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Talmud kétféle „igaz ember”- (cádik) típust különböztet meg. Az 
egyik, aki szolgálja az Örökkévalót, a másik, aki nem. Vajon mi 

lehet az oka annak, hogy valaki cádiksága ellenére is a „nem szolgál-
ja” típushoz tartozik? A Talmud szokásosan bizarr és érthetetlennek 
tűnő válasza: az az igaz ember aki szolgálja az Örökkévalót, százegy-
szer ismételte át, amit tanul, míg aki nem szolgálja, csak százszor. 
(Chagiga 9b)

Egyrészt nem kétséges, hogy maga a kijelentés értelmezésre szorul. 
Másrészt már az önmagában komoly kérdésnek tűnik, hogy mi célja 
lehet ennek a rengeteg ismétlésnek! Hiszen ha valaki nem emlékszik 
a tanultakra 4-5 ismétlés után sem, akkor valószínűleg fölöslegesen ta-
nul. Valamennyire hasonló kérdést tehetünk fel Józsué könyvében is. 
„Ne mozduljon a szádból a Tóra könyve és elmélkedj róla nappal és 
éjszaka…” ( Jehosuá 1,8). Vajon miért szükséges a Tórával való állandó 
foglalkozás? Mintha nem is a mennyiség vagy a minőség lenne a cél, 
hanem maga az időtöltés! Hiába tudom és értem a Tórát teljes széles-
ségében és mélységében, még mindig kötelez: „elmélkedj róla nappal és 
éjjel”. Százszor ismételted? Tanuld át százegyedszer! De vajon minek?

Azt állítja Rabbi Mose Chajim Luzzato Derech éc chájim című 
könyvében, hogy van egy közös motívum az emberi értelem és a Tóra 
között. Mindkettő potenciális fény. Önmagukban olyanok, mint a 
parázs, mely majdnem kialudt, viszont mindkettő fellobbantható. Az 
emberi értelem csak úgy magában olyan, mint a parázs: képes koor-
dinálni az ember fizikai működését, de csak ritkán emelkedik efölé. 
A Tórában is minimális az a fény, amelyet a felületes olvasás során 
tapasztalhatunk. Az állandó és aktív elmélyedés az, ami által lassan 
valódi fénnyé válik az emberi értelem és segítsége, az isteni Tóra. Az 
a megértés, amit így szerzünk, részünkké válik, egybeolvaszt minket 
az isteni bölcsességgel. 

A zsidó hagyomány a Tórában szereplő „sötétség” szót (1Mózes 1:2) 
felelteti meg az ókori görög kultúrának. Annak ellenére, hogy a görög 
kultúra képezi a nyugati gondolkodás alapjait! Egyrészt ugyan ter-
mészetesen találunk pozitív viszonyulást is Bölcseink részéről a gö-
rög kultúra iránt, másrészt azonban, „sötétségként” definiáljuk azt. 
Ennek magyarázata a fentiek alapján az, hogy minden olyan esetben, 
amikor valaki „normálisan” tanul, az értelem az eszköz és a tudás a 
cél (sokszor nem is maga a tudás, hanem valami énközpontú vágy, 
amelyet a tudás által elérhetek). Tehát a tanuló olyan mértékben fog-
ja igénybe venni az értelmet, amennyire a cél eléréséhez szükséges. 
Viszont ha nem kell hozzá túl sok befektetés, elég csak „magolni” va-
lódi megértés és elmélyedés helyett, vagy éppen olyan időszak van, 
amikor nem kell tanulni, akkor a parázs parázs marad, vagy kialszik. 
Nem világít, „sötét” marad, és sötétben hagyja az embert magát is, le-
gyen amúgy bármilyen nagy tudása. Nálunk evvel szemben ugyan a 
tudás is cél, de még fontosabb cél maga az ember, akiben az állandó 
és aktív elmélyedés hatására fellángol és részévé válik az isteni fény.

Gondoljunk erre, amikor meggyújtjuk a chanukagyertyákat. Gyúj-
t suk meg saját gyertyáinkat is, legyen bennünk napról napra több 
fény, és legyünk képesek a belső isteni fényből sugározni kifelé is!

Kívánunk minden kedves Olvasónknak tartalmas és örömteli 
cha nukát!

Lativ staff

a
Egy új magyar nyelvű 
zsidó honlap - lativ.hu



4

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ כסלו תשע"ה

modern élet gyorsjárású és sokoldalú. Elárasztanak 
minket az e-mailek, SMS-ek, faxok, szórólapok, 

kuponok, telemarketing-hívások, a különböző dallamú 
csengőhangok és leginkább a hírek, minden lehetséges 
médiumból. Újságok, internet, üzenetek és tőzsdei árfo-
lyamok olvashatók az épületeken található fényújságo-
kon, most pedig már az irodaépületek liftjeiben található 
képernyők is sugároznak a befogadó közönség számára. 
A legtöbb hír nem érint minket, a hívások nagy százalé-
ka felesleges és tolakodó, a hirdetések pedig rámenősek, 
hatásvadászok és nem tükrözik értékrendünket.

Történelmileg lehetséges, hogy korábban kevesebb na-
pi inger volt, de azok ugyanúgy elárasztották az embere-
ket. Amit ma természetesnek veszünk, mint például a 
víz vezetékrendszer, elektromosság, egyszerű megoldások 
a lakhatásra, előre csomagolt étel, és természetesen a ren-
delkezésre ál ló javak mind igen fáradtságos feladatokat 
jelentettek. A mindennapi élet egyszerre volt bonyolult és 
nyugtalanító a bolygó legtöbb lakója számára.

Ha különböző módokon is, de az embert mindig elá-
rasz tották a nyomasztó feladatok és szükségletek. Mi-
köz ben lehetséges, hogy a túléléshez szükséges dolgok 
helyett szórakozássá és információéhséggé alakultak át, 
a sürgős dolgok mindig versenyeznek azokkal, amelyek 
valóban fontosak.

Képzelj el egy szünetet…
Képzeld el, hogy mi lenne, ha lenne mód akár csak rö-
vid időre magunk mögött hagyni mindent. Mit tennénk 
akkor? Tehetetlennek éreznénk magunkat, unatkoznánk, 
és talán szembesülnénk azzal a ténnyel, hogy az érzékek 
túltelítése nélkül rendkívül egyedül vagyunk. Hogy egy 
iPod, újság, rádió vagy laptop nélkül a tömegközlekedés 
rémálom. Vagy pedig választhatnánk azt, hogy azokra a 
dolgokra összpontosítunk, amelyeket igazán fontosnak 
ítélünk akkor, amikor van időnk azon gondolkozni, hogy 
mik azok a dolgok, amelyek valóban számítanak. Ez le-
hetőség lenne arra, hogy megkérdezzük magunkat arról, 
mi az, ami valóban fontos és amiben valóban hiszünk, 

ahelyett hogy a cégek finom vagy nyilvánvaló szándékai-
nak engednénk meghatározni a gondolatainkat.

Létezik ilyen szakasza az időnek. Heti szinten ez a 
sá bát, az évek ciklusában pedig a smita, a szombatév, a 
föld sábátja. Ez olyan időszak, amikor az általános vetési 
és aratási tevékenységek szünetelnek Izraelben, amely a 
tör ténelem során alapvetően mezőgazdasági társadalom 
volt. A parlagon hever, az emberek pedig magukba for-
dulnak. A vetéssel, metszéssel, karbantartással, kaszálás-
sal, piaci árakkal és egyéb gondokkal kapcsolatos aggo-
dalmak lényegtelenné válnak.

A smita olyan időszak, amely túlmutat történelmi je-
lentőségén. Üzenete ugyanolyan jelentős ma, mint több 
ezer évvel ezelőtt, amikor megkaptuk a Tórát. Mivel a 
smita hétévente van, nem meglepetés, hogy a belső titka 
a hetes számban rejlik.

A hetes szám mindenhol
A zsidó vallás bővelkedik a hetes számokban. Hét hét-
éves ciklus vezet el a jovelhez, a jubileumi évhez. Hét 
mennyország van a zsidó hagyomány szerint. Nemzetünk 
peszáchi megszületését hét naptári hét követi, ami a 
Tóraadásban csúcsosodik ki. Dávid király, a zsidó király-
ság szimbóluma és akinek a leszármazottja fogja bejelen-
teni a messiási kort, Jisáj hetedik fia volt, és Bátsevát vet-
te feleségül, akinek a neve szó szerint azt jelenti, hogy a 
hetes lánya. Az esküvőt hétnapos ünneplés követi, mely-
nek során minden étkezést hét különleges áldás kísér. 
Ugyanígy hét napon át gyászoljuk a halottat. Hét napból 
áll a hét a mai napig szinte minden társadalomban, és ez 
a jelenség a mi hagyományunkban gyökerezik.

Miért ilyen fontos a hetes szám?
A válasz erre a kérdésre a héber nyelv mélyében rejlik, 

ahogy az egy Ábrahám ősapánk (akinek hetedik gene-
rációs leszármazottja Mózes volt, aki kivezette a zsidó-
kat Egyiptomból) és Ávimelech filiszteus király között 
lefolytatott bibliai beszélgetés során kiderül. A Tóra rész-
letesen leírja, hogy Ábrahám és Ávimelech hogyan jutott 
egyezségre, ami bizonyítéka is volt annak, hogy Ábrahám 

smita:	a	hetes	szám	titka	
A	hetes	ciklus	mint	a	végső	
valósághoz	való	visszakapcsolódás	
kulcsa

Rabbi Doniel Baron
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pásztorai egy bizonyos kutat ástak, melynek tulajdonjo-
ga vitatott volt. Ábrahám hét – sevá – báránnyal ajándé-
kozta meg Ávimelechet, amit ő úgy írt le, hogy annak a 
bizonyítéka, hogy ő ásta a kutat. Ők ketten esküt tettek 
– héberül sevuá –, és a helyet ezért Beér Sevának nevez-
ték, a sevá (hét) bárány és a sevuá (eskű) miatt egyaránt.

Mi volt a hét bárány lényege, és hogyan magyarázhat-
juk meg a hasonlóságot a sevá (hetes szám) és a sevuá 
(eskü, naptári hét és a teljes hétéves ciklus) szavak kö-
zött, melyek szinte ugyanazon héber betűkből állnak?

Az azonos alakú szavak és egyéb nyelvi hasonlóságok 
a héber nyelvben – melyről azt tartja hagyományunk, 
hogy isteni eredetű – nem véletlen egybeesések, főleg 
akkor nem, amikor szinte ugyanazokat a betűket tartal-
mazzák. Például a fül héberül ozen. A tudomány nem-
rég fedezte fel, hogy a füllel nemcsak hallunk, hanem az 
egyensúlyért is felelős ez a szerv. Nem meglepő, hogy az 
egyensúlyt jelentő szó a héberben izun, amely nemcsak 
úgy hangzik, mint az ozen szó, hanem csaknem ugyan-
azon betűkből is áll.

A lényegi kapcsolat a sevá és a sevuá között a sevuá szó 
jelentésében rejlik. Egy eskü, amelyet a bíróságon gyak-
ran tesznek, azt erősíti meg, hogy a ma tett kijelentésünk 
pontosan leír egy múltbeli eseményt. Ábrahám esetében 
az eskü és a róla elnevezett város örökre szólóan igazol-
ja a szövetséget Ávimelech és Ábrahám között. A zsidó 
vallásban a sevá ugyanezt teszi. Ez az a fonal, amely ösz-
szekapcsolja a dolgokat a forrásukkal.

A hét napból álló hét
A sábát és a naptári hét ezt szemlélteti. Az egyetlen 
fenn maradt rendszer, melyet a napok számlálására hasz-
nálunk, és amelyet ma minden kormány használ, a hét 
nap ból álló hét. A napokkal ellentétben, melyek a Föld 
for gását követik, a hónapokkal ellentétben, melyek a 
Hold ciklusát követik, és az évekkel ellentétben, melyek 
a Föld Nap körüli keringését követik, a hétnek nincs ter-
mészeti vagy csillagászati megfelelője. Úgy tűnik, hogy 
nincs ilyen eredete. Noha használták a hinduk, a kínai-
ak, a rómaiak és az egyiptomiak, később pedig a keresz-
tények és a muszlimok, akik más napra helyezték át a 
sá bátot, az általános hétnapos rendszer a zsidó gyakor-
latból származik.

A hagyományaink szerint világos az üzenete: a hat nap 
a világ aktív megalkotásának, míg a hetedik Isten „meg-
pihenésének” felel meg. A sábát ezért a teremtés bizony-

sága. Összekapcsol bennünket mindennek a forrásával – 
a kezdettel. Maga a sevá szó a sáv szóból származik, ami 
visszatérést jelent.

A misztikusok ugyanezt az elképzelést a térben írják 
le. A háromdimenziós térben egy pont hat különböző 
irányban mozdulhat el – jobbra vagy balra, előre vagy 
hátra, felfelé vagy lefelé. Ugyanakkor a pont a közép-
pont, ahol az x, y és z tengelyek találkoznak, ez köti őket 
össze. A napokat tekintve ez a sábát, évek szintjén pe-
dig a smita.
Smita
A sábáthoz hasonlóan a smita annak az eszköze, hogy 
mindent összekapcsoljon saját forrásával. Ahogy a te-
remtéshez képest előrehaladunk az időben, a smitára 
van szükségünk ahhoz, hogy hazatérjünk. Amikor a te-
remtés már megfakult emléknek tűnik, és azt érezzük, 
hogy az emberiség működteti a világot, akkor a smita 
egy sábátot hoz el a földnek, és ez mindent megváltoztat.

A zsidó törvények szerint azok a gyümölcsök, me-
lyek ebben a különleges évben teremnek Izrael földjén, 
köztulajdonban állnak, és bárki megeheti azokat, akár 
gazdag, akár szegény. Ilyenkor emlékezünk arra, hogy 
bármely személyes tulajdon, amellyel rendelkezünk, 
nem több, mint isteni kölcsön. A klasszikus törvénye-
ket – melyek megnyugtatást jelentenek a számunkra, és 
becsapnak, mert azt hitetik el velünk, hogy mi működ-
tetjük a világot – ilyenkor felfüggesztik, az adósságokat 
eltörlik, és a jovelkor, a hét smitaciklus betetőzésekor az 
eladott földek visszatérnek, és a tulajdon visszatér ah-
hoz a törzsi felosztáshoz, mely akkor állt fenn, amikor 
a zsidók beléptek Izrael földjére. A smita lehetőséget ad 
arra, hogy feloldjuk a távolságot köztünk és a teremtés 
között, hogy visszaadjuk a földet Istennek, azaz a saját 
forrásának.

Mélyebb szinten a smita olyan időszak, amikor vissza-
térhetünk önmagunkhoz. Egyrészről emlékeztet minket 
a bennünk rejlő kicsiségre és együgyűségre, és megkér-
dőjelezi azon érzékelésünket, hogy birtokoljuk a világot. 
Másrészről aláhúzza saját nagyságunkat azáltal, hogy 
hidat képez, mely – amennyiben elmélkedünk az év bel-
ső értelmén – lehetőséget ad arra, hogy bensőséges kap-
csolatba kerüljünk a Teremtőnkkel.

Az, aki belsővé teszi a smita mélyebb értelmét, rendel-
kezik azon eszközökkel, melyek segítségével elmenekül-
het a minket nap mint nap elárasztó ingerek tömegének 
zűrzavarából. Nem tudjuk kiiktatni a lármát egy teljes 
éven át, de adhatunk neki távlatot. Amikor elmélkedünk 
azon, hogy mi az értelme elengedni saját javaink birtok-
lását, és megértjük, hogy a Teremtőhöz kell fordulni tá-
mogatásért, akkor a napjainkat betöltő érzékszervi telí-
tettség elhalványul. A smita és a zsidó életet átható hetes 
számok mintázatának üzenete egyedülálló lehetőséget 
ad arra, hogy hazatérjünk.

fordítás · Domán Sándor 
forrás · aish.com

A sábát [… ö]sszekapcsol 
bennünket mindennek a 
forrásával – a kezdettel
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em úgy, mint Ábrahám, aki „hegy”-nek hívta (a 
Szen  télyt) és nem úgy, mint Izsák, aki „mező”-nek 

nevezte, ha nem inkább úgy, mint Jákob, aki „ház”-nak 
hívta… (Talmud – Pesachim 88a).

Maimonidész a Szentéllyel foglalkozó törvények elején 
felsorolja a jeruzsálemi Bét Hámikdás, a Szentély három 
funkcióját: 1) bájit láHásem, szó szerint az Örökkévaló 
háza, 2) az a hely, ahol áldozatokat hoznak, és 3) az a 
hely, ahová a zsidó emberek háromszor egy évben elza-
rándokolnak, hogy megünnepeljék az ünnepeiket.

A Bét Hámikdás egy hegy (hár), olyan 
hely, ahová fel lehet menni, ahová fel le-
het nézni, ahol a Sechiná, az Örökkévaló 
jelenlétének árnyékában érezhetjük ma-
gunkat. A Bét Hámikdásnak ezt a 
funkcióját hangsúlyozta Ábrahám: hár 
hásem jéráe – „az a hegy, ahol látni le-
het majd az Örökkévalót”, és ahonnan 
az Örökkévaló figyelemmel fogja kísér-
ni a zsidó népet. Ez az első Szentélyre 
vonatkozik, ahol a Sechiná nyugodott, és amely mély be-
nyomást tett azokra, akik annak árnyékában álltak.

Izsák a Bét Hámikdás második funkcióját hangsú-
lyozta, amikor „mező”-nek (száde) nevezte, a növekedés 
és fejlődés helyének, mely elősegíti az ember különféle 
érzelmeinek kifejeződését az Örökkévaló szolgálatában. 
Ez volt a második Szentély lényege, ahonnan már ugyan 
hiányzott a Sechiná teljessége, de még mindig az imád-
kozás és az áldozatok helyszíne volt.

Jákob ismerte fel teljességében a Bét Hámikdás min-
dent átfogó természetét mint az Örökkévaló Háza. Jákob 
tudta a jövőbeni Szentély pontos helyét, ahol az ősapái 
imádkoztak. Ezért tért vissza oda, úton Chárán felé. 
Álmából felébredve így kiáltott fel:

„Valóban az Örökkévaló van ezen a helyen, és én nem 
tudtam… Mily félelmetes ez a hely. Nem más, mint az 
Örökkévaló háza és ez az ég kapuja.” (1Mózes 28:16–17.)

Bár tisztában volt e hely különlegességével mint hegy 
és mint mező, de az új felismerés, a ház jelentősége, be-
árnyékolja a korábbi megnevezéseket. Ez a fogalom utal 
a harmadik Bét Hámikdásra, mely örök lesz és az egész 
világra hatni fog.

Jákob akkor értette meg a Bét Hámikdásnak ezt az 
aspektusát, mikor kész volt száműzetésbe vonulni, ahol 

gyermekei olyanok lesznek, mint a föld pora, melyen ta-
pos a világ minden népe, és amely ugyanakkor az ihlet és 
áldás forrása az egész világ számára. A száműzetésben az 
„Örökkévaló háza” fogalom az imaházban, a tanházban 
és a zsidó otthonban testesül meg. Ez a három őrzi meg 
a zsidó embereket a száműzetés idején, és teszi képes-
sé őket az Izraelbe való visszatérésre, hogy megkapják a 
végső „Örökkévaló házát”, a harmadik Szentélyt.

Ahhoz, hogy tisztán lássuk az Örökkévaló házának 
pontos funkcióját, meg kell értenünk, hogy mit is jelent a 

ház fogalma. A ház alapvetően négy falból és esetleg ab-
lakból áll. A négy falnak három szerepe van. Először is 
egy belső, privát területet hoz létre, mely el van választ-
va a közterülettől. A zsidó otthon olyan környezet, ahol 
a zsidó értékek és erkölcs uralkodnak, belső, spirituális 
szentély, mely a tóratanulás és a tórai előírások betartásá-
nak alapjául szolgál.

Másodsorban a falak körbeveszik és egyesítik azokat az 
egyéneket, akik a falak által körbevett térben tartózkod-
nak. A családi béke (sálom bájit) arra a tökéletes harmóni-
ára utal, amelyet az otthon hoz létre, ahol minden egyes 
személy egy olyan egység részének érzi magát, melyben 
együtt kell működnie – kihasználva egyedi tehetségét a 
közös cél érdekében.

Végül a ház falai védőkorlátként szolgálnak a romboló 
külső hatások ellen.

Amennyiben ezt a belső területet szentség és jó szán-
dék tölti be, akkor a belülről áradó fény kivetül az abla-
kon át, és az otthont átható szentség megmutatkozik a 
környező világban.

Vannak olyan micvák, amelyek kifejezetten a házhoz 
kapcsolódnak. A sábeszi fények micvája szimbolizálja 
azt a szentséget, amelyet a ház, a tórai értékek és erkölcs 
hoz magával. Továbbá a sábeszi fények szimbolizálják azt 
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a harmóniát, amely akkor keletkezik, ha a családtagok 
odafigyelnek, hogy ne tapossanak egymásba a nemtörő-
dömség és önzés sötétjében.

A mezuza és a maááke (védőkorlát) képviselik a ház ál-
tal nyújtott védelmet a külvilág fizikai és spirituális ve-
szélyeitől. A peszách előtti chameckeresés arra tanít, 
hogy időről időre oda kell figyelnünk, nem tolakodtak-e 
be a házba külső hatások, és el kell távolítani őket.

Végül az ajtón kívülre vagy az ablakba helyezett 
chanukai lángok micvája szimbolizálja a zsidó otthon 
külvilágra gyakorolt hatását.

A bájit (ház) szót alkotó betűk önmagukban is utal-
nak a ház funkciójára. Az első betű a bét, mely a binára, 
a megértésre utal – annak a megértésére, hogy mit en-
gedjünk be a házba, és mit ne. A jud a szentség betű-
je, de képviseli az egész részeinek egységét, mely részek 
együttesen alkotják a tíz egységét. A jud képviseli azt a 
szentséget, amely átjárja az otthont, ha az egyes emberek 
egyesülnek az Örökkévaló szolgálatában, egy közös célt 
képviselve. Végül a táv betű jel – a külvilágnak szóló jel-
zés a zsidó otthon egész világra gyakorolt hatásáról.

Fontos megjegyezni, hogy a hetiszakasz, mely Jákob 
első száműzetéséről szól, elsődlegesen az ősatyáinkkal 
foglalkozik. A ház lényege az asszony (Talmud – Sabosz 
118b). A száműzetés túléléséhez és ahhoz, hogy felké-
szüljünk a Harmadik Szentélyre, meg kell erősítenünk 
középületeinket, imaházainkat, tanházainkat és saját 
otthonainkat is, hogy tükrözzék az Örökkévaló jövőbeli 
házának funkcióit.

fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com
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iért van az, hogy annyi lomot halmozunk fel a pin-
céinkben? Mi az, ami az embert arra készteti, 

hogy olyan sok értéktelen dolgot akarjon megőrizni? Az 
eheti szakaszban találunk erre egy választ.

Jákob éppen most fejezte be az Ézsau elleni csata elő-
készületeit. Kettéválasztotta a táborát, hogy legalább az 
egyik rész meg tudjon menekülni, illetve ajándékokat 
küldött Ézsaunak, hogy megbékítse. A két tábor átkel a 
vízen, és Jákob hirtelen kiszolgáltatottnak és egyedül ta-
lálja magát az éjszaka közepén. Itt támadja meg Jákobot 
az angyal (1Mózes 32:9, 21–25). A kérdés az, hogy miért 
hagyta magát Jákob, veszélybe kerülni?

Rási (32:35) a Talmud (Chulin 91a) alapján a követke-
ző választ adja: Jákob átkelt a vízen a családjával, de eszé-
be jutott, hogy ottfelejtett bizonyos „kis edényeket”, ame-
lyekért visszament. Nem akart senkit sem zavarni vagy 
feleslegesen terhelni, ezért egyedül ment vissza. De mi-

ért kockáztatna egy pár vacak edényért? A Talmud (idé-
zett része) pontosan ebből az esetből indul ki, amikor azt 
mondja, hogy az embernek éjszaka nem szabad veszélyes 
környéken járnia egyedül. Mi járhatott Jákob fejében? 

A megoldást a tulajdonokat általánosan tárgyaló párbe-
szédből tudhatjuk meg, ahol Bölcseink egy érdekes dol-
got mondanak. A Smá Jiszráél szakaszban azt mondjuk: 
„És szeresd Istenedet teljes szíveddel, egész életeddel, és 
minden tulajdonoddal” (5Mózes 6:5). „Ha már egyszer el-
mondta, hogy egész életeddel, akkor minek kell azt is mon-
dania, hogy minden tulajdonoddal? Azért, mert vannak 
emberek, akik többre tartják a tulajdonaikat az életüknél” 
(Joma 82a).

Igen, tényleg mélyen és szenvedélyesen törődünk a dol-
gainkkal, és egyesek még az életüket is feláldoznák értük. 
Miért? Nem értjük ösztönösen, hogy az élet fontosabb?

A tulajdon nem csak egy tárgy, amit birtoklok. Amikor 
megszerzem, akkor hatalmat nyerek felette. Ha soha nem 
is használom a tárgyat, akkor is maga a tudat, hogy hasz-
nálhatnám, a hatalom félelmetes érzését kelti. Mi másért 
licitálnának az emberek aukciókon olyan antik tárgya-

kért, amelyeket sosem fognak használni? Az érzés miatt: 
Ez az enyém. Nekem van hatalmam fölötte.

Van egy nagyon ismert üzletember, akinek 500 mil-
lió dollárja van. Az egyik barátja megkérdezte tőle, hogy 
miért nem vonul vissza. Elvégre is mennyi pénzre lehet 
valakinek szüksége?

– Ez nem a pénzről szól, hanem a hatalomról. Van 
há rom benzinkutam Kenyában, és négy áruházam Ida-
hóban. Nagynak és erősnek érzem magam. Alakítom a 
vi lágot – válaszolta.

Már ősidőktől fogva megbabonázott minket a tulajdon 
és a hatalom. Éva, miután a bűn miatt kiutasították az 
Édenkertből, gyermeket szül, és azt mondja: „Szereztem 
(kániti) embert Istennel”.

A gyermek az ő kreációja volt, az ő „szerzése”. A 
Káin név tehát tulajdont jelent. Miért pont ez lenne Éva 
Édenkert utáni első megnyilvánulása? 

Az Édenkertben nem volt magántulajdon. A féltékeny-
ségnek és a kapzsiságnak még a fogalma sem létezett, hi-
szen az Édenkertben senki sem szenvedett hiányt. Rögtön 
azután, hogy elhagyta az Édenkertet, Éva észreveszi, 
hogy az embereknek mostantól szüksége lesz a birtoklás-
ra az élethez. A tulajdon fogja meghatározni azt, hogy ki 
kicsoda, és mire koncentrál az életben. Éva a tulajdonok 
világaként értelmezi az Édenkert utáni létet. A tulajdon 
megszerzése fogja innentől hajtani az em berséget.

A kérdés csupán az: milyen célból szerzünk tulajdont, 
és milyen dolgokat akarunk majd birtokolni?

Mint minden szent és igaz ember, Jákob is, nagyra ér-
tékeli a tulajdonait, hiszen mindenét Isten szolgálatára 
használja. Még a „kis edényeket” sem lehet elpazarolni, 
mert fontos céljuk van a világ megszentelésében. Ezért 
megy vissza értük, nehogy elvesztegessen bármilyen spiri-
tuális lehetőséget, amelyet az Örökkévaló megadott neki.

Mindenkinek vannak tulajdonai. Szükség is van rájuk. 
De hogyan használjuk őket? Miért akarjuk őket? Csupán 
erősnek akarjuk magunkat érezni a materiális dolgok-
tól, vagy spirituális célokra használjuk őket? Van olyan 
tulajdonunk, amelyet igazából nem is kellene birtokol-
nunk, még akkor sem, ha soha rá sem nézünk? A Talmud 
(Ketubot 19a-b) arra utasít minket, hogy helytelen köny-
veket és szerződéseket se tartsunk magunknál, nemhogy 
spirituálisan káros dolgokat.

A dolgaink tényleg meghatároznak minket. Ha sok 
olyan könyvünk lenne a zsidóságról, amelyet ki sem nyi-
tunk, még az is valami pozitív dolgot mondana rólunk.

Ha egy rakás szemét van a pincében – olyan dolgok, 
melyeket soha nem látunk vagy használunk, csak egysze-
rűen nem tudunk kidobni –, akkor ez mit mond rólunk? 
Elképzelhető, hogy csak birtokolni és irányítani akar-
tunk olyan dolgokat, amelyeknek nincs is haszna a gya-
korlati életünkben? 

Lomtalanítás jövő héten? Valaki?

Fordítás · Horváth Arje 
Forrás · aish.com

Vájislách

Amink	van	
Boruch Leff rabbi

m

Nagynak és erősnek 
érzem magam.
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ózsefet, miután megtévesztették, eladták rabszolgá-
nak. A testvérei vérbe mártották a kabátját, és azt 
vitték haza az apjuknak, mondván: „Nézd, mit talál-

tunk. Felismered? Ez a fiad ruhája, vagy nem?” Jákob fel-
ismerte, és azt válaszolta: „Ez a fiam ruhája. Egy vadállat 
széttépte Józsefet.” Ezután ezt olvassuk:

„Jákob megszaggatta a ruháit, durva vászonból készült 
ruhát öltött magára, és sokáig gyászolta a fiát. A fiai és a 
lányai próbálták vigasztalni, de ő nem akart megvigasz-
talódni. Azt mondta: „A sírig fogom gyászolni a fiamat.” 
(1Mózes 37:34–35.)

Miért nem akart Jákob megvigasztalódni? A zsidó val-
lási törvények határt szabnak a gyásznak: süve (a teme-
tés utáni első hét), selosim (harminc nap) és végül egy 
év. Nincs olyan gyász, amely örökké tartana. A Talmud 
(Moed Katan 27b) szerint Isten  azt mondja az olyan em-
bernek, aki a kellő időnél tovább gyászol, hogy „nem le-
hetsz nálam megértőbb”. 

A midrás egy figyelemre méltó választ ad a kérdés-
re: „Csak akkor tudunk megvigasztalódni, ha meg-
halt az, akit gyászolunk, de ha él, akkor nem.” Jákob 
nem volt hajlandó megvigasztalódni, mert nem adta fel 
a reményt, hogy József még mindig él. Ez a tragikus 
sorsuk azoknak, akik elveszítették egy családtagjukat 
(az eltűnt katonák szülei például), de még nem lehet-
nek biztosak abban, hogy az halott. Ők nem tudnak a 
megszokott módon gyászolni, mert nem tudják felad-
ni a reményt, hogy az eltűntet esetleg még meg lehet 
menteni. A szenvedésükkel egyfajta hűséget mutatnak, 
ám ha feladnák a reményt, ha gyászolnának, és elfo-
gadnák a veszteséget, az árulás lenne. Ilyen esetekben 
a gyász nem érhet véget. Az, ha valaki nem hajlandó 
megvigasztalódni, azt jelenti, hogy nem akarja felad-
ni a reményt.

Miért gondolhatta Jákob, hogy van oka a reményre? 
Biztosan felismerte József véres kabátját, és ki is mondta: 
„egy vadállat széttépte Józsefet”. Ez talán nem azt jelen-
tené, hogy elfogadta, József meghalt? 

David Daube tett erre egy javaslatot, amelyet meggyő-
zőnek találok. Amit Jákobnak a fiai mondanak – „haker 
na”, „felismered?” –, annak lehetnek jogi konnotációi is.

„Ha egy ember megőrzésre ad egy szamarat, egy ökröt, 
egy birkát vagy bármilyen más állatot valaki másnak, és 
az állat megsérül, vagy ellopják, amíg senki nem figyel, 
az ügyet úgy kell megoldani, hogy az, akit megbíztak a 
megőrzéssel, esküt kell, hogy tegyen Isten előtt, hogy 
nem károsította meg a másikat. … Ha az állatot széttép-
te egy vadállat, akkor az illetőnek el kell vinnie a marad-
ványokat bizonyítékként, és nem kell fizetnie a széttépett 
állatért (Smosz 22:10–13).

Az ügyben a megőrzéssel megbízott ember (somer) fe-
lelősségének a mértéke a kérdés. Ha az állat az ő gon-
datlansága miatt veszett el, akkor ő a hibás, és meg kell 
térítenie a kárt. Ha nem történt gondatlanság, csak vis 
major, vagyis egy nem előrelátható, megelőzhetetlen bal-
eset, akkor a somert nem lehet hibáztatni. Ilyen eset az, 
amikor egy vadállat az oka a veszteségnek. Ennek a tör-
vénynek a szavai – „tarof jitaréf ”, „széttépett” – párhu-
zamba állíthatók Jákob ítéletével Józseffel kapcsolatban: 
„tarof toraf Joszef ”, vagyis „széttépték Józsefet”.

Tudjuk, hogy hasonló törvények léteztek a tóraadás 
előtt is. Maga Jákob mondja Lábánnak, akinek a nyájá-
nak az őrzésével meg lett bízva, hogy: „nem hoztam el 
neked a széttépett állatot, mert megtérítettem  a veszte-
séget” (31:39). Ez azt jelenti, hogy az őrző már akkor sem 
volt felelős a kárért, amelyet egy vadállat okozott. Egy 
másik hasonló esetben egy idősebb testvérre volt rábízva 
az öccse sorsa (vagyis amikor kettesben voltak egyedül). 
Ez az értelme annak, hogy Káin mindent tagad, mikor 

Vájésev

Aki	nem	volt	hajlandó
megvigasztalódni
Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks
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nem akarja feladni a 
reményt

és akkor egyszer bizonyosan visszakapjuk…
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Isten Ábel halálával szembesíti. „Őrzője [somer] vagyok 
én az öcsémnek?”

Így már jobban értjük, hogy mi történik Jákob és a fiai 
között, mikor azok József nélkül térnek haza. Felelősségre 
kellene hogy legyenek vonva a testvérük eltűnéséért, de 
hogy ezt elkerüljék, a későbbi bibliai törvény szerint el-
viszik a maradványt bizonyítékul. Az akkor életben lévő 
törvények szerint, ha a maradványok bizonyítják, hogy 
egy vadállat támadta meg Józsefet, ártatlannak kell őket 
ítélni. Tehát amikor megkérdezik Jákobot, hogy felisme-
ri-e a kabátot, az valójában egy jogi felszólítás, hogy vizs-
gálja meg a bizonyítékot. Jákobnak nincs más választása, 
mint hogy megtegye, amit kérnek, és a bizonyíték alap-
ján felmentse őket a vád alól. Lehet, hogy fel kell valakit 
mentenie a bizonyítékok hiánya miatt, de a bírónak ma-
radhatnak személyes kétségei. Jákob tehát a fiait ártatlan-
nak kellett, hogy találja, anélkül hogy feltétlenül elhitte 
volna, amit mondtak. Nem hitte el, és az, hogy nem vi-
gasztalódott meg, mutatja, hogy nem sikerült meggyőzni 
őt. Továbbra is remélte, hogy József életben van, és ez a 
remény végül jogosnak bizonyult. József életben volt, apa 
és fia végül újra találkozhattak.

Van még egy eset a zsidó történelemben, amikor valaki 
nem volt hajlandó megvigasztalódni. Egy későbbi időben 
írja Jirmijá próféta:

„Így szól az Örökkévaló: hang hallatszik Rámában, 
jajszó, keserves sírás; Ráchel sír a gyermekei miatt, nem 
képes megvigasztalódni, mert nincsenek többé gyerekei. 
Így szól az Örökkévaló: tartsd vissza hangodat a sírás-
tól és szemeidet a könnytől, mert van jutalma a mun-
kádnak, úgymond az Örökkévaló, visszatérnek az ellen-
ség országából. És van reménye a jövődnek, úgymond az 
Örökkévaló, és vissza fognak térni a gyermekek az ő ha-
tárukba.” (Jirmejá 31:14–16.)

Miért volt olyan biztos Jirmejá abban, hogy a zsidók 
vissza fognak térni? Mert nem voltak hajlandók megvi-
gasztalódni, nem voltak hajlandók feladni a reményt.

Így volt a babilóniai száműzetés idején is, ahol a zsidók 
hasonlóképp nem voltak hajlandók megvigasztalódni:

„Bábel folyóinál ott ültünk, sírtunk is, mikor megem-
lékeztünk Cionról. … Hogyan énekeljük az Örökkévaló 
éne két idegen földön? Ha rólad megfeledkezem, Jeru zsá-
lem, feledkezzék meg rólam a jobbom! Tapadjon nyelvem 
ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem úgy te-
kintek Jeruzsálemre, mint örömöm csúcspontjára!” (137. 
zsoltár 1–6.)

Azt mesélik Napóleonról, hogy egyszer, mikor Tisa 
beÁv napján egy zsinagóga mellett ment el, nagy siránko-
zást hallott. „Miért sírnak a zsidók?” – kérdezte az egyik 
tisztjét. „Jeruzsálemért” – válaszolta az. „És mikor ve-
szítették el?” „Több, mint 1700 éve.” „Ha egy nép ilyen 
hosszú időn át tudja gyászolni Jeruzsálemet, egy nap biz-
tosan visszakapják” – válaszolta.

A zsidó nép az a nép, amelyik nem volt hajlandó meg-
vigasztalódni, mert sohasem adta fel a reményt. Jákob vé-
gül újra láthatta Józsefet. Ráchel gyermekei is visszatér-
tek a földjükre. Jeruzsálemben újra zsidók élnek. Lehet, 
minden bizonyíték más irányba mutat, úgy tűnhet, hogy 
a veszteség helyrehozhatatlan, így rendelte a történelem, 
és ezt a sorsot el kell fogadni. A zsidók azonban sohasem 
hittek a bizonyítéknak, mert valami más ellene szólt – 
a hit, a bizalom, valami halhatatlan remény, amely erő-
sebbnek mutatkozott a történelmi bizonyosságnál. Nem 
túlzás azt mondani, hogy a zsidó nép fennmaradása ezen 
a reményen múlott. Honnan jött ez a remény? Egy egy-
szerű – vagy talán mégsem olyan egyszerű – kifejezés-
ből Jákob életében. Nem volt hajlandó megvigasztalódni. 
Míg egy erőszakkal, szegénységgel, igazságtalansággal 
sújtott világban élünk, nekünk sem szabad.

Fordítás · Bálint Lea 
Forrás · aish.com
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Mikéc

Gazdag	akarok	lenni!
Binjomin Zeév

Meszilát Jesárim az első fejezetében azt mondja, hogy 
minden kihívás az életben: a gazdagság éppen úgy, 

mint a szegénység. Ha viszont valaki szegény, és ez ko-
moly problémát jelent a számára, ne próbáljuk meg ezzel 
a gondolattal vigasztalni. Fordítva is igaz: időnk és ener-
giáink jelentős részét arra fordítjuk, hogy jól éljünk, azaz 
meggazdagodjunk. Vajon akkor is ezt tennénk, ha komo-
lyan gondolnánk, hogy ezzel cseberből vederbe, egyik ki-
hívásból a másikba kerülünk?

Hetiszakaszunkban Jákob kifejezetten jól él. Megkez-
dőd nek az éhínség évei, egyre több családban vannak 
anyagi problémák, de Jákob és 12 fia továbbra sem érzi 
a „válság” hatását. Megtakarított vagyonukból szépen él-
degélnek. Jákob mégis így szól a fiaihoz: lámá titráu? Szó 
szerint: „miért láttatjátok magatokat?” A legtöbben ezt 
úgy magyarázzák: miért hagyjátok, hogy mások is lássák, 
hogy míg ők éheznek, ti jól éltek? Álljatok be ti is a sorba! 
Mindenki Egyiptomba megy gabonát venni, tegyétek ezt 
ti is! Ne lógjatok ki a sorból.

A mi gondolkodásunkban a gazdagság erősen összefügg 

a kényelemmel. Ha gazdag vagyok, az azt jelenti, hogy 
anyagi biztonságban élek, nem kell aggódnom a minden-
napi megélhetésemért. De ez nem minden helyzetben van 
így: Jákobék számára a gazdagság nem jelentett kényelmet. 
A mai világban is megvannak azok a nehézségek, amelyek 
az anyagi jóléttel járnak: törődnünk kell a pénzünkkel, be 
kell fektetnünk, biztonságosan elhelyeznünk. Egyébként a 
mi problémánk a mélyén ugyanaz, mint Jákobé: az ájin 
hárá (rossz szem), vagyis a féltékenység, az a rossz érzés, 
amelyet a mi jólétünk okoz másokban.

Pontosan mit is jelent az ájin hárá? Ez nem olyan babo-
nás elképzelés, mint a „szemmel verés”. Az ilyen típusú gon-

dolkodás már csak azért is idegen a zsidóságtól, mert azt 
sugallja, hogy sötét, Istentől idegen hatalmakat működtet-
hetnek gonosz emberek ártatlanok ellen, saját emberi gyen-
geségükből, féltékenységükből kifolyólag. Valójában az ájin 
hárá éppen ellenkezőleg, Isten irgalmát mutatja a szegények 
iránt. Az egyik legerősebb hatás a világban az ima hatása, 
amelynek különösen nagy az energiája akkor, ha megtört 
szívűek mondják. A Teremtő nem akarja, hogy teremtmé-
nyei feleslegesen, túl sokat szenvedjenek, ezért (úgyszólván) 
fáj neki az, ha az egyik embernek fájdalmat okoz a másik 
gazdagsága. Ennek a problémának az egyik megoldása, ha a 
másiktól (legalábbis részben) elveszi a gazdagságot.

Mégis van az emberben egy olyan érzés, hogy szeret-
nénk gazdagok lenni. Vagy sikeresek, vagy híresek – attól 
függ, kit mi vonz. Akkor is, ha ez irigységet szülhet. Sőt, 
tulajdonképpen van is valami jó érzés abban, ha „irigylés-
re méltók” lehetünk. Ez nem más, mint a motiváció, ami 
kétélű fegyver. Egyrészt olyan energiaforrás, amellyel az 
Örökkévaló ajándékoz meg minket, hogy élvezetesen és 
hatékonyan tudjuk szolgálni Őt. Például, vágyunk arra, 
hogy nagy vagyonunk lehessen, izgatottan gyűjtögetjük 
pénzünket, de azután végül jótékony célra akarjuk fordí-
tani a jelentős részét. Másrészt viszont ha útközben meg-
feledkezünk a célunkról, vagy elveszítjük a helyes pers-
pektívát, akkor az az egész életünket megkeserítheti. Így 
gondolkodhatunk: „először dolgoztam egy csomót azért, 
hogy nagy vagyonom és kényelmem lehessen, azután a 
nagy vagyonnal még több szenvedés járt, majd miután 
tisztességben megöregedtem, mindenféle betegséggel 
kell küzdenem. Értelmetlen az élet és a küzdelem!”

Fontos, hogy tudatosak maradjunk, és elkerüljük ezt a 
gondolkodásmódot. Ennek az a titka, hogy megértjük a 
motivátorok szerepét (pl. vágy a vagyonra, sikerre, hírnév-
re). Ezek képesek arra, hogy megédesítsék a küzdelmün-
ket, és megsokszorozzák energiáinkat. Amíg a motiváció 
hajt minket, hipnotizáljuk magunkat, hogy vágyunk a gaz-
dagságra, hogy az jó lesz nekünk. Utána viszont újra meg 
újra emlékeztetnünk kell magunkat, hogy a motiváció csak 
motiváció, az életkörülményeink valójában csak a próba-
tételünk színtere, legyen az látszólag gazdag, sikeres élet 
vagy az ellenkezője. Így nem érhet minket csalódás, ha a jó 
életkörülmények között sem a pihenés vár ránk.

Mik az igazi vágyaink?

a

az életkörülményeink 
valójában csak a 

próbatételünk színtere
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Klónozott birkák és emberekbe ültethető csipek. Túl gyorsan 
haladunk a tudomány feltérképezetlen területein?

2004. október 15. Washington – Orvostudományi 
mér  földkő vagy támadás a magánélet ellen? Tegnap elfo-
gadták azt az aprócska csipet, amelyet a beteg karjába ül-
tetve, az gyorsan tájékoztatja az orvost vagy a kórházat 
a beteg addigi panaszairól és kezeléseiről. A kritikusok 
sze rint azonban ez az új módszer veszélyeztetheti az or-
vosi adatok bizalmas jellegét.

 „Elfogadták az orvosi célú beütethető chipeket” – 
Diedra Henderson (AP).

1811 és 1817 között technológiaellenes megmozdulá-
sok sora söpört végig Anglián. Ludditáknak becézték 
ő ket Ned Ludd után, aki munkás volt az 1700-as évek 
vé gén, és a szóbeszéd szerint összetörte a szövőgépeket. 
A ludditák támogatták az ipari forradalomban feltalált, 
a munkát megkönnyítő gépek pusztítását. Pontosabban 
gyapjú és gyapotüzemeket támadtak meg. Mivel azt hit-
ték, hogy a modern gépek csökkentik a munkába állás 
lehetőségeit, célul tűzték maguk elé, hogy megvédjék a 
régi, bevett eljárásokat az új technológiákkal szemben.

A mozgalom olyan veszedelmesnek bizonyult, hogy a 
„géprombolást” főbenjáró bűnnek nyilvánították Ang li-
ában, és 1813-ban 17 embert végeztek ki miatta, másokat 
pe dig száműztek Ausztráliába. Valóságos csatákra is sor 
ke rült a hadsereg és a ludditák között. Volt olyan időszak, 
ami kor a brit hadsereg több egysége harcolt a ludditák el-
len Angliában, mint ahány Na pó leon nal küz-
dött az Ibériai-félszigeten.

Noha a mozgalomnak egyértelmű gazdasá-
gi motivációi voltak, a luddita kifejezést azóta 
is alkalmazzák mindazokra, akik ellenzik a 
modern technológiát vagy annak fejlődését.

Manapság a technológia elképesztő ütem-
ben fejlődik, a klónozott birkáktól az em-
berbe ültethető chipekig szinte naponta vet fel vado-
natúj etikai problémákat. Túl gyorsan haladnánk a 
feltérképezetlen területeken? Lehet valami igazságuk a 
ludditáknak? Hogyan ítéljük meg az új technológiák és 
módszerek moralitását?

Az ember szerepe a Teremtésben
Először vizsgáljuk meg az emberiség szerepét a Tóra 
szem  pontjából. Hol van a helyünk a Teremtés egészé-
ben? Amikor a Tóra leírja a férfi és a nő teremtését, azt 
mond  ja nekünk: „És áldotta meg őket Isten, és mondta 
ne kik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek 
be a Földet és hódítsátok azt meg; s uralkodjatok a ten-
ger hala, az ég madara és minden élő fölött, mely mozog 
a földön.” Az ember arra teremtetett, hogy uralkodjon a 
vi lágon, és igájába hajtsa azt.

Ezt hagyományosan úgy értelmezzük: meg kell érte-
nünk a világot ahhoz, hogy uralkodni tudjuk a környeze-
tünkön. Arra rendeltettünk, hogy hidakat építsünk, és 
hegyeket mozgassunk meg, ezzel is javítsuk az életünk 
minőségét. A Tórának még olyan passzusai is vannak, 
ame lyek arra utasítanak, hogy gyógyítsunk, tehát felha-
talmaz rá, hogy felhasználjuk mindazt a technológiát, 
ami csak a beteg meggyógyításához szükséges.

A világ az ember ajándéka az Örökkévalótól. Azért 
kap tuk, hogy formába öntsük, és alakítsuk, de ami a leg-
fontosabb, hogy tökéletesítsük. Az Örökkévaló még arra 
is rendelt minket, hogy szálljunk versenybe Vele. Amikor 
a Tóra azt mondja: „és teremtette Isten az embert az Ő 
képére, Isten képére teremtette őt”, valójában arra tanít, 
hogy az ember teremtőnek készült, ahogy a Örökkévaló 
is teremtő.

Komolyan vesszük ezt a felhatalmazást. Helytelen for-

mája a vallásosságnak, ha úgy hisszük, hogy az embernek 
tilos javítania a saját sorsán.

A judaizmus fő irányvonala nem ért egyet a régi olva-
sómmal, aki kijelentette, hogy „úgy hiszem, egyedül az 
Örökkévaló döntheti el, hogy ki fogan meg, és ki nem. 
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A	judaizmus	és	a	modern	
technológia
Daniel Eisenberg M.D.

az ember teremtőnek készült, 
ahogy a Örökkévaló is teremtő

Megóvni és fejleszteni – ez a mi dolgunk
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Ha a génjeimnek tovább kell öröklődnie, akkor az termé-
szetes módon meg is fog történni.” Az Örökkévaló ter-
mészetesen valóban dönt arról, hogy ki foganhat meg, de 
milyen alapon jelenthetnénk ki, hogy azzal, ha tökéletes 
fogantatást tesz lehetővé akár lombikban, az nem olyan 
mód, amelyen éppen Ő juttat családhoz emberpárokat?

Jogunk van ahhoz, természetesen, hogy úgy határoz-
zunk, csak természetes úton születhet gyermekünk, de 
ezt a koncepciónkat nem terjeszthetjük ki másokra. A 
zsidó törvény nagyobb tudósai ugyanis engedélyezik a 
mesterséges megtermékenyítést, mert az semmiképpen 
sem hiúsíthatja meg az Örökkévaló akaratát. Ha nem jár 
vele bibliai vagy rabbinikus tiltás, akkor teljes mértékben 
támogatunk minden technológiát, amely segít az embe-
reken.

A hatalommal felelősség is jár
Ez a felhatalmazásunk, hogy átalakíthatjuk a környe-
zetünket, bizonyos felelősségérzékkel is jár. Az ember 
ugyanis kétoldalú megbízatást kapott. Egyrészt meg kell 
hódítania, és uralma alá kell hajtania a Teremtést, ugyan-
akkor a Édenkertbe azzal a parancsolattal került, hogy 
„gondozza és védelmezze” azt. Miközben ki szabad ak-
náznia és fel szabad használnia a világ erőforrásait, a vá-
logatás nélküli pusztítás és pazarlás egyértelműen meg 
vannak tiltva.

A Mídrás így ír erről: „Amikor az Örökkévaló meg-
teremtette Ádámot, felemelte őt, és megmutatta neki az 
Édenkert fáit. Azt mondta neki: »Nézd a teremtménye-
imet, milyen szépek és csodálatra méltók. És mindezt a 
te kedvedért teremtettem. Fontold ezt meg, és légy kö-
rültekintő, ne okozz kárt, és ne pusztítsd az Én világo-
mat, mert ha rontasz rajta, nem lesz senki, aki megjavít-
sa utánad.«”

Jobb lenne a világ az ember beavatkozása nélkül?
Vannak olyanok, mint a ludditák, vagy mint a „vissza a 
természetbe” mozgalom hívei, akik az ember környezet-
re gyakorolt hatását negatívan élik meg. Ők azt állítják, 
hogy a világ jobban járna, ha megmaradna „természetes” 
állapotában.

Ez pontosan ugyanaz a vita, amelyet Turnus Rufus ró-
mai generális, és Rabbi Akiva már lefolytattak egyszer. 
Akkor az volt a kérdés, hogy miért metélik körül a zsi-
dók a fiaikat. Úgy gondolják talán, hogy tökéletesíthetik 
a Teremtő művét?

Rabbi Akiva akkor gabonát és kenyeret tett Turnus 
Rufus elé, és megkérdezte, melyiket enné meg szíveseb-
ben. A generális természetesen a kenyeret választotta, 
ami vel egyértelműen bizonyította, hogy az ember képes 
tö kéletesíteni a természetet. Ahogy a kenyérsütéssel tö-
kéletesítjük a búzát, úgy a körülmetéléssel tökéletesítjük 
az embert. A judaizmus nem tekinti teljesnek a világot az 
ember és tevékenysége nélkül. Partnerek vagyunk a te-
remtésben, a világ minden aspektusában, a technológiát 
is beleértve.

Az ember világot tökéletesítő szerepe túlmutat a pusz-
ta fizikai változásokon. A parancsolat arra is vonatkozik, 
hogy fejlesszük a világ spirituális állapotát. Ismét Turnus 
Rufushoz és rabbi Akivához fordulunk: a generális meg-
kérdezte, hogy ha az Örökkévaló annyira szereti a sze-
gényeket, akkor miért nem segít rajtuk. Rabbi Akiva azt 
felelte, hogy az Örökkévaló szeretné, ha az emberek a 
partnerei lennének a spirituális teremtésben, és érdeme-
ket szereznének a jótékonykodással.

Meddig terjed a felhatalmazásunk?
Rabbi Akiva érvelése ellenére sokan gondolják úgy, hogy 
ma ga a Tóra limitálja a technológiai fejlődést. Például 
Éva miatt szenvedi meg minden asszony a gyermekszü-
lést. Ez a büntetés ellentétes volna az epidurális érzéste-
le nítők használatával? A XIX. században néhány keresz-
tény teológus elítélte ugyan a kloroform használatát a 
szü lési fájdalmak csillapítására, a judaizmus viszont in-
kább úgy tekintett a fájdalmas szülés átkára, mint egy 
valami kihívásra, nem úgy, mintha lenne egy olyan elvá-
rás, hogy akkor is kibírjuk a fájdalmat, ha az csillapítha-
tó. Támogatjuk a fájdalomcsillapító eljárások fejlesztését, 
és a zsidó törvény engedélyezi gyógyszerek használatát a 
szü lési fájdalmak ellen.

Hasonlóképp az embert szinte teremtése óta sújtja a 
halál átka is, ugyanakkor arra lett rendelve, hogy győzze 
le a halált, és vágyjon az életre.

Noha filozófia értelemben a Teremtő a betegségek for-
rása is, Ő utasít bennünket arra, hogy gyógyítsunk.

A tudomány nem csak áldás
A modern technológiák nagyszerű ígéretei ellenére is 
észben kell tartanunk, hogy milyen következmények-
kel jár az adott technológia alkalmazása embertársa-
inkra nézve. Vegyük észre, hogy a fejlődés hosszú távú 
előnyei szinte mindig tetemesebbek a hosszú távú hátrá-
nyoknál, ugyanakkor rövid távon nehéz helyzetbe kerül-
hetnek azok az emberek, akiket helyettesítettünk az új 
technikával. A parkolóórák például hatékonyak, de amíg 
az a parkolóőr, aki eddig a díjat szedte, nem talál magá-
nak egy másik állást, addig ő munkanélküli lesz az új óra 
miatt. Még mielőtt kiderül, mekkora jelentősége van a 
tudományos fejlődés jótékony hatásának, fel kell készül-
nünk arra, hogy megküzdjünk e fejlődés rövid távú nega-
tív következményeivel. 

Nemes célokra kell használnunk a technológiát. Néz-
zünk bele mélyebben a fejlődés zsidó megközelítésébe, 
ahogy a Tóra elején találkozunk vele. A Teremtés törté-
nete olyan világot mutat be, ahol a források kiaknázatlan 
tö megei csak az ember teremtésére várnak, hogy megmu-
tathassák a bennük rejlő lehetőséget. Az ember eljöve-
telével a technológia azonnal robbanásszerű fejlődésnek 
indul, hiszen az ember rögtön növénytermesztésbe és ál-
lattenyésztésbe kezd, a nyolcadik generáció pedig már 
nomád módon pásztorkodik, és fémből készült eszközö-
ket is használ.
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Rási viszont, a XI. századi tórakommentátor kiemeli, 
hogy Juvál, a „sátorlakók apja” házakat épített a bálvá-
nyainak, Juvál szintén bálványimádásra találta fel a hárfát 
és a furulyát, Tuvál-Kájin réz és vaseszközeit pedig gyil-
kosok használták fegyverként. Látjuk, hogy nem sokkal 
a technológia kezdeti fellendülése után a világ gonosszá 
vált, míg el nem pusztította az özönvíz.

Az események ilyetén alakulása azonban nem a tech-
nológia gonoszságára figyelmeztet minket, hanem arra, 
hogy a tudomány eredményeinek felhasználásakor a go-
noszág is jelen lehet. Az özönvíz sem az új technológia 
következménye volt, hanem az emberi gonoszságé. A 
Tóra le is írja ezt a rablásokkal és erőszakkal teli, gonosz 
világot. Pontosan ez a mód, ahogy az emberek bántak 
egymással, volt az, ami a világ pusztulásához vezetett.

Az új technológiák immorális alkalmazása az, ami szá-
munkra „túlmegy egy határon”. A judaizmus mindig is 
örömmel fogadta a technológia fejlődését, mert a techno-
lógia maga etikailag semleges. Az etikai kérdések min-
dig az alkalmazásnál merülnek fel. Amikor Káin a rosz-
szabbik termésből vitt áldozatot, és visszautasíttatott, 
akkor arról kapott figyelmeztetést, hogy az emberi aka-
rat szabad, olyan ajándékot visz, amilyen szerinte meg-
felelő. Az Örökkévaló egyetlen elvárása az, hogy hasz-
nálja az adottságait bölcsen és méltóképpen. A 
mi dolgunk eldönteni, hogy mikor etikus hasz-
nálni egy új technológiát, és mikor kell önural-
mat gyakorolnunk. A legnagyobb kihívás elé ép-
pen az állít bennünket, hogy hogyan használjuk 
etikusan Isten adta kíváncsiságunk gyümölcse-
it. Minden új áttörés egyszerre jelent reményt 
és veszélyt is. Az atomenergia például elláthat 
árammal egy várost, bomba formájában viszont 
a pusztítás lehetőségét rejti. A radioaktív sugárzással di-
agnosztizálhatók és gyógyíthatók egyes betegségek, vagy 
városokat lehet elpusztítani vele.

Mi a helyzet az orvostudománnyal?
Az orvostudományra ugyanezek az elvek vonatkoznak. 
A biotechnológia gyors fejlődése sokak számára nyújt re-
ményt. Tovább élünk, mint valaha, az oltásoknak és az 
antibiotikumoknak köszönhetően pedig a fertőző beteg-
ségek ma már inkább csak kellemetlenséget jelentenek, 
semmint halálos fenyegetést. A fekete himlő megszűnt. 
A kanyaró, a mumpsz, a szamárköhögés és a gyermek-
bénulás tulajdonképpen már csak az emlékeinkben léte-
zik. Ebben a tekintetben uraljuk a világot, legyőztük a 
betegségeket, a judaizmus pedig minden orvosi áttörést 
ünnepel.

De az orvostudománynak sem minden részterülete 
megkérdőjelezhetetlenül jó. Vegyük például a mestersé-
ges megtermékenyítést. A beültetés előtti diagnosztizá-
lással megelőzhetők a genetikai betegségek. Néhány osz-
tódás után ugyanis egy-két sejtet már biztonságosan ki 
lehet emelni a zigótából. Ezeket komplex genetikai ana-
lízisnek vetik alá. Ha például egy házaspár mindkét tagja 

hordozza a Tay–Sachs-szindrómát, számukra természe-
tesen megengedhető, hogy a beültetés előtti diagnózis se-
gítségét vegyék igénybe ahhoz, hogy egészséges gyerme-
keik születhessenek.

Csak az egészséges embriók beültetésével kerülhe-
tők el az olyan tragédiák, mint a Tay–Sachs-szindrómás 
gyermek születése. Ebben az esetben az eljárás alkalma-
zása etikus lehet. De mi a helyzet azzal az esettel, ami-
kor a baba nemét választanánk meg ilyen módon? Csak 
fiú embriókat ültessünk be? Vagy csak lányokat? Minden 
egyes embriót szűrnünk kellene a millió genetikai erede-
tű betegség mindegyikére? Alacsony (vagy akár átlagos) 
IQ-ra, rövidlátásra, barna szemre? Most, hogy a humán 
genom project feltérképezte a génjeinket, vajon fogunk-e 
genetikai kripliket létrehozni, és vajon megtervezzük-e 
majd az elvárásainknak megfelelő gyereket?

Ezenkívül az emberi szenvedést is, amit a technoló-
gia alkalmazása hozhat magával, figyelembe kell venni. 
Noha általában úgy gondoljuk, hogy pontosabb informá-
ciók birtokában jobb döntéseket hozunk, ez nem mindig 
igaz. Mi történik akkor, ha az információ csak félelmet 
kelt, de reményt nem ad? Manapság már egy sor gene-
tikai eredetű betegségre tesztelhetjük az embereket. Ha 
azonban egy gyógyíthatatlan betegségre való hajlam gén-

jeit fedezi fel bennünk a teszt, akkor milyen pozitív infor-
mációt kaptunk? Jobb lett volna el sem végezni a tesztet!

Az önuralom ereje
Az, ahogyan a judaizmus a technológiát szemléli, sem-
miben sem különbözik attól, ahogyan az élet bármely 
más aspektusára is tekint. Noha lélegzetelállító technikai 
hőstetteket tudunk végrehajtani, a Tórában keresünk vá-
laszokat ara, hogy mikor kell végrehajtanunk őket. Ebben 
a világban, ahol végtelenek a lehetőségeink, nekünk ma-
gunknak kell rájönnünk, hogy hogyan használhatjuk eti-
kusan a felfedezéseinket, mikor tegyünk orvosi csodákat, 
és mikor tartsuk vissza magunkat a hatalmunk gyakorlá-
sától egyszerűen azért, mert az abban az esetben helyte-
len lenne. A világot kell uralnunk, nem pedig egymást.

Ahogy a Prédikátor könyve mondja: „Mindennek ren-
delt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” 
A zsidók tradicionálisan a Tórához fordulnak útmutatá-
sért arról, hogy mikor helyes cselekedni, és mikor kell le-
mondani a cselekvésről.

fordítás · Lengyel Enikő 
forrás · aish.com

A judaizmus nem tekinti 
teljesnek a világot az ember és 

tevékenysége nélkül.
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Sum-háromszög (lásd előző számunkban) tanházai a 
háláchá meghatározói voltak, és Európa német nyel-

vű övezetében nagy elismertséggel bírtak. Az egyik leg-
ismertebb rabbi ebből az időszakból Rabbi Gersom ben 
Jehuda (960–1040), azaz Rabbenu Gersom Meor haGola 
(a diaszpóra megvilágítója) volt Mainzban. A gyerekkorá-
ról különböző legendák maradtak fenn: állítólag elutazott 
Konstantinápolyba, Jeruzsálembe és Babilonba, mielőtt idő-
sebb korában Mainzban telepedett volna le jesivát alapítani. 
Valószínűleg azonban Kelet-Franciaországban, Metz város-
ában született, és házasság révén érkezett Mainzba. Az Írás 
tanulmányozásával, a belőle levont tanulságokat felhasználva 
alapvető újításokat hozott az askenázi zsidóságba. Ő vezette 
be pl. azt a törvényt, hogy a váláshoz az asszonynak az egyet-
értése is szükséges. Korábban ez nem volt minden esetben 
így a gyakorlatban. A nevéhez fűződő törvények közül talán 
leghíresebb a poligámia tilalma. Korábban a zsidó férfiaknak 
meg volt engedve, hogy több nőt vegyenek feleségül válás 
vagy megözvegyülés nélkül. Most viszont egyszerre csak egy 
feleségük lehet. Rabbenu Gersom ezen rendelete máig érvé-
nyes. Ő vezette be továbbá a levéltitok intézményét. Vagyis 
hogy senki sem nyithat fel és olvashat el olyan levelet, amely-
nek nem ő a címzettje.

De más elismert, máig alapvető fontosságú rabbik is 
működtek Worms, Mainz és Speyer közösségeiben. Rabbi 
Meir ben Baruch Rottenburg, azaz a rottenburgi Máhárám, 
aki a wormsi jesivában tanult, majd Rothenburg ob der 
Tauberben saját tanházat alapított, amely egész Európából 
vonzotta a tanítványokat. De a mindenkori legismertebb 
tórakommentátor, Rabbi Slomo ben Jicháki, azaz Rási 
szintén Wormsban tanult mielőtt visszatért a franciaor-
szági Troyes-be, ahol ő is saját jesivát alapított.

A virágzó középkorban szinte minden nagyobb város-
nak volt zsidó közössége, melyek ugyancsak virágoztak. 
Néhány tagjuk kifejezett jómódban élt, ahogy azt külön-
böző régészeti leletek bizonyítják. Jellemzők ezek között 
az úgynevezett „esküvői gyűrűk”. A háláchá szerint az es-
küvőn a vőlegénynek egy legalább prutányi (bronzérményi) 
értékű tárgyat kell a menyasszonynak adnia. Az évszázadok 
során ez a tárgy jellemzően a gyűrű lett. A középkorban 
ezek a gyűrűk általában aranyból készültek, és gazdagon 
megmunkálták őket. Többnyire egy kis ház foglalt helyet 
rajtuk. Ennek a jelentését kétféleképpen értelmezhetjük: A 

ház szimbolizálja a chüpét (esküvői baldachin), illetve az új 
házat, új családot, amelyet az új pár alapítani készül. Más 
interpretáció szerint viszont a ház a jeruzsálemi Szentélyt 
jelképezi, amelynek pusztulására minden zsidónak még 
élete legörömtelibb pillanatában is emlékeznie kell.

Kiutasítás, üldözés és kényszerű keresztség
A zsidó közösségek alapvető problémája a virágzó középkor-
ban az egyház egyre erősödő nyomása. Zsidók nem birto-
kolhattak földet, és nem gyakorolhattak kézműves szakmá-
kat. Kizárólag orvoslással, illetve pénzügyi tevékenységekkel 
foglalkozhattak. Ez utóbbi oka, hogy a keresztényeknek tilos 
volt a kamatszedés. A zsidók nem választhatták meg lakóhe-
lyüket, hanem a magas kerítéssel körbevett zsidónegyedek-
ben kellett lakniuk. Ezeket a negyedeket sötétedés után nem 
hagyhatták el. A középkor legismertebb ilyen zsidónegyede 
a velencei Ghetto, amelynek nevét idővel minden város ilyen 
negyedére alkalmazták. Zsidók már nem vehettek részt a vá-
rosok politikai életében, és magas adókat kellett fizetniük. 
A keresztes hadjáratok és a pestisjárványok idején tömeges 
pogromokra került sor. Az első komoly üldözés 1096-ban 
történt, az első keresztes hadjárat hevületében. A következő 
évszázadokban a belső politikai sérelmek kezelésére gyakran 
a pogromokat és zsidók elleni koncepciós pereket használták 
fel. A zsidókat gyakran krisztusgyilkossággal, gyermekgyil-
kossággal, kútmérgezéssel és egyéb szándékos károkozás-
sal vádolták. Mainz és Worms teljes zsidó lakossága eltűnt, 
Köln pedig elvesztette a közösségének nagyobb részét. Az 
egyház nyomására sok zsidó hagyta magát megkeresztelni, 
mint például a tudós Júda Köln, aki 1128-ban áttért a ke-
reszténységre, és pappá vált. Az ilyen kényszerkeresztelkedé-
sek abban az időben mindennaposak voltak.

Rabbenu Gersom a XI. században felismerte a kényszer-
keresztelések problémáját, és olyan szabályokat vezetett be, 
amelyek az ilyen folyamaton átesett emberek helyzetét tisz-
tázni hivatottak. Voltak egyébként fordított esetek is: ke-
resztények, akik a zsidóságra tértek, annak ellenére, hogy az 
egyház üldözte őket, és akit megtaláltak, azt kivégezték. Az 
első ilyen ismert példa Bodo diakónus a IX. századból. A 
giur, vagyis a zsidó vallásra áttérés akkoriban annyira gyako-
ri lehetett, hogy a „prozelitacsinálás” a pogromok egyik in-
dokává vált. Az üldözéshullámok gyakran egyes személyek 
ellen is irányultak. A rothenburgi Máhárámot Habsburg 
Rudolf császár 1286-ban elfogatta, majd 5053 (1293) ijár 
hó 19-én fogságban meghalt. Mindenki megpróbálta kisza-
badítani, kiváltani. Csak 14 évvel halála után egy Alexander 
ben Slomo Wimpfen nevű zsidónak sikerült a holttestét 
visszaszerezni és megfelelő temetésben részesíteni. Őt ké-
sőbb a rabbi mellé temették, sírjaik ma is látogathatók a 
wormsi zsidó temetőben. 

Csak a XV. században ért véget Közép-Európában a 
rendszeres zsidóüldözés, de addigra már a korábban vi-
rágzó közösségek nagy része megsemmisült. Sok városba 
(pl. Köln) zsidóknak tilos volt visszatérni és a nem zsidó 
lakosság között lakni.

fordítás · Silber Gábor

Védett,	eltűrt,
mégis	üldözött
2.	rész
Shulamis Lösch

a
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ov Levy rabbi egyike a Lativ legnépszerűbb tanára-
inak. Előadásaiban gyakran foglalkozik a tudomá-

nyos felfedezések és a halachikus gondolkozás találkozási 
pontjaival. Interjúnkban is erről, a tudomány és a hagyo-
mányos zsidóság feszültségektől sem mentes viszonyáról 
kérdeztük.

Az emberek amikor a hagyományos zsidó életről esik szó, haj-
lamosak azt a kor követelményeinek való megfelelés igényétől 
élesen elválasztani. Ebből következően az ortodoxiát is vala-
miféle múltban rekedt, a mai körülményekhez nem illeszkedő, 
obskúrus társaságnak gondolják, amellyel nem könnyű párbe-
szédet kezdeményezni, és még nehezebb kapcsolódni hozzá. 
Az előadásaid hallgatva azonban hamar nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy ez nincs feltétlenül így. Sokkal inkább úgy tűnik, az 
ortodoxia – legalábbis egy tekintélyes része – feladatául tűzte 
ki, hogy reflektáljon a társadalmi és tudományos változások-
ra, ennek megfelelően maga is keresi a releváns válaszokat a 
modernitás égető kérdéseire.

Azzal kezdeném, hogy már a fogalom is – „ortodox” – 
valamiféle konzervatív, hagyományokra támaszkodó at-
titűdre utal, ám a tradíciókhoz fűződő viszony koránt-
sem ennyire egyértelmű. Hadd világítsam meg mindezt 
egy példával! A Tóra azt mondja: „Összegyűjtöd a gabo-
nát, a szőlősből összeszeded a termést, és az olívát is le-
szeded a fáról”, hogy ebből elkészülhessenek az alapvető 
élelmiszerek minden konyhába. Tehát a lisztből kenyér 
lesz, a szőlőből bor, illetve az olívából olaj. „Veácháltá 
veszávátá” – utána lesz miből enni, és jól fogsz lakni. 
Kérdezik: ha ezzel foglalatoskodsz, mi lesz a tóratanu-
lással? Két válasz hangzik el, és szerintem e két vélemény 
szerint oszlik meg a mai napig a zsidóság hozzáállása a 
világ dolgaihoz. 

Rabbi Simon bár Jocháj azt mondja, ha betartjátok Isten 
parancsolatait, és azok szerint éltek, bővelkedni fogtok az 
anyagi javakban. Rabbi Jismáél tanítása ezzel szemben a 
következő: a vetés idején vetni kell, aratáskor aratni, és 
a közbülső idő a tóratanulásé. Ezzel összhangban az or-
todoxia felfogása is megosztott a kérdésben. Egyik cso-
portja azt tűzte ki a zászlajára, hogy a legfontosabb érték 
a Tórával való foglalatosság. A másik, amelyet a Misná 
a Pirké Ávot traktátusban úgy fogalmaz meg, hogy „tov 
Torá im derech erec, sejegiát snéhem máskáchát ávon”. 
Ez magyarul azt jelenti, hogy jó kombinálni a Tórát a 

világ útjával, mert aki mindkettővel foglalkozik, az biz-
tosan nem fog vétkezni. Ebből következően a hagyo-
mányos zsidóság egyik rétege Rabbi Simon bár Jochájt 
követve a Tóra tanulmányozásának szenteli az ideje leg-
nagyobb részét. A másik Rabbi Jismáélt alapul véve meg-
próbálja megtalálni az egyensúlyt a világi elfoglaltságok 
és a tanulás között. Érdekes, hogy a Talmud is leszögezi: 
sokan próbálták a gyakorlatba átültetni Rabbi Simon bár 
Jocháj elveit, de nem sikerült nekik. Ezzel szemben azok, 
akik Rabbi Jismáél tanítását követték, sikerrel jártak. 

Mindezek alapján kialakult egy olyan helyzet, ahol 
egyes csoportok megalkuvás nélkül képviselik a tórata-
nulás felsőbbségét minden mással szemben. Valóban, 
kétség sem férhet ahhoz, hogy ezzel a meggyőződés-
sel – legalábbis az ortodox világban – nem lehet vitába 
szállni. Az már más kérdés viszont, hogy ez a szó leg-
szebb, legteljesebb értelmében vett önfeloldozás, vagyis 
a kizárólag a tóratanulásnak szentelt élet, amely hangsú-
lyozom, hallatlan nehéz vállalás, vajon mindenki számá-
ra teljesíthető-e? Zárójelben jegyzem meg, hogy amikor 
Izraelben kritizálják a jesivabóchereket, mondván, csak 
üldögélnek a tanházakban naphosszat, bezzeg a kato-
nák mi mindent tesznek az országért, én mindig így vá-
laszolok: várj-várj, próbálj Te Talmudot tanulni reggeltől 
késő estig! Nemcsak az erőfeszítésről beszélek, hanem az 
egyén saját, belső világáról, arról a rengeteg lemondásról, 
amelyen keresztül a tóratanuló hátat fordít a kényelem-
nek, a világi élvezeteknek. Meg kell mondjam, ez nem 
könnyű feladat! 

Láthatjuk tehát, hogy az ortodox világ egésze kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a tóratanulásnak. A kérdés ép-
pen ezért már csak az lehet, hogy mindenki számára 
egyforma érvénnyel bír-e ez a magas mérce, vagy, mint 
a Talmud kijelentéséből is láthattuk, a legtöbben hiába 
próbálják követni Rabbi Simon bár Jocháj szavait, nem 
járnak sikerrel! Természetesen az általa felállított mércé-
re, értékrendre óriási szükség van, hiszen enélkül a társa-

„A	tudományt	nem	lehet
összehasonlítani	a	hittel!”
RÉTI JÁNOS

várj-várj, próbálj Te 
Talmudot tanulni reggeltől 

késő estig! 

d
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dalom biztosan elvesztené a fonalat. Úgy tűnik azonban, 
nem mindenki képes járni ezen a nehéz úton, szükség 
van ezért Rabbi Jismáél útmutatására is, és el kell fogad-
nunk azokat is, akik nem képesek folyamatosan a legma-
gasabb színvonalon teljesíteni a tanulmányok során! 

A Talmud világosan eligazít bennünket abban, hogy 
mennyit foglalkozhatunk a világ dolgaival, amikor fel-
teszi a kérdést, mikor megengedett számunkra a görög 
nyelv elsajátítása, majd válaszol is rá: amikor nincs sem 
nappal, sem éjszaka! Hiszen írva van: foglalkozz a tóra-
tanulással éjjel-nappal. Ugyanakkor tudjuk jól, rengeteg 
rabbi kiváló orvos, filozófus, fizikus volt. Ebből az lát-
szik, hogy a világgal való foglalkozás széles körben el van 
ismerve. A Tóra a teremtéssel kapcsolatban azt mond-
ja az embernek, hogy kezeljétek és őrizzétek a világot, 
mert rátok lett bízva, ám jogosan merülhet fel a kérdés, 
hogyan lehetne a világ dolgait megfelelően használnunk, 
ha nem tanulmányozzuk a működését? Ez a forrása te-
hát annak, hogy emberként Isten művét tanulmányoz-
zuk. Maimonidesz Ábrahámmal kapcsolatosan meg-
jegyzi, hogy az Örökkévalót a teremtésen keresztül is fel 
tudjuk fedezni. Ezért mi abban hiszünk, hogy a világgal 
való foglalkozás nem jár együtt a Teremtőtől való eltávo-
lodással. Éppen ellenkezőleg, azt valljuk, hogy a világot 
Isten teremtette. Amint a Midrás megjegyzi, Ábrahám 
már hároméves korában feltette a kérdést: Ki van mö-
götte? Hiszen nem lehetséges, hogy a világ mintegy ma-
gától jött létre! Ha szabad ezt mondanom, egy tervezőt, 
egy mérnököt – a jó Teremtőt kell keressük a háttérben! 
Istent a teremtésen, a természetet pedig a természettu-
dományokon keresztül ismerhetjük meg. Másként fogal-
mazva: amikor a világgal foglalkozom, tulajdonképpen 
az Örökkévalót fedezem fel. Ez ugyanakkor nem azo-
nos Spinoza panteizmusával, ugyanis a természet sem-
miképpen sem azonos Istennel! Maimonideszt követve 
az Örökkévalóra csak mint transzcendens Istenre tudok 
gondolni, aki teremtette a természetet, de felette áll. 

Csakhogy a Tóra és a tudomány nem mindenben értenek egyet 
egymással!

Ha már elhangzott a természettudomány fogalma, meg 
kell jegyezni, hogy a mai tudomány nem fogadja el Mózes 
I. fejezetének teremtésmodelljét. Rabbi Simon bár Jocháj 
követőit nem foglalkoztatja, hidegen hagyja ez a prob-
léma. Ám azokat, akik Rabbi Jismáél véleményén van-
nak, ez a dilemma komoly kihívás elé állítja. A Tóra és 
a természettudomány viszonyrendszere rengeteg gondol-
kodót késztetett vizsgálódásra, ennek megfelelően szá-
mos vélemény elhangzott már a kérdésben. Az egyik arra 
hivatkozik, hogy a Tóra nem tudományos könyv. Akkor 
viszont felmerül a kérdés, mi a tudomány? Definiálni a 
tudományt én csak úgy tudom, ha mérvadó és híres tudo-
mányfilozófusokra hivatkozom. Karl Popper és Thomas 
Kuhn egyaránt azt állítja, hogy a tudományra adott min-
den definíció csak addig érvényes, ameddig nem találok 

jobbat helyette. Popper szerint a tudomány nem abszolút 
igazság, azaz nem 100 százalékig igaz, de nem is 10 szá-
zalékosan, hiszen ebben az esetben rég megszűnt volna 
létezni. Mondjuk 95 százalékos igazságtartalma van, ami 
egyáltalán nem rossz, hiszen ezzel már lehet kezdeni va-
lamit. A fizikusok ezzel a 95 százalékkal eljutnak akár a 
Marsra is! Az orvostudomány ezzel az aránnyal sikerrel 
kezel halálos betegségeket is. De azzal, hogy a tudomány 
nem 100 százalékban érvényes, ki van annak téve, hogy 
bármelyik állítását megcáfolhatják. 

Thomas Kuhn paradigmákban gondolkodik. Ez azt 
jelenti, hogy minden paradigmának megvan a maga 
igazsága, csakhogy ez azt is magában hordozza, hogy 
a paradigmákat nem lehet összehasonlítani egymással! 
Ugyanis ami egy paradigmára vonatkoztatva érvényes 
állítás, az nem biztos, hogy megfeleltethető egy másik 
paradigmára nézve. A tudomány mindaddig elfogad és 
használ egy paradigmát, amíg nem talál egy másikat he-
lyette. A vallás és tudomány viszonyában is ezt kell szem 
előtt tartanunk! El kell fogadni, hogy a tudomány nem 
abszolút dolog, így nem is kell tartani tőle! Amit a tu-

domány mond, az nem biztos, hogy igaz. Ezzel szemben 
mi a Tórára mint abszolút igazságra gondolunk. Viszont 
ettől a Tóra még nem válik tudománnyá, hanem Isten 
által az embernek átadott törvénykönyv. A természet-
tudományt nem a Tórából tanulom. Akkor mégis mi-
ért kezdődik így: „berésit bárá” („kezdetben teremtette”), 
miért nem mondjuk a tízparancsolattal? Mert azt akar-
ja közölni, hogy a világ az Örökkévaló által teremtetett, 
vagyis a Teremtő transzcendens Isten. Ezzel visszautasít 
minden panteizmuson és immanencián alapuló filozófi-
át. Egy hitkérdést old meg így. Kinyilatkoztatja, hogy az 
Örökkévaló teremtette a világot, nem azonos vele. 

Ezért amikor a tudomány azt mondja, hogy a világ 
nem 5775 éves, hanem több milliárd, ez nekünk tel-
jesen mintegy, hiszen egészen más mércét alkalmaz. 
Másrészt az imént elmondottak fényében ki mondta, 
hogy ez egyáltalán igaz? Egy másik vélekedés szerint 
megpróbálhatjuk összeegyezetni a két eltérő nézőpon-
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tot. Egy osztálytársam apukája például fizikus volt, akit 
vallásos emberként foglalkoztatta a világ korának kér-
dése. A feladványt úgy oldotta meg, hogy amikor a Tóra 
azt mondja, „hat nap alatt”, azt nem 24 órás egységek-
ként értelmezte, hanem úgy vélte, a „napokkal” az Írás 
időszakokat kívánt jelölni. Ez egyébként is nehezen le-
hetne másként, hiszen már azelőtt „lett este és lett reg-
gel”, az első, a második és a harmadik napon, mielőtt az 
égitesteket a Teremtő elhelyezte volna az égen! Hogy 
milyen hosszú ez az időszak? Nem tudjuk. Mindenestre 
nem az a 24 óra, amellyel a tudomány számol. A har-
madik lehetőség szerint egy midrást veszünk alapul, 
amelyik azt mondja, az Örökkévaló több világot terem-
tett mielőtt ezt meghagyta. A mai világ 5775 éves, de 
a dinoszaurusz csontvázak, amelyek biztosan idősebbek 
hatezer évnél, azoknak a világoknak a maradványai, 
amelyeket elpusztított az Örökkévaló. Vagy, hangzik 
egy másik válasz, érvelhetünk azzal is, hogy – mint ol-
vassuk – az özönvíz csapása megváltoztatta a természe-
tet. Márpedig ha valóban változás történt, máris nem 
beszélhetünk objektív dolgokról, még ha a carbon-14-es 
időmeghatározásra hivatkozunk is. Ha mondjuk lenne 
egy újabb özönvíz, lehet, hogy vizsgálatok már kétszer 
olyan hosszú időtartamot mutatnának ki. Nem tudom, 
az mindenesetre világos, hogy amikor millió években 
gondolkozunk, az nem más mint elmélet. Nem bizonyí-

ték. Egy azonban biztos: a tudományt nem lehet össze-
hasonlítani a hittel!

Kérdezem: mi a jobb, a bacilus vagy az ember? Nem 
lehet megválaszolni. Méghozzá azért, mert a tudomány 
nem alkalmazhatja a jó és a rossz kategóriáit. A tudo-
mány mindössze számokba önti a tényeket, de nem foglal 
állást erkölcsi kérdésekben. A Tóra ezzel szemben ami-
kor a teremtés során az Örökkévaló kijelenti, hogy „ez jó”, 
már értéket közöl. Értékrendet, etikát ad át nekünk, nem 
tudományos nézeteket. A tudomány viszont csak száraz 

tényekről szól, mondjuk megállapítja, hogy a víz 100 fo-
kos hőmérsékletet ért el. Én viszont halachikus ember-
ként tudni fogom, hogy ez a víz alkalmas kóserolásra. 
Tóra és tudomány egész egyszerűen különböző szférák-
ban mozognak, nem lehet és nem szükséges összevetni a 
két területet. 

Az Atyák Tanításai 5. fejezetének végén szerepel egy 
rész: „háfoch bá veháfoch bá de kulá bá”, azaz tanulmá-

Kérdezem: mi a jobb, 
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nyozd, mert mindent megtalálsz benne! De miért sze-
repel kétszer háfoch bá („tanulmányozd”) a szövegben, 
miért nem elég egyszer? Azért – mondja Rási, mert min-
den alkalommal találhatsz benne újdonságot. „Dekulá 
bá” – mindig más kérdés foglalkoztatja az embert. Jön 
egy ember, ben Bágbág, és kijelenti: tegnap kémiai kér-
déssel foglalkoztam, ma biológiaival, tegnap megtalál-
tam a választ a Tórában, de ma már más érdekel… Erre 
így válaszolnak: „Tegnap megtaláltad a Tórában a választ 
arra, ami foglalkoztat Téged. De ha ma is tanulmányo-
zod, ugyanígy meg fogod találni a feleletet!” Mert kulá 
bá, azaz minden benne van.

Úgy érted, erkölcsi jellegű iránymutatásokat találhatunk ben-
ne? Az imént azt mondtad, a Tóra nem tudományos mű...

Mikor a Tóra leír egy történetet, fontos odafigyelnünk 
arra, hogy a szöveg mit tart fontosnak. Ábrahámnál nem 
írja le, hogy hol született pontosan, milyen volt a gyer-
mekkora, hanem egy szép napon megjelent a színen. De 
miért nem írja le? Nagyon érdekel engem, hogy milyen 
volt a gyermekkora, ám a Tóra mégsem érzi ezt fontos-
nak. Pedig például Mózesnél leírja, hogy pólyásként búj-
tatták. Ábrahám, amikor felfedezte Istent, és elismer-
te Őt, hirdette és terjesztette a monoteizmust. De hogy 
milyen háttérrel jött? Ez nem érdekes. Ábrahám azt ta-
nította, hogy az emberen múlik, miként dönt és cselek-
szik, függetlenül attól, milyen családi, társadalmi háttér 
van mögötte. Persze ezek mind befolyásolják az életét, 
a választásait, de nem függ tőlük. Az életút végső so-
ron az emberen múlik. A Tóra ezért hangsúlyozza, hogy 
Ábrahám felfedezte és elismerte Istent, de az előélete ir-
releváns.

A Tóra nem regény, viszont vannak benne történetek. 
Mit akar ezekkel a Tóra mondani, tanítani? Mi az üze-
nete? A Tóra tulajdonképpen törvénykönyv, de közben 
nevel, tanít, utasít, és értékrendet ad. Ezeket az üzenete-
ket pedig történeteken keresztül próbálja átadni az em-
bernek. Ha látom, hogy viselkedett Ábrahám, abból le-
het tanulni. Nem tudományt, hanem értékrendet. Tehát 

amikor azt mondom, hogy a Biblia nem tudományos 
könyv, hanem értéket közvetít, erre gondolok. A jó és a 
rossz közötti különbséget mutatja meg, ez a feladata. 

Visszatérve arra, hogy „kulá bá”, azaz minden benne 
van, ez azt jelenti, hogy amikor vitatkoznak a rabbik, a 
Talmud jónak látta, hogy a vitákat is ismertesse, és ne 
csak a konklúziót, az utolsó háláchát. Ugyan ez így köny-
nyebb lenne, de nem! Mert a vitákból lehet tanulni. A 
másik véleményét tudomásul kell venni, tisztelni és ta-
nulni belőle. Tehát amikor azt mondom, „kulá bá”, akkor 
előveszem a talmudi forrásokat, és megpróbálom megta-
lálni benne azokat az eszméket, sőt, egy komplett gon-
dolkodási rendszert, amelyből meríteni lehet egy-egy 
konkrét esetre vonatkozóan.

Azt mondod tehát, hogy a Tóra erkölcsi útmutatásait vonat-
koztatnunk kell a tudományos eredmények gyakorlati alkal-
mazásával kapcsolatos kérdések eldöntésére is?

Pontosan. A Lativ nyílt napján, a klónozásról és egyéb 
orvostudományt érintő kérdésekről szóló előadásomban 
kitértem egy, a Mózes második könyvében szereplő kife-
jezésre, amely így szól: „verápó, jerápe”. Valaki kárt, sé-
rülést okozott embertársának, mert verekedtek, és a Tóra 
így fogalmaz, „verápo, jerápe”. Ez azt jelenti, kezeltesse 
vagy orvosolja. A kérdés most is ugyanaz, mint koráb-

ban volt. Miért fogalmaz a Tóra így, rokon értelmű sza-
vakat helyezve egymás után? Mert a Talmud hangsúlyoz-
ni akarja, hogy az orvosnak meg van engedve kezelni a 
beteget, betegséget.

A „keresztény tudomány” azt mondja, a betegség 
Istentől származik. Neked semmi jogod beavatkozni. 
Ugyanis Isten akaratát nem szabad megváltoztatni! Ha 
büntet, ki vagy te, hogy a szenvedőt feloldozd alóla? A 
zsidó vallás ezzel szemben azt mondja, hogy beavatkoz-
hatsz. Igaz, az valóban jel, hogy bünteti a beteget, de ez 
nem tartozik rád, mivel te nem vagy Isten, te ember vagy. 
Isten azt mondja neked, „ne foglalkozz azzal, hogy én 
most büntetem, hanem lásd el a feladatod!” Márpedig a 
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te feladatod segíteni az embereken. Az orvosnak tehát 
meg van engedve, hogy gyógyítson.

Ebből az következik,hogy foglalkoznunk kell az orvos-
tudománnyal. Amikor felmerül egy olyan kérdés, hogy 
szabad-e szervet átültetni, akkor nekem tanulmányoz-
nom kell, mivel jár a dolog. Az átültetett szerv kétféle 
lehet, élőből vagy halottból származó. Nekem meg kell 
állapítanom, hogy a halott tényleg halott-e, mert min-
denképpen el kell kerülni, hogy életét adja a transzplan-
táció miatt. Ha élő, akkor nem kell azzal számolnom, 
hogy emiatt meghalhat, csak szívátültetésnél. Ölnöm ti-
los! De orvosolni, kezelni kötelességem. Ám hogy med-
dig, mennyit? Erre már a forrásokból tudok választ merí-
teni. A Tórából nem fogom megtudni, hogy miként kell 
kezelnem a beteg vesét, de azt meg tudom találni benne, 
szabad-e kioperálni valakiből és másba ültetni. Adódik a 
következő kérdés: kötelező, vagy sem? Mikor azt mondja 
a Tóra, hogy kezelnem kell a beteget, azt is állítja, hogy 
nem szabad meggyorsítanom a halálos betegség lefolyá-
sát. A Talmud hangsúlyozza, életmentés érdekében sza-
bad megszegni a Tórát (kivéve 3 esetet). Ezt a kijelen-
tést úgy is lehetne érteni, hogy halálos beteg esetén, mivel 
neki már úgyis mindegy, nem kell megszegnem a szom-
batot annak érdekében, hogy megmentsem. Nem. Nekem 
nem azzal kell foglalkoznom, hogy mikor fog meghalni. 
Beteg? Akkor a szombatot is meg kell szegnünk annak 
érdekében, hogy megmentsük az életét!

A klónozásnál is rögtön felmerül az a kérdés, hogy sza-
bad-e egyáltalán megtenni. A keresztény egyház mindig 
azzal jön, hogy nem szabad a természetbe beavatkozni. 
Én mindig azt válaszolom erre, amivel a beszélgetésünk 
is kezdődött, tehát, hogy az a feladatunk, hogy uralkod-
junk a világon! Ránk van bízva, felelősségünk van felet-
te, őriznünk és kezelnünk kell. Beleértve a betegséget is. 
Csakhogy a klónozás olyasféle beavatkozásnak tűnik, 
mintha isteneket játszanánk, hiszen megduplázunk va-
lakit. Ám én nem tudok a semmiből teremteni valakit. 
Csak lemásolhatom, ami kreálás. Egyedül a Teremtő te-
remt. Az embernek meg van adva az a privilégium, hogy 
kreáljon. Teremteni csak a Teremtő tud, kreálni emberek-
nek is szabad. Amikor klónozunk, akkor nem teremtünk, 
csak másolunk egy emberből még egyet. Ezzel nem vo-
nom kétségbe Istent, még csak nem is istenítem magam. 
Az adott anyagból hozok létre valami újat, mást. Ehhez 
szükségem van egy magra. Ilyen manipulációnál ki lehet 
hagyni a petesejtet, de vajon szabad-e nekem elhagynom 
ezt a részét a folyamatnak? Fontos kérdés. Mindemellett 
nyilvánvaló, hogy vannak olyan halachikus kérdések is, 
amelyek a születendő identitására vonatkoznak. Ha be-
ültetnek egy méhbe egy idegen megtermékenyített pete-
sejtet, felmerül a kérdés, hogy ki az anya. Akié a petesejt, 
vagy aki kihordta? Ezek komoly halachikus kérdések. A 
forrásokat nézve többféle értelmezést lehet adni rájuk. 
Van, aki szerint mind a kettő anya. Egy biológus viszont 
azt mondaná, ilyen nincs. A halachát és a tudományt 
nem lehet összehasonlítani, mert két külön paradigmá-

ban gondolkodik. Mindkét anyát illető lehetőségre van 
erősítő halachikus forrás, tehát mindkettő lehet anya. 
Azért, hogy két testvér ne kerülhessen össze.

Szóval a Talmudban lehet találni forrást erre a kérdés-
re, persze nem konkrétan a béranya problematikáját kell 
keresni a szövegekben. Van olyan eset a Talmudban, hogy 
vesznek egy ágat és beültetik egy másik fába. Ez már egy 
olyan példa, amelyiknél felmerül a kérdés, hogy miféle a 
születő gyümölcs. A sátoros ünnepen a négy növényből 
álló csokorra mondunk áldást, és az etrognál felmerül, 
hogy tiszta fajta legyen, tehát nem olyan, amit citrommal 
kevertek. Mert ha keverik, akkor születő gyümölcs etrog 
lesz vagy citrom? Ez például olyan forrás, amelyből lehet 
meríteni az anya kérdését illetően.

Ezért ha az ember kíváncsi tekintettel tanulmányozza 
a Talmudot, számos jó példát találhat benne modern kér-
dések megválaszolásához. A történeteket ugyanis nem 
hiába hozzák. Ezekben rejlik minden. Bár laikus szem-
mel sokszor érthetetlennek tűnhetnek, de az okos, bölcs 
emberek, ha találnak egy ilyen részt a Talmudban, rögtön 
hozzá tudnak fűzni egyéb eseteket is. 

Szóval az ortodoxiának van érvényes mondanivalója az éle-
tünket formáló változásokkal kapcsolatban...

Amint már kiderült, mi nem utasítjuk el a világot, hanem 
foglalkozunk vele. Ha felmerülnek problémák, felada-
tunk megoldani őket. Ebben a hagyományos forrásokra 
támaszkodhatunk. Ezekről nem gondoljuk azt, hogy el-
avultak, és a modern világhoz semmi közük sincs, hanem 
az értékeken keresztül sok olyan információt kaphatunk, 
amelyeket meg lehet feleltetni a mai világban előfordult 
problémákkal. A tudomány nem értékekből indul ki, de 
feltesz olyan kérdéseket, amelyek az etika körébe tartoz-
nak, márpedig a tóratudósok épp ezzel foglalkoznak.

A Tóra például ellene van annak, hogy fajokat kever-
jünk. Abból indulunk ki, hogy az Örökkévaló megterem-
tette a világot különböző fajokkal együtt, mi ne akar-
junk okosabbak lenni nála, tehát ne hozzunk létre új fajt. 
Isten, ha így áll szándékában, megtette volna. A nézet 
igazságára, illetve arra, hogy nem kell okoskodnunk, a 
legjobb bizonyíték az öszvér, amely nem képes szaporod-
ni. Ne akarj tehát magad is teremtő lenni, mert az zsák-
utcába visz! Viszont amit a Jóteremtő létrehozott, pró-
báld ápolni! A források irányt mutatnak, és megoldást 
ajánlanak fel. Tudatják velem, hogy mit és meddig sza-
bad. Segítenek megoldani a halachikus problémákat, mi-
közben határt szabnak nekem, embernek.

mi nem utasítjuk 
el a világot, hanem 

foglalkozunk vele
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„Amikor az embert az ítélet elé viszik, megkérdezik tőle: 
[...] rögzítettél időket a Tórára?” (Sábát 31a). A Talmud 
6 kérdést említ meg, amelyeket az embertől földi pálya-
futása után megkérdeznek. Ezek közül rögtön a második 
az, hogy rendszeresítette-e a tóratanulást. A vallásos zsidó 
ember számára ugyanis a Tóra tanulása nem csupán intel-
lektuális érdekesség, hanem micvá, vallási kötelezettsége-
inek része, szükséges, hogy szervesen be legyen építve a 
napirendjébe.

A háláchá szerint nem elég, ha alkalomszerűen hall-
gatunk előadásokat a hagyományunkról (bár kétségkívül 
hasznos, és jóval több mint a semmi): „Miután kiment 
az imaházból, menjen be a tanházba, és rögzítsen időt 
a tanulására” – így írja a Sulchán Áruch (Orách Cháim 
155:1). A Misna Brurából megtudhatjuk, hogy régi idők-
ben ez a két intézmény fizikailag is két külön helyen volt. 
Manapság ezt egyszerűbben teljesíthetjük, mert a zsina-
gógákban az ima után szokás rendszeresíteni közös tanu-
lást (például a Kicur Sulchán Áruch, Misna vagy Misna 
Brura könyvekből) – ha ehhez csatlakozunk, azzal telje-
sítettük azt, amit a zsoltár mond: „Erősségről erősség-
re fognak menni, meg fognak jelenni Istennek Cionban” 
(84:8). Ezt a Talmud úgy értelmezi, hogy az egyik „erős-
ség” (chájil) az ima, a másik a tanulás, és aki ezt a gyakor-
latot követi, kiérdemli, hogy fogadhassa a Sechinát (iste-
ni jelenlét).

Ha már rászántuk az időt, hogy rendszeresen tanul-
junk, azonnal adódik a következő kérdés: pontosan mit 
és hogyan is kellene tanulnunk? A válasz a kortól és a 
helyzettől függ. Régi időkben ez volt a recept: „Az ötéves 
az Írásra (Tanach, „zsidó Biblia”), a tízéves a Misnára (a 
Talmud alaptémáját képező rövid szövegek rendszere), a 
tizenhárom éves a micvákra, a tizenöt éves a Gemárára 
[Talmudra] [...]” (Pirké Ávot 5:25). A képlet az volt, hogy 
a bár micvá korú gyerekek számára mi sem volt termé-
szetesebb, mint hogy szinte fejből fújták a zsidó Szentírás 
24 és a Szóbeli Tan/Misna 63 kötetének a szövegét. 
Ahogyan ez világosan ki is derül, ha elolvasunk egy tal-
mudi vitát, ahol a bölcsek könnyedén licitálnak egymás-
ra a legkülönbözőbb forrásokból származó idézeteikkel. 
(Ez a teljesítmény egyébként csak látszólag emberfelet-

ti: vegyünk például valakit, aki szeret dalokat hallgatni 
a rádióban. Kiszámolhatjuk, hogy ha csak hetente 3-4 új 
dalt tanul meg, akkor hány év alatt fog fejből tudni a zsi-
dó hagyomány alapműveivel megegyező mennyiségű in-
formációt.)

Hasonlóan magyarázza Rámbám (Talmud Torá 1:11–
12) a híres talmudi tanítást, miszerint az embernek az 
éveit (életidejét) három részre kell osztania: egyharmad 
az Írásra, egyharmad a Misnára, egyharmad a Talmudra 
(Kidusin 30a). („Misnán” itt a Szóbeli Tant, „Talmudon” 
a logikai következtetéseket, megértő elmélyedést ért-
jük, lásd Jore Deá 246:4.) Rámbám azt mondja, hogy a 
napi tanulásunkat addig osszuk három részre, amíg nem 
sikerült kellően elsajátítani az első kettőt. Ha ez meg-
van, akkor már csak ismételni kell ezeket a szövegeket, 
nehogy elfelejtsük, a maradék időt pedig a „Talmud”-ra 
szánhatjuk. Mind a fent említett Pirké Ávot-idézet, mind 
Rámbám didaktikai célja érthető: stabil alapozás, nagy 
mennyiségű információ biztos ismerete az, amire bizton-
sággal tudjuk a későbbi, mély, komoly tanulásunkat épí-
teni.

A Chászám Szajfer (1762–1839) azt írja, nem vélet-
len, hogy ez a rendszer azóta megváltozott. Az ő szava-
it idézi és magyarázza Ráv Shmuel Wosner (1913-, Sevet 
háLévi 3:144): a fiatalokat manapság rögtön a Talmudra 
tanítják. Először egy egyszerű olvasatot adnak a kezük-
be, amit jól meg kell érteniük, és utána azonnal bevezetik 
őket a szöveg mélységeibe. A régiek módszere arra a fel-

tóratanulás	–	
mit,	mikor,	mennyit?

Binjomin Zeév

Az élet bármely szakaszában elkezdheted.
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tételezésre alapult, hogy az alapszövegek elsajátítása után 
a tanuló rögtön továbbhalad az értelmezések irányába. A 
mostani nemzedékre nem lehet reálisan ráróni ezt a ter-
het – sokan valószínűleg már a folyamat első részében, a 
szövegek megtanulásában túlterhelődnének. Ha pedig az 
alapszövegeknél maradnak meg, az veszélyekkel jár, ami-
re már a Talmudban is találunk utalást: „tartsátok visz-
sza a fiaitokat a higájontól” (Bráchot 28b). Rási megma-
gyarázza, hogy a higájon a túlzásba vitt bibliatanulás. De 
mi lehet abban olyan ártalmas? A Biblia számunkra sok-
szor túl rejtélyesen fogalmaz, és elvileg nagyon sok téves 
értelmezésnek is teret hagy (a talmudi magyarázatok által 
az ember képessé válik ezeknek a kiszűrésére, megkülön-
böztetésére). Ezt a gyakorlati tapasztalat is alátámasztja: 
számos olyan embert ismerünk, akik a Biblia szövegében 
járatosak, a vallásos életmódtól mégis távol maradnak. A 
tipikusan „zsidós gondolkodást”, ami azután az élet szin-
te bármely területén alkalmazható, a Talmudból tanuljuk 
meg. Természetes, hogy idővel a Tanachot is meg kell is-
mernünk, ezt a lemaradást pótolnunk kell. Ennek módja 
az, ha mindennap egy rövid részt áttanulunk belőle, vagy 
minden héten egy alkalommal ülünk neki, akkor azon-
ban persze valamivel hosszabban, például egy egyórás siur 
(előadás) keretein belül.

A háláchák tanulása is mindennapos kötelezettség. A 
Misna Brura (145:9) azt írja, hogy ha csak kevés ideje van 
a tanulásra, akkor a halachákat helyezze a középpontba, 
mert ez az, amit át tud ültetni a gyakorlatba. (A héberül 
tudók számára érdekesség, hogy ezen a ponton említi azt 
a talmudi szójátékot, amelynek alapján a lábjegyzeteinek 
a „Sááré Háciun” címet adta: „Szereti az Örökkévaló Cion 
kapuit, Jákob minden hajlékánál [jobban]” (Zsoltárok 
87:2), de a „Cion” szóval megegyező gyökbetűkből szár-
mazó mecuján azt is jelenti, hogy jártas valamiben. Innen 
tanulják Bölcseink, hogy a háláchában jártas közössége-
ket különösen kedveli az Örökkévaló.) Fent említett írá-
sában Ráv Wosner is hangsúlyozza, hogy szükséges min-
dennap időt szánni a gyakorlati témák, háláchák (akár 
talmudi forrásaik) tanulmányozására.

Szintén a mindennapos tanulás rendjébe ajánlott a 
muszár beiktatása. Ezek olyan könyvek, melyek az ember 
szívéhez szólnak, etikai témákban, hit, becsület, jó tulaj-
donságokat, helyes viselkedést magyarázva. Többek kö-
zött Ráv Shlomo Wolbe (1914–2005) hangsúlyozta több 

helyen ennek elengedhetetlen fontosságát. Héberül a 
Chovot Hálevávot, Igeret HáRámbán, Orchot Cádikim, 
Meszilát Jesárim, Sááré Tesuvá könyveket ajánlotta, és 
azt, hogy egyetlen rövid részlet elmélyült, pontos megér-
tésén keresztül vésse az ember a szívébe ezeket a tanításo-
kat. Aki nem tud héberül, az tanuljon a különböző fordí-
tásokból. Már a Misna Brura is úgy írja a maga idejében 
(1894–1907), hogy „manapság már jó néhány könyv ta-
lálható meg fordításban” – a mi korunkban pedig még 
kevésbé lehet a nyelvtudás hiánya jó kifogás.

Eddig szóltunk arról, hogy hogyan iktassuk be a tanu-
lást a dolgos hétköznapok rendjébe. Most lássunk néhány 
részletet az egész napos tanulás kötelezettsége kapcsán. 
A világ természetes rendje az, hogy amíg az ember fiatal, 
addig ideje nagyobb részét fordítja tanulásra, utána pe-
dig családot alapít, azt pedig el kell tartani, ehhez pedig 
dolgozni szükséges. Ez a rend működik a zsidó világban 
ugyanúgy, ahogyan a „nagyvilágban” is. A jesivákban a 
fiúk alapvetően szinte egésznap a Talmudot tanulják (a lá-
nyok is nagyon komoly vallási tanulmányokat folytatnak, 
hogy Talmudot éppen miért nem, az egy külön cikk té-
mája lehetne), mert abban minden téma benne van, amire 
szüksége lehet egy embernek. Aki tanult már Talmudot, 
az igazolhatja, hogy tényleg sokféle téma keveredik ben-
ne (matematika, fizika, egészség, jog, életbölcsesség stb.). 
A Talmud mellett manapság már természetesen alapvető 
világi ismereteket is beiktatnak a tanrendbe, de ez érte-
lemszerűen sokkal kisebb hangsúlyt kap. Ha például va-
laki, aki nem vallásos iskolában tanult, 30 éves fejjel ösz-
sze tudná foglalni, mire emlékszik a középiskolai kémia-, 
fizika- vagy történelemtanulmányaiból, akkor nagyjából 
megkapná azt a tudásmennyiséget, amelyet a vallásos vi-
lágnézet fontosnak és relevánsnak tart. Ez alapján nem 
mondhatnánk azt, hogy a vallásos oktatás (filozófiájából 
fakadóan) világi szempontból „műveletlen” tanulókat ké-
pez.

Ha valaki nem vallásos családban nőtt fel, és szeret-
né ezt a lemaradását bepótolni, manapság erre, hála a 
Teremtőnek, számtalan lehetősége adódik. Külön jesivák 
foglalkoznak báál tesuvákkal (visszatérőkkel), ahol min-
denféle korosztály megtalálható. A legjobb az, ha az em-
bernek sikerül találnia néhány évet az életében, amit erre 
a célra tud szánni (például egyetemi, főiskolai tanulmá-
nyok előtt vagy után). Egy felnőtt ember gondolkodása 
nyilvánvalóan sok szempontból érettebb a kamaszoké-
nál, ami bizonyos szempontból előnyt jelent, ezért azt le-
het mondani, hogy behozhatatlan lemaradás alig létezik. 
Egyébként a Lativ Kolelben működő „egész napos” prog-
ram szintén többek között ilyen céllal alakult meg.

A tipikusan „zsidós 
gondolkodást” […] a 

Talmudból tanuljuk meg.

A régi időkben az 
átlagember munkájának 
nagy része azzal telt el, 

hogy a betevő falatot 
megszerezze
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„Szép dolog a Tóra tanulása a világi foglalkozással [pá-
rosítva], mert az e kettővel való fáradozás elfeledteti a 
bűnt, és minden Tóra, amivel nem jár munka, végül bűnt 
vonz maga után.” (Pirké Ávot 2:2.) Ezt az idézetet szin-
te mindenki ismeri, de a magyarázatát, melyet a Misna 
Brura kiegészítésében, a Biur Halachában találhatunk 
meg (146:1), azt már kevesebben: „Azt írják a könyvek, 
hogy ez a világ közösségének szól, akik nem tudnak ilyen 
magas szintre elérni, hogy kizárólag a Tórával foglalkoz-
zanak. Viszont minden időben lehet találni egy-egy ilyen 
embert [aki képes erre].”

Rámbám halachikus könyvében két, látszólag egy-
másnak ellentmondó állítást találunk ebben a témában. 
„Mindenki, aki elhatározza, hogy a Tórával fog foglalkoz-
ni, és nem fog dolgozni, és a közösség pénzéből fog élni, 
íme, az nyilvánosan megszentségteleníti Istent, és megve-
ti a Tórát [...]” (Talmud Torá 3:10). Ugyanakkor: „ min-
den egyes ember, a világ minden lakója közül, akit a szí-
ve arra indít, és magától megérti, hogy elváljon, és álljon, 
szolgálni az Örökkévaló előtt, megismerni őt […], íme, az 
ilyen ember […] ki fog érdemelni ebben a világban any-
nyi [megélhetést], ami elegendő lesz neki.” (Smitá 13:13.)

A két szövegből két különböző motivációjú ember 
képe rajzolódik ki. Az első elhatározása az, hogy a Tórát 
megélhetési célra használja fel, amit Bölcseink tiltanak. 
A második szövegben a megélhetésnél a hangsúly az 
„elegendő” szón van. Az evilági szükségleteket az ilyen 
ember valóban szükségletként kezeli, és meg is kapja. 

Ennek illusztrálására a Sulchán Áruch háRáv (Talmud 
Torá-Kuntresz Ácháron 3:1) idézi a Talmudból azt a részt 
(Jevámot 63b), amikor a rabbik kritizálják Ben Ázájt, 
amiért nem alapított családot, és ezzel elmulasztotta a 
„szaporodjatok és sokasodjatok” micvájának teljesíté-
sét. Ben Ázáj viszont úgy érvelt, hogy annyira szereti a 
Tórát, hogy egyszerűen nem képes arra, hogy otthagy-
ja, és a megélhetéssel foglalkozzon. Egy egyedülálló fér-
fi eltartásához valóban lényegesen kevesebb munkára és 
pénzre van szükség, mint egy családéra.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon való-
ban szükség van-e a megélhetéshez arra a sok munkára, 
amelyet az emberiség jelentős része nagy erőkkel végez? 
Rámbám így ír gigantikus törvénykönyvének legutol-
só pontjában a messiási időkről: „nem lesz az egész vi-
lág foglalatossága más, mint megismerni az Örökkévalót” 
(Meláchim 12:5). A régi időkben az átlagember munkájá-
nak nagy része azzal telt el, hogy a betevő falatot megsze-
rezze. Ma már a legszükségesebb életfeltételek biztosítása 
(víz, áram, kenyér) az átlagos kereset töredékét teszi ki. 
A messiási időkről Rámbám ugyanott leírja, hogy a ter-
mészet és a világ rendjében nem lesz változás, az egyetlen 
különbség az lesz, hogy az emberek fel fogják ismerni a 
Teremtőt. Vagyis helyreáll az értékrendjük, és nem a lu-
xuscikkek megszerzését fogják fontos céljuknak tartani, 
hanem a saját szellemi fejlődésüket. Egy ilyen világban a 
tóratanulás szerepe is más színben fog feltűnni az embe-
rek szemében.

"BaisMedrashInterior" by Rippeym3 at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons.. Licensed under Public domain via 
Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BaisMedrashInterior.jpg#mediaviewer/File:BaisMedrashInterior.jpg
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„Amikor lefordították a Tórát, sötétség volt a világon 3 
napig” (Sulchán Áruch, O. Ch. 580:2).

A zsidó és a görög kultúra találkozása különleges, am-
bivalens pillanata volt a történelemnek. Nagy Sándor 
(III. Alexandrosz), a görög birodalom legnagyobb alakja 
például kifejezetten barátságos volt a zsidókkal. Amikor 
meglátta a főpapot, Simon háCádikot a főpapi ruhában, 
leborult előtte. Azt mondta, hogy egy ilyen megjelenésű 
angyalt látott mindig, amikor csatába indult (Jomá 69a). 
Nagy Sándor tanítója Arisztotelész volt, a nagy filozófus, 
aki ugyan filozófiájában elfogadta Isten („első okozó”) lé-
tezését, de ez az elmélet nem vált nála gyakorlattá: ami-
kor megismerte a zsidók történetét, nem akart 
hozzájuk csatlakozni, Isten szolgájává válni.

Nagy Sándor a zsidókkal mindig is tolerán-
san, megértően viselkedett, sok számukra ked-
vező intézkedést hozott. Ezért hálából sok új-
szülött zsidó fiút Alexandernek neveztek el (és 
neveznek el mindmáig). A görög tudomány is 
imponáló volt sokak számára. Ez egészen odáig 
vezetett, hogy a zsidóságon belül kialakult egy új 
irányzat, a hellenisztikus zsidóság, amely a zsidó és gö-
rög tanításoknak egyfajta kombinációját vallotta magáé-
nak. Ebben az időszakban történt, hogy Ptolemaiosz, a 
görög uralkodó 72 bölcset bízott meg a Tóra fordításá-
val. Elkülönítette őket 72 házba, és csak utána közölte 
velük feladatukat. Csodálatos módon mind a 72 fordítás-
ban ugyanazok a szándékos félrefordítások szerepeltek. 
Ugyanis a fordítók nem akarták, hogy a Tóra eredeti szö-
vegét félreértve hitünkkel ellentétes magyarázatot olvas-
sanak ki belőle (Megilá 9a).

Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen horderejű esemény 
a zsidó történelem örömteli napjainak egyikévé kell, 
hogy váljon. Ezzel szemben azt találjuk, hogy ez a fordí-
tás az egyik oka annak, amiért Tévét hónap 10-én (idén 
éppen 2015. január 1-jén) böjtnapot tartunk. Ez hihetet-
len! Nem azért jött létre a zsidó nép, hogy az egyisten-
hitet hirdesse a világ számára? Nem erről szól Ábrahám 
ősatyánk egész életének története? Nem ez a nagy vá-
gyunk és jövőképünk, hogy végül a világ összes népei 

az Örökkévalót tiszteljék? Elképzelni sem tudunk ennél 
kiválóbb történelmi alkalmat, amikor a mindenki által 
tisztelt, magas kultúrájú görög nép a Tórát akarja meg-
ismerni. Ráadásul egy nyilvánvaló csoda, isteni közbe-
avatkozás is ezt látszik alátámasztani. Erre Bölcseink egy 
böjtnapot rendelnek el? Hogyan lehetséges ez?

Chanuka ünnepének központi micvája a gyertyagyúj-
tás, melynek lényege a csoda hirdetése (pirszumá deniszá). 
Nyilvánvaló, hogy a zsidóság hitének egyik fontos eleme, 
hogy megosszuk másokkal is azt, amit a világról gondo-
lunk. Meglepő módon azonban ezt nem nyilvános tórata-
nítással tesszük, hanem gyertyákat gyújtunk. Mégpedig 

minden nap eggyel többet. Máálin bekodes veén moridim 
– a szentségben mindig emelkedünk, apró lépésekben 
(Sábát 21b). A sötétségben ezek az apró fények, ezek az 
apró cselekedetek is pozitív hatást képesek gyakorolni. 
Nyolc estén keresztül napi fél óra gyertyafény – akár csak 
egy különleges, csökkentett hatóanyag-tartalmú kúrája a 
léleknek. És mit akarunk mindezzel elérni?

Természetesen ugyanazt, mint minden más micvával: 
a tesuvát, azaz a megtérést, vagyis visszatérést a Ter em-
tőhöz. Azt, hogy ráébredjünk arra, mit kell tennünk, ki-
javítsuk saját hibás viselkedésünket, és konstruktívan 
kezdjük el felépíteni saját magunkat és a világot. Ennek 
az építkezésnek az egyik legerősebb eszköze a tóratanu-
lás. A Tóra tanulásához az eszünket kell használnunk, 
hogy megértsük az összefüggéseket, a törvényeket, le-
vonjuk az erkölcsi tanulságokat, átlássuk a szövevényes 
rendszereket. Ez az a rendszeres edzés, amelyre szüksé-
günk van akkor, ha szeretnénk az agyunkat használni. 
Az agy ugyanis az, ami a szívet formálni képes. Az agy 

Csendesen	hívogatnak
chanuka	fényei
Binjomin Zeév
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ismerték fel benne az értéket

Miért nem értették a görögök a Tórát?
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egy idő után rááll arra, hogy megfigyelje és kielemezze 
cselekedeteinket: vajon helyesen döntöttem-e? Milyen 
motivációim voltak? Ezek olyan dolgok, amelyek nem 
jönnek automatikusan, csak az állandó, rendszeres gya-
korlás juttathatja el az embert arra a magas szintre, ahol 
ilyen mértékben ura a cselekedeteinek.

Ugyanakkor ebbe az intenzív életmódba, a rendszeres 
és mély tóratanulásba nem lehet bárkit egyből „berángat-
ni”. „Készítsd elő magadat a Tóra tanulására!” (Pirké Ávot 
2:12). Fokozatosan kell eljutni arra a szintre, hogy az em-
bernek a Tórához hozzáférése legyen. Sokaknak nehezé-
re esik keresztülverekednie magát a héber betűk olvasá-
sán, mert nem tudják, hogy micsoda világ nyílhat meg 
előttük. A tanulás későbbi részében is sok a nehézség, az 
akadály. Ahhoz, hogy az ilyen mélypontokon túl tudjunk 
lépni, látnunk kell a „fényt az alagút végén”. Ezeket a ki-
csi lépéseinket szimbolizálják a chanuka gyertyái, ame-
lyek a nyolcadik napra már teljes pompájukban ragyog-
nak. Ez adja meg nekünk a lendületet és a reményt, hogy 
fáradozásunk nem lesz eredménytelen.

Van azonban egy másik megközelítés, amely sokkal 
vonzóbbnak tűnhet. A görögök kíváncsian bele akartak 
lapozni a Tórába. Látni akarták, mi lehet az a nagy és 
különleges dolog, amivel a zsidók foglalkoznak? Ugorjuk 
át a héber betűk tanulását, és nézzünk bele a saját nyel-
vünkön! Amikor belelapoztak, „csak” egy könyvet láttak, 

történetekkel, törvényekkel, furcsa fogalmazással. Amit 
ők láttak, azt nem a saját erejükből szerezték meg, ezért 
nem ismerték fel benne az értéket. Az, hogy a Tóra, ami 
a mi gyarapodásunk legfontosabb eszköze, ilyen színben 
tűnt fel a világ népei számára, az maga a sötétség. Ez 
Tévét hónap 10-ének katasztrófája.

A zsidóság nem térítő vallás, ugyanakkor célja a világ 
megjavítása, a tikun olám. „Javítsd ki magadat, majd ja-
víts ki másokat” (Szanhedrin 18a) – ez az, amiben mi hi-
szünk. Szeretnénk, hogy az egész világ tökéletes legyen, 
de ezt nem intézzük el annyival, hogy másoknak meg-
mondjuk, hogyan kéne viselkedniük, amíg mi magunk 
sem tudjuk. Igazán jó példával az tud elöl járni, aki nem 
egy vagy két lépéssel jár a másik előtt, aki nem veleszü-
letett tehetségének vagy körülményeinek köszönheti má-
sokhoz képest az előnyét, hanem saját maga tett azért, 
hogy azzá vált, aki. Az ilyen embernek már a jelenléte, 
kisugárzása önmagában is javító hatással van a környe-
zetére. Ezért van az, hogy míg chanukakor büszkén hir-
detjük a csodát a fényekkel, ami mindenki számára az el-
érhető fejlődést jelképezi, addig alig több mint egy héttel 
később már böjtölünk a túl nagy nyilvánosságot kapott 
Tóra miatt. Ha igazán azt akarjuk, hogy mindenki meg-
ismerje a Tórát, akkor ahhoz türelemre és kitartásra van 
szükségünk. Ehhez adjanak nekünk reményt chanuka 
lángjai.

Chanukai	kisokos

Mit ünneplünk?
1. A zsidók győzelmét a vallásuk gyakorlását meg  -
tiltó elnyomó görög uralkodó, Antiokhosz Epi pha-
nész ellen.
2.  A  Szentélyben  talált  1  napra  elegendő  olajat, 
amely tiszta maradt, és 8 napig égett, amíg új ola-
jat sikerült préselni.

Mikor gyújtunk gyertyát?
1. Az első gyertyát 2014. december 16-án, 16:46-tól, 
azaz a csillagok feljövetelétől lehet gyújtani. Igye-
kez zünk minél hamarabb gyújtani.
2. December 19-én, pénteken este 3 cha nu ka gyer-
tyát  gyújtunk  a  szombat  bejövetele,  15:36  előtt. 
Fon  tos, hogy ezeknek a gyertyáknak is égniük kell 
a csillagok feljövetele után még fél óráig (azaz ösz-
szesen 1 óra 40 percig) – erre a célra érdemes besze-
rezni 3+1 (szolgagyertya) nagyobb gyertyát.

Hová helyezzük a gyertyatartót?
1. Ha  lehetséges,  a  bejárati  ajtóhoz,  a mezuzával 
ellentétes oldalra. Ha nem lehetséges, akkor olyan 

ablakba,  ahol  a  lehető  legtöbben  láthatják  (a  leg-
jobb, ha közterületre néz az ablak).
2.  A  lángoknak  a  padlótól  számított minimum 30 
cm magasan kell  lenniük. Ha nem az ablakba he-
lyezzük a gyertyatartót, akkor helyes, ha nem kerül 
feljebb 1 méternél, hogy mindenki számára feltűn-
jön, hogy nem világítás, hanem micva céljából let-
tek meggyújtva a gyertyák.

Mik a főbb imák, szokások?
1. Ál hániszim – ünnepi betoldást mondunk 8 napon 
keresztül a csendes Ámidában és az étkezés utáni 
imában (bencsolásban).
2. Egész Hálélt, azaz dicsérő zsoltárokat mondunk 
a reggeli imában.
3.  A  gyertyagyújtás  első  estéjén  sehechejánu ál-
dást mondunk („aki életben tartott minket”). Min-
dennap  elénekeljük  gyertyagyújtás  után  a  Máoz 
Curt, ami összefoglalja a zsidó nép történelmének 
kü lönleges megmeneküléseit.
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Furfanggal ünnepelt a fogolytáborban.

Natan (Anatoli) Sharanskyt 1977-ben tartóztatták le cionista 
aktivizmusáért és a szovjet zsidók Izraelbe való alijázásának 
jogához való ragaszkodásáért. Ugyanakkor az ennél sokkal 
súlyosabb árulás bűncselekményével is vádolták: az Egyesült 
Államoknak való kémkedéssel. 1977–1986-ig ült börtönben, 
ebből 8 évet egy szibériai szovjet fogolytáborban töltött. A fo-
lyamatos nyugati nyilvános tiltakozások után felesége, Avital 
segítségével Natan Sharanskyt egy szovjet–amerikai kémcse-
re keretében 1986-ban szabadon engedték. Miután Izraelbe 
alijázott, és 1996-ban megalapította az orosz bevándorlók 
pártját, ő lett az izraeli ipari és kereskedelmi miniszter, ké-
sőbb pedig a belügyminiszter.

A szovjet időszakból megmaradt emlékiratai telis-tele van-
nak lenyűgöző anekdotákkal a tömeggel szembeszálló egyén 
hatalmáról – a hatalomról, amely a „nem félek a gonosztól” 
elvéből és az elnyomó erők kinevetéséből ered. A kifejezés „nem 
félek a gonosztól” a Zsoltárok könyvéből vett idézet, mely 
könyvet egész bebörtönzése alatt magánál tartott. – A szerk.

A chanuka ünnepe közelgett. Abban az időben én 
voltam az egyetlen zsidó a börtönben, de amikor elma-
gyaráztam a társaimnak, hogy a chanuka a nemzet sza-
badságának, a saját kultúráink gyökereihez való visz-
szatérésének ünnepe az erőszakos asszimiláció idejében 
– barátaim az ún. „kibucban” úgy döntöttek, hogy velem 
ünnepelnek. Még egy fából készült menórával is meglep-
tek, melyhez gyertyákat is találtak.

Azon az estén meggyújtottam az első gyertyát, és el-
mondtam egy arra az estére komponált imát is. Amikor el-
érkezett a teaidő, belekezdtem elmesélni a makkabeusok 
heroikus küzdelmét, amelyen a népünk rabszolgaságtól 
való megmentése során mentek keresztül. Minden zek 
(így nevezik a Gulag foglyait) számára más személyes ér-
telmezéssel bírt a történetem. Egyszer csak az ügyeletes 
tiszt is megjelent a laktanyában, és összeírta, kik voltak 
jelen, de nem zavarta meg a beszédemet.

Minden ezt követő ünnepi estén elővettem a 
menórámat, meggyújtottam a gyertyákat és elmondtam a 
megfelelő áldást. Ezután mivel nem volt tartalékom, egy-
ből elfújtam a gyertyákat. Gavriliuk nevű társam ágya 
pont az enyémmel szemben állt, így amíg nézte, miként 

cselekszem, néha így morgott: „Nézzétek, egy kész zsi-
nagógát épített magának. És mi van, ha minden tűzre 
kap?”

A chanuka hatodik estéjén a hatóságok elkobozták a 
menórát és a gyertyákat. Az ügyeletes tiszthez rohantam, 
hogy rájöjjek, mi történhetett.

„A gyertyák illegális anyagból készültek. Már csak 
ezért is büntetés jár, és a többi fogoly is panaszkodik. 
Félnek, hogy tüzet okozol.”

A sarkamra álltam: „Két nap múlva vége a chanukának, 
és akkor visszaszolgáltatom ezt az állami tulajdont is. De 
nekem ez most úgy tűnik, hogy meg akarják tagadni a jo-
gom a zsidó ünnepek megtartásától.”

Az ügyeletes tiszt habozni kezdett. Ekkor felhívta a 
felettesét, akitől ezt a választ kapta: „A tábor nem zsina-
góga. Nem engedjük Sharanskynak, hogy itt imádkoz-
zon.”

Meglepett ezen megjegyzés butasága, és azonnal éh-
ségsztrájkot jelentettem. Az általános ügyésznek tett nyi-
latkozatomban kifejeztem az engem ért sértést a nemzeti 
és vallási jogaim szabad gyakorlását illetően, és a KGB-
nek a személyes életembe való beleszólásával kapcsolatos 
nemtetszésemet.

Amikor egy előre beláthatatlan hosszúságú éhség-
sztrájkba kezd az ember, nem tudhatja, hogy az mikor és 
hogyan fog végződni. Vajon a hatóságok érdekeltek-e ab-
ban, hogy gyorsan véget vessenek az egésznek, vagy in-
kább fütyülnek az ügyre? Pár héten belül egy moszkvai 

Chanuka	a	Gulagon	

Natan Sharansky

»Ámen«, visszhangozta 
Osin. Megkönnyebbülten 

sóhajtott, majd leült és 
levette kalapját.
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bizottság érkezése volt várható a táborba. Én ezt akkor 
még nem tudtam, de a hatóságok feltehetőleg már tisz-
tában voltak a ténnyel, ami megmagyarázza, hogy mi-
ért hívattak Osin őrnagy irodájába a fenti eset után két 
nappal.

Osin egy hatalmas, petyhüdt, 50 év körüli férfi volt, kis 
szemmel és puffadt szemhéjjal – úgy tűnt, egyetlen dolog 
motiválta az életben, ami nem más, mint kulináris élve-
zet volt. De az intrika mestereként sikerült több kollégá-
ján is túltennie fejlődése során. A rövid idő alatt, amit a 
táborban töltöttem, láttam, hogy miként képes átvészelni 
több botrányt is, és hogy mindig sikerült más vállára he-
lyeznie a felelősséget. Élvezte a hatalmát a zekek felett, 
és tetszett neki, ha szenvedni látta őket. De sosem felej-
tette el, hogy a zekek mindenekelőtt az ő hivatásbeli fej-
lődését szolgálták, és tudta, miként kell cselekednie krí-
zis esetén.

Osin egy jóindulatú mosollyal az arcán próbált lebe-
szélni az éhségsztrájkról. Megígérte, hogy gondoskodik 
arról, hogy a jövőben senki se akadályozzon az imádko-
zásban, és hogy ezentúl a KGB-nek sem lesz ellenvetése.

– Akkor mi a probléma? – kérdeztem. – Adják visz-
sza a menórát, hiszen ma van a chanuka utolsó estéje. 
Engedjék, hogy ünnepeljek, és figyelembe véve az el-
hangzottakat, véget vetek az éhségsztrájknak.

– Mi az a menóra?
– Gyertyatartó.
De ennek az elkobzása már kidolgozott protokoll volt, 

és Osin már nem tudta visszavonni döntését az egész tá-
bor előtt. Ahogy ezt a ragadozót figyeltem, miként az 
elegáns, polírozott asztalnál ül jóindulatú mosollyal az 
arcán, ragyogó ötletem támadt.

– Figyeljen – mondtam –, biztos vagyok benne, hogy 
valahol megvan az a menóra. Számomra nagyon fontos 
lenne, hogy megünnepelhessem a chanuka utolsó estjét. 
Ha megengedi itt és most, Önnel együtt is megtehetem. 
Meggyújtom a gyertyákat és elmondom az imát – és an-
nak végeztével befejezem az éhségsztrájkot.

Osin átgondolta a dolgot, és nem sokkal ezután a 
menóra is előkerült a fiókjából. Az akkor épp szolgálat-
ban álló Gavriliukot bízta meg egy nagyobb gyertya elő-
kerítésével.

– Nyolc gyertyára van szükségem – mondtam. 
(Valójában kilencre lett volna szükségem, de még kez-
dő voltam a zsidó rituálék szabályainak betartásában.) 
Gavriliuk egy késsel elkezdte a gyertyát több darabra 
vágni. Mivel a kés túl életlen volt, így nem sikerült jól a 
darabolás. Majd Osin egy szép bicskával ügyesen nyolc 
darabra vágta a gyertyát.

– Menj, majd később kereslek – szólt Gavriliukhoz, aki 
egyből engedelmeskedett a parancsnak. Vad, komor em-
ber volt, és az ott látottak valószínű, hogy felbőszítették.

Elrendeztem a gyertyákat, és a szobainashoz men-
tem a kalapomért, miközben elmagyaráztam Osinnak, 
hogy „az ima alatt fedett fővel kell állni, és a végén 
»Ámen«-t kell mondani”. Felvette az őrnagyi kalapját és 
felállt. Meggyújtottam a gyertyákat, és megkezdtem az 
imát héberül, ami valahogy így hangzott: „Áldott légy, 
Uram, hiszen lehetővé tetted számomra, hogy chanuka 
ezen napját ünnepelhessem, a felszabadulásunk és atyá-
ink útjára való visszatérés ünnepén. Áldott légy, Uram, 
hisz megengedéd, hogy meggyújtsam e gyertyákat. 
Engedd meg, hogy a jövőben sokszor alkalmam legyen 
a chanukagyertyákat Jeruzsálem városában a feleségem, 
Avital, és családom, barátaim társaságában meggyújta-
ni.”

Ezután Osin figyelmének hatására még héberül hoz-
zátettem: „És jöjjön el a nap, mikor minden ellenségünk, 
kik ma a pusztításunkat tervezik, előttünk állnak majd és 
imáink végén »Ámen«-t kiáltanak.”

„Ámen”, visszhangozta Osin. Megkönnyebbülten só-
hajtott, majd leült és levette kalapját. Egy kis ideig csönd-
ben néztük a gyertyák pislákolását. Gyorsan olvadtak és a 
forró viasz az asztal üveglapjára folyt. Osin kapta magát, 
hívatta Gavriliukot, akinek nyersen parancsba adta an-
nak minél gyorsabb feltakarítását.

A laktanyába való visszatérésemkor nagy lelkesedés 
fogadott, és a mi kis „kibucunk” teát készített, és vidá-
man ünnepeltük a chanuka utolsó napját. Természetesen 
beszámoltam nekik Osin „áttéréséről”, ami gyorsan vált 
a tábori közbeszéd fő témájává. Rájöttem, hogy a meg-
torlás elkerülhetetlen volt, de ugyanakkor tudtam, hogy 
rengeteg egyéb okot is találhattak a büntetésemre.

Részlet a szerző Fear No Evil (Nem félek a gonosztól) 
című könyvéből.

Fordítás · Helf Vivien
Forrás · aish.com
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singer	és	mi

Horváth Arje

agymamám – aki saját magát „kulturálisan tart-
ja zsidónak” – ajánlotta nekem először Isaac 

Bashevis Singert, amikor a zsidóságról kezdtem el ér-
deklődni. Az utána következő nemzedék már simán csak 
Woody Allent javasolta volna, ám a nagymamám java-
részt még a könyvekben éli ki magát. Manapság fejeztem 
be a negyedik kötetet tőle, és mostanra egy meglehető-
sen nehéz ideológiai problémába ütköztem. A probléma 
oka tulajdonképpen az, amit Lars Gyllensten írt le Singer 
1978-as Nobel-díja kapcsán: „A szerző szemmel látható-
an kimeríthetetlen pszichológiai fantáziája és rálátása egy 
mikrokozmoszt teremtett – pontosabban egy meglehető-
sen belakott mikrokáoszt - független és szemléletesen 
meggyőző szereplőkből.” Ez önmagában persze csodá-
latos irodalmi teljesítmény, és tényleg helytálló leírása az 
életműnek. Singer félelmetesen jól látja a zsidók psziché-
jét. Olyannyira jól, hogy a vallási skála minden pozíciója 
mellett meggyőzően tud érvelni szereplői szemszögéből.

 A Kastély és A vagyon című műveiben – melyeket több 
szereplő szemszögéből mesél – például megrázó köny-
nyedséggel vált meglehetősen haladó talmudi kommen-
tárok és az európai filozófia nagyjai között az éppen 
narrátorként felhasznált szereplő meggyőződései és in-
tellektuális képességei alapján. Egyszerre tud hitelesen 
beszámolni dibbukokról és a természettudományokról, a 
mélyen vallásos önmegtartóztatásról és a friss ateizmus-
ból eredő újszerű szexualitásról, vagy éppen az amerikai 
szellemiség könnyedségéről és a Kelet-Európát jellem-
ző merev társadalmi rendről a huszadik század hajnalán. 
Singer egy klasszikus értelemben vett értelmiségi, egy 
mára már szinte teljesen kihalt embertípus. Arról ír, amit 
ismer – és meglehetősen sok dolgot ismer. Egyszerre tal-
mid chacham és tapasztalt kozmopolita, ugyanakkor ebből 
a kettősségből fakadóan minden szemszögből kívülálló, 
hiszen a vallásos közönségnek túl világi lehet, viszont a 
szekuláris olvasók nem tudnak mit kezdeni a tórai gon-
dolkodás szerepével a singeri életműben. Singer példát-
lan emberismerő, és őszinte meggyőződésem, hogy mű-
vei az emberi lélektannak egy olyan interpretációjával 
szolgálnak, amely kizárólag tórai felfogásból ered. Bár 
Singernek viharos kapcsolata volt a formális keretek kö-

zött megélt vallással, mégis képtelen nem a tórai értékek 
alapján látni a világot, és természetesen saját magát. Még 
a meglehetősen botrányos tartalmú Mesügében sem tudja 
megállni a verbatim talmudi idézetek sokaságát.

 Normális körülmények között ez egyáltalán nem len-
ne problematikus számomra, ám a sors úgy hozta, hogy 
egy magyar zsidó internetes portál „vallás” rovatát kezd-
tem el olvasni. Ebben találtam egy cikket, amely azt bon-
colgatta, hogy mivel ros hásáná nincs a mai formájában 
megemlítve a Bibliában, ezért nyilvánvalóan az csak a 
későbbi korok terméke lehet. Ebből a logikus következ-
tetés akár az is lehet, hogy a zsidóság is csak egy kultú-
ra a sok közül. Egy folklór, nem kell azt olyan komolyan 
venni. Az igazság természetesen az, hogy a ros hásáná a 
szóbeli Tórában van részletezve, melyről hagyományunk 
úgy tartja, hogy az írott Tórával egyidejűleg lett átad-
va őseinknek. További kattintgatás után rémülten láttam, 
hogy a honlap folyamatosan alapvető tévedésekre alapoz-
va tárgyalta a zsidóságot. Elfogott a pánik: hányan érthe-
tik Singert Magyarországon? És ha a Singert olvasó ma-
gyar zsidó értelmiség nem érti a könyveit, akkor milyen 
képet alakíthatnak ki ezek a könyvek bennük a zsidóság-
ról? Hiszen olyan sokan „kulturális zsidók”, akik kizá-
rólag irodalmi és történelmi ábrázolásban találkoznak a 
zsidósággal, viszont azt személyesen nem élik meg.

 Egy gyors internetes keresés egy rémképet tárt elém. 
„A Sátán Gorajban az emberi viselkedés egyik szomo-
rú példáját örökíti meg, az üdvözülés utáni görcsös vágy 
romboló erejét.” A Mesügében „az olvasó sokszor nem 
tudja, sírjon-e vagy nevessen a fordulatos, állandóan 
újabb meglepetéseket tartogató történeten, melyet átsző 
az író részvéte, megbocsátó iróniája bolond hősei, a me-
sügék iránt”. „A vagyon elsősorban is családregény, még-
hozzá a klasszikus, tizenkilencedik századi fajtából.” Ez 
így elég kevés lesz, gondoltam magamban. Aztán a köz-
vetlen környezetemben is felmerült a probléma, ráadá-
sul a fentieknél sokkal konkrétabb formában. A nagy-
mamám például Singer regényeiből véli tudni, hogy az 
ortodox nőknek mind le kell borotválniuk a fejüket, és 
azt, hogy a tisztasági törvényeink alapján egyenesen 
undorodunk a menstruáló nőktől. Eszembe jutottak A 
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Arról ír, amit ismer – és meglehetősen sok dolgot ismer.
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mikve című darab után hallott vélemények. Nem mertem 
tovább kutakodni.

 A zsidóság helyes magyarországi megítélésén tovább 
ront, hogy az erősen terhelt belpolitikai helyzet ellenté-
tet szít a honi zsidóság és a hagyományosan magyarnak 
tekintett társadalmi körök között. Ebben a csávában, ak-
kor, amikor a saját zsidóságunkat védjük, sokszor kizáró-
lag a holokauszt definiálja identitásunkat. Azt, hogy csa-
ládtagjainknak miért is kellett vágóhídra menniük, azt 
sokszor csak egy nyugati humanista, a zsidóságtól távol 
álló szemszögből tudjuk értelmezni.

 Nagy bajban vagyunk, mert nem tudjuk, hogy kik va-
gyunk. Akkora szakadék tátong köztünk és a dédszüle-
ink között, hogy már önmagunkat is csak alig-alig tud-
juk értelmezni, így azt sem érthetjük, ha Singer elvégzi 
helyettünk a piszkos munkát. Ráadásul ez egy olyan 
helyzetben válik egyre inkább evidenssé, amikor nagyon 
is tudnunk kéne, hogy miért fáj az, ami ma velünk törté-
nik, és mit is kéne mondanunk, képviselnünk.

 Singer nem akarta meggyőzni az olvasót arról, hogy 
milyen álláspontot kellene támogatnia, ő szimplán epi-
zódokat mutatott be a zsidóság szellemi életéből. Nem 
ítélte el a vallásosokat, sőt, inkább az jellemző rá, hogy az 
istentelenség és a morális válság között állítson fel kap-

csolatot. Ugyanakkor a szekuláris zsidóságot is értékelte, 
értette. Ez – és még sok más is – viszont nem lesz nyil-
vánvaló számunkra egészen addig, amíg nem vagyunk 
hajlandók elmélyedni az autentikus zsidóságban legalább 
egy picit.

 Mindenféle nyugati hatás ellenére Singer a sírig zsi-
dó maradt, írni is csak jiddisül volt hajlandó, bár számos 
nyelvet beszélt. Ennél is fontosabb az, hogy fájdalmasan 
tisztában volt azzal az intellektuális drámával, amely a 
zsidóság szellemi életét jellemzi, és értette ennek a drá-
mának a pontos kontextusát. Ha egy dolgot kérhetnék a 
magyar zsidóságtól, akkor a singeri analitikus képesség 
felé irányuló törekvést kérném tőlük, teológiai vagy poli-
tikai nézőponttól és végeredménytől függetlenül.

 Végszóul álljon itt két idézet Singertől. Az egyik töké-
letesen leírja a problémánkat, a másik pedig a megoldást.

  „Leveledben Istent hívod tanúként. Én is tehetném 
ezt, ha hinnék az Ő létezésében. Bánatomra nem hiszek, 
és te sem hiszel. Azt hiszem, hogy ez az oka az őrüle-
tünknek.”

 „– Papa, mész valahova?
– Igen, elmegyek.
– Hova mész, Papa?
– Vissza a zsidókhoz.”
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Ciszjordániában, azaz a West Bankben akkor jártam, 
amikor még látszólag minden rendben volt, azaz a há-
rom fiatal elrablása előtt. Emlékszem a saját meglepe-
tésemre, amikor is a Gush régió közepén felkaptam a 
fejem, hogy valóban itt, palesztin területen vagyok.

Azért lepődtem meg, mert az utak mellett az Izrael 
függetlenségét, a Jom haAcmautot hirdető fehér-kék 
zászlók voltak kifüggesztve, és valójában egyáltalán nem 
éreztem, hogy elhagytuk volna Izrael területét. Nem állí-
tottak meg a bejáratnál az őrposztoknál sem. A Gush ré-
gió a dunántúlnyi Ciszjordánia ún. „C” szektorában kap 
helyet. Ide menetrend szerinti izraeli Eged buszokkal is 
el lehet jutni, valamint itt szép, nagyobb városok is van-
nak, mint például Beitar. Kb. ötszázezer zsidó él itt azon 
121 településen, amelyeket Izrael hivatalosan elismer.

A West Bank „B-C” szektorában zsidók már nem igen 
fordulnak meg. Erre az utak mentén elhelyezett piros 
táblák is figyelmeztetnek (lásd kép), amelyek tudtunk-
ra adják, hogy a belépés izraeliek számára veszélyes (B), 
és emellett az izraeli törvényekbe is ütközik (C szektor), 
azaz tilos. Újságírók a „C” szektor városaiba, tehát pl. a 
palesztin fővárosba, Ramallahba, speciális joglemondó 
nyilatkozattal mehetnek, ami azt jelenti, hogy ha baj éri 
őket, tudomásul veszik, hogy az izraeli haderők nem fog-
nak beavatkozni – hiszen maguknak keresik a bajt.

A palesztin területekről Izraelbe szállító fuvarosok 
próbálnak a helyi játékszabályok szerint működni, azaz 
nem keresik a bajt: áruért pl. péntek helyett más napon 
mennek, hiszen akkor van a muszlimok imanapja, és sok 
férfi tart utcán a mecset felé, vagy onnan jövet. A szállí-
tók egy része emellett szfáradi izraeli, akik közül a tör-
ténelmi együtt élések miatt még mindig sokan beszélnek 
arabul, illetve ismerik a helyi szokásokat. A szállítmá-
nyoknak nagy jelentősége van a kereskedelem szempont-
jából, hiszen a palesztinok számára Izrael területére bo-
nyolult adminisztrációs folyamat után lehet csak belépni.

Hogy mi van Palesztinában, a nem zsidó települése-
ken? Szegénység.

A Trading Economics piackutató portál felmérése 
szerint tavaly az egy főre eső GDP 1653 dollár volt, ami 
a nemzetközi átlag 16%-a. Jelentős a munkanélküliség 
(20-25%), és akiknek sikerül munkát kapniuk, azok 
közül minden harmadik a minimálbérnél is kevesebbet 
keres. Mindebből azt láthatjuk, hogy a palesztin ré gi-
ók különösen szegénynek számítanak. Ennek sokrétű 
okai vannak: a Palesztin Központi Statisztikai Hivatal 
palesztin vállalkozók és menedzserek körében készített, 
áprilisban megjelent felméréséből kiderült, hogy szá-
muk ra a legnagyobb problémákat a szegénység miatti 
ala csony belső kereslet, az erős konkurencia és a po li tikai 
instabilitás jelenti. A belső piacot felváltandó a kül föl-

Ciszjordiániában	jártam
Sarah Steiner

Élet az egyik szent város mellett

miért jönnek ide lakni az 
emberek, ahol veszélyben 

is lehetnek?
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di kivitel szintén problematikus, amit a válaszadók első-
sorban az izraeli határlezárásokkal, a külföldi felek fi-
zetési feltételeivel (a politikai instabilitás miatt ugyanis 
bizalmatlanok, és nem hajlandók előre fizetni), a pa lesz-
tin exportszabályozás és -engedélyeztetés nehézsége i-
vel, végül a külpiaci ismeretek hiányával indokoltak meg. 
Emi att nem meglepő, hogy a palesztin területek erős 
kül kereskedelmi mérlegegyensúlytól szenvednek, tehát 
sokkal többet hoznak be, mint amennyit kivisznek. A fő 
exportcikkek az építkezési és gyártási anyagok (kövek, 
fémek, cement), valamint élelmiszer, miközben jórészt 
olajat, szerszámgépeket, járműveket, és élelmiszereket 
hoznak be. Az export fő célországa Izrael, ideirányul az 
export 70%-a.

A száraz tényeket jómagam is megerősítem, hiszen a 
B szektros Bet Fagarban tett kirándulásom során föld-
utakat, félkész házakat, szegényes ruházatú embereket 
láttam, holott ez a város a kőkitermelése miatt még va-
lamivel talán jobb helyzetben is volt, mint a többi. Ha va-
lakinek a B szektorba támad kedve menni, vagy ott akad 
dolga – akkor ajánlom, hogy útközben üljön át a sárga 
izraeli rendszámú autóból egy helyi ezüst rendszámúba, 
hiszen az kevésbé szúr szemet. Mindazonáltal a mostani 
politikai helyzet miatt egyáltalán nem ajánlom, hogy va-
laki idetévedjen.

A „C” szektoros „zsidó” Gush régió más történet. Az 
olyan, mint Izrael.

Egy olyan családnál töltöttem el ott, az Elazar mosav-
ban egy szombatot, ahol a nagypapa magyar volt. A csak 
ivritül beszélő lánya szerette volna, hogyha beszélgetek 
vele, ezért hívtak meg. Maga a mosav gyönyörű virágos 
terekkel és szép, új kertes házakkal volt tele. Ilyen pompás 
településen még nem is jártam Izraelben, holott elég sok 
helyen megfordultam. A vendéglátóim elvittek a mosav 
egy olyan részére, ahol az utcákat az izraeli hatóságok ál-
tal a béke érdekében elpusztított telepek szerint nevezték 
el. Ők, mármint a vendéglátó család dati-leumi irányult-

ságú, cionista család volt, akik szent feladatnak érezték a 
magukénak tartott Izrael további bővítését. Persze az ille-
gális telepeket ők maguk is bajosnak tartották a béke mi-
att – ellenben, ahogy Jákob, a családapa mondta, „mi mást 
is tehetnénk? Nincs más út. A zsidóknak vissza kell térni-
ük az Ígéret földjére.” A kérdés az, hogy hogyan.

Érdekesség, hogy közhiedelemmel szemben az illegá-
lis telepek nemcsak gomba módra szaporodnak a palesz-
tin területeken, hanem sok esetben más mosavokhoz ta-
padnak hozzá. A család elvitt az Elazar kibuc szélére, és 
megmutatták azokat a házakat, amelyeket úgy építettek 
oda, hogy a tulajdonosok nem fizettek semmit senkinek 
a földért. A mosav nem akarta, hogy a zsidó testvérek víz 
és áram nélkül tengődjenek, ezért természetesen enge-
délyezte, hogy csatlakozzanak a hálózathoz. Aztán va-
lahogy adnak később számot a házaknak is, beviszik a 
rendszerbe őket, és az egész ügy csendben elrendeződik.

És mégis miért jönnek ide lakni az emberek, ahol ve-
szélyben is lehetnek? Azért mert szép a táj, jó a levegő – 
de az őszinte válasz az, hogy mert olcsó. A Gush régió 
viszonylag közel, autóval kb. fél órára van Jeruzsálemtől 
és az ingatlanárak igen alacsonyak. Az itt lakókban pe-
dig már kifejlődött egyfajta vallásos beállítottság, amely-
nek jegyében teljesen a Jó Teremtőre bízzák az életüket, 
így már szinte alig félnek. Azt viszont nem tudom, hogy 
a fiatalok mernek-e továbbra is stoppolni. Talán nem, in-
kább mi se tegyük.

Hogy miért érdemes idejönni, ha nincsenek itt isme-
rőseink, és nincs üzleti ügyünk sem? Azért, mert itt, a 
ciszjordániai Hebronban a Machpéla barlang, ahol az ős-
apáink, Ábrahám, Izsák és Jákób (valamint Ézsau feje) és 
az ősanyáink, Sára, Rebeka, Ráchel és Lea vannak elte-
metve. Hebront tartják emellett Izrael négy szent városa 
közül az egyiknek Jeruzsálem, Cfát és Tibériás mellett. 
Még én sem jártam ott, de ha a biztonsági helyzet enge-
di, biztosan felkeresem, és a www.izraelben.comon pedig 
ígérem, mesélek róla. Tartsanak velem!
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lvasóink nagy része Budapesten született, vagy je-
lenleg itt él. Úgy gondolom azonban, hogy min-

dig jól jön egy kis összefoglaló arról, milyen zsidó in-
tézmények működnek ma a városban, mikor érkeztek 
ide az első zsidók, mikor hány zsidó élt a nagyvárosban 
stb. Számos helyzetben jól jönnek ezek az információk. 
Például ha külföldön vagyunk, és találkozunk helyi zsi-
dókkal, akik felteszik a következő kérdéseket: hány zsidó 
él Budapesten?, hány zsinagóga működik?, van-e mikve? 
És hosszasan folytathatnám a sort.

Az első zsidók a magyar fővárosban ( a főváros nem a 
mai értelemben vett Budapest egészen 1873-ig) a XII. 
században telepedtek le, és főként kereskedelemmel fog-
lalkoztak. Az első zsinagóga Budán épült 1307-ben, 
azonban hamarosan lebontották az épületet. 1360-ban 
másodszor is kiűzték a zsidókat a városból, 1446-ban 
azonban Mátyás király udvari ceremóniáin már részt ve-
hettek az izraelita felekezet tagjai. 1461-ben megépült 
az ország második zsinagógája. 1490 után a zsidók hely-
zete ismét folyamatosan romlott, a mélypont 1526-ban 
következett be, amikor a török győzelem miatt a zsidók 
nagy része a Dunántúlra menekült. Szépen lassan azon-
ban visszatértek Budapestre. Buda 1686-os ostrománál 
a zsidók a törökök oldalán álltak, és mindössze fél ezren 
élték túl a harcokat. 1790-ben fogadta el azt a döntést az 
országgyűlés, hogy városokban is lakhatnak a zsidók (ki-
véve a bányavárosokat). Budapesten egészen 1830-ig el-
nyomásban éltek az izraeliták. Ez évben nyílt meg az első 
zsidó általános iskola, 1866-ban pedig újabb zsinagóga 
épült. 1935-ben valamivel több, mint 200 000 zsidó élt 
Budapesten. 1949-ben Magyarország zsidóságának lé-
lekszáma kevesebb, mint 135  000 volt. Kovács András 
szociológus 2011-es vizsgálatai alapján 80-150 000 főre 
teszi azon magyar lakosok számát, akiknek legalább egy 
nagyszülője zsidó származású, a XXI. század népszám-

lálási adatai elég szomorú képet festenek: 2001-ben 9468 
fő vallotta magát budapesti zsidónak.

Ahhoz, hogy egy zsidó közösség vallásos közösség-
ként tudjon működni, három alapvető intézményre van 
szükség. Mikvére (rituális fürdőre), kóser vágóhídra 
(hentesre), illetve temetőre. Budapesten ezek mindegyi-
ke megtalálható, de ezeken kívül számos olyan szerve-
zet is van, melyek még inkább hozzájárulhatnak a zsi-
dóság vallásként való megélésében. 2014 novemberében 
Budapesten 22 zsinagóga működik (az összes irányzat fi-
gyelembevételével). (Működőnek azt a zsinagógát tekin-
tem, ahol vagy péntek este vagy szombat reggel van ima). 
A zsinagógákon kívül számos szervezet tart péntek este 
szombatfogadást. A vallási élet mellett elhagyhatatlan a 
tanintézetek szemügyre vétele. A magyar fővárosban je-
lenleg bölcsödétől egyetemig találunk zsidó szellemiségű 
oktatási intézményt. Formális oktatási intézményekből 
sincs hiány, ezek általában a zsinagógán kívüli helyszí-
neken találhatók. A zsidó kultúra ápolását számos szer-
vezet, újságok terjesztése teszi lehetővé. A zsidóságban 
nagy micvának számít a betegek, elesettek segítése, ápo-
lása. Budapesten található zsidó szeretetotthon, idősek 
klubja és szeretetkórház is. Amennyiben valaki látogató-
ba érkezik a fővárosba, lehetősége van a kóser étkezésre. 
Rendelkezésére áll kóser pizzéria, étterem, élelmiszerüz-
let.

Szomorúsággal tölt el, hogy a több tízezerre becsült 
budapesti zsidóság igen kis része vesz részt közösségi, 
vallási és kulturális eseményeken. Nem ritka eset, hogy 
egy-egy közösségben nincs tíz zsidó férfi,ami pedig egy 
kádis ima elmondásához szükséges. Szerencsére számos 
lelkes ember van a városban, akiknek fontos a zsidóság 
fenntartása, és mindent meg is tesznek azért, hogy a kö-
vetkező generációk tagjainak könnyebb lehessen zsidó-
ként élni a magyar fővárosban.

Welcome	to	Budapest
Miklós Dóri

o
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Tóra első könyve az ősapákról szól, az emberiség te-
remtésétől Ábrahámon keresztül Jákob népes csa-

ládjának történetéig. Az egész könyv egy családtörténet, 
családfák szövevényes ágas-bogas leírása. Benne rengeteg 
név, névadás, névmagyarázat, névváltoztatás. Ábrahám, 
Sára és Jákob nevét maga az Örökkévaló változtatta meg, 
és ezzel felhívja figyelmünket a névválasztás jelentősé-
gére.

Az askenáz hagyomány szerint a gyermek a nevét 
gyak    ran a szülők már elhunyt ősei után kapja. A Tóra el-
ső könyvében ez a gyakorlat nem tapasztalható, hiszen 
többen születtek minden generációban, mint ahány ős 
volt, és az ősök jóval hosszabban éltek. Viszont renge-
teg nevet hagytak ránk az ősapák, amelyek között mi ma 
vá logathatunk. Természetesen ahhoz, hogy felmenőink 
zsi dó neveit választhassuk, meg kell ismernünk zsidó 
őse ink neveit. Manapság szerte a világon divatossá vált a 
csa ládfakutatás. (Megjegyzem: a zsidók között ez soha-
sem ment ki a divatból!) Nem mindig egyszerű persze a 
zsidó nevek kiderítése, főleg vidéken, a zsidó anyaköny-
vek megsemmisülése a háború alatt, a régi jiddis névvál-
tozatok, a családi hagyományok, történetek láncolatá-
nak megszakadása mind nehezítik a feladatot. Ám zsidó 
szempontból sajnos az időben mégoly messze nyúló csa-
ládfa is hiányos, ha a zsidó nevek (vagyis a zsidó névadási 
szokásoknak megfelelően fiúk esetében a körülmetélés-
kor kapott, lányok esetében a Tóra előtt adott nevek) hi-
ányoznak belőle.

Ahhoz, hogy nevet adjunk gyermekeinknek, érdemes 
néhány dolgot tisztáznunk:

– Először is érdemes tisztában lennünk a nevek fontos-
ságával. A zsidó hagyomány szerint Egyiptomban őseink 
teljesen lesüllyedtek spirituálisan. Hogy mégis egységes 
nép maradtak, és érdemesültek a megváltásra, az néhány 
dolognak volt köszönhető, melyek közül az egyik, hogy 
megőrizték zsidó neveiket (és ezzel az ősapákhoz való 
egyenes kötődést). Minden zsidó névnek külön jelentése, 
története van, a héber betűk mindegyike sajátos energiá-
kat hordoz, így a nevek ezek egyedi kombinációja. A zsi-
dó nevek jelképei annak a láncolatnak, amely Ábrahám 
óta folyamatos, és mi is a láncszemei vagyunk. 

– Feltétlenül a zsidó hagyományoknak megfelelően 
kell nevet adnunk. Nem elég, sőt nem is szükséges, hogy 
a polgári névadás szerint legyen „zsidó” nevünk. A zsidó 

nevet a zsinagógában adjuk, megfelelő módon. Ezt meg-
tehetjük felnőtt korban is, ha a szüleink elmulasztották, 
vagy nagyobb gyermekeinknek is adhatunk zsidó nevet. 
Jobb későn, mint soha! 

– Érdemes a nevet gondosan kiválasztani. Ennek for-
rása lehet meghalt rokon, vagy ha ilyet nem tudunk, szü-
letéskor, névadáskor aktuális hetiszakasz, hozzánk vala-

miért közel álló, példaértékű bibliai alak. A névvel, mint 
már fent írtuk, emlékét vihetjük tovább valakinek. Ha 
nincs ilyen rokonunk, talán ismertünk valakit, akinek 
nevét nem viszi tovább a családja, talán egy holokauszt-
túlélőé vagy -áldozaté! Ilyenkor nem elég ilyen nevet ad-
nunk, de amikor már elég nagy a gyermekünk, neki tud-
nia is érdemes miért viszi ezt a nevet, kinek a nevét viseli, 
hiszen az emlékezés így megy tovább egy generációt! Egy 
áldozat nevét adva a gyermeknek ne féljünk attól, hogy 
predesztináljuk őt az áldozat szerepre. Ellenkezőleg, ez-
zel egyfajta életet adunk az elhunytnak. Hiszen ha vala-
kinek él az emléke, akkor ezzel tovább él népe körében. 

Trendeli Alapítvány – a zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu

A	nevek	ereje
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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A zsidó nevek jelképei 
annak a láncolatnak, 

amely Ábrahám óta 
folyamatos

Milyen hagyományt örökítsünk meg gyermekeink nevében?

Sára

Áron

Rebeka

Jákob

NoémiDávid
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mikor Jákob hosszú évek után készül a gonosz Ézs-
a   uval való találkozásra, határozottan aggódik. Mi-

ért? Úgy gondolja, hogy nem szolgálta meg mindazt a jót, 
amit eddig is tett vele az Örökkévaló, és talán már nem 
fogja megvédeni. Miért gondolja ezt? Nem tudja, hogy ő 
nemzedéke legigazabb embere, aki legjobb tudása szerint 
teljes szívből szolgálja az Örökkévalót? Álljon e kérdés 
megválaszolására a következő másál, példázatos mese. 

Történetünkben egy bankár és fia a főszereplő. A ban-
kár abból él, hogy bankjának a pénzét olyan embereknek, 
üzleteknek kölcsönzi ki, akik jól sáfárkodnak vele, és vé-
gül többet fizetnek vissza a banknak, mint amit erede-
tileg kaptak. A lényeg, hogy kinek adjunk hitelt. Kiben 
bízhatunk meg, hogy vissza fogja tudni fizetni kamatos-
tul a pénzt?

A bankár fia szerette volna megtanulni a szakmát, 
ezért apja elhatározta, hogy magával viszi a találkozóira, 
így mutatva meg neki a hitelezés lényegét. „Ma két üzle-
tet fogunk megnézni – mondta a fiának. Mindkettő nagy 
összegű kölcsönt igényelt, és el kell döntenünk adunk-e 
nekik.”

Apja és fia elmentek az első üzletbe, amely a város el-
szegényedett negyedében volt. A bolt maga is ennek 
megfelelően nézett ki. Az épület falain mállott a vakolat, 
a festék öreg volt és piszkos, az üzlet előtti fényreklámból 
egy-két égő kiégett. Belül sem volt sokkal jobb a hely-
zet. Rengeteg áru zsúfoltan sorakozott a polcokon kézzel 
írott címkékkel, a csempe és a járólap itt-ott hiányos volt.

– Micsoda egy lerobbant bolt! Ezeknek biztos nem ad-
nék egy fillért sem! – mondta a bankár fia.

A második pont az ellenkezője volt: elegáns környéken 
ragyogó üzlet, rendezett árukészlettel a raktárban, a leg-
modernebb számítógépes rendszerrel, ragyogó tisztasá-
gú mosdóval.

– Wow! Ez igen, nekik érdemes kölcsönt folyósítani! – 
gondolta a fiú.

Hazafelé a bankár és fia megbeszélték a látottakat. 
A fiú biztos volt benne, hogy a második bolt fog hitelt 
kapni, míg az első semmit. Nagyon meglepődött, ami-
kor apja az ellenkezőjét döntötte. Indoklásul a követke-
zőt mondta.

– Az az igazság, hogy régen üzleteltünk már mindkét 
céggel. Az első cég eredetileg egy kisebb összegű hitelt 
kért, hogy beindítsa az üzletet, amelyet mára kinőttek. 

Bár nem túl nagy a forgalmuk, mégis nagyon nyeresége-
sek, és ami szintén nagyon fontos, mindig pontosan fize-
tett nekünk. Most szeretnék lebontani az épületet és új, 
nagyobb raktárt és irodát építeni, hogy ki tudják szolgál-
ni a már meglevő és egyre szaporodó ügyfeleiket. Erre 
kérnek egy nagy összegű kölcsönt tőlünk. A második bolt 
nagy összegű hitelt kért évekkel ezelőtt, hogy felépítsék 
elegáns üzletüket, nagy forgalmuk van, de sokba kerül 
az üzlet fenntartása, a mai napig nem fizették még vissza 
a teljes tartozást, amelyet az üzlet indításakor vettek fel. 
Most ugyan egy kisebb összegű hitelt igényelnek, de so-
sem fogják tudni visszafizetni.

Mi köze mindennek Jákobhoz?
Jákob úgy érezte, az Örökkévaló már annyi jóval áldot-

ta meg eddig is, hogy talán, amit ő „adott cserébe” (imái, 
a micvák és jócselekedetek), az nem elégséges, és most 
amit kér (hogy védje meg Ézsautól) talán túl nagy kérés, 
amelyet nem érdemel meg. Ha az Örökkévaló valakinek 
jó életet ad, vagyont, egészséget, tehetséget, akkor igye-
keznie kell megszolgálni őket utólagosan, hogy ne járjon 
úgy, mint a mesénkben az elegáns üzlet, amelynek nem 
adtak több hitelt!

Trendeli Alapítvány - A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu

Kinek	ad	hitelt	az
örökkévaló?
Panyiné dr. Ábrahám Zita 
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sábáton a Lativval Egerben,
az arachim szervezet 
közreműködésével
Tarts velünk egy különleges hétvégén!

A szokásokhoz híven lesznek érdekes előadások, wellness, játékok, kiváló ételek, 
koncert, meglepetések és természetesen egy különleges hangulatú, meghitt sábesz.

Az eseményre két vendégelőadó érkezik hozzánk: Rabbi Cvi Inbál és Rabbi Aharon 
Levi, az izraeli Arachim szervezet vezető előadói.

Ízelítő a hétvége témáiból:
•  A lélek megismerése és a személyiségfejlődés
•  Tóra és tudomány, tudomány a Tórában
•  A házasságban rejlő szellemi teljesség
•  Milyen a zsidó reinkarnáció?
•  Ki határozza meg a morális értékeket?

A sábátonon ünnepeljük a Lativ 7. születésnapját!

időpont: december 4. (csütörtök) - 7. (vasárnap)
Helyszín: Eger, Korona Hotel
részvételi díj:

csütörtöktől vasárnapig: 15 000 Ft
3-13 éves korig 5 000 Ft
lativosoknak:
csütörtöktől vasárnapig: 8 000 Ft

pontos részletek a honlapunkon! www.lativ.hu
érdeklődés és regisztráció: 70 932 8275 vagy info@lativ.hu



Nész Gádol 
Hájá Sám- 
chanuka-party 
a Lativval
Dátum: December 22-én (hétfo), 18:15

Chanuka 6. napján nagyszabású ünnep-
séget rendezünk a Lativban. 

Ami biztos lesz: gyertyagyújtás, chanukai 
dallamok, finom falatok, zene, tombola és 
még sok más.

KözremuKöDiK: Kardos Dániel, gitármuvész, 
zeneszerzo

Helyszín: Budapest, VI. ker. Andrássy út 59.

információ, regisztráció: 
info@lativ.hu vagy 06 70 932 8275


