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(mint főnév) aBibliában
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a rabbinikus írásokban,

például a midrásban.
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Books). Ám HáSzefer,
TelAviv, 2009.

4Dead Sea Scrolls' origins
spark debate.

The Daily Princetonian,
2009, March 27.

,
Három Akédá
változat
Az Ákédá' (héb.: megkötözés) története Izsák feláldozásáról szól. Az
Ákédá minden időbenborzongást kelt az olvasóban, aki nem képes
megérteni, hogy a szerető Isten ilyesmit kérhet egy halandótól, aki
méghozzá a hit atyja."Előttünk áll három Ákédá történet: időrendben
az első a Teremtés könyvébó1, a második a Jubileumok könyvébó1, és
a harmadik a Midrás Tánhumá-ból. A mózesi "alaptörténet" rejtélye,
szigora és tömörsége a két másik, de szintén ősi történet mellé állítva
érthetőbbé, oldottabbá válik.

A Jubileumok könyve' az egyik legérdekesebb deuterokanonikus
írás, mely a mai tudomásunk szerint fontos "olvasókönyve" volt a
cádoki4 (szadduceus) közösségnek. A cádoki név Cádok pap követőire

utal, akik a Makkabeusok ideje óta különváltak az általuk korrupt
nak tekintett jeruzsálemi papságtól, és a Júdeai sivatagba (a Holt-ten
ger vidékére) száműztékmagukat. A könyv héber nyelven íródott,
valószínűlegaz i. e. 2 században, vagy régebben, de sokáig csak az
etióp és a latin változat volt ismeretes. A kumráni és más barlangok
ból előkerült a könyv több részlete héber nyelven. A könyvben szerep
lő Málách HáPánim (angyal, aki lsten arcát látja) égi utasítás szerint el
beszéli Mózesnek a Biblia történeteit, köztük az Ákédát. A könyv
címében szereplő "Jubileum" a bibliai jubileum-évre utal, mely hét
szer hét év után következik. Minden hetedik év az úgynevezett szom
batév (héb.: snát smita') amikor a föld pihen. Hat munkás év a szom
batévvel együtt adja a jubileumi hetet, és hét jubileumi hét (összesen
negyvenkilenc év) után következik az ötvenedik, a jubileum-év. A vi
lág-történet jubileumok szerinti felosztása, másképpen a Teremtés óta
eltelt jubileumok követése a cádokiak számára létfontosságú volt.

A Jubileumok könyvéből idézett Ákédá részlet lényegében ha
sonlít a mózesi történethez, ezenfelül színes háttérként bemutatja az
Ábrahám körül sürgő-forgó égi erőket és különös dramaturgiai
szerkesztésével kiemeli a (narrátorként is szereplö) közvetítő an
gyal szerepét (Ter 22,11-12; 16-17). A két Ákédá történet között a
legérdekesebb különbség az úgynevezett hétnapos "Ákédá ünnep"
említése, mely a könyv szerint Ábrahám óta szokásban volt, és a
rabbinikus korszakban, a Második Szentély pusztulása után nyoma
sincs a hagyományban.

A harmadik Ákédá történet héber eredetű forrása a Midrás Tán
humá, melynek pontos keletkezési ideje szintén ismeretlen. A Szent
írást és annak törvényeit magyarázó midrások úgynevezett hala
chikus-agadikus (moralizáló-mesélő) szöveggyűjtemények.Az
idézett midrás címe a negyedik században élt Rabbi Tánhumá bár
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6A héber abc tizedik betűje.

Ábá nevéhez fűződik.A Midrás Tánhumá az egyik legteljesebb és leg
érdekesebb gyűjtemény,mely felosztásában a Tóra heti szakaszait kö
veti. Az alábbi szemelvény (Vájérá/23) lenyűgöző képet ad az Isten
nel vitába bocsátkozó Ábrahámról, és az eredeti történet hátterében
működő fantasztikus, angyali-sátáni erőkről. melyek a Jubileumok
könyvében is megjelennek. A midrási történet a Jubileumok Könyvé
nek Ákédájánál szabadabb és számyalóbb: a sorok között olvasva az
Ákédá eddig gondolt éshitt filozófiailényege átértékelődik. A midrás,
szándékát tekintve gazdag és sokrétű exegézis. A Midrás Tánhumá"
jelentőségéreutal az is, hogy a Talmud és a Biblia magyarázat híres
alakja Rasi (Rabbi Slomo Jicháki) gyakran idézett beló1e.

A mózesi Ákédánál (Ter 22,1-19) az archaikus hangzás és szó
rend visszaadására törekedtem, egyfajta tükörfordításra. Semmi
lyen fordításra nem támaszkodtam. A központozás a midrást ki
véve az eredeti szöveget követi. A Jubileumok könyvének Ákédáját
és a Tánhumá szemelvényt is héberből fordítottam, bár az előbbi

forrása maga is fordítás.
A fordításban a Tetragrammaton (és a rá vonatkozó kettős jod6

) he
lyett "Úr", az Elohim helyett "Isten" elnevezés áll. A zárójelbe tett
szövegrészek magyarázatként szolgáló kiegészítések, nem részei az
eredeti szövegnek. A Biblia és a Jubileumok könyvének sor-számo
zását követtem, a Midrás Tánhumá csak fejezet-számozást alkalmaz.

Teremtés könyve (22,1-19)

1. És történt e dolgok után és az Isten próbára tette Ábrahámot, és
szólt hozzá: Ábrahám és szólt: itt vagyok.

2. És szólt: kérlek vedd a fiadat egyetlenedet kit szeretsz Izsákot és
menj magad a Morijá földjére, és emeld (áldozd) fel őt ott égőál
dozatnak az egyik hegyen amelyet mondok neked.

3. És Ábrahám felkelt korán reggel és felnyergelte a szamarát és ma
gával vitte két szolgáját ésfiát Izsákot, és égőáldozathoz való fát ha
sított és felkelt és ment arra a helyre amelyet mondott neki az Isten.

4. A harmadik napon Ábrahám felemelte a szemeit és látta a helyet
messziről.

5. És szólt Ábrahám szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral és én és
a fiú elmegyünk odáig, leborulunk és visszatérünk hozzátok.

6. És fogta Ábrahám az égőáldozatnak való fát és fiára Izsákra tette
és kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt.

7. És Izsák szólt apjának Ábrahámnak és szólt: apám és szólt: itt va
gyok fiam, és szólt: íme a tűz és a fa de hol az égőáldozatnak való
bárány?

8. És szólt Ábrahám az Isten talál magának égőáldozatnakvaló bá
rányt fiam, és mentek együtt mindketten.

9. És elérkeztek a helyre melyet az Isten mondott és Ábrahám fel
építette ott az oltárt és elrendezte a fákat, és megkötözte fiát
Izsákot és rátette őt az oltárra a fákra.
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7A"meglátja" a hely
választására utal: itt

épül majd fel aJeruzsá
lemi Szentély.

lO. És Ábrahám emelte a kezét és fogta a kést hogy levágja a fiát.
11. És szólította őt az Úr angyala az égből és szólt: Ábrahám Ábra

hám, és szólt: itt vagyok.
12. És szólt: ne emeld kezed a fiúra, ne tégy vele semmit, mert most

megtudtam hogy te Istent féled és nem sajnáltad tőlem fiadat
e~e!lenedet.

13. Es Abrahám felemelte szemeit és látta íme egy kos a bozótba
akadt szarvaival, és Ábrahám ment és vette a kost és felemelte
(feláldozta) égőáldozatnak fia helyett.

14. És Ábrahám úgy hívta annak a helynek nevét az Úr meglátja,"
vagy ahogy máig mondják a hegyen az Úr megmutatkozik.

15. És szólt az Úr angyala Ábrahámhoz, másodszor az égbó1:
16. És szólt: magamnak megesküdtem szólt az Úr, mivel ezt a dol

got cselekedted és nem sajnáltad tőlem a fiadat egyetlenedet.
17. És áldva áldalak és sokká sokasítom a te magodat mint az ég

csillagai és mint a homok a tengerparton, és magod örökli ellen
ségei kapuját.

18. És magodban áldott lesz a Föld minden nemzete, mivel han
gomra hallgattál.

19. És Ábrahám visszatért szolgáihoz és felkeltek és mindnyájan
mentek Beer Sevába, és maradt Ábrahám Beer Sevában.

Jubileumok könyve (17-18)

17. fejezet

19. És történt annak a Jubileumnak hetedik hetén az első évben az
első hónapban a hó tizenkettedik napján az égben bizonyos dol
gok hangzottak el Ábrahámról.

20.És elmondták hogy a lelke hűséges az Úr minden szavához, melyet
néki mond és szereti őt és szíve kész minden megpróbáltatásra.

21. És jött a Másztemá herceg és szólt az Isten előtt, lám Ábrahám
szereti fiát, Izsákot aki neki mindennél drágább.

22. Parancsold meg neki hogy áldozza fel őt égőáldozatnak az
oltáron, hogy meglásd vajon megteszi ezt, hogy megtudd, vajon
lelke hűséggel kiállja a mindenben a próbát.

23. És Isten tudta hogy Ábrahám lelke hűséges minden csapásban
melyet rámért, mert már próbára tette a királyok kincsével és
aztán feleségével mikor elvette tőle.

24. Azután Ismáellel és Hágárral szolgálójával, elküldve őket, és
minden próbánál szívét hűségesnektalálta.

25. Lelkét nem cserélte fel és nem habozott cselekedni mert hűséges
volt és az Urat szerette.

18. fejezet

1.És szólt az Úr Ábrahámhoz, mondván: Ábrahám, és szólt itt vagyok.
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2. És szólt neki, vedd szeretett fiadat Izsákot, és menj magad a
magas hegyhez és emeld (áldozd) őt fel az egyik hegyen melyet
mondok néked.

3. És felkelt onnan reggel, felnyergelte nőstény szamarát, és magával
vitte két szolgáját és fiát Izsákot, és égőáldozathoz való fát hasított,
és ment a helyig három napon át és látta a helyet messziró1.

4. És kúthoz érkezett, és szólt a szolgáihoz maradjatok itt a nőstény

szamárral, és én és a gyerek odáig megyünk és leborulunk és vis
szatérünk hozzátok.

5. És vette az égőáldozatnak való fát és fia Izsák vállára tette, és
kézbe vette a tűzet és a kést, és mentek ketten együtt addig a
helyig.

6. És szólt Izsák az apjának, és szólt: apám, és szólt: itt vagyok fiam.
És szólt: íme a kés és a fák, de hol az égőáldozatnak való bárány,
apám?

7. És szólt: Isten talál magának égőáldozatnakvaló bárányt fiam.
És az Isten hegyének helyéhez érkezett.

8. És oltárt épített és elrendezte a fákat az oltáron, és fogta fiát
Izsákot és a fákra tette az oltár tetejére.

9. És nyúlt a kezével hogy vegye a kést és levágja a fiát Izsákot.
10. És én előtte állok és a Másztemá herceg előtt, és szólt az Úr: szólj

neki nehogy kezet emeljen a gyerekre és ne tegyen vele semmit,
mert tudom ő az Istent féli.

11. És szólítottam őt az égbó1és mondtam neki: Ábrahám Ábrahám,
és megrettent és szólt: itt vagyok.

12. És szólt neki: ne emeld kezedet a gyerekre és ne tégy vele sem
mit, mert most megtudtam, hogy te Istent féled, és nem sajnáltad
tőlem fiadat, elsőszülöttedet.

13. És szégyenpír borította el herceg Másztemá arcát.
14. És Ábrahám felemelte szemeit és látta íme kos szarvaival fenn

akadva, és Ábrahám ment és fogta a kost és felemelte (feláldozta)
é~ő~ldozatul fia helyett. ,

15. Es Abrahám úgy hívta annak a helynek a nevét, az Ur meglátta,
vagy ahogy mondják, az Úr meglátta, ez Cion hegye.

16. És szólt az Úr Ábrahámnak a nevén másodszor az égből, amint
megparancsolta nekem, hogy szóljak hozzá az Úr nevében.

17. És szólt: magamban megesküdtem mondta az Úr, mivel ezt a
dolgot cselekedted és nem sajnáltad tőlem a fiadat, elsőszülöt

tedet, akit szerettél.
18. Mert igazán áldva áldalak és sokká sokasítom magodat, mint

az ég csillagai és mint a homok a tengerparton és magod örökli
ellensége kapuját.

19. És megáldattak magodban a föld nemzetei mivel hallgattál han
gomra, és mindenkinek megmutattad hogy hűséges vagy hoz
zám mindenben amit neked parancsoltam menj békével.

20. És Ábrahám visszatért szolgáihoz és felkeltek és mentek együtt
8Beer (héb.): kút. Beer Sevába, és Ábrahám Beer" Sávánállakott.
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9Vájéra (héb.):
ésmegjelent neki.

1°A Szent, áldott legyen:
(héb.: HáKádos Báruch

Hu) lsten megnevezése.

11Az Ákédá-béli jövendö
lés kulcsszava: "odáig";
héberül: ád-eho. A.cho"

jelentése: "igy", mely
lsten ígéretére mutat.

12Ha avágásnál hibát ejt
azállaton, azállat

alkalmatlanná válik
azáldozatra.

21. És ősidők óta megtartotta ezt az ünnepet örömmel, hét napig,
és elnevezte az Úr ünnepének arról a hét napról, melyen ment és
visszatért békében.

22. Aztán eldöntetett és megíratott az ég tábláira Izraelnek és mag
vának hogy hét napig örömmel ünnepeljen.

Midrás Tánhumá, vájérá9 (23)

És látta a helyet messziró1. Azt mondta neki, Izsáknak, látod te azt,
amit én látok? (Izsák) azt mondta: szép küllemű, nevezetes hegyet
látok, melyhez felhő tapad. (Ábrahám) szolgáinak mondta: ti semmit
nem láttok? Mi semmit nem látunk, csak sivatagot, felelték. Mondta
nekik: üljetek le itt magatok a szamárral, mivel a szamár nem lát és ti
sem láttok, mint ő. Szamár népség, üljetek magatoknak itt a szamár
ral, akire hasonlítotok. Én és a fiú elmegyünk "odáig". Mi az, hogy
odáig? Megtudjuk a végén. "Így" (lesz), szólt nekem a Szent, áldott le
gyen,'? "így"ll lesz a te magodból. És leborulunk, és visszatérünk hoz
zátok. A szája elárulta, hogy mindketten békével visszatérnek.

És kézbe vette a tüzet és a kést. Kést, minek? Mert a kés ehetővé

teszi azt az ételt (az állat levágása által), melyet az ember a szájához
vesz. Izsák mindjárt szólt apjához, Ábrahámhoz: és szólt: Apám, és
szólt: itt vagyok fiam, és szólt: íme a tűz és a fa, és hol van az égő

áldozatnak való bárány?
Ebben az órában nagy ijedtség és félelem zuhant Izsákra, mert

nem látott semmi áldoznivalót a kezében és érezte a dologból, hogy
mi fog történni. Akarta mondani: hol van az égőáldozatnak való
bárány? Apja mondta neki: ha már kérdezted, a Szent, áldott le
gyen, kiválasztott téged. (Izsák) szólt: ha kiválasztott engem, az éle
tem a kezében van, de a véremet nagyon sajnálom.

És mégis, és folytatták együtt az utat, bizony, hogy az egyikük
(lervágjon, a másik, hogy levágattassék. És Izsák, megkötözésének
napján harminchét éves volt.

És elérkeztek a helyre, melyet az Isten mondott, és megkötözte
fiát, Izsákot.

Amikor le akarta vágni, (Izsák) mondta neki: apám, kötözd meg
kezemet, és lábamat, mivel pimasz a lélek, és ha meglátom a kést,
netán megrettenek és szabálytalan lesz az áldozat, kérlek, ne tégy
bennem hibát." Ábrahám azonnal a kés után nyúlt, hogy levágja.
(Izsák) mondta neki: Apám, ne akkor közöld anyámmal a hírt, ha
a kút szélén, vagy a tetőn áll, nehogy levesse magát és meghaljon.

Mindjárt fel is építették együtt az oltárt, az oltárhoz kötözte és
fogta a kést, hogy levágja, hogy a negyed vérét vegye. És jött a Sátán
és meglökte Ábrahám kezét, és kiesett a kés a kezéből. Mivel utána
nyúlt, Bát Kol (angyali hang) jelent meg, és szólt neki az égből: ne
emeld kezed a fiúra. Ha ez nem történik, már levágták volna. Ekkor
a Sátán Sárához ment, aki előtt Izsáknak mutatkozott. Mivel meg
látta őt, azt mondta: fiam, mit tett veled az apád? Azt mondta neki
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13Sára temetése éssira
tása (Ter 23,2) azÁkédá

után következik, a midrás
szerint eznem véletlen!

"lstena .szfv ésvesék
vizsgálója" (Jer 11,20).

15A Misna említést tesz tíz
csodás dologról, melyeket
aszombat (ahetedik nap)

beállta előtt teremtettek.

16Zsolt 18,2.

(Sátán Sárának): megfogott az apám, és felvitt a hegyre, levitt a
völgybe, és felvitt egy hegytetőreés oltárt épített, máglyát rakott, el
rendezte a fát és az oltárhoz kötözött engemet és fogta a kést, hogy
levágjon. Ha nem szól neki a Szent, áldott legyen, ne emeld kezed
a fiúra, már levágtak volna. Alig fejezte be mondandóját és (Sára)
kiadta a lelkét. Ezért írja (a Szentírás): és eljött Ábrahám, hogy gyá
szolja Sárát" és sirassa. (Ábrahám) honnan jött? A Morijá hegyérőL

Vágás közben Isten angyala szólította az égbó1 és szólt: Ábrahám,
Ábrahám. Miért kétszer? Mert (Ábrahám) sietett, hogy levágja. És
szólt: ne emeld kezedet a fiúra. Ábrahám azt mondta neki: ki vagy?
Mondta neki: Angyal. Mondta neki: mikor azt mondta nekem, kérlek,
vedd a fiadat, a Szent, áldott legyen, maga mondta nekem. De most, ha
valamire kér, mondja nekem ő maga. (És ekkor) azonnal szólt az Úr an
gyala Ábrahámhoz másodszor (is), aki az első hívásra nem engedel
meskedett. És ekkor Ábrahám így szólt, a Szenthez, áldott legyen:

Világ Ura, az ember próbára teszi a barátját, mert nem tudja, mi
van annak a szívében. De Te, aki tudod, a szívek és a vesék mit ta
nacsolnak." ezt teszed velem? (Az Úr) mondta neki: most megtud
tam, hogy féled az Istent.

A Szent, áldott legyen, azonnal kinyitotta a mennyet és a ködöt és
szólt: megesküdtem magamnak, szólt az Úr. Mondta neki (Ábrahám):
Te megesküdtél, de én (is) megesküdtem, hogy nem tágítok az oltár
melló1,amíg nem mondom el mindazt, ami a szívem nyomja. Mondta
neki: mondjad. Nem azt ígérted nekem, számláld me~ a csillagokat,
ha meg tudod számlálni, "így" lesz az utódod"? (Az Ur) azt mondta
neki: igen. (Ábrahám) azt mondta: de ki által? (Az Úr) azt mondta:
Izsák áltaL Azt mondta: itt van a szívemben válaszként, hogy tegnap
azt ígérted nekem, hogy Izsák lesz az utódod, most azt mondtad, ál
dozd őt fel ott égőáldozatként?És megtartóztattam magam, és nem
kérdeztem, és ezért, ha Izsák fiai vétkeznek, és bajba kerülnek, ugye
emlékezni fogsz Izsák megkötözésére, és felszámítod nékik, mintha
Izsák hamva az oltáron lenne, és megbocsátasz, és megváltod őket

bajaiktól? Azt mondta a Szent, áldott legyen: te elmondtad a magadét,
én elmondom a magamét. Izsák fiai bűnösek lesznek, de én Újévkor
ítélkezem felettük. Ha azt akarják, hogy mentsem őket fel, és emlé
kezzek Izsák megkötözésére, fújják meg előttemaz "abból" lévőkür
töt. Azt kérdezte (Ábrahám): miféle kürtöt?

Azt mondta: lépj hátra, és Ábrahám felemelte szemeit és látta, íme
egy másik kos a szarvaival a bozótba akadt. Egy a tíz dolog közül,
melyet a hatodik nap végén, alkonyatkor teremtettek." Szarvaival a
bozótba akadt. Azt mondta neki a Szent, áldott legyen: fújjanak
nékem a kos szarvába, megszabadítom és megváltom őketbűneiktó1,

Ő az, akit Dávid dicsér: pajzsom, üdvöm szaruja, mentsváram." És
letöröm a száműzetés igáját a nyakukról és megvigasztalom őket

Cionban, ahogy mondva van, mert megvigasztal az Úr, Ámen.
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