
tizenhetedik század elsô harmadának a vé-
gére a zsidóság, különösen a portugál zsidóság
jelenléte Amszterdamban szerves részévé vált e
virágzó metropolis városképének. Sok embert
vonzott a kíváncsiság azokba az utcákba, ahol a
szefárd zsidók élték mindennapjaikat, s mind a
helyi, mind pedig a más országokból származó
keresztények jelenléte a zsinagógákban meg-
szokott jelenségnek számított. Számos keresz-
tény számára ez jelentette az igazi zsidókkal va-
ló elsô találkozást, a tizenhetedik századi Nyu-
gat-Európa legnagyobb részében ugyanis a zsi-
dók jelenlétét még mindig teljességgel tiltották.
Ekkoriban Nyugat-Európa lakói csak közvetett
módon találkozhattak a zsidókkal és a judaiz-
mussal, azaz könyveken, különösen zsidóelle-
nes mûveken és polémiákon keresztül, továbbá
néprajzi tanulmányokban, melyek között akad-
tak olyanok is, amelyek a zsidók életét és szo-
kásait meglehetôsen objektívan írták le, noha
hangnemük mindig rosszalló és ellenséges volt.
Akik nem könyvekre hagyatkoztak, azok annak
alapján alkották meg a zsidókról alkotott képü-
ket, amit a keresztény prédikátorok szentbeszé-
deiben hallottak, és fôként azoknak a régi szte-
reotípiáknak az alapján, melyek a legendákból
és a folklórból táplálkoztak, amelyek új életre
keltek a könyvnyomtatás idôszakában, és ame-
lyek az új technológiának köszönhetôen tekin-
télyes mértékben elterjedtek. Ezek a sztereotí-
piák azokon a helyeken kaptak lábra különlege-
sen nagy lendülettel, ahol akkoriban nem éltek
zsidók, s a népszerû mítosz múltbéli jelenlétü-
ket olyan embertelen és kegyetlen tettekkel és
gazdasági kizsákmányolással kapcsolta össze,
amelyeket állítólag a zsidók követtek el. 

Ezért hát az amszterdami portugál zsidók
különleges érdeklôdést keltettek: itt hús-vér zsi-
dók jártak-keltek, akiket közelrôl meg lehetett

figyelni, de akik ennek ellenére új és ismeretlen
fajtájúak voltak. Itt olyan zsidók éltek, akiknek
mindennapi viselkedését és cselekedeteit követ-
ni lehetett, akiknek a szokásait és vallási rítusait
tanulmányozni lehetett, és akikkel a legváltoza-
tosabb intellektuális témákról lehetett társalog-
ni. Mi több, a portugál zsidókat övezô miszté-
rium auráján kívül megtalálható volt még a tisz-
teletnek, sôt a csodálatnak is bizonyos foka, kü-
lönösen a Holland Köztársaságban, ahol a Spa-
nyolországgal szembeni elhúzódó ellentét az ál-
lampolgárok körében tekintélyes azonosulást
eredményezett mindazokkal, akiket az ibériai
inkvizíció és a katolikus türelmetlenség áldoza-
tainak tekinthettek.

Ezek a zsidók szemmel láthatóan valóban el
is tértek annak a zsidónak az ismerôs sztereotí-
piájától, akinek nincsen becsülete és származá-
sa, megvetésre méltó foglalkozást ûz, nélkülöz
mindenfajta neveltetést és illemet, artikulálatla-
nul beszél, és akinek a külleme megvetést és fel-
háborodást kelt. A Nyugat-Európa új központ-
jaiban, különösen az Amszterdamban élô portu-
gál zsidók társadalmi elitje kognitív disszonan-
ciát provokált a zsidókról alkotott hagyomá-
nyos kép vonatkozásában: ezek olyan zsidók
voltak, akik széles körû, európai mûveltséggel
rendelkeztek, akik több nyelvet beszéltek, akik-
nek a külseje elegáns volt és akik a legfelsô tár-
sadalmi rétegekhez illôen viselkedtek! Olyan
zsidók, akik az európai kultúráról és a keresz-
tény teológiáról tekintélyes ismeretekkel ren-
delkeztek, és akik a keresztény értelmiségiekkel
egyenrangú partnerként vitatkoztak az irodal-
mi világ (République des Lettres) szalonjaiban.
Ezek a zsidók nem éppen a pénzkölcsönzésre
specializálódtak, hanem a széles körû nemzet-
közi és gyarmati kereskedelemben vettek részt,
s egyesek közülük ráadásul idegen hercegek és
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más államok uralkodóinak a gazdasági és politi-
kai érdekeit is képviselték. Így aztán nem cso-
da, hogy azok a látogatók, akik a legkülönbö-
zôbb országokból érkeztek Hollandiába, külö-
nösen olyan helyekrôl, ahol nem éltek zsidók,
megpróbálták módját találni, hogy találkozza-
nak Amszterdam szefárd zsidóságával, és be-
nyomásokat szerezzenek életmódjukról.1

Skippon, az angol utazó, aki 1663-ban rövid
ideig a városban tartózkodott, a következôket
írta az amszterdami portugál zsidókról:

A férfiak többsége napbarnított arcú, fekete hajú;
másoknak világosabb a bôre, s alig lehet megkü-
lönböztetni ôket a hollandoktól. […] Sok rajtuk
a parfüm. Amszterdam nagy szabadságot engedé-
lyez nekik, néhányuk gazdag, de a legtöbbjük na-
gyon szegény.2

Bár Skippon benyomása a szegény zsidók
amszterdami jelenlétét illetôen helytálló, nem
valószínû, hogy e vonatkozásban különbséget
tudott volna tenni a szefárdok és az askenázik
között, ô fôleg az ekkor itt élt szegény tudescókat
és polacókat láthatta. Az 1650-es években Litvá-
niából tömegesen vándoroltak be zsidó mene-
kültek, s ezt követôen ezek az emberek súlyos
gazdasági terhet jelentettek a szefárd Naciónra
(bár a portugál közösség minden bizonnyal
szintén jelentôs számú szegény tagot számlált).3
Mindazonáltal azt a képet, amelyet a portugál
zsidókról alkottak, az a jelentôs mértékû hatás
határozta meg, amelyet e közösség leggazda-
gabbjai keltettek. Külsô megjelenésükben a
szefárd zsidók általában nem különböztek a
holland társadalom párhuzamos osztályának

tagjaitól, noha a portugál gazdasági elit a fran-
cia arisztokrácia divatját igyekezett utánozni.
Általában azonban a közönséges amszterdami
zsidók ugyanúgy öltözködtek, mint holland
szomszédaik, s egyes esetekben csupán bôrük
és hajuk színérôl lehetett megkülönböztetni
ôket, továbbá arról az illatfelhôrôl, amely túl-
zott mértékben lengte körül ôket, és amely arra
volt hivatott, hogy kedvezô benyomást keltsen
azokban, akik kapcsolatba kerültek velük. Az
amszterdami zsidók megerôsítették azt a jól is-
mert szociológiai szabályt, amely szerint a ma-
gas társadalmi csoportokat elitjeik alapján osz-
tályozzák, ellentétben az alacsony társadalmi
státusú csoportokkal, akiket legalacsonyabb ré-
tegeik alapján ítélnek meg. Amikor a francia
Misson 1699-ben Frankfurtba látogatott, felje-
gyezte, hogy „nagyon nagy számú zsidó él itt,
de ezek éppen olyan koldusszegények, mint
amilyen gazdagok az amszterdamiak”.4 Való-
ban, amikor egy évtizeddel korábban Amszter-
damba látogatott, nagy lelkesedéssel számolt be
a helyszínrôl arról, hogy „a portugál zsidók itt
különlegesen gazdagok, zsinagógájuk pedig te-
kintélyes épület, míg a holland elôkelôségeké
nyomorúságos és megvetésre méltó.”5 Az pedig
különösen nagy benyomást tett rá, hogy:

A zsidók elleni spanyolországi és portugáliai ink-
vizíció ellenére az egyik portugál zsidó (Don Jero-
me Nunez da Costa) Portugália diplomáciai kép-
viselôje Amszterdamban. Egy másik (Don
Emanuel de Belmont) Spanyolország rezidense.
Ez utóbbi grófi címet kapott a császártól.6

A portugál zsidó közösség gazdasági elitjének
tagjai és pazar palotáik mély benyomást gyako-
roltak a külföldi látogatókra, s számos legenda
kelt életre mesés gazdagságukkal kapcsolatban.
Az egyik ilyen jellegzetes példa Joseph Shaw-é,
aki a tizennyolcadik század elején ellátogatott a
De Pinto család otthonába. Azt írta, hogy látott
egy szobát, „amelynek dukátokból vagy koro-
nákból volt kirakva a padlója, s e pénzdarabo-
kat a szélüknél összeillesztve rakták sorba.”7

1683-ban Gregorio Leti a következô lelkes és
szuperlatívuszokban bôvelkedô beszámolót je-
gyezte fel Jeronimo Nunes da Costa palotájá-
ról: „la più commoda, esplendida casa della città
almeno tiene un giardino che non ve n’e alcuno
altro che l’ugagli; […] e nella sua casa sembra
esservi una corte, per il gran concorse de
stranieri.”8

•  J o s e f  K a p l a n •

A Z  A M S Z T E R D A M I  P O R T U G Á L  Z S I D Ó S Á G  É S  A  H O L L A N D  T Á R S A D A L O M

• 10 •

Újévi sófárfúvás a portugál zsinagógában 

(Bernard Picart rézkarca, 1725)



Az a pompa, amely a portugál zsidó gazdasá-
gi elitet jellemezte, és a külsôségeiben megnyil-
vánuló ragyogás nyilvánvaló volt azon utazók
számára, akik meglátogatták ôket vagy eljártak
a zsinagógáikba, különösen azután, hogy
felépült pompázatos új szentélyük, az Esnoga,
melyet 1675-ben szenteltek fel. De még ezt
megelôzôen is nehéz olyan látogatót vagy turis-
tát találni, már legalábbis azok között, akik leje-
gyezték a városról szerzett benyomásaikat, akik
ne látogatták volna meg a szefárd zsidó imahe-
lyeket és ne fûztek volna megjegyzéseket hoz-
zájuk naplóikban vagy emlékirataikban. Az an-
gol J. Evelyn, aki lenyûgözô naplót vezetett
utazásairól, a következôket írta arról a napról,
amikor 1641-ben megérkezett a városba: 

Reggel hét óra tájban érkeztem Amszterdamba,
ahol miután szállást biztosítottak nekem, kiesz-
közöltem, hogy elvigyenek a zsinagógába (mivel
épp szombat volt), s a zsidók szertartásai, díszít-
ményeik, lámpáik, törvényeik és iskoláik bôséges
anyagot szolgáltattak csodálatomnak és kíván-
csiságomnak.9

Nem Evelyn volt az elsô, aki Hollandián kí-
vülrôl érkezett, és a portugál zsinagógát válasz-
totta városnézô sétája elsô látványosságaként;
mi több, a zsidók szentélyét övezô pompa irán-
ti csodálatában számos nem zsidó látogató is
osztozott. E század végén William Mountague
is beszámolt arról a sok zsidóról, akikkel Amsz-
terdamban találkozott, 

Akiknek számtalan utcájuk van itt és két zsina-
gógájuk; az egyik [a portugál közösségé] nagyon
szép, és a legnagyobb Európában (ha nem a vilá-
gon), és sokkal fenségesebb azoknál, amelyeket
sok más vidéken mi magunk is láttunk, s ahol a
zsidók igencsak nagy számban élnek.10

Leti a lehetô legpontosabb összefoglalását
adta annak, milyen hatást keltett a szefárdok
zsinagógája a környezetében élôkre: „La
sinagoga de Porthogesi sembra un seggio de Nobili,
gente ben fatta, quasi tutta civile, ben vestita, ricca e
che fa gran figura”.11 Nem szabad azonban elfe-
ledkezni arról a tényrôl sem, hogy mindazok-
nak a megnyilvánulásaiban, akik megfigyelték
az Amszterdamban élô portugál zsidókat, hall-
hatók voltak disszonáns hangok is, melyekbe el-
lenséges kifejezések vegyültek, s amelyek meg-
feleltek a közhelyszerû sztereotípiáknak. Így írt

róluk 1634-ben Brereton, az angol utazó is: „A
férfiak tetôtôl talpig feketék, szôrösek, és kielé-
gítetlen vágyat éreznek az asszonyok után:
asszonyaik kordában vannak tartva, idomított
foglyok.”12 Az sem keltett benne jó benyomást,
amit a szefárd zsinagógában látott, ahol július
14-én részt vett a szombat reggeli istentisztele-
ten: „Itt, ebben a gyülekezetben nincs rend,
buzgalomnak és áhítatnak sincs jele; sok idôt
töltenek énekléssel és fecsegéssel”.13 Az elôbb
már idézett Skippon, aki annyira el volt ragad-
tatva a belôlük áradó parfümtôl, már sokkal ke-
vésbé érzett elragadtatást a templomban zajló
istentisztelet láttán: „Megfigyeltük, hogy a zsi-
dók idônként meghajolnak (quer. talán Jehovah
nevének említésekor?), nagyon fegyelmezetle-
neknek tûntek, idegenekkel társalogtak és ne-
vetgéltek az istentisztelet kellôs közepén; ami-
kor elbocsátották ôket, sokuk dalolva távozott a
karzatról, amíg ki nem értek az utcára”.14

Egyébként Leti maga, aki 1685-ben írt mun-
kájában, az Il ceremoniale historico e politicóban di-
csérte a portugál zsidók külsô megjelenését és
szokásait, máshol igencsak elítélôen nyilatko-
zott a zsinagógai szertartásról, mely az ô számá-
ra minden méltóságot vagy bájt nélkülözni lát-
szott. Az imádkozók éneklése az ô fülének nem
jelentett egyebet zajnál és kakofóniánál, oly
igen nagy mértékben, hogy véleménye szerint
nem lehetett különbséget tenni aközött, aho-
gyan a zsidók a tôzsdén tárgyaltak és aközött,
ahogyan imádkoztak: „cantano salmi con voci
senza tuono, e senza concerto, con i soliti veli sul
cappello, ma no veggo gran differenza della maniera
con la quale negotiano nella Borsa, e quella con la
quale se tengono nella sinagoga”.15

Kétségtelen, hogy ezek a rosszalló megnyilat-
kozások az Esnogában zajló imádkozás stílusát
illetôen nem annyira az objektív valóságot tük-
rözik, mint a korabeli keresztényeknek a zsina-
gógai istentisztelettel kapcsolatos tudatlanságát
és annak félreértését. Beszédes példát találha-
tunk erre Samuel Pepys lebilincselôen érdekes
Naplójában, azt követôen, hogy 1663-ban, a
Simhat Tora elôestéjén ellátogatott a londoni
Creechurch Lane-i zsinagógába. Méltatlankod-
va ír a számára barbárnak tûnô ceremóniáról,
arról, ahogyan a zsidók a tóratekercsekkel tán-
colnak, s az embernek az az érzése támad, hogy
Pepys nyilván úgy gondolhatta, ez lehetett a
zsidók hétköznapi, megszokott istentisztelete.16

Az amszterdami portugál zsidók jól tudták,
hogy egy nagy európai közösség megfigyelései-
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nek vannak kitéve, mely közösség nagy érdeklô-
dést mutatott irántuk. Azt is tudták, hogy a meg-
figyelôk java része mindaddig sohasem látott
zsidókat vagy zsidó istentiszteletet, s hogy még
ennél is többen vannak azok, akik soha nem ta-
lálkoztak magas társadalmi rangú zsidókkal
vagy azzal a kifelé megnyilvánuló viselkedés-
móddal, ami a portugálokat jellemezte. Az amsz-
terdami szefárd közösség vezetôirôl, akik nem
mindig voltak azonosak a Nación gazdasági elit-
jével, elmondható, hogy nagy részben ennek az
elitnek az ellenôrzése alatt álltak, és mindent
megtettek azért, hogy a gyülekezet elegáns
imázsát minél inkább megerôsítsék a nem zsidók
szemében. A szegregációs politikával ellentét-
ben, mely Európa számos zsidó közösségét jelle-
mezte (beleértve a londoni szefárd közösséget,
amely mindent elkövetett azért, hogy megaka-
dályozza nem zsidók számára a zsinagóga gya-
kori látogatását),17 Amszterdam portugál közös-
sége nagy nyíltságot mutatott a keresztény láto-
gatók irányában, s egy 1649-ben hozott különle-
ges rendelkezésben ki is jelentette, hogy: „azok
az úriemberek, akik a tebah (a felolvasó emel-
vény) mögött ülnek, megengedtetik, hogy
hellyel kínáljanak bárkit [aki ellátogat a zsinagó-
gába], ha nem zavarja meg az imádkozók gyüle-
kezetét.” Mivel ugyanez a rendelkezés korábban
kimondta, hogy „senki sem állhat fel ülôhelyérôl
azért, hogy üdvözölje a goyim [sic] látogatókat a
Mahamad elöljáróinak engedélye nélkül”, levon-
hatjuk a következtetést, hogy a rendelkezés
szándéka szerint engedélyezték, hogy nem zsidó
látogatók is beüljenek a zsinagógába, azzal a fel-
tétellel, ha mindez rendezett módon történik,
mégpedig úgy, hogy a tebah mögötti hívôket
szükség esetén betessékelôknek használják,
akár a színházban!18 Ezek a zsidók bizonyos
mértékig valóban úgy érezték, hogy a zsinagógai
istentisztelet hasonlít a színházhoz, nekik pedig,
a színészeknek komolyságot és tiszteletet kell
ébreszteniük a látogatókban. Az amszterdami
portugál zsidók vezetôi úgy tekintettek a nem
zsidó látogatókra, mint olyan csoportra, amely-
nek értékeit, kultúráját, szokásait és esztétikai
ízlését figyelembe kell venniük, hogy az elôttük
eljátszott elôadás elnyerje a tetszésüket. Ennek
megfelelôen például egy 1640 februárjában, nem
sokkal a purim elôtt hozott rendelkezésben ki-
mondták, hogy tilos kalapáccsal kopogni Eszter
Könyvének felolvasása közben, noha ez bevett
szokás volt, valahányszor Haman neve elhang-
zott, mert „ez inkább barbárok, mint jó nevelte-

tésû emberek viselkedéséhez illik”, illetve erede-
ti portugál nyelven: „que mais parece acsão de
bárbaros que de gente política” (kiemelés tô-
lem).19

Valóban arra törekedtek, hogy gente políticá-
nak lássák ôket, jól nevelt, udvarias népnek,
melynek viselkedése kifinomultságot és jó ízlést
sugároz: „Gente ben fatta, quassi tutta civile”,
ahogy Gregorio Leti írta róluk a tizenhetedik
század végén. Mit mondanak majd a kereszté-
nyek, és hogyan ítélik meg cselekedeteiket – ez
foglalkoztatta ôket szüntelenül. Ezért aztán
megtiltották például, hogy lengyel zsidótól bár-
ki tubákot fogadjon el, sabbatkor tilos volt be-
csípni, mert az ilyen magatartás „nem csupán
saját népünk körében kelt felháborodást, ha-
nem a goyim [sic] köreiben is, akik jelen vannak
köztünk, és akik szájukra veszik az efféle dolgo-
kat és másokat is, melyek mind hozzájárulnak a
mennyország [nevének] megszentségtelenítésé-
hez”.20

Mivel a darabnak követnie kellett a színházi
szabályokat, az elsô szabály, amit be kellett tar-
tani, az volt, hogy mindent megakadályozza-
nak, ami megzavarhatná a közönség koncentrá-
cióját és élvezetét. Ezért egy tizenhetedik szá-
zad végén hozott rendelkezésben elhatározták,
hogy elejét veszik a rendetlenségnek, melyet
„olyan emberek okoznak, [akik] hozzászoktak
ahhoz, hogy álljanak, miközben az egész szent
gyülekezet ül, s ez nagy felháborodást okoz az
idegenek között.”21

Mindazonáltal a portugál zsidók társadalmi
elitjének kulturális törekvései nem szorítkoztak
arra az óhajra, hogy a gyülekezet vallási szer-
tartásait elegáns és méltóságteljes módon adják
elô idegenek elôtt. Fô célkitûzéseik közé tarto-
zott az is, hogy neveljék a szefárd közösséget
(és valami módon hasonló hatást gyakoroljanak
az askenázikra is) mindabban a tekintetben,
amit ôk bom judesmónak, azaz értékes judaiz-
musnak22 neveztek. Ebben a kontextusban a
zsinagóga szertartásainak helyes megjelenítése
a bom judesmo értékeinek belsôvé tételét volt hi-
vatva tükrözni, mindannak tehát, ami a saját
szemükben és a környezetükében annak számí-
tott.

Nehéz pontosan meghatározni, mit is értet-
tek e kifejezés alatt, amikor rendelkezéseikben
és egyéb írásaikban használták. Számomra
mindazonáltal úgy tûnik, hogy ha megvizsgál-
juk azt, hogy mi módon törekedtek a közösségi
fegyelem kialakítására, az egykori conversók tár-
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sadalmának konszolidálására és arra, hogy ki-
emelkedô zsidó közösséget formáljanak belô-
lük, közelebb vihet minket mindahhoz, amit
„értékes judaizmusnak” neveztek. Az embernek
az a benyomása támad, hogy komoly erôfeszíté-
seket tettek annak érdekében, hogy a judaiz-
musról alkotott képet olyanná fejlesszék, amely
egyenrangú ellenpárja a keresztény Európa
elitkultúrájának. A zsidó társadalmon belül
olyan viselkedési minták gyakorlására töreked-
tek, melyek az európai udvari társadalomban
kristályosodtak ki, és amelyeket azután a pol-
gárság vett át. Ebbôl a szempontból elmondha-
tó, hogy a portugál elit volt a nyugati zsidóság
„civilizációs folyamatának” elôhírnöke, mely fo-
lyamat jó néhány nemzedékkel késôbb, az
emancipáció és a zsidó felvilágosodás korában
nyert igazi lendületet.23

Azon erôfeszítéseik közben, hogy bebizonyít-
sák, erkölcsi magatartás és külsô szokások te-
kintetében a szefárd zsidók semmiképpen sem
voltak alacsonyabb rendûek a keresztény euró-
paiaknál és hogy zsidó kultúrájuk egyenlô érté-
keket képviselt, mint a keresztény többségé,
igen fontos volt számukra, hogy a templomban
lezajló szertartásokat a maguk teljes pompájá-
ban végezzék, ablakot nyitva, amelyen át az
egész zsidó élet megfigyelhetôvé vált. A méltó
viselkedésnek a nem zsidó környezettel való
kapcsolat minden területén feltûnônek és hang-
súlyosnak kellett lennie. A nem zsidó világ po-
zitív referenciacsoporttá vált számukra, s véle-
ményük szerint a közösség akkor cselekszik he-
lyesen, ha viselkedését a környezô kultúra nor-
máihoz, értékeihez és elvárásaihoz igazítja, még-
pedig azon kritériumoknak megfelelôen, melyet
e miliô elitjei határoztak meg. A portugál zsidók
magatartásának visszafogottnak kellett lennie,
az ösztönöket el kellett fojtani, ahogy az a gente
políticához illik, szemben a gente bárbarával. Az
esztétikai minôséget illetôen is hatást kellett
gyakorolniuk környezetükre, s ez az esztétikai
minôség olykor túlzottan díszes volt a kálvinis-
ta ízlés számára. Az a parfüm, amely a gyüleke-
zet elitjének tagjaiból áradt, s amely az angol lá-
togató, Skippon figyelmét is felkeltette, metafo-
rikus értelemben a bom judesmo külsôdleges dí-
szének tekinthetô, melyet a vezetôk az egész
közösségre kötelezôvé óhajtottak tenni, beleért-
ve e közösség szegény tagjait és az askenázi
nincsteleneket is, akiknek a jelenléte ugyancsak
zavarta ôket. Igyekeztek a lehetô legnagyobb
mértékben elkülönülni az amszterdami utcák e

szegény zsidóinak erôteljes jelenlététôl, hogy
minél inkább csökkentsék azt a kárt, amelyet
imázsukban tehetnek.24

Az amszterdami portugál zsidó közösség ren-
deleteinek az volt a szándéka, hogy elfojtsák a
populáris kultúra megnyilvánulásait, melyek
nemigen fértek össze az elit kulturális ideáljai-
val. A portugál elöljárók komoly intézkedéseket
vezettek be, hogy ily módon biztosítsák az illen-
dô magatartást a zsinagóga közvetlen környé-
kén és a tôzsdén, ahol a zsidó jelenlét igencsak
jelentôs volt. A közösség fiataljainak szigorúan
megtiltották, hogy a város hídjain összegyûlje-
nek esténként, nem beszélve azokról a szigorú
tilalmakról, amelyeket azért hoztak, hogy elejét
vegyék a holland lányokkal való flörtölésnek és
ellenôrizhessék szexuális magatartásukat. Szél-
sôséges intézkedéseket vezettek be mind a
szefárd, mind az askenázi koldusokkal szem-
ben, s a zsidó vagabundusokat (vagabondi) is szi-
gorú bánásmódban részesítették, különösen a
bettel Judennek nevezett közép-európaiakat.25

Mindazonáltal azt is számításba kell ven-
nünk, hogy még ha a bom judesmónak nevezett
kulturális projekt jelentôs részét az az elitista vi-
lágszemlélet motiválta is, mely egy arisztokrata,
udvari kultúra értékeinek a zsidó életmódba va-
ló átfordítását tûzte ki célul, továbbá a patrícius
elegancia utáni vágyból táplálkozott, mely ép-
pen úgy lenyûgözné, mint elbûvölné a környe-
zetükben élôket, a bom judesmót határozottan vé-
delmi megfontolások szökkentették szárba, a
bizonytalanság érzése, s az állandó aggodalom
azon státusuk stabilitását illetôen, mely a hol-
land társadalom megtûrt kisebbségeként volt
leírható. 
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Skippon, sok más utazóhoz hasonlóan felje-
gyezte, hogy „Amszterdam nagy szabadságot
engedélyez nekik”,26 Menasseh ben Israel pe-
dig azzal büszkélkedhetett Cromwellnek, hogy
„Németalföldön is, a zsidókat nagy Irgalommal
és Jóindulattal fogadják, és különösen itt, a hír-
neves Amszterdam városában”.27 De mik vol-
tak e nagy szabadság határai? Úgy tûnik, hogy
az a tolerancia, amelyet Amszterdamban élvez-
hettek, nem olyan szívesség volt, amelyet felté-
tel nélkül tettek nekik. Volt mindebben egy be
nem vallott érdek. Az a tudat kísértette ôket,
hogy Amszterdam a tolerancia és a zsidó jogok
szigete volt Nyugat-Európában, mert még a
Holland Köztársaságon belül is csak kevés he-
lyen tûrték meg a zsidókat. Holland tartomány-
ban Amszterdamot leszámítva szinte egyáltalán
nem éltek zsidók, még azután sem, hogy 1619.
december 12-én a tartományi parlamentek
olyan határozatot adtak ki, melynek értelmében
a helyi hatóságok mindenütt maguk dönthették
el, befogadják-e a zsidókat vagy sem, és még
életviszonyaik speciális feltételeit is ezek a hely-
hatóságok írhatták elô.28 Így aztán nem megle-
pô, hogy az amszterdami portugál zsidók szíve
még sokáig összeszorult attól a tudattól, hogy
esetleg ellenük fordulnak és elveszítik a jogai-
kat. Még azt követôen sem tudtak teljes mér-
tékben megszabadulni a bizonytalanság eme ér-
zésétôl, hogy jelenlétük állandó és szerves ré-
szévé vált a város életének.

Számos közösségi szabályzat kifejezésre jut-
tatja azt a véleményt, hogy bizonyos magatar-
tásformák felkelthetik a város lakóinak és veze-
tôségének rosszallását, s e rosszallás megnyir-
bálhatja szabadságukat, vagy éppen még komo-
lyabb következményekkel is járhat. Érdekes
módon, 1647 elején igyekeztek megakadályozni
a közösség tagjait még abban is, hogy olyan öl-

tözéket viseljenek, amely túlságosan pompáza-
tos és drága volt, és amely sérthette az akkori-
ban szokásos visszafogottságot – „as superfluy-
dades e exesos grandes nos trages que cada dia mays e
mays se hyão yntroduzendo entre nos”. A Mahamad
tagjai kijelentették, hogy ez a gyakorlat nem
csupán pazarló, hanem arra is alkalmas, hogy
kiváltsa azoknak az embereknek az irigységét
és sértettségét „akiknek az országában élünk” –
„para não seremos por essa causa envegados e mal
vistos nos olhos da gente en cuya terra habitamos”.29

Ez a határozat bizonyítja, hogy amikor a gaz-
dagságra való törekvés összeütközésbe került a
holland nép rosszallásától való félelemmel, a ke-
resztény állampolgárok lehetséges sértettsége
miatti aggodalom felülkerekedett a portugál zsi-
dók azon vágyán, hogy teljes pompájukban mu-
tatkozzanak meg a nyilvánosság elôtt.

A portugál zsidó vezetôség természetesen
mindenekfelett ügyelt arra, nehogy okot adja-
nak a városi hatóságok elégedetlenségére, akik
1616. november 8-án szigorú utasításokat adtak
ki a zsidók számára, Keur van de vroedschap Ams-
terdam címmel. A Keur azokra a panaszokra va-
ló válaszként született, melyet a portugál zsi-
dókkal kapcsolatban fogalmaztak meg, akik
„seer groote ende ongebonden licentie gebruycken int
frequenteeren ende converseren met de vrouwen ende
dochteren van dese landen”.30 (igen nagy és korlát-
lan szabadossággal járnak el a mi országunk
asszonyaival és lányaival való találkozgatásban
és társalkodásban). Különféle intézkedéseket
foganatosítottak, hogy nyilvánosan is kimutas-
sák, a zsidó közösség mennyire elítéli a keresz-
tény asszonyokkal való erotikus és szexuális
kapcsolat bármilyen formáját. Így azután a
Mahamadhoz beérkezô ismételt panaszok után,
1645 nyarán azzal fenyegetôzött, hogy szigo-
rúan megbünteti a közösségbe tartozó mind-
azon fiatalembereket, akik éjszaka a városi ut-
cákon és a csatornák mentén tivornyáznak és
dorbézolnak, s közben sikamlós ajánlatokat
tesznek a helybéli asszonyoknak. A Mahamad
kifejezett aggodalmának adott hangot, nehogy e
viselkedés általános lázadást váltson ki – motim
de Povo – a Nation, azaz a zsidóság ellen.31

Az 1616-os rendelet szintén szigorúan meg-
tiltotta a zsidóknak, hogy bármi olyasmit mond-
jon vagy írjon, mely sértô a kereszténységre,
vagy hogy megkíséreljék a keresztények betérí-
tését vagy körülmetélését. Ezért az egyik legko-
rábbi rendelet, melyet az egyesült szefárd kö-
zösség 1639-ben megújított, kifejezetten megtil-
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totta „a nem zsidókkal való vallási témákat érin-
tô vitákat”, vagy bármi olyan erôfeszítést, hogy
rábeszéljék ôket a judaizmus elfogadására, vagy
botrányos dolgokat mondjanak a hitük ellen,
mert mindez lehetôvé teszi „annak a szabadság-
nak a megnyirbálását, amelyet élvezünk, és azt,
hogy meggyûlöltessenek minket [a helybéli la-
kosokkal] egy olyan ügy miatt, amely nem felel
meg a Zsidó Törvényeknek” – perturbar a
liberdade que gozamos e fazernos malquistos por causa
que não he de Ley.32

Egy 1640-ben kiadott szabályzatban, ahol e
tiltást még nagyobb szigorral ismételték meg,
arra is történik utalás, hogy a Mahamadhoz pa-
nasz érkezett egy magas rangú holland tisztvi-
selôtôl Amszterdamban a zsidóknak a keresz-
ténységgel szemben megfogalmazott vádasko-
dásait illetôen, melyre válaszképpen a kálvinis-
ta prédikátorok a szószékrôl ítélték el az ilyes-
fajta kihágásokat. A portugál zsidó közösség
vezetôi hangsúlyozták, hogy az embereknek
tartózkodniuk kell az efféle cselekedetektôl
„nyugalmunk és biztonságunk” érdekében –
nossa quietação e conservação – s a gyülekezet min-
den egyes tagját utasították, hogy családjuk kö-
rében, mind az asszonyok, mind a gyerekek
számára is tegyék egyértelmûvé mindezt, hogy
mindenki kellôképpen megértse az ügy súlyos-
ságát. Arra is figyelmeztettek, nem haboznak
átadni a törvénysértôket a városi elöljáróknak –
mert minden egyes ilyen rendbontó „szabadsá-
gunkat és nyugalmunkat háborgatja” –
perturbador de nossa liberdade e quietação.33 Túlzott
érzékenységük azonban e szabályozás oly mér-
tékû kiterjesztéséhez vezetett, hogy végül a
judaizmust érintô bármilyen írás terjesztését
megtiltották olyanok között, akik nem voltak
zsidók, hogy bármiféle „botránynak” elejét ve-
gyék, mert ezeket a nem zsidók mindig értel-
mezhetik a zsidó szerzôk szándékától eltérô
módon. A Mahamad még 1771-ben is szüksé-
gesnek tartotta elítélni a közösség egyik tagját,
Jacob Castellót, aki Haarlemben élt és keresz-
tény teológusokkal keveredett vallási vitákba,
továbbá azzal is megfenyegették, hogy ha ismé-
telten kihágást követ el, kénytelenek lesznek
megbüntetni ôt.34

Mindazonáltal a valóság mind a szefárd zsidó
vezetôk, mind pedig a városi elöljárók és kálvi-
nista papok elhatározásait keresztülhúzta, mi-
vel a zsidók és keresztények között lefolytatott
legérdekesebb teológiai viták éppen a tizenhe-
tedik századi Amszterdamban zajlottak, nem is

beszélve arról a tényrôl, hogy a zsidó vitairatok
minden különösebb nehézség nélkül kerülhet-
tek keresztény kezekbe.35 Mindez elsôsorban a
portugál közösség által erôltetett társadalmi
kontroll tökéletlen mivoltáról tanúskodik és ar-
ról, hogy a Holland Köztársaságban a vallási és
intellektuális türelem olykor felülemelkedett a
törvény betûjén. A portugál zsidó közösség ez
ügyben azonban mégsem volt hajlandó kockáz-
tatni, s annak érdekében, hogy ne vádolják ôket
mindazért, amit a zsidók tettek, a tizenhetedik
és tizennyolcadik század folyamán e közösség
folyamatosan hangsúlyozta, hogy eme érzékeny
és komplex területet érintô minden incidenst
szigorúan elítél. A közösségi szabályzatok to-
vábbá megismételték a keresztényekkel való vi-
ták elleni, valamint a nem zsidók körülmetélésé-
re és áttérítésére irányuló tiltásokat. A tizenhe-
tedik század vége felé a Mahamad abban is
hangsúlyos döntést hozott, hogy megtiltja a
judaizmusból kitértek megbélyegzését, „mert ez
kártékony hatással lehet a szomszédaink közöt-
ti megmaradásunkra, akik szeretettel és jóságos
szívvel bánnak velünk”. Ez a szabályozás, ha-
sonlóan más efféle kényes ügyekre vonatkozó
megkötésekhez, egy konkrét eseményre való
válaszként született, miután a városi vezetôk
heves panaszt emeltek a közösség fôtisztviselôi-
nél a szefárd gyülekezet tagjai ellen, amiért egy
portugál asszonyt molesztáltak, aki áttért a ke-
reszténységre. A Mahamad a törvénysértôket
perturbadores do geralnak nyilvánította, ami alatt
a közösség rendjének megsértését értette; még
azzal is fenyegetôzött, hogy a jövôben kiszolgál-
tatja ôket a holland hatóságoknak, s nyilvános
büntetésük ily módon a többiek számára pél-
dául és figyelmeztetésül szolgál majd.36

Az amszterdami hatóságok – ez egyértelmû
volt – szigorúan bántak a zsidókkal, és megkö-
vetelték tôlük a keresztény vallás szimbólumai-
nak tiszteletben tartását és azt, hogy tartózkod-
janak minden olyan cselekedettôl, amelyet e
szimbólumok szentsége elleni támadásként le-
het értelmezni. Meg kell jegyezni, hogy a portu-
gál zsidó vezetôség mindent megtett, hogy meg-
békítse a hatóságokat, és eleget tegyen az ilyen
ügyekkel kapcsolatos követeléseiknek. 1655-
ben például Ouderkerk vezetôi felpanaszolták,
hogy a zsidók a vasárnapi istentiszteletekkel
egy idôben tartanak temetéseket a hívôk legna-
gyobb kétségbeesésére. Feleletképpen a portu-
gál közösség Mahamadja kiadott egy szabályza-
tot, mely megtiltotta, hogy vasárnap reggelen-
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ként kilenc óra harminc perc elôtt temetési me-
net induljon Amszterdamból a temetôbe.37

1677-ben ehhez hasonlóan úgy döntöttek, hogy
kiközösítés terhe mellett megtiltják a gyülekezet
tagjai számára, hogy vasárnap és keresztény
ünnepnapokon a Dam tér környékén részvé-
nyeket vásároljanak és áruljanak a tôzsdén „te-
kintettel arra a kárra, ami ebbôl egész Népünk
számára következhet ”.38 1732-ben a Mahamad
kétszer is megismételte ezt a tilalmat, noha a ki-
közösítés kifejezett fenyegetését pénzbüntetés
váltotta fel.39

A portugál zsidó vezetôk, akik arra töreked-
tek, hogy egy olyan közösség képviselôiként
tûnjenek fel, akikre alkalmazható a gente política
megnevezés, természetesen igen érzékenyek
voltak bármiféle apróbb mendemondára, mely a
városi hatóságok lehetséges rosszallását vagy
dühét fejezte volna ki a zsidók olyan cselekede-
teire vonatkozóan, melyeket méltatlannak ítél-
hettek. Ezért a Mahamad alkalmanként még az
elôtt adott ki megszorító intézkedéseket, mielôtt
a hatóságok felkérték volna erre, csupán a men-
demondák és a pletykák alapján tehát, sietteten-
dô a szabályzatok betartását és elkerülendô a
keresztény lakossággal való összeütközést.
1645-ben a parnassim úgy döntött, megtiltja a
portugál zsidók tulajdonában lévô gyárakból a
dohány vagonokban való szállítását a város kü-
lönbözô pontjaira vasárnaponként és keresz-
tény ünnepnapokon, mert „az ország lakóitól
sok panaszt” hallottak. A Mahamad azonnal in-
tézkedett, hogy az incidens nehogy megismét-
lôdjék, melyet „megvetendô szokásnak”, azaz
ruim custuménak40 neveztek. A parnassimnak
egy 1677 nyarán hozott határozata (melyet nem
jegyeztek be a közösség törvénykönyvébe, de
kihirdették a zsinagógában) megtiltotta a gyüle-
kezet asszonyainak, hogy keresztény ünnepna-
pokon házuk bejárati ajtajának közelében vé-
gezzék ház körüli teendôiket, mert a Mahamad-
hoz befutó mendemondák szerint ez megbot-
ránkoztatta a városi elöljárókat. A gyülekezet
férfitagjait felkérték, figyelmeztessék az asszo-
nyokat, tartózkodjanak az olyan cselekedetek-
tôl, amelyek „botrányt kelthetnének”, mert
mindez ellentétben áll azzal a kifinomult maga-
tartásformával, melyet a portugál zsidók kívá-
natosnak tartanak.41

Az a benyomás keletkezik, hogy a szefárd
zsidók Amszterdamban visszafogottabb és szo-
lidabb módon viselkedtek, mint askenázi testvé-
reik. Az askenázik szociális gyengeségük, to-

vábbá a holland társadalom szemében igencsak
kétes státusuk ellenére meglehetôsen közömbö-
sen viseltettek e társadalom kritikus tekinteté-
vel szemben. Hasonlóképpen, a szefárdok köré-
ben is tekintélyes szakadék tátongott a befoga-
dó társadalommal szembeni – a szefárd társa-
dalmi és gazdasági elitre jellemzô – érzékeny-
ség és az alacsonyabb osztályok tagjainak visel-
kedése között, akik nem mindig tanúsítottak
tiszteletet és udvariasságot a hollandokkal
szemben.

Egy érdekes példa rávilágít a szefárdok és az
askenázik közötti különbségre. Az amszterdami
hatóságok meg óhajtották akadályozni, hogy a
zsidók purimkor álarcokat viseljenek és felvo-
nulásokat tartsanak a város utcáin, arra hivat-
kozva, hogy ez zavargásokat és rendbontást
okoz. A városi rendôrség még azzal is fenyege-
tôzött, hogy mindenkit letartóztat, aki meg me-
részeli sérteni ezt a rendeletet. 1713 elején a
Mahamad évente kiadja ezt a tilalmat ádár hó-
napjának elején.42 A portugál zsidók elvi okok-
ból általában vonakodtak a felvonulásoktól és
bármifajta nyilvános összejöveteltôl, s az amsz-
terdami szefárd közösség korai rendeletei meg-
tiltották a temetôi vagy esküvôi meneteket, „ne-
hogy feltûnést keltsünk az ország lakóinak a
szemében”.43 Egy 1640-ben hozott rendelet to-
vábbi megkötésekkel toldotta meg az elôzôeket,
abból a célból, hogy megakadályozza „a fegyel-
mezetlen emberek tömeges összejöveteleit az
utcákon”, mert „ebben az országban, ahol
élünk, a helyi lakosok nem viselkednek ilyen
stílusban, ebbôl pedig az következik, hogy a mi
stílusunk idegen az ô szemükben”.44

Azt találjuk, hogy az askenázik kevésbé vol-
tak óvatosak ebben a vonatkozásban, s ellentét-
ben azzal a megszorítással, amelyet a Mahamad
igyekezett ráerôltetni a portugál zsidókra, a
tudescók minden gátlást leráztak magukról, s a
purim ünnepi eseményei elborították a város ut-
cáit. A palesztinai küldött, Hayim Yosef David
Azulai (HIDA) errôl szóló jelentése, melyet
1777-es amszterdami látogatása alatt írt, külö-
nösen tanulságos: „Egész éjszaka ünnepelnek az
utcákon, grimaszolnak és vigadoznak a purim
alkalmából, mintha övék lenne a város, mindezt
egészen nyilvánosan, a város utcáin, a legtöbb-
jük askenázi, Amszterdam ugyanis több mint
50 000 askenázi lelket számlál, a város szabad-
ságban él, az askenázik túlságosan sok minden-
re ráteszik a kezüket, mintha ôk lennének az or-
szág uralkodói és királyai. Csodálatos dolog.”45
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Nincs okunk kételkedni e jelentés hihetôsé-
gében, még ha szerzôje el is túlozta az askená-
zik számát, de mindez még így is megerôsíti azt
a benyomást, hogy az askenázik a maguk vi-
szonylag alacsony státusával együtt, a városi
hatóságok panaszai és követelései ellenére,
szefárd testvéreiknél kevésbé vonakodtak nyíl-
tan kifejezésre juttatni örömüket. Úgy tûnik, az
askenázik nyilvános magatartása más területe-
ken is extrovertáltabb volt, mint a szefárdoké,
mert ôket felszabadították mindazon megköté-
sek és szabályozások normái alól, amelyeket a
portugál társadalmi elit a saját gyülekezetére
minden áron rá kívánt kényszeríteni.46

Mindazonáltal még a portugál zsidó közössé-
gen belül is jelentôs magatartásbeli különbsé-
gek voltak a különbözô társadalmi rétegek kö-
zött. A Mahamad igyekezett elfojtani a populá-
ris kultúra különféle megnyilvánulásait, melyek
a közösség életformájában gyökereztek, és ame-
lyek, természetesen, összeegyeztethetetlenek
voltak mindazokkal a kulturális ideálokkal,
amelyeket a portugál vezetôk szorgalmaztak
megvalósítani. Az elit és a populáris kultúra kö-
zötti feszültség egyik jele az a nagyszámú sza-
bályzat, amelyet a szefárd közösség honosított
meg a szerencsejátékok bizonyos formáival
szemben. 1664-ben olyan intézkedést fogalmaz-
tak meg, mely megtiltotta a szerencsejátéknak
azt a változatát, amelyben a közösség némely
tagjai elôszeretettel vettek részt. A szerencsejá-
tékok láza, mely az egész Holland Köztársasá-
gon végigsöpört, nem hagyta érintetlenül a zsi-
dó közösséget sem, s a portugál zsidók némelyi-
ke egy különlegesfajta lottójátékot szervezett: a
nyertes az volt, aki helyesen becsülte meg a vá-
ros heti haláleseteinek a számát. A pontos szá-
mot szombaton, a városházán érdeklôdték meg,
s ennek alapján hirdették ki a szerencsés nyer-
test. A Mahamad megtiltotta ezt a gyakorlatot
elrendelvén, hogy „a mai naptól kezdve e szent
közösség egyetlen yahidja (tagja) sem fogadhat
a [heti] halálesetek számára [a városban], sem
itt, sem pedig e városon kívül”. Felemelték sza-
vukat az ellen a „nyílt botrány ellen, amit az ef-
féle szerencsejáték kivált”, mert „a próféta azt
parancsolta nekünk, hogy imádkozzunk a város
biztonságáért, mert e biztonságban ti is bizton-
ságban lesztek, ezzel ellentétben viszont az effé-
le magatartás rossz fényt vet népünkre, és gyû-
löletet és ellenségeskedést hoz reánk”.47 A por-
tugál vezetôség, gente bien fatta, tutta civile, szin-
tén megbotránkozott, amikor egyes zsidók a

francia invázió és az angol–holland háborúk
idején fogadásokat kötöttek a csaták kimenete-
lére, melyek a Köztársaság pusztulását jósolhat-
ták.48

Kétségtelen, a közösség tehetôs tagjai szintén
számtalan szerencsejátékkal szórakoztak; két-
ségtelen, hogy a jelenség közismert volt és álta-
lános. Mégis, a fent említett esetekben a portu-
gál zsidó vezetôséget megbotránkoztatta a tény,
hogy az a közhangulat, melyet a nem zsidók
iránt táplált hagyományos megvetés és a befo-
gadó országgal szembeni elidegenedés érzése
táplált, egy ilyenfajta népszerû szerencsejáték-
ban lelt nyílt és vulgáris társadalmi kifejezésre,
ami erôsen kompromittálta a gente política tekin-
télyét.

Rabbi Moshe Hagiz, aki a tizennyolcadik
század elején érkezett Amszterdamba, hogy egy
új jeruzsálemi jesiva számára gyûjtsön pénzt,
éles konfliktusba keveredett a szefárd közös-
séggel. Sefat Emet címû mûvében, melyet a sze-
fárd közösség 1706-ban betiltott, kemény kriti-
kával illette mindazt, ami az ô szemében az
amszterdami portugál közösség egyes tagjai ré-
szérôl szélsôséges eltávolodást jelentett „a Böl-
csek hitétôl” és a halákha judaizmustól. Tiltako-
zott azok ellen a szabadosságok ellen, amelye-
ket a gazdag szefárdok körében tapasztalt, akik
megszegték a zsidó törvényt. Mindezt többek
között annak a ténynek tulajdonította, hogy
„olyan vidékeken élnek, ahol szabadságuk gaz-
dagsággal ötvözôdik, mely kárukra van. […]
Akik esznek és isznak és hintókban utaznak a
kertekben és a gyümölcsösökben […] Borotvált
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férfiak népe, akik parókát viselnek és kocsikon
utaznak”.49 Ellentétben azzal, amit a tudósok
általában állítanak, én nem vagyok meggyôzôd-
ve arról, hogy Hagiz kritikája azon a valóságon
alapult, amit Amszterdamban tapasztalt. Bizo-
nyos dolgokat eltúloz, más állításai pedig
abszurdak. Itt azonban nem óhajtok hosszab-
ban elidôzni az ügynek ennél az aspektusánál.
Hagiz, aki az amszterdami közösséget egy le-
vantei Tóra-tudós perspektívájából szemlélte,
és a keleti szefárd zsidóság kritériumai alapján
ítélte meg, nem vette észre, hogy az amszterda-
mi portugál zsidók különlegesen nehéz igát ci-
peltek, akikkel szemben bizonyos értelemben
sokkal szigorúbb követelményeket támasztot-
tak, mint a zsidó törvény. Ez az iga, mely annak
a kultúrának a képében öltött formát, amelybe
szerettek volna betagozódni, engedelmességet
és visszafogottságot követelt, az ösztönök felet-
ti uralmat és a befogadó társadalom ízlése és
hajlamai iránti maximális tiszteletet. Legitimá-
cióját annak a „gazdagsággal kombinált szabad-
ságnak” köszönhetôen nyerte el, amelyre ezek a
zsidók a Köztársaság korában Amszterdamban
leltek, és mindez a társadalmi kódok merev
rendszerét rótta rájuk, az udvariasság normáit,
a visszafogott nyilvános viselkedés szabályait, a
méltóságteljes magaviselet követelményeit még
a zsidó életen belül is, a keresztény megfigyelôk
kutató pillantásainak jelenlétében. Ez a civilizá-
ciós folyamat a közösség tagjaira szigorú fegyel-
met erôltetett, a vezetôségtôl pedig állandó és
merev társadalmi kontrollt követelt. Való igaz,
a kiközösítések száma és a közösségre kirótt
egyéb büntetések a portugál zsidók köztársa-
ságbeli életének elsô kétszáz éve alatt azt mutat-

ja, hogy ez a lenyûgözô folyamat nem haladt si-
mán, és a gente política normái, valamint a bom
judesmo eszményei nem könnyen internalizálód-
tak. Az amszterdami szefárd zsidóság valóban
nem volt annyira kitûnô, mint amennyire a ve-
zetô társadalmi elit szerette volna, de éppen ez
az egyik oka, miért éppen az övék a zsidó törté-
nelem egyik különlegesen lebilincselô fejezete.
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pudesemos conservar na Libardade [sic] que temos nesta terra.”

33 Livro de Ascamoth B, fol. 158, lásd még az 5437. elul hó 1-jén
(1677. augusztus 29.) kiadott határozatot, fol. 769.

34 Az amszterdami szefárd közösség Memorial de Advertenciasa,
GAA, PA 334, no. 27, fol. 180; lásd még a fent említett Archívum-
ban, no. 94, Copiador de Cartas 1733–1764, fols. 381–382.

35 Y. Kaplan, From Christianity to Judaism: The Story of Isaac
Orobio de Castro, (Oxford, 1989), pp. 235–262., 270–285. Lásd
még idem, „De Joden in de Republiek tot omstreeks 1750:
Religieus, cultureel en sociaal leven”, in: J. C. H. Blom, R. G.
Fuks-Mansfeld and I. Schöffer (eds.), Geschiedenis van de Joden in
Nederland, (Amsterdam, 1995), pp. 166–171.

36 Livro de Ascamoth B, fol. 195, 5455. áv hó 28-i (1795. augusz-
tus 9.) határozat.

37 Livro de Ascamoth A, fol. 377, 5415. Kiszlev 17-én (1654. no-
vember 27.) hozott határozat.

38 Ibid., fol. 759, 5437. ádár B 24-i (1677. március 28.) hatá-
rozat: „Havendo vindo a noticia dos Senhores do Mahamad o
escândalo que cauza a alguns Senhores do Magistrado o verem
que m[ui]tos Jahidim deste KK em domingos e dias de suas festas
estejão negoçeando no damo, em compras e vendas de auçoins, e
considerando o prejuizo que daquy se poda oreginar ao geral de
nossa nação, ordenão ditos Senhores do Mahamad com pena de
beraha que nemhun Jahid deste KK em dia que não seja de bolsa
negosea en dita prasa do damo negoçeo de auçoins”.

39 Livro de Ascamoth D, GAA, PA 334, no. 22, fol. 94.
40 Livro de Ascamoth A, fol. 279, 5405. áv 15-i (1645. augusztus

7.) határozat: „Avendo os Senhores do Mahamad entendido
grandes queixas por parte de os naturais da terra contra os que en
domingo travallão en tavaco e o carguão de una parte a otra com
carros causando con ysso escândalo público, ordenão que de oie
en diante a ninhua pesoa de nossa nação seia líçito semelhante
serviço nein o mande fazer e se retirein de tão ruim custume, por
evitar grandes ynconvinientes que se poderião seguir e odio que
disso nos pode recreser com apersebimento que quein o contrario
fizer se prosedera contra elle con o rigor que nos he permitido”.

41 Memorial de Advertensias, GAA, PA 334, no. 24a, fol. 41v,
5437. sivan 20-i (1677. június 20.) határozat. 

42 Lásd például Livro de pregens 1705–1768, GAA, PA 334, no.
112, fol. 31. Ez a határozat az 5473-ik évi (1713) purimmal kap-
csolatos, s a tizennyolcadik század folyamán a legkülönbözôbb
formákban többször is megismételték: „O S[enho]r Escotete
grande fez advertir aos Senhores do Mahamad em como tinha

ordem dos Senhores magistrados para prender todos os sugeitos
que achassem pelas ruas mascarados ou disfrasados de
vestimentas […] e assi lhes pareseo persiso aos Senhores do
Mahamad noteficalo a todos os Senhores Jechidim deste Santo
Kahal para que cada qual se guarde e guarde seus filhos porque
cahindo em mão de justissa lhes não poderão ser boms.”

43 Lásd például Livro de Ascamoth A, fol. 111: „Que não haya
acompanham[en]tos de Noyvos nem de Avellim por evittar
ocazions que em grandes acompanham[en]tos podem succeder, e
sermos nottados dos moradores da t[er]ra.”

44 Ibid., fols. 141–143, 5400. svát 15-i határozat (1640. február
8.): „Vendo os Senhores do Mahamad, o quão mal observa a
Ashamah [sic] No 51 que prohibe haver grandes
acompanham[en]tos com os Nojvos. […] O que bem considerado
não convem p[ar]a nossa quietação. Nem na t[er]ra aonde
vivemos os naturais della uzão de semelhante estillo, e assim he
delles estranhado este nosso.” Egy késôbbi határozat e felvonulá-
sok létszámát tizenkét személyre korlátozza. A határozatot 5419.
sziván 25-én (1659. június 16.) megújították és kiterjesztették és
lásd ibid., fol. 457. E határozat szerint a felvonulást huszonnégy
résztvevôvel lehetett megtartani.

45 Haim Yosef David Azulay, Sefer Maagal Tov Hashalem,
edited by A. Freiman, (Jerusalem, 1983), p. 139.

46 Lásd errôl Y. Kaplan, „The Portuguese Community in 17th
Century Amsterdam and the Ashkenazi World”, in: J. Michman
(ed.), Dutch Jewish History, vol. 2, (Jerusalem and Assen-
Maastricht, 1989), pp. 23–46.; lásd még D. M. Sluys, „Hoogduits
Joods Amsterdam van 1635 tot 1795”, in: H. Brugmans and
A. Frank (eds.), Geschiedenis der Joden in Nederland, vol. 1, (Amster-
dam, 1940), pp. 306–381.

47 Livro de Ascamoth A, fol. 537: „Havendo vindo a notissia dos
s[enho]res do Mahamad o grande escândalo que cauzão as
apostas que se fazem sobre o número dos mortos de que devemos
ter o devido sentimento, […] e pello contrario se segue daqui
roym nome para nossa nação, odio e malquerencia.”

48 Ibid., fol. 678, 5433. tamuz 1-jei (1673. június 15.) határo-
zat: „Termo da rezulusão que se tomou sobre se não fazerem
apostas e seguros tocante a couza deste estado come asim mesmo
nos bilhettes de dittos estados e o mais que abaixo consta tudo
com pena de herem.”

49 Lásd Moshe Hagiz, Sefer Sefat Emet, (Amsterdam, 1707),
fols. 4b ff. E szerzôrôl lásd E. Carlebach, The Pursuit of Heresy:
Rabbi Moses Hagiz and the Sabbatian Controversies, (New York,
1990). A Sefat Emetrôl lásd pp. 57–64.
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