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lul és tisri a zsidó év talán legtartalmasabb hónapjai. Elul a felkészülés 
időszaka, tisriben pedig a hónap elejétől a végéig ünnepről ünnepre 

vándorolunk. Tisri hónap első két napja ros hásáná, az év kezdete, az íté-
let napja. Ros hásánától kezdődő tíz nap, az ászeret jemé tesuvá a megtérés 
tíz napja. A tizedik nap jom kipur, melyből teljesen tisztán, újszülöttként 
jöhetünk ki. És csak egy pár napunk van, hogy felkészüljünk szukotra, 
a sátoros ünnepre, a teljes és emelkedett öröm ünnepére, melynek hét nap-
ját követően az egész időszakot megkoronázzuk smini ácerettel, mely az 
év spirituálisan egyik legmagasabb szintű napja.

Hogyan állunk egy ilyen időszak elébe? Talán az egyik legfontosabb, 
hogy tudatában legyünk annak, mit is jelent egy ünnepnap a zsidóságban. 
Egy biztos, az ünnepnap nem megemlékezés valami több ezer éves ese-
ményről! Az ünnepnap annyit jelent, hogy az adott napnak van egy kü-
lönleges tartalma. Amíg egy hétköznap az a feladatunk, hogy mi töltsük 
meg a napot tartalommal, addig egy ünnepnap az, hogy a benne levő adott 
tartalmat kiaknázzuk. Ez olyasmi, mint egy földrajzi hely, amely valami-
lyen ásványkincset rejt magában. Fel kell fedeznünk, hogy mi az a külön-
leges és gazdag tartalom, amely azon a napon adva van. Ha megvan, meg 
kell találni a módját, hogyan tudjuk felszínre hozni a kincset. Azaz hiába 
értem meg a legmélyebb tartalmát egy ünnepnek, ha az ünnepnapon ezt 
nem tudom felszínre hozni, megvalósítani, az olyan, mintha rájöttem vol-
na, hogy rengeteg kőolaj van a birtokomban, de nem vagyok képes kiak-
názni. És sajnos még ez sem elég feladat. Hiszen mégha sikerült is megér-
tenem és felszínre hoznom a nap különleges tartalmát – avval kezdeni is 
kell valamit. A birtokomban levő kőolajat nem elég felszínre hozni, utána 
azt fel is kell tudni haszálni valamire. Természetesen fontos dolog maga 
az élmény, amelyben egy ünnepnap részünk lehet, de a valós cél meríte-
ni a forrásból és magunkkal vinni azokra a napokra, melyekből hiányzik 
ez a különös tartalom. Rav Slomo Wolbénak, aki a háború előtt a híres 
Mir jesivában tanult, jom kipur után haza kellett mennie Németországba. 
Csak hónapokkal később tudott visszatérni a Mir jesivába, de amikor be-
lépett, azt érezte, hogy a hangulat még mindig pontosan ugyanaz, mint 
amit jom kipurkor sikerült elérniük. Ez a nagy cél, hogy ha sikerül meg-
kaparintanunk valamit az adott ünnepek mélységes tartalmából, azt ne 
engedjük el! Az ünnepnap a forrás, onnan kell meríteni, hogy meg tudjuk 
öntözni a többi napot.

Ez igazán nehéz feladat, de biztos nem kaptuk volna, ha nem lennénk 
képesek rá, hogy teljesítsük. A zsidóság nagyon mély és valós tartalommal 
rendelkezik. De ezt a tartalmat meg kell szereznünk, nem adja magát in-
gyen. A Tórában van egy első látásra nehezen értelmezhető mondat: „nem 
üres dolog ez tőletek”. Bölcseink így értelmezik: „ha üres – tőletek”. Az 
ember érezheti üresnek, de ennek kizárólag önmaga az oka, amiért nem 
fárad e mélységes tartalom kiaknázásáért.

Kívánunk minden kedves Olvasónknak jó évet, jó egészséget, sikereket! 
És mindannyiunknak sikerüljön legalább valamennyit kiaknázni abból 
a rengeteg kincsből, amely már a birtokunkban van.

Lativ staff 

e

Kaufman sára (לע"נשרה בת חיה) emlékére  
(1914, Tokaj – 2007, Budapest).
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ölcseink ezen kijelentése rejtett mélységeket takar. 
Minden, ami létrejön, már fogantatása pillanatában 

egész biztosan tartalmazza jövője összes elemét. Éppen 
úgy, ahogyan az ember génjei a fogamzásnál dőlnek el, 
és ezek határozzák meg későbbi fizikai adottságait, a vi-
lág összes jelensége a kezdetben végtelenül összesűrűsí-
tett elemeinek a visszaverődései.

A nemlétezésből létezésbe való átmenet a legerősebb, 
ami mindent tartalmaz. Ahogy egy gyerek fejlődik, kri-
tikus szakasz következik, amely nem annyira kritikus, 
mint az első pillanat, és így tovább, mindegyik szakasz 
az azt megelőző megfejtésének a felfedezése. Minél kö-
zelebb van valami a kezdethez, annál kritikusabb. A kis 
hatások a genetika szintjén sokkal nagyobbak, mint a na-
gyobb hatások a embrionális fejlődés alatt, és azok na-

gyobbak a felnőttkori hatásoknál. Tehát a legelső pil-
lanat igényli a legnagyobb gondosságot, a legnagyobb 
tisz taságot.

Az idő szintén teremtés. A zsidó év természetes létező. 
Ros hásánákor és jom kipurkor fogan. Emiatt kell külö-
nösen odafigyelnünk arra, hogyan élünk ros hásánákor 
és az azt követő napokban. Ahogyan az ember elkezdi az 
évet, azzal meghatározza a folytatását. Ha a gének meg-
felelően vannak alakítva, a magzat helyesen fog fejlődni, 
és a gyerek, majd a felnőtt nagyszerű lesz.

Az ebben a szakaszban elkövetett hibákat később na-
gyon nehéz lesz kijavítani. Az év első tíz napjában tett 
erőfeszítések elejét vehetik egy későbbi „műtét” szüksé-
gességének. Ros hásáná minden egyes pillanatát fel kell 
használni, csak pozitív emberi tulajdonságokat szabad 
érvényesülni hagyni, uralkodni kell a haragon és egyéb 
negatív tulajdonságokon. Sokan tartják azt a szokást, 
hogy nem alszanak ros hásánákor, legalábbis délig – így 
alapozzák meg, hogy az év a tudatosságé és a spirituális 
erőfeszítéseké legyen, nem pedig a feledésé.

Mire kell koncentrálnunk ezen a napon? Vajon képes-e 
az ember az összes hibáját kijavítani egy – vagy akár tíz – 
nap alatt? A válasz abban rejlik, ahogy bölcseink az em-
bert leírják. Egy ilyen leírás szerint az igaz ember olyan, 
mint egy fa, amely jó földbe lett ültetve, de az ágai rossz 
föld fölé hajolnak. Ennek az az értelme, hogy a gyöke-
rek jók, vagyis az ember alapvetően jó, de senki sem tö-
kéletes, és a rossz föld fölé hajló ágak jelképezik az em-
ber hiányosságait. De egy kis nyesés felfedi a teljesen jó 
gyökereket. Ez a nyesés szenvedés formájában is jelent-
kezhet ebben a világban – az eljövendő világban pedig, 
az igazság dimenziójában az ember teljesen pozitívként 
fog megjelenni.

A rossz ember pedig olyan fa, amely rossz földben gyö-
kerezik, de néhány ága jó föld fölé hajlik. A lényege rossz, 
de még a legrosszabb embernek is vannak jó cselekedetei 
és tulajdonságai. Egy kis nyesés pedig felfedi a rossz ala-
pokat. Ez a nyesés boldogságban és jutalmakban jelent-
kezhet ezen a világon, ami egy tisztán rossz létezést hagy 
a következő világra.

Ez a gondolat segít megérteni egy nehéz rámbámi idé-
zetet. Azt állítja, hogy ros hásánákor az igaz emberek 
azonnal beíratnak az élet könyvébe, a rosszak az ellen-
tétesbe, a közepesek ítélete pedig csak jom kipurkor lesz 
meghozva. A Rámbám hozzáteszi, hogy ezek azok az 
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Rabbi Akiva Tatz

„Minden a kezdetektől függ”

B

a legelső pillanat igényli a 
legnagyobb gondosságot

„ros Hásáná, a zsidó újév

A zsidó hagyomány szerint ez a nap a világ terem-
tésének évfordulója. Másnéven „jom hádin”, azaz 
az ítélet napja, mivel ezen a napon az Örökkévaló 
a királyi trónján ülve az egész világot megítéli, az 
egész elkövetkező évre döntést hoz minden  fon-
tos kérdésben, mindannak alapján, ami az elmúlt 
évben  történt. Az ünnep  legfontosabb  szimbólu-
ma a sófár, a kos szarvából készült kürt. A sófár 
megfújásával  kérjük az Örökkévalót,  emlékezzen 
meg őseink érdemeiről.
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emberek, akiknek a jó és a rossz cselekedeteik kiegyen lí-
tődnek. (Nem feltétlenül szám szerint, a minőség szá mít.)

A legfurcsább pedig, hogy a Rámbám azt is állítja, 
hogy a legtöbb ember ebbe a harmadik kategóriába tar-
tozik, akik pontosan egyensúlyban vannak jó és rossz kö-
zött. Valóban lehetséges az, hogy a legtöbb ember jó és 
rossz cselekedetei pontosan kiegyenlítettek?

A magyarázat az, hogy a Rámbám ezen nem azt érti, 
hogy a cselekedetek vannak egyensúlyban, hanem a leg-
több ember olyan fa, amely rossz és jó föld között fél-
úton van elültetve – készek vagyunk a jó cselekedetekre, 
amikor lehetőség adódik, és jön az inspiráció, de sajnos 
önzésre és rossz cselekedetekre is, ha éppen az csábít el. 
A  legtöbb ember sohasem tudatosította magában, hogy 

miért van itt. Hová lett a fád ültetve? Az eredeti helye va-
lahol középen van. Az év kezdetén, a fogantatás pillana-
tában annak eldöntése a fontos, hogy ki vagyok én alap-
jában, és nem az, hogy milyen konkrét cselekedeteknek 
kell működniük – az majd később jön.

Ros hásáná annak az ideje, amikor elhelyezzük a ma-
got, meggyőződünk róla, hogy a fa egészében a jó terü-
leten van, a nyesés a következő szakasz. A ros hásáná azt 
kell, hogy megtanítsa nekünk, hogy tudatosan válasszunk 
pozitív irányt, határozzunk meg egy spirituális célt, és in-
duljunk el felé.

fordítás · Sárosi Gábor 
forrás · simpletoremember.com

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2013. augusztus-szeptember
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Bár Balla Zsolt rabbi Lipcsében él és dolgozik, az in
ter jú készítése alatt nyilvánvalóvá vált számomra, 
hogy ő itt is igazán közkedvelt, népszerű személyiség, 
aki a belvárosban sétálva léptennyomon ismerősökbe 
bot lik, akinek mindenki örül, hiszen vidám, kedves, 
köz vetlen és igazán lelkes. Tipikus pesti menő srác nak 
gondolhatnánk, azonban az élete egyáltalán nem ne
vez hető tipikusnak, hiszen már kilencéves korában a 
Biblia volt a kedvenc könyve, 23 évesen ortodox jesi
vá ban tanult, 30 éves korára pedig az 1300 tagú lipcsei 
zsi dó közösség rabbija lett. Az interjúban arról az út
ról me sél, amely az említett állomásokat összekötötte, 
és per sze azokról az emberekről, akik az úton mögötte, 
mel  lette álltak. 

Vegyes házasságban születtem, és a zsidóság nem volt 
té ma otthon, sokáig nem is tudtam, hogy zsidó vagyok. 
Gyerek ként a Biblia volt a kedvenc könyvem, akkor még 
így hívtam, a Tóra fogalmát csak később ismertem meg. 
Nagyon tetszettek a történetek, amelyek olyan embe rek-
ről szólnak, akik erkölcsi standardokat kívánnak közve-
títeni. A rendszerváltás környékén olvastam egy hirdetést 
arról, hogy az egyik katolikus templomban bibliaórát tar-
ta nak, amelyre lehet jelentkezni. Megkérdeztem anyu-
ká mat, hogy járhatok-e rá. Azt mondta, hogy akkor ta-
lán beszélnünk kellene. Ekkor tudtam meg, hogy zsi dók 
vagyunk, és mikor anyukám elmondta, hogy az ő apu-
kája lévi, akkor hirtelen a bibliai történetek családi tör-
ténetekké váltak, az az érzésem támadt, hogy az egész a 
családomról, az őseimről szól. Így az egész iga zán sze-
mélyessé vált számomra. A katolikus templom he lyett a 
Nagyfuvaros utcai zsinagógába kezdtem el Raj Tamás 
rabbi talmud-tórájára járni. Ő volt az, aki első ként köz-
vetítette felém azt, hogy a zsidóságot le het örömmel, sze-
retettel, élvezettel csinálni, és hogy ak tí van, cselekedetek 
által kell azt megélni. Képes volt bevonni az embereket, 
és arra ösztönözni mindenkit, hogy tevőlegesen vegyünk 
részt a zsidó életben. 12 éves voltam, amikor javasolta a 
szüleimnek, hogy vigyenek a Lauder iskolába. Az első la-
uderes tanév előtti nyáron Izraelbe mentem a Bnei Akiva 
táborba, ahonnan három hét tel később ciceszben és kipá-
ban jöttem haza, és szá mon kértem a családtól, hogy mi-
ért nem tartunk kósert. Anyu kám mondta, hogy rend-
ben, de akkor nincs több téli sza lámi sem. Talán mégsem 

olyan fontos akkor… gon dol tam 12 éves fejjel. A Lauder 
visszafogott abban, hogy két hét alatt fekete kalapos zsi-
dó váljon belőlem, ami ért nagyon hálás vagyok, hiszen 
utólag tudom, hogy a túl sá gosan hirtelen történő, drasz-
tikus váltás idővel vissza üthet. Rengeteg embernek va-
gyok hálás, amiért és ahogyan egyengették az utamat. 
Nem önerőből értem el azt, amim van, hanem nagyon jó 
emberekkel hozott össze az élet, akik fi noman, a megfe-
lelő irányba terelgettek, hogy szépen lassan, fokozatosan, 
12 éves koromtól kez dő dően azzá válhassak, aki lettem. 
Mindkét szülőm mind végig támogatta a döntéseimet.

Magyar rabbi lipcsében –
interjú Balla Zsolt rabbival

Fináli-Magyari Judit 
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A berlini jesiva  bejárata és belső tere
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A középiskola után már tudtad, hogy rabbi szeretnél 
lenni?
A Lauder után a Műszaki Egyetemen tanultam to vább, 
műszaki menedzsernek, 2003-ban végeztem. Ekkori-
ban tanultam meg davenolni (héberül imádkozni) az 
előimádkozást. Egyébként fontos megemlítenem, hogy 
a Lauder Alapítvánnyal a mai napig nagyon jó a kap-
csola tom, rengeteg programjukon 
vettem/veszek részt, a rabbiszemi-
náriumot, ahol tanultam, szintén a 
Lauder Ala pít vány tartja fönn. De 
visszatérve a történetemre, a fordu-
lat 23 éves ko rom ban következett 
be, amikor mad  rich (ifjúsági cso-
portvezető) vol tam a szarvasi zsi dó 
táborban. Egy nagyon kedves há-
zaspárnak köszön  he tem, ami ez-
után történt. Verő Tamás rabbiról és 
a fe le sé gé ről van szó, akik segítettek eldöntenem, hogy 
mi  hez is kezdjek az egyetem után. Tamás felesége azt 
javasolta, hogy vegyek részt egy egyéves egyetemi prog-
ramon Svéd országban, ahol a zsidó kultúráról tanul ha-
tok. To mi viszont a berlini jesivát javasolta. Én akkori-
ban azt gondoltam, hogy a jesivákban csak elvakult 
em be rek tanulnak, ezért mielőtt végleg döntöttem vol-
na, el ha tároztam, hogy egy hétvégére ki-
megyek Berlinbe megnézni, hogy mi is 
várna ott rám. Örökre meghatározó él-
mény volt az a sábesz, amelyet kint töltöt-
tem, fiatal, intelli gens, tanult, korombeli 
emberek között. Nyitottak voltak és sok-
félék, ami közös volt bennük, az a tanulás 
iránti el kö  teleződésük. Ez alatt az egy hét-
vége alatt belát tam, hogy amit itt tanulni 
le het, az nem mérhető össze egy egyetemi 
programmal. Itt eredeti forrásokból, ere-
deti nyelven tanulhattam. Emellett dön-
töttem. Az egy évből kettő lett, a harma-
dik évben pedig Jeruzsálemben, a Midrash 
Shmuel Yes hivában tanultam, ahol nagy 
ha tás sal volt rám a Ros Jesiva, egy roppant 
ka riz matikus rab bi, később az esküvőnket 
is ő vezette le. Berlinbe vissza térve el kezd-
tem a rabbiprogramot. Kezdetben az ok ta -
tásmenedzsment érdekelt, ezzel szerettem 
vol na fog   lalkozni, és gondoltam, hogy ehhez sem árt a 
rabbi ok  levél. Aztán később, amikor közösségbe kerül-
tem, és emberekkel kezdtem beszélgetni, foglalkozni, 
tanulni, akkor ez megváltozott, és magával ragadott a 
közösségi ve zetői munka. A rabbiprogram hivatalosan 
4 évig tart, de 3 év alatt elvégeztem, 2010-ben kaptam 
meg a dip lo mát, egy másik diákkal együtt, mi ketten 
voltunk az első vizsgázók, akik ebben a képzésben ta-
nultak. A diploma megszerzése után különböző progra-
mok megszer ve zé sében vettem részt, a célom a fiatalok 
bevonása, a látó kö rük szélesítése volt. 

Hogyan kerültél Lipcsébe?
Még a rabbiprogram alatt megnősültem. Amikor Izrael-
ből visszatértem Németországba, részt vettem a német 
Lauder-táborban, a későbbi feleségem ott volt madrich. 
Szeret tem volna őt „férjhez adni”, azaz segíteni a ki há za-
sítását, több ismerősömnek is mondtam, hogy talál koz-
zon vele. Aztán valaki megkérdezte, hogy miért nem én 

talál kozom vele. Megkérdezték, 
hogy len ne-e kedve ve lem meg-
is merkedni, és sze ren csére volt. 
2007-ben volt az es kü vőnk, azó-
ta két kislányunk született. A fele-
ségem 12 éves korától élt Lip-
csében, ahhoz a kö zös ség  hez 
tar tozott, amely a volt szov jet tag-
áll  amokból került Né met országba. 
3 évvel ez előtt köl  töztünk együtt 
Lipcsébe, aho vá hívtak minket, 

szerették volna, ha közösségi rabbiként részt ve szek a kö-
zösségi életben. 

Milyen közösség volt ott akkor Lipcsé ben? Mik a fő 
vál tozások azóta, hogy oda mentél?
A közösség tagjai a volt szovjet tagál la mok ból származ-
nak. Az igény, hogy többet sze ret nének tudni, belőlük, 

belülről indult, ezért is hívtak oda. Tehát a motiváció 
megvolt. Lipcsében 6 fiatal val lá sos család van, egyen-
ként 2-3 kisgyerekkel, akikkel min den este tanulunk. 
Reggel-este van minjen. Sok az idős ember, aki szeret-
ne tanulni, ők oroszul tanulják a Kicur Sulchan Aruchot, 
héberül a Chu mást (Mózes 5 könyvét). Nagyon inspirá-
ló dolog felépíteni valamit, látni a fejlődést. Saját óvodát 
hoztunk létre, a cél a saját iskola, de ehhez még túl kevés 
a gye rek. 1300 tagja van hivatalosan a hitközségnek, még 
kb. 400-500 ember, akik hivatalosan nem tagok. Na gyon 
sok az idős ember. Lipcse az utóbbi tíz évben kez dett fel-

hirtelen a bibliai 
történetek családi 

történetekké 
váltak
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jönni, korábban sok fiatal hagyta el, most ez meg vál tozni 
látszik. Az idősek az orosz nyelv miatt is ke resik a zsidó 
közösséget. Emiatt is fontos számukra, de a fiatalabbak-
nál ez már nem motiváló. Sábeszkor kb. 70-80 fő jön el a 
zsinagógába. Pén tek esténként az imát kö ve tően vacsorát 
tartunk, kü lön az időseknek, és külön a fia talok nak. Kb. 
30 fő idős, és 15-20 fő fiatal vesz részt ezeken. 

Te hogyan osztod meg magadat közöttük? 
Felváltva veszek részt hol az egyiken, hol a másikon. 
Emellett időnként az otthonunkban is tartunk sábeszi 
vacsorákat, ezek mindig személyesebbek, mégis más az 
ott honi atmoszféra. Mindig van, aki tudja vezetni az ét-
ke zéseket akkor is, ha én nem vagyok ott, szerencsére va-
gyunk annyian, hogy el tudjuk osztani az erőforrásokat. 

Mivel lehet motiválni az embereket arra, hogy tanul ja
nak, részt vegyenek a zsidó közösség életében?
Az idősebbeknél ugye az orosz nyelv fontos kulcs, ez mo-
tiválja őket arra, hogy keressék a zsidó közösséget. A zsi-
dó hitközség paradox módon segíti őket a német társa-
dalomba való integrációban. A fiatalokat nehezebb itt is 
bevonzani. De az ő bevonásuk is lassacskán halad előre. 
Fontos ebben, hogy felelősséget ruházzunk rájuk. Például 
szükség volt gábájra, megkértem egy srácot, hogy vál lalja 

el ezt a pozíciót. Megtanulta, hogy mit kell tenni, vál lalta 
a felelősséget. Tehát szükség van rájuk, és ha ezt érzik, 
akkor komolyan is veszik a feladatukat. Hihetetlen do-
log a nulláról felépíteni valamit. Fantasztikus, hogy em-
bereket taníthatok. Van egy ember, aki elhatározta, hogy 
minden reggel szeretne tanulni, 6.30-tól 7.20-ig, a reg-
geli imán túl tanulunk. Minden tettünknek követ kez-
ménye van egy ilyen új, éppen épülő közösségben. Ez na-
gyon nagy felelősség. 

Felmerült benned valaha, hogy visszagyere Magyaror
szágra?
Magyarországon itt vannak a barátaim, akik nagyon hiá-
nyoz nak. És persze ott van bennem az az érzés is, hogy 
kellene értük tenni valamit. De felelősséget vállaltam a 
lipcsei zsidóságért, és jelenleg ott van a feladatom. 

Szerinted mi az, ami Magyarországon segíthetne ab
ban, hogy az itteni közösség élőbbé váljon?
Kiindulópontnak nagyon jó, ha van néhány olyan család, 
akikre épülni tud majd a közösség. De Magyarországon 
biztos másra van szükségük az embereknek, mint Lip csé-
ben, hiszen más történelmi háttérrel rendelkeznek, mint 
ott. De egy biztos: nagyon empatikusnak kell lenni, mert 
fantasztikus emberek vannak itt. 
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Softim

a matematikaprofesszor 
és a rockkoncert esete 

– avagy miért higgyünk bölcseinknek?

a hetiszakasz egy új fogalmat vezet be, talán 
a modern ember számára az egyik legnehezeb-

ben emészthetőt: az emunát cháchámim, a bölcsekbe ve-
tett bizalom fogalmát.

„A tanítás szerint cselekedj, amire tanítanak, és a dön-
tés szerint, amit mondanak neked, ne térj el attól se jobb-
ra, se balra.” (5Mózes, 17:11.)

Rási: „Még ha azt is mondják a jobbra, hogy az bal, a 
balra, hogy jobb.”

Rabbi Dovid Gottlieb megmutatja, hogy ez a foga-
lom csak első látásra tűnik számunkra idegennek. A fe-
lületes szemlélő ugyanis azt gondolhatná, hogy egyfajta 
vakhitről van szó, amelyik gondolkodás nélkül mindent 
elfogad. Egy könnyen vezethető nyáj képe sejlik fel előt-
tünk, amely sok mindennek nevezhető, csak zsidónak 
nem. A zsidóság alapja a kérdezve-vitatkozva tanulás. 
Természetes, hogy a gondolkodás nemcsak lehetséges, 
hanem szükséges is!

Képzeljük el, hogy va-
laki azt mondja nekünk: 
két végtelen létezik, az 
egyik nagyobb mint a má-
sik. Reakciónk attól függ, 
ki az, aki ezt mondja. Ha 
egy egyszerű, számunkra 
ismeretlen ember mond-
ja, nem valószínű, hogy hiszünk neki. De ha története-
sen egy matematikai logikáról szóló egyetemi előadáson 
mondja a professzor, akkor el fogjuk neki fogadni. Igaz, 
ha megkérdeztek volna az előadás előtt, akkor meg mer-
tünk volna esküdni, hogy egy végtelen van, hiszen a vég-
telen azt jelenti, hogy végtelen sok, nincs vége, bármeny-
nyit is adunk hozzá, ugyanannyi marad: végtelen. Akkor 
hogy tudhatnánk annyit „hozzáadni”, hogy több legyen? 
Nyilvánvaló, sehogy. Ehhez képest a professzor elkez-
di az előadást, levezeti, és az előadás végére pontosan 
fogjuk érteni, hogy neki volt igaza, mi pedig valamiben 
tévedtünk.

A józan és logikus reakció ebben az esetben az, ha ké-
pesek vagyunk egy pillanatra félretenni kétségeinket és 
nyitott elmével hallgatni. Mivel tudjuk, hogy a profesz-
szor ért ahhoz, amit csinál, bízunk benne, hogy nem fog 
minket félrevezetni. Ugyanezt a viselkedést várja el tő-
lünk a Tóra a rabbikkal kapcsolatban: lásd be, hogy ő ért 

jobban a Tórához, és ha azt mondja, hogy ez a törvény, 
akkor hidd el neki! Még akkor is, ha neked az ellenke-
zője tűnik logikusnak, annyira, mint az, hogy a jobb ke-
zed a jobb, a bal pedig a bal! Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a rabbikat tévedhetetlennek kell tekintenünk. Ők is 
tévedhetnek – de mi az esély arra, hogy egy nem hozzá-
értő fog rájönni arra, hogy miben tévedtek? Ezért a Tóra 
azt mondja, amit praktikusan el lehet várni: hagyatkoz-
zunk rájuk.

Sokszor nem a képzetlenségünk, hanem a személyes 
érdekeltségünk az oka annak, hogy egy kívülálló bölcs 
véleményére hallgatunk. Egy ilyen eset történt nemrégi-
ben a vallásos világban, amikor néhány népszerű haszid 
énekesnek egy iroda nagyszabású koncertet szervezett. 
A koncert előtt megjelent egy hirdetmény, melyben több 
igen neves rabbi felszólítja a közönséget, hogy ne vegye-
nek részt a rendezvényen, mivel az ilyen típusú tömeg-
rendezvényeken gyakran kikerül az irányítás a szervezők 

keze alól, ami könnyel-
mű viselkedéshez, szelle-
mi visszaeséshez vezethet. 
A koncertet végül le kellett 
mondani. (Azóta az iro-
da megszervezett és meg-
tartott egy kisebb szabású, 
„kóser” változatot, immár 

rabbinikus ellenvetés nélkül.)
Sokan zsigerből ellenkeztek, mondván, hogy ez csak 

zenehallgatás, a dalok vallásos tartalmúak, a férfiak és a 
nők elválasztva ülnek stb., tehát bizonyára a rabbik té-
vedtek. Akik így érveltek, 100%-ig meg voltak győződ-
ve saját igazukról. Nos, az emunát cháchámim tórai pa-
rancsolata pontosan egy ilyen esetről szól. Képesnek kell 
lennünk felülemelkedni saját érzéseinken és érdekeinken, 
és rá kell tudni bíznunk magunkat arra, aki magasabb 
szemszögből képes szemlélni az egész ügyet.

Felhasznált	előadások
Rabbi Dovid Gottlieb: How To Answer a Skeptic, 

Part 12 (torahanytime.com)
Rabbi Bentzion Shafier: Purim: Sheep to the 

Slaughter and Concert Bans (TheShmuz.com, #160)
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bízunk benne, hogy nem 
fog minket félrevezetni



Ki técé

Korlátok 
Rabbi Berel Wein

hogy szükség van korlátra a tetőn, nyitott lép-
csőkön és egyéb magasan lévő helyeken, rend-

kívül logikus és praktikus ötlet. Maga a Tóra érvel ezen 
egyszerű elképzelés mellett, mivel enélkül fájdalmas és 
talán tragikus következményekkel kellene számolnunk. 
Ugyanakkor a háláchá és a gyakorlatiasság azt diktálják, 
hogy ez a parancsolat nem kötelez mindenkit, és igenis 
vannak olyan esetek, amikor egy ilyen kerítés felállítása 
lehetetlen, esetleg még szükségtelen is.

 Ettől függetlenül a micvát vezérlő erkölcsi ok folyama-
tosan jelen és működésben van. Egy háznak, otthonnak 
vagy családnak mindig elkel a védelem – mind testileg, 
mind lelkileg. Ahogyan a tetőn lévő kerítés felállításának 
elmulasztása is járhat pénzügyi vagy büntetőjogi felelős-
séggel, úgy családunk és otthonunk erkölcsi védelmének 
negligálására is komoly kihágásként lehet tekinteni.

Ahogy egy ország irányításában, a gyereknevelésben is 
egyértelműen szükség van korlátokra. A kérdes csupán az, 
hogy mennyi védelemre van szükségünk. Milyen magas 
legyen a kerítés? Amikor a fizikai értelemben vett keríté-
sekről van szó, a háláchá erre világos választ ad. Ám ami-

kor az erkölcsi korlátokra terelődik a szó, nehezebben iga-
zodunk el.

Ahogyan egy tényleges kerítés mérete is a védelemre szo-
ruló területtől függ, az erkölcsi korlátoknál sincsen olyan 
megoldás, ami minden problémát lefedne. Sajnos a mai 
zsidó világban sok otthonban nincsenek erkölcsi korlátok.

Megengedett a mindenféle határok, kötöttségek és er-
kölcsi fegyelem nélküli élet; sőt ezt néha kifejezetten tá-
mogatja is az adott közeg. A ló másik oldalán pedig azon 
zsidó rétegeket találjuk, ahol a korlátok túl szigorúak és 
ezzel gátolják az egyén egészséges fejlődését, a konst-
ruktív felfedezést és az újításokat. Ebből láthatjuk, hogy 
a zsidó otthon erkölcsi biztonságát garantáló berendez-
kedés a gyereknevelés és a családi dinamika legnagyobb 
kihívása.

Ezen a héten a Tórában egy ben szoré u’moréról – egy lá-
zongó és fegyelmezetlen ifjoncról – olvashatunk, aki fel-
nőtt éveire kifejezetten károssá válik a társadalom szá-
mára. A legtöbb esetben egy ilyen gyermek azt jelzi, hogy 
a család nem volt képes felállítani és felügyelni a megfele-
lő morális korlátokat. Ez a mulasztás mindig kísérti majd 
a családot és a társadalmat is.

Nincsen semmilyen varázslat, amely ezeket a kerítése-
ket felépítené helyettünk. Minden család és otthon más. 
Az egyetlen univerzális tényező a korlátok felhúzásánál a 
korlát szükségessége. A türelem, megfontoltság, mérték-
letesség és az ima azok, amik segítenek ennek a hatalmas 
feladatnak a végrehajtásában.

fordítás · Horváth Marcell
forrás · torah.org
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Egy háznak, otthonnak 
vagy családnak mindig 
elkel a védelem – mind 
testileg, mind lelkileg.
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Ki távo

a hála gyümölcsei
Rabbi Chaim Dovid Green

mostani hetiszakaszunkban a háláról tanulunk. 
Az első fejezet a „bikurimról” szól. Ez arról a pa-

rancsolatról tesz említést, hogy az első gyümölcsökből és 
a szőlőtőke első terméséből ajándékot kellett vinni a je-
ruzsálemi Szentély és annak kiválasztott szolgálói, a ko-
hének számára. Amikor az emberek megérkeztek, odaad-
ták a gyümölcsöket a kohéneknek, és hálát adtak Istennek 
Izrael földjéért. Vajon mit gondol a Tóra a há láról?

Mindezt megérthetjük a „zsidó” szóból. Etimológiai 
jelentése – mielőtt a száműzetés során számos ország-
ban elterjedt – maga a név, Jehuda volt. Jehuda egyi-
ke volt Izrael tizenkét törzsének, amelyik meghatáro-
zó lett az első Szentély korában, kb. 2500 évvel ezelőtt. 
Ugyanakkor minden zsidót összességében jehudimnak 
neveztek – ami a Jehuda többes száma – habár még csak 
néhány törzsből álltak.

Jehuda Jákob ősatyánknak, és az ő feleségének, Leá-
nak gyermeke volt. Lea – aki egyike volt férje négy fele-
ségének – már nem számított rá, hogy további gyermekei 
születhetnek, így amikor Jehuda a világra jött, kifejez-
te háláját és elismerését Istennek: ezért választotta fiá-
nak ezt a nevet. A jehuda szó gyökere a „köszönöm” vagy 
„elismerés”. Ez Jehuda neve és az ő lényege. Ahogy Rási 
magyarázza: Lea úgy érezte, „többet kapok, mint az én 
osztályrészem”.

Az állhatatosságunk, ahogy az Örökkévalóba kapasz-
kodunk, adja meg a „jehudim” (zsidók) lényegét. Le nyűgöz 
bennünket elkötelezettségünk az Örökkévaló iránt. Nem 
volna elég megabyte elraktároznunk a listát kegyelméről, 
amelyben egy egyszerű napon részesülünk. Vegyük figye-
lembe, hogy mennyi fiziológiai folyamatnak kell tökéle-
tesen működnie ahhoz, hogy elolvashassuk ezt az esszét. 
Egy mélyebb szinten pedig bízunk benne, hogy azok a 
dolgok, melyek most rosszak, egy abszolút jót szolgálnak, 
és ezeket ellensúlyozzák is a jó dolgok, melyeket kapunk.

Következésképpen mi is szeretnénk valamit visszaad-
ni Istennek. Tudjuk persze, hogy igazán sosem vagyunk 
képesek mindent visszafizetni neki. Ez az, amiképp a vi-
lágot megteremtette. Ugyanakkor ő azt szeretné, hogy 
legyünk tudatában az „adósságunknak”, és viselkedjünk 
úgy, mint az, aki buzgón vissza akarja fizetni azt.

Erre szolgál a bikurim micvája: az első gyümölcsök. 
Ez a mi elismerésünk és hálánk, amely arra buzdít ben-
nünket, hogy visszaadjuk Istennek azt elsőt és a legjob-
bat, melyet ő ad nekünk.

Ne gondoljuk, hogy kevés vagy jelentéktelen az, hogy 
a gyümölcsök kis ajándékát adjuk Istennek. A midrás 
azt írja, hogy bikurim az első volt azon dolgok között, 
melyek a világ teremtésének értelmet adnak. Egy XIX. 
századi chaszid vezető, Szfász Emesz megmagyarázza 
a midrást. „Természetesen Isten úgy is megteremthette 
volna a vi lágot, hogy mindenki tisztán felismeri az Ő ki-
rályságát és a nagyságát. De Istennek (már) van millió-
nyi világa, amelyben ezt elérheti. Sokkal inkább Isten azt 
akarja, hogy legyen a világban egyfajta bizonyság, hogy 
Ő terem tette azt, ez a bizonyosság igazolja az egész te-
remtést, még akkor is, hogyha vannak olyanok, akik ta-
gadják.”

Tekintsük ezt egy kis fénynek a vaksötétben.
A tóratanulás, a parancsolatok teljesítése és az ima ál-

tal tanúságtételét adjuk Isten létezésének és uralmának. 
Ez elegendő ok arra, hogy megteremtse a világot – annak 
elle nére is, amit azoknak a felelőtlen embereknek az igaz-
ságtalansága okoz, akikkel osztozunk a világon.

Elul havában vagyunk, ami az önvizsgálat hónapja is 
egyben. A ros hásáná hamarosan itt van. Isten minden 
évben rendeleteket hoz, amelyekben a világot a maga he-
lyére teszi azzal, hogy a teremtés végső célját idézi elő. 
A ros hásáná emiatt az ítélet napja. Isten minden évben 
megvizsgálja az egész világot, és minden embert is ab-
ból a szempontból, hogy hozzájárul-e a teremtés céljá-
hoz. Isten szükséges „javításokat” tesz, ami mindent a sa-
ját egyé ni és közösségi kiteljesedéséhez vezet el. Minden 
következő „jó” vagy „rossz” világi esemény ezen a döntési 
folyamaton múlik.

Elul havában egy zsidó hagyományosan megkérdezi 
ma gát: „hozzájárultam a teremtés céljához, vagy távol ma-
radtam tőle? Hogyan tudom én személyesen úgy irányíta-
ni az életemet, hogy akár csak kis mértékben is, de hozzá-
járuljak?” Ezzel együtt tudjuk, ez az az idő, amikor Isten 
különösen fogékony arra, hogy meghallgassa az imáinkat, 
és készen áll, hogy jótékonyan segítsen bennünket. Azzal, 
hogy tudjuk, hogyan működik ez a különleges időszak, ra-
gadjuk meg a lehetőséget, és váljunk részeseivé a teremtés 
látványos folyamatának. 

fordítás: Sarah Sasvári
forrás: torah.org
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ostanra Mózes már 612 parancsolatot adott a zsi-
dóknak, de volt még egy hátra, az utolsó az életé-

ben, a Tóra legutolsó micvája.
„Most pedig írjátok föl magatoknak ezt az éneket, és 

tanítsd meg rá Izrael fiait, tedd szájukba, azért, hogy le-
gyen ezen ének számomra tanúként Izrael fiai ellen.” 
(5Mózes 31:19.)

A szóbeli hagyomány ezt parancsként értelmezte, hogy 
minden zsidó vallásúnak részt kell vennie a Tóra írásá-
ban. Maimonidész így részletezi a törvényt:

Minden zsidó férfinak kötelező írnia egy tóratekercset 
magának, ahogy írva van: „Most pedig írjátok fel maga-
toknak ezt az éneket”, ami azt jelenti, hogy „írjatok maga-
toknak [egy teljes] Tórát, amelyben benne van ez az ének”, 
mivel nem írunk a Tórából különálló szakaszokat, [csak 
a teljes tekercset.] Még akkor is, ha valaki örökölt egy 
tóratekercset a szüleitől, akkor is micvá írni egyet ma-
gának, és aki így tesz, az olyan, mintha megkapta volna 
a Tórát a Szináj-hegyen. Az, aki nem tudja, hogyan kell 
egy tekercset írni, felbérelhet egy szófert, hogy az megírja 
neki, és bárki, aki kijavít egy betűt is, az olyan, mintha ő 
maga írta volna a teljes tekercset. (Hilchot tefilin, mezuza 
veszéfer Tora 7: 1.)

Van valami költői abban, hogy Mózes ezt a törvényt 
hagyta utoljára. Ezzel mintha azt mondta volna a kö-
vetkező és az összes eljövendő nemzedéknek: „Ne hidd, 
hogy elég azt mondani, hogy az őseim megkapták a Tórát 
Mózestől. Neked is át kell venned, és újat kell készítened 
minden nemzedékben.” És a zsidók így is tettek.

A Korán a Könyv népének hívja a zsidókat. Ez nem fe-
di teljesen a valóságot. A zsidó vallás egésze nem más, 
mint egy hosszúra nyúló romantikus történet egy nép és 
egy könyv között – a zsidók és a Tóra között. Soha egyet-
len nép még nem szeretett és becsült egy könyvet ennyi-
re. Olvasták, tanulták, vitatkoztak róla, megélték. Úgy 
álltak a jelenlétében, mintha király lett volna. Szimchát 
Tórákor úgy táncoltak vele mintha menyasszony volna. 
Ha, Isten ments, véletlenül leejtették, akkor böjtöltek. 
Ha egy tekercs többé már nem volt alkalmas a haszná-
latra, akkor eltemették, mintha hozzátartozó lenne, aki 
meghalt.

Ezer éven át írtak hozzá magyarázatokat, ez a Tanach 
többi része. (Ezer év telt el Mózes és Máláchi, az utol-
só próféta között, és a prófécia legutolsó fejezetében 
Máláchi azt mondja: „Emlékezz a szolgám, Mózes 
Tórájára, a törvényekre és rendeletekre, amit Chorebnél 
adtam át neki egész Izrael számára.”) Ezután a követke-

ző ezer évben, az utolsó próféta és a Babilóniai Talmud 
lezárása között eltelt időszakban, magyarázatokat írtak 
a magyarázatokhoz, ez a Szóbeli Tan, vagyis a Midrás, 
Misna, és a Gemara. További ezer éven át, a Gaonimtól 
(a gaonita kor rabbijai) a Risonimig (középkori rabbik) és 
az Acharonimig (újkori rabbik) a magyarázatok magya-
rázatait magyarázták, ezek a törvénykönyvek és a filo-
zófiai munkák. A mai napig minden zsidó vallásos szö-
veg közvetett vagy közvetlen módon a Tórához fűzött 
magyarázat.

Száz nemzedéken keresztül ez a könyv több volt, mint 
egy könyv. Ez Isten szerelmeslevele a zsidó népnek, aján-
dék a szavaiból, eljegyzési fogadalom, a házassági szer-
ződés az ég és a zsidó nép között, egy olyan kapcsolat, 
amelyet Isten sosem szakít meg. Ez egy nép története, 
és ennek az Isten alatt álló nemzetnek az alkotmánya. 
Amikor kiűzték a zsidókat a földjükről, akkor a Tóra 
vált a múltbéli ígéret és remény bizonyítékává. A költő 
Heinrich Heine zseniálisan a „zsidók hordozható hazá-
já”-nak nevezte a Tórát. Vagy ahogy George Steiner írja: 
„A szöveg a haza, minden magyarázat a hazatérés.”1

Hiába a szétszóratás, hiába ritkult meg a zsidó nép, hi-
ába volt hazátlan és erőtlen, ha egy zsidóé volt a Tóra, 
akkor a hazájában lehetett – ha nem is testileg, hát spi-
rituálisan. Voltak idők, amikor semmijük sem volt, csak 
ez. Ezért van jom kipur végén, a neila egyik sorában, az 
egyik liturgikus versben ez: én lánu siur rák háTorá házot, 
vagyis: „Nem maradt semmi más nekünk, csak a Tóra.”

Ilyen volt a világ akkoriban. Egy Midrás szerint Isten 
elő ször a Tórába nézett, és azután alkotta meg a világot. 
Egy másik hagyomány szerint az egész Tóra egyetlen, 
misztikus neve Istennek. Fehér tűzre íródott, és a betűk 
fekete tűzből vannak, mondják bölcseink. Rabbi Joszi 
ben Kismát, akit letartóztattak és halálra ítéltek a róma-
iak, mert nyilvános helyen tanított Tórát, betekertek egy 
tóratekercsbe, amelyet aztán meggyújtottak. A tanítvá-
nyai megkérdezték tőle, hogy mit lát, mire ő azt válaszol-
ta: látom a pergament égni, és a betűket visszaszállni az 
égbe.” (Avoda Zara 18a.) A rómaiak meggyújthatták a te-
kercseket, de a Tórát nem tudták elpusztítani.

Tehát nagy jelentősége van annak, hogy mikor Mózes 
élete végéhez ért, és a Tóra is a befejezéséhez közeledett, 
az utolsó rendelet azt parancsolta, hogy a zsidók folytas-

1  George Steiner: „Our Homeland, the Text”, in: The 
Salmagundi Reader, 99–121. o.

Nicávim-Vájélech

a szív, a haza, az Írás
Rabbi Jonathan Sacks

M
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sák a Tóra írását és tanulását, tanítsák meg másoknak, 
„tegyék a szájukba”, hogy az soha ne hagyja el őket, és ők 
se hagyhassák el azt.

A Talmud elmesél egy érdekes történetet David király-
ról, aki megkérdezte Istent, hogy mennyi ideig fog élni. 
Isten azt mondta, hogy ezt egyetlen halandó sem tudhat-
ja. Egyedül azt árulta el, hogy szombaton fog meghalni. 
A Talmud szerint Dávid ezután minden szombaton ta-
nult, és egy pillanatra sem hagyta abba.

Amikor eljött a nap, amelyen Dávid királynak meg 
kellett halnia, a Halál Angyala nem tudta elvinni még-
sem, mert Dávid szüntelenül tanult. Végül az angyalnak 
egy cselhez kellett folyamodnia. Zörgő hangot hallatott 
a királyi kert egyik fájában. Dávid felmászott egy létrán, 
hogy megtudja, honnan ered a zaj. A létra egyik foka el-
tört, és Dávid leesett. Egy pillanatra hagyta csak abba a 
tanulást, és abban a pillanatban meghalt. (Sábát 30a–b.)

Miről szól ez a történet? Az egyszerű olvasat szerint 
bölcseink ezzel próbálják Dávid királyt bűnbánó tóratu-
dósnak láttatni, és nem a hős katonának és Izrael legna-
gyobb királyának. (Emlékezzünk rá, hogy több zsoltár 
is, például az 1., 19. és a 119.-ik a tóratanulás dicséreté-

ről szól.) Egy mélyebb szinten azonban mintha ez többet 
mondana. Dávid itt a zsidó népet jelképezi. Amíg a zsidó 
nép Tórát tanul, addig nem pusztulhat el. Minden népnek, 
legyen akármilyen nagy és erős, törvényszerűen leáldozik 
egyszer a napja. A történetben ez a Halál Angyala. Ez a 
törvényszerűség azonban nem vonatkozik arra a népre, 
amelyik sosem hagyja abba a tanulást, és sosem felejti el, 
hogy ki ő és miért.

Ezért végződik a Tóra ezzel az utolsó parancsolattal, 
hogy folytassuk a tóratanulást és -írást. Szimchat Tóra 
gyönyörű hagyománya, hogy a Tóra befejezése után 
rögtön elölről kezdjük, ezt szimbolizálja. A Tóra utol-
só szava „Jiszráél”, az utolsó betű lamed. Az első szava 
„berésit”, az első betű bét. Lamed után a bét a „lév” szót 
adja ki, amely „szív”-et jelent. Tehát amíg a zsidó nép ta-
nulni fog, addig a zsidó szív dobogni fog. Sohasem sze-
retett még nép egy könyvet ennyire. Soha még egy könyv 
nem tartott meg egy népet ilyen hosszan, vagy emelte 
volna ilyen magasságokba.

fordítás · Bálint Lea
forrás · aish.com
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Haazinu

Ügyfélfogadás minden 
időben
Rabbi Naftali Reich

Tórának ezek a szavai nagyon felkavarók. Egy vers-
ben Mózes az eget és a földet hívja, hogy tanús-

kodjanak az Örökkévaló döbbenetes nagysága és a zsidó 
néppel való különleges kapcsolata mellett. Mózes éneke, 
amelyet ebben a hetiszakaszban olvasunk, lenyűgöző há-
laének, amelyet éles dorgálás és remény is jellemez.

Az ének eleje felé Mózes egy titokzatos utalást tesz a 
zsidó nép számára: „Mert az Örökkévaló nevét szólítom, 
adjatok dicsőséget Istenünknek!” Ezek nagyon furcsa so-
rok. Miután az ének végig az Örökkévaló nagyságáról 
szól, pontosan mi az, amit Mózes kér a néptől? Továbbá 
miért kell Mózesnek az Örökkévaló nevét szólítania ah-
hoz, hogy a zsidók dicsőséget adjanak neki?

Nézzük meg egy pillanatra a Tóra első szakaszát, 
amelyet pár hét múlva fogunk olvasni. Miután a kígyó 
a rosszba viszi Ádámot és Évát, aminek eredményekép-
pen kiűzik őket az Édenkertből, az Örökkévaló megát-
kozza őt: „Port egyél életed minden napján.”

A tóramagyarázók itt azon gondolkoznak, hogy mi-
lyen súlyos is lehet ez az átok, ha épp ez gondoskodik 
arról, hogy a kígyónak mindig akármennyi étel jus-
son. Pontosan ebben rejlik az átok, magyarázzák böl-
cseink. Az ember, akinek muszáj küzdenie azért, hogy 
eltartsa magát, mindig segítséget és támogatást kér a 
Teremtőtől, és ezért pont a szükségletei adják meg neki 
az Örökkévalóval való kapcsolat magasztosabb jutalmát. 
A kígyó ezzel szemben mindent megkapott, amire szük-
sége lehet, de minden lehetőségét kizárva annak, hogy 
élvezhesse a szellemi kapcsolatot az Örökkévalóval.

Ez volt az, amit Mózes mondott a zsidó népnek. Akkor 
kell az Örökkévalónak dicsőséget adniuk, mikor hallják, 
hogy az Ő nevét szólítja. Akkor fognak rájönni, hogy a 
helyzetük milyen kiváltságos, amiért bármikor szólíthat-
ják az Örökkévalót, és azáltal szellemileg fölemelkedhet-
nek. Hiszen biztosan a halandó ember és az Isten közötti 
kötelék lehetősége az egyik legértékesebb ajándék, amit 
valaha az ember kaphatott.

Egy király nagyon elégedetlen volt az egyik fiának a vi-
selkedésével. Hiába figyelmeztette többször, a fiatal her-
ceg folytatta a kicsapongásait, és a király ezt nem tűrhet-
te tovább. Nehéz szívvel ugyan, de száműzte a herceget 
egy távoli provinciába, és elrendelte, hogy minden ki-
rályi kiváltság nélkül kell élnie, úgy, mint egy egyszerű 
közembernek.

Aznap, mikor a hercegnek el kellett hagynia a palo-
tát, a király bejött a szobájába, és adott neki egy kis le-
zárt dobozkát.

– Vedd ezt el fiam – mondta. – Bár a palotából száműz-
lek, ez a dobozka segíthet neked a legnagyobb szükségben.

Teltek az évek. A herceg tudott boldogulni a kiváltsá-
gok védelmező burka nélkül is, tudta ugyanis, hogy a 
legnehezebb időkben, mikor már minden más kudarcot 
vallott, kinyithatja a lezárt dobozkát, és felhasználhatja 
a kin cseket, amiket rejt.

Egy alkalommal olyan kilátástalan helyzetben volt, 
hogy nem volt más választása, mint kinyitni a dobozkát. 
Azt hitte, gyémántokkal lesz majd megtöltve, de meg-
lepetésére csak egy összehajtott papírlapot talált benne.

Remegő kézzel széthajtotta a papírlapot, elolvasta, 
majd sírva fakadt. Egy levél volt a királytól, amelyben az 
engedélyt adott, hogy a herceg bemehessen a palotába, és 
bármilyen kívánságával egyenesen a királyhoz forduljon. 
A herceg rádöbbent, hogy ez a levél értékesebb ajándék 
volt egy doboz drágakőnél.

A saját életünkben, mikor az Örökkévaló előtt ál-
lunk, az imában kiöntjük a szívünket, fontos, hogy rájöj-
jünk, hogy maga az ima önmaga jutalma, és sokkal fon-
to sabb a kapcsolat, amely kialakul az Örökkévalóval 
a szellemi kommunikáció útján, mint sok dolog, amely 
miatt imádkozunk. Remélhetőleg a remény és imád ság 
ezen időszakában az Örökkévaló hosszú életet, egészsé-
get, gazdagságot és örömet ad nekünk. De még mielőtt 
részesülnénk mindezekben az áldásokban, már gazda-
gabbak vagyunk azzal, hogy egyáltalán imád koz hatunk. 

fordítás · Bálint Lea 
forrás · torah.org

a szükségletei adják meg 
neki az Örökkévalóval való 

kapcsolat magasztosabb 
jutalmát

a
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Vezot-Hábráchá

Kemény szeretet
Rabbi Barel Wein

hetiszakaszban olvashatjuk Mózes utolsó szavait 
a zsidó néphez az áldásokról és prófétai reményről.

Mózes, akinek kétségtelenül sok oka volt arra, hogy 
vegyes érzelmekkel viseltessen a zsidó nép iránt, igen 
nagylelkűen vesz búcsút tőlük. A hosszú beszéde végén, 
amely Mózes ötödik könyvének legjavát alkotja, és amely 
sok kemény szóval és csípős kritikával illeti a zsidó nép 
viselkedését, múltját és jövőjét, Mózes beszéde fordulatot 
vesz, és atyai, tanítói szeretettel áldja meg népét.

Áldásában Mózes rámutat az egyes törzsek különbö-
ző tehetségeire és személyiségeire. Mindegyiknek meg-
van a maga betöltendő egyedi szerepe a zsidóság életé-
ben. A judaizmus nem olyan vallás, amely egy kaptafára 
vesz mindent és mindenkit. Ehelyett elismeri a szemléle-
ti és személyiségbeli különbségeket, és ezeket a különbö-
ző em bereket a Tóra irányításával és a tórai parancsolatok 
és érté kek tiszteletével egy nemzetté egyesíti. Mózes sza-
vai világosan példázzák ezt a célt és módszert.

De Mózes áldásának kiemelkedő jellemzője az, hogy 
áthatotta Izrael iránti szerelme. A szerelem sok szor ural -
hatatlan érzelem, és talán még inkább az az em be ri élet 
végén. A vezot hábráchá hetiszakasz így Mózes sze rel mi 
dala a zsidó néphez. Mózes minden, az ötödik könyv ben 
mondott szava annak példája, amit ma az úgy neveznénk, 
hogy „keménykezű szeretet”. A ve zot hábráchá az érzel-
mekkel teli, szenvedélyes, szinte meg ma gyarázhatatlan 
szerelemnek a példája. Ez az, ami mi att ez a hetisza-
kasz a legmegfelelőbb tórai olvasmány szimchát Tóra ün-
nepén (a Tóra örömünnepe, szukot utolsó napja), mert 
Mózes Izrael iránti szeretete az, ami élteti Izrael szere-
tetét a Tóra iránt.

A vezot hábráchá valóban a legszomorúbb történet le-
hetne az összes Tórai elbeszélés közül, hiszen Mózesnek 
az élők sorából való távozásáról szól. Mégis a zsidó nép 
számára öröm ez a nap, amikor ezt a szakaszt olvassák, 
mivel Mózes szavai kiállták az idő próbáját. Az egész vi-
lág az ő szavait tanulmányozza, és azzal az értékrenddel 
foglalkozik, amelyre ő tanította Izraelt. És az ő áldása 
népének ma is ugyanolyan éltető és bátorító, mint azon a 
napon, amikor először halhatta a zsidó nép.

A judaizmus hosszú távon méri az embereket és esz-
méket. Azokat tekinti sikeresnek életküldetésükben, 
akik nek az eszméi még mindig helytállók és nélkü löz-
he tetlenek több generáció után is. Ily módon Mózes 

Tórájának az ünneplése – amelyet a szimchát Tóra kép vi-
sel, és amelyről megemlékezik – az, ami hitelesíti Mózes 
életművét. A Tóra kimondja, hogy Mózesnek „sem a sze-
me nem homályosul el, sem az életereje nem múlik el”.

Neciv írta a tórai kommentárjában, hogy ez Mó zes re 

még a halála után is igaz volt. Igaz marad mind addig, 
amíg a zsidók tanulmányozzák a Tórát, és hűsé ge sek ma-
radnak Mózes látásmódjához és elveihez. Mózes meg-
marad a zsidó nép legfőbb tanítójának, men to runknak 
és a vezetőnknek minden dologban. Ha ennek fényében 
nézzük őt, akkor örvendhetünk, és ün nepelhetjük a Tórát 
és életművét. Ezért Mózes áldásai nemcsak Izraelre tel-
jesülnek be, hanem visszaáramlanak magára Mózesre is.

fordítás · Dr. Gerő Zsuzsa 
forrás · torah.org

Mózes szavai kiállták 
az idő próbáját.

a
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Berésit

ne élj könnyedén!
Binjomin Zeév

„Tíz mondással teremtetett a világ. De miért van ez így, 
hiszen egy mondással is meg lehetett volna teremteni? 
Megbüntetni a gonoszokat, akik elveszejtik a világot, amely 
tíz mondással lett teremtve és megjutalmazni az igazakat, 
akik megtartják a világot, amely tíz mondás-
sal lett megteremtve.” (Ávot 5:1.)

Az Örökkévaló az első napon elválasz-
totta a világosságot a sötétségtől. A má-
sodik napon megteremtette az eget és a 
földet. A harmadik napon (láthatóan va-
lamivel mozgalmasabb, mint az eddigiek) elválasztotta a 
szárazföldet és a tengert, valamint megteremtette a füve-
ket, a fákat és az összes gyümölcsöket. A negyedik napon 
égitesteket alkotott: a Napot, a Holdat és a csillagokat. Az 
ötödik napon mindenféle halat és az összes fajta madarat. 
A hatodik napon az állatokat, és legvégül az embert. A he-
tedik napon pedig megpihent.

Érdemes végiggondolni, hogy milyen érzés lenne, ha ezt 
a hetet a Teremtővel együtt tölthetnénk, ha végignézhet-
nénk a teremtést. Mennyiben változna meg az életünk egy 
ilyen különleges utazás után?

Megtanulhatnánk belőle, hogy nincsen két egyforma 
nap. Minden nap egy új lehetőség. Az ember eszközök óri-
ási tárháza felett kapott teljes hatalmat, az Örökkévalóhoz 
hasonlónak lett megteremtve. Mindennap alkothat. Rá-
jön nénk, hogy mennyire tévesen szemléltük eddig a vi-
lágot, amikor azt hittük, hogy a napok kínos, unalmas 
egymásutánban telnek. Nem igaz, hogy minden nap a túl-
élésről szól, a mókuskerékről, amelyből nincs szabadulás. 
Mindennap tálcán kapjuk az újabb kihívásokat, teljesen 
személyre szabva. Nem kapunk olyan feladatot, amelyet 
ne tudnánk megoldani. Aztán a hetedik napon, szomba-
ton, ugyan hat mondatban össze tudjuk foglalni, hogy mi 
történt, mégis úgy érezzük, mintha egy egész világot te-
remtettünk volna meg. Ennyi az a tevékenység, aktivitás 
és motiváció, amelyre mindnyájan képesek vagyunk, min-
den egyes héten. Ez az az erő, amellyel az Örökkévaló 
a Teremtéskor felruházott minket.

Van egy olyan életfelfogás, miszerint az ember azért 
a célért küzd, hogy nyugodt életet biztosítson magának. 
Miután túl vagyunk az iskolaéveken, keresünk valami 
mun kát, lesz jövedelmünk, ezzel megteremtjük az anya-

gi biztonságunkat. Ha ez a terv jól sikerül, akkor értékes, 
biztonságos, kényelmes házunk, autónk lesz, egyben a csa-
ládi nyugalom is garantálva van. „Élj könnyedén” jeligére!

A zsidó szemlélet másként látja a világot. Nem egy elő-

ször emelkedő, majd stagnáló, nyugalmas görbét látunk, 
melynek a lapos része az, amire mindenki vágyik, ha-
nem egy állandó, stabil, de fordulatos növekedést. Azzal, 
hogy megszülettünk, kihagyhatlan, egyedülálló fejlődé-
si lehetőséget kaptunk, melynek minden percét ki kell 
használnunk. Igen, az iskolaévek után egymás után jön-
nek az újabb problémák: a társkeresés, a családalapítás, a 
gyereknevelés, az egészség, és így tovább. De ne essünk 
abba a hibába, hogy ezt a boldogságunk akadályának te-
kintjük. Ezek azok a küzdelmek, amelyekért élünk, ezek-
kel lettünk megajándékozva. Azért kapjuk ezeket, mert az 
Örökkévaló tudja, hogy képesek vagyunk arra, hogy meg-
oldjuk, és azt akarja, hogy ezt mi is megértsük.

„Nem volt olyan ember a történelmünkben, aki könnyű 
életet élt, és említésre érdemes nevet hagyott maga után.” 
(Theodore Roosevelt.)

Szintén a történelem tanulsága, hogy az a szabad-
ság és technika, amely a rendelkezésünkre áll, egyetlen 
előttünk élő generációnak sem volt a sajátja. Ha mi úgy 
döntünk, hogy „könnyedén” élünk, akkor az a sok em-
ber, aki előttünk élt, feleslegesen élt, szenvedett, és halt 
meg ezekért az eszményekért. Ezért nincs igaza annak, 
aki úgy érvel, hogy „az én életem, azt csinálok vele, amit 
akarok”.

felhasznált irodalom

Chad Howse – Why You Should Avoid The Easy Life 
AT ALL COSTS, addicted2success.com

bővebben a témáról: TheShmuz.com, Life is Like a 
Box of Chocolates (#124)

Az ember […] mindennap alkothat.

A legfontosabb képességünk és kötelességünk.
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Koestler és a betérés
Domán Sije

rthur Koestler ma már ismert, de könyve megjelené-
sekor még újszerű gondolatot vetett fel. A ka-

zár biro dalom történetét kutatva jutott el arra a meg-
győ ződés re, hogy a ma élő zsidó nép jelentős része a 
kazárok leszármazottai. Ebből számára az következik, 
hogy a diaszpórazsidóság létezése értelmét vesztette. 
Ugyanis – állítása szerint – a diaszpórazsidóságra nem 
tekinthe tünk népként, hiszen a „nemzet” semmiféle att-
ribútumával nem rendelkezik; tehát csak vallásként ér-
telmezhető. És a zsidó vallás jellegében „törzsi” vallás, 
ünnepeinek forrása a zsidó nép történelmi múltja. Tehát 
amennyiben a mai zsidók nem Ábrahám, Izsák és Jákob 
leszármazottai, a vallásgyakorlás nem releváns. Ha 
pedig a diaszpórazsidóságra nem lehet sem nemzetként, 
sem vallásként tekinteni, akkor csak két út áll előtte: 
vagy asszimilálódik, vagy kivándorol Izraelbe – aminek 
a létjogosultságát nem a Biblia adja, hanem a nemzet-
közi jog. És mivel Izrael önálló területtel, közigazgatás-
sal és nyelvvel rendelkezik, tekinthető nemzetnek, füg-
getlenül attól, hogy állampolgarai közös származásúak, 
vagy sem.

Ez Arthur Koestler A tizenharmadik törzs című köny-
vének a konklúziója. A könyv megjelenése óta sokat be-
széltek kutatásainak eredményéről pró és kontra, de nem 
szándékunk ebben a cikkben összefoglalni a Koestler 
könyvéhez kapcsolódó irodalmat. Szintén nem szándé-
kunk azt a kérdést boncolgatni, hogy vajon tényleg ob-
jektív és prekoncepcióktól mentes, tudományos kutatá-
sainak eredménye-e Koestler konklúziója, vagy esteleg a 
pesti asszimilált zsidó önigazolását fedez-
hetjük fel könyvében.

Ebben a cikkben egy pontra szeretnénk 
fókuszálni, még pedig arra a következ te-
tés re, amelyre Koestler jut ku tatási alap-
ján. Vajon tényleg igaza van-e abban, hogy 
amennyiben bebizonyosodik, hogy a ma 
élő zsidók jelentős része nem „zsidó” szár-
mazású, vagy tegyük fel, hogy senki sem 
zsidó származású, hanem csak a rengeteg 
keveredés eredménye, akkor valóban ér-
telmetlenné válik-e a zsidó vallás gyakor-
lása, vagy sem.

a

tényleg igaza van-e abban,  
hogy ha bebizonyosodik, hogy  

a ma élő zsidók jelentős része nem 
„zsidó” származású, […] akkor 

értelmetlenné válik a zsidó vallás 
gyakorlása?

Vitairat Koestler tézise ellen.
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Először is nézzük, hogy a zsidó vallás tényleg törzsi val-
lás-e. Valóban, első látásra szembetűnő, hogy a Tóra ál-
tal hirdetett hitelvek, értékek nem egy mindenkitől füg-
getlen eszme, mely mint egy szellemi áramlat, mindenki 
előtt nyitva áll, melyet bárki vallhat és magáénak tud-
hat, és mely annál sikeresebb, minél több követője van.

Tűnhet a Tóra első látásra „családregénynek”. A család 
kapcsolatba kerül a világ teremtőjével, aki utasításokat ad 
nekik. Majd mikor a család megsokasodik és néppé vá-
lik, megmarad a kapcsolat a nép és az ősök Istene között, 
aki az ősökre való tekintettel kiválasztott népnek tekin-
ti őket, és újabb utasítások sokaságát adja nekik, melyek 
megtartásáért jutalmat igér, elhagyásukért pedig bünte-
tést. Látszólag olyan vallás ez, amely egy néphez kötődik, 
és amely jelentősen kötődik egy adott területhez.

A zsidó vallás közismerten nem térítő vallás. Ami nem 
feltétlenül erőszakmentesség, vagy a tolerancia meg nyíl-
vá nulása. Sőt, nemcsak hogy nem térítő vallás, de talán 
lehet modani, hogy a legnehezebben felvehető vallás! 
Hogy lehet ez? Ha a zsidók azt gondolják, hogy tudják 
az igazságot, hogy a világ Teremtője felfedte nekik, mi 
helyes, és mi nem, hogy lehet, hogy nem igyekeznek ezt 
megosztani mindenkivel! A zsidó vallás tényleg törzsi 
val lás szeretne lenni és maradni?

Mielőtt megpróbálnánk válaszolni erre a kérdésre, 
megem lítenénk két ellenpéldát. Az egyik, hogy a zsi-
dó for rásokban magukban megtaláljuk ennek az ellen-
tézisét is. Akár már az ősapák történetében: „és benned 
áldódnak meg a Föld családjai” (1Mózes 12,3), vagy ké-
sőbb a prófétáknál: „És mennek a népek a fényedben…” 
(Jesájá 60,2.) Illetve a betérés lehetőségéből (amire ké-
sőbb még visszatérünk) is arra 
következtethetnénk, hogy a 
zsidóság nem csak és kizárólag 
törzsi vallás.

Akkor hát mit gondoljunk? 
A források ellentmondóak nak 
tűn nek.

Én azt gondolom, hogy a 
zsidóság alapvetően egyete mes 

vallás. Célja, hogy az ember, a teremtés célja elérje a tel-
jességet. Azt a „csomagot”, amely a teljességhez vezet, a 
zsidó nép vette át. Ha több nép is átvette volna, vagy akár 
mindenki átvette volna, akkor ma több vagy sok nép len-
ne, amely ezeken a síneken haladna. Miért nem térítünk? 
Mert a zsidóság azt tartja, hogy a „megváltás” belülről 
halad kifelé. Nem mutathatok és nem taníthatok olyas-
mit egy másik embernek, amit én még nem sajátítottam 
el tökéletesen. Nem válthatom meg a világot úgy, hogy 
felszólítok két egymással harcoló államot, hogy ne há-
borúzzanak, amíg nekem még személyes vitáim vannak 
a környezetemmel. Ha nekem sikerül valamilyen téren 
tökélesíteni magam, ez a tökéletesség automatikusan hat-
ni fog a környezetemre. A térítés indirekt tevékenység. 
A Messiást nem úgy képzeljük el, mint egy karizmati-
kus szónokot, aki majd megtanítja mindenkinek a helyes 
utat, hanem olyannak, akit látva mindenki felismeri a he-
lyes irányt, akitől a világ automatikusan „megjavul”.

Ünnepeink törzsi ünnepek? Igen, mint írtuk, első lá-
tásra igen. Az ünnepeink jelentős része a zsidó történe-
lem valamelyik eseményéhez kötődik. Viszont ez csak 
első látásra igaz. Hiszen a micváink, a parancsolatok – 
és ebbe beletartoznak az ünnepek is – gyökerei a szelle-
mi világban vannak. A micvák, legalábbis szellemi for-
májukban léteztek ezen történelmi események előtt. Az 
ünnepek nem sima megemlékezések több ezer évvel ez-
előtt lezajlott eseményekre, hanem minden egyes ünnep-
nap felhívja a figyelmünket egy különleges szellemi tar-
talomra, amely annak az adott napnak a sajátja. Téves 
lenne azt gondolni, hogy azért van peszách, mert kivo-
nultunk Egyiptomból. Pont fordítva. Azért vonultunk ki 
Egyiptomból, mert van peszách.

És ebben az egész témában talán a legfontosabb kér-
dés a betérés. Mit is gondol a Tóra a betérésről. Koestler 
azt állítja, hogy egy betérőnek nincs keresnivalója egy 
széderestén. És ebben a pontban a Tóra explicit ellent-
mond Koestlernek! Hiszen a második könyvben, még 
ép pen csak kivonultak a zsidók Egyiptomból, az Örök-
kévaló elmondja Mózesnek a peszách áldozat elfogyasz-
tásával kapcsolatos szabályokat. Közöttük ezt: „És ami-
kor fog veletek lakni egy lakos (betért) és csinál peszáchot 
az Örökkévalónak (azaz szeretne peszách áldozatot be-
mutatni), minden férfi (a családjában) legyen körülmetél-
ve, akkor közeledjen azt megtenni… Egy törvény legyen 
a polgárnak (zsidó) és a lakosnak (betért), aki lakik köz-
tetek. (2Mózes 12:48–49.) Koestler gondolatmenete sze-
rint ez teljesen érthetetlen. Mi köze van egy betértnek a 

arthur Koestler (1905–1983) 

Budapesten született, a családjával gyermekko-
rában  Bécsbe  költözött.  Fiatalon  cionista  lett, 
Palesztinába utazott, majd visszatért Európába, 
ahol újságíróként dolgozott. A harmincas évek-
ben belépett a kommunista pártba, majd néhány 
év  múlva,  a  Szovjetúnióban  kiábrándult  belő-
le. A spanyol polgárháborúban halálra ítélték, de 
nemzetközi nyomásra végül elengedték.  Belépett 
a Franca Idegenlégióba, ahonnan megszökött, és 
Angliába menekült.  Leghíresebb művei:  Sötétség 
délben, A Föld söpredéke, Nyílvessző a végtelenbe, 
A tizenharmadik törzs.

A Messiást nem úgy képzeljük el, 
mint egy karizmatikus szónokot, aki 

majd megtanítja mindenkinek  
a helyes utat […]
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pe szách áldozathoz. Hiszen azt hálából hozzuk, arra em-
lékezve, hogy Egyiptomban az elsőszülöttek csapásánal a 
mi házainkat az Örökkévaló „átugrotta”!

Ami elsőre világosan látható ebből, az az, hogy 
a Tóra és a zsidó vallás nem úgy működik, ahogy 
azt Koestler feltételezte. Nem szükséges ah-
hoz Ábrahám, Izsák és Já kob leszármazottjának 
lenni, hogy valaki peszách áldo zatot hozzon, vagy 
általánosabban, hogy gyakorolja a zsidó vallást!

Miért nem?
A betérés fogalma a zsidóságban nagyon külön-
leges, valóságában talán érthetetlen és megfoghatatlan 
fogalom. Bölcseink úgy hívják a betértet, hogy „ketinok 
senolád”, mint egy baba, aki most született. A betérés 
nem csak azt jeletni, hogy a betérő magára elfogadottnak 
nyílvánít egy hitrendszert vagy különböző vallásgyakorla-
tokat. Ő egy új ember, aki most megszületett. És nem csak 
szellemi értelemben! Ő olyan, mintha egy zsidó anyuka 
most szülte volna meg. Őt úgy fogják ezentúl a Tórához 
felhívni, hogy ben Ávráhám ávinu, Ábrahám atyánk fia. Ő 
is úgy szólítja meg Istent az imában naponta háromszor, 
hogy Elokénu, véloké ávoténu, Eloké Ávráhám, Eloké Jichák 
véloké Jáákov, Istenünk, atyáink Istene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene és Jákob Istene. Ő ha betért, nem tud kitérni! 
Örökre zsidó marad.

Amikor Koestler azt írja, hogy „a világ zsidóságának 
túlnyomó többsége kelet-európai – és így talán kazár – 

eredetű. Ha ez így van, ez azt jelentené, hogy őseik nem a 
Jordán folyótól, hanem a Volgától jöttek, nem Kánaánból, 
hanem a Kaukázusból, amiről egykor azt hitték, hogy az 
árja fajta bölcsője volt, és genetikailag közelebbi rokonai 
a hun, ugor, magyar törzseknek, mint Ábrahám, Izsák 
és Jákob ivadékainak. … A kazár birodalom története, 
amint a múlt homályából lassankint felmerül, kezd a leg-
kegyetlenebb tréfának tűnni, amilyent a történelem vala-
ha is űzött…”, akkor teljes tévedésben van! Hiszen még 
ha valóban minden ma élő zsidó a Kaukázusból szárma-
zik is – származását tekintve igen, de valójában ennek el-
lenére Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottja! Ők be-
tértek! Ők teljes értékű zsidók! Természetes, hogy a zsidó 
vallási élet minden pontja érvényes rájuk!

A zsidó vallás érdekes átmenet a törzsi vallás és a nagy 
világvallások között. Olyan törzsi vallás, amely szárma-
zástól független! Egy népnek a vallása, de mindenki vál-
hat a nép tagjává. 

Talán ez érthetőbbé teszi azt is, ami olyan sok értetlen-
séget és kritikát vált ki sokakból: miért olyan nehéz be-
térni! Miért van olyan sok feltétel! Miért kell olyan sokat 
tanulni, és főképp miért szükséges, hogy a zsidó vallást 
egészében magára vegye a betérő! Miért nem elég, hogy 
zsidónak érezzem magam. Vagy hogy eljárok péntek es-
ténként zsinagógába! Miért szükséges a betérőnek zsi-
dóbbá válni, mint a legtöbb zsidó a világon?

Először is miután a betérés e hihetetlen fogalmát a 
Tóra „találta ki”, joga van olyan feltételrendszerhez köt-
ni, amilyenhez szeretné. Irreleváns azon háborogni, hogy 
miért ilyen nehéz állampolgárrá válni Amerikában, vagy 

Ausztráliában. Joguk van olyan feltételeket szabni, ami-
lyeneket csak akarnak.

A valós válasz azonban, hogy a betérésnél egy hihetet-
len dolog következik be! A betérő újjászületik, nem csak 
szellemileg, hanem „fizikailag” is egy nép tagja lesz. És 
csak úgy tud valaki valóban zsidóvá válni, ha a teljes „zsidó 
rendszert” magára veszi. Ő nem részben akar zsidó lenni, 
hanem teljesen. Az tud ebben a tórai betérésben részesül-
ni, aki annak szeretne megfelelni, amit a Tóra ért a zsidó 
szón. Azt hiszem, hogy mindezek alapján bizton válaszol-
hatjuk Koestler érvelésére, hogy a Tóra szemszögéből néz-
ve valójában teljesen mindegy, hogy pontosan kik is vol-
tak a felmenőink. A lényeg, hogy akár egyenesen Áb rahám 
Izsák és Jákob révén, akár az igaz betért felmenőink révén 
részünk volt, van és lesz ebben a nagy és valós szellemi 
gazdagságban.

A valós válasz azonban,  
hogy a betérésnél egy 

hihetetlen dolog következik be! 
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ónás az első Szentély idején élt próféta volt. Az első 
feladatát Élijáhutól (Illés), az első Templom leghí-

resebb prófétájától kapta: i.e. 705-ben fel kellett kennie 
Jehut királlyá. Viharos időkben élt: a zsidó népet spiritu-
ális hanyatlás ejtette foglyul, mely először az asszír biro-
dalom hódításába és a tíz törzs száműzetésébe torkollott 
i.e. 607-ben, majd Jeruzsálem pusztulásával és 70 évnyi 
száműzetéssel ért véget.

Mivel próféta volt, Jónás jól tudta, mi vár a népre, ha 
nem történik változás – sokkal jobban mint mi azt el tud-
juk képzelni.

Második küldetése volt jó útra téríteni II. Jeroboámot, 
Jehu utódját. Miután ez nem sikerült, megkapta az utol-
só feladatát.

Egy olyan küldetést kapott Istentől, melyet képte-
len volt elfogadni. Asszíria fővárosába, Ninivébe kellett 
mennie, és megbánásra bíztatni a lakosokat. Milyen fur-
csának tűnt neki ez a megbízatás! A saját népe megállít-
hatatlanul zuhant a feneketlennek tűnő szakadékba, őt 
pedig mások megmentésére küldték – méghozzá Izrael 
ős-ellenségéhez! 

Jónás a küldetése sikerétől sokkal jobban rettegett, mint 
a sikertelenségétől. Hogy viselhetné el a próféciája hatásá-
ra Istenhez visszatérő asszírok és a saját maguk spirituá-
lis megmetésére minden esélyt makacsul visszautasító zsi-
dók ellentétét. Ezért megpróbált elmenekülni a végzetétől.

Jónás hajóval menekült el Izraelből a prófécia hangja 
elől, amely csak a Szentföldön hallatszik. De egy tengeri 
vihar által kénytelen volt beismerni, hogy Isten elől lehe-
tetlen megszökni. Tajtékzó hullámok közé vetett hajója 
a hajótörés határán volt. A tengerészek elindultak, hogy 
isteneikhez könyörögjenek.

Jónás aludni ment.
Tudta az igazságot. Ő maga volt, aki minden kapcsola-

tot megszakított Istennel, nem volt mit mondania, nem 
volt miért imádkoznia.

Szenvtelen viselkedése felkeltette a tengerészek kíván-
csiságát. Elmondta nekik a történetét: hisz Istenben, mé-
gis, menekül előle.

Tudta, hogy ő a vihar okozója, ezért arra kérte a ten-
gerészeket, hogy dobják ki a hajóból, hogy legalább ma-
gukat megmentsék. A tengerészek jóindulatú emberek 
voltak, így egészen az utolsó pillanatig tiltakoztak, amíg 
világossá nem vált, hogy pillanatokon belül mindnyájan 
odavesznek. Ekkor kidobták őt a forrongó mélységekbe. 

A vihar azonnal elcsendesült. Jónás azt gondolta, hogy 
története ezzel véget ért.

Önvizsgálat
Valójában csak ekkor kezdődött. Lenyelte egy cethal, 
amit csodálatos módon túlélt. A hal sötét mélységeiben 
felfe dezte azt, amit sohasem akart igazán meglátni. 
Prófétaságának talán legemelkedett pillanataiban meg-
érezte Isten közelségét és törődését, minden emberrel és 
minden pillanattal. Prófétaként nem Isten jelenlétének 
érzése volt számára az újdonság. Viszont Isten kegyel-
mének határtalansága az volt.

Ekkor csinált Jónás tesuvát, azaz megtérést: visszatért 
Istenhez, és a legjobb énjéhez.

Felismerte, hogy függetlenül attól, hogy számára mi-
lyen fájdalmas lenne számára az asszírok és a zsidók 
közötti különbség, az Örökkévaló motivációja mégis csak 
a kegyelem lehet. Amint felismerte ezt az igazságot, ké-
szen állt arra, hogy megnyissa azokat a kapukat, amiket 
ő zárt be oly elszántan: az ima kapuit. Készen állt arra, 
hogy élete legjelentősebb vállalkozásába fogjon.

A cethal kiköpte Ninive partjain.
Elmondta Ninive lakosainak, mi vár rájuk: vagy ko-

moly változásokat hoznak életükbe a következő negyven 
nap során, vagy a város az Örökkévaló haragjának mar-
talékaivá válik.

Ninivében forradalmi és drámai változások álltak be. 
Maga a király vezette a népet a teljes megújulásba. Ni-
nive pusztulása 40 évvel későbbre tolódott.

Minden, amitől Jónás félt, valósággá vált. A meg-
tért Ninive és a bűnös Izrael közti szembeötlő különb-
ség a valóságban még élénkebb volt mint a próféciában. 
Egyetlen utolsó kérése az volt, hogy ne lássa saját nép-
ének pusztulását, amiről tudta, hogy az asszírok kezén 
fog száradni. Az, hogy a zsidók nem vesznek jó példát 
Ninivéről, az lesz az utolsó csepp a pohárban, ami vég-
képp megpecsételi sorsukat. Isten nem válaszolt Jónás 
kérdésére szavakkal. Tettel viszont igen.

Miután Jónás elhagyta Ninivét, a külvárosba ment, és 
egy kikájon fa árnyékában pihent meg. Ez vigasztalta el-
keseredésében, ezzel emlékeztette magát Isten szereteté-
re. De Isten egy férget küldött, ami átrágta a fa ágait és 
elpusztította a fát.

Erre Jónás minden felgyülemlett fájdalma és érzése el-
öntötte ajkait. Az Örökkévaló így felelt: „te szánod ezt 

jónás és a cethal 
Rebbetzin Tziporah Heller 
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a fát, amin nem dolgoztál […] és én ne szánjam a hatal-
mas Ninivét, ahol több mint 120 000 ember él, aki nem 
tudja megkülönböztetni jobb kezét a baltól, és rengeteg 
állat is?”

Más szavakkal, Isten azt mondta el Jónásnak, hogy 
Ninive lakosainak hiányosságai nem veszik el a létjogo-
sultságukat. Minden ember része a világ szellemi körfor-
gásának, és segíti is a világot – éppúgy, ahogyan a kikájon 
fa segítségére volt Jónásnak.

Az Örökkévaló kegyelme
A Jálkut Simoni, talán a legtartalma-

sabb midrás gyűj temény (melyet Ráv Simon 
hádársán írt a XIII. században) mély bete-
kintést enged Jónás életének legfontosabb 
felismerésébe:

Abban a pillanatban az arcára borult, és 
azt mondta: „urald világodat irgalmas tulaj-
donságod szerint”, ahogyan írva van: „Tiéd, 
Örökkévaló a kegyelem és a megbocsátás”.

Jónás próféciájának üzenete mindegyikünkhöz szól. 
A Vilna Gáon tanítja, hogy Jónás utazását mindnyájan 
megtesszük. Azzal a tudatalatti ismerettel jövünk a vi-
lágra, hogy van egy küldetésünk. Megpróbálunk meg-
szökni, mivel ez a küldetés gyakran félelmetes.

Jónás történetének szövegéből megtudjuk, hogy Jafóba 
és Társisba akart eljutni. Noha ez a két hely ilyen néven 
va lóban létezik, a városnevek jelentése szó szerint „szép-
ség” és „gazdagság”.

A felszínen meg tudjuk vigasztalni magunkat ezekkel 
a dolgokkal: az anyagiak megteremtésén fáradozva, mi-
nél szebb dolgokkal körülvéve magunkat. De mindezzel 
csak a belső küldetéstudatunk elől menekülünk. A tes-
tünk Jónás hajójához hasonlít. Az életben vannak pilla-
natok, amikor a test törékenységének gondolata megke-
rülhetetlen. Például amikor betegséggel vagy veszéllyel 
kell szembesülnünk. Ilyenkor egy örökkévalóságnak tű-
nik a nehéz időszak, mindaddig, amíg meg nem oldódik.

A hajó tengerészei a tehetségünk és a képességeink, 
amik értünk dolgoznak. De még ők sem tudnak meg-

menteni attól az értelmetlen vágyunktól, hogy elmene-
küljünk magunk elől. A cethal jelképezi a végső szembe-
sülésünket a felismeréssel, hogy egy nap el kell mennünk. 
Van, akinek pont ez jelenti a megmenekülést, amire vá-
gyott. Másokat éppen a halállal való szembenézés képes 
végül az aktív életbe visszahozni!

Ahogyan Jónást is, a saját sebezhetőségünk megértése 
tud rávenni arra, hogy végül legyőzzük az egónkat és azt 
a vágyunkat, hogy minden eseményt mi irányítsunk, és 

hogy végül kezdjük el elfogadni saját küldetésünket, bár-
mi is legyen az.

Az élet hányattatásain keresztül talán rájövünk arra, 
hogy mi magunk okoztuk ezeket a viharokat. Ezután 
már hajlandóak vagyunk az életcélunkkal foglalkozni, 
de még mindig nem szabadultunk meg teljesen a minket 
gyötrő érzésektől. Egészen addig, amíg végül fel nem is-
merjük, hogy utunk minden egyes lépésénél az isteni jó-
akarat vett minket körül.

Ez az a pillanat, amikor készen állunk arra, hogy visz-
szatérjünk Istenhez. Noha mindannyiunk útja eltérő, és 
még soha senki más nem járt rajta, Jónás ismerte az elejét 
és a végét ennek a mindnyájunk által megtett utazásnak.

Jom Kipur az a nap, amikor mindegyikünk átélheti Jó-
nás utazását. Tegyük meg utunk következő lépését, bár-
mi is legyen az, hogy beteljesítsük azt a küldetést, amiért 
idejöttünk. Használjuk ezt a különleges pillanatot arra, 
hogy visszatérjünk Istenhez örömben és szeretetben.

fordítás · Binjomin Zeév 
forrás · aish.com

jónás és a cethal
Rebbetzin Tziporah Heller 

Jónás utazását 
mindnyájan megtesszük
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fény minden sötét helyen 
– a Hitler család egyik tagjának 
különleges átváltozása
Yitta Halberstam

zt mondják, az igazság szabaddá tesz, de amikor 
egy merész izraeli riporter meggyőzte Dr. Daniel 

Brownt (a nevét megváltoztattuk), hogy tárja a nyilvános-
ság elé történetét, a következmények traumatikusak voltak.

– Mindig nyitott voltam az identitásommal kapcsolat-
ban, a családommal és a barátaimmal is. Mindig minden-
ki támogatott, és barátságos volt, de ez az izraeli lap félre-
vezetett a szándékaival kapcsolatban. Nem tudtam, hogy 
olyan mértékű botrányt és szenzációt akartak csinálni az 
interjúmból, amilyet csináltak. A sztorit csütörtökön kö-
zölte az újság, és az erev Sábbát rádió tizenöt percen-
ként reklámozta: „Hitler unokaöccsének unokája itt van 
Izraelben, és zsidó!” A következmények megrázták a csalá-
domat – emlékezik vissza.

Brown fiait – akik egy jeruzsálemi modern ortodox je si-
va tanulói – több tanulótársuk leköpte, és náciknak hívták 
őket. Egy pár szomszéd szisztematikusan kerülte Brownt 
az utcán, majd egyébként kedves zsinagógai ismerősei el-
fordultak tőle szombatonként.

– Ezeknek az embereknek, akik 25 éven át zsidóként 
ismertek, egy éjszaka alatt váltam idegenné. Azt hittem, 
hogy egy értékes példát mutatok: hogy újrateremthetjük a 
múltat, és egy ember mindig megváltozhat. A valóságban 
pedig nekem adták fel a leckét, miszerint egyes emberek 
soha nem engedik, hogy megváltozz – mondta Brown, aki, 
nem meglepő módon, nem akarta, hogy igazi nevét közöl-
jük ebben a cikkben.

Ugyanakkor az ügy komoly próbája volt egy egész sor 
emberi viselkedésmintának, és a válaszok nem mind vol-
tak negatívak.

– Ugyanebben a zsinagógában azon a szombaton meg-
tiszteltek az elfogadás egyértelmű gesztusával. Engem 
hív  tak fel először a Tórához. Ez nyilvánvalóvá tette szá-
momra, hogy a sul legtöbb tagja zsidónak és a közösség 
részének tekintett. Ugyanakkor a többség becsületessége 
nem semlegesítette a kisebbség durvaságát. A történtek 
nagyon mély sebeket hagytak bennünk. Már értem, hogy 
társaink miért rejtik el valódi identitásukat. Sok izraelit fe-
szélyez a származásunk. Nem tudnak velünk mit kezdeni 
– meséli Brown.

Talán ezért van az, hogy egy olyan országban, ahol még 
mindig fáj a holokauszt – ugyanakkor a hatmillió porára és 
csontjaira épül –, csak nagyon kevesen tudnak arról, amit 
én csak bűnbánó mozgalomnak neveztem. Ez a szubkultú-

ra a nácik több száz gyermekéből áll, akik sötét múltjukat 
a legszélsőségesebb formában dolgozták fel. Nem csupán 
azzal a népcsoporttal szimpatizáltak, melyet szüleik meg 
akartak semmisíteni, hanem levetették régi önazonosságu-
kat, és csatlakoztak hozzá. Legtöbbjük a háláchá szerint 
él ortodox zsidóként Izraelben. Úgy gondolom, hogy ez 
az egyik utolsó, nagy és elbeszéletlen története a posztho-
lokauszt világnak, mely mutatja, hogy az emberiség min-
dig keresi az élet értelmét, van kapacitása a jóra, és állan-
dó lehetősége van újraformálni önmagát. Mindazonáltal 
sok kormánytisztviselő, vallásos bíróság és izraeli újságíró 

– akik maguk is érdeklődnek a jelenség iránt – meglepő-
dik, esetleg szkeptikus. Városi legendának tartják. „Hogy 
lehet, hogy a nácik gyerekei itt laknak Izraelben, és senki 
sem tud róluk semmit?”

Érdekes módon sok német betért kiemelkedő akadémi-
kus, kiváltképp a judaisztikában remekelnek. Brown is 
ezt a pályát választotta, és az egyik vezető izraeli egyetem 
judaisztika karát vezeti. Amikor a rabbinikus és talmu di 
tételeket tanulmányozza, Brownhoz csatlakozik Dr. Aha-
ron Shear-Yashuv rabbi, aki – többek között – a Bar-Ilan 
Egyetem judaisztika szakának vezetője, és egy amerikai 
Ivy League egyetem talmudi ismeretekkel foglalkozó pro-
fesszora. Ő az egykori Wolfgang Shmidt, azon kevés be-
tértek egyike, akik megengedték, hogy valódi nevüket is 
használjam. Ugyanakkor Brown története rendelkezik a 
legérdekesebb előzményekkel.

– Nagyanyámat Erna Patra Hitlernek hívták – tájékoztat 
Brown –, de a háború után nevét Hilerre változtatta. Második 
férje Hans Hitler volt, a Führer unokaöccse, de nem hason-
lított rá egy cseppet sem. Kedves volt és gyengéd. Viszont az 
az indulat, ami hiányzott nagyapámból, azt a nagyanyám pó-
tolta. Megszállott náci volt. Hitt a náci ideológiában a hábo-
rú előtt, közben és utána. Büszke volt arra, hogy apósa Hitler 
testvére volt, bár távol tartotta magát a politikától. Egy berlini 
kávéházat vezetett, és mivel mindenki ismerte a Führer test-
vérét, ezért a náci elit hozzá járt. Ez a családomat szinte helyi 

a

a zsidósághoz a tiszta 
érvelés vezetett
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nemességgé változtatta. Amikor a nagyszüleim 
meglátogattak minket, fekete Mercedesben tet-
ték. Akkor ez ritkaságnak számított, valódi stá-
tuszszimbólumnak. Nagy szám volt, amikor egy 
olyan munkások lakta környéken, ahol anyám és 
én laktunk, megjelent egy ilyen kocsi.

Brown protestánsnak született Frankfurtban, 
1952-ben. Apja és anyja is a Wehrmachtban 
szolgált. Apja támogatta a nácikat és rövi-
desen születése után elvált Brown anyjától. 
Brownt anyja nevelte, aki nagyon nehezen ta-
lált munkát a háború utáni Németországban. 
Semmilyen erkölcsi vagy anyagi támogatást 
nem kapott Erna Hitlertől, aki – Brown sze-
rint – közömbös volt mások fájdalma és szen-
vedése iránt. Sokat költöztek, a türelmetlen tu-
lajdonosok egymás után rakták ki őket, amikor 
nem tudták fizetni a lakbért. Viszont Brown 
egy szempontból nagyon is szerencsés volt: az 
anyja sosem hazudott neki.

Ma sok német azt mondja, hogy „elege van” 
a holokausztról szóló „végtelen” közbeszédből, 
de a háború után csupán csend és tagadás volt.

– A tanárok az iskolában az első világhábo-
rúig tanították a történelmet. Így írta elő a tör-
vény. Az állam félt attól, hogy a tanároknak náci múltjuk 
van, esetleg szimpatizáltak a hitleri rezsimmel. Talán nem 
tudták volna objektíven tanítani a témát. Ezt a törvényt jó 
szándékkal hozták, de az eredménye az lett, hogy teljesen 
tudatlanok voltunk azzal kapcsolatban, ami alig néhány 
éve történt. Emlékszem, hogy egy pár osztálytársam egy-
szerűen nem akarta elfogadni Németország felelősségét. A 
szüleik átsiklottak bizonyos dolgok felett, vagy hazudtak. 
De az én anyám nem – emlékszik vissza Brown.

A körülményes hazudozás helyett Brown anyja muta-
tott neki egy mappát, mely a Reich pecsétjeivel és horog-
keresztekkel volt ellátva. Ebben családtagjaik fényképei 
voltak – az övéi is. A Wehrmacht egyen-
ruháját viselték rajtuk, ez is tanúsította 
bűnrészességüket. Elmesélte neki, hogy a 
lengyelországi Lodz városában állomáso-
zott, ahol a városközpontban kötötték fel 
a zsidókat.

– Rémes volt. Minden egyes nap végig 
kellett volna mennem a városon, hogy el-
jussak a főhadiszállásra, de nem bírtam 
nézni a felakasztott zsidókat, ezért egy hosszú kerülő úton 
mentem. Sohasem szoktam hozzá ehhez a szörnyű lát-
ványhoz – mondta Brownnak édesanyja.

Brownt megrémisztették anyja beszámolói. Elsötétült 
körülötte a szoba, amikor kézzel fogható bizonyítékok 
után kutatott, de anyja bűntudata legalább csekély vigaszt 
nyújtott számára:

– Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért követte a pa-
rancsokat és miért nem állt ellen, mély szégyennel azt vá-
laszolta, hogy félt. Én hittem neki.

Ugyan Brown megpróbálta továbbadni anyja elbeszélé-
seit az iskolában, barátai nem hittek neki. Brown megpró-
bálta elfelejteni az egészet.

Amikor Brown gimnazista lett, a sors úgy hozta, hogy 
biológiai nagyapjától örökölt egy doboznyi könyvet, me-
lyek között ott volt a Mein Kampf is. Brown így emlék-
szik vissza:

– Még sohasem találkoztam Hitler hírhedt könyvével. 
Teljesen felháborított, amit írt. Hitler állításai mellé az el-
lenkezőjüket bizonyító kommentárt írtam a lapokra. Még 
mindig megvan a könyv a személyes könyvtáramban, mert 
annyira nagy hatást gyakorolt az életemre. Egyszerűen 

nem tudtam semmibe venni azt, amit írt. Tudom, hogy az 
a könyv nagyon megváltoztatta az életemet.

Akkoriban minden fiatal németnek be kellett vonulnia 
a hadseregbe, de Brown a holokauszt miatt pacifista lett.

– Rögtön a gimnázium után katonának kellett volna 
mennem, ezért ki akartam bújni ez alól a polgári köteles-
ség alól. Megtudtam, hogy a vallásos dolgozóknak és a ka-
tolikus egyház tanulóinak nem kellett belépnie, ezért teo-
lógiát kezdtem tanulni, pusztán ebből a megfontolásból. 
Nem a spirituális meggyőződés vezérelt, de egyik dolog a 

az emberiség mindig keresi az élet 
értelmét […] és állandó lehetősége 

van újraformálni önmagát

Frankfurti utca, 1958, forrás: Deutsches Bundesarchiv
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másikhoz vezetett. A teológiát hallgatóknak muszáj volt 
judaisztikát és hébert tanulni. Amikor elkezdtem a zsi-
dóságról olvasni, akkor vettem észre, hogy sok dologgal 
nem értek egyet a kereszténységben. Ilyen volt például a 
Szentháromság. Hogyan lehetne Isten három? Egy másik 
dolog, ami zavart, az volt, hogy egy kereszténynek szen-
vednie kellett ahhoz, hogy megváltassék. A zsidó hozzá-
állás, ami a jom kipurban ölt testet, sokkal ésszerűbb volt 
számomra. A zsidóság és a kereszténység közötti hatal-
mas teológiai különbségek – folytatja Brown – valami sza-
kadást eredményeztek bennem. Már-már skizofrénnek 
éreztem magam. 1977-ben úgy döntöttem, hogy az izra-
eli Héber Egyetemen folytatom tovább tanulmányaimat. 
Itt héber irodalmat és zsidó filozófiát tanultam. Szerelmes 
lettem Izraelbe, és egy évről két évre hosszabbítottam meg 
az ottani tartózkodásomat.

Brown végül a Merkaz harav jesivában kötött ki. Hamar 
megcáfolta a bűnbánó mozgalomról feltételezett állításo-
mat, mely szerint a nácik gyermekei jóvátételi szándékból 
térnek be.

– Talán vannak tudatalatti pszichológiai okok, melyek a 
zsidósághoz vezettek, de én kritikus és jó gondolkodó va-
gyok, legalábbis a tudatos dimenzióban. Úgy hiszem, hogy 
a zsidósághoz a tiszta érvelés vezetett. Ugyanakkor – is-
meri be Brown – azt gondolom, hogy aki hajlandó betér-
ni, annak egy mély identitásválságot kell átélne előtte. Az 
az ember sohasem térhet vissza ahhoz az énjéhez, akinek 
született. Megértettem, hogy nagyon rosszul éreztem ma-
gam ott, ahol születtem, és úgy döntöttem, hogy egy má-
sik helyre megyek.

– A hetvenes és a nyolcvanas években – folytatja Brown 
– sok olyan német, aki el akart távolodni az előző, a holo-
kausztban részes generációtól, elhagyta Németországot. A 
német betértek száma Izraelben elenyésző. Én azért tér-
tem be, mert teológiailag kritizáltam a kereszténységet. Ez 
lenne az, amivel racionalizáltam a betérésemet magam-
nak? A nagyapámnak nem volt semmilyen oktatási vagy 
kulturális befolyása az életemben, de ettől függetlenül na-
gyon rosszul érzem magam a hátterem miatt. Ez kiélezi 
az identitásom kérdését, és ezzel sokat is foglalkozom. Az 
identitásom nem magától értetődő. Olyasmi, amivel folya-
matosan törődnöm kell.

Brown 1979-ben tért be, és egy másik német betérttel 
házasodott össze, aki szintén akadémikus. Miközben fe-
leségének szülei megszakítottak minden kapcsolatot a lá-
nyukkal, Brown anyja, aki hét éve halt meg, elfogadta zsi-
dóként és többször meglátogatta Izraelben.

– Talán félt, hogy elveszti az egyetlen gyermekét, ha 
nem fogadja el a betérésemet – mondja Brown. – Bármiért 
is tette, mindig megtűrte a zsidóságomat. Eljött mind-
három fiam bár micvájára, és ott volt a szédereken is. 
Egyszer még fel is vetettem neki, hogy költözzön hoz-
zánk Jeruzsálembe. Erre csak azt válaszolta, hogy nem ül-
tethetsz egy öreg fát új helyre. A halálakor nagyon is közel 
álltunk egymáshoz.

Brown szigorúan követi a háláchát, és a centrista or-
todoxiával azonosul. Ugyanakkor német betértként egy 
pár területen még mindig furcsán érzi magát. Jom hásoá-
megemlékezéseken általában otthon marad, saját bevallása 
szerint ezek túl felkavarók számára.

Brown és felesége keményen dolgoztak azért, hogy ott-
honuk meleg, szeretettel teli és támogató legyen.

– Biztos akartam benne lenni, hogy a gyerekeimnek van 
saját útjuk, irányuk, értékrendjük. Nem olyan zavaros és 
bonyolult működési zavarokkal küzdő gyerekkort akartam 
nekik, mint amilyen az enyém volt. Bármennyire is próbál-
tam ettől megvédeni őket, bizonyos dolgokat nem tudok 
irányítani. Például amikor a fiam, Jiszroél Lengyelországba 
utazott évekkel ezelőtt az iskolájával, az ő reakciója telje-
sen más volt, mint az osztálytársaié. Azt mondta nekem, 
hogy minden fura volt. Ott állt a táborban, melyben a ba-
rátai nagyapjai szenvedtek, míg az ő nagyapja kint volt. 
Az osztálytársai a múltjukkal érkeztek, ő csak nézni jött. 
Nem tudta magát hova tenni, az egész helyzet nyomorú-
ságos volt.

– Akkor is teljesen elveszve érzem magam, amikor a fia-
im osztálytársai durva és sértő megjegyzéseket tesznek ve-
lük kapcsolatban. Ezek a dolgok sokkal gyakoribbak, ami-
óta ez az izraeli lap írt rólunk. Tavaly egy jom házikáronkor 
rendezett eseményen több diák azt súgta oda a legkisebb 
fiamnak, hogy meg fogják verni, mert náci. Egy hétig nem 
voltam hajlandó visszaküldeni az iskolába, amíg az igazga-
tó el nem rendezte a dolgot.

Brownnak is voltak rossz tapasztalatai.
– Mindig őszinte próbáltam lenni a származásommal 

kapcsolatban. Sohasem takargattam a hátteremet, mint 
sok náci gyökerekkel rendelkező betért. Legtöbbször az 
emberek elfogadnak és toleránsak, de néha engem is sér-
tegetnek. Nem olyan régen az egyik egyetemi diákom ve-
tette fel nekem, hogy lehet, hogy az én nagyapám csinált 
szappant az övéből.

Brown becslése szerint 300 német betért él Izraelben, 
legtöbbjük kerüli a nyilvánosságot. Viszont ahogyan a ho-
lokauszt minél inkább csúszik bele a történelem süllyesz-
tőjébe, egyre többen mesélik el történetüket. Manapság 
európai és kanadai lapokban is olvashattunk Katrin 
Himmlerről, Heinrich Himmler SS-parancsnok rokoná-
ról, aki egy izraelihez ment feleségül, vagy Oskar Ederről, 
aki a Luftwafféban szolgált, majd Aserre változtatta meg 
a nevét, és holokauszt-túlélő feleségével Izraelben él és 
dolgozik.

Ezek és az ehhez hasonló elképesztő életutak bizonyít-
ják Brownnak, hogy semmi sem változhatatlan. Szerinte 
az ő történetük azt mutatja, hogy a dolgok mindig 
átalakulhatnak.

– Az ember meg tudja változtatni a viselkedését, a lak-
helyét, a hitét. Mi mindennap vagyunk, és folyamatosan 
alakulunk.

 fordítás · Horváth Marcell
forrás · aish.com
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utóbbi időben egyre nagyobb fi gyelmet kap az 
úgynevezett „Voynich-kézirat”, amely egy is-

meretlen középkori szerzőtől származó, máig megfejtet-
len írással és nyelven íródott, különleges képekkel gaz-
dagon illusztrált kódex. Nyelvészek és kriptográfusok 
tucatjai igyekeznek megfejteni a szöveget, eddig teljesen 
sikertelenül.

A 242 oldalas kéziratra egy Wilfrid M. Voynich 
nevű lengyel-amerikai antikvárius bukkant rá, amikor 
a Collegio Romanótól egyben megvásárolt 30 régi kéz-
iratot. A kódex pontos eredete bizonytalan, de a C14-
es kormeghatározás eredménye szerint a papír, amely-
re írták, 1404 és 1438 között keletkezett, a tinta pedig 
nem sokkal ezután került rá, tehát a szöveg a XV. század 
első feléből való. Ezt alátámasztják az illusztrációk re-
neszánsz stílusjegyei és színvilága is. A helyszín pedig a 
stílusjegyek alapján kutatók szerint Észak-Itália lehetett. 
Ennél többet azonban egyelőre senki sem 
tud (legalábbis nem publikált).

Bár a szövegből még egyetlen szót sem 
sikerült megfejteni, az illusztrációk témá-
ja alapján hat fejezetre oszlik: 1. Botanikai 
(különleges növények). 2. Csillagászati 
(Nap, Hold, csillagok, konstellációk). 3. 
Egy különleges fejezet, amelyet fürdőző 
nőkről készült rajzok díszítenek (a cniut 
nem volt szempont a szerzőnek/illusztrá-
tornak). 4. Kozmológiai (különleges ábrák, 
diagramok). 5. Gyógyszerészeti; és van egy 
hatodik fejezet, amelyhez nincsenek raj-
zok, az elrendezés alapján a szakirodalom 
receptekkel azonosítja.

Namármost a következő kérdés akár 
egy Lativ-dolgozatban is szerepelhetne: 
„Melyik az a nagyon fontos zsidó forrás, 
amely hat rendre oszlik, az első a mező-
gazdasági törvényekkel, a második az ün-
nepekkel (naptár), a harmadik pedig asz-
szonyokkal kapcsolatos?” Biztos vagyok 
benne, hogy minden Lativ-hallgató egyből 
rávágja: „hát persze, hogy a Misna!”

A kézirat negyedik fejezete pedig nem 
kozmológia ábrákat tartalmaz, hanem kü-
lönböző üzleti jellegű törvényeket szem-
léltető diagramokat, táblázatokat, a Misna 
negyedik rendje, a Nezikin alapján. Az 
ötödik, a Szentélybeli szolgálatot és a kó-
sersági szabályokat szemlélteti, ahogy a 
Misna ötödik rendje, a Kodsim teszi. A ha-

todik, a képek nélküli pedig nem receptkönyv, hanem 
tumá-táhárá, vagyis a spirituális tisztátalanság-tiszta-
ság elvontnak tetsző szabályait ecseteli, a Misna hatodik 
rendje, a Táhárot szerint.

Tehát a Voynich-kézirat legnagyobb valószínűséggel a 
Misna (esetleg az arra épülő Gemara egy részének) fordí-
tása vagy magyarázata lehet. Nyelve azonban még min-
dig rejtély, emiatt a pontos tartalma is. Lehet, hogy csak 
egyszerű fordítás, de az is elképzelhető, hogy nagyon 
komoly, számunkra ismeretlen magyarázatokat tartal-
maz. Talán kabbalista, talán nem. Megfejtése persze le-
het, hogy veszélyes, esetleg komolytalan, vagy egyébként 
is ismert. Az is elképzelhető, hogy nem „kóser” forrás-
ból származik. De akár olyan üzeneteket is tartalmazhat, 
amelynek a keletkezése korában nem volt szabad napvi-
lágot látnia, később (talán most) viszont igen. Valami oka 
biztosan van annak, hogy ennyire el lett rejtve.

 a Voynich-kézirat titka
Sárosi Gábor

az
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tálok pakolni. Sosem tudom, hogy mit vigyek ma-
gammal, melyik bőröndöt válasszam, és hogy egy-

általán hogyan fogok mindent becsomagolni. Mindig van 
valami gond.

Van egy dolog, ami még ennél is rosszabb – a hazame-
netel előtti pakolás.

Ez történt velem: ott állok a hétvégi házamban, és ép-
pen pakolok, hogy lezárjam a nyaralót. Hazaindulok.

Nagyon ismerős a kép. Táskák és bőröndök mindenütt 
a szobában, a szokásos kuszaság, hogy mi volt már mos-
va és mi nem, hat vagy hét magányos, elárvult zokni, és 
a néha-néha feltörő „nem hiszem el, hogy megint vége” 
felkiáltások.

Idén sem volt másképp – egyvalamit kivéve. Éppen né-
hány pólót tettem a táskámba, amikor rádöbbentem, hogy 
közülük mennyit elő sem vettem az egész nyaralás során. 
Emlékszem, amikor elpakoltam őket, mennyire nélkülöz-
hetetlennek tűntek.

„Ezt nem hagyhatom otthon.”
„Ebben fogok tollasozni a tűző napon.”
„Ezt fogom viselni az uszodában.”
Ahogy lenni szokott, valami teljesen mást viseltem az 

uszodában… és a tollashoz is.
A táskám mellett hever egy kis nyitott doboz, benne né-

hány könyv szállításra várva. Óvatosan betuszkolok né-
hány keményfedelűt. Megállok. A legtöbbjük úgy jön visz-
sza, ahogy ideérkezett: kinyitatlanul és olvasatlanul.

Aztán ott van a legnagyszerűbb élmény – a repülőút.
„Négyórás út? Végre van időm egy kis munkára. Mappák, 

iratok, laptop, levelek, szerkesztés, olvasás, lakásfelújítási 
tervek és így tovább. Ezekkel megleszek az első órában. 
Aztán ott van az a kövér regény, amely kényelmesen feküdt 
az ágyam alatt az elmúlt hat évben, és most itt az ideje, hogy 
beleássam magam. A maradék időben pedig a hetiszakaszt 
tanulmányozom, és elmondok néhány tucat zsoltárt.”

El kell mondjam, hogy mindebből mi szokott sikerül-
ni? Ha minden jól megy, sikerül nem a gépen hagynom a 
regényt. De mi a szokások rabjai vagyunk. Ismerem a szo-
kásaimat nagyon jól, de mégis tervezgetek… és elbukom.

Ez elvezet minket ahhoz az utazáshoz, amelyet életnek 
nevezünk. A legkomolyabbak felhasználják az év utolsó 
napjait, hogy bepakoljanak a következő évre. Mit vigyünk 
magunkkal, és mit hagyjunk magunk mögött? Milyen tet-
tek, kapcsolatok, gondolatok lényegesek igazán a fejlő-
désünk szempontjából, és mely szokások akadályoznak 
benne?

Néhányunknak soha sincs ideje átrágni ezt magában – 
ami tragikus. De azok, akik megteszik, ők is a legtöbb eset-

ben a szokások rabjai. Az idei teendők nagyon is hasonlíta-
nak az elmúlt éviekhez, és az azt megelőzőkhöz is. Valóban 
az év végén, amikor kibontjuk a csomagjainkat, azt látjuk, 
hogy jó néhány dolog érintetlenül hever benne. Ütött-
kopottak, régiesnek tűnnek – és még mindig ott vannak.

Csak bámuljuk a csomagot, és csóváljuk a fejünket. Csa-
lódottak leszünk, csüggedtek és letörtek. Mi történt a sok 
jó céllal, amelyet tavaly kitűztünk magunk elé? Miért cipel-
jük ugyanazokat a terheket és megoldatlan problémákat?

A gond az, hogy nem tudjuk, hogyan pakoljunk. 
Ahelyett, hogy az egész ruhásszekrényünket a bőröndbe 
varázsolnánk, ki kellene választanunk a legszükségesebb 
néhány dolgot, amelyt tényleg használni akarunk. Amikor 
mindent meg akarunk változtatni, a végén semmin sem 
változtatunk. Más szavakkal: ha a bőrönd túlsúlyos, pénz-
büntetést kapunk. Mindent a kézipoggyászba kell pakolni.

A megoldás: szukot
De az Örökkévaló természetesen érti ezt. Tudja, hogyan 
vagyunk megalkotva (hiszen Ő alkotott minket). És meg-
oldást is kínál mindenre. A megoldást szukotnak hívják. 
A nagyünnepeken éppen csak túljutottunk, amikor szukot 
elkezdődik. Az Örökkévaló rendelhette volna másként is, 
de nem tette. Várhatott volna heteket az ünnepek között. 
De nem: Ő alkalmat ad arra, hogy a fogadalmainkat azon-
nal valóra váltsuk.

Szukot az az időszak, amikor elhagyjuk a stabil, bizton-
ságos otthonunkat, és beköltözünk egy törékeny és kicsiny 
lakrészbe. A legtöbbünk elhagyja a hat- vagy hétszobás 
lakást egy aprócska sátor kedvéért. Állandó szükségün-
ket a védelemre. teljes mértékben az Örökkévaló kezébe 
helyezzük.

Akármilyen gyönyörűen felépített a sátrunk, biztos, 
hogy megvannak a korlátai. A cél az, hogy otthonos és 
kényelmes atmoszférát teremtsünk, miközben otthonunk 
legtöbb komfortkellékét nem visszük magunkkal. Nagyon 
meg kell tehát válogatnunk, hogy mi az, amire tényleg 
szükségünk van, és mi az, amit jó szívvel hátrahagyunk.

Át kell válogatnunk a tengernyi mennyiségű kü-
tyüt, meg kell vizsgálni, mi az, ami eltérít minket a va-
lódi célunktól, és le kell csupaszítanunk az életünket a 
legszükségesebbekre.

Szukot nem más, mint annak gyakorlása, hogyan kell 
fontossági sorrendet felállítani.

„Tényleg szükség van arra a talpaspohár-készletre a 
sátorban?”

„Egy pulóver elég lesz? És melyik legyen az az egy?”
„Mely székek a legmegfelelőbbek egy kétórás étke zés  hez?”

Hagyd otthon a felesleget!
Rabbi Yaakov Salomon
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A szukot arra tanít, kifordítva az American Express rek-
lámszlogenjét, otthon kell hagynunk sok mindent. Ha túl 
sok dolgot hordunk magunkkal, a legtöbbet közülük so-
hasem fogjuk használni. Amikor túl sok mindent akarunk 
egyszerre megváltoztatni, nem fog sikerülni. „A túl hamar 
túl sokat” elv biztos recept a csalódottságra és frusztrációra.

A legokosabb, amit tehetünk, hogy bölcsen és ésszerűen 
választunk. Egyszerre egy vagy két feladatnak lássunk neki, 
és végezzük is el őket. Nyugodtan érezzük jól magunkat utá-
na. Az elvégzett feladat utáni elégedettség érzése ad energiát 
arra, hogy a jövő akadályait is magabiztosan vegyük.

Ez adja a szukot igazi szépségét. Kiköltözünk, de nem 
viszünk mindent magunkkal.

Ekkor a kicsi és egyszerű sátrunkban ülünk, kikukucs-
kálva a faágak között a hatalmas égboltra, fürdőzve az Ő 
szeretetében. Mindezt azzal az imával fejezzük ki, hogy 
jövőre másképp lesz. Hogy jövőre igazán a lehetőségeink 
kiaknázásán fogunk dolgozni.

Szukot itt van már. Épp idejében. 

fordítás · Goldman Elior
forrás · aish.com

„Az Irgalmas állítsa helyre Dávid leomlott sátrát.”
Szukot egész időszaka alatt mondjuk ezt a betoldást az 

étkezés utáni áldásban, a próféta alapján: „Azon a napon 
feltámasztom Dávid sátrát, a bedőltet.” (Ámosz 9:11.)

Miért ez a kép reprezentálja a legjobban Izrael népét? Nem 
lehetett volna ennél jobb leírást választani a szukoti időszak-
ra? Miért nem ábrázoljuk Izrael népét például toronynak az 
Énekek Éneke (7:5) alapján: „a nyakad, mint egy elefánt-
csonttorony”. A Maharal csodálatos válasza a következő:

A dávidi dinasztiát szukáként (sátorként) ábrázoljuk, 
annak ellenére, hogy általánosságban a királyi vérvonalra 
házkét szoktunk utalni. Az oka ennek az, hogy olyan dol-
gokat, amelyek erőteljesek és stabilak, természetszerűleg a 
házzal azonosítjuk, amely állandó építmény. Hasonlóképp 
a királyi dinasztiák is a házhoz hasonlíthatók, hiszen ál-
landók és mozdíthatatlanok.

Azonban amikor a ház leomlik, végérvényesen vége van. 
Mikor újraépítik, az már egy teljesen más ház lesz. Az új 
házat nem úgy emlegetjük, hogy a ház, amely leomlott, 
mivel a régi ház már nincs többé. Az új ház felépítésével 
egy teljesen új ház épült fel, mintha azelőtt nem állt volna 
semmi a helyén.

A szuká nem ház, nem állandó, nem teljes építmény. Ha 
leomlik, könnyedén újra fel lehet állítani. Ha összedől, és 
újra felállítjuk, mondhatjuk rá, hogy az eredeti sátrat újra 
felállítottuk. A szuká sohasem veszíti el az esszenciáját, a 
lényege mindig ugyanaz marad.

Dávid Házának Királysága ugyanilyen: mindig készen 
áll arra, hogy újra létrejöjjön. Olyan, mint egy sátor. Az 
összeomlása után is megmarad az esszenciája. A sátrat 
könnyű újra felállítani, és akármikor megtehetjük. (Necách 
Jiszráél, 35. fejezet.)

Egy ház összeomlása végleges és visszafordíthatatlan. 
Egy szukát könnyen fel lehet újra állítani, ha összeomlott.

Ez jellemzi Izraelt és a Királyságát. A ház stabil, és képes 

ellenállni erős viharoknak is, de ha egyszer leomlott, akkor 
annak a háznak vége. A leomlott ház újratervezése biz-
tos, hogy új házat fog eredményezni. Egy szuká egyáltalán 
nem stabil: az első erősebb vihar összedönti. Ugyanez igaz 
Izrael Királyságára is: törékeny, könnyen összedől, és nem 
áll ellen viharoknak. De újra és újra talpra áll.

A Midrás Tánchumá (Nicávim 1) hasonlóképpen 
fogalmaz:

„Ti álltok ma mindnyájan” (5Mózes 29:9), ami össz-
hangban van azzal, amit a Példabeszédekben (12:7) talá-
lunk: „Megfordulnak a gonoszok és máris nincsenek, de az 
igazak háza fennáll.” Amíg az Örökkévaló látja a gonoszo-
kat, és meghiúsítja a terveiket, nincs semmi esélyük. Még 
ha Izrael el is bukik, újra talpra áll, ahogy a Prófétáknál 
olvassuk: „Ne örülj rajtam, ellenségem! Mert bár elestem, 
felkelek.” (Michá 7:8.) Ugyanígy: „Mert én, az Örökkévaló 
nem változtam meg, sem ti, Jákob fiai, nem enyésztek el.” 
(Máláchi 3:6.)

Rabbi Chanina ben Pappa mondta: az Örökkévaló azt 
mondta, hogy sohasem mér csapást egy nemzetre egynél 
többször. De Ti, Jákob fiai, nem lesztek elpusztítva, ahogy 
áll: „Nyilaimat elfogyasztom ellenük.” (5Mózes 32:23.) 
A nyílvesszőim elfogynak, de Izrael fiai nem fogytak el. 
Ezért mondja Izrael: „megfeszítette íját, és odaállított en-
gem, mint célt a nyílnak.” (Échá – Jeremiás siralmai 3:12.) 
Mihez van ez hasonlítva? Egy hatalmas és erős emberhez, 
aki felállít egy céltáblát és nyilakat lő rá – a nyílvesszők 
egy idő után elfogynak, de a tábla még akkor is fog állni. 
Ugyanígy Izrael: tragédiák mindig történnek, de egy idő 
után elmúlnak – és Izrael még mindig áll.

fordítás · Goldman Elior
forrás · vbm-torah.org

Dávid leomlott sátra
Harav Yehuda Amital 
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Történelmi háttér
„Ilyen volt a zsidó nép a Bírák korában: ha rosszul visel-
kedtek, az Örökkévaló a nem-zsidók kezébe adta őket, és 
ha megtértek az Örökkévaló azonnal megváltotta őket.” 
(Táná devé Elijáhu 11.)

Józsua bevezette a zsidó népet Izrael földjére, meghó-
dí tották azt, és felosztották az országot a tizenkét törzs 
kö zött. A nép letelepedett, és jól érezte ott magát. A ká-
naániták, akik még mindig ott éltek – nem irtották ki 
őket teljesen –, rávették a zsidókat a bálványimádásra, és 
hogy az Örökkévaló ellenében viselkedjenek. Kialakult 
egy ciklusosság: amikor a zsidók letértek az útról, az 
Örökkévaló küldött egy jelet a számukra: a körülvevő 
népek elnyomták őket. Akkor a zsidók az Teremtőhöz 
fordultak segítségért, megtértek, és végül egy bíró/veze-
tő kiemelkedett közülük, hogy katonailag és szellemileg 
megvédje őket. Ez a ciklus generációnként vagy minden 
második generációban ismétlődött meg, ezért a rendszert 
az adott időben élők nem láthatták világosan.

„A zsidó nép továbbra is azt tette, ami visszatetsző volt 
az Örökkévaló szemében… és a Teremtő kiszolgáltatta 
őket Jabinnak, Kánaán királyának, aki Hacórban ural-
kodott. Hadvezére Sziszera volt, aki Haroset Hago jim-
ban lakott. Izrael fiai könyörgéssel fordultak az Örök-
kévalóhoz, mivel Sziszerának 900 hadiszekere volt. És 
Izrael fiainak rendkívüli sanyargatásban volt részük 20 
éven keresztül.” (Bírák könyve 4:1–3.)

Korábban két elnyomó volt – Árám és Moáb –, és két 
bíró – Otniel Ben Kenáz és Echud Ben Gera. Ez a har-
madik ciklus a szenvedés/bűnbánat/bíró körforgásában – 
ekkor jelenik meg Debóra mint megmentő.

Női bíró?
Nagyon ritka, hogy a bírák pozícióját egy nő töltse be. 
A zsidó jog szerint normális körülmények között nő nem 
szokott tárgyalótermi bíró lenni. Mivel az asszonyok 
azért felelnek, hogy az egyén milyen morális és spiritu-
ális szálakkal kapcsolódik a társadalomhoz, nem várha-
tó el tőlük olyan rendkívüli érzelmi elfogulatlanság, ami 

ahhoz szükséges, hogy valaki bíráskodni tudjon. Miért 
kivétel Debóra esete?

„Mi olyan különleges Debórában, hogy megválasztot-
ták őt Izrael bírájának és prófétájának? Figyelembe véve, 
hogy abban az időben ott volt Pinchász ben Elázár is? 
… Azért, mert függetlenül attól, hogy valaki zsidó vagy 
nem zsidó, férfi vagy nő, rabszolga vagy cselédlány, az 
Örökkévaló szelleme az embert a cselekedetei szerint kí-
séri.” (Elijáhu Rábá 89.)

A midrás szerint az képes az Örökkévaló szellemének 
fogadására, aki teljesítette a próféciához szükséges felté-
teleket. Ez az ember nagyon bölcs kell legyen, járatos a 
Tórában, kivételes jellemvonásokkal kell rendelkezzen és 
nem a mindennapi kényszerek, hanem spirituális termé-
szetük kell vezérelje őket. Ezt a szintet érte el Debóra 
és ebben az esetben megfelelően felkészült a feladatra. 
Azonban ez még mindig nem ad magyarázatot arra, ho-
gyan lett olyan kivételezett, hogy megválasztották bírává.

Néhány válasz önként adódik: prófétaként Debóra az 
Örökkévaló próféciája által kapott iránymutatásoknak 
megfelelően időlegesen áthághatta a tórai törvényeket, 
hogy a zsidók nemzeti helyzetén javítson.

Egy másik lehetőség, hogy Debóra ne legyen hivata-
los bírósági bírónő, hanem csak tanítsa a törvényeket, és 
döntőbíró legyen, ha két embernek nézeteltérése támad.

„Debóra az Örökkévaló utasításának megfelelően bí-
ráskodott. A másik eset, hogy nem volt bíró csak a törvé-
nyek tanítója.” (Toszafot, Nida 50a.)

A tanítói, tudós vagy akár döntőbírói pozíció elérhe-
tő egy nő számára, ha alkalmas és felkészült a feladatra.

Debóra „pálmafa alatt” ítélkezett (Bírák könyve 4:5.) – 
az ő bírósága nyitott helyen volt, egy pálmafa árnyéká-
ban. Mivel leginkább férfiak jöttek hozzá, nyitott helyen 
akart lenni, hogy ne szegje meg a jichud törvényét (be-
zárkózás egy ellenkező nemű emberrel).

Mindazonáltal tovább kell mennünk, hogy megértsük, 
miért Debórára esett a választás. Ahogy a midrás rámu-
tat, Pinchász ben Elázár (Áron unokája) is próféta volt 
abban az időben – mégsem őt választották bírává. Kellett 

Debóra – 
anyának lenni „izraelben”
Dina Coopersmith

Egy csípős nyelvű nő anyaként fölemeli népét, és győzelemre viszi.
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legyen valami más indok, amiért Debórára esett a válasz-
tás, valami olyan, amit csak egy nő tud nyújtani, és amire 
szükség volt abban az időben. Nézzük meg.

Gúnyolódás
„Mit fejez ki a »rendkívül« szó (rendkívül durva elnyo-
más, amellyel a kánaániták sanyargatták a zsidókat)? 
Rabbi Jichák azt mondta: megalázó átkokkal és gúnyo-
lódással, ahogy mondva van. (Máláchi 3:13.) »Szavaid 
durvák voltak nekem.« Ki volt képes megbirkózni ezzel 
a problémával? Debóra.” (Midras – Tanhuma, Behar 3.)

A durva kínzás, amellyel a kánaániták sújtották Izraelt, 
spirituális természetű volt, megalázó gúnyolódás és át-
kozódás. Az Örökkévaló így küldte spirituális és pszi-
chológiai száműzetésbe a zsidó népet a saját országuk-
ban, ezáltal vette rá őket, hogy a Teremtőhöz kiáltsanak 
megmentésért.

Debóra egész biztosan rendelkezett azzal a képesség-
gel, hogy kivezesse a népét ebből a rendkívüli száműze-
tésből. Gondoskodó és felemelő képességével ő volt al-
kalmas arra, hogy helyreállítsa annak önazonosságát.

Lehetett egy „szemet szemért” elv is Jabinnal és Szisze-
rával, a kánaánita vezetőkkel szemben, hogy Debóra lett 
a kudarcuk okozója, és Jáel, egy másik asszony ölte meg 
Sziszera hadvezért. Abban az időben nő által legyőzött-
nek lenni megalázó volt (lásd Bírák könyve 9:53, 54.). A 
zsidó nép elleni megalázó támadásaik ugyanolyan mérté-
kű megalázást eredményeztek azáltal, hogy nők okozták 
a bukásukat.

A Debóra szó gyökere dálet, bét, rés, ami a dibur – be-
széd betűi. Debóra bizonyára jó szónok volt, amellett a 
Debóra szó csípős méhecskét is jelent. Talán egy olyan 
emberre volt szükség a gúnyolódó Jabin és Sziszera elle-
ni küzdelemben, aki jól tud beszélni, csípős nyelve van.

A dábár vezetőt, irányítót is jelent. Debóra vezetői 
adott ságai – és szónoki képességei – tökéletes tulajdon-
ságok voltak egy próféta, egy nemzeti vezető, bíró, sőt 
katonai szakértő számára.

Debóra egy másik tulajdonságát ismerhetjük meg a 
fér jéről, Lápidotról szóló midrásból:

„Debóra férje tanulatlan (ám háárec) volt. Debora azt 
mondta férjének: »csinálok neked kanócokat, és te elvi-
szed őket Silóba a Szentélybe; az igaz emberek közé ke-
rülsz, és részed lesz az eljövendő világban«. Lápidot vas-
tag kanócokat készített, hogy erősebb legyen a fényük, 
ezért hívták »Lápidot«-nak (fáklyák). És az Örökkévaló 
azt mondta Debórának, »Mindketten emelni akartá-
tok a Szentély fényét, én is felragyogtatom a fényete-
ket Izraelben és Judában és a 12 törzs között«.” (Elijáhu 
Rábá, 9. fejezet.)

Lápidot nyilvánvalóan fizikai érdeklődésű ember volt, 
a föld embere (ám háárec) különösebb intellektuális vagy 
spirituális bátorság nélkül. Gondolhatjuk, hogy ez a szi-
tuáció nem volt egyszerű Debóra számára, aki magasan 
képzett tudós, tanár, vezető és próféta volt. Mégis nem lá-
tunk semmi keserűséget, panaszt vagy lekezelő szavakat.

Ehelyett Debóra a férje erejére összpontosít, és azt ja-
vasolja, hogy vigye el a Szentélybe a kanócokat, amit ő 
készített, azt remélve, hogy felemelő társaságot fog ott 
találni, ami inspirálni fogja őt a spirituális cselekedetek-
re. Úgy látszik, a módszer működött, mivel Lápidot át-
vette a kanóckészítést és még javított is rajtuk azzal, hogy 
vastagabbra csinálta őket, hogy ezzel is növelje a fényü-
ket, olyannyira, hogy szakértője lett a dolognak, és ez ön-
érzetet adott neki. Innen ered a neve, Lápidot.

Érdekes, hogy Debóra nem ösztönzi Lápidotot tanu-
lásra, arra hogy intellektuálisabb legyen. Tudja, hogy ez 
nem illik a személyiségéhez, és hogy nem változtathatja 
meg őt. Ehelyett felismeri cselekvési képességeit. Bölcsen 
irányítva teszi képessé, hogy igazzá váljon a saját képes-
ségein belül.

Valóban ez Debóra vezetői módszere – nőies, kifino-
mult módon, felismerve az emberek szükségleteit. Észre-
veszi a nép spiritualitás hiányosságait, és ösztönzi őket, 
hogy az erejüket használva emelkedjenek fel.

A Bölcsek Lápidotot („fáklyák”) Bárák („villám”) had-
vezérrel azonosítják a nevük hasonlósága miatt.

„(Debóra) hívatta Bárákot… és azt mondta neki: Menj 
és vonulj Tábor hegyére, és vigyél magaddal 10.000 
embert Naftali és Zebulon törzséből. Feléd irányítom 
Sziszerát, Jabin hadvezérét, hadiszekereit és hadseregét 
a Kison folyóhoz, és a kezedbe adom őket.

Bárák azt mondta neki: Ha velem jössz, megyek én is, 
de ha nem jössz velem, és sem megyek.

Azt mondta neki: veled megyek, csakhogy nem a te di-
csőségedre válik az út, melyet megteszel, mivel egy asz-
szony kezébe fogja az Örökkévaló Sziszerát kiszolgáltat-
ni.” (Bírák könyve 4:4–9.)

Debóra ad egy másik feladatot is a férjének, amire al-
kalmasnak találja őt: vezesse a harcot a kánaániták ellen. 
Bárák kezdetben visszautasítja, mikor Debóra jelenlété-
ért könyörög. Debóra megpróbálja lebeszélni, mondván 
szerezzen Bárák jó hírnevet a harcban. Azt mondja, nincs 
dicsőség azon az úton, amelyen ő is csatlakozik hozzá.

A „dicsőség” – tiferet – harmóniát jelent, ami az 
Örökkévaló egyik tulajdonsága. A tiferet az a szépség, 
amely eltérő nézőpontok harmonizálásából származik. 
Ha egy asszony háborúba megy – mondja Debóra –, az 
nem harmonikus. Az asszony természete az élet táplálása, 
és ez nem illeszthető össze a katonaszereppel, mely halált 
hoz. Azonban Bárák ragaszkodik a jelenlétéhez, mert az 
morális és spirituális támogatást jelent a zsidó katonák 
számára a háborúban, és ez vezeti őket győzelemre.

Kellett legyen valami […], 
amit csak egy nő tud 

nyújtani
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„Mivel Bárák bízott az Örökkévalóban, és hitt Debóra 
próféciájában, ahogy írva van: »ha velem jössz, megyek 
én is, de ha nem jössz velem, és sem megyek«, osztozott 
vele az énekben is, ahogy írva van: »És Debóra és Bárák 
énekelt…«.” (Táná dvé Elijáhu 9.)

Bárák tudta, hogy meg fogják nyerni a háborút, füg-
getlenül attól, hogy a zsidók hadserege kis létszámú, és 
az ellenfél erős. Biztos volt benne, hogy ez a háború di-
csőséget és megbecsülést fog hozni a zsidó nép számára. 
Mégis azt akarta biztosítani, hogy a nép vegye észre, a 
siker Debórának köszönhető, és nem neki vagy a kato-
nák saját erejének és ügyességének. Bárák annyira bízott 
Debóra próféciájában és olyan alázatos volt, hogy hajlan-
dó volt lemondani a katonai győzelemért járó dicsőség-
ről. Ennek eredményeként lesz Debóra társa a spirituális 
hálaadó énekben is.

Ha ez valóban Debóra férje, a „tudatlan”, akkor igazán 
elnyerte jutalmát, a felesége irányításával jócselekedete-
ket hajt végre, olyannyira, hogy már a saját belső érték-
rendszere vezeti őt. Bárák a felesége gondos támogatásá-
val fejlesztette tovább jellemét, és spirituális nagyságot 
ért el.

Kezdetben Debóra katonai stratéga, aki megmondja 
Báráknak, hogy mit tegyen. Össze kell gyűjtsön 10.000 
embert Naftali és Zebulon törzséből, és velük meg 
Debórával Tábor hegyéhez megy.

Sziszera, Jabin hadvezére a Kison folyóhoz vonul a se-
regével. Általában ha egy hadseregnek magassági előnye 
van az ellenséggel szemben, nem hagyja el a hegyet, hogy 
a völgyben harcoljon. Azonban most Debóra továbbadja 
az Örökkévaló szavait a hadseregnek, ahogy velük megy:

„Rajta, mert ez az a nap, amelyen az Örökkévaló 
Sziszerát a kezedbe adja, hiszen az Örökkévaló az, aki 
előtted vonul…” (Bírák könyve 4:14.)

Debóra elmondja Báráknak, hogy ezt a háborút nem 
természetes eszközökkel fogják megvívni. A háborút 
már csodák folytán megnyerték, valójában az Örökkévaló 
dörgő hangja, mely lovak és szekerek hatását kelti, okoz-
za a kánaánita hadsereg visszavonulását. Báráknak csak 
üldöznie kell őket, és bevégezni a munkát.

Világos volt, hogy ez teljesen spirituális győzelem, me-
lyet az Örökkévaló és az ő prófétája/küldötte vezetett. 
Debóra, Bárák és a csupán 10.000 főből álló hadseregük 
egy olyan ellenséget győzött le, amelyet a Midrás – kicsit 
túlzóan – 4 milliósnak ír le.

„Sziszera 40.000 tiszttel jött harcolni ellenük, akik 
mindannyian 100.000 katonát vezettek. Nem volt vá-
ros, mely nem dőlt volna össze a csatakiáltásuk erejétől, 
és nem volt a mezőn állat, mely ne dermedt volna meg a 
hangjuktól.” (Midrás – Jálkut Simoni, Bírák 43.)

Ráadásul megtudjuk, hogy a gyalog menekülő Szi-
szerát behívja Jáel Chever felesége (Jitro leszárma zottja, 
aki kb. egy évszázaddal korábban csatlakozott a zsidó 
néphez). Jáel ráveszi Sziszerát, hogy igyon, egyen és alud-
jon – majd egy sátorcövekkel betöri a koponyáját. A zsidó 
történelemben a női hősiességnek ez az egyik legkiemel-

kedőbb története, ahol a női bátorság és kurázsi ravasz-
sággal párosulva győzelmet és megváltást hoz…

A tábor-hegyi győzelem után Debóra és Bárák eléne-
kelnek egy éneket, amelyet Debóra égi ihlettel alkotott. 
Ez a dal vált a kor és az eljövendő generációk számára ta-
núsággá a nép spirituális felemelkedéséről, mely a csodá-
latos győzelemhez vezetett.

„Mikor támadások érték Izraelt, a nép önként meg-
bánta bűneit, áldott legyen az Örökkévaló neve.” (Bírák 
könyve 5:2.)

Ebben a kezdősorban Debóra előkészíti a zsidó sors 
megértését. Amikor a zsidó nép letér az Örökkévaló és 
a Tóra útjáról, akkor az ellenség kezébe kerül. Mihelyst 
önként megbánják bűneiket, az Örökkévaló elhozza a 
megváltást. Ezért áldjuk őt.

A továbbiakban Debóra leírja a szináj-hegyi tóraadást 
és ezt Rási így magyarázza:

„Örökkévaló, amint elhagytad Széirt – ez a tóraadás 
… Mit keres itt ez (a történet)? Debóra azt mondja: ne-
héz a Tórától eltérni, és jó kötődni hozzá. Ezért kerül a 
zsidó nép az ellenség kezére, amikor eltávolodik tőle, és 
megmenekül, mihelyst újra elmerül benne.” (Rási, Bírák 
könyve 5:3.)

Mielőtt Debóra egyáltalán megkísérelte volna, hogy 
szembeszálljon az ellenséggel, rá kellett vegye a zsidó né-
pet, hogy visszatérjen az Örökkévalóhoz. Mihelyst meg-
történt ez a spirituális változás, maga a győzelem meg-
győzi a népet, hogy a Tórához való hűség váltotta ki az 
Örökkévaló pozitív válaszát. Ily módon a spirituális meg-
térés alapos, mélyen gyökerező és sokkal tartósabb lesz.

Debóra uralkodása előtt Izrael biztonsági helyzete tör-
ténetének egyik legalacsonyabb szintjén volt:

„Sámgár ben Ánát idejében, Jáel idejében, az utak üre-
sek voltak: az utazók kerülőutakon mentek; nem volt 
Izraelben nyitott város, míg én, Debóra kiemelkedtem, 
kiemelkedtem, mint Izrael anyja.” (Bírák könyve 5:6–7.)

A korábbi bíró, Sámgár idejében a zsidóknak ki kel-
lett kövezniük az utakat, hogy elkerítsék az ellenséges 
kánaánita falvakat (ismerősen hangzik?), és elkerülték a 
főutakat a nem-zsidó szomszédoktól tartva. A kereske-
dők konvojai az ellenségtől félve nem mentek városról vá-
rosra, hogy adjanak-vegyenek. Az Ígéret Földje már nem 
nyújtott biztonságos otthont a zsidóknak.

Debóra megértette, hogy ennek a fizikai gyengeségnek 
az oka a Tóra értékeinek semmibe vétele, és hogy a meg-
oldás az elhagyatott utakra csak a spirituális utak kijaví-
tásán keresztül jöhet:

„Fehér szamarakon lovaglók, ítélkezők, az úton já-
rók, társalogva.” (Bírák könyve 5:10.) „Szamarak lovag-
lói” – ezek a tudósok, akik városról városra, országról or-
szágra járnak, hogy Tórát tanítsanak. „Fehér szamarak” 
– ők teszik a Tórát világossá. „Itélkezve” – igazul bírás-
kodva. „Úton járva” – az Írott Tan tudósai. „Az úton” – 
A Szóbeli Tan tudói. „Társalogva” – Talmud tudósok, 
akiknek a társalgása tiszta Tóra. (Talmud – Eruvin 54b.)

Vezetőként Debóra a lehetőségeihez képest mindent 
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megtett, hogy spirituálisan megerősítse a népet, helyre-
állítsa a tóratanulást a városokban és falvakban. Ezután 
levezényelt egy csodás győzelmet, hogy megszilárdítsa a 
hitüket és a törvények betartását.

Debóra különös módját választotta, hogy kifejezze ve-
zető szerepét a zsidó nép körében: „Felemelkedtem én, 
Debóra, mint egy anya Izraelben.”

Sokféle jelzővel illethetnénk Debórát – stratéga, ve-
zető, bíró döntőbíró, próféta – nem az „anya” szó jutna 
elsőként eszünkbe. Mégis Debóra így fogalmazza meg 
magát.

Feltételezhetjük, hogy Debóra azt mondja, egy nő 
a legpontosabban úgy határozhatja meg magát, mint 
„anya”.

Azonban Debórát tanulmányozva a különféle szöve-
gekben ez nem tűnik elég kifejezőnek. A források sehol 
sem tesznek említést Debóra gyermekeiről, ha egyáltalá-
ban voltak neki. És leszámítva azt a midrást, amelyben 
Debóra ráveszi férjét, hogy kanócot vigyen a Szentélybe, 
nem látjuk őt a feleség tipikus szerepében sem.

Talán Debóra önmeghatározása az „anya” szó egy ki-
terjesztett értelmezése. Egy nő akkor is lehet anya, ha 
nincsenek saját gyermekei. Sára terméketlen volt házas-
ságának nagyobb részében, mégis ősanyának volt szólít-
va, olyan névvel, amely egész életére és nem csak az utol-
só 37 évre utal. Ugyanígy Debóra – különböző vezető 
szerepekben – példázta az anyaságot:

– Prófétaként, veleszületett képességét kihasználva az 
Örökkévalóhoz kapcsolódik, és elhozza a Teremtő sza-
vait egy olyan népnek, melynek sok megaláztatást kel-
lett elviselnie, ezáltal felemelve őket spirituálisan és 
ér zel mileg.

– Bíróként és döntőbíróként segített a zsidó nép-
nek visszanyerni korábbi nagyságát, hogy fényt ad a 
népeknek.

– Vezetőként ösztönözte a tudósokat és tanítókat, 
hogy utazzanak városról városra, újra megtanítsák a tö-
megeknek, hogyan változtassanak a tudatlanságon, az 
Örökkévalótól való távolságtartáson, hogy ismét megvi-
lágosodjanak és megtérjenek.

– Katonai vezetőként is anyaként viselkedett, nem 
azért vezette a népet háborúba, mert kedvelte a háborús 
hely zeteket, hanem mert tudta, hogy ezzel a nép elnyer-
heti a szükséges biztonságérzetet, hogy működjön és ki-

teljesítse a benne lévő lehetőségeket – valamint, hogy az 
önbecsülésüket is helyreállítsa azzal, hogy látják a csodá-
latos győzelmüket, és hogy észrevegyék milyen hasznuk 
származik abból, ha közel kerülnek az Örökkévalóhoz.

Debóra 40 évig volt a zsidó nép vezetője, ez alatt az idő 
alatt az ország békében élt, nem háborgatták a körülöt-
tük élő népek. Ez nem volt tipikus dolog a zsidó történe-
lemben, és ezt az ő különleges nőies erejével érte el.

Ez Debóra üzenete minden zsidó asszonynak: az 
anyaság nemcsak a gyerekvállalást, gyereknevelést je-
lenti, minden területen fontos az anyai gondoskodás. 
Mindegy, mi a feladat, mindig törekednünk kell, hogy 
gondoskodjunk, segítsük az embereket kivételes bölcses-
ségünkkel, hogy fizikailag, érzelmileg és pszichológia-
ilag is egészségesek legyünk, spiritu-
álisan is hatással legyünk 
az emberek-
re, befolyá-
soljuk őket 
k i c s i b e n 
vagy általá-
nos nemzeti 
szinten.

M i n d e z t 
Debórától tanulhatjuk. 
Mindez magában foglalja, 
hogy mit jelent „anyának 
lenni Iz ra elben”.

fordítás · G. Sz. 
forrás · aish.com
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legrégebbi hivatalos dokumentum 1236-ból 
mszármazik, amely letelepedett zsidók jelenlé-

tét igazolja Triesztben – az okirat szerint egy bizonyos 
Giovanni püspök 500 marchét fi zetett Daniel Davidnak, 
aki a tolvajok elleni küzdelemre költötte a pénzt – a 
trieszti zsidó közösség története így több mint 800 évre 
nyúlik vissza.

Trieszt (olaszul Trieste, horvátul és szlovénül Trst, 
héberül הטסאירט) kikötőváros Észak-Olaszországban, 
Friuli–Venezia Giulia régió közigazgatási székhelye. 
A város püspöki székhely. 1382-től 1918-ig a Habsburg 
Birodalom része volt a birodalom legfontosabb hajózá-
si és hadikikötőjeként, egyben székhelye az Osztrák 
Tengermellék tartománynak. 1945-ben Jugoszlávia 
a vegyes lakosságú környékével együtt a magáénak 
követelte, így lett a hidegháború egyik konfl iktuspontja, 
majd 1954-től ismét Olaszország része. Olaszország és 
Szlovénia határához közel, a trieszti öböl központjában 
fekszik, Velencétől 160, Bécstől 470, Ljubljanatól 95 km 
távolságra.

A Habsburg uralkodó 1719-ben szabadkikötői váro-
si jogot adtak Triesztnek, a bővülő kereskedelmi 
lehetőségeket kihasználásának érdekében folyamato-
san egyre több zsidó érkezett a városba. Az egyik leg-
nagyobb közösség Korfuról jött, meghonosítva ezzel 
az askenáz mellett a szefárd rítust is. Mintegy 60 évvel 
később, 1781-ben a városban élő közösség további sz-
abadságjogokat kapott: zsidók is lehettek közösségi isko-
lák, sőt egyetemek tanulói, hallgatói; szabadon adhattak, 
vehettek házakat, és bármilyen kereskedelmi, jogi pályát 
szabadon gyakorolhattak. Ezt az időszakot akár Trieszt 
zsidó virágkorának is tekinthetjük. Több zsidó kereskedő 
nemesi rangot is kapott ekkoriban, bár nem szabad meg-
feledkeznünk az erősödő asszimilációról sem.

Triesztből származik egy igen neves tudós, költő és 
mozgalmár, Samuel David Luzzatto (héberül דוד לאומש 
 néven is ismert, és annak az új (ל”דש) ), aki Sádálוטאצול
zsidó tudománynak, a Wissenschaft des Judentumsnak 
egyik megalapítója Abraham Geiger, Leopold Zunz és 
Heinrich Graetz mellett, amelyet többek illetek kri-

tikával, de a mai napig meghatározó irányzata számos 
ország, így hazánk judaisztikai tudományosságának is. 
Ezt az irányt képviselte pl. Bloch Mózes, Bacher Vilmos, 
Blau Lajos, Guttman Mihály, Lővinger Sámuel, illetve 
Róth Ernő is. (Az illető úr azonban nem keverendő a 
nála száz évvel korábban élt Moshe Chaim Luzzatto 
[héberül וטאצול םייח השמ] rabbival, aki Rámchál [ל”חמר] 
néven is ismert, és sok egyéb mellett a ה ךרד’ [magyarul 
Az Ö-való útja, angolul Th e Way of God] című könyvét is 
írta, de épp Olaszország zsidóságon belüli szerepét növeli 
a tény, hogy több más neves Luzzatto nevű zsidót is szá-
mon tart a történelem.)

„Gondolataimban Trieszt és a zsidók mindig is összetar-
toztak. A mai városképet gyümölcsöző együttműködésük 
alakította ki, legalább is számomra tűnik ez így, azok-
ban a pillanatokban, amikor elbűvölnek a fenti gondola-
tot igazoló épületek, intézmények és a város szellemisége. 
A Habsburg időkben Trieszt zsidó városnak minősült, és 
magam is így gondolok rá még mindig. Azt mondják, egy 
zsidó képes elhagyni a száműzetést, de a száműzetés so-
hasem őt. Lényegében úgy százötven éven keresztül, de 
legalábbis nagyobbrészt a trieszti diaszpóra boldog pros-
peritásban élt. Sokféle értelemben a zsidók adták meg a 
hely stílusát” – írja Jan Morris a Trieste and the meaning 
of Nowhere című könyvében (Simon and Schuster, New 
York 2001, Friedmann Sándor fordítása).

Mára az egykori gettó nagyobb részét az 1920–30-
as években lebontották, így a körzetben működő három 
zsinagógát is. Az egyik ezek közül a német zsidó szertar-
tást követő Scola Piccola volt, amely 1748-ban épült, majd 
egy tűzvész következtében 1822-ben teljesen elpusztult. 
Helyén 1825-ben egy másik, nagyobb zsinagóga épült, 
melyet 1935-ig a már említett, Korfuról ideszármazott 
zsidók használtak. 1798-ban két újabb zsinagóga épült 
a német stílusú templom ellenében, ezeket főleg spanyol 
szefárd stílusban imádkozó hívek vették birtokba. Sajnos 
ezek közül már egyik sem létezik, az egyik megmaradt 
frigyszekrényt 1956-ban Tel-Avivba vitték.

A város egyetlen megmaradt zsinagógája a Via San 
Francesco D’Assisin található, amely egyben a város 

luzzato, Trieszt 
és a zsinagógák
Arató Mátyás

A zsidók több száz éves története a forgalmas kikötővárosban.

a
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egyik kiemelkedő épülete is: az 1908-tól épült és 1912-re 
befejezett, Ruggero és Arduino Berlam tervezte Trieszti 
Nagyzsinagóga (olaszul Tempio Israelitico di Trieste vagy 

Sinagoga di Trieste). A tervezők célja az volt, hogy egy 
igazi, stílusában és méreteiben is úgynevezett „eman-
cipált” zsinagógát alkossanak a közösség számára. Az 
épület keleti elemeket és díszeket, továbbá oszlopokat 
és ablakokat foglal magába. Három oldalról közelíthető 
meg, s mindhárom oldala más-más építészeti megoldá-
sokkal készült, de díszítésükben hasonlók egymáshoz. 
A zsinagógát 1942-ben a fasiszta rezsim 
bezáratta, de a háború után azonnal is-
mét a közösség szolgálatába állították. Ma a 
Trieszti Nagyzsinagóga az egyik legnagyobb 
és legfontosabb helye, illetve szimbóluma az 
európai zsidóságnak.

Az épület fő alapanyagai: sötét márvány 
és világos, színezett kövek. A kiváló belső 
világítást a rózsaablakokon kívül segítik a 
beépített, tágas boltíves ablakok is, amelyeket 
a tóraszekrény körül alakítottak ki. A  nők 
számára külön galéria található. A templom 
befogadóképessége 1500 fő. Manapság csak 
a főbb alkalmakkor tart nyitva a zsinagógai 
rész, de az épületegyüttes részeként található 
itt a hitközség, levéltár és könyvtár is, ame-
lyek folyamatosan működnek. A zsinagóga 
egyébként minden hétköznap 10, 11 és 12 
órakor csoportosan is látogatható.

A városban van egy, a magyarországihoz 
képest jóval kisebb zsidó múzeum is, melynek 
modern kiállításai bemutatják a város zsidó 
múltját és jelenét is.

Ami a zsidóság modern kori populációját 
illeti, a soá után körülbelül 1500 zsidó maradt 
Triesztben, de a számuk az idők során folyam-
atosan csökkenő tendenciát mutatott, ahogy 
egyébként a város összlakossága is. 1965-ben 
a város 280 000 lakosából 1052 volt zsidó. 
Triesztben jelenleg majd 600 zsidó él, de a na-
gyünnepek alkalmával az ott élő hittestvérek 
mellett a turisták, üzletemberek is megfordul-
nak a közkedvelt, visszatérésre csábító város 
zsinagógájában.

felhasznált irodalom

Friedmann Sándor: Elölnézet – Gondolatok utazás 
közben. Trieszt, Velence, Padova. 

I. rész. http://www.or-zse.hu/velence/
italiaikirand-friedman_1_2010-1.htm

Izsák Gábor: Trieszt. http://dohany-
zsinagoga.hu/new/index.php/hu/
eloadasok/zsinagogak-a-vilagban-

izsak-gabor-rovata/30-trieszt

Ismar Schorsch: From Text to Context. The Turn to 
History in Modern Judaism. University Press of New 

England, Hannover–London, 1994

Fényképezte: Arató Mátyás

a Trieszti Nagyzsinagóga az egyik 
[…] legfontosabb […] szimbóluma az 

európai zsidóságnak
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A zsidó konyha rejtelmei

Kalács ros hásánára
Kürti Adrienn

zsidó újesztendőt sok édes étellel kezdjük, hogy jó és 
édes legyen az elkövetkezendő év. A kalács is éde-

sebb lesz és a formája is kerekebb, a hosszúkás fo nott bar-
heszeket felváltják a kerek kalácsok. A kerek bar heszen 
kívül, ami az éves ciklusra emlékeztet, néhány közösség-
ben vagy családnál más érdekes formák is meg jelennek. 
Van, ahol kis koronát is kap a barhesz, utalva a ros há-
sánái imákra, melyek jelentős része arról szól, hogy sze-
retnénk, ha az Örökkévaló királysága nyilvánvaló len ne. 
Máshol létra alakú kalácsokat sütnek, arra emlé kezve, 
hogy ekkor dől el, ki az, aki felemelkedik, és ki ke rül 
lejjebb.

A „foigel kalács” madáralakja a kegyelemre és irga-
lomra, a kinyújtott tenyér alakú barhesz a kohének áldá-
sára utal. Lehet a kalács hal- vagy gránátalma-alakú, az 
afrikai közösségekben ötujjú kéz, vagyis a szerencsét 
szimbolizáló hámszá formájú.

Az év más időszakaiban is a tészta összedolgozá-
sának és a chálá levételének ideje az imádság ideje. 
Szokás ilyen kor a betegekért, gyermekáldásért vagy más 
szükség letért imádkozni.

Az alábbi édesbarhesz-receptet szeretettel ajánlom ros 
hásánára és más ünnepekre.

ÉDES KALÁCS
párverecept
Hozzávalók: 2 kocka élesztő, 3 ek. cukor, 1,5 l kézmeleg víz 
(összesen), 4 ek. só, 2,7 kg liszt, 5 dl cukor, 4 tojás sárgája, 
2,5-3 dl olaj, 2 egész tojás (összekeverve ecseteléshez), 0,6 dl 
szezámmag (elhagyható), 0,6 dl mák (elhagyható).

Egy közepes edénybe beletesszük az élesztőt és a 3 evő ka-
nál cukrot. Lehet egészségesebb, finomítatlan cu krot (pél-
dául nádcukor) is használni, de nyírfacukrot nem, mert az 

nem nyújt táptalajt az élesztőgombaféléknek. Hoz zá adunk 
2,5 dl kézmeleg vizet, elkeverjük, és kony ha ruhával leta-
karva félretesszük, míg kétszeres térfogatára nő, kb. 5-15 
perc alatt. Még szebben fut az élesztő, ha a folyamat elin-
dulása után kevés liszttel meghintjük.

Fontos, hogy az alapanyagok legalább szobahő m ér sék-
letűek legyenek, sőt a lisztet akár 50-60 C fokosra át is 
melegíthetjük.

Egy nagyobb műanyag vagy üveg tálba beleszitáljuk a 
lisztet, rámérjük a sót, cukrot, és a szélekre körbe tesszük 
a tojás sárgáit. Középre mélyedést készítünk, ebbe öntjük 
az élesztős oldatot, valamint adagonként 1,25 li ter kéz-
meleg vizet, miközben lassan kézzel vagy géppel elkezd-
jük összedolgozni az elegyet. Hozzáteszünk 0,5 dl olajat, 
és tovább dagasztjuk körülbelül 10 percig. Újabb fél deci 
olajjal átgyúrjuk 1-2 perc alatt a tésztát, majd konyharu-
hával vagy zacskóval letakarva meleg helyen ke lesztjük. 
Lisztezzük a felületét, vagy olajjal kenjük meg, hogy ne 
ragadjon le, könnyebben emelkedjen fel. A pihentetés 
után kevés olajjal újra átgyúrjuk, majd újra olajjal lekenve 
kelesztünk tovább kb. egy óráig Még egy olajos átgyúrás 
után újabb egy órát kelesztjük. A formázás előtt a tész-
tából gombócnyit leszakítunk és elmondjuk a chálá le-
vételének áldását. Formázás és tojásos ecsetelés után sze-
zámmaggal vagy darálatlan mákkal díszítjük. 10 perces 
pihentetés után, nyolc kalács készítése esetén, 170-180 C 
fokon, 35-45 perc alatt sütjük arany barnára. 

Sáná tová umetuká!

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

Még több recept: www.zsidokonyha.hu

a
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A szülő felelőssége a 
gyermek oktatása.

K

Kinek	a	felelőssége	
a gyermek oktatása?

Panyiné dr. Ábrahám Zita
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özeledik a szeptember, és újból kezdődik az iskola. A 
legkisebbek először lépik át izgatottan az iskola ka-

puját, és ezzel megkezdődik a formális oktatásuk. Sokat 
hallunk manapság a magyar oktatás reformjáról, új köte-
lező erkölcs- vagy vallásoktatásról, a tankönyvek egysége-
sítéséről, az oktatás központosításáról.

Mi, szülők pedig kapkodjuk a fejünket, és igyekszünk 
a legjobb iskolát kiválasztani. Hogy milyen szempontok 
alapján választunk, az sok tényező egyedi elsőbbségének 
az eredménye: milyen messze van az iskola az otthonunk-
tól, iskolaotthonos-e vagy napközis a képzés, zsidó in-
tézmény-e vagy sem, milyen szakkörök vannak, milyen 
erős a nyelvi vagy a reál képzés, milyen a tanító néni, jár-
nak-e oda testvérek, barátok, miket hallottunk az iskolá-
ról, milyen egyedi tehetsége van a gyermekünknek és még 
sorolhatnánk.

A zsidó jog a szülők kötelezettségének tartja, hogy meg-
tanítsa a gyermekeket a micvákra (vallási parancsolatok), 
hogy elérve a felnőtt kort (lányoknál 12, fiúknál 13 év) 
tartsák majd azokat. Vagyis legyen elég tudásuk azokról, le-
gyen olyan a szemléletük, hogy átérezzék azok fontosságát, és 
akarják is majd tartani a zsidó életet átszövő parancsolatokat. 
Ez a kötelesség fiúk és lányok vonatkozásában egyaránt 
él, sőt esetenként az unokákra is. A felelősség elsősorban 
az apára hárul, de egyes rabbinikus források hangsúlyoz-
zák az anya részvételét is. A valóságban ha a szülőknek 
nincs lehetőségük megfelelő oktatást adni, akkor a rab-
binikus bíróságnak is kötelessége gondoskodni a gyerme-
kek oktatásáról (az oktatás társadalmi felelősség). Az apa 
lehetőleg személyesen oktatja gyermekét, s ha erre nincs 
lehetősége, vagy nem célszerű, akkor megfelelő tanárt 
keres számára. Rambam egyenesen azt írja, hogy a világ 
csakis a gyermekek Tórára oktatásának érdemében állhat 
fenn. (Talmud Tóra 2:2.) A gyermekek tóraoktatását még 
a Szentély építésének kedvéért sem lehet félbeszakítani. A 
kötelesség napi szintű, és csak szombaton és ünnepeken 
szüneteltethető.

A gyermekek oktatásának szabályai még hosszan foly-
tatható, de azt hiszem, ennyi is elég ahhoz, hogy a cikkünk 
alapgondolatát alátámasszam. A tóraoktatás szabályain 
túltekintve megláthatjuk az általános zsidó hozzáállást a 

gyermek oktatásának kérdéskörében. A szülő felelőssége a 
gyermek oktatása. A feladat egy részét delegálhatja egy jól 
kiválasztott iskolára, de a felelősség az övé marad. Ezért 
jól teszi, ha folyamatosan nyomon követi a gyermek fej-
lődését, az iskolai eseményeket, a gyermek baráti körét, a 
könyveket, amelyekből oktatják, a pedagógus módszereit 
stb. Mert ha nem jó tanárt (iskolát) választ, és a gyermek 
személyisége kisiklik az is az ő felelőssége.

Természetesen minden szülő szeretné a legjobbat 
adni gyermekének, mégis tapasztalom ismerőseim köré-

ben is, hogy túlzottan az iskolára bízzák a gyermek ok-
tatását, és amikor látják annak hiányosságait inkább pa-
naszkodnak, mint tesznek valamit az iskola gyengeségeit 
kompenzálandó.

Emlékezzünk arra, hogy mennyi energiát fordítottunk 
az iskola kiválasztására, és ne felejtsük el, hogy bizonyos 
értelemben mindennap választunk.

A repülőgép pilótája folyamatosan korrigálja a gép re-
pülési irányát, és ezzel biztosítja, hogy végül célba érjen 
a gép. A mi választásunk az, hogy mi maradunk-e a piló-
ták, vagy kiadjuk a kormányt a kezünkből. A mi választá-
sunk, hogy folyamatosan korrigáljuk, ha a gép kicsit letér 
az iránytól, vagy hagyjuk, hogy hosszan repüljön a céltól 
eltérő irányba. A mi felelősségünk, hogy a célon tartsuk a 
fókuszt. A mi felelősségünk a gyermek oktatása, de a mi vá-
lasztásunk, hogy ennek a felelősségnek folyamatosan eleget te-
szünk, vagy az iskolára bízzuk, és ha eltérnek az iránytól, 
vagy módosítják a célt („oktatási reformmal”), az ellen te-
szünk valamit, vagy csak panaszkodunk.

Részletekben felhasznált forrás: Rav yehosua 
y. Neuwirth: The Halachot of Educating Children 

Feldhelm, 1999.

A sok összetevő egyetlen cél felé vezet.
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a sár
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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jákob Hirsch nagyon csalódott volt. Annyira boldog 
volt, amikor megtudta, hogy a rebbe nála fog meg-

szállni a városban tett látogatása során! Egy teljes hétig a 
vendégem lesz! Micsoda megtiszteltetés! Együtt fogunk 
reggelizni, elkísérhetem a zsinagógába, talán még tanul-
hatunk is együtt egy kicsit – gondolta. Ehelyett mi tör-
tént? Az igaz, hogy a rebbe nála szállt meg, csakhogy kora 
reggeltől késő estig jöttek hozzá a környékbeli emberek 
látogatóba: tanácsot és áldást kértek, elpanaszolták életük 
gondjait, néhányan vitás ügyeiket jöttek rendezni a rebbe 

segítségével, mások családi örömüket osztották meg vele. 
Százával jöttek a látogatók, és mind hozta be a sarat Jákob 
házába. Szegény Jákob, aki nagyon pedáns ember volt, és 
igyekezett mindig tisztán tartani az otthonát, egész nap 
csak az ajtót nyitotta a vendégeknek, és takarította a sa-
rat, amelyet azok behordtak a házba. Néhány nap után 
már nem állhatta meg zsörtölődés nélkül. „ Ki nem állha-
tom ezt a sok sarat és az állandó piszkot!” – panaszkodott 
nagybecsű vendégének.

– Ne aggódj, Jákob! Ma éjjel mindent meg fogsz érte-
ni – vigasztalta a rebbe. Jákob nem igazán értette mit fog 
meglátni aznap este, csak elhallgatott, és csendben foly-
tatta a takarítást.

Aznap Jákobnak furcsa álma volt. Álmában az égben 
járt, ahol egy édes hang énekelve ezt mondta: – Jákob 
minden jócselekedete lépjen elő! És Jákob életéből sorba 
előléptek a jócselekedetek: amikor kölcsönt adott a rászo-
rulóknak, az imák, amikor segített barátnak és ismeretlen-
nek egyaránt, amikor kidust mondott. A micvák sorra fel-
másztak egy nagy mérleg egyik serpenyőjébe, s a mérleg 
erőteljesen kilengett a jócselekedetek, micvák súlya alatt. 
Jákob büszkeséget érzett álmában. De ekkor egy szigo-
rú hang szólalt meg: Jákob összes bűne lépjen elő! És jaj! 
Jákob összes kisebb-nagyobb bűne előlépett, és felmászott 
a mérleg másik oldalára. Bűnök, amelyekre Jákob már 
nem is emlékezett: amikor tiszteletlen volt szüleivel gyer-
mekkorában, amikor elfelejtett áldást mondani az ételre, 
egyszer elfelejtette visszaadni egy kölcsönkért könyvet és 
még sok más bűn. Jaj, mi lesz velem! – rettent meg Jákob. 
És valóban a mérleg előbb középre állt, majd kibillent a 

bűnök irányába. Az édes hang újra megszólalt: ha van még 
Jákobnak micvája, vagy jócselekedete, akkor itt az utolsó 
alkalom, jöjjön elő! Kis csönd után egy angyal jelent meg 
kezében egy lapáttal. Sarat kezdett lapátolni a jócselekede-
tek oldalára. Sarat. Ez az a sár, amelyet Jákob a vendégek 
után lapátolt ki a házából a rebbe látogatásának napjaiban 
– mondta a megmentő. Az angyal csak lapátolta tovább a 
sarat, míg a mérleg újra egyensúlyba nem billent.

Ekkor Jákob hirtelen felriadt. Rájött, hogy már reggel 
van, s az első látogató kopogtatása riasztotta fel álmából. 
Jó reggelt! Jöjjön csak be, és kérem ne fáradjon, le ne töröl-
je a sarat a csizmájáról, úgyis ki kell takarítanom a házat! 
– mondta Jákob kedvesen invitálva a vendéget. Jákob töb-
bé nem zsörtölődött a sár miatt, és valóban megértette az 
értelmét a vendégek utáni takarításnak, amint azt a rebbe 
előre megmondta neki.

 Ros hásánákor megítélnek az égben minden embert, és 
minden jó és rossz cselekedetünket előveszik, a legkisebbeket is. 
Ezért sohase szalaszd el az alkalmat, ha jócselekedetre adódik 
lehetőséged, mert minden micvá számít!

Trendeli Alapítvány – A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu

Az angyal csak lapátolta 
tovább a sarat…
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A	lativ	Kolel	legifjabb	tanulója

ég eleven él emlékezetünkben az a gyönyörű nap-
sütéses vasárnap délután, melyen az Ungár és a 

Timár család gyermekei frigyre léptek két évvel ezelőtt 
az óbudai zsinagóga előtti parkban.

Az esemény legmegtisztelőbb feladataira az ifjú pár 
Keleti és Köves rabbikat kérte fel.

Az elmúlt két évben az ifjú házaspár tovább mélyítette 
tanulmányait a Tórában, mindezt persze munka mellett. 

Majd 2013. június 3-án, 5773. támuz 25-én, délután fél 
ötkor beköltözött 3000 gramm és 51 cm-nyi boldogság 
a családba, megszületett Tamara. Azóta a trió élete ter-
mészetesen gyökeresen megváltozott: anyuka nem alszik, 
apuka kevesebbet dolgozik, Tamara (egyre) többet eszik. A 
család mindhárom tagja mára már jó egészségnek örvend.

Reméljük, hogy Tamara hamarosan a szülei mellett erő-
síti a Lativ Kolel sorait.

M
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Budapest:
Kiscelli Patika 1032 Budapest, Kiscelli utca 68. | Nadály Patika 1039 Budapest, Rákóczi utca 36. | Békás Patika 1039 Budapest, Boglár 
utca 3. | Caruel Újlak Patika 1036 Budapest, Bécsi út 34-36. | Kígyó Patika 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A. | Segítő Mária 1066 
Budapest, Teréz körút 22. | Eiffel Gyógyszertár 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. | Jókai Patika 1066 Budapest, Jókai utca 1. | 
Erzsébetvárosi Gyógyszertár 1077 Budapest, Király u. 47. | Materia Medica Gyógyszertár 1074 Budapest, Rottenbiller u. 24. 
| Szigony Gyógyszertár 1083 Budapest, Szigony u. 2. | Szanatórium Patika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22. | Nova Csillag 
Gyógyszertár 1088 Budapest, Rákóczi út 39. | Erkel Patika 1087 Budapest, Luther utca 4. | Flóra Patika 1085 Budapest, Baross u. 44. 
| Mikszáth Patika 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. | Somfa Patika 1107 Budapest, Somfa utca 2. | Lágymányosi Patika 1111 
Budapest, Budafoki út 47. | Villányi Patika 1118 Budapest, Villányi út 109. | Bozókvár Patika 1118 Budapest, Bozókvár u. 6. | Evital-MOM 
Gyógyszertár Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca. 53.
Vidéki városok:
Viktória Gyógyszertár 2011 Budakalász, Kőbányai út 3. | Parkvarosi Patika 2030 Érd, Hegesztő u. 12. | Árpád úti Gyógyszertár 
9021 Győr, Árpád út 47. | Kincsem Patika 2236 Dunavarsány, Habitat u.22. | Melissa Gyógyszertár 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor 
út 12. | Regina Patika 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 99.

Referencia patikák

TePe-Szájhigiéniás-termékek
http://www.dentshop.hu/



Héber tanfolyam a lativban
– egészen a nyelvvizsgáig

Októbertől	hetente	kétszer	45	perces	órákkal	várunk,	
3	szinten:kezdő,	közép-haladó,	haladó

Az	órák	időpontja hétfő,	szerda	17:30-	18:15

A tanfolyam ára 8000 Ft/hónap, a Lativban tanulóknak 5000 Ft/hónap. 
Amennyiben havi tesztünket legalább 90%-osra írod meg, 
tandíjad 20%-át visszafi zetjük!

Kíváló tanárok, kis csoportok, jó hangulat, Izrael-élmény

cél alap,	közép	illetve	felsőfokú	nyelvvizsga

Helyszín     Budapest, Vi. kerület, andrássy út 59. “David House” 
          (Az oktogontól 2 percre gyalog)

szintfelmérés     2013. szeptember 16., vagy 17.

jelentkezés, további információ    info@lativ.hu, 06 70 932 8275

50%-ot	elengedünk	az	első	havidíj	árából,	ha	jelentkezel	szeptember	10-ig!!!


