelzővel láthatjuk el, hogy ne felejtsük el, 
erre mostantól vigyázni kell, nehogy kenyér, sütemény, 
keksz stb. kerüljön oda.

A közös tevékenység során lehet énekelni a má nistánát 
(ha tavaly óta elfelejtettük, sebaj, együtt újra megtanul-
hatjuk), meg lehet beszélni, mi is a chamec tulajdon-
képpen, hogy nemcsak a lakást takarítjuk ki, hanem a 
lelkünket is. Meg lehet beszélni, hogy mit szeretnének 
kapni, ha sikerül az afikojmant elcsenni (ami persze sike-
rülni fog). Azután együtt el lehet tervezni az egész heti 
menüt, hogy mit lehet enni és mit nem peszáchkor. Lehet 
együtt teríteni az asztalt, különleges szalvétát venni az 
alkalomra, mert hiszen az évben erre az alkalomra il-
lik a legszebben megteríteni! Ha közösségi széderre me-
gyünk, akkor is érdemes megbeszélni hova megyünk, kik 
lesznek ott, mi is fog ott történni. Ha a gyermekeket elég 
mélyen bevonjuk az előkészületekbe, sokkal nagyobb él-
mény lesz maga az ünnep és sokkal kisebb ellenállásra 
számíthatunk az este hossza vagy a kenyér hiánya miatt.

Trendeli Bölcsőde - Zsidó bölcsőde az 
újlipótvárosban

www.trendeli.hu

Ha peszách, akkor 
takarítás!
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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Folt	az	asztalterítőn
Panyiné dr. Ábrahám Zita

zéderestére készülődtek rabbi Akiva Eiger otthoná-
ban. A hosszú asztal gyönyörűen megterítve várta 

a vendégeket, az asztalterítő és szalvéták fehérlettek, a 
legszebb tányérok és evőeszközök ragyogtak, a szédertál 
elkészítve és a kiduspohár színültig töltve vörösborral. A 
rabbi nagy gondot fordított rá, hogy vendégei között ne 
csak a falu hírességei, tóratudósai legyenek, de a szegény 
és kevésbé tanult zsidók is. Minden vendégnek kitöltöt-
ték már az első pohár bort, már csak a rabbit várták, hogy 
elmondja a kidust és ezzel kezdetét vegye a szédereste.

A rabbi belépett. Mindenki felállt, és kezébe vette 
saját poharát. A szobában mindenki lélegzetét vissza-
fojtva várta a rabbi szavait. És ekkor, amikor egy öreg, 
szegény zsidó a poharáért nyúlt, remegő kezével kiön-
tötte a vörösbort. Nagy piros folt vöröslött a vakító fehér 
abroszon. Mindenki a szegény öregre meredt, aki szé-
gyenében majd elsüllyedt az asztal alá. Olyan zavarban 

volt, hogy még bocsánatot sem tudott kérni. Ekkor rabbi 
Akiva Eiger az asztal alatt – úgy, hogy senki se lássa – lá-
bával meglökte az asztallábát, mire az ő ezüst serlegéből 
is kiömlött a vörösbor. Most már két vörös folt piroslott 
a tiszta terítőn.

Ó, jaj! – mondta Rabbi Akiva Eiger –, úgy látszik az 
egyik asztalláb túl rövid, és ezért mozog az asztal. Így bi-
zony minden kiömlik. Sebaj!

Mindenki mosolygott. Az öregember megnyugodott. 
Rabbi Akiva Eigernek és az öregembernek újratöltötték a 
poharát, és a rabbi elmondta a kidust.

Így óvta meg Rabbi Akiva Eiger a szegény öreg zsidót 
attól, hogy szégyenkeznie kelljen mások előtt. 

Trendeli Bölcsőde - Zsidó bölcsőde az 
újlipótvárosban

www.trendeli.hu

S
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Új kurzus a Lativ kolelben 
– áprilistól minden kedden

Hogyan öntsük formába 
a megfoghatatlant?

12 részes háláchá kurzus az imádkozásról

Kezdés   április 9. 18.30-20.00

Helyszín   David House andrássy 59.

Részvételi díj   6000 ft (a teljes kurzus ára)

Információ   info@lativ.hu,  vagy telefonon   06 70 932 8275

www.lativ.hu
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játssz velünk! – zsidó kvíz

1. Milyen áldást mondunk a maceszre?
2. Mi a széder este első állomása?
3. Ki ugrott be elsőnek a tengerbe?
4. Pészách hányadik napján kezdjük el 
számolni az omert?
5. Pohár héberül
6. Hányféle dolgot helyezünk a szédertálra?
7. Ennek a fogyasztásával szoktuk teljesíteni 
a máror micváját
8. Áldozat héberül
9. Az első hónap

Küldd be megfejtésedet április 15-ig az info@lativ.hu email 
címre! A helyes megfejtők között értékes nyereményt 
sorsolunk ki! A megoldások április 16-tól weboldalunkon 
olvashatók: www.lativ.hu

A	lativ	Alapítvány	működésének	támogatói:
• Emberi Erőforrások Minisztériuma,
• Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
• Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

előző	számunk	megfejtése:	susán	háBirá

Széder esték a lativval!
A Lativ kolel sok szeretettel vár mindenkit március 25-én és 26-án, mindkét 
széder estén a Lativ új központjában (VI. kerület, Andrássy út 59.), a város 
szívében!

Részletek: www.lativ.hu

A széder estén való részvétel díja 2000 Ft

Az estén/estéken való részvételhez regisztráció szügséges 
a lativk@gmail.com e-mail címen, vagy a következő telefonszámon: 
06 70 932 8275

Purim 
a lativ 
kolellal


