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Marjovszky Tibor 
 
Doktrína és élmény - egy zsidó „kátérészlet” a 13.  
századból 
 
Léteznek szerzők, akiknek művei vagy nem maradtak meg, vagy csak mások 
idézik őket. De vannak olyan művek, melyeknek szerzői ismeretlenek, de az 
általuk létrehozott alkotások évszázadokig hatást gyakorolnak az  olvasókra. A 
Széfer ha-Hinnúk [lubjv rpx] esetében a dolog ennél bonyolultabb. Ami a 
szerzőt illeti, eltekintve néhány szélsőségesen konzervatív állásponttól, a sze-
mélye ismeretlen marad. Korábban a mű szerzőjét a bevezetésben szereplő 
információk alapján próbálták azonosítani. Ott ezt olvassuk: „A hatszáztizen-
három micva itt-ott elszórva fordul elő a tekercsekben, [olyan] elbeszélések 
között, amelyek a könyvben szerepelnek, szilárd alapvetésül, s szükséges tanú-
ságul {lrmku kusd regk} [szolgálnak], s amelyek megtalálhatók azokban. Az 
olvasónak ártatlanságában  figyelmét nem arra kell fordítania, hogy hány 
micvát olvasott egy bizonyos héten, s felhagyhat szíve ösztökélésével,[azért, 
hogy] fürgén [haladjon]1. Ezért helyénvalónak tartottam - én, nemzetségem 
legkisebbje, [korábbi]időmben a diákok diákja, a barcelonai Lévi házából 
[származó] zsidó {hbukmrc huk ,hcn hsuvh aht} -, hogy a  heti szakaszok sze-
rint, abban a sorrendben, ahogy a Tórában leírattak, lejegyezzem, egyiket a 
másik után, hogy ifjú fiam, a gyermekek, s azok barátainak szívét ennek [ta-
nulmányozására] ösztökéljem. [Azért, hogy] hétről-hétre a [heti]szakaszt meg-
tanulva, a micvákat előszámlálva jártasak legyenek azokban, és értelmüket 
tiszta gondolatokra, s fontos dolgok[kal] való foglalatosságra szánják, mielőtt 
szívüket, esztelenséggel, jelentéktelen [dolgokkal], s hiábavalósággal töltenék 
meg. Ekkor [a micvák tanulmányozásától] többet nem fognak eltérni, akkor 
sem, megöregszenek.2”  
A hbukmrc huk kifejezés alapján azonosították a mű szerzőjét barcelonai Aharon 
Halévivel3, s ez az elképzelés igen sokáig fentmaradt, tudományos cáfolata 
csak a tizenkilencedik század végén történt meg.4  
Nem vagyunk könnyebb helyzetben a műfaj meghatározásával sem. Bár két-
ségtelenül didaktikai célra készült, amit a cím is egyértelművé tesz - Az okta-
tás könyve -, s a bevezetésből is kitűnik, (l. fönt) hogy az ifjúságot célozza 
meg, a dolog mégsem ilyen egyszerű. A mű, műfaját tekintve igen összetett, s 
különböző rétegei alapján joggal nevezhető egyszerre akár antológiának, dog-
matikai kompendiumnak, pedagógiai-etikai traktátusnak, vallástörvényi kézi-
könyvnek is.  

                                                 
1  Azért, hogy minél nagyobb mennyiséget végezzen el. 
2  Péld 22,6: [Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint;] még mikor megvénhe-

dik is, el nem távozik attól {ubnn uruxh tk ubhezh hf}. 
3  hukv iurvt Spanyol talmudista (?Gerona?-cca. 1303). A tizenharmadik század köze-

pén Nahmanidesz {i"cnr} tanítványa volt. A hagyomány szerint a Talmud számos 
traktátusához írt kommentárt, de ezekből csak kettő teljes maradt fent (,ucu,f, vmc}. 

4  Rosin, Ein Compendium der jüdischen Gesesetzkunde, 1873. 131-134 l.  
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A Tóra 613 parancsát (követelmények és tiltások) magyarázza abban a sor-
rendben, ahogyan azok Mózes  öt könyvében előfordulnak.  Közvetlen és köz-
vetett forrásai: A Misna, mindkét Talmud, Maimonidesz {o”cnr}, s 
Nahmanidesz {i”cnr}, akit szó szerint is idéz. A törvényi részeket az esetek 
legnagyobb részében etikai {rxun}alkalmazás követi, többször exhortatív befe-
jezéssel. Nyelvezete igen érdekes, közel áll a bibliai héberhez is, mégis sajátos 
kifejezései, s gondolkodásmódja feladják a leckét a fordítónak és értelmezőnek 
egyaránt. Létezik régebbi latin, francia, és újabb angol és német fordítása is, 
de az alábbi fordítás-kísérlet, a héber eredeti alapján, az elérhető fordítások 
figyelembevételével készült.5 További tanulmány tárgya lehet a mű viszonya a 
(a héber nyelvű arisztotelészi) filozófiához6, rabbinikus idézeteinek, szó sze-
rinti, vagy éppen parafrasztikus jellege, s az egyes részek gondolati-
strukturális szerkezete.  
Az alábbi fordításban a római számokkal történő szakaszolása önkéntes, az 
eredeti szövegben nem szerepel, egy későbbi strukturális vizsgálathoz kínálhat 
fogódzót. 
 
95. A Szentély építésének parancsa  
        (Heti szakasz: vnur, 2Móz 25-27,19) 
 
I. 
Házat kell építenünk az Örökkévalónak, s ez azt jelenti, hogy ott kell neki ál-
dozatot vinnünk. Itt történnek a zarándoklatok, s minden izráelita összegyüle-
kezése évenként, amint megmondatott: És készítsenek nékem szent hajlékot7, 
Ez a micvá magába foglalja mindazokat az edényeket [is], amelyek a  Szen-
télyben a szogálathoz szükségesek mint [például] a menóra és egyéb edények8 
 
II.  
A micva lényegét9 szavaim végén találod meg. Mégis félek megközelíteni az 
Örökkévaló hajlékát, mert tudom, hogy mindenki, aki nem elegendő előkészü-
let után közelít, nem lát[hat]ja meg a Házat, s nem maradhat életben.10 A szol-
gálatba lépő papok is, előkészültek, mielőtt a szentélybe léptek.11 Testvéreim a 
léviták is megtisztították magukat, és meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr 

                                                 
5  Bíró Tamás - az Arakin tanulmányi program keretében - cca. húsz micvát magyará-

zott, részleteket fordított, és értelmezett. Az anyag interneten elérhető: 
birotamas@rgu.nl. 

6  Herbert A. Davidson,The First Two Positive Commandaments in Maimonides’ List 
of the 613 Believed to Have Been Given to Moses at Sinai  in: Creation and Re-
creation in Jewish Thought: Festschrift in Honor of Joseph Dan on the Occasion of 
His Seventieth Birthday, : Mohr Siebeck, 2005. 134-137. 

7  2Móz 25,8: És készítsenek nékem szent hajlékot { ועשו לי מקדש  }, [hogy ő közöttök 
lakozzam]. 

8  Maimonídesz: Széfer ha-Micvót 20. 
9  Szó szerint:  Gyökerét {vumn haran}.  
10   A hju, csak  körülírással adható vissza. 
11  2Móz 19,22: És a papok is, a kik az Úr eleibe járulnak, szenteljék meg magokat, 

 .[hogy reájok ne rontson az Úr ]{יתקדשו}
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előtt12, mielőtt hallatták volna hangjukat az Úr templomában. Ezért mondom, 
hogy én is gondolataimat kifejtve, s a magam igazolását őseim elé helyezve, 
mostam ártatlanságban kezeimet13,  mielőtt az Úr házába léptem.  
 
III.  
Számunkra, a népnek, akik elfogadják a micvát, ismert és elfogadott az, hogy a 
Tórának hetven arca van.14 Ezek közül mindegyik számos és erős gyöker[ekkel 
rendelkezik]. Minden gyökérnek vannak [külön] ágai [is], s ezek közül mind-
egyik nagy csomó kívánatos gyümölcsöt hordoz, amelyek bölccsé teszik a szí-
vet. Azoknak, akik [a Tóra tanulmányozásában] szorgosak, ezek egy-egy virá-
got hoznak, a bölcsesség, s a helyes belátás virágait, amelyek a szemet 
megvilágosítják. Bölcsességük ilyen tágas és [olyan] mély, hogy az ember nem 
[rendelkezik] azzal a képességgel15, hogy végső alapjait kikutassa. Amint azt a 
bölcs király [Salamon példája is] bizonyítja: Mikor azt gondolám, hogy bölcs 
vagyok, én tőlem a bölcseség távol vala.16  A vele [a Tórával] foglalkozók kezei 
azonban nem lankadnak meg akár sokat, akár keveset fogyasztanak belőle, 
mert az teljes egészében édes. Ha van valaki, akinek nem sikerül megragadni 
valamennyit a kert fájának gyümölcséből17, az vehet gyógyításra való levelei-
ből18. Bár én [a Tóra] hatalmas értékét és mérhetetlen mélységét tudom és 
ismerem, [s azt is], hogy az számomra felettébb csodálatos s túl fenséges, 
[mégis] szájamat feltátom19, hogy róla beszélhessek, megtámogatva magamat 
azokkal, amiket tanítóimtól tanultam, hogy a tanulmányozásban elporladhat20 
az ember, ha nem tudja mit mond, amikor így szól, amint megmondatott: 
Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás mi-
att.21 
 

                                                 
12  4Móz 8,21: [És megtisztíták magokat a léviták, és megmosák ruháikat,] és 

meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr előtt, {וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה} [és engeszte-
lést szerze nékik Áron, hogy tisztákká tegye őket]. 

13  Zsolt 73,13: [Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és] mostam ártatlanságban 
kezeimet. 

14   vru,v ohbp ohgca hf V.ö.: Bamidbar r. 13,15; . A midrás rabba a kommentárt a 
4Móz 7,19-hez – {כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם} fűzi.  

15  Szó szerint: az emberben nincs erő (arra) {ostc jf ihta} 
16  Préd 7,23: Mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcsesség távol vala 

 .{ והיא רחוקה ממני}
17  1Móz3,2: [És monda az asszony a kígyónak:] A kert fáinak gyümölcséből { מפרי 

 .[ehetünk] {עץ־הגן
18  Ez 47,12: [És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája 

nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként 
új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümöl-
csük eledelre] és leveleik orvosságra valók {ועלהו לתרופה }. 

19  Zsolt 119,131: Szájamat feltátom {פי־פערתי }  [és lihegek, mert kivánom a te 
parancsolataidat]. 

20  A xurd kettős jelentésű: 1. széttörni, szétmorzsolni 2. tanulni. 
21  Zsolt 119,20: Elfogyatkozik az én lelkem, {hapb vxrd} [a te ítéleteid után való szünte-

len vágyódás miatt]. 
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IV. 
 Tudd meg Fiam, hogy minden, ami az Örökkévalónál elérhető, ha az ember az 
összes micvát megtartja [is], csak azért [lehetséges], mert az Örökkévaló jót 
szándékszik velünk cselekedni. Ha egy ember alkalmas arra, hogy a parancso-
latok teljesítése által [az Örökkévalótól], jót kapjon, Isten jósága cselekszi [ezt 
vele]. Ezért [Isten] megismerteti [az ilyen emberrel] a helyes utat, hogy jóvá 
válhasson.  Ez [pedig] a Tóra útja, mert ez által válhatik az ember jóvá. Ebből 
következik, hogy mindenki, aki Isten parancsait betölti az Ő akaratának meg-
felelően, az méltóvá lesz arra, hogy jóságából részesüljön. Az, aki magát erre 
[méltóképpen] fel nem készíti, annak  gonoszsága hatalmas, hiszen tudja, mi 
az Örökkévaló akarata,  és [mégis] akarata ellen cselekszik. 
 
V. 
 A Tórában egy egész bekezdés van megírva erről az `êqæw [ceg]  szakaszban: 
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy 
féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tisz-
teljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, Megtartván 
az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, 
hogy jól legyen dolgod (5Móz 10,12-13)! Ami annyit jelent: Csak azt kívánja 
tőled, hogy parancsait teljesítsed, mert ez az Ő akarata azért, hogy nagy jóin-
dulatában, számodra a jót megmutassa. Ezután [pedig] ez áll: Ímé az Úréi, a 
te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van 
(14.v.)! Ami annyit tesz: A micvádra [vallási kötelességeid teljesítésére] nincs 
szüksége, az irántad való szeretetéből csak azért [kívánja meg tőled], hogy 
teljesítsd [azokat], hogy érdemesebbé tegyen. 
 
VI. 
Azok között, akik a micvákat teljesítik, akadnak olyanok, akik szemüket a tet-
tükért előttük álló jótéteményre függesztik, s ezek a parancsolatokkal tartósan 
ilyen szándékkal foglalkoznak. Ezek részesedni fognak az örök életben, s rá-
szolgálnak arra, hogy  Édent, az Isten kertjét elérhessék. De a jószándék22 
végső fokát nem érik el.23  Vannak mégis olyan emberek, akik rászolgáltak 
[arra], hogy Isten olyan szívet adjon nekik, amely belátja és megérti, [Isten] 
magas[ztos] tulajdonságait. S így ezek ismeretük által egy erős és hatalmas 
kötéssel egybekötik magukat és szíveiket [Isten] szeretetével, s testi képessé-
geiknek teljességét annak [szolgálatába állítják], hogy Isten akaratát tiszta 
élvezetből betöltsék.  Arra a haszonra, amely e foglalatosság által előttük áll, 
nem tekintenek. Ez [az] a magas fokozat, amelyre a három ősatya eljutott,24 s 
nyomukban sok utódjuk [is] - emlékük legyen áldott! - , ez [az]  a [legmaga-
sabb] fokozat, amit ember elér[ni képes]. 
 

                                                 
22  Az odaszánás végső fokát {vcuyv vbufv}. 
23  Az érdemekhez, v.ö.: bPesz 8a. 
24  Szójáték, amely magyarul nem adható vissza: magas fokozat {vkusdv vkgnv}, ame-

lyet a három ősatya elért {vhkt ukga}. 
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VII. 
Miután gondolatainkat Isten - áldott Ő! -  parancsolatainak szenteltük, kötele-
sek vagyunk elmondani, hogy a Templom építése Istennek, s imáink és áldo-
zataink véghezvitele, [csak] azért történik, hogy szív[ünke]t az Ő - áldott le-
gyen! - szolgálatára előkészítsük, és nem azért, mintha [Isten] emberek között 
akarna tartózkodni, vagy tetőik alatt oltalmat keresne25, [még akkor sem], ha 
[azokat] libanoni cédrusból vagy ciprusból építenék is. Hiszen [Őt], sem  az 
egek, sem az egeknek egei sem képesek befogadni, s [ezek] Lelke átal léteznek, 
ezáltal legkevésbé sincs szüksége - Isten óvjon! - dicsőségére ember által épí-
tett házra. [Ebből] nem világos és egyértelmű-e, hogy mindez azért történik, 
hogy testünket becsesebbé tegye? Hiszen a jó cselekedetek, s az állandó szol-
gálat értékessé  teszi a testet, s a szív gondolatait megtisztítja, s megvilágítja. 
 
VIII. 
Isten a teremtmények számára, amint már mondtuk, a jót akarja. Ezért paran-
csolta meg nekünk, hogy kijelöljünk egy olyan helyet, amely tiszta és a legna-
gyobb mértékben tisztának is kell lennie, hogy ott az emberek gondolatai meg-
tisztuljanak, és szívük Őreá figyeljen.  Ezt a helyet Ő - áldott legyen! - 
választotta ki és készítette el az emberek javára, talán azért, mert az a világ 
közepén található26, s a szélek középpontjából [állt elő], vagy esetleg valami 
más okból, amelyet [csak] Ő - áldott legyen! - ismer. A cselekedet nagyszerű-
sége, s a gondolat tisztasága, amelyeket ott [a Templomban] elérhetünk, az 
fogja értelmünket, ezzel a felsőbb értelemmel összeköttetésbe hozni, [oda 
felsegíteni].27 
 
IX. 
 Ily módon vagyunk képesek arra, hogy az isteni jelenlétet ezen a helyen [a 
Templomban], közvetlen magyarázattal világosítsuk meg, bár igazság az, hogy 
Véneink - emlékezetük áldott! - azt mondták, hogy a Szentély, még ha elpusz-
tították is, szent marad.28  Ebből következik az, hogy az isteni jelenlét oka nem 
azokban [a személyekben található, akik] szolgálnak. De azt elmondhatjuk, 
hogy Isten választotta ki ezt a helyet, hogy ott az embert, akit terem-
tett,megáldja, amint már elmondtuk. Akarata az volt, hogy az emberekhez 
prófétákat küldjön, hogy azok megtanítsák [az embereket a helyes] útra, ame-
lyen járniuk kell [ahhoz], hogy ezzel lelke hallhatatlanságát kiérdemelje, s 
nagy szeretetében, hasonló módon meghatározott [számára] egy helyet a föl-
dön, s azt a teremtmények javára, és a szolgálatra előkészítette, mindezt pedig 
a teremtményei [iránt való] szeretetéből [cselekedte].  
 

                                                 
25  Szó szerint: Házamnak árnyékába{בצל קרתי }(1Móz 19,8.)  
26  A hagyomány szerint a Templom a világ közepén  áll (Zohár II 222a-b; v.ö.: bJóm 

54b). 
27  A szögletes zárójelben lévő jelentés áll közelebb az eredeti értelemhez 

{hbuhkgv kfa og ,uecsv kt}. 
28  V.ö.: bMeg 28a. 
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X. 
Az emberek által ott [a Szentélyben] véghezvitt jó cselekedeteknek megfelelő-
en az áldást s a szentséget megsokasítja.  A jó cselekedetek az ember számára 
megnyitják a jó forrását. Igaz tehát, hogy a hely szentsége a leromboláskor, 
nem volt egyenlő [azzal a szentségel], amikor még lakott volt.  
Ennek [a ténynek az] elfogadása a Templomra nézve arra kényszerít bennün-
ket is, hogy az egyszerű magyarázatot az áldozatra, Lévi szolgáló törzsére, s az 
ismert értékes edényekre [is] alkalmazzuk. Nem [meg]mondtam-e, hogy a szív 
lényegében, a cselekedetekhez igazodik? Ezért az ember ha vétkezett, nem 
képes szívét, [csak] szóbeli bűnvallással igazán megtisztítani, mintha csak a 
falnak beszélne [így]: „Vétkeztem, s többé nem akarok így cselekedni!” Ha 
azonban bűnei miatt fontos cselekedetet visz végbe, [azaz] tulkot vesz nyájá-
ból29, s azon fáradozik, hogy a Templomba a pap elé vigye, s elvégzi mindazt az 
eljárást, ami a bűnért való áldozatnál írva van, s ezzel a jelentős cselekedettel a 
bűn romlottságát tudatossá teszi szívében, ez pedig más alkalommal távol 
tartja [őt] a [bűntől]. 
 
XI. 
Ehhez hasonló[t találunk] Rambannál  emlékezete áldott! -, abban az egyszerű 
magyarázatban, amit mások nevében ír. Az ő szavai ezek30: „Mivel az emberi 
viselkedés gondolatban, nyelvben [és] cselekedetben fejeződik ki, ezért Isten - 
áldott Ő!- megparancsolta, hogy az ember, ha vétkezik, vigyen áldozatot, kezét 
helyezze arra,  s ez megfelel a cselekedetnek.  Szájával ismerje el bűneit, ez 
[megfelel] a nyelvnek. A zsírosat és a vesét égesse el a tűzben, amelyek a gon-
dolat és az élvezet csatornái, s a csontokat, amelyek az emberek kezének és 
lábának felelnek meg, amelyek a munkát végzik. A vért oltárra hintik, ez meg-
felel a[z ember életet hordozó] vér[é]nek. Így tudatosul az emberben, ha 
mindezt megcselekszi, hogy testével és lelkével vétkezett Isten ellen. Rászol-
gált arra, hogy vérét ontsák és testét elégessék, ha a Teremtő szeretete nem 
lenne, amely az áldozatot mint kárpótlást tőle elfogadja, az állat vérét az ő 
saját vére helyett,  az állat főbb testrészeit, az ő főbb testrészei helyett. A papok 
által elfogyasztott rész pedig [arra szolgál], hogy a Tóra tanítóit [a papokat], 
rábírják arra, hogy értük [a bűnösökért] imádkozzanak. A hétköznapi áldoza-
tot [a bűnért való áldozathoz] kiegészítésül viszik, mert az emberek a vétket 
nem képesek elhagyni teljesen. Ezek azok az elfogadható szavak,  amelyek úgy 
vonzzák a szívet, mint a prédikáció igéi.” Eddig [tart] Ramban fejtegetése. 
 
XII. 
Ezzel a témával tovább is foglalkozik, s [ezt] írja: „Az igazság útjának az áldo-
zat esetében titokzatos magyarázata [is] van…”, amint ezt  [Ramban] leírja a 
wajjqrâ’ [ויקרא] heti szakaszban. Mi [magunk], ehhez csak egyszerű magyará-
zatot fűzhetünk, s [ezt] mondhatjuk, hogy Isten ennek a fő gondolatnak alap-
ján megparancsolta, hogy  az áldozatot azokból a dolgokból vigyük, amelyek-
ben az ember szíve élvezetet talál, mint a hús, a bor és a kenyér, amely a szívet 

                                                 
29  Parafrázis a Zsolt 50,9-ből, ahol nyelvtanilag más formában szerepel:.פר ממכלאתיך 
30  Részlet Nahmanídesz (Ramban) kommentárjából, a 3Móz1,9-hez. 
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erősen felébreszti, ha az ember azoktól megválik. A szegény kevés lisztjéből 
köteles vinni, amitől teljes szívvel és lélekkel függ. 
 
XIII. 
Létezik még egy mód, amely az állati áldozatok által ösztönzi a szívet, ez pedig 
a hasonlóság [elve]. Az ember és az állat teste és vére kevéssé különbözik egy-
mástól, eltekintve attól, hogy az egyiknek adatott értelem, a másiknak pedig 
nem.  Amikor az ember teste a bűn [elkövetésének] idején, elhagyja az értelem 
határait,31 tisztában kell lennie azzal. hogy ekkor az állatiasság állapotában 
van, amitől csak az értelem különböztet[het]i meg. Ezért parancsoltatott meg 
neki, hogy magához hasonló [hús]testet vegyen, s arra a kiválasztott helyre 
vigye, hogy ott értelmét felemelje. Ott azt [saját] teste helyet elégeti, s emléke-
zetét teljesen megsemmisíti, rá se gondolnak, meg sem látogatják 32. Így szívé-
ben erős kép[zet] támad [arról], hogy a test értelem nélkül tönkremegy és 
megsemmisül. 
XIV. 
De [az ember] örvendezik osztályrészének azzal az értelmes lélekkel, amellyel 
Isten kegyelem[ből megáldotta], s amely mindig megmarad. A vele összekap-
csolt test számára is létezik örök élet,  a feltámadás által, olyan módon, ha [az 
ember Isten] tanácsát követi, azaz óvakodik a bűntől. Ha ezt az elképzelést 
lelkében szilárdan megtartja, megőriz[heti] magát a bűntől.  A Tóra megígérte, 
hogy e nagy cselekedet s az [áldozati] cselekménnyel való egyetértés [miatt], 
amennyiben vétkét szívvel-lélekkel bánja, akkor akaratlan vétkét megbocsájt-
ja. De a szándékos bűnnél ez a hasonlóság nem elég ahhoz, hogy bűnbocsána-
tot szerezzen.  De a[z Isten akaratát] szándékosan áthágót sem a hasonlóság 
sem pedig a szavak nem igazítják meg, hanem csak vessző a bolondok hátá-
nak33.  
 
XVI. 
Nem tekinthető nehézségnek, ha ezt az elvet elfogadjuk az, hogy valamikor 
önkéntes állatáldozatot vigyünk. Magyarázatunk az önkéntes áldozatra is vo-
natkozik. Miután elmondtuk, hogy az állatáldozat a test megalázásának, s a 
lélek felemeltetésének példája, az [áldozatot] odavivő, bűn [elkövetése] nélkül 
is nyereséget talál [abban], s tanulságot von[hat] le abból. 
 
XVII. 
Azázel áldozatáról, amelyet a puszta és a pusztulás helyére küldenek [ki], egy-
szerű magyarázattal ezt mondhatjuk: Még a legnagyobb bűnös sem gondolhat-
ja azt, hogy a bűnért elszenvedett büntetés után ismét az erényesek helyére 

                                                 
31  bSzót 3a: Az ember csak akkor vétkezik, ha az őrület birtokba veszi őt. 
32  Jer 3:16: [És ha majd megsokasodtok és megszaporodtok a földön azokban a na-

pokban, azt mondja az Úr, nem mondják többé: Az Úr szövetségének ládája! Szívére 
se veszi senki], rá se gondolnak, meg sem látogatják { ולא יפקדו ולא יזכרו־בו   }, [és nem 
készítik meg újra]. 

33  Péld 26,3:[Ostor a lónak, fék a szamárnak; és] vessző a bolondok hátának { ושבט לגו 
 .{כסילים
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állhat, s [a büntetés] után azt [azt bármilyen rövid ideig] túlélheti, vagy [még] 
valami jóban részesülhet. [Még akkor sem], ha olyan megátalkodott [lenne], 
mint Jeroboám és cinkosai, ha egész évben azt látja [is], hogy az állati test 
számára, amely a bűnös testével megegyezést mutat, Isten Házában rövid 
túlélés [megmaradás] jut [osztályrészül, ] például hamu formájában, amely az 
elégetés idején [vissza]marad, s  [azt] csak hosszabb idő után távolítják el [az 
oltárról]. Ezért kell a minden bűnt magán hordozó élő bakban azt a tanulságot 
látni [és felismerni], hogy a bűnös, akinek vétke olyan nagy, mint azé az eret-
neké, aki Tagadja a Tórát vagy a feltámadást, vagy azoké, akik Izráelt fenyege-
tik, sohasem látják meg a jót, mert az ő férgük meg nem hal és tüzük el nem 
aluszik.34 Úgy, amint  az Izráel összes bűnét hordozó és hibátlan bakot kietlen 
földre35 űzik ki, s többé már nem található meg Isten Házában, se az [áldozati] 
vágásnál, sem pedig, a vér [széthintésénél,] emlékezete elvész a földről36. Ta-
nítóink, -  emlékük legyen áldott! - így mondták: Ha az Örökkévaló elfogadta 
az izráeliták [bűnért való áldozatát], a bak sokszor még a hegy[re vezető] út 
feléig sem jutott el [anélkül], hogy szét ne tépték volna.37 [Azért], hogy példát 
adjon a nagy bűnösnek, hogy ő ugyanígy elpusztul és teljesen megsemmisül, [s 
ez azért van,] hogy a tanulságot [ebből] levonja, s útjait [életét] megjobbítsa. 
Jó jel számára, ha egy barát [erre] megtanítja, amint írva van: Aki pedig szere-
ti azt, megkeresi őt fenyítékkel38. 
 
XVIII. 
Ha a áldozatok különbözőségéről beszélünk, - vágásról, vérhintésről, a papok 
részéről, és sok további  részletről39, az egyszerű magyarázat szerint [akkor a 
következőt] mond[hat]juk: [Ha] ezeket [a részleteket] azért határozzák meg, 
hogy a szolgálatot végzők figyelmét a becses szolgálatra irányítsák, s hogy a 
különbségek a gondolatoknak az [elvégzett dologra való] öszzpontosítását  
kényszerítsék ki, akkor [magyarázatunk, csak ] gyerekes locsogás lenne. Ebből 
következik, hogy a kabbalisták segítsége  nélkül  [mi magunk] sem adhatunk 
épkézláb40 [magyarázatot]. Arcunkat meg kell hajtanunk előttük, s [akkor ők], 
mindezekkel [kapcsolatban] felnyitják a szemünket. Ne számláljanak bennün-
ket [azonban] a bolondok közé, hogy [éles] elménket [csak] szavakba [öltöztet-
jük]41, mert a sok hulladék között csak hébe-hóba van némi táplálék.  

                                                 
34  Ézs 66,24: [És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, 

]mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik { כי תולעתם לא תמות ואשם לא
 [.és minden test előtt borzadásul lesznek] ,{תכבה

35  3Móz 16,22: [Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat] kietlen földre, { 
 .[és hogy bocsássa el a bakot a pusztában ]{אל־ארץ גזרה

36  Jób 18,17: Emlékezete elvész a földről {זכרו־אבד מני־ארץ }, [még az utczákon sem ma-
rad fel a neve]. 

37  bJóm 67a; jJóm VI,3. 
38  Péld 13,24: [A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát;] a ki pedig szereti 

azt, megkeresi őt fenyítékkel { : ואהבו שחרו מוסר }. 
39  Szó szerint: Sok részletről {ohcr vhyrp} 
40  Szó szerint: Nem leljük, kezünket-lábunkat {ubhkdru ubhsh tmnb tk}. 
41  A mondat nehezen fordítható, talán a lelkesedéstől, rajongástól áradó beszédről van 

szó. Erre utal az a bibliai vers, amely a mondat tartalmához a legközelebb áll. Péld 
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XIX. 
Láttuk, hogy Tanítóink - emlékezetük legyen áldott! -hasonló dolgokat mond-
tak, s így tanítottak a házasságtöréssel vádolt asszony áldozatáról: Állatként 
viselkedett42, ezért árpát43 vigyen [áldozatul]. [S így tanítottak] a poklos áldo-
zatáról: Locsogott, [tehát] madarat vigyen [áldozatul]44. Hasonlót mondtak a 
Tanítók - emlékezetük legyen áldott! - a menstruáló asszonyról [is]: Miért 
kívánja a Tóra, hogy [az ilyen asszony], hét napig várakozzon [a következő 
szexuális együttlétre]45? Azért, hogy a férje számára kívánatosabb legyen. Va-
lójában mindezek nem [tartoznak] a dolgok végső cél[jához], de ráébresztenek 
arra, hogy a micva tárgya, a nagy alapvető elvek kivételével, többféle magyará-
zatot [is] megenged. 
 
XX. 
Ennek a micvának szabályai közé tartozik [az is], amit a Tanítók - emlékük 
legyen áldott! - mondtak, hogy az áldozatot, mielőtt a Templomot felépítették 
volna, egyéb más helyen is bemutatták46. De a Templom felépítése óta tilos 
volt másutt  tempomot építeni, s ott áldozatot bemutatni, amint írva van: Ez 
lesz nyugovóhelyem örökre47. A Templom felépítésénél a következő dolgok a 
legfontosabbak: Építeni kell egy szent kamrát, s egy Szentek Szentjét. A szent 
kamra előtt legyen az a hely, amelyet „előcsarnoknak” hívnak, s ezt a hármat 
[együtt] „palotának”48 nevezik. A palotában elválasztásul [válasz]falat kell 
felállítani, hasonlóan  pusztai Szentély előcsarnokának függönyeihez,49 hogy 
elkülönítse azt. Mindent, ami a válaszfalon belül van, hasonlóan a Találkozás 
Sátorához a pusztában, „udvar”-nak neveznek, s mindezeket együtt pedig 
„Szentély”-nek50.  
 
XXI. 
Ezután kell elkészíteni a Tóra által előírt itt szükséges eszközöket. A Bölcsek 
azt tanították, hogy ha a szent eszközök kilyukadtak vagy megrepedtek, azon-
nal beolvasztották azokat, [hogy az így beolvasztott eszközökből] újakat készít-
senek51. Ha egy kés kicsorbult, nem javították meg, hanem haladéktalanul 

                                                                                                                     
29,11: Az ő egész indulatját előmutatja a bolond {כל־רוחו יוציא כסיל }; [de a bölcs végre 
megcsendesíti azt]. 

42  Szó szerint: állatok szokása szerint {vnvc vagn v,ag thv.} 
43  Az árpát itt állati takarmánynak tekintik, v.ö.: bSzót 14a. 
44  Úgy tartották, hogy a bőrbetegség, a pletyka, felelőtlen beszéd következménye, s 

mivel a madarak is össze -vissza csipognak, és csicseregnek, ezért kellett ilyen eset-
ben a madáráldozat. V.ö.: bAr 16b. 

45  bNid 31b. 
46  bSeb 112b. 
47  Zsolt 132,14: Ez lesz nyugovóhelyem örökre {זאת־מנוחתי עדי־עד},[ itt lakozom, mert ezt 

szeretem].V.ö.:bSeb 119a. 
48  mMid IV,6. 
49  2Móz 27,9. 
50  Misné Tóra: Hilkót bét HaBehírá 1,5, V.ö.: mKel I,8. 
51  A sérült eszközöket tilos volt javítani, v.ö.: bSeb 88a. 
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elrejtették, hogy a gazdagság helyén [a Temlomban], ne legyen szegénység52. 
Az udvaron belül határokat jelöltek ki [arra nézve, hogy egy] izráelita [m]eddig 
mehet, s [m]eddig [egy] pap. Mellé házakat építettek, amelyeket a Szentély 
igényei, [szükségletei] számára használtak, s mindegyiket „kamrának” [vagy 
szobának] nevezték.53 A micva maradék részleteit - például, hogyan kell a há-
za[ka]t felépíteni, [ezek] formája és mérete, az oltárról[szóló] előírások, s [an-
nak] felszerelései, [mindezeket a Misna] Jóma traktátus[a] magyarázza.A 
menóra [gyertyatartó] formáját, az asztalokat, az arany oltárokat, s azok helyét 
a Palotában, [mindezeket a Misna] Menáhót és Jóma traktátus[a] írja elő. 
 
XXII. 
Ez a micva akkor érvényes, ha az izráeliták többsége az országban lakik. Ez 
azoknak a micváknak egyike, amelyek nem az egyént, hanem az egész közös-
séget kötelezik. Amikor a Templom újra felépül, - hamarosan [még ] napja-
inkban! - ez parancsolat beteljesedik. 
 
(Folyt. köv.) 

                                                 
52  Uo. 
53  mMid II,6. 
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Felhasznált irodalom: 
lubjv rpx [A velencei első nyomtatott kiadás (1523) alapján, négy kézirat se-
gítségével kiadott kétnyelvű, vokalizált szöveg], D & H Epelbaum-Fonds, Basel  
1998. 
 
Encyclopaedia Judaica, [CD Version] Jerusalem 1972kk 
Encyclopaedia Judaica, New York,[Internet] 1908kk 
Herbert A. Davidson,The First Two Positive Commandaments in 
Maimonides’ List of the 613 Believed to Have Been Given to Moses at Sina,i  
in: Creation and Re-creation in Jewish Thought: Festschrift in Honor of Jo-
seph Dan on the Occasion of His Seventieth Birthday, : Mohr Siebeck, 2005. 
114-136. 
 
Summary: 
A lubjv rpx (Széfer ha-Hinnúk), tizenharmadik századi ismeretlen szerző 
műve. A Tóra 613 parancsát és tiltását (,umn d hr,) magyarázza. Forrásai: A 
Misna, mindkét Talmud, Maimonidesz {o”cnr}, s Nahmanidesz {i”cnr}. Azt itt 
lefordított magyar nyelven először megjelenő 95. micva, a Templom építésé-
nek parancsához (2Móz 25) kapcsolódik. 
 




