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Rasi, az exegéta szabadsága

1. A könyvnyomtatás az exegézis segítségére jön

A Biblia két korai, nyomtatott kiadása, a latin nyelvű Latina cum 
Glossa Ordinaria és a héber nyelven megjelent Mikraot Gdolot 
(Nagy Rabbinikus Biblia) kitűnik egy fontos közös tényezőjével: 
a biblia szövegét, mellette vagy a szövegbe ágyazva, kommen-
tárok kísérik . A latin Bibliát 1480-ban Strasbourgban nyomtat-
ták, a héber Bibliát pedig 1516-ban, Velencében, Daniel Bomberg 
nyomdájában . A másik, említésre méltó közös a két Biblia között, 
hogy a szövegbe beültetett magyarázatok mindkét könyvben 
közel azonos időből (11–12 . század) erednek, így Anselmus és 
Gilbertus glosszái a latin Bibliában, valamint Rasi magyarázatai 
a héber Bibliában közel egyidősek . A könyvnyomtatás felfede-
zése előtt a fontosabb héber bibliamagyarázatok általában külön 
kéziratként készültek, tehát önálló „könyv” státuszával rendel-
keztek . 

A könyvnyomtatás új technikája révén a Biblia szövege és az 
exegéták írásai egy oldalra kerülhettek, és többé nem kellett egy-
szerre több helyről böngészni őket . Ma egy modern nagy rabbi-
nikus Biblia oldala úgy néz ki, mint egy faág, amelyen sok fészek 
díszeleg . Középen van a Biblia nagybetűs szövege, ettől jobbra 
a zsidó exegétánk, Rasi (1040–1105) áll, balra az arámi nyelvű 
fordítás, és ha még szorítanak helyet, kettő vagy három további 
bibliakommentár is felkerül .

Rasi nevét héberül (רש”י) bárhol a világon ismerik . Ehhez a 
névhez fűződik a Tóra és a Talmud1 ezer év óta ismeretes értel-
mezése,2 amely nélkül nehéz elképzelni a zsidó bibliai bölcsele-

1 A Tóra Mózes öt könyve, a Talmud a Tórát és a Biblia könyveit követő szóbeli 
hagyomány részletes gyűjteménye . 

2 Más híres exegéták: Rambam (Maimonidesz), Nahmanidesz (Ramban), 
Rasbam (Rasi unokája) és Ibn Ezra .



24 uri asaf 

tet . Rasi teljes neve Rabbi Slomo Jicháki .3 Másik, kevésbé ismert 
neve Slomo Járhi, emlékeztetve, hogy a család a dél-franciaor-
szági Lunel nevű városból származik .4 Rasi rabbi volt, a bölcsele-
ti hagyomány ismerője, magyarázója, idegen szóval exegéta . Aki 
a Héber Bibliát vagy a Talmudot tanulmányozza, Rasi magyará-
zatai nélkül egy lépést sem tehet . 

Az ortodox, hagyományos zsidó iskolákban többek között 
Rasi szövegein tanul a fiúgyermek olvasni, ötéves korától . A 
nagy rabbinikus Bibliában (Mikraot Gdolot)5 a Rasi-féle kom-
mentár az ún . Rasi-írás betűivel van szedve, amely a 15 . század 
óta került használatba . A Rasi-írás az ún . „szögletes” héber be-
tűk kurzív változata .

Rasi életéről keveset tudunk . A franciaországi Champagne 
tartományban lévő Troyes városában született, feltehetően 1040-
ben, és meghalt ugyanitt 1105-ben . Három lánygyermeke szü-
letett, az egyiktől (Jocheved) két híres bölcs rabbi is származik, 
Rasbam és Rábénu Tám . 

Rasi a Rajna menti Mainzban, majd Wormsban is tanított . 
Megélhetését a szőlő és borkészítés biztosította, amit a zsidók a 
római idők óta, a hazájukká vált Gallia földjén is műveltek . A 
rabbinikus iskolákban ingyen tanultak és ingyen tanítottak, az 
ifjú tudósoknak saját maguknak kellett gondoskodni a megélhe-
tésükről . 

Rasi valamelyik talmud kommentárjából kiderül, nem volt 
kedvére való az, ahogy rabbi társai a Tórát Troyes-ban tanították 
és értelmezték . Harminc évesen már kész volt a Tóra saját, teljes 
kommentárjával . Ezután Troyes -ból a Rajna menti Mainzba köl-
tözött, később Worms-ba .

Kiváló exegétának lenni kiváltság, a kiválasztottak privilégi-
uma . Rasi isteni kiválasztott, az első, örökké tisztelt és követett 
a bibliamagyarázók között . Szabadon úszik a hatalmas biblikus 
irodalom tengerében . Az új és az újabb exegéták „szabad verse-
nye” soha nem ér véget . A régi exegéták magyarázatait mások, 
újabb exegéták magyarázzák és így születik az ún . szuperkom-
mentár . Ilyenek például Nehama Leibowitz (1905–1997) a Tórá-
hoz írt szuperkommentárjai, amelyeken eddig már három nem-
zedék nevelkedett Izraelben . 

3 Magyarul: Rabbi Salamon Izsák fia .
4 Jarhi (héberül) megfelel a Lunelnek .
5 Mikraot Gdolot: Nagy Biblia, biblikus szöveggyűjtemény . A hagyományos 

szerkesztésben az alapszöveget körülveszik a kommentárok, köztük első he-
lyen áll a Rasi-féle magyarázat és az arámi nyelvű fordítás .
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2. Példák Rasi ismertebb magyarázataiból 
(idézet és kommentár)

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet...” (Ter 1,1)6

Rabbi Jichák azt kérdi: nem úgy kellett volna kezdődni a Tó-
rának, hogy „ez a hónap legyen számotokra a hónapok között az 
első”? Mivel ez az első parancsolat, amelyet Izrael népe kapott . 
De akkor miért kezdődik azzal, hogy „Kezdetben teremtette”? 
Azért, hogy megmutassa a Teremtő hatalmát, miszerint az orszá-
got (Izraelt) a pogányoknak is adhatta volna . És ha a világ nem-
zetei számonkérik Izraeltől (mondván): ti tolvajok, rablók, elfog-
laltátok hét kánaánita nép földjét? Erre ezt feleljétek: az egész 
föld a Szentté, Neve áldott legyen . Ő az, aki teremtette, és annak 
adta, akinek akarta . Mivel ezt akarta, nekik adta elsőnek, akarata 
szerint (a kánaánitáknak), és mikor később úgy akarta, el is vette 
tőlük és nekünk adta . 

„És látta Isten, hogy jó a világosság (fény), és elválasztotta Isten a 
világosságot a sötétségtől.” (Ter 1,4)

Itt is az Ágádá7 kijelentéseire kell támaszkodnunk: (Isten) lát-
ta, hogy a gonoszak nem érdemlik meg a fényt, ezért különvá-
lasztotta azt, és megőrizte az eljövendő világ jámborai számára 
(ld . Hágigá 12a) . Egyszerű értelme szerint így is magyarázhat-
juk: Látta, hogy jó, és nem akarta, hogy világosság és sötétség 
együttes léte zavart okozzon, azért az egyik működését a nappal-
ra helyezte, a másikét pedig az éjszakára (ld . Genezis Raba, 3,6) .

„És mondta Isten: Alkossunk embert, képünkre, hasonlatosságunk 
szerint…” (Ter 1,26)

„Alkossunk embert” (a)
Ebből tanultak ők (a rabbik) a Szent, áldott legyen,8 jámborsá-

gára nézve, mivel az ember, lévén az angyal hasonmása, az an-
gyalok irigykedhetnek az emberre, ezért Ő velük is tanácskozott . 
(Ld . „alkossunk”: többes szám első személyben) . És amikor a ki-
rályokat megítéli, hasonlóképpen tanácskozik az isteni tanácsá-
val . Ezt tanultuk Ákháb esetében, akiről Micha ezt mondta (1Kir 
22,19): „Láttam az Urat, ahogy a trónján ül, és az egek hadai ve-
szik körül a jobbján és a balján .” Vajon Istennek van jobb és bal 
oldala? Ez azt jelenti, hogy egyesek a jobb oldalán álltak, a vád 
alatt állónak érdekében, és mások a balján, hogy megvádolják . 
Hasonlóan olvassuk Dánielnél (4,14): „A tárgyalás az őrök hatá-
rozata szerint történik, és az Ítélet a Szent, áldott legyen, szava 
szerint .” Itt Ő szintén tanácskozott az égi tanáccsal és engedé-

6 A bibliai szemelvények a kétnyelvű IMIT Bibliából valók . A cikkben szereplő 
RASI-idézetek a szerző fordításai héberből a SEFARIA (biblia könyvtár) on-
line alapján .

7 Ágádá: utalás a Talmud, illetve Midrás irodalmának legendaszerű részeire .
8 A Szent, áldott legyen: Isten talmudi megnevezése .



lyüket kérte, mondván: „Az égben vannak, akik hozzám hason-
lók, de ha a Földön nem lesznek hozzám hasonló teremtmények, 
irigység fog ébredni azok között, akiket én teremtettem .”

„Alkossunk embert” (b)
Annak ellenére, hogy ők nem segédkeztek Neki az ember te-

remtésében, a többesszám használata okot ad az eretnekeknek, 
és a versben mégse mond le a Teremtő a jámborság elveiről, mi-
szerint a nagyobbnak is tanácskoznia kell, és engedélyhez folya-
modnia a kisebbtől, mert ha így szólna az Írás: „Embert alkotok”, 
abból nem tudnánk, hogy a tanácsához szól vagy saját magához . 
Hogy az eretnekeket elutasítsa, a következő versben már így fo-
galmaz: „És Isten teremtette az embert”, és nem így: „és ők te-
remtették” .

„Akkor monda az ember: Ez már csont a csontjaimból és hús a hú-
somból, azért neveztessék némbernek, mert az emberből vétetett ez.” 
(Ter 2,23)

Az ember meghágott minden barmot és állatot, és nem talált 
kielégülést, csak végre, Évában . 

„Vedd csak fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot és menj a 
Mórija földjére és hozd őt égőáldozatul a hegyek egyikén, melyet majd 
mondok neked.” (Ter 22,4)

Azt nem mondta neki, hogy vágd le, mivel a Szent, áldott le-
gyen, nem kívánta, hogy levágják, hanem csak azt, hogy vigye 
fel arra a hegyre, ahogy az égőáldozatokkal szokás, és miután 
felvitte, azt monda neki, hogy vigye le .”

„Most tudom, hogy istenfélő vagy és nem vontad meg fiadat, az 
egyetlenedet, tőlem.” (Ter 22,12)

Rabbi Ábá azt mondta, Ábrahám azt mondta Istennek: „Pa-
naszkodni fogok előtted .” Egy korábbi alkalommal azt mondtad 
nekem: a magod majd Izsákban neveztetik, és aztán ezt mondod: 
„vedd a fiadat”, majd azt mondod nekem: „Ne emeld kezed a fi-
úra!” A Szent, áldott legyen, azt mondta neki: „A frigyemet nem 
szegem meg, nem változtatom meg azt, ami elhagyta a számat .” 
Mikor azt mondtam neked: „vedd a fiadat”, nem változtattam 
meg szavaimat, amelyek ajkaimat elhagyták, sem ígéretemet, 
hogy leszármazottaid majd Izsákot követik . Nem mondtam ne-
ked, vágd le őt, hanem hozd fel a hegyre . Te felhoztad őt, most 
pedig vidd le őt .

„Jákob szerette Ráchelt: és ezért így válaszolt, »szolgálni foglak hét 
évig a kisebbik lányodért, Ráchelért«.” (Ter 29,18)

Minek részletezte annyit? Mivel Jákob tudta, hogy Lábán 
megrögzött hazudozó . Azt mondta neki: „Szolgálok Ráchelért, 
de ha azt mondod nekem, hogy egy másik Ráchelről beszéltünk, 
az utcáról, legyek pontos: a te lányodért . És ha azt mondod, hogy 
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Leára változtatod a nevét, Leát pedig Ráchelra, hadd mondjam 
meg azonnal: a te fiatal lányodért, a legfiatalabbikért .” De (Rasi 
hozzáteszi): Lábán mégis becsapta őt .

„Azt mondta (az angyal): A neved nem lesz többé Jákob, hanem Iz-
rael, emberrel és Istennel küzdöttél és győztél.” (Ter 32,29)

(Neved) Nem lesz többé Jákob, mert áldásodat nem csalással 
nyerted el, hanem méltósággal .9

„És látta Izrael József fiait, és azt kérdezte: kik ezek?” (Ter 48,8)
Próbálta áldását adni, de a Sechina10 nem engedte, mert 

Jeroboam és Achab születik Efráimtól, s Jehu és a fiai Menásétól .11

 9 Jákob neve a követés igéből származtatható, mert a születése során ikertest-
vérét Ézsaut követte .

10 Sechina Isten megjelenítése .
11 Efráim és Menáse József két fia .
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