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Köszönjük, hogy adományával segíti 
munkánkat!

ámuz hónap beköszönte nemcsak azt juttatja eszünkbe, hogy nem
sokára böjtölni fogunk, ráadásul három héten belül kétszer is, hanem, 

ha egy kicsit távolabbra nézünk, akkor már homályosan látjuk magunk 
előtt ros hásánát, az újévet. Azt a napot, amikor meg kell állnunk az 
Örökkévaló előtt, és el kell számolnunk. Mit kaptam ebben az évben, és 
mire használtam. Előbbre tartok, mint ahol egy évvel ezelőtt voltam, vagy 
egy helyben topogok, esetleg visszaestem. Az év háromnegyede eltelt, csak 
az utolsó negyed maradt. Elkezdődhet a visszaszámlálás, az összegzés. Már 
el is kezdhetünk terveket készíteni a következő évre, hiszen több esélyünk 
van egy jó ítéletre, ha legalább terveink vannak. Vannak, akik már a hónap 
nevében is látnak egy kis utalást minderre. A támuz szó betűiből lehet ezt 
a mondatot megalkotni: zrizim mákdimim veoszim tesuvá, azaz az igyekvők 
már hamarabb foglalkoznak a megtéréssel.

Támuz 17től pedig pontosan tíz hét van ros hásánáig. Ennek a tíz hétnek a 
felosztása 3+7. Ez a felosztás nyilvánul meg a támuz 17e utáni szombatokon 
felolvasásra kerülő háftárákban, prófétai szakaszokban. Ugyanis támuz 17ét 
követően kezdődik a gyászos három hét, mely áv hónap 9éig, tisá beávig tart. 
Ezen a három héten három feddő prófétai szakaszt olvasunk, amit a Talmud 
úgy nevez, hogy gimel depuránutá, majd tisá beávtól hét héten keresztül a 
vigasztalásról olvasunk, ezt hívják sivá denechemtának.

Evvel a három plusz hetes felosztással máshol is találkozunk, például a 
honfoglalásnál. Jozsué vezetésével 7 népnek a területét foglalták el. Azonban 
az Örökkévaló egyik ígéretében 10 nép területét ígérte Ábrahámnak. A tízes 
szám esetenként azért így oszlik fel, mert a 10 szfíra, azaz az Örökkévaló 
10 tulajdonsága is így oszlik fel a 7 alsó szfírára és a 3 felsőre. A hét alsó 
szfíra „megjelenik” ebben a világban, elérhető. Mindegyiket egy elődünk 
tökéletesen birtokolta. Ábrahám a cheszed, Izsák a gevurá, Jákob a tiferet, 
Mózes a necách, Áron a hod, Joszef a jeszod és Dávid a málchut tulajdonságot. 
A három felső ebben a világban egyelőre túl „magas”, rejtve van. Ezért a 
hét alsó szfírának megfelelő népek területeit el lehetett foglalni, de a másik 
három még rejtve van. És ezért van, hogy a tíz hétből három egyelőre rejtett, 
feddésről és büntetésről szól. De prófétai ígéret, hogy ezek a gyászos napok át 
fognak fordulni örömnapokká, amikor a most még rejtett három felső szfira 
is „láthatóvá” válik.

Hogyan kapcsolódik össze a támuz 17e ros hásánával ez által a 10 hét által? 
Hogyan segít nekünk ez a tíz hét, hogy már az elején lássuk a célt? A három 
hétben a Szentély hiányát gyászoljuk. Hiányzik nekünk a Szentély? Ha nem, az 
azt jelenti, hogy minden igényemet és szükségletemet ki tudja elégíteni a fizikai 
világ. Az azt jelenti, hogy teljesen mindegy nekem, hogy az Örökkévaló létezése 
és királysága mindenki számára nyilvánvaló, vagy sem. Ha pedig így van, akkor 
nem tudok ros hásáná napján az Örökkévaló trónja elé állni. Nem tudok azért 
imádkozni, hogy váljon az Örökkévaló királysága nyilvánvalóvá. Ez a három 
hét a felkészülés ros hásánára. Ebben a három hétben, ha év közben nem is, fel 
kell magamban ébreszteni azt az érzetet, hogy ebből a világból, így, ahogy most 
van, hiányzik valami. És nemcsak valami, hanem a lényeg hiányzik! Először a 
kérdést kell éreznem, hogy élvezhessem a választ. Ha a három hét alatt sikerül 
erős hiányérzetet magamévá tenni, akkor egyenes az út ros hásáná felé!

Minden kedves Olvasónknak jó készülődést kívánunk!
Lativ staff

T
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1989 nyarának messzi múltba távolodó napjai
ban egy különleges utazásba kezdtem. Az 

uta zás során a sokáig elhanyagolt, mellékesnek tekin tett 
lel ki életem teljesen átalakult, és így szépen lassan azzá 
váltam, aki ma vagyok. Így lett identitásom leg meg ha tá
ro zóbb vonása a zsidó vallás.

Távolról indultam, egy olaszországi, viszonylag val
lásos ka tolikus család sarjaként, majd az MITn (Massa
chusetts Institute of Technology) tanultam biológiát. 
Hogyan ju tot tam végül mégis erre a meggyőződésre? 
A legtöbb em ber számára a vallásosság érzelmi, 
hitbeli kérdés. Eh hez képest számomra ezzel éppen 
ellentétes fel fe dezés és sors jutott. Én a szabályokon, 
a logikán ke resztül értem el ugyanide.

Világnézetemet kezdetben a tudomány raciona
lista, szabályalapú felfogása határozta meg. A kö
zépiskolától kez dve rengeteget tanultunk a tech no
lógiáról és a tudományos felfedezés fo lyama táról. Ez 
ad ta meg a választ minden kérdésre: a tudomány fogja 
meg  gyó gyítani a betegségeket, megetetni az éhezőket, 
meg nö velni a szabadidőnket, elhozni a világbékét. Ez a 
sze ku láris vágyódás egy „technológiai messiás” után az 
a vi lágkép, amely a médiából, az oktatásból, a kormány 
és a tudományos szféra részéről egyaránt meghatározó 
volt. Fiatal, érdeklődő, intellektualitásra fogékony el
mém különösen érzékeny volt ezekre a társadalmi ha
tá sokra. Így történt, hogy a középiskola befejeztével 
meg tanultam a tudományos információkat minden más 
információnál többre értékelni, és így tettem a ma ga mé
vá, minden különösebb vizsgálódás nélkül, az ezzel járó 
agnoszticizmust (a nézetet, mely szerint Isten létezése 
sem nem cáfolható, sem nem bizonyítható).

Ebben a szellemiségben kezdtem meg egyete mi tanul
má nyaimat. A komoly mennyiségű természet tu dományos 
tan anyag mellett filozófiát is tanultunk. Fog lalkoztatott a 
téma. Alapos kutatás és mérlegelés ered ményeként arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy csak azt hihetjük el, amit 
meg tudunk vizsgálni, amit meg tudunk figyelni. Emiatt 
a morál, az erkölcsök vi szonylagosak, tetszőlegesen 
definiálhatjuk őket. Tár sa dalmanként eltérők, így puszta 
megállapodás kérdése az egész. Abban hihetünk csupán, 
ami valóban kéz zelfogható.

Test és lélek kettősségének problémája, azaz a dualizmus 
mindennek a fényében elhibázott kérdésfelvetés csupán. 
Tévedésük (így vélekedtem) abból ered, hogy a testünk 
ál tal keltett érzésekhez, benyomásokhoz erkölcsi érték
eket rendelnek. Holott valójában pusztán kémiai reak
ciókról és elektromos impulzusokról van szó. Agyi mű
kö  désünk fizikai szinten tökéletesen magyarázható a 
re  duk cionizmus segítségével: ha megértjük egy kis petri

csé szében úszkáló sejt működését, és az ő viselkedését nem 
írjuk le olyan morális fogalmakkal mint a „jó” és a „rossz”, 
akkor hogy tehetnénk ugyanezt az emberrel, aki szintén 
ilyen részekből épül fel?

Mindebben hittem, és valahogy mégis, a humánum 
kér dései igen erősen motiváltak. Nem utolsósorban ebbéli 
érzékenységem vezetett arra, hogy orvoslást tanuljak. 
Példaképként tekintettem Albert Camus A pestis című 
regényében szereplő orvosra, aki képes értéket teremteni 
egy értelmetlen világban. Úgy véltem, a morál, amit 
annyira tisztelek ebben a szereplőben, nem más, mint 
racionalitásnak és józanságnak a végeredménye.

Ezt követően szépen lassan törések kezdtek el meg je
lenni gondosan felépített világképemben. Meglepő mó 
don mindez éppen az egyetemen, a tudománnyal kez
dődött. Két esemény volt, amely (eleinte észrevétlenül) 
elkezdett kizökkenteni stabil látásmódomból.

Az első az volt, amikor Noam Chomsky kritikáját ol
vas tam, melyet B. F. Skinner nyelvfejlődési elméletéről 
írt. A másik az IQtesztek témája volt, melyek egyes 
kutatások szerint fajok szerint megkülönböztető módon 
lettek megírva, így elősegítve a szegregációt. A két eset 
közös tanulsága számomra az volt, hogy a dogma, az 
előzetes meggyőződés képes befolyásolni a tudományos 
megismerés – általam addig objektívnek képzelt – fo lya
matát.

FI
Lo

Z
ó
FI
A Miért lettem zsidó?

Louis Renaldo

Egy tudós betérése – a redukcionizmustól a spiritualitásig

Mindig lehet kérdezni, 
és mindig van válasz!
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Vajon ez a részrehajló gondolkodás a termé szet tu do 
mányokban is képes megjelenni? Ez képtelenség, gon
doltam eleinte, hiszen az a kézzelfogható valósággal 
foglalkozik, nem pedig a képlékeny elméletekkel. Sta
bil nak hitt meggyőződésem akkor kezdett meginogni, 
amikor egyetemi szintű kurzusokat kezdtem hallgatni az 
élet eredetéről. Akár egyetlen sejt hihetetlen össze tett
ségére, rendezettségére, működésére gondolva, il  letve ar
ra, hogyan képes a dogma az érvelést be fo lyá sol ni, rá kel
lett jönnöm: a dogma hatása a molekuláris biológiában is 
érezhető. Az alapfeltevés: az élet eredete nem más, mint 
különböző, egyenként is igenigen valószínűtlen ese mé
nyek sorozata.

Az élet létrejötte a biológia előfeltevései szerint olyan 
egyedülálló esemény, amely bekövetkezésének esé lye 
gyakorlatilag nulla – mégis, mint láthatjuk, bekö vet
ke zett. Ez a gondolat nemcsak abszurd, de szellemileg, 
tu do mányosan sem kielégítő. E súlyos dogmától meg
sza ba dulva elkezdhettem szabadon gondolkodni az élet 
eredetéről. Miután nem kellett tovább győzködnöm 
magamat a „hivatalos álláspontról”, be kellett ismerjem, 
hogy szükségszerűen létezik egy teremtés, létezik egy 
Teremtő.

Ez a felismerés gyökeresen megváltoztatta a világról 
al kotott felfogásomat. Többé nem voltam képes a tu
do mányra mint az abszolút igazság forrására tekinteni. 
Ugyan is ha a tudományos módszer valóban tökéletes 
len ne, a dogma képtelen lenne hatást gyakorolni rá. De 
lát hattam, hogy nem ez a helyzet. Azt is újra kellett 
gon dolnom, hogy vajon a morál valóban a helyes gon
dol  kodás, érvelés következményee. Feltűnt, hogy a 
ket  tő sokszor ellentmond egymásnak: a logika azt dik
tál  ja, hogy így és így cselekedjek, én azonban éppen el
len  kezőleg cselekszem, és tudom, hogy ez a helyes. Ez 
azt sugallja, hogy létezik egy erkölcs, amely független a 
logikától.

Természetes, hogy hosszú évekig a tudományos világ
nézeten nevelkedett emberként nehezemre esett a jövő
be li önmagamat vallásosnak látni. Mégis kíváncsiságom 
arra sarkallt, hogy komoly erőfeszítések árán előkeressem 
a tizenévesként, konfirmációkor jó mélyre elásott, azó ta 
is bontatlan Bibliát. Az Ószövetséget újraolvasva világo
sodott meg előttem, hogy a judaizmus nem pusztán tet
szőleges szabályok véletlenszerű gyűjteménye, hanem egy 
lo gikusan rendezett rendszer. De nemcsak a Bibliában 
emlí tett értékek voltak számomra vonzók. Eszembe ju
tottak a középiskolai barátaim, akik vallásos zsidók vol
tak, és példás életet éltek.

Az is tetszett, hogy mekkora hangsúly kerül a hagyo
mányos zsidó családokban a tudásra, annak átörökítésére. 
Nem a rituálék vonzottak – ezek a többi vallásban is 
meg találhatóak. Tetszett az örömökhöz és az élvezethez 
való hozzáállás, a katolicizmussal ellentétben ez nemcsak 
megengedett, hanem egyenesen szükséges is. A nem zsi
dók hoz való hozzáállást is rendkívül felvilágosultnak ta

lál tam, különösen annak fényében, hogy a missziós tevé
kenységet mindig is furcsállottam.

Ami viszont a leginkább megfogott, az a tiszta és hoz
záférhető logikájú teológia. Mindig lehet kérdezni, és 
mindig van válasz! A viselkedés, a cselekvés kötött, az 
elme viszont teljesen szabadon szárnyalhat. Azt is logi
kusnak éreztem, hogy az ember cselekedetei hatással 
vannak az erkölcsi formálódására.

Mindez még korántsem volt spirituális ébredés. Min
den, ami vonzott, az elmémet vonzotta, a racionális és 
gya korlatias megfontolás juttatott el meggyőződésemre. 
Ami kor aztán 1990ben élőben is megtapasztalhattam 
azt az egyedülálló vallásospolitikaitörténelmi ese
ményt, amit egy szédereste jelent, elhatároztam, hogy 
meg akarom tapasztalni a zsidóságot közelről is. Lás
suk, helyeseke a megérzéseim, hogy itt a helyem? 
Elég erőse az intellektuális vonzódásom ahhoz, hogy 
átlendítsen a val lásos léttel és a betéréssel járó érzelmi 
megterhelésen?

Elkezdődött egy folyamat, amely lassú tűzként per
zsel te fel a határt „tudományos” és „zsidó” énem kö
zött. A hideg racionalitás mellett megjelent a forró spi
ri tualitás is, amelyet a háláchá, a zsidó jog alakított ki. 
Ko rántsem világos, hogyan eredményezheti ezeknek a 
cse lekedeteknek a betartása a lelki növekedést, mégis, a 
fo lyamatot évszázadok óta megfigyelték. A Talmudban 
ez így fogalmazódik meg: „Ha engem elhagynának, de 
Tórámat megtartanák, a benne lévő fény visszavezetné 
őket hozzám.” (Jerusálmi Chágigá 1:7.) Rabbi Jehudá 
Hálévi Kuzárijában ugyanez a gondolat: „Az ember nem 
juthat el másként Istenhez, csakis az általa megparancsolt 
cselekedeteken keresztül.” Rámchál így ír ugyanerről a 
Meszilát Jesárimban: „A külső mozdulatok felébresztik a 
belsőket […] mivel az igyekvő cselekedet belső örömöt és 
vágyakozást kelt az emberben.”

Talán az lehet ennek a jelenségnek a mélyén, hogy a 
háláchá az ember minden egyes mozzanatát szabályozza. 
Minden apró cselekedetünknek spirituális jelentősége 
van. Minden kimondott áldás emlékeztet a nagyobb 
va ló ságra, melynek részei vagyunk. Könnyű érezni 
a szentséget a Siratófalnál! A zsidó élet szabályainak 
betartása által azonban ugyanez a szentség a minden nap
jaim részévé vált.

Amikor elkezdtem keresni a vallásosságot, saját érdek
lő désemből teljesítettem a micvákat. Az elmélyülés hatá
sára ráéreztem egy újabb lépcsőfokra: pusztán azért cse
le kedni, mert ez az Örökkévaló akarata. Képessé let tem 
olyan törvények tanulmányozására is, melyekhez sem
mi féle személyes kötődés, érdek nem fűz. A kez de
ti pragmatikus megfontolások ellenére utam talán leg
nagyobb eredménye ez: érezni Isten jelenlétét.

fordítás-átdolgozás · Szántó-Várnagy Binjomin Zeév 
forrás · aish.com
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elmúlt napokban, hetekben a témában laikus ol
vasók elé egy eddig még ismeretlen világ tá

rult fel. Hogyan érnek el emberek 8000es csúcsokat? 
Hogyan jutnak hosszú akklimatizálódás után táborról 
táborra? Kik azok a serpák és mit csinálnak? Ki mászik 
oxigénpalackkal, és ki anélkül? Milyen a levegő 78000 
méter magasan? Milyen mértékben viseli meg a szerve
zetet a „magaslati” levegő? Mennyi és milyen áldozato
kat szed egy ilyen expedíció? Mindezt annak kapcsán, 
hogy két magyar csúcsmászó, Erőss Zsolt és Kiss Péter 
a Kencsendzönga megmászása utáni leereszkedés köz
ben tragikusan eltűntek.

A téma mindenkit megmozgat. Mindenki gondol vala
mit. Természetesen vannak, akik nemzeti hősökké eme
lik a két csúcsmászót, hiszen eredményeikkel komoly 
hírnevet és dicsőséget szereztek hazájuknak. És ta  lán ko
moly hírnevet szereztek az egész emberi fajnak – hiszen 
többszörösen bizonyították, hogy mire is lehet ké pes az 
ember.

Ezzel szemben vannak, akikben kérdések merül
nek fel. Tényleg érdemes ilyen célokért mindent felad
ni? Pénzt, energiát, családot, egészséget és talán az egész 
életet. Hány és hány fiatal hegymászó veszti életét, tűnik 
el. Hány és hány szerencsésebb van, aki megússza egy 
amputációval! És mindezt miért? Erre nehéz válaszolni, 
mert nincsenek konkrét célok és eredmények azonkívül, 
hogy felmenni és lejönni. Sem a hegymászó nem profi
tál abból, hogy feljutott a csúcsra, sem az emberiség. Ők 

nem kutatók, nem fedeznek fel újabb, az emberiség szá
mára hasznosítható dolgokat. Vajon mi motiválja őket?

Ráadásul még azt sem lehet igazán mondani, hogy mi
lyen nagy és pozitív élményben részesülnek ezek a hegy
mászók! Amint felérnek a csúcsra, rögtön ereszkedhetnek 
is le, hogy kitartson az a kevés megmaradt energiájuk, és 
jó esetben félholtan beérnek a táborba, ahonnan egy kis 
pihenés után még jó darabot kell leereszkedniük, amíg 
normális körülmények közé érnek. Ezekután, attól füg
gően, hogy ki milyen állapotban van, jó ideig tart, amíg 
újra normális, egészséges emberekké válhatnak. Majd in
dulhat a következő expedíció!

Tórai szempontból (hangsúlyozom, hogy nem célunk 
senkit meg vagy elítélni, csak elvekről beszélünk – hi
szen attól még, mert valami elvi szinten helytelen, egy
általán nem biztos, hogy az egyén szempontjából is rossz 

választásnak számít) egyértelmű, hogy tilos az életet ve
szélyeztetni, hiszen még akár micvák teljesítéséért vagy 
meg nem szegéséért sem szabad (kivétel a három fő bűn: 
bálványimádás, házasságtörés, gyilkosság). Egy csalá
dos embernél ez még erősebb, hiszen önmagán kívül a 
családjáért is felelős, azzal, hogy veszélyezteti saját ma
gát, egyben veszélyezteti a családja egzisztenciáját is. És 
amennyiben nem tudunk meghatározni egy magasabb 
célt, amelyet a csúcsra való feljutás szolgálna, akkor ez a 
dolog, amely előtt az ember fejet hajt, és áldozatokat hoz 
érte, öncélú – ezért, ha halachikusan nem is, esszenciáli
san bálványimádásnak számít.

Azonban ebben az egész furcsaságban van egy olyan
pont, amelyre érdemes komolyan odafigyelnünk. Erőss 
Zsolt és társai valóban mindent feláldoz nak a cél érdeké
ben. A cél, fel kell jutni a csúcsra. Ezért vál  lal ják, hogy 
hosszú ideig távol vannak a családjuk tól. Vállalják, hogy 

Expedíció indul!
Cél: a 8000-es csúcsok!
Domán Sije

Az ember képes elérni 
önmagában 

a lelke legmélyebb 
és legteljesebb pontját.

Az

Erőss Zsolt expedíció közben, forrás: http://www.parameter.sk/
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nincs lehetőségük rendesen táplálkozni. Vállalják a ször
nyű időjárási viszontagságokat. A kialvatlanságot, az el
viselhetetlen kimerültséget. És vállalják azt is, hogy talán 
ez az életükbe fog kerülni. Mind ezt egy cél érdekében: 
feljutni a csúcsra! Micsoda akarat erő!

És arra gondolok, hogy mennyire szégyenletesen mesz
sze vagyunk mi ettől. Hiszen nekünk is vannak 8000es 
hegyeink! Olyan magaslatok, amelyekről csak álmodni 
tudunk. Olyan csúcsok, ahonnan nem kell leereszkedni, 
amelyek a részünkké, személyiségünkké válnak. És ahe
lyett, hogy boldogan felmásznánk, inkább a hegy lábánál 
pancsikálunk a langyos pocsolyában. Néha feltűnik ne
künk, hogy van hegy is, néha fel sem tűnik, annyira bele
feledkezünk a játékba.

Miért nincs meg bennünk Erőss Zsolt mérhetet
len akaratereje és kitartása? Miért nem kezdünk már el 
mászni? Hiszen egészen a csúcsig ki vannak előttünk ta
posva az ösvények. Az alaptáborok ki vannak építve, a 
serpák kifeszítették nekünk a köteleket, amelyek segít
ségével feljuthatunk a csúcsra. Vehetjük Luzzato rabbi 
Meszilát jesárim című könyvét, amelyben szépen lépés
ről lépésre le van írva, hogy hogyan lehet feljutni a leg
magasabb csúcsokra, egész addig, amíg az ember olyan 
közel nem ér az Élet forrásához, hogy maga is tud belő

le meríteni és osztani másoknak. Vagy vehetjük Ramban 
létráját, amelyet fiához írt levelében fejt ki. Az állan
dó csendes és nyugodt beszédtől a szerénységen és a sa
ját részünkben való örömön keresztül lehet eljutni arra a 
csúcsra, amelyen: „áz tisre álechá ruách hásechiná veziv 
kevodá” (akkor fog rajtad nyugodni az Örökkévaló szel
leme, a tiszteletének a sugara). Sokféle kitaposott út van 
előttünk, amely a csúcsra vezet.

De mi maga a csúcs? Az ember képes megvalósítani 
magában, hogy ő az Örökkévaló képmása legyen, akire ha 
valaki ránéz, rajta keresztül láthatja az Istent. Az ember 
képes elérni önmagában a lelke legmélyebb és legteljesebb 
pontját, amely szorosan hozzá van tapadva a Teremtőhöz. 
Az ember képes elérni az ötvenedik szintet, amely nem 
más, mint az Édenkert közepén levő Élet fája. Az ő lelke 
„be van kötve az Élet kötelékébe” még életében.

Előttünk van a csúcs. Ráadásul a felmászás nem jár ve
szélyekkel. Nem kell eltávolodnunk a családunktól. Nem 
kell hozzá megfagynunk. A cél valós cél, az elért ered
mény örökre a részünk marad. Csak két dolog szüksé
ges: akaraterő és kitartás. Ha csak szemünk elé képzeljük 
Erőss Zsoltot, amint fáradhatatlanul mászik, és tör elő
re a csúcs felé, akkor el tudjuk képzelni, hogy mi a fel
adatunk! 

A Kencsendzönga
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„Azt mondtam, bölcs leszek – és láttam, hogy [mégis] tá
vol van tőlem.” (Kohelet 7:23.)

Slomó hámelech (Salamon király) ezekkel a szavakkal te
kint vissza az életére. Amikor az Örökkévaló azt mond
ta neki, kérjen bármit, és megkapja, ő csak bölcsességet 
kért. Az Örökkévalónak ez tetszett, és azt ígérte, hogy 
megadja, sőt még azt is megadja, amit nem kért: gazdag
ságot és tiszteletet. (1Királyok 3:5–13.)

Ebből látszik, hogy Slomó hámelech fő motivációja az 
igaz ságkeresés volt. Az érdekelte, hogy mi miért van. 
Bölcseink megmagyarázzák, hogy fenti visszatekintésé
ben a hetiszakaszunkban szereplő párá ádumá (vörös te
hén) parancsolatára utal, ez az, ami „távol van tőle”. (Bá
mid bár Rábá 19:3.)

A kérdés az, miért olyan fontos tudni, hogy mit miért kell 
csinálni? Nem elég, hogy azért, mert Isten ezt parancsol
ta? Továbbá a zsidó nép nagy büszkesége, hogy a Szináj
hegyi kinyilatkoztatásnál azt ígérték: „náásze venismá”, 
megtesszük és meghallgatjuk, azaz nem kutatjuk, hogy 
miért kell csinálni, csak csináljuk!

A zsidó vallás egyik világhíres jellegzetessége, hogy min
dig lehet kérdezni, és ez nem számít megkérdőjelezésnek. 
A kívülálló számára talán az egyik legszembetűnőbb el
lentmondás az, hogy annyi látszólag szigorú törvényt kell 
betartani szóról szóra, és közben a közös tanulások során 
az alapokat feszegető kérdések merülnek fel. Nemegyszer 
látni születésük óta vallásos, tanult embereket látszólag 
trivialitásokat kérdezni, gyakran olyat is, aki napi rend
szerességgel tanul! Ha még ezt sem érti, akkor mire épül 
az egész vallásossága? Egyébként pedig, akkor is be kéne 
tartania, ha nem értené. Akkor meg mit kérdezősködik?

„Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Örökkévaló!” (Zsoltárok 
34:9.) A hagyomány a micvák magyarázatait úgy hív
ja, hogy táámé hámicvot (a micvák íze). Ráv Dessler ma
gyarázata szerint ahogyan az ételeknek is van íze és 
táp értéke, és az ételeket is elsősorban tápértékük miatt 
fogyasztjuk, ugyanakkor „jó az Örökkévaló”, és ízt ad 
az ételeknek, hogy az étkezés élvezet is legyen egyben. 
Ugyanez a helyzet a micvákkal: van egy magyarázatuk 

a felsőbb világban, amelyet nem látunk, és van sokféle 
„ízük”, mindenféle egyéb előnyös oldaluk, amelyeket eb
ben a világban is élvezhetünk.

„Talmud Torá keneged kulám” – a tóratanulás micvája az 
összes többi micvával felér. (Sábát 127a.) Ha megnézzük 
közelebbről ezt a micvát, azt látjuk, hogy éppen ilyen tí
pusú kutakodás, logika és mélység megértése, a Talmud 
és a hagyományos forrásaink elmélyült, alapos tanulmá
nyozása. Vajon valóban mindez „csupán” azért kell, hogy 
a micvák ízét megérezzük, miközben a lényeg mellett, a 
parancsolatok valódi oka mellett elmegyünk? Miért van 
szükség erre a sok magyarázatra?

Ezeken a magyarázatokon keresztül betekintésünk nyí
lik a Tóra teljes rendszerébe. Nemcsak magukba a tör
vényekbe, hanem a miértjeikbe is. Megérthetjük, mi
lyen viselkedés milyen tulajdonságot okoz bennünk. Ég 
és föld különbség van az olyan törvény betartása között, 
amelyet csupán ismerek, és az olyan között, amelyről mé
lyen tanultam. Az utóbbiról a tanulás során egy komplett 
érzésvilágot, képet véstem a lelkembe. Így a tanulás során 
a külsőleges viselkedés belső természetté válik, és nem
csak az lesz jó, amit csinál az ember, hanem maga az em
ber is jó lesz, aki csinálja.

Ez megmagyarázza azt is, miért van annyi zsidó Nobel
díjas. Gondoljunk arra, hogy mi érdekli az átlagembert 
egy új technikai eszköz használati utasításából: az, hogy 
hogyan használjam. A zsidók az évezredek során a Tóra 
tanulása által megszokták, hogy ne csak ez érdekelje 
őket, hanem az is, hogy hogyan működik. Kíváncsiak va
gyunk, bele akarunk nézni a mélyére. Talán ez a kutako
dó, kíváncsiskodó természet hajtja a sikeres zsidó tudóso
kat is. „Mert ez [a Tóra] a bölcsességetek és felfogásotok a 
népek szemében.” (5Mózes 4:6.)

felhasznált irodalom · Rabbi Mordechai Becher: 
Soul Food – The Jewish Dietary Laws 

(ohr.edu)
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A Tóratanulás és a zsidó
Nobel-díjak
Binjomin Zeév



Bálák

Ismerjük be a gyengeségeinket!
Adam Lieberman

bben a hetiszakaszban egy Bálák nevű király meg 
akar ta átkozni a zsidó népet. Felkeresett egy prófé

tát, Bileámot, hogy tegye ezt meg neki, és elküldte a ka
tonáit, hogy hozzák őt oda hozzá. Bileám megkérdezte 
Istent, hogy mehete, de Isten megmondta neki, hogy ne 
menjen, és ne átkozza meg a zsidó népet, mert az „áldott” 
nép. Mikor azonban Bileám továbbította ezt a választ a 
királynak, kihagyta ezt a részt és csak annyit mondott: 
„Isten nem engedi, hogy veletek menjek.”

Egy fontos lecke

Isten a válaszában a kérésére, hogy elmehessen meg
átkozni a zsidó népet, két különböző dolgot mondott 
Bileámnak. Először is, nyomatékosan megmondta neki, 
hogy ne menjen, és másodszor, hogy ne átkozza meg a 
zsidó népet, mert ők áldottak. Azonban mikor Bileám 
közvetítette ezt az egyszerű és rövid választ, az 50 száza
lékát kihagyta annak, amit Isten mondott!

Isten világossá tette Bileámnak, hogy a zsidó nép meg
átkozására tett próbálkozás is fölösleges, mert ők egy 
áldott nép. De egy olyan gőgös és beképzelt próféta, 
amilyen Bileám volt, nem tudta rábírni magát, hogy be
ismerje, az ő hatalmának is vannak korlátai. Ezért ahe
lyett, hogy elmondta volna a király küldötteinek, hogy 
egyszerűen nem ő a megfelelő ember a feladatra, teljesen 
haszontalan lenne és nem lenne képes végrehajtani a ki
rály parancsát, inkább úgy döntött, hogy mindezt nem 
említi meg, és Istenre hárítja a felelősséget azzal, hogy 
azt mondja, Isten azt mondta, nem mehet.

Ez, amit Bileám szándékosan nem mondott el, fontos lec
kére taníthat minket. A legtöbb embernek világos, hogy 
Isten mindannyiunknak különféle tehetséget adott, ami
től egyes dolgok természetesnek tűnnek nekünk, de az 

is ugyanolyan világos, hogy Isten milyen tehetséget nem 
adott nekünk. Lehetünk rosszak matekból, tájékozódás
ban, rajzolásban vagy szervezésben – mindannyiunknak 
vannak gyöngeségei. Míg egyes hibáinkon folyamatosan 
dolgozhatunk, hogy végül jobb emberekké válhassunk, 
addig vannak dolgok, amelyekben egyszerűen nem va
gyunk jók, ez van, és kész.
Azonban azoknak, akiknek alacsony az önbecsülésük, 
nehéz beismerniük valamilyen hiányosságukat. Azt hi
szik, hogy valamilyen gyöngeségük elismerése a saját ala
csony önértékelésüket tükrözné.

Azonban ennek az ellenkezője igaz. Azok, akik készek 
elismerni, hogy nem „jók” valamiben, nem gyengeséget 
vagy hozzá nem értést mutatnak, hanem őszinteséget, 
erősséget és magabiztosságot. Mások úgy fognak erre az 
emberre tekinteni, mint aki ismeri a saját erősségeit és 
képességeit, és nincs szüksége rá, hogy azt hirdesse min
denkinek, akivel találkozik, hogy ő mindenben jó.

Bileám túl büszke volt beismerni, hogy nem képes meg
tenni, amire valaki megkérte. Tanuljunk ebből a követ
kező alkalommal, mikor megkérnek valamire, amihez 
vagy nem vagyunk elég képzettek, vagy igazság szerint 
nem vagyunk képesek. Pont ellenkezően azzal, amit 
Bileám hitt, ha elmondjuk másoknak, hogy nem mi va
gyunk a megfelelő emberek egy feladatra, azzal növünk 
a szemükben, mert az azt jelenti, hogy van elég önbizal
munk, hogy ezt elmondjuk. Ezzel azt üzenjük, hogy ha 
elvállunk egy feladatot, kétség nélkül azt gondoljuk, hogy 
jó eredményeket tudunk elérni.

fordítás · Bálint Lea 
forrás · aish.com

Isten mindannyiunknak 
különféle tehetséget adott

E
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Pinhász

Természetes cselekvés vagy az 
érzelmek ura?
Rabbi Eliyahu Hoffmann

„De előállt Pinchász, végrehajtotta az ítéletet, és meg
szűnt a csapás. Igaz tettnek számít ez neki nemzedékről 
nemzedékre mindörökké.” (Zsoltárok 106:30–31.)

Miért nevezi Pinchász tettét a Szentírás cedákának, me
lyet általában jótékonyságnak fordítunk?

Bár Pinchász bűnösök ellen elkövetett gyilkossága el
fogadtatik a mennyekben, úgy tűnik, hogy az elköve
tést követő időszakban komoly kritikával találta magát 
szemben. „Láttad ezt az embert – annak az unokáját, 
aki bálványimádáshoz hízlalt borjúkat – akinek hirtelen 
van bátorsága egy zsidó törzs hercegét megölni?” (Lásd: 
Rási.) Pinchász anyai oldalon Jitró unokája volt. Ő, mie
lőtt Mózes apósa lett volna, és betért volna a zsidóságba, 
a pogányság összes válfaját kipróbálta. Pinchász viselke
dését egyesek ennek a „durva” családi háttérnek tulajdo
nították. Ebből persze az az következtetés adódik, hogy 
egy születésétől vallásos zsidó, Ábrahám, Izsák és Jákob 
leszármazottja sohasem tett volna ilyesmit.

Rási szerint a Tóra válasza erre a kritikára az, hogy „Pin
chász, Áron főpap fiának Elazárnak a fia…” Azzal, hogy 
a Tóra Áronig visszavezeti a családfáját, emlékeztet min
ket arra, hogy nem csak Jitró unokája volt, hanem Ároné 
is. Áron pedig szerette a békét, és egy, a Pinchászéhoz 
ha sonló tett nem lett volna számára természetes. (Rási.) 
Ugyan akkor úgy tűnik, hogy a rosszallók nem kaptak 
teljes választ. Pontosan tudták, hogy Áron is Pinchász 
nagyapja volt, mégis azt vallották, hogy egy ilyen csele
kedet nem eredhet tőle. 

Vessünk egy közelebbi pillantást a fenti idézetre. „De elő
állt Pinchász, végrehajtotta az ítéletet (váje’falél).” A hé ber 
gyökbetűi az „ítélet végrehajtásának” pélámedlá med. Az 
ima héber megfelelője, a tefilá is ezekből a gyökökből szár
mazik. Mi a kapcsolat az ima és az ítélet végrehajtása között?

A pélámedlámed nem pusztán elbírálást jelent, hanem 
megkülönböztetést, tisztázást és döntést is. Életünk so
rán folyamatosan elválasztjuk a pletykát a bizonyosságtól, 
a megalapozott véleményeket a vad találgatástól, a ténye
ket a fikciótól. Ezt pe’lilának hívjuk, és ebből származik a 
pe’lilim – bíróság – kifejezés is. (Lásd: 2Mózes 21:22.) Mi 
más lenne a bíróságok dolga, ha nem az, hogy a bizonyítéko
kat mérlegelve világos döntést hozzanak? Egy kapcsolodó 
gyök a pélámedhé (pele), mely két dolog világos elvá
lasztását jelenti. Ezért hívják az imát tefilának, mert ez a 
lélek vágyakozása a durva és a finom elválasztására; arra, 
hogy meghatározza azt, ami igazán fontos, és elkülönít
se attól, ami csak annak tűnik. (Szidur ávodász halév.)

Ez megválaszol egy gyakori kérdést: miért van szükség 
az imára? Az Örökkévaló nem tudná, hogy mik a szük
ségleteink, anélkül hogy emlékeztetnénk őt rá? Ter
mé sze tesen tudja, még jobban is, mint mi. Ha az ima 
egyetlen célja az lenne, hogy tájékoztassuk az Istent 
azokról a dolgokról, amelyekre szükségünk van, akkor 
elég fölös leges lenne. Az ima igazi célja az, hogy fel
emelje az imád kozót azzal, hogy időt bocsát számára az 
élet fontos dol gain való töprengésre. Ez teszi lehetővé az 
igazi megértést és elérhetővé a Mennyek áldását.

Mi a kapcsolat az ima 
és az ítélet végrehajtása 

között?

Elválasztani az igazat a képzelgéstől vagy a vágytól – dönteni, 
megkülönböztetni.
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A cedáká parancsolata azt 
kívánja tőlünk, hogy 

válasszuk el magunkat a 
pénzhez és a tulajdonhoz 

való ragaszkodásunktól 
azok kedvéért, akik 

nem olyan szerencsések, 
mint mi.

Ez az ima folyamatának célja: a döntéshozatal. Az ima 
az önértékelés folyamata, ezért visszaható maga az ige 
is. Az ima kiemeli az embert a mindennapi élet zűrza
varából, a saját megfáradt nézetei és véleményei közül, 
és beengedi az igazság piciny sarkába, illetve lehető
séget biztosít az Örökkévalóval való kapcsolat elmé
lyítésére. (Rabbi Nosson Scherman: Az ima: Időtlen 
igény.)

Amit Pinchász tett Zimri és Kozbi megölésével, az bírás
kodás volt. Félre kellett tennie a saját természetes békés 
és kulturált viselkedését, és el kellett követnie a lehető 
legvéresebb és legkegyelmetlenebb cselekedetet. Mások 
szerint Pinchász a természete szerint járt el, és ezt iga
zolja a származása is. E logika mentén Pinchász nem ér
demel dicséretet, hiszen csupán az ösztönei szerint fedte 
fel agresszivitását és dühét. Talán még meg is kéne bün
tetni…

De azzal, hogy Áron leszármazottjaként tünteti fel, a Tó   ra 
megcáfolja ezt az érvelést. Pinchász nem volt őrült. Áron 
unokája volt, akinek annyira fontos volt a béke, hogy nem 
bírta nézni, ahogy a zsidók veszekedtek. Amikor megölte a 
bűnösöket, Pinchász nem vad és irányíthatatlan arcát fed
te fel, hanem pelilát csinált. Elválasztotta azt, amit szeretne 
tenni attól, amit meg kellett tennie.

Talán ezért használja a zsoltár a váje’falél kifejezést. Ahogy 
ima során elválasztjuk az igazságot a képzelettől, úgy kel
lett Pinchásznak is elválasztania magát a saját gyengéd ter
mészetétől ahhoz, hogy egy erőszakos tettet hajtson végre.

A cedáká – a jótékonyság – is hasonló szerepet tölt be. 
Ter mészetéből fakadóan az ember sokszor gyűjtögeti azt, 

amit megkeresett. „Ami az enyém, az az enyém, ami a 
ti ed, az a tied.”(Piré Ávot.) Az ember ragaszkodik a tu
lajdonához, és nem válik meg tőle könnyen a semmiért 
cse rébe. A cedáká parancsolata azt kívánja tőlünk, hogy 
vá lasszuk el magunkat a pénzhez és a tulajdonhoz való 
ragasz kodásunktól azok kedvéért, akik nem olyan sze
rencsések, mint mi. Talán ezért van úgy írva, hogy „igaz 
tett nek (jótékonyságnak) számít ez neki”. Azzal, hogy 
Pin chász feladta békeszeretetét, cedákát, jótékonyságot 
gyakorolt.

A vilnai gáon a következő módon vázolja a kapcsolatot 
a cedákával: a „máchácit” szót, vagyis a minden zsidó ál
tal adott „fél” sékelt (ki sziszá hetiszakasz), a követke
zőképpen betűzzük a héberben: mémchetcádikjudtáv. 
A középső betű cádik a cedáká gyökéből. Körülötte van 
a chet és a jud, ami az életet – cháj – adja ki. Kívül pedig 
a mém és a táv van, mely a mét, vagyis a halált teszi ki. A 
gáon szerint ebből tanuljuk azt, hogy a fél sékel felaján
lásával közelebb vagyunk az élethez, és távolabb vagyunk 
a haláltól.

Pinchász „eltávolította a haragomat Izrael gyermekeitől”. 
A „haragom” szó héberül chámáti, vagyis chetmem
távjud. A cháj (élet) kívül van, a mét (halál) pedig belül. 
Pinchász ezt „fordította meg”, hogy a zsidók, akik jár
ványtól haldokoltak, újra közel kerülhessenek az élethez 
és eltávolodhassanak a haláltól. Mivel ez a cedáká célja is, 
ezért – a gáon szerint – tisztán láthatjuk, hogy a zsoltár 
miért hasonlítja össze a kettőt.

fordítás · Horváth Marcell 
forrás · torah.org

ki volt Pinchász?

„És lakott Izrael Sitimben, és a nép elkezdett paráz-
nál  kodni Moáb lányaival.” (25:1) A sok sivatagi ván-
dorlás és háború közben a zsidó népnek volt egy 
rövid nyugalmas időszaka. Ezt használta ki Bilám, 
a gonosz próféta, aki azt a tanácsot adta az ellen-
séges moabitáknak, hogy békés úton olvasszák be 
a zsidó népet soraik közé.

Annyira sikeres volt ez a tanács, hogy egy a tizen-
két törzs vezetője közül, Zimri  (Simon törzsének 
vezetője) mindenki szeme láttára volt együtt Koz-
bival, a moa bita király lányával. Meglátta ezt a fő-
pap, Áron uno kája, Pinchász, és úgy érezte, eljött 
a cselekvés ideje: fogott egy dárdát, amivel mind-
kettejüket egyszer re átdöfte. „Erre megszűnt a csa-
pás Izrael fiairól.” (25:8)
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Mátot-Mászé

okok és okozatok szövevénye
Rabbi Yissocher Frand

„Akkor ítéljen a gyülekezet a gyilkos és a vérbosszuló ro
kon között e törvények szerint. És mentse ki a gyülekezet 
a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje visz
sza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, amelybe sza
ladt, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkente 
őt a szent olajjal.” (4Mózes 35:25.)

Ha valaki embertársát véletlenül öli meg, akkor mene
dékvárosba (ir miklát) kell vonulnia, és ott is kell marad
nia a főpap (kohén gádol) haláláig. Amennyiben a várost 
elhagyja, az áldozat rokonai bosszút állhatnak, megölhe
tik az elkövetőt.

Az olvasmány szerint a gyilkosnak menedékvárosban 
kell maradnia a főpap haláláig „áser másách 
oto besemen hákodes”; aki felkente őt a szent 
olajjal.

De ki az, aki felkente őt? Ha a szövegkör
nyezetből indu lunk ki, ki az, aki az olvasmá
nyunkban az elkövetőre utal. De vajon a gyil
kos kente fel a főpapot?

A Talmud szerint az olvasmány azért így van 
megszövegezve, hogy megtanuljunk egy gya
korlati törvényt.

Mégpedig azt, hogy nem mindenkit illet meg 
a menedékváros védelme, a bét din (vallási bí
róság) dönti el, hogy aki embert ölt, megér
demlie a város védelmét.

De mi van akkor, ha a gyilkosság akkor történik, amikor 
a főpap még életben van, de csak a halála után hoz dön
tést a bét din, mikor már felkenték az új főpapot? Az el
követőt ez esetben rögtön szabadlábra kell helyezni?

A Talmud szerint az elkövető nem hagyhatja el a mene
dékvárost a főpap haláláig.

A Talmud értelmezése szerint ez van belefogalmazva a 
mondatba. Ez az olvasat a bét dinre utal, arra, hogy egy ál
taluk méltónak tartott személyt a menedékváros oltalma alá 

helyeznek. Mikor szabadulhat? A főpap halála után „áser 
másách oto”; a főpap, akit abban az időben kentek fel, ami
kor a bét din az elkövető sorsáról döntött, nem az a főpap, 
aki a gyilkosság elkövetésének idején teljesített szolgálatot.
Meir Simcha dvinski rabbi a Mesech Chochmá című művé
ben ezt a részt részletesen kifejti, hogy az olvasmányt szó 
szerint értelmezhessük.

A Tóra igazságszolgáltatása nagyban különbözik nap
jaink jogrendszerétől. Korunk igazságszolgáltatása nem 
elégszik meg a bűncselekmény és az elkövetéshez veze
tő cselekménysorozat vizsgálatával, hanem vizsgálni pró
bálja az elkövető motivációit, lelki állapotát, hogy kiku
tassa, miért cselekedett úgy, ahogy cselekedett. Napjaink 

jogvitáiban olyan kérdésekre keresik a választ, hogy az 
elkövetőnek rossz volte a gyermekkora, esetleg etnikai 
hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érte, és 
ez motiválhatta a tettében, vagy talán azért, mert nem 
volt beszámítható állapotban, megőrült. Évente százá
val engednek szabadlábra olyan bűnözőket, akiknek az 
ügyénél az esküdtszék, illetve a bíróság úgy dönt, hogy 
nem jár az elkövetőnek büntetés, mivel elgondolásuk sze
rint ők kellőképp kiismerték a szóban forgó bűnöző mo
tivációit melyek tettének elkövetésére sarkallták.

Az igazság azonban az, hogy mi egyszerű halandók nem 
láthatunk senki lelkébe, nem tudjuk eldönteni, ki miért 

Milyen hosszú egy főpap élete?

Ez eddig logikusnak tűnik, 
de igazságos-e a Tóra 

jogrendszere? Méltányos 
dolog-e minden gyilkost 

ugyanolyan mércével elbírálni, 
figyelmen kívül hagyva tettei 

mozgatórugóit?
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cselekedett úgy, ahogy. A Tóra jogrendszerében a bírák
nak hideg fejjel, egzakt bizonyítékok alapján kell min
den esetet elbírálniuk, szigorúan anélkül, hogy állandóan 
enyhítő körülmények után kutatnának.

Nem szándékos emberölés esetén meg van határozva, 
mi alapján küldhet valakit a bét din menedékvárosba, de 
hogy mennyi időre, azt nem ők döntik el, mert a törvény 
szerint az elkövetőnek a főpap haláláig kell ott marad
nia. Korunk igazságszolgáltatása „szabványosított” ítéle
tet hozna a bűnöző (általunk csak korlátozottan) megis
mer hető motivációit mérlegelve, egyúttal figyelembe 
véve az elkövető gondatlanságának természetét, mely ál
tal az áldozat életét vesztette. Ez eddig logikusnak tűnik, 
de igazságose a Tóra jogrendszere? Méltányos dologe 
minden gyilkost ugyanolyan mércével elbírálni, figyel
men kívül hagyva tettei mozgatórugóit?

A válasz határozott igen, a Tóra jogrendszerénél Mesech 
Chochmá rabbi szerint sem lehet méltányosabbat elkép
zelni, mert az nyilvánvalóan isteni eredetű. A Tóra rend
szerében mindenki addig marad a menedékvárosban, 
amíg nem vezekelt bűneiért. A Örökkévaló elbírálja az 
összes gyilkos motivációját, akit menedékvárosba külde
nek, és a főpap hivatali idejét ahhoz igazítja, hogy melyik 
gyilkosnak mennyi időt kell eltöltenie a városban.

Vegyünk egy példát: Rúben véletlenül megöl valakit 
ezért húsz évet kell eltöltenie a menedékvárosban az eny
hítő körülmények (pl. gondatlanság mértéke) figyelem
bevételével. Tehát ha esetünkben még az emberölés előtt 
tíz évvel két lehetséges jelölt van a főpapi hivatalra, és 
egyikük sorsa az, hogy kinevezésétől fogva tizenöt évet, 
a másik harminc évet éljen, akkor az Örökkévaló sorsze
rűen azt a jelöltet választj, aki további harminc évig él, 
és marad szolgálatban, hogy Rúben biztosan vezekeljen 
tettéért.

Egy további példával élve, ha Simon szintén megöl vala
kit és esetét mérlegelve tíz napot kell a városban eltölte
nie, akkor az Örökkévaló úgy rendezi a sorsát, hogy be
lépése a menedékvárosba tíz nappal a főpap halála előtt 
történjen meg, és így tíz nap után szabaduljon.

Mesech Chochmá szerint ezért jelenti ki az olvasmány, 
hogy „áser másáh oto”. Mivel az Örökkévaló aszerint je
löli ki a főpapot, hogy kinek mennyi időt kell a menedék
városban töltenie, olybá tűnik, mintha maguk a gyilko
sok kennék fel a korukban szolgáló főpapot.

Ha az emberek puszta számára gondolunk, akiknek 
a me nedékvárosban kell élnie, a különböző sorsok kom
binációira és sorrendiségére, melyek meghatározzák a fő
pap szolgálati idejét, nyilvánvalóvá válik, hogy az egész 
„kiválasztási folyamat” számunkra, halandók számára 
felfoghatatlan. De az Örökkévaló „kél emuná veén ávél”, 

„hűséges Isten és nem csalárd”. (5Mózes 32:4.) Ha valaki
nek csak tíz napot kell a városban töltenie, az Örökkévaló 
nem engedi, hogy ott tizenegy napig raboskodjon. Ha 
valakinek húsz év büntetés jár, az Örökkévaló nem en
gedi, hogy az illető akár egy nappal előbb is elhagyja 
a várost.

Ennek a felismerésnek számunkra talán meglepő a vég
következtetése.

A világot halandó elménk és az emberi logika által beha
tároltan érzékeljük, és minden körülményt a saját felfo
gásunk alapján tudunk csak kiértékelni.

Ha arról hallanánk, hogy egy nyolcvanhárom éves főpap 
meghal, elfogadnánk halálát, mert senki sem él örökké, 
igaz? Értelmünk szerint az ember öregkorában hal meg.

Ha egy főpap negyvenéves korában, hirtelen halna meg, 
rögtön találgatni kezdenénk, hogy vajon miért halt meg. 
Ha szívinfarktus miatt vesztette életét, rögtön arra gya
nakodnánk, hogy betegsége talán örökletes volt, vagy so
kat dohányzott.

Mesech Chochmá egy bámulatos dologra tanít min
ket. Amit mi egy esemény okának gondolunk, az gyak
ran nem az esemény valódi oka. A főpap halálát nem 
aggkor, szívroham vagy bármely más betegség okozza. 
A főpap halálának idejét a menedékvárosban lévő gyil
kosok Örökkévaló által meghatározott vezeklési ideje 
határozza meg.

Ugyanez az elgondolás érvényesül életünk bármely terü
letén. Amit egészségünk, betegségünk, gazdagságunk, 
szegénységünk, sikerünk és sikertelenségünk okának fel
tételezünk gyakran nem valódi okozói jelenlegi élethely
zetünknek. Az okot és okozatot gyakran nagyon nehéz 
egymástól megkülönböztetni, de csak az Örökkévaló, 
a romlatlan és egyenes Isten tudja a valódi okokat, hogy 
mi milyen okból történik meg velünk életünk során.

fordítás · Bujdosó Gyula
forrás · torah.org
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A Bukhara–Reykjavík-
tengely

Sárosi Gábor

özépÁzsiában található (illetve onnan szárma
zik) a zsidóság egyik különleges csoportja, a 

buk harai közösség. Főleg a mai Üzbegisztán, részben 
Türkmenisztán, Tádzsikisztán és Kirgízia egyes városai, 
úgymint Bukhara, Taskent, Szamarkand vagy Dusanbe 
közösségei. Néhány ősi írás, valamint a Wikipédia sze
rint már Dávid király idején kereskedelmi kapcsolat volt 
Izrael és KözépÁzsia között, pár zsidó pedig már ekkor 
odatelepült kereskedni. A bukharai zsidók hagyománya 
szerint ők két elveszett törzs, Náftáli és Jiszáchár leszár
mazottai, akik a babilóniai fogság idején kerültek oda. 
A Talmud is megemlíti őket, igaz, nem túl pozitív szín
ben, ugyanis a történet szerint egy amóra (Gemarában 
megszólaló bölcs), Smuel bár Biszna Margianába uta
zott – a későbbi Merv, majd Mari nevű város a mai 
Türkmenisztán területén –, ahol kétségei támadtak a he
lyi bor kóserságával kapcsolatban. (Avoda Zara, 31b.)

A középkorban csak nagyon laza kapcsolat állt fenn 
köztük és a zsidóság többi csoportjai között, amit a 
terület főbb városain átvezető, Európát és a KözelKeletet 
Kínával összekötő selyemúton történő kereskedelem tett 
lehetővé. Ezen az úton vándoroltak be Perzsiából, Irak
ból, valamint a spanyol és portugál kiűzetés után Ibé
riából a zsidók, akik csatlakoztak a már ittlevők kö zös
sé géhez.

Saját „jiddisük“ is kialakult, a bukhari, amely a tádzsik
perzsa nyelv egy héberrel kevert dialektusa.

A hatalmas kiterjedésű, de nagyrészt ritkán lakott Kö
zépÁzsia sokszor működött hatalmi vákuumként, így 
történelme elég viharos, gyakran cserélt gazdát. Kü lön
böző nagyhatalmak és nomád törzsek hódították meg. 
Per zsák, arabok, mongolok, üzbégek, oroszok váltották 
egymást, az uralkodó vallás pedig a VIII. század elejétől 
kezdve az iszlám volt. Bár a muzulmán uralkodók ál ta
lában adó megfizetése és gettóélet fejében a „Könyv né
peit“ békén hagyták, azért előfordultak kivételek is. A 
XVI. századtól kezdve a bukharai zsidóságnak az üz
bég uralkodók alatt nagyszámban kellett az iszlám hit re 
térniük, a vallási élet pedig erősen legyengült. A XVIII. 
századra például Mózes 5 könyvéből már csak 3 ma radt, 
de azt sem értették. A közösség közel járt a teljes fel
oldódáshoz. 1793ban, szinte az utolsó pillanatban ér
kezett Rabbi Joszef ben Mose Májmon alMághribi 
(Mámán). Ő egy Tetuánban (Marokkó) született, később 

Cfátra költözött kabbalista rabbi volt, aki elhatározta, 
hogy Bukharában marad, hogy újraélessze a közösséget. 
Újra megtanította őket héberül olvasni és imádkozni, 
ezúttal a szefárd nuszách szerint (korábban a perzsa 
zsidók által is használt mizráchi rítust gyakorolták). A 
híres rabbi jelenléte azt is eredményezte, hogy újabb 
zsidók vándoroltak Bukharába, a közösség szám szerűleg 
és spirituálisan is újra növekedésnek indult.

Mámán egyik leszármazottja, Eszter Gaonof feleségül 
ment Slómó Muszajefhez, aki a Chibát Cion nevű korai 
cionista mozgalom hatására Jeruzsálembe vándorolt, ahol 
egyike lett a bukharai negyed alapítóinak. A Muszajef család 
meglehetősen sikeres lett, főleg ékszerkereskedelemmel 
foglalkoznak a mai napig. Leszármazottjaik jelenleg a 
világ különböző pontjain élnek. Többek között Izrael
ben, Svájcban, Franciaországban, Angliában és az USA
ban kereskednek, befektetnek és jótékonykodnak. Jeru
zsá lemben született Dorit Muszájef, aki 2003ban 
hoz  záment az izlandi államelnökhöz, Ólafur Ragnar 
Grím s sonhoz. Elképzelhető, hogy, ahogyan ükük nagy
apja Bukharában felpezsdítette a zsidó életet, úgy ő is 
felé lesz ti a nagyjából 50 fős izlandi zsidóságot.
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Szamarkandi zsidó iskolások tanárukkal, 19051915
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amikor gyászolunk, nem 
egy építmény lerombolását 

gyászoljuk, hanem Isten 
jelenlétének hiányát

Miért gyászolunk még mindig?
Rabbi Pinchas Stolper

Miért pont Jeruzsálem?

Miért gyászolunk még mindig?
Rabbi Pinchas Stolper

A
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mind a Templom, mind 
a Tóra ebben az egy szóban 

koncentrálódik: itt
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tephen Hawking a nemrég megjelent The Grand De
sign című könyvében azt az újdonságot írja, hogy az 

univerzum teremtéséhez Istenre nem volt szükség, ha
nem kizárólag a természeti törvények kellettek. Tórai és 
tu dományos hátteremmel egyet tudnék érteni a kijelen
tésével. De hát hogyan? Minden azon múlik, hogy hatá
rozzuk meg Istent, és mit értünk a természeti törvénye
ken.

A filozófusok időtlen idők óta foglalkoznak azzal a 
kérdéssel, hogy lehete „valamit” (főleg a látszólag ha tár ta
lan és nagyszerű világegyetemünket) megteremteni 
a „semmiből”. A tudomány válasza az, hogy igen, 
még pedig azzal, amit úgy neveznek, hogy „kvantum
fluktuáció”. Mivel ezt a kvantummechanika – az 
egyik természet törvény – meg tudja magyarázni, 
Hawking magabiztosan kijelenti, hogy minden 
létező megmagyarázható a „természet törvényeivel, 
melyek közé tartozik valamennyi, az anyagi világot 
irányító törvény és elv.

De valóban ilyen egyszerűe a válasz?
Mivel ezek a csodálatos „természeti törvények” 

a létezés okai, már azelőtt létezniük kellett, hogy 
a világegyetem meg lett volna teremtve. És mivel 
az idő és a tér a teremtett univerzum dimenziói, a ter
mé szeti törvényeknek az időn és a téren kívül kellett 
vol na lenniük. Más szavakkal ezeknek a törvényeknek 

ma guk nak – mint a véges idő és tér végtelen forrásának – 
öröknek kell lenniük.

Amit így kapunk, az egy végtelen, nemfizikai „erő”, 
amely az időn és téren teljesen kívül esik. Ez teremtette a 
világot. Hogy hangzik ez az olvasó számára? Lehet, hogy 
Dr. Hawking jobban érzi magát, ha a világ végtelen te
rem tőjére „természeti törvényekként” hivatkozik, de a 
leg több ember mégis Istennek hívná.

Valójában ez nem más, mint a Tóra definíciója az „Elo
kim” istennévre, mely más szóval a végtelen teremtő ter

mé szeti törvények által kifejezett akarata. És tényleg, Is
ten a teremtéstörténetben végig ezen a néven van említve.

A gondoskodó, jóakaratú Isten
Legyünk méltányosak Dr. Hawkinggal, nem 
gon dolom, hogy a fő problémája Istennel 
mint a világot teremtő nem fizikai erővel van. 
Valószínűleg ezért van az, hogy még ő is szá
mos alkalommal említi az Istent, ha má
sért nem, akkor azért, mert nincs jobb me
ta forája a világegyetem titokzatosságának és 
nagyszerűségének, valamint a teremtése mö
götti „erőnek” vagy „törvénynek” az ábrá zolá
sára.

Azt gondolom viszont, hogy amikor Dr. 
Haw king azt mondja, hogy nincs szükség „Is
tenre”, akkor egy másik aspektusára utal – a 
Bibliában tetragammatonként említett ki
mond hatatlan névre, a JudKéVávKé
re. Az Elokim név a szigorú törvények 
okokozati összefüggések által kifejezett as
pektusát képviseli, mely törvények látszólag 

Stephen Hawking és az Isten
Dr. Gerald Schroeder 
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Fizikai törvények és/vagy Isten?

Dr. Hawking (...) a világ 
végtelen teremtőjére 

»természeti törvényekként« 
hivatkozik, de a legtöbb 

ember mégis Istennek hívná.
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vakok, és nem mindig jóindulatúak az érintettekkel. A 
tetragammaton viszont a világegyetem jóindulatú ter vét 
és célját jelképezi, amely a természeti törvényeket esz
közként használja.

Dr. Hawking szerint egy ilyen „erőnek” nincs szüksége 
ar ra, hogy aktívan és „személyesen” involválódjon a világ
egyetemben, és irányítsa azt, valamint hogy törődjön a 
teremt ményeivel és a fejlődésük irányával. Ellenkezőleg, 
ami kor a „természet törvényei” megteremtették a kezdeti 
vé letlenszerű feltételeket, semmi másra nem volt szükség 
ah hoz, hogy a világunkból olyan hely legyen, ahol komp
lex és információgazdag élet tud kifejlődni, mint „vé
letlenre.”

Kockavetés
Ám valóban ilyen szerencsések lennénk?

A Scientific American, a nagytekintélyű és széles kör ben 
olvasott tudományos lap szerint ez statisztikailag szin te 
lehetetlen lenne a kozmikus dobókocka egyetlen do bá
sával, hiszen az atomi és szubatomi részecskék tulajdon
ságai, melyek lehetővé teszik az élet kialakulását, annyira 
specifikusak.

Csak pár példa a rengeteg „szerencséből”:
– Bármilyen formájú komplex életnek három tér be li 

(hosszúság, szélesség, magasság) és egy időbeli dimen
zió val kell rendelkeznie.

– A proton töltésének pontosan ugyanannyinak és el
len tétes jelűnek kell lennie, mint az elektronénak, an nak 
ellenére, hogy a proton tömege 1837szerese az elektro
nénak.

– Az az erő, amely az atomokat összetartja, hajszál
pon tosan „ki van számolva”, hogy lehetővé tegye a hid
ro génatomok túlnyomó többségét az univerzumban. Ha 
nincs hidrogén, nincsenek csillagok. A csillagok azál tal 
termelnek fényt és energiát, hogy belsejükben a hidro
gén atomok (a legkönnyebb elem) héliumatomokká (a 
második legkönnyebb elem) fuzionálnak… és ez köz
vet ve azt jelenti, hogy ott nincsenek nehezebb elemek – 
te hát nincs élet. A szén, az egyetlen elem, amely képes 
az élethez szükséges összetett láncokat létrehozni, a 
csillagok magjában jön létre könnyebb elemekből. Ez a 
folyamat egy komplex, nagyon finoman hangolt reak ció
soro zatot igényel.

Ez a folyamat annyira finom, hogy a lo
vag  gá ütött csillagász, Sir Fred Hoyle, aki 
teológiai szkeptikusként kezdte a tu do má
nyos karrierjét, ezt írja: 

„Hát nem azt gondolnád, hogy valamilyen 
szuperszámoló intelligencia tervezte a szén
atom tulajdonságait, máskülönben végtelenül 
minimális lenne az esélye, hogy találjunk egy 
ilyen atomot a természet vak erői között? 
Persze, hogy ezt gondolnád… A tények jó
zan ésszel való magyarázata azt sugallja, 
hogy egy szuperintelligencia játszott a fizi
ká val, kémiával, biológiával, és nincsenek 

em lítésre méltó vak erők a természetben. A tényekből 
kikalkulált számok annyira megdöbbentők, hogy szinte 
megkérdőjelezhetetlenné teszik ezt a kérdést.”

A Föld mint platform
Van tehát most egy, az életre finomhangolt fizikai tulaj
donságokkal rendelkező világegyetemünk. Ám ez még 
nem garantálja, hogy tényleg lesz élet. Kell egy alap, 
egy platform. Nevezzük Földnek. Éppen megfelelő tö
meg, éppen megfelelő gravitáció, amely tartja az éppen 
megfelelő légkört, ahol elég oxigén van ahhoz, hogy 
végbemehessen az égés (vagyis az energiatermelés), de 
nem annyi, hogy az alap szénmolekulák spontán elég
jenek.

Azután itt van a ferde tengelyünk, amely lehetővé teszi, 
hogy a napfény a bolygó felszínének sokkal na gyobb ré
szé re eljusson, mint ha a ten
gely függőleges vagy víz
szin tes volna. Mind ez olyan 
távolságban a Nap tól, hogy a 
víz folyékony halmaz ál la potú 
lehessen, nem csupa jég, mint 
a Marson, és nem is csupa gőz, 
mint a Vénuszon.

Továbbá ha megnézzük a 
bolygók Nap körüli elosz
tását, és észrevesszük a Mars 
és Jupiter közti aszteroida
övet, mely egy bolygó lehe
tett volna, de az óriási Jupi
ter tömegvonzása miatt nem 
formálódott meg, felfedez
zük, hogy mindegyik bolygó 
kétszer olyan messze van 
a Nap tól, mint az előző – 
kivéve egyet, a Földet. Nem volt rá esély, hogy ebben a 
keskeny, életre alkalmas zónában boly gó legyen, és mégis 
itt vagyunk – a pontosan meg felelő bolygó a pontosan 
megfelelő helyen, és így tovább.

Mégis mindezzel együtt sem az ember, sem más élő
lény nem léteznének, ha a természetnek nem lenne még 
egy „véletlenszerű” furcsasága: annak a héjnak a moz gá

Stephen Hawking és az Isten
Dr. Gerald Schroeder 

dr. gerald Schroeder a Massachussets institut of Technologyn 
szer ezett két doktori fokozatot atomfizikából illetve csillagá-
szatból, majd ugyanitt  tanított fizikát. Az USA Atomenergiai 
Bi  zottságának tanácsadójaként részt vett a volt Szovjetúnióval 
kötött  atomenergia-korlátozási  egyezmények  kidolgozásá-
ban,  és  hat  atombomba-kisérletben.  Világszerte  több  kor-
mány tanácsadójaként dolgozott, és publikált a Times-ban, a 
Newsweekben és a Scientific American-ben. Többek között a 
hét nyelven kiadott Genesis and the Big Bang c. könyv szerző-
je, melyben a modern tudomány és a Biblia közti harmóniáról 
ír.  Feleségével  és öt  gyerekével  Jeruzsálemben  lakik,  ahol  az 
Aish haTorah központ előadója, fő témái az evolúció, kozmo-
lógia és a világegyetem kora. Honlapja: geraldschroeder.com. 

Dr. Gerhard Schroeder
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sa, amely a Föld felszínén alakult ki, amikor a vala ha fo
lyékony bolygó lehűlt, és a tengerszint fölé emel ke dő 
földrészeket hozott létre. Ha ez a mozgás (le mez tektonika) 
nem lett volna, nem alakultak volna ki a kon tinensek. Ez 
nem hangzik fenyegetően, amíg fel nem fe dezzük, hogy ha 
nem alakultak volna ki a földrészek, és a Föld viszonylag 
lágy maradt volna, az óceánokban lé vő vízmennyiség 2 és 
fél kilométer mélyen beborítaná az egész Földet.

Ez csak néhány példa a rengetegből az antropikus elv
re. Ahogy a neves fizikus, Freeman Dyson mondta: mint
ha a világegyetem tudta volna, hogy jövünk.

A kezdőpont
Ez a talán legnagyobb kérdéshez vezet: hogyan kezdődött 
az élet? Még senki nem tudja. Richard Dawkins, a The 
God Delusion című művében a szerencsének tulajdonította 
az élet két legalapvetőbb jelenségét: az élettelen anyagból 
eredő életet és az élettelen anyagból eredő életben fel buk
ka nó tudatot.

A Nobeldíjas Francis Crick nek, aki saját magát ateis
tába hajló agnosztikusként jellemzi, nem kis küzdelmet 
jelentett leírni a földi élet megjelenését. „Egy becsületes 
ember, aki fel van vértezve az összes ma ismerhető tu
dással, csak azt mondhatja, hogy az élet eredete bizonyos 
tekintetben szinte csodának tűnik, annyi feltételnek kel
lett teljesülnie a létrejöttéhez.”

És mégis minden összetettsége ellenére az élet meg le
pően gyorsan megindult a Földön. A legöregebb kö vek, 
amelyeken fosszíliákat találhatunk, mikrobák ős ma  rad 

ványait tartalmazzák, melyek közül néhányban sejt osz
tódás játszódott le. Az a tény, hogy a DNS genetikai kód, 
és a kódban lévő információt kibontó rendszer min den 
életformában azonos, azt jelzi, hogy amikor először ki
alakult, rögtön megfelelő volt.

Ráadásul nincs bizonyíték a DNSen belüli evolúciós 
vál tozásra, pedig azt várnánk, hogy a „több milliárd év 

dr. Stephen Hawking oxfordban  és  Cambrid-
ge-ben tanult ill. doktorált angol fizikus és csil-
lagász.  A  Royal  Society  tagja,  többek  között  az 
Albert Einstein-díj, a Brit Birodalom Érdemrend-
je  és  az  amerikai  Elnöki  Szabadságérem  tulaj-
donosa.  21  éves  korában ALS-t  diagnosztizáltak 
nála,  és  az  orvosok  két  évet  jósoltak  neki.  Az-
óta  szinte  teljesen  lebénult,  és  beszédgenerá-
tort használ. Fő témái az általános relativitásel-
mélet,  a  fekete  lyukak és  a  kvantumgravitáció. 
Az ősrobbanás visszhangja felfedezését a fizikusi 
karrierje  legizgalmasabb eseményének nevezte. 
A multiverzum  (több  világegyetem)  elmélet  tá-
mogatója. Laikusoknak szánt tudományos isme-
retterjesztő munkáival nagy népszerűségre tett 
szert, az 1988-ban megjelent Az idő rövid törté-
nete c. könyve 237 hétig vezette a Sunday Times 
bestseller listáját. Első feleségétől három gyere-
ke született. Honlapja: hawking.org

Dr. Stephen Hawking
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alatt”, amióta a rendszer működik, javulás illetve újítás 
céljából evolúciós vagy fejlődési változások menjenek 
végbe. A másik alapvető információmegőrzési és átadási 
rendszert – a nyelvet és az írást – tekintve hatalmas és 
alapvető fejlődési változásokat látunk időben és térben. 
Lehetségese, hogy egy nem irányított természet elsőre 
létrehozza ezt a genetikai tökéletességet?

A Nobeldíjas Christian de Duve így írt az élet kez
de téről: „Ha egy baktériumsejt megszületésén az atom
jainak a véletlenszerű összeállítását értjük, akkor egy 
örök kévalóság sem lenne elég rá. Az a sebesség, amellyel 
az evolúció elindult, miután – hogy úgy mondjam – rá
talált a helyes útra, és az a látszólag autokatalitikus mód, 
amellyel gyorsult, igazán megdöbbentő. Mégis csak és 
ki zárólag a véletlen műve. De ez nem a teljes válasz, 
ahogy hihetnénk, mert a véletlen nem légüres térben 
mű ködött, hanem egy olyan univerzumban, amelyet sza
bályos törvények irányítanak, és amely speciális tulaj
donságokkal felruházott anyagból áll. Ezek a törvények 
és tulajdonságok azok a korlátok, amelyek az evolúciós 
rulettet alakítják, és eldöntik a nyerőszámokat. Tekintve 
a szerencsés húzások óriási számát az evolúciós játék 
sikere mögött, joggal gondolkodhatunk azon, hogy ez a 
siker vajon milyen mértékben van eredetileg bele
szőve az univerzum szövetébe.”

Más szóval mivel a világegyetem annyira ponto
san az életnek megfelelően van megteremtve, értel
met len volna azt gondolni, hogy a komplex és be
fogadó univerzum a véletlen műve.

A Nobeldíjas néhai George Wald korábban 
határozottan kijelentette, hogy az élet megszületé
sének kizárólag időre és szerencsés reakciókra volt 
szüksége. Mégis, a felfedezéseire alapozva ezt írta: 
„Nemrég az jutott az eszembe – bevallom, először 
némi sokkot átélve, ami a tudományos érzékemet 
illeti – hogy mindkét kérdés (az emberi tudat és 
az élet élettelen anyagból való eredete) bizonyos szintű 
harmóniába hozható. Az a feltételezésem, hogy a tudat 
nem az élet evolúciójának egy késői eredménye, hanem 
mindig is létezett mint a fizikai valóság mátrixa, forrása és 
feltétele – az a dolog, amelyből a fizikai valóság áll, tudati 
dolog. A tudat hozta létre a fizikai univerzumot, amelyből 
az élet születik, és amely végül olyan teremtményeket 
fejleszt ki, amelyek tudnak és teremtenek: tudomány, 
művészet és technológiaművelő állatokat. Bennük kezdi 
a világegyetem megismerni saját magát.”

Nemcsak a „fizika törvényei” tűnnek egyre inkább egy 
„tudat” művének, hanem maga a fizikai valóság is egyre 
inkább „ideának” tűnik. Ahogy a Nobeldíjas Werner 
Heisenberg írta: „A fizika XX. századi fejlődésében na
gyon is nyilvánvalóan inherens problémák merültek fel a 
létezés materialista elméletével kapcsolatban. Mégpedig 
ahhoz a kérdéshez kapcsolódva, hogy az anyag legkisebb 
egységei, az atomok (amelyekből mi mindannyian állunk, 
sőt még a baktériumoktól a galaxisokig is minden) vajon 
rendes fizikai tárgyake, vajon ugyanúgy létezneke, 

mint a kövek vagy a virágok. A kvantumelmélet itt tel
je sen megváltoztatta a helyzetet… Az anyag legkisebb 
egységei ugyanis nem fizikai tárgyak a szó hagyományos 
értelmében, hanem a platóni értelemben vett ideák.”

Hogyan válaszolják meg tehát Hawking és mások azt az 
egyre inkább elfogadott nézetet, miszerint minden, amit 
észlelünk lényegében egy metafizikai elme kifejezése? 
Egyetértenek azzal, hogy nagyon valószínűtlen, hogy 
a komplex, életkompatibilis univerzumunkat egy vélet
lennel meg tudjuk magyarázni, de talán végtelen szá mú 
világegyetem van, és mi csak véletlenül éppen a szeren
csésben élünk. Ez a válasz a „multiuniverzumteória”.

A Scientific Americanben, az elismert újságban még 
azt is felvetik, hogy a mi világegyetemünk annyira 
tökéletes, logikus, hogy létezniük kell más, tökéletlenebb 
univerzumoknak is. Vegyük észre a kicsavart logikát: a mi, 
az élet számára tökéletes világegyetemünk azt feltételezi, 
hogy kell lenniük más, nem tökéletes univerzumoknak 
is. A mi világegyetemünk tökéletességéből természetesen 
nem következik más, akár tökéletes, akár tökéletlen uni
verzumok létezése. És ezért tudósként szégyellem ma
gam, hogy egy ilyen kicsavart logika megjelenhetett egy 
rangos tudományos folyóiratban.

Bernard Carr, a londoni Queen Mary University csil
lagásza tömören megfogalmazta ezt a „logikát”. Ahogy ő 
mondta: „Ha nem akarod az Istent, akkor bizony a multi
verzumot kell választanod.” Más szóval, ha valóban mi 
vagyunk az egyetlen világegyetem, akkor mi tervezett 
uni verzum vagyunk.

Az „elme” mint minden létezés alapvető minősége és 
az „anyag” mint egy idea kifejeződése, amely az univer
zum szövetébe van írva – ezek sehogyan sem passzolnak 
Dr. Hawking vezetetlen világegyeteméhez. Az, hogy az 
Isten felhasználta a természet törvényeit a világ teremté
séhez, nem okoz teológiai problémát, de a világegyetem 
minden bizonyítéka arrafelé mutat, hogy a Teremtő fo
lyamatosan beavatkozik a létrehozott teremtésbe.

Az idézetek pontos forrásai az aish.com-on, 
az eredeti cikkben találhatók.

fordítás · D. Ch.
forrás · aish.com

a Tóra definíciója 
az „Elokim” istennévre, 

mely […]a végtelen teremtő 
természeti törvények által 

kifejezett akarata
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Tavasz a Midrásában
Sasvári Ildi

eruzsálemben külön kis iparág épült a tudásra szomja
zó, jórészt amerikai fiatalok oktatására. Ezek a fiata

lok jobbára báál tesuvák, azaz szekuláris társadalomban 
nevelkedett, a valláshoz visszatérő felnőttek, akik szeret
nének többet megtudni népük hagyományairól, klasszi
kus gondolkodásukról, életmódjukról – valamint szeret
nének kilépni a nemzetközi ún. „siduch piacra”, de erről 
majd később.

A számtalan jesiva között az eltérő tudásszintek és az 
ún. háskáfá, azaz irányzat vagy beállítottság tesz kü lön
bséget. Katalógusok, internetes oldalak tömkelege, va
la mint az utazó és egyetemi kampuszokat látogató igaz
gatók igyekeznek irányt mutatni az érdeklődőknek: 
min denki fog találni valamit a rengeteg közül. Sokan azt 
csinál ják, hogy Izraelbe érkezésük után végiglátogatnak 
pár intézményt, mire kiválasztják az ízlésüknek legin
kább megfelelőt. Sok múlik a tanárokon, a tananyagon 
és persze a társaságon. Tény az, hogy nem feltétlenül il
lik mindenkihez mindegyik intézmény – és ha rosszul 
válasz tott, akkor akár az egész zsidóságtól is elmehet a 
ked ve.

Így tehát minden szemináriumban igyekeznek a di á
kok kedvére tenni. A tanórák mellett kirándulásokat és 
ös szejöveteleket szerveznek, a tanárok nagy hangsúlyt 
he  lyeznek a személyes kapcsolat fölépítésére és erősítésére 
– egy olyan légkör megteremtésére, ahol a diákok bi za
lom mal fordulnak hozzájuk. Erre azért is szükség van, 
mert csak így sikerül igazán megismerni egymást, ami 
na gyon fontos a megfelelő siduch (házastárs) ki vá lasz
tá sához.

A jesivaturizmusnak ugyanis van egy nem titkolt célja: 
a fél és egy éves turnusokra érkező diákok egy részének 
szándékában áll, hogy a társintézményekben tanuló többi 
fiatal közül a tanárok közreműködésével párt találjon. 
Aki erre igényt tart, az jelzi a kívánságait, majd a tanárok 
a hozzá szerintük leginkább illő személynek megadják 
személyleírását, kölcsönös érdeklődés esetén pedig a te le
fonszámát – ők aztán majd valahol találkoznak. A rend
szer aránylag jól működik: a lányok közül minden sze
meszterben elkel pár – akiknek a csoport közösen egy 
ár tatlan lánybúcsút, ún. tichon partyt szervez.

Tény az, hogy nem minden jesiva való mindenkinek. 
Egy szekuláris környezetben felnőtt, a zsidóságot a saját 
aka ra  tából választó személynek nyilvánvalóan jobb, ha 

szin tén ilyen diákok között tanulhat. Itt ugyanis nincs 
kér dés a motivációról és az elkötelezettségről – valamint 
nem kell az embernek megjátszania magát. A báál tesuvá 
je sivák közönsége emellett szerintem színesebb is lehet, 
mint a tradicionális FFB (frum from birth – születése óta 
val lásosok) helyeké – a nagyjából hasonló háttér pedig 
meg könnyíti a beilleszkedést.

A Midreset Ráchelt én olyan lányoknak ajánlom, akik
nek már van némi előtanulmányuk: ismerik az alapvető 
fo gal makat, az ünnepeket, nagyjából már tartják a sá
beszt, és volt már a „kezükben” Tóra.

Ha ezzel még nem rendelkeznek, akkor a rámát esko
li Jewel programot javaslom – ahol jómagam másfél év
vel ezelőtt tanultam (és a csoportból még öt másik lány 
is). Ez amolyan előkészítő, kedvcsináló kurzus. Mind két 
helyre jellemző volt, hogy a kiruv, azaz a zsi dó ság hoz való 
közelítés szinte láthatatlanul történik: a diá kok  nak nem 
mondják meg, hogy mit csináljanak, mi  ről beszélgessenek, 
mivel töltsék a szabadidejüket. A Je wel ben egyáltalán nem 
„terrorizálták” a lányokat az zal, hogy mit vegyenek föl – 
az MRCben is csak annyit mond tak, hogy szoknya meg 
könyököt eltakaró felső erő sen aján lott.

Az MRCben így mindenféle tirkatarka ruhákat is 
hor danak a lányok, van közöttük, aki felvesz harisnyát, 
és van, aki azt sem.

Az MRCt egyfajta nyitott attitűd jellemzi – így a hás
ká fáját sem lehet egyértelműen meghatározni. A tanárok 
nagy része a modernebb cháredi (ortodox) Harnofon la
kik, de vannak „dáti leumi” tanárok és van egy chászid rab
bi is. Mint mindenütt, Izraelben is magas szinten megy 
az irányzatosdi – az MRCben viszont nyitva hagy
ják a lányok előtt a kaput: oda sodródnak, ami legin kább 
szimpatikus a számukra.

Van a midrasában (zsidó tanulmányok intézménye lá
nyok részére) egy „sábát tervezőszolgálat”. Ez egy, az 
üze nő  falra akasztott papírlapot jelent, ahová a diákok 
felír hatják, hogy hol, és milyen környezetben szeretnék 
el töl teni a sábátot. A szervezők mindent megtesznek, 
hogy megtalálják a diák számításait, és megszervezzék 
szá mára a hétvégét. A diákok így minden irányzatból 
megismer kedhetnek családokkal – ez pedig segíti az eli
ga zodást.

Tipikus magyar félelemnek számít, hogy egyesek tar
ta nak a „nyomulástól”, azaz attól, hogy ezek a vallásosok 

J
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meg akarják „téríteni” őt. Nos, az MRCben semmi 
ilyes mitől nem kell tartani. Az jön ide, akit eleve érdekel 
a dolog, nem szólnak bele semmibe – másrészt, ami sze
rin tem rendkívüli ebben a helyben, az az, hogy itt nem 
csak egy óriási bödön tudást zúdítanak a diákokra, 
hanem meg tanítják őket arra, hogy hogyan tanuljanak 
később egye dül.

Mindennap a délelőtti órákban eredeti chumás (Mózes 
5 könyve) és neviim (próféták) szövegeket tanulunk és 
for dítunk chevrutában (azaz kétfős csoportokban) szó tár 
és nyelvtanárok segítségével, majd az olvasottakat a má 
sodik órában átbeszéljük. Számomra az MRC előtt kí
nai nak tűntek az ún. Rásibetűk – hihetetlen, hogy már 
ki tudom őket olvasni. Emellett az óhéber nyelvtan fon
tos szabályait is megtanuljuk. Az effajta tanulás azért is 
előnyös, mert ha a diák komolyan veszi, akkor a saját elő
re haladása sikerélményt és örömet szerez neki. Ezt az él
ményt nem lehet összehasonlítani azzal, ahogy egy sima 
Tal mudTóra órán csak úgy eléd rakják a bölcsességet, és 
neked csak az a dolgod, hogy passzív résztvevőként meg
edd a hallottakat.

Ami még rendkívüli, hogy a midrásában mindenhez 
ere  deti forrásokat használunk. A midrásá vezetése való
szí  nűleg pontosan tudja, hogy a szekuláris háttérrel ren
del  kező diákokban még lehet szkepticizmus – ezért nem 
is bízza magát a véletlenre: előttünk van mindig a pontos 
forrás megnevezés és az eredeti szöveg. A cso port ban három 
jogászlány, több természettudós és köz   gazdász is tanult – 

egy ilyen társaságot a mese ke vés bé tud lenyűgözni, mint a 
bizonyosság. Egy ilyen társaság számára is inkább az való, 
hogy ha a tanárok is rendelkeznek világi ismeretekkel: sok 
közöttük a dip lomás.

A Midreset Ráchel tehát egy kimondottan értelmi sé
gieknek való lányjesiva. Én úgy látom, hogy a Ma gyar
országon felnőtt lányok könnyebben megtalál hatják itt a 
helyüket, mint más intézményekben – viszont a társaság 
amerikai, amerikai szokásokkal. Nagyon befogadók, ér
dek lődők és kedvesek – én szereztem egykét barátnőt 
is –, de vannak kulturális különbségek köztünk. Amit 
azonban az ember egy ilyen helyen elsajátíthat, azért úgy 
gondolom, érdemes kijönni.

A délutáni órák igen sokrétűek: kósersági kurzus két 
szinten, muszár (etika), zsidó gondolkodásmód, hu sza dik 
századi ügyek halachikus vonatkozásai (pl. a női rab bik
ról, a szekuláris irodalomról, a lányok tanulásáról), heti
sza kasz, a szidur (imakönyv) mélységei, Luzzato és még 
so rol hatnám. Napi nyolctíz órát minden gond nélkül a 
padban tölthetünk anélkül, hogy bármit is kétszer hal la
nánk vagy unatkoznánk.

Este pedig – ha van erőnk – akkor vár minket a mese
szép, színes Jeruzsálem.

Minthogy már a második midrásában tanulok, azt gon
dolom, hogy kijelenthetem: szerintem életem leg kel le
mesebb és spirituálisan leggazdagabb időszakait kö szön
hetem ezeknek az intézményeknek. Én mindenkinek 
aján  lom, hogy töltsön el pár hónapot ilyen környezetben.
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bben az írásban megkíséreljük megérteni Dina iga
zi értékeit a Tóra kommentárjai és a midrások se

gítségével.
„Azután szült (Lea) egy leányt és elnevezte Dinának.” 

(1Mózes 30:21.)
Rasi így kommentálja:
„Lea úgy gondolta magában: »Ha fiú lesz, Ráchel még 

a szolgálólányokkal sem lesz egyenértékű«. Ezért imád
kozott és a gyermek lánnyá változott.”

Lea tudta, hogy 12 férfinak kell születnie ebben a 
család ban, és neki ekkor már volt hat fia. Úgy számolt, 
hogy ha ismét fia születik (a tizenegyedik, József), Rá
chelnek nem lehet annyi fia, mint a szolgálólányoknak 
(akik nek mindkettőjüknek volt már kettő).

Ezért Lea imádkozott, hogy lánya legyen. Az Örök
kévaló meghallgatta az imáit, és megváltoztatta a baba 
ne mét! Ez előrevetíti Dina jövőjét. A lelkében talán van
nak férfias elemek, József vonásai, vagy valami ha son la
tos ság hozzá, mely mélyebb formát ölthet.

Jákob és családja visszatértek Izrael földjére (akkor 
Ká na ánnak nevezték), miután útközben szembeszálltak 
Ézsauval, és hadseregével és valahogy békét kötöttek. Itt 
Dina személye nem jelenik meg. Hiányát a midrás úgy 
kommentálja, hogy ez kapcsolatban áll az elkövetkező 
tragikus történettel:

„Fölkelt azon éjjel, vette két feleségét, két szolgálóját 
és tizenegy gyermekét”. (1Mózes 32:28.) Hol 

volt Dina? [Já kob] bezárta őt egy dobozba. 
Azt mondta: „Ennek a go nosz embernek 
[Ézsaunak] gőgös szeme van – nehogy 
meg  lássa és elvegye tőlem.”
Az Örökkévaló azt mondta: „Te meg tagad

tad a jó in dulatot a bátyádtól, ezért ké sőbb 
szen vedtél. Mert ha [Dina] fe  leségül 

ment volna Ézsauhoz, ak kor nem 
erő sza kolták volna meg” – ahogy 
később írva van. (1Mózes 34:1.: 

„És Dina kiment.”) (Beresit Raba – 
Vajislah 77:9.)
A midrás Jákobot okolja, mert elrej tet

te Dinát egy do bozba, és ezzel megaka dá
lyoz ta, hogy találkozzon Ézsa uval. Mégis 

ho gyan lehet hibáztatni egy aggódó apát, azért, mert 
meg akarja védeni a lányát valakitől, akit ő zül löttnek és 
erőszakosnak tart, aki még saját rokonait is ké pes meg
gyilkolni.

Nyilvánvalóan nem lehet okolni őt azért, hogy ameny
nyire csak tudja, meg akarja védeni a családját. Azon ban 
egy másik szinten a midrás rámutat, hogy van ebben a 
lány  ban valami különleges, ezért Jákob cselekedetét, hogy 
bezárja őt egy dobozba, inkább a kedvesség tudat alatti 
megtagadásának tekinti, mint óvintézkedésnek. Úgy tű
nik, elmondhatjuk, hogy Ézsa u alapvető jellemvonásai 
megszelídülhettek volna, helyes útra terelődhettek volna 
Dina hatására. Ő sokkal inkább képes lett volna ezt 
előidézni, mint bárki más. Mégis te bezártad őt. Meg 
akartad gátolni, hogy Dina negatív hatások alá kerüljön, 
de nem gondoltál arra, hogy ellenkezőleg, ő menthette 
vol na meg Ézsaut a bűnös úttól, amelyen járt.

N
ő
I 
SZ

EM
M
EL Nők a Bibliában 5. rész: Dina

Az	erő,	ami	képes	
megváltoztatni a rosszat
Dina Coopersmith
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Érdekes megjegyezni, hogy az, hogy Dinának volt egy 
rej tett lehetősége Ézsauhoz feleségül menni, hasonlít az 
édesanyja, Lea sorsára. Lea lett volna Ézsau felesége mint 
Lábán idősebbik lánya, de imával és könnyekkel meg tudta 
fordítani a sorsát. Dinának nem volt lehetősége kapcsolatba 
kerülni Ézsauval, az apja ezt teljesen megakadályozta. 
Mégis úgy tűnik, örökölte az anyjától azt a hihetetlen 
képességet, hogy legyőzze a gonoszt – olyannyira, hogy 
jó párja lett volna Ézsau erős negatív tulajdonságainak, 
átformálhatta volna és helyes útra terelhette volna őt.

„És kiment Dina, Lea lánya, akit szült Jákobnak, hogy 
meg nézze az ország leányait. Meglátta őt Sechem, a hiv
vita Chámor fia, vette őt, hált vele és meggyalázta. A lelke 
ragasz kodott Dinához, Jákob lányához, és megszerette a 
lányt és beszélt a szívéhez.” (1Mózes 34:1–3.)

A Tóra megemlíti, hogy Dina első alkalommal ment, 
hogy megnézze az ország lányait, miután egy új helyre, 
egy nyüzsgő városba jött lakni. Sechem, az ország ural
kodója, meglátta őt, elrabolta és megerőszakolta (látszólag 
anélkül, hogy személyazonosságát különösebben vizs
gálta volna). Azután valami furcsa történt. Lelke ragasz

ko dott a lány lelkéhez, beszélgetni akart vele és elnézést 
kért azért, amit tett.

„És kiment Dina, Lea lánya” – és nem Jákob lá nya. A 
szöveg Dinát az anyjához köti: ahogy Lea is társaság
kedvelő személyiség volt, úgy Dina is, ahogy írva van: 
„Lea kiment elébe.” (1Mózes 30:16.) Amilyen az anyja, 
olyan a lánya. (Midrás Tanhuma – Vajislah 7.)

A midrás rámutat, hogy Lea nyitott volt és öntudatos, 
ugyan így Dina is szeretett „kimenni”. Van ebben vala
mi rossz? Vane az áldozatnak rejtett felelőssége a tör
tén tekben? Felkelthettee Dina Sechem nemkívánatos 
fi gyelmét? Maradjanake a nők benn, ha tudják mi a jó 
nekik? Milyen következtetés vonható le ebből saját éle
tünkre, a mai modern társadalomra nézve?

Meg kell jegyezni, hogy a fenti (kétségtelenül kritikus) 
midrásban a bölcsek egy más értelmezésben dicsérik Lea 
öntudatosságát, mivel ez vezetett egy igaz gyermek és 
különleges leszármazottai születéséhez. Azaz a felszínen 
nem ellenzi, hogy a nők társasági életet éljenek.

Abarbanel (XV. századi spanyol kommentátor) úgy 
látja, hogy a Dinára és Leára vonatkozó szövegek köz ti 
kapcsolat viselkedésük helyességére utal és Dina szán dé
ká nak ártatlanságára:

„Ez [az erőszak] nem azért történt Dinával, mert ő 
társasági ember volt; Lea lánya volt, aki [Lea] egész nap 
otthon volt, míg Ráhel volt a társaságba járó pásztorlány… 

Jákob oldaláról nézve, ő [Jákob] »sátorlakó« volt, és ha az 
apa befelé forduló ember, mennyire az a lánya. Ez arra 
mutat, hogy [Dina] nem rossz célokkal ment ki, csak 
azért, hogy lássa az ország lányait… hiszen nem volt 
más lány rajta kívül Jákob házában, és ő tanulni szeretett 
volna tőlük, ahogy fiatal lányok szoktak.” (Abarbanel – 
1Mózes 34:1.)

Dina kíváncsi fiatal lány volt, aki találkozni akart az 
új ország lányaival, és meg akarta érteni a szokásaikat. 
Nem volt benne semmi provokáció vagy erénytelenség, 
a szöveg világosan rámutat, hogy a lányok érdekelték őt 
és nem a fiúk.

„És meglátta őt” – ne gondoljuk, hogy flörtölt vele, mert 
a szöveg pontosan megírja, hogy egyszerűen csak meg
látta. „És megragadta őt” erővel, és senki sem menthette 
vol na meg a lányt, mivel ő (Sechem) volt az ország ural
ko dója. Háromszoros volt a bűne: a) elrabolta – ez lopás; 
b) magáévá tette – meggyalázta, már csak azért is, mert 
nem volt körülmetélve. c) „szenvedést okozott neki” – 
mi vel ez erőszak volt, és a lány nem egyezett bele, ezzel 
őt személyesen becstelenítette meg. (Malbim – 1Mózes 
34:2.)

Úgy tűnik, a kommentárok egyetértenek, hogy nem 
lehet Dinát okolni Sechem viselkedéséért. Még a társaság 
keresését is Sechem fondorlatossága számlájára írják:

Jákob lánya a sátorban ült, és nem ment ki. Mit tett 
Sechem, Chámor fia? Fiatal lányokat hozott a sátorhoz, 
hogy ott játszanak, zenéljenek. Dina kiment megnézni 
ő ket, és Sechem megragadta és megerőszakolta őt. 
(Pirkei d’Rabbi Eliezer 38.)

Ebből úgy tűnik, hogy Sechem előre megfontolt szán
dék kal, tervezetten követte el a bűncselekményt. Mitől 
lett ilyen megátalkodott, hogy a nyílt téren megragadja 
a lányt, megerőszakolja, és utána még jobban kötődjön 
hoz  zá?

Ha nem tudta volna, hogy ő a világhírű Jákob lánya, 
akit tisztelnek fiai miatt, akkor nem tette volna, amit tett. 
(Or Háchájim – 1Mózes 34:2.)

Úgy tűnik, hogy Sechem, Chámor fia nagyon el
ké   nyez  tetett uralkodó volt. Hozzá volt szokva, hogy 
min   dent megkap, amit a szíve megkíván. Úgy 
gondolta, hogy neki minden jár, hogy ő min
den ható, és semmilyen öröm re nem kell 
várnia. Ahogy megkívánt valamit, a vá gya 
azonnal ki lett elégítve. Mikor az új csa
lád a vá ros ba érkezett – egy nagy ember hí
rében álló apa, aki nagy va gyonnal és fel
nőtt fiúgyermekekkel volt megáldva –, ez 
bosszantotta Sechemet. Lehet, hogy Dina szép 
sége bo lon dította el, de legalább ennyire szá
mított, hogy ő Já kob lánya volt. Sechem le 
akarta győzni Jákobot, és meg akar ta sem
mi sí teni őt, hogy ne legyen kétséges, ki a vá
ros igazi ura.

Rabbi Simson Rafael Hirsch azt 
mond  ja, hogy ez a dik tátor klasszikus 

spirituális vágyakozást 
fejeznek ki Jákob lánya 

iránt – a zsidó nép iránt
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ese te, aki le akarja igázni a gyen gébb, barátok nélküli 
zsidó lányt. Ez háborította fel ké sőbb Jákob fiait, ezért 
torolták meg olyan erővel és bosszúval.

Sechem kieszelte, hogyan csalogassa ki Dinát, és ő en
gedelmeskedve egy fiatal lány természetes kíván csi sá
gának az új környezetben, csapdába esett. Azonnal elra
bolták és megerőszakolták.

Az egész történet folyamán Dina hallgat, nem hallunk 
tőle egy szót sem. A támadás teljesen passzív áldozata.

A történet attól furcsa egy kicsit, hogy milyen hatással 
volt Dina Sechemre ez után a tisztán fizikai történés után:

„És az ő lelke ragaszkodott Jákob lányának a lelkéhez, 
és megszerette őt, és beszélt a szívéhez.” (1Mózes 34:3.)

A történet a fizikaiból, a külsőből érzelmivé és bensővé 
vált. Ettől kezdve Sechem őrjöng a szenvedélytől, gyorsan 
szinte őrült módra cselekszik azért, hogy legyőzze Dina 
családját, és feleségül vehesse őt. Még abba is beleegyezik, 
hogy a városban minden férfi körülmetélkezzen!

Különös párhuzamot von a midrás Sechem Dina iránti 
érzelmei és az Örökkévaló zsidó nép iránti érzelmei között:

„És beszélt velük Chámor mondván: Sechem fiam 
vágyódik a lányod iránt…” (1Mózes 34:8.) Rabbi Simon 
ben Lákis mondta: az Örökkévaló három kedves szóval 
fejezte ki Izrael iránti szeretetét – ragaszkodás, sóvárgás, 
vágyódás… és mindezeket megtalálhatjuk ennek a 
gonosz embernek a történetében: ragaszkodás – „És az 
ő lelke ragaszkodott Dina lelkéhez”; sóvárgás – „A fiam 
vágyódik a lányod iránt”; vágy – „mert megkívánta Jákob 
lányát”. (Midras – Beresit Rabba 80:7.)

Mindabból, amit ebből a midrásból megtudhatunk, 
láthatjuk, hogy Sechem szenvedélye (talán maga Sehem) 
pozitív megvilágításba kerül. Ez spirituális természetű. 
Bizonyos értelemben az érzelmei spirituális vágyakozást 
fejeznek ki Jákob lánya iránt – a zsidó nép iránt.

Normálisan azt várnánk, hogy az erőszak kéjvágyó 
elkövetője gyűlöli az áldozatát, és undorodik tőle (lásd 
Ámnon és Támár történetét, 2Sámuel 13:11–15). Márpedig 
Sechem cselekedete kétségtelenül valamilyen változást 
okozott ebben a gonosz és hataloméhes ember ben.

Úgy tűnik, hogy Dina még teljes passzivitásában is 
ellenállhatatlan hatással volt Sechemre. Ez kifejeződött a 
szexuális kapcsolatukban, bár az az ő beleegyezése nélkül 
történt.

A lelkek ragaszkodása az emberek között csak akkor 
lehetséges, ha azonos szinten vannak, ugyanakkor fizikai 
vonzódás lehetséges két (intellektuálisan és lelkileg) tel
je sen különböző szinten lévő és eltérő hátterű ember kö
zött… Sechem itt lelki rokonságot érzett, mert ő [Dina] 
Já kob lánya volt. (Malbim – 1Mózes 34:3.)

Talán Sechem a fiatal lányban rejtőző hatalmas spiri
tu ális erő vonzásába került. Megérezhette a nagyság kin
csestárát és ez vonzotta a zsarnoki természetét. Azután a 
vonzerő még a kapcsolatnak ezt a szintjét is meghaladta, 
amitől fordulat történt benne, és önző energiái már egy 
zsidó lány feleségül vételére irányultak, tulajdonképpen 
betérítve az egész várost.

Ez után a történet után, valamint a fivéreknek a város 
férfi lakosságán elkövetett bosszúja és megtorlása után a 
Tóra nem sok részletet árul el Dina életéről. Viszont a 
midrásból megtudjuk, hogy gyermeke született a kap
cso latból, egy lánya, Osznát, akit örökbe adtak. Később 
egy különös fordulattal Osznát az egyiptomi Potifár há
zá ba került, és végül József felesége lett, a nagybátyjáé! 
(Midras – Jalkut Simoni 134.)

Milyen ironikus, hogy a lány, akinek anyja a különleges 
Dina – akinek átformáló ereje legyőzhette volna Ézsau 
gonoszságát, ha lehetőséget kap rá, és aki végül Sechem 
állati energiáit spirituális szintre emelte – végül a nagy
báty jához megy feleségül, Józsefhez, akit igazából Dina 
helyett kellett volna Leának szülnie.

Láthatjuk, hogy Dina és József lelke között szoros 
kap  csolat van. Dina lelkének férfias vonásai benne ma
rad  hattak a neme megváltozása után is. Talán volt ben ne 
va lami különleges szikra, amely csak Józsefhez tarto zott, 
aki nek megvolt az ereje a „szalma”, azaz Ézsau elpusz tí
tá sához.

És Jákob háza legyen tűz és József háza a láng és Ézsau 
há za lesz szalma…

Jákob azt mondta: amint József, a láng megszületett, 
kész vagyok elhagyni [Lábánt] és szembenézni bá tyám
mal, Ézsauval – mivel a tűz egy láng nélkül nem tud 
messziről uralkodni, és csak Józseffel tudom legyőzni őt. 
(Rasi – Mózes 1 30:25.)

Józsefnek különleges ereje volt, hogy távolról is tud
jon uralkodni a gonosz felett, és le tudja azt győz ni. 
Lát hattuk e képességét élete folyamán, mikor Egyip 
tom ban lakott gonosz emberek között, ellenállt a kí
sértésnek, megőrizte igaz voltát, hatalomra emelkedett, 
és uralkodott mindenki felett. Különleges tulajdonságait 
a misztikus írásokban „alap”nak (jeszod) nevezik vagy 
„igaz embernek”. Ebben a különleges tulajdonságban 
osz tozhatott vele Dina.

A midrási utalás, mely szerint Dina Ézsau felesége le
he tett volna és hogy hihetetlen hatással volt Sechemre, 
a kánaáni uralkodóra, rámutat arra, hogy mennyire 
összeillett lánya és féltestvére, József.

Az „igaz ember” szefirája (az Örökkévaló tulajdonsága, 
mely megnyilvánul ebben a világban) – hogy az ember 
uralkodni tud az indulatain, távolról tud irányítani, 
úgy, hogy nem kerül a negatív hatások befolyása alá – 
az a tulajdonság, melyet Dina továbbadott a lá nyá
nak. Így míg Dina soha nem használta ki teljesen a 
ké  pességét, hogy befolyásolja és legyőzze a gonoszt, 
leszár  mazottjának házassága biztosítja a folytonosságát 
annak a képességnek, amellyel Dina nagyon hatékonyan 
tudott változást előidézni. Józseffel ez a tulajdonság még 
hatékonyabbá vált, beépült a zsidó nép genetikai kódjába, 
és örökségünk részévé vált.

fordítás · G. Sz. 
forrás · aish.com
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A zsidó konyha rejtelmei

Egy színes nyári süti: francia makaron
Kürti Adrienn

jra itt a nyár, és a gyerekek számára elkezdődött a 
nagy nyári vakáció. A francia makaron színes édes 

sütije nem csak a gyerekek kedvence, hanem csinos do
bozba téve kiváló ajándék is.

A szivárvány színeiben pompázó makaronok ízre és 
színre nagyon változatosak lehetnek, de amiben azo no sak, 
hogy mandula, tojás és cukor felhasználásával ké szülnek. Az 
alaprecept használható peszáchkor is és gluténérzékenyek 
számára is. A színezésre használt étel szí nezőknél fontos, 
hogy kósersági pecsétet tartalmazó anya gokat használjunk. 
A mesterséges ételszínezékek az egész ségre károsak le het
nek, a természetes étel szí nezékek egy része viszont – az 
alap anyagaik miatt – nem kóserek. Használhatunk viszont 
ter mészetes kóser szín és íz anya gokat, mint a barnára szí
ne ző kóser kakaóport vagy a zöldre színező kóser japán 
zöld teaport. Magunk is készíthetünk „színeket”: kéket 
áfo nyából, zöldet spenótból, tökmaglisztből, mentából. 
Sár gát kapunk a répa levétől vagy egy egészen kevés kur
kumától. Ha pirosra szeretnénk színezni, használhatunk 
paradicsomot. Rózsaszínt és lila színt nyerhetünk sok nyári 
idénygyümölcsből: piros és fekete ribizliből, málnából és 
eperből, otelló szőlőből, meggyből és cseresznyéből vagy 
egy zöldség, a cékla főzőlevéből.

A makaron egy kicsit több odafigyelést igénylő sütike, 
léteznek igen bonyolult receptjei is. Az alábbi alaprecept 
egyszerű, mégis profi makaronok készíthetők vele egy át la
gos háztartásban is, segítségével mindenki megalkothatja a 
számára leginkább ideális íz és színváltozatokat. Néhány 
öt let: málnahabos, csokismogyorókrémes, kókuszosmen
tás, az összetettebb ízvilágból a fekete erdős.

FRANCIA MAKARON, párverecept pészáchra is
Hozzávalók: 14 dkg tojásfehérje (3 tojás), 18 dkg kristálycu
kor, 16 dkg porcukor, 16 dkg mandulaliszt, különböző folyadék 
vagy por alakú ételszínezékek és ízesítők (például: vanília, 
mandula, menta, kakaópor)
A szobahőmérsékletű tojásfehérjéket lassú fokozaton ro
botgéppel addig keverjük, míg a fehérjében nem látunk 
már több folyadékot. Tovább keverve lassan hozzáadjuk 
a kristálycukor felét. Ezután gyors fokozaton körülbe
lül két perc alatt félkemény habbá verjük a fehérjét, majd 
ebbe öntjük bele a kristálycukor másik felét, tovább ke
verve kemény habot készítünk. Ha folyékony ételszíne
zőt használunk, ebbe a habba keverünk bele 12 cseppet.
A porcukrot a mandulaliszttel együtt tésztaszűrőn leszitál
juk. A keverékbe tehetjük az ételszínezéket, ha port hasz
nálunk, illetve idecsepegtethetünk 23 cseppet az aromából.

A kemény habba habkanállal óvatosan belekeverjük a 
lisz tes elegyet, így fényes, szalagosan nyúló tésztát ka
punk. Figyelem, ha túlkeverjük, akkor a tészta vékony 
hé  ja betöredezik.

Két tepsibe sütőpapírt teszünk, melyeknek a hátol
dalára 4 cmes köröket rajzolunk két centis távolságok
ban. Hab zsák segítségével diónyi adagokat nyomunk a 
körök kö zepébe, majd 23szor a tepsiket az asztalhoz 
csapjuk, hogy a tészta szépen elterüljön és a buborékok 
is eltűnjenek. 30 percig száraz helyen pihentetjük. 150 C 
fokon (nem hőlégkeverésen!) 1012 perc alatt sül kész
re. A tészta ekkor kívül roppanós, belül puha omlós lesz. 
Néhány per cig hűlni hagyjuk, majd levesszük a sütiket a 
sütőpapír ról. Hidegen ragasztjuk össze a két fél makaront 
és 24 óráig hűtőbe téve érleljük őket készre.

Tipp! A csokis makaron tésztája 2 evőkanál kakaóporral 
készíthető.

CSOKOLÁDÉS TÖLTELÉK, tejes vagy párve
Hozzávalók: 15 dkg csokoládé (tejes vagy párve), 70 ml tej
szín
A csokoládét 1 perc alatt (800 Wos) mikrohullámú sü
tőben megpuhítjuk, majd hozzákeverjük a tejszínt (tejes 
vagy növényi). 

MÁLNAHABOS TÖLTELÉK, tejes
10 dkg habosra vert vajhoz 1015 dkg cukrot és 1015 
dkg szitán áttört málna levét adjuk és összedolgozzuk.

MOGYORÓKRÉMES TÖLTELÉK, tejes
120 ml tejszínhez 56 g olvasztott csokoládét és 3 evőka
nál mogyorókrémet keverünk.

Jó étvágyat!
Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával jelent meg. 
Még több recept: www.zsidokonyha.hu

Ú
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Nyaralás, 
turizmus zsidó módra
Panyiné dr. Ábrahám Zita

avaly ilyenkor cikket írtam Nyári pihenés címmel. 
Arra a dilemmára próbáltam zsidó választ adni, 

hogy a hosszú nyári szünet a gyerekeknek valójában nem 
elvesztegetésee a drága időnek? Különbözike az idő ér
téke, minősége, megítélése nyáron?

Időközben a gyermekeim nőttek egy évet, és a dilemma 
velük együtt csak nagyobb lett. Hogyan töltsük el úgy a 
nyarat, hogy az jó élmény legyen, aktív pihenéssel tel
jen, ugyanakkor fejlődjünk, tanuljunk is (tanuláson nem 
feltétlenül lexikai tudást értek). Ráadásul, ahogy nőnek 
egyre inkább érzem, csak néhány nyaram maradt arra, 
hogy „meghatározhassam” az időtöltésüket. Egyre önál
lóbbak, és egyre határozottabb elképzelésük van a szabad 
idejük eltöltéséről.

Most a tavalyi gondolataimhoz szeretnék még egy kis 
gondolatot fűzni.

Ahogy változunk, öregszünk, remélhetőleg bölcsebbé 
válunk, értékeink kikristályosodnak, úgy változnak nya
ralási szokásaink is. Lehet nyaralni a tengerparton, fehér 
homokos parton koktélt iszogatva, és lehet egészen más
képp is.

Például úgy, hogy a célunk egy távoli – akár külföldi – 
zsidó közösség megismerése vagy egy régi zsidó történel
mi emlék meglátogatása vagy egy rabbival eltölteni egy 
szombatot.
 
Chászidok között szokás nagy rabbik halálozási évfordu
lója idején elmenni a rabbi sírjához és imádkozni, zsoltá
rokat mondani ott. Zsidó zarándoklatnak nevezik az ilyen 
eseményeket. Jeles rabbik ilyen évfordulóján több ezer 
„híve” teszi tiszteletét, néha több ezer kilométert utazva 
csak ezért. A sírlátogatáson túl közös étkezések, a cso
darabbik élettörténeteinek mesélése a megszokott forga
tókönyv. Aki még nem volt ilyen eseményen, és alkalma 
nyílik rá, érdemes egyszer kipróbálnia. Magyarországon 
is több híres rabbi sírját lehet meglátogatni. A hitközsé
gi naptárban a leghíresebb jorcájtok fel vannak sorolva: 
úgymint a híres Sájele, bodrogkeresztúri rebbe (ijár hó
nap 3. napja), Eizik Taub, a kálói rebbe halálozási évfor

dulója (ádár hónap 7. napja), a sátoraljaújhelyi Teitelbaum 
Mózes rabbi jorcájtja (támuz hónap 28. napja), hogy csak 
a leghíresebbeket soroljam. Érdemes megtudni minél 
többet a híres rabbik életéről és magáról a zarándoklat 
hagyományiról. A jorcájtok különleges hangulatúak, de 
az évfordulótól függetlenül is fel lehet keresni ezeket a 
sírokat.

Szintén a zsidó turizmus egy válfaja, amikor messziről 
csak azért érkezik valaki például hazánkba, hogy őseinek 
sírjait meglátogassa, esetleg intézkedjen a sírkövek rendbe
rakása felől. A személyesen akár már nem is ismert ősök 
emlékének tiszteletben tartása, sírjának gondozása nagy 
micvá. Érettség kell annak megértéséhez, hogy a múltunkhoz 
való ilyen mértékű ragaszkodás egyben a jövőnk záloga is. Ha 
nem tudjuk, hol vannak őseink eltemetve, érdemes időt 
szánni rá és utánajárni. Sok vidéki zsidó temetőt újítottak 
és térképeztek fel az elmúlt évtizedekben.

Régi zsinagógák, emléktáblák meglátogatása szintén 
ajánlott, bárhova is vet bennünket az élet.

A gyerekek gyakran unalmasnak tartják az ilyen progra
mokat. Ezért próbáljuk koruknak megfelelően izgalma
sabbá tenni. A 67 éves lányaim még imádják a csodarab
bikról szóló meséket, a nagyobb már gyakorolja az épület 
lerajzolását, és ha odaadom nekik az okos telefonomat, 
hogy fotózhassák a régi zsinagógákat, akkor azonnal él
ménynek tekintik a látogatást. Az ilyen programok köz
vetítik gyermekeinknek, hogy egy hagyomány láncolatának 
vagyunk a tagjai, egy olyan láncé, amelyet ők visznek majd 
tovább.

Trendeli Alapítvány – A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu
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Pihenés és tanulás együtt – a zsidó zarándoklat.

a múltunkhoz való ilyen 
mértékű ragaszkodás 

egyben a jövőnk záloga

T
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Chofetz Chaim és a vízhordó
Panyiné dr. Ábrahám Zita

örténetünk Lengyelország egy kis falujában játszó
dik. Olyan volt ez a falu, mint minden más kis falu 

télen: kicsi és szegény, faházacskákkal teli, melyekben 
zsidók éltek. Többségük szegény volt, és különféle mun
kákkal tartották el a családjukat, például vízhordással. 
Abban az időben nem volt a házakban vízcsap és folyó
víz. A falu közepén állt a kút, s a vízhordó onnan vitte ki 
a házakhoz a vízzel teli vödröket, amiért kapott néhány 
kopeket. Nehéz megélhetés volt ez.

Ennek a falunak a vízhordója olyan pici házban élt, hogy 
este a vödröt a kútnál kellett hagynia, mert nem fért be 
a házába.

A falu néhány csintalan gyereke a kút körül játszott 
napnyugtakor, és gonosz ötletük támadt. Tegyük tele a 
vödröket vízzel. A hidegben éjjel megfagy majd a víz. 
Milyen vicces lesz majd, amikor a vízhordó reggel meg
látja a vödröket a fagyott vízzel! Képzeljétek csak el a 
meglepetését! A gyerekek hasukat fogták a nevetéstől a 
látvány elképzelésekor. Milyen jó ötlet! – mondták. Egy 
fiúcska azonban nem nevetett, egy kisfiú, akit Jiszroél 
Méirnek hívtak.

Ő a szegény emberre gondolt, aki emiatt nem fog tudni 
dolgozni azon a reggelen, mert meg kell várnia, amíg a 
víz felolvad, és akinek a gyerekei talán aznap nem fognak 
tudni vacsorázni emiatt. Elszorult a szíve. Mit csinált? 
Éjjel kilopózott a kúthoz, nagy nehezen felemelte a vöd
röket, és visszaöntötte a vizet a kútba még mielőtt meg
fagyhatott volna.

Reggel a rosszmájú gyerekek mentek, hogy meglessék 
a vízhordót, de alaposan meglepődtek! Ki ürítette ki a 
vödröket? – kérdezték egymástól.

Másnap újra megpróbálták a csínytevést, és harmad nap 
is, de Jiszroél Méir újra és újra kilopózott titokban és ki
öntötte a vizet. Végül a gyerekek megállapították, hogy 
az Örökkévaló biztos egy angyalt rendel oda, aki segít, és 
csodát tesz a szegény vízhordóval minden éjjel. És erről 
ő maga nem is tud.

Amit a gyerekek nem tudtak, az az angyal neve: Jiszroél 
Méir hakohen Kagan. Később Chofetz Chaimként lett 
ismert rabbi.

Chofetz  Chaim  (1838–1933)  nevét  leghíresebb  köny-
véről kapta, amely a beszéd közben követendő sza-
bályokról  szól,  és  egy  híres  zsoltármondatot  idéz: 
„Ki az az ember, aki életet akar (chofetz cháim), sze-
reti  napjait,  hogy  jót  láthasson?  őrizd  a  nyelvedet 
a rossztól és ajkaidat a csalfa beszédtől. Távozzál a 
rossztól, és tégy jót, keresd a békét és menj utána!” 
(Zsolt. 34:13–15.) Rabbi Chofetz Chaim valóban soká-
ig élt, 95 éves korában halt meg. Sírja Radinban talál-
ható, Belorussziában. 
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„Habata”

„Habata”, mondja Tai őszinte örömmel az őt fogadó öle
lésben, ahogy megérkezik reggel az oly kedves terem
be. Körbeszaladva egyenként üdvözli a kis barátokat, 
az új nap új csodákat tartogat! „Habata”, és a varázsszó
ra mindannyiunkat egyszeriben eltölt a gyermeki tisz
taság, a reggeli áldást kísérő huncutkodásokon együtt 
nevetünk… csak úgy gurgulázik a nap, bukfenceznek a 
percek, a finom ebédig énekhangon repülünk. „Habata”, 
Tai, aludj szépen, elfáradtunk a sok tennivalónkban, fali
újságon függ már a színes ceruzád nyoma, álmodban vár 
a délelőtti hintázás és a homokozólapát is! Barátaid már 
egyenletesen szuszognak a kiságyban, egy sincs köztük, 
aki csak úgy futni hagyta volna az ébrenlét óráit… Miri 
legyőzte a felvehetetlennek tűnő szandált, Etan ma talán 
egy egész percet is egyhelyben ült a reggelizőasztalnál, 
Noya ma is tisztességes repetákkal értékelte nagyra a sza
kács munkáját, sőt a megüresedett tányér sem magától 
került vissza a tálalókocsira… Dina oly odaadóan gon
dozta egész délelőtt a babáját, miközben alkotásai a leg
szebbek közül valóak, Noa tánclépéseinél csak az újonnan 
használt héber szavainak száma több, Babu pedig ma sem 
mulasztott el minden motort tisztességesen megfuttat

ni… Maya foglalkozás közben pontosan olyan csudála
tosakat nézett, mint ahogy azt a világ ámulatára a bölcsi 
plakátján is teszi, a kis Máté és Dovi pedig ma is szám
talanszor jutalmazták meg mosolyukkal a gondozóikat!

„Habata”, csengi a xilofon, és „Habata” íze van az ébre
dést követő uzsonnának is. Zelmára is átragad a varázs
szó, habár a 2 éves kislány még csak pár napja érkezett, 
máris bizalmasa minden társa és a gondozók is!
 
„A mi bölcsinkben vannak a világ legszebb gyermekei!” 
 mosolygunk össze egymással mi, nevelők, miközben a 
kéttannyelvű környezetben az igazi csoda az újszerű pe
dagógia és az ősi hagyományok mindennapos egyesítésé
vel születik.

Nem sikerülhetne mindez a varázsszó nélkül… „Habata”!

Tai, Köszönjük!
(Zucker Tai, 2,5 éves, Wesselényi utcai bölcsődés)
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1. Házas embereknek szánt egész napos 
tanulóhely (jesiva).

2. Mózes unokatestvére, aki föllázadt 
ellene.

3. Ezt nem szabad beszélni!
4. Zsoltár, háromszor mondjuk naponta.
5. Min közlekedett Bileám?
6. Hány napot töltöttek a Mózes által 

elküldött kémek Izraelben?
7. Ezzel a nappal fejeződik be a három 

gyászos hét
8. Egy híres kert, ahova most bejárási 

tilalom van.
9. Hányszor töltött Mózes 40 napot a 

hegyen?
10. Király héberül
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Játssz velünk! – zsidó kvíz

Mazal Tov! Sok boldogságot kívánunk a lativ 
kolel kedves tanárának Joszi dávidovicsnak és 
kedves feleségének Chánának!

Sevá beráchot a Lativ kolelben


