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Az értelmezés szabadsága  
a zsidó hagyományban

A zsidó vallási hagyomány által 
elvárt életforma elfogadása az emberi élet minden napját szoro-
san behálózó követelményrendszer követését feltételezi,1 és ez 
eleve megkérdőjelezi, hogy a szabadság modern felfogása össze-
egyeztethető-e a judaizmussal . A modern szabadságfelfogások 
közül különösen problémás a zsidó hagyomány összeegyezteté-
se az úgynevezett „negatív szabadsággal”, mely felfogás szerint 
a szabadság lényege a korlátok hiánya .2 E kijelentés nem szorul 
különösebb magyarázatra, hiszen könnyen belátható, hogy egy, 
az élet szinte minden területét tevőleges és tiltó előírásokkal 
részletesen szabályozó törvényrend nehezen hozható közös ne-
vezőre egy olyan elképzeléssel, amely a tilalmak hiányában látja 
a szabadságot .3 Talán épp e nehézségek miatt, a kérdés különbö-
1 Nem pusztán retorikai fordulat, hogy a zsidó vallásjog normatív rendszere 

kiterjed az év minden napjára és az élet minden területére, hiszen a háláchá, 
azaz a zsidó vallásjog, szabályokat tartalmaz az ébredés utáni első mozdu-
lattól és mondattól kezdve a táplálkozáson, a nemi életen és gazdasági tevé-
kenységen keresztül egészen a lefekvés előtti utolsó mondatig szinte min-
denre . Kiterjed például olyan minuciózus részletekre, mint a körömvágás 
vagy a cipők felvételének helyes sorrendje . Ha a zsidó hagyományt kevésbé 
ismerő olvasó szeretne betekintést nyerni e szabályokba, akkor ezt könnye-
dén megteheti a 19 . századi ungvári rabbi, Slomo Ganzfried máig széles kör-
ben használt törvénygyűjteményének magyar fordítása segítségével (https://
zsido .com/konyvek/kitzur-sulchan-aruch/ – utolsó letöltés: 2020 . 09 . 03 .) . 
Minden részletessége dacára, e törvénygyűjtemény csak egy kivonatos, rövi-
dített kódex, és olyan látszólag egyszerű kérdéseknek is, mint például, hogy 
milyen áldást kell mondani az egyes ételek fogyasztása előtt és után, sok ezer 
oldalnyi irodalma van .

2 E szabadságkoncepció részletes kifejtését és szembeállítását a pozitív sza-
badsággal lásd: Berlin, Isaiah: Négy esszé a szabadságról, Európa Könyvkiadó, 
Budapest, 1990, 334–444 .

3 Ez a megállapítás igaz lehet minden normatív elkötelezettséget elváró esz-
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ző aspektusaival jelentős mennyiségű szakirodalom foglalkozott 
már .4 

Jelen írásomban a kérdés egy olyan aspektusát vizsgálom 
meg, amelyben – legalábbis prima facie – a zsidó hagyomány és a 
szabadság összeegyeztethetősége éppen a modern szempontok 
szerint tűnik magától értetődőnek, és a „konzervatív” zsidó nar-
ratíva híveinek egy része kényszerül „magyarázkodásra” a túl-
zott szabadság miatt . Aki akár csak felületesen ismeri a bibliai és 
a poszt-biblikus kor zsidó irodalmának egymáshoz való viszo-
nyát, az bizonyára észrevette, hogy a rabbinikus szövegek Biblia-
értelmezése néha döbbenetesen nagy szabadságot enged meg . 

Ha a judaizmus napjainkban létező formájából indulunk ki, 
akkor általánosan elfogadott teológiai tételnek tekinthetjük azt, 
hogy a zsidó jog legfontosabb forrása a próféták által szóban 
közvetített isteni üzenet, amelynek az írásban rögzített változa-
ta az „Írott Tóra”, avagy a Héber Biblia (héber rövidítése sze-
rint: Tánách) .5 A zsidó jog másik fontos forrása az „Írott Tóra” 
poszt-biblikus értelmezése, a „Szóbeli Tóra”, azaz a rabbinikus 
hagyomány .6 Ez utóbbi, a széles körben elterjedt rabbinikus né-
zet szerint, szintén részét képezte a Szináj-hegyi isteni kinyilat-
koztatásnak, ahogy ezt például az alábbi forrásból is láthatjuk: 
„Agnitus, a hadvezér egyszer megkérdezte Rábán Gámliélt: 

merendszerre és nemcsak a vallásokra . Ha egy emberi jogi aktivista, radi-
kális természetvédő vagy baloldali „progresszív” következetes akar lenni 
a saját erkölcsi elveihez, akkor nehéz elképzelni, hogy marad ideje bármi-
re azon kívül, hogy azt kutatja, nem vásárol-e véletlenül szabadságjogokat 
sértő országok, vagy másokat gazdaságilag kizsákmányoló, illetve a környe-
zetvédelmi előírásokat maradéktalanul be nem tartó cégek termékeiből . Egy 
szigorú, komplex elvi, erkölcsi rendszerhez való következetes ragaszkodás 
valószínűleg szükségszerűen olyan korlátok vállalásával jár, amelyek lehe-
tetlenné fogják tenni, hogy az ember meg tudja őrizni a negatív értelem-
ben vett szabadságát . Az ún . „pozitív szabadsággal” pedig a zsidó hagyo-
mány könnyebben összeegyeztethető: Walzer, Michael: A Note on Positive 
Freedom, in Jewish Thought, Svara 1 (1990) 7–11 . Magyarul ugyanerről a 
témáról: Balázs Gábor: Pozitív szabadság a zsidó hagyományban, Szombat 
9 (1997) 13–16 . (https://www .szombat .org/archivum/pozitiv-szabadsag-a-
zsido-hagyomanyban – utolsó letöltés: 2020 . 09 . 03 .)

4 Az alábbi kötet például több szempont szerint válogatott esszékkel tárgyalja 
a témát: Frank, Daniel H . (szerk .): On Liberty – Jewish Philosophical Perspectives, 
Curzon Press, Richmond, 1999 .

5 A Tánách betűszó, és a Héber Biblia három fő részére utal – Tóra (Mózes 5 
könyve), Neviim (prófétai könyvek), Ktuvim (szent iratok) –, 24 könyvet tar-
talmaz, amelyek szövege és felosztása nagyjából megegyezik a protestáns 
Bibliában található, keresztény szóhasználat szerinti Ószövetséggel, amely a 
zsidó teológiai felfogás szerint természetesen nem „ó”, hanem „a” szövetség . 

6 A klasszikus proto-rabbinikus és a rabbinikus korszak körülbelül az i . e . 3 . 
századtól tartott az i . sz . 7 . századig . Természetesen a körülbelül egy évez-
rednyi időszak alatt nagyon sokféle és egymástól stílusában, tartalmában, 
teológiai-bölcseleti szemléletében és következtetéseiben nagyon különbö-
ző alkotás született . A rabbinikus irodalom tehát nem egységes, gyakoriak 
benne az ellentmondások . A talmudi korban nem beszélhetünk szisztemati-
kus filozófiáról vagy teológiáról, de csakúgy, mint a bibliai korban, filozófiai 
mélységű gondolatok gazdag tárházát lelhetjük fel a korszak irodalmi emlé-
kei között .



»Hány Tórát adott [Isten] Izraelnek?« Azt felelte: »Kettőt, az 
egyiket írásban, a másikat szóban .«” (Szifre Dvárim7 351) 

Az egy a júdeai tartományba kirendelt római hadvezér és 
egy zsidó vezető közötti – minden bizonnyal fiktív – párbeszéd 
visszatérő zsánere a rabbinikus forrásoknak .8 Ezekben a szö-
vegekben sokszor fogalmazódnak meg olyan állítások a zsidó 
hagyományról, amelyeket rabbinikus körökben általánosan el-
fogadottnak tekintettek, és amelyekről azt gondolták, hogy min-
denképpen érdemesek a nem-zsidó világot jelképező rómaiak fi-
gyelmére is . A szövegben szereplő, a 2 . században élt zsidó bölcs, 
Rábán Gámliél, egyértelműen úgy véli: nemcsak az Írott, hanem 
a Szóbeli Tóra forrása is az isteni kinyilatkoztatás . Ez a teológiai 
tétel a 3 . századtól kezdve valószínűleg a zsidó vallás egyik axi-
omatikus igazságának tekinthető . Történelmi szempontból fon-
tos emlékezni rá, hogy ezt megelőzően a farizeusok (akiket most 
az egyszerűség kedvéért, és a filológiai pontatlanság veszélye 
ellenére azonosítsunk a későbbi rabbinikus irányzat elődeivel) 
könnyen lehet, hogy még csak az ősök hagyományai hű képvise-
lőinek tekintették magukat, de nem állították azt, hogy az ő ha-
gyományuk forrása is a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás .9 Az isteni 
ihletésű írott és szóbeli kinyilatkoztatás tana tehát általánosan 
elfogadottá vált, de nem „veleszületett” tétele a zsidó eszmevi-
lágnak . 

Annak ellenére, hogy a kettős Tóra tételének általános elfo-
gadottsága legalábbis az utóbbi közel kétezer év során nehezen 
vitatható, talán kissé paradox módon az is a zsidó hagyomány 
axiómái közé tartozik, hogy annak – szinte – nincsenek megkér-
dőjelezhetetlen, teljes egyetértést kivívott axiómái, és e szabály 
alól a kettős felosztás elfogadása sem kivétel, ahogy ezt a követ-
kező rabbinikus forrás példázni fogja . A szintén a 2 . században 
élt Rabbi Ákivá ugyanis megkérdőjelezi a két Tóra tanának szük-
ségszerűségét: 

Ezek a törvények, a szabályok és az utasítások [torot] (Leviticus 
26,46) – Ebből azt tanulhatjuk, hogy két Tóra [torot] adatott Izrael 
[népé]nek, egy írásban és egy szóban. 

Rabbi Ákivá azt mondta: Két Tóra [torot]?! Talán nem sok torot 
adatott Izrael [népé]nek? Hiszen az áll az Írásban: „Ez az égőáldozatra 
vonatkozó utasítás [torá]” (Leviticus 6,2), „Ez az áldozatra vonatkozó 
utasítás [torá]” (Leviticus 6,7), „Ez az vétekáldozatra vonatkozó uta-

7 A Szifré a Numeri és a Deuteronómium könyveihez írott korai rabbinikus ma-
gyarázatok gyűjteménye, amelyeket valószínűleg az 5 . század körül szer-
kesztettek .

8 Ezekről a párbeszédekről lásd részletesen például: Gribetz, Sarit Kattan és 
Vidas, Moulie: Rabbis and Others, in Conversation, Jewish Studies Quarterly 
19 (2012) 91–103 . 

9 Fraade, Steven D .: Literary Composition and Oral Performance, in Early 
Midrashim, Oral Tradition 14 (1999) 41 . A farizeusok és a korai kereszténység 
közti vitához érdekes adalék a Szóbeli Tóra szempontjából: Jaffee, Maritn S .: 
Torah in the Mouth, Oxford University Press, Oxford, 2001 .
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sítás [torá]” (Leviticus 7,1), „Ez az arra az esetre vonatkozó utasítás 
[torá], ha egy ember meghal egy sátorban (Numeri 19,14)? (Szifrá10 
112c)

E korai rabbinikus forrás első sora a Leviticus 26,46-ból indul 
ki, ahol a „törvény, tanítás, utasítás” szavakkal egyaránt fordít-
ható torá héber szó többesszámban áll (torot) . A kreatív rabbini-
kus magyarázat ahelyett, hogy a szó kézenfekvő és egy adott, 
az égőáldozatra vonatkozó előíráscsoportra irányuló „utasítás” 
jelentésében, köznévként értelmezné a torá szót, ehelyett a Tóra – 
azaz az isteni törvény – egészére vonatkozó, egy absztrakt fogal-
mat leíró tulajdonnévként érti, az „utasítások”-ból tehát „Tórák” 
lesz . Továbbá ahelyett, hogy a torá-t puszta jogi terminusként in-
terpretálná, egy egész teológiai tételt vezet le belőle, és levonja 
a következtetést: a Leviticus 26,46 alátámasztja a Rábán Gámliel 
(és követői) által vallott nézetet, hogy a Szóbeli Tóra ugyanúgy 
az isteni kinyilatkoztatás eredménye, mint az Írott Tóra, így a 
kettő azonos autoritással rendelkezik .11 Bár számomra nem tűnik 
valószínűnek, de nem lehet kizárni annak az értelmezésnek a he-
lyességét sem, hogy Rabbi Ákivá úgy véli, „a Szóbeli Tóra soha 
nem adatott; ami Izraelnak adatott, az az autoritás az Írott Tóra 
magyarázatához” .12

Rabbi Ákivá (ben Joszef), egy kitüntetően fontos bölcs, vitába 
száll a forrásban szereplő első véleménnyel, és felhívja a figyel-
met valamire, ami első látásra puszta filológiai pontatlanságnak 
tűnik . Mivel a Tórában a „torá” szó számos esetben, és nem csak 
az égőáldozatra vonatkozóan szerepel köznévként és jogi termi-
nusként (ennek alátámasztására szolgálnak az idézetek), a Tóra 
kettős felosztását az idézett vers nem támasztja alá . 

Első megközelítésben azt gondolhatnánk, hogy Rabbi Ákivá 
a szöveg „eredeti értelmét”, vagy legalábbis szó szerinti olva-
satát akarja védeni a kibővítő értelmezéssel szemben . Azonban 
Rabbi Ákivá tanítása egészének ismeretében13 ez nagyon megle-
pő lenne, ugyanis az ő – és iskolája – hermeneutikai alapfeltétele-
zése az volt, hogy a Tóra minden egyes betűjéből indokolt lehet 
önálló, jogérvényes (tehát nem pusztán elvont elméleti lehetősé-
geket tárgyaló) törvényeket levezetni . Abraham Joshua Heschel 

10 A Szifrá a Leviticus könyvéhez írott rabbinikus magyarázatok gyűjteménye, 
amelyet Rabbi Ákivá iskolájának tulajdonítanak, és valószínűleg a 3 . század-
ban szerkesztették a nagy részét .

11 Így érti Rabbi Ákivá álláspontját például: Werman, Cana: Oral Torah vs . 
Written Torah(s): Comparing Claims to Authority, in: Fraade, Steven D . et al . 
(szerk .): Rabbinic Perspective: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, Brill, 
Leiden, 2006, 175–197 . 

12 Lifshitz, Berachyahu: Háháláchá – ál dáát hámákom o ál dáát hákáhál, Mossad 
Bialik, Jerusalájim, 2018, 206 .

13 Számos önálló mű foglalkozott Rabbi Ákivá életével és életművével, lásd 
pl .: Nadich, Judah: Rabbi Akiba and his Contemporaries, J . Aronson, Northvale, 
N .J ., Jerusalem, 1998; Safrai, Shmuel: Rabbi Ákivá ben Joszef – chájáv umisnáto, 
Jerusálájim, 1979 .
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klasszikus művében14 Rabbi Ákivá módszerét a vele konkurens 
rabbinikus iskola módszerével összehasonlítva mutatja be . Rab-
bi Ákivá egy őt megelőzően is létező hermeneutikai iskolát kö-
vetett, és annak feltevéseit, metódusait radikalizálta . Ez az iskola 
az értelmezői szabadságnak nagyon kevés korlátot volt hajlandó 
szabni, és úgy vélte, hogy a Szentírás legapróbb részleteinek ta-
nulmányozása során lehetséges akár a Tóra egyes morfémáiból 
is jogi következtetéseket levonni . A rivális iskolát Rabbi Jismáél 
(ben Elisá)15 vezette, aki ragaszkodott a másik, szintén a 2 . szá-
zadot megelőzően is létező hermeneutikai iskola metodológiájá-
hoz, mely sokkal szigorúbb, előre megszabott – noha a modern 
kor tudományosnak elfogadott szövegértelmezési szempontjai 
szerint szintén könnyen vitatható –, többek között a kontextusra 
és a hétköznapi értelemben vett logikára támaszkodó kritériu-
mok szerint engedte csak meg a Szentírás magyarázatát .

A teológia társadalmi aspektusai felől közelítve azt mond-
hatjuk, hogy Rabbi Ákivá a Tóra-tanulás legfontosabb részének 
annak a szövegszintnek a feltárását tartotta, amely az átlagos 
olvasó szeme elől rejtve marad, és amelynek csak a kivételes 
bölcs képes a meglátására . Ezzel szemben Rabbi Jismáél megkö-
zelítése szerint a Tóra értelmezésének meg kell maradnia a ha-
gyományban járatos, hétköznapi emberi ésszel is felfogható ke-
reteken belül . A két megközelítés közötti különbséget remekül 
példázza a Babilóniai Talmud egyik szövege (Szánhedrin 50b-től 
kezdődően), mely azt tárgyalja, hogy a Tóra által előírt kivégzési 
formák közül melyik a legszigorúbb . A bölcsek a vita során meg-
tárgyalnak többek között két olyan korábbi rabbinikus szöveg-
helyet, amelyek két hasonló, egyként főbenjáró bűnnek tekintett 
cselekedetet tárgyaló tórai szöveget értelmeznek . A Leviticus 21,9 
előírja, hogyha egy papi családból származó – hajadon, még el 
nem jegyzett – lány paráznaságot követ el, akkor meg kell éget-
ni . A Deuteronómium 22,21-ben található törvény szerint, ha egy 
az apja házában élő, már eljegyzett, de a házasságot még el nem 
hált lány követ el paráznaságot, akkor őt meg kell kövezni . A 
Rabbi Ákivá által vallott hermeneutikai elv szerint, ha a tórai 
szövegben szerepel egy feleslegesnek tűnő szó, akkor annak jogi 
értelemben is lehetséges fontosságot tulajdonítani, még akkor is, 
ha egy olyan látszólag jelentéktelen szóról van szó, mint az „és” 
(amely ráadásul a héberben nem külön szó, csak egy a következő 
önálló szóhoz csatolt betű) . Rabbi Jismáél abban ugyan egyetér-
tett Rabbi Ákivával, hogy a Tórában nincsenek felesleges szavak, 
azonban az „és” meg a hozzá hasonló hétköznapi jelentésű mor-
fémák minden feleslegesnek tűnő előfordulásából nem volt haj-
landó jogi következtetéseket levonni . Amikor pedig Rabbi Ákiva 
egy felesleges „és”-re támaszkodva amellett érvelt, hogy szintén 

14 Heschel, Abraham J .: Torá min hásámájim beászpeklárijá sel hádorot, Jewish 
Theological Seminary, Jerusalem, 1995 .

15 Yadin-Israel, Azzan: Scripture as Logos: Rabbi Ishmael and the Origins of Midrash, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004 .
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tűzhalálra ítélendő – és nem az enyhébbnek tekintett megköve-
zésre – az olyan papi családból származó nő, aki már elhálta a 
házasságát, és csak utána követett el paráznaságot, akkor Rabbi 
Jismáél kifakadt a konkurens hermeneutikai metódus ellen: „Te 
itt az »és«-eket magyarázod, és emiatt tűzhalálra ítéljünk vala-
kit?!” (bSzánhedrin 51b)

A modern olvasók nagy részének feltehetően eleve fenntar-
tásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy a Biblia bizonyos sze-
xuális normák megszegéséért halálbüntetést ír elő . Így aztán az 
erkölcsi érzéküket valószínűleg kevéssé nyugtatja meg Rabbi 
Jismáél ellenvetése, aki nem magát a halálbüntetést kifogásolta, 
hanem csak azt, hogy egy számára eleve nem meggyőző herme-
neutikai módszert olyan esetben is alkalmazzanak, amikor an-
nak következménye egy különösen sok szenvedéssel járó ítélet 
kiszabása . Noha a teljes megnyugtatással én is adós maradok, 
hiszen a bibliai korban és napjainkban elfogadott erkölcsi nor-
mák között, legalábbis egyes kérdésekben, áthidalhatatlannak 
tűnik a szakadék, azt mégis fontos leszögezni, hogy Rabbi Ákivá 
abban a megnyugtató tudatban fogalmazhatta meg álláspontját, 
hogy a Római Birodalom provinciájaként a zsidó bíróságok nem 
rendelkeztek pallosjoggal, így véleményének semmi gyakorlati 
jelentősége nem volt .16

Ha tehát biztosra vehetjük, hogy Rabbi Ákivá nem a szó sze-
rinti, és még csak nem is a szigorúan megszorított interpretációs 
szabályok közé szorított értelmezést proponálta, akkor vajon mi 
lehetett a Leviticus 26,46-hoz fűzött, a „torot” szót két, egy Írott 
és egy Szóbeli Tóraként értelmező magyarázattal kapcsolatos 
kifogásának a lényege? Úgy tűnik, Rabbi Ákivá azt a radikális 
hermeneutikai nézetet képviselhette, hogy nem elég azt monda-
ni, hogy Mózes öt könyve és annak rabbinikus magyarázata két 
külön Tóraként származik egyaránt az isteni kinyilatkoztatásból . 
Szerinte a Tóra tanulásában szakértelmet szerzett bölcs által ér-
telmezett szöveg (azaz a mózesi könyvek), és maga az értelme-
zés olyannyira ugyanannak a kinyilatkoztatásnak az eredménye, 
hogy az Írott, illetve a Szóbeli Tóra közötti éles határ meghúzása 
nem lényeges és talán nem is lehetséges .

Komoly teológiai kérdéseket vet fel nemcsak Rabbi Ákivá ra-
dikális hermeneutikai szabadságot hirdető felfogása, hanem már 

16 A további megnyugtatás és Rabbi Ákivá erkölcsi érzéke pontosabb megítél-
hetősége kedvéért teszem hozzá, hogy ő a halálbüntetés kiszabásával kap-
csolatban azon a nézeten volt, hogy ha tagja lehetett volna a Szánhedrinnek 
(a pallosjoggal rendelkező legfelsőbb bíróságnak), akkor az sosem mondott 
volna ki halálos ítéletet . De mielőtt ebből messzemenő általános következte-
téseket vonnánk le a halálbüntetés ellenzésére vonatkozóan a rabbinikus ha-
gyományban, emlékezni kell, a forrás azzal folytatódik, hogy Rábán Simon 
ben Gámliél azt mondja: „Ezek [ti . Rabbi Ákivá és a vele egyetértő bölcsek] 
is a vérontók számát szaporították volna .” (Misna, Mákot 1:10) Azaz, Rábán 
Simon ben Gámliél azon a véleményen volt, hogy a halálbüntetés szükséges, 
mert elrettentő hatással bír, és a hiánya a gyilkosságok elszaporodását ered-
ményezheti .
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a korábbi vélemény is, amely az Írott Tórát és annak későbbi ér-
telmezését ugyanazon kinyilatkoztatás részének tekinti . Hogyan 
részesülnek a különböző korok bölcsei az eredeti kinyilatkozás-
ban? Mi a garancia arra, hogy az egyes interpretációk forrása 
mindig valóban az isteni kinyilatkoztatás? Továbbá honnan le-
het tudni, hogy a különböző értelmezések ugyanannak az egyet-
len, Szináj-hegyi kinyilatkoztatásnak a részei, különösképpen, 
ha figyelembe vesszük, hogy az egyes interpretációk egymással 
gyakran szöges ellentétben állnak? Hogyan képezhetik a részét 
az eredeti kinyilatkoztatásnak olyan kérdésekre adott válaszok, 
amelyek Mózes korában fel sem vetődhettek (pl . az elektromos-
ság használata)? 

Nem tudhatjuk, hogy az ebben a formában feltett kérdésekre 
Rabbi Ákivá milyen választ adna, de hogy magának a probléma-
körnek tudatában volt az őt követő rabbinikus hagyomány, azt 
remekül példázza az alábbi talmudi szöveg:17

Rabbi Jehudá mondta Ráv nevében: Amikor Mózes felment a 
magasba, ott találta a Szentet – áldott legyen – amint a [Tórá-
ban lévő] betűkhöz koronákat illesztett. [Mózes] így szólt Előtte 
[állva]: „Világ Ura! Ki fogja vissza a kezedet [hogy odaadd a Tórát 
e koronák nélkül]?” [Isten] azt felelte [Mózesnek]: „A jövőben, sok 
nemzedék múlva, lesz egy ember, Ákivá ben Joszéf a neve, ő [a ko-
ronákon lévő] minden apró tüské[kre emlékeztető dísz]ből háláchák 
hegyeit, dombjait [tömegét] fogja tanulni.” [Mózes] azt mondta: 
„Világ Ura, mutasd meg nekem!” Azt felelte: „Térj vissza magad 
mögé!” Mózes ment és leült [Rabbi Ákivá tanházának] nyolcadik 
sora végére, és nem értette, mit beszélnek. Teljesen elgyengült. 
Amikor [Rabbi Ákivá] egy bizonyos állítást tett, a tanítványai 
azt kérdezték: „Rabbi, honnan veszed ezt?” [Rabbi Ákivá] azt fe-
lelte: „Ez egy olyan háláchá, amelyet Mózes a Szináj-hegyen ka-
pott.” Ekkor Mózes megnyugodott. (bMenáchot 29b)

A történetet elsősorban az értelmezés szabadságának kérdé-
sével kapcsolatban fogom elemezni .18 A bevezetőben szereplő 
bölcsek, Rabbi Judá és Ráv a 3 . századi Babilóniában élt ámorák 
(azaz a Misna tanításait értelmező talmudi bölcsek), tehát a szö-
veg valószínűleg a 3 . században, vagy azután keletkezett .

17 A szöveget azzal a módszerrel közlöm, amelyet napjainkban sok olyan Tal-
mud kiadásban alkalmaznak, amely célnak tekinti, hogy a talmudi szövegek 
érthetővé váljanak azok számára is, akik nem járatosak a rabbinikus szöve-
gek olvasásában . A megvastagított részek a talmudi szöveg magyarázó jegy-
zetek nélküli fordítását jelölik, a vastagítás nélkül szedett szöveg pedig az 
idézet értelmezését segítő magyarázat .

18 A történet elemzését más szempontból, lásd: Balázs Gábor: Rabbinikus idő-
utazás a kétely, a bizarr és az abszurd világába, Szombat 30 (2018 nyár), 28–
30 . Az itt következő részben felhasználtam e korábbi írásom néhány részle-
tét . Maga a történet kiemelkedő figyelmet kapott a rabbinikus irodalommal 
foglalkozó szakirodalomban, de mivel nem a Talmud-kutatás szempontjából 
elemzem a történetet, ezért a tételes felsorolástól itt eltekintek, és csak azokra 
a tanulmányokra hivatkozom, amelyek jelen írásom szempontjából fontosak .
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A cselekmény első eleme, hogy Mózes felmegy a Magasba, 
azaz a Szináj-hegyre vagy egyenesen az Égbe, hogy átvehesse 
Istentől a Tórát . Azt látja, hogy Isten nemcsak saját kezűleg – te-
kintsünk el most az antropomorfizmus teológiai problémájától 
– leírta a Tórát, hanem még annak betűire is „koronákat” rajzol 
díszítésként . (Ilyen díszek a napjaink zsinagógai használatában 
lévő tóratekercsekben is láthatóak .) Mózes meglepődik azon, 
hogy ezek a látszólag pusztán esztétikai jelentőséggel bíró rész-
letek elegendő okot adnak a Tóra-adás késleltetésére, miközben 
a hegy aljában az egész nép türelmetlenül várakozik . A tiszte-
lettudó megszólítás után egy kissé talán kevésbé tisztelettudó-
an megsürgeti a Teremtőt, aki minden sértődöttség nélkül azzal 
nyugtatja meg, hogy ezek a látszólag jelentéktelen apróságok 
egy későbbi korban elnyerik majd értelmüket, azaz jogi jelentő-
ségre tesznek szert, így igazán érdemes tovább várakozni .19 Ez a 
normatív rendre fókuszáló isteni indoklás azt sejteti, hogy Isten 
is teljesen magáévá tette azt a 2 . Szentély kora végén kialakult 
rabbinikus szemléletet, miszerint igazi (metafizikai) fontosság-
gal csak a praktikus szempontból is releváns zsidó jogi kérdések 
tanulása bír .20

Mózes, aki ezek szerint nem képes a szövegértelmezésnek 
erre a szintjére,21 azt kéri Istentől, hogy hadd láthassa, ki lesz az 
a bölcs, aki majd a Tóra minden részletét meg tudja magyarázni . 
Az isteni utasítás megfogalmazása: „Térj vissza magad mögé!”, 
némileg nehezen értelmezhető, de talán arra vonatkozik, hogy 
Mózes a saját korát követő másik korszakba – azaz időben maga 
mögé – „utazzon” . Isten a tér és az idő – tehát a történelem – 
mindenható uraként jelenik meg, aki úgy bánik az idővel „mint-
ha valami harmonika volna, melyet tetszés szerint lehet kihúzni 
és összenyomni” .22 

Mózes mintegy másfél ezer évet átugorva érkezik meg a 
Szentély lerombolása után fénykorukat élő tanaiták – azaz a Mis-
na bölcseinek – korába, és a tanházban szerényen a kezdő tanu-
lók közé, az utolsó sor végére ül le . Mózes érkezése nem kelti 

19 Az isteni válasz iróniája az, hogy Rabbi Ákivá nevében nem maradt fent 
olyan mondás, amely valóban a Tórát díszítő koronák értelmezésére épült 
volna, így valószínűleg a kifejezés jelentése: „a legapróbb részletekből is ké-
pes lesz háláchák tömegét származtatni” . Így érti a kifejezést Lifshitz (i . m . 
204, 153 . jegyzet) .

20 „A Szentély lerombolása óta, a Szent – áldott legyen – számára egyetlen hely 
maradt a világában: a háláchá négy rőfnyi területe .” (bBráchot 8a) A rabbini-
kus irodalomban a négy rőfnyi területet tekintették a személyes térnek, és 
ez a minimális tér, amire egy bölcsnek szüksége van ahhoz, hogy elférjen 
a könyveivel, és háláchát tudjon tanulni . E szemlélet szerint ez a legmaga-
sabb rendű, azaz Istenhez legközelebb vivő emberi tevékenység, valószínű-
leg azért, mert az ehhez szükséges intellektuális kiválóság célja az, hogy az 
elméleti istenszolgálatot átvigye a gyakorlatba . 

21 A talmudi szöveg óvatosabb értelmezői minden bizonnyal hozzátennék: Mó-
zes itt még nem képes erre .

22 Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor, Osiris Kiadó–ORZSE, Budapest, 2000, 35 . 
(A továbbiakban Yerushalmi, 2000 .)
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fel Rabbi Ákivá és tanítványai figyelmét, és ezt lehetséges úgy 
értelmezni, hogy Mózes csak egy álom vagy látomás részeként 
látja őket, tehát az „időutazás” nem történik meg valójában, ám 
ennek ellentmond a kifejezetten fizikai tevékenységekre utaló 
szóhasználat („ment, leült, visszatért”) . 

Mózes majdnem elájul, amikor azt tapasztalja, hogy másfél 
évezred elteltével az általa adott Tóra és annak rabbinikus értel-
mezése majd annyira el fog távolodni egymástól, hogy még az a 
személy sem lesz képes a kettő közötti összefüggést felfedezni, 
aki egyenesen Istentől kapta az eredeti szöveget . 

A folytatás nem kevésbé meglepő: amikor Rabbi Ákivá egy 
olyan háláchát tanít, amelynek a kapcsolatát a tórai szöveggel már 
a rabbinikus hermeneutikai módszerekben járatos saját tanítvá-
nyai sem értik, akkor a tanítványok – és nem Mózes – kérdőre 
vonják mesterüket, hogy mi a tórai alapja a tanításának . Rabbi 
Ákivá a következő választ adja: „Ez egy olyan háláchá, amelyet 
Mózes a Szináj-hegyen kapott .” 

Ez a rabbinikus jogban ismert terminus általában olyankor 
kerül elő, amikor egy létező, vagy bevezetni kívánt gyakorlat-
nak senki sem képes megtalálni a forrását a Szentírásban .23 A fo-
galom használója tehát elismeri, hogy nem tudja alátámasztani 
bibliai idézettel az álláspontját, de arra hivatkozik, hogy mivel a 
zsidó joggyakorlat egy része már Mózes korában is csak szóbe-
li hagyományként létezett, így az adott törvény igazolása a ha-
gyomány hegemónjaiba (Mózesbe és szellemi örököseibe, azaz a 
rabbikba) vetett bizalomtól függ, és nincs szükség arra, hogy az 
Írásra hivatkozzunk .

Az értelmezés szabadságának működését e forrásban reme-
kül láthatjuk: az értelmező bölcs szinte korlátlan szabadságot 
élvez az Írott Tóra magyarázatában, de ha az írott szövegben 
mégsem talál hivatkozási alapot, akkor az értelmező közösség 
által elfogadott az, ha arra hivatkozik, hogy az írott forrásokkal 
egyenértékű a csak szóban létező hagyomány is . A rabbinikus 
kultúra egyik sajátosságát, illetve a modern értelmezői közös-
ségektől való különbözőségét ez a példa kiválóan szemlélteti: a 
„Mózesnek a Szináj-hegyen szóban adott háláchá” fogalmának 
használata elfogadott a hagyomány hitelességére és a bölcsekbe 
vetett bizalomra alapozott rabbinikus társadalom hermeneutikai 
normái között, tehát ott érthető, hogy senki nem teszi fel a napja-
ink tipikus olvasója számára magától értetődően ide kívánkozó 
kérdést: „Honnan tudjuk, és miért kell elfogadnunk, hogy ez így 
igaz?” Az idézett történet bizarrságát éppen az adja, hogy eb-
ben az esetben kivételesen Mózes is jelen van, aki felállhatna és 
tiltakozhatna . Közölhetné a jelenlévőkkel, hogy mivel az előző 

23 A fogalom elemzéséhez lásd például: Hayes, Christine: Halakhah leMoshe 
miSinai in Rabbinic Sources: A Methodological Case Study, in Cohen, Shaye 
J . D . (szerk .): The Synoptic Problem in Rabbinic Literature, Brown Judaic Studies, 
Providence, R . I ., 2000, 61–118 ., illetve az ott felsorolt szakirodalmat .
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percekben éppen a kinyilatkoztatás részese volt egy másfélezer 
évvel korábbi idősíkban, így biztosan állíthatja, hogy ő nem kap-
ta meg a mondott háláchát a Szináj-hegyen . Ehelyett azonban, és 
talán ez a történet legmeglepőbb motívuma, Mózes megnyug-
szik pusztán attól a kijelentéstől, hogy tőle származik a mondott 
előírás .

Mózes e reakciójának egyik lehetséges magyarázata az, hogy 
elegendőnek és autentikusnak találja, ha másfélezer év után a 
kapcsolatot az „eredeti” és a „jelenkori” jelentésrétegek között 
csak az biztosítja, hogy ennek a kapcsolatnak a meglétét dekla-
rálják az értelmezésükben innovatív, de ugyanakkor a hagyo-
mány, valamint a közösség fenntartása iránt elkötelezett Tóra-
tudósok .

A szövegnek igazolható egy sokkal óvatosabb interpretáció-
ja is .24 A konzervativizmusáról és szigorú dogmatikai hűségéről 
ismert Artscroll Talmud-kiadás például egyszerűen azzal oldja 
fel az ellentmondást, hogy Mózes a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás 
egy későbbi szakaszában valóban meg fogja kapni a Rabbi Ákivá 
által használt értelmezési metodológiát és az adott háláchát, te-
hát minden a történetben meglévő feszültség csak ideiglenes és 
látszólagos . Az óvatos olvasat lehetséges, ám sem Rabbi Ákivá 
hermeneutikai megközelítésének egésze, sem a történet folyta-
tása nem teszi azt valószínűvé: „[Mózes] visszatért és a Szent 
– áldott legyen – elé lépett. Azt kérdezte: »Világ Ura, van egy 
ilyen [bölcs] embered [mint Rabbi Ákivá], és Te [mégis] álta-
lam adod a Tórát?« Azt felelte: »Hallgass, ez a gondolatom tá-
madt.«” (bMenáchot 29b)

A történet folytatása a merészebb olvasat szerint arról tanús-
kodik, hogy Mózes elfogadja jogos örökösének Rabbi Ákivát, 
noha a kinyilatkoztatás során ténylegesen – azaz ugyanabban 
az értelemben, ahogy a nevével jelzett öt könyvet megkapta 
– nem kapta meg Istentől sem Rabbi Ákivá értelmezési metó-
dusát, sem pedig azt a konkrét háláchát, amelyet a Rabbi Ákivá 
tanházában tett látogatása alatt neki tulajdonítottak . Ha Mózes 
inautentikusnak tartaná a Tóra szövegének a Rabbi Ákivá által 
tanított értelmezését (amelyet ő maga nem értett meg), vagy jog-
talannak tartaná a kijelentést, hogy a szentírási alapot nélkülö-
ző magyarázat tőle, azaz Mózestől származik, akkor bizonyára 
nem kérdezné Istentől, hogy „Világ Ura, van egy ilyen ember, és 
mégis általam adod a Tórát?” Ha viszont valóban a szó szoros 
értelmében véve megkapná Istentől a későbbiek során a kulcsot 
a rabbinikus hermeneutikához és a mondott háláchát, akkor Is-
tennek nem elhallgattatni kellett volna Mózest az isteni bölcses-
ség ember számára való felfoghatatlanságára való hivatkozással, 

24 Yerushalmi (i . m . 37) már idézett művében például úgy véli, hogy csak arról 
van szó, hogy a talmudi bölcsek „képesek voltak, hogy békében fenntart-
sanak olyan történeti ellentmondásokat is, amelyeket mi elviselhetetlennek 
találnánk” .
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hanem felelhette volna azt, hogy: „Ne aggódj, ha befejeztem a 
sormintát, mindjárt mondom a többit is szóban .”25

Aki elfogadja helyesnek azt a feltevést, hogy Rabbi Ákivá 
hermeneutikai tanítása valóban tagadta az Írott és a Szóbeli Tóra 
(azaz az eredeti és az értelmezés) éles szétválasztásának lehető-
ségét, annak számára feltárul a történetnek egy további, stílusá-
ban ironikus, tartalmában politikai jelentésrétege is . 

Könnyen az a benyomásunk támadhat, hogy a talmudi szö-
veg meglepően gunyorosan kezeli Mózest, hiszen „minden pró-
féták atyja” – ahogy őt a zsidó hagyományban gyakran nevezik 
– kétszeresen is intellektuális kudarcot vall . Először Rabbi Ákivá 
tanházában bizonyul értetlennek, majd Isten előtt .26 Nem zár-
ható ki éppenséggel annak a lehetősége sem, hogy Rabbi Ákivá 
hermeneutikai megközelítését a későbbi nemzedékekben is csak 
fenntartásokkal fogadták el . A kettős mindkét tagja, Mózes és 
Rabbi Ákivá felé szintúgy irányuló irónia oka az lehet, hogy a 
3 . századi rabbik számára Rabbi Ákivá módszerének térnyerése 
egyfelől már megkérdőjelezhetetlen tény volt, ezért ironikusan 
próbálták ábrázolni a Mózes alakjával jelképezett vitapartne-
reiket, akik szerint az értelmezés határait az szabja meg, hogy 
a mózesi Tóra mégiscsak az Írott Tan (azaz a Szóbeli Tan böl-
csei értelmezésének határt szab az írott szó) .27 Aki így gondol-
ja – mondhatják Rabbi Ákivá későbbi követői –, nemcsak, hogy 
a rabbinikus hagyomány lényegét nem érti, de még Isten előtt 
is megszégyenül „okoskodásával” . Ez magyarázza Mózes el-
hallgattatását az első isteni válasszal . Ugyanakkor úgy tűnik, a 
3 . századi bölcsek Rabbi Ákivát is ironikusan kezelték, hiszen 
a korlátlan hermeneutikai szabadság feltételezése – is – parado-
xonokhoz vezethet .28 Talán ilyen, a rabbinikus öniróniával játszó 
paradoxon a történet legvége is: 

25 Az óvatos olvasat hívei erre felelhetik azt, hogy az isteni válasz arra vonatko-
zik, hogy Mózesnek csak azt kell elfogadnia kérdés nélkül, hogy Isten abban 
a sorrendben adja a kinyilatkoztatás részleteit, ahogy Neki tetszik, de a ké-
sőbbiek során majd valóban ismerteti Mózessel a történet ebben a fázisában 
még hiányzó tudásszeleteket . Számomra ez az olvasat nem tűnik meggyőző-
nek .

26 A próféciában megrendelt, és az értelmezői szerepben megnövekedett bi-
zalom bizonyítékát látja a történetben például: Yadin-Israel, Azzan: Bavli 
Menahot 29b and the Diminution of the Prophets, Journal of Ancient Judaism 5 
(2014) 88–105 .

27 Így érti a történet konklúzióját például Furstenberg, Yair: The Agon with 
Moses and Homer: Rabbinic Midrash and the Second Sophistic, in Niehoff, 
Maren (szerk .): Homer and the Bible in the Eyes of Ancient Interpreters, Brill, 
Leiden, 2012, 311 . Az ő olvasata azonban különbözik az enyémtől abban, 
hogy szerinte ez a történet a Szóbeli Tan egyértelmű fölényét mutatja az 
Írott Tórával szemben, míg szerintem e történet is csak Rabbi Ákivának azt 
a – Furstenberg által is elfogadott (lásd uo . 309–310) – tanítást támasztja alá, 
hogy a Tóra kettős felosztása nem feltétlenül szükséges .

28 Ilyen többszörösen ironikus, nem személyeket, hanem attitűdöket kifigurázó 
menniposzi szatíraként értelmezi Boyarin a történetet . Lásd: Boyarin, Daniel: 
Socrates and the Fat Rabbis, University of Chicago Press, Chicago 2009, 232–
235 .
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[Mózes] azt mondta: „Megmutattad nekem [Rabbi Ákivá] Tó-
ráját, mutasd meg a jutalmát [is]!” [Isten] azt mondta: „Térj visz-
sza magad mögé!” Visszatért maga mögé, és látta, hogy a pia-
con árulják [Rabbi Ákivá] húsát [miután a rómaiak kínhalálra ítélték, 
kivégezték és még a holttestét is meggyalázták]. [Mózes] azt mondta: 
„Világ Ura – ez a Tóra és ez a jutalma?” [Isten] azt felelte: „Hall-
gass, ez a gondolatom támadt.” (bMenáchot 29b)

A szöveg itt már-már blaszfemikusan merésszé válik, hiszen 
akár úgy is érthető, hogy Mózest jóindulatú, szerény személynek 
mutatja be, akinek van is mire szerénynek lennie, hiszen emberi 
és isteni szempontból is korlátozottak az értelmi képességei . Rab-
bi Ákivá pedig a legélesebb elme ugyan, ha elméleti kérdésekről 
van szó, de a gyakorlati bölcsességben szintén kudarcot vall, hi-
szen balsorsát annak köszönheti, hogy nem volt képes felismerni 
a történelmi realitást, és a rómaiak elleni felkelés mellé állt . Sőt, 
az az olvasat is lehetséges, ha nem is tűnik nagyon valószínűnek, 
hogy Isten arra a kérdésre, „Hogyan lehet igazságos egy ekkora 
tudós kínhalálát megengedni?”, azt feleli: Rabbi Ákivá korlátlan 
hermeneutikai szabadságot hirdető módszere már nem is Tóra, 
ezért valóban ez a megérdemelt „jutalma” .29 Akárhogy is legyen, 
a blaszfémia határát súrolja a történet harmadik főszereplőjének, 
Istennek az ábrázolása is, aki e szöveg alapján nem egykönnyen 
értelmezhető a világ szerető, végtelen kegyelmű, igazságos urá-
nak . Ha a rabbinikus világszemlélet Rabbi Ákivát követő kor-
szakának (legalább egyik) csoportjáról el tudjuk fogadni, hogy 
időnként megengedte magának a nagy elődökkel szembeni iró-
niát, sőt a legmerészebb teológiai paradoxonok sem álltak tőle 
távol, akkor úgy tűnhet, hogy bár ez az iskola látta a – szinte 
– korlátlan hermeneutikai szabadság igénylésének előnyeit, de 
mégis ragaszkodott annak korlátozásához . A történet vége sze-
rint ugyanis mégiscsak az a Mózes jár jobban, aki el tudja fogad-
ni a saját értelmének korlátait, majd mindenki – beleértve ebbe 
Rabbi Ákivá iskoláját is – által tisztelt prófétaként nyugodt öreg-
ségben, küldetését betöltve hal meg, szemben Rabbi Ákivával, 
aki szörnyű megaláztatások közepette kínhalállal, egy elbukott 
és az egész zsidó népre sok szenvedést hozó felkelés támogató-
jaként fejezi be életét .

Kortárs asszociációk az interpretáció határairól

Az interpretáció szabadságáról folytatott ókori zsidó vita a kor-
társ olvasónak könnyen eszébe juttatja a posztmodern korban a 
szövegértelmezésről folytatott vitákat .30 Az alábbi rövid kiegé-
29 Ebbe az irányba mutat a Lifshitz (i . m . 204, 156 . jegyzet) által felhozott egyik 

értelmezés .
30 Posztmodern asszociációkkal tárgyalja a talmudi történetet például: Ed-

wards, Laurence L .: Rabbi Akiba’s Crowns: Postmodern Discourse and the 
Cost of Rabbinic Reading, Judaism 49 (2000) 417–35 .
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szítést azért tartom szükségesnem írásomhoz fűzni, mert köny-
nyen elképzelhetőnek tartom, hogy a fenti viszonylag rövid és 
részleges elemzés alapján az a látszat alakulhat ki, mintha Rabbi 
Ákivá egytértett volna bizonyos posztmodern hermeneutikai te-
óriákkal .

Rabbi Ákivá hermeneutikai megközelítéséről például köny-
nyű Richard Rortynak Umberto Ecóval szemben megfogalma-
zott álláspontjára asszociálni .31 Remélem nem fogom igazság-
talanul leegyszerűsíteni Rorty álláspontját, ha Eco-kritikájából 
megpróbálom röviden kiemelni azt a két pontot, amelyek a leg-
inkább relevánsnak tűnhetnek a Rabbi Ákivának tulajdonított 
hermeneutikai megközelítéssel kapcsolatban .

1. A szövegek koherenciája és valós jelentése

Rorty szerint minden interpretáció egyben használat is, így Eco 
téved, amikor megkülönbözteti a szövegek interpretációját azok 
használatától . Rorty – Stanley Fish-sel egyetértésben32 – úgy véli, 
egy vizsgált műben esetlegesen felfedezett formai vagy gondola-
ti egység mindig az értelmező kreativitásáról és sosem az eredeti 
mű „valós jelentéséről” tanúskodik, hiszen a szövegeknek – sem-
milyen szövegnek – nincs valós jelentése; a jelentést az értelmező 
hozza létre saját tudatos vagy tudattalan preferenciáinak megfe-
lelően .33 Egy szöveg koherenciája vagy jelentése nem létezik az 
értelmezés folyamatát megelőzően, és a koherencia vagy a jelen-
tés csak annyit jelent, hogy egy értelmező el tudja mondani a vé-
leményét a szövegről, olyan módon, hogy azt más szövegekkel, 
benyomásokkal összekapcsolja . A koherencia vagy a jelentés te-
hát csak a szöveg egy lehetséges funkciója .34

2. Az olvasatok közötti különbség

Egy szöveg olvasása mindössze annyit jelent, hogy egy szöveget 
más szövegek, emberek, obszessziók, információdarabkák tük-
rében olvasunk, és az várjuk, hogy „meglássuk, mi történik” .35 
Az egyes olvasatok tehát – legalábbis abszolút értelemben – nem 
hierarchizálhatóak, nincs jobb és rosszabb, valódi szakértelemről 
vagy annak hiányáról tanúskodó interpretáció, hanem legfeljebb 

31 A vita meglehetősen jól ismert, és teljes egészében olvasható: Eco, Umberto: 
Interpretation and Overinterpretation, Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan 
Culler, Christine Brook-Rose (szerk .): Stefan Collini, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1992 . A vita magyar nyelvű összefoglalója és egyes részei-
nek fordítása megtalálható: Helikon Irodalomtudományi Szemle 41, 2001, 490–549 . 

32 Fish, Stanley: How ordinary is ordinary language?, New Literary History 5, 
1973, 48 .

33 Rorty, Richard: The pragmatist’s progress, in Eco, 1992, 100–101 .
34 Uo . 97–98 .
35 Uo . 105 .
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csak rokon- vagy ellenszenves értelmezés létezik . Igaz, Rorty ez-
zel nem a teljes relativizmus álláspontját akarja védeni, hanem 
csak azt, hogy nincs olyan értelmezés, amely ne lenne „pragma-
tikus”, abban az értelemben, hogy egy adott kontextusban kerül 
felhasználásra . Továbbá, tudtommal Rorty sosem állította, hogy 
minden interpretáció egyenlő értékű lenne egymással, ám ezzel 
együtt, a szövegek természetéről vallott álláspontjával egy olyan 
világképet tűnik támogatni, amely szerint minden – intellektuá-
lis, társadalmi és politikai hierarchia – valójában csak fikció, és 
végletesen szubjektív (ami nem meglepő, hiszen Rorty és az ál-
tala képviselt pragmatizmus szerint az egyetlen objektív igazság 
az, hogy nincs kontextustól független, „objektív” igazság) . 

Rabbi Ákivá és a posztmodern olvasatok

Rabbi Ákivá interpretációs alapelvei csak látszatra hasonlítanak 
a Rorty által javasolt „csalóka”36 hermeneutikai „everything goes”-
hoz . Rabbi Ákivá hermeneutikai világnézete valójában szigorú 
ontológiai, társadalmi és intellektuális hierarchia létét feltételezi . 
Az általa hirdetett radikális hermeneutikai szabadság nem min-
den szövegre, hanem kizárólag a Tóra szövegére vonatkozik . A 
Tórának valóban lehetséges végtelen számú helyes értelmezése, 
de ez kizárólag a Tóra ontológiai státuszának, és nem minden 
szöveg közös természetének köszönhető . A Tóra a végtelen böl-
csességű Isten szava, amely a maga teljességében és tökéletes-
ségében lefordíthatatlan . Az Izrael népe által megkapott Tóra, 
Rabbi Ákivá szerint, a lehető legjobb, de isteni értelemben véve 
mégis tökéletlen megoldás: az isteni szó emberi nyelvre, konk-
rétan héberre fordítása . Ez az egyedüli olyan szöveg, amelynek 
épp a forrásából – azaz a Végtelen Istenből – fakadóan, sosem 
lehet kimeríteni a helyes interpretációit . Ráadásul Rabbi Ákivá 
szerint abból, hogy a Tórának korlátlan számú helyes értelme-
zése lehetséges, egyáltalán nem következik, hogy minden értel-
mezés helyes lenne . Nemcsak azért, mert az a gondolat, hogy 
a szakértői és a laikus interpretáció értéke közötti különbséget 
eltöröljük, és ezzel az ignoramus és a tudós olvasata között egyen-
36 Két okból „csalóka” ez az „everything goes”, hiszen egyrészt, ahogy Rorty 

kritikusai ezt gyakran rögtön észreveszik: „Érdekes paradoxon, hogy míg a 
»valódi jelentés«, az »igaz értelem« keresése ellen szól, önmagát (és pragma-
tista társait) az egyedüli igazság (miszerint nincs végső igazság) birtokosa-
ként tünteti fel .” (Kappanyos András: Interpretálás és túlinterpretálás, Heli-
kon 47 [2001] 353 .) Másrészt pedig azért csalóka, mert, ahogy ezt a vita során 
Jonathat Culler kiemelte, Fish és Rorty szakmai felemelkedésének szerves 
része volt, hogy korábbi szerzők tévedéseit, és az általuk írott téves értelme-
zéseket kritizálták, egészen addig, amíg saját maguk nem kerültek kiemelt 
egyetemi pozíciókba . Hatalmi pozícióba jutva viszont azt az álláspontot kép-
viselték, hogy minden álláspont egyformán védhető, így lényegében meg-
kérdőjelezték, hogy lehetséges-e valós szakmai kritikával illetni őket . (Eco, 
i . m . 118–120 .) Culler kritikája persze inkább erkölcsi jellegű, Rorty és Fish 
állításának igazságértékét nem befolyásolja .
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lőséget teremtsünk, valószínűleg egyszerre ostoba és nevetséges 
javaslatnak tűnt volna számára, hanem azért is, mert még a kü-
lönböző szakértői interpretációk között is ragaszkodott a helyes 
és helytelen értelmezés közti distinkció megőrzéséhez . Éppen 
ezért vélte úgy, hogy a saját értelmezése az, amelyik helyes, és 
normatív szempontból minden zsidóra nézve kötelező, szemben 
az általa is mélyen tisztelt Rabbi Jismáel interpretációjával .37

Rabbi Ákivá, noha azt gondolta, hogy végtelen számú jelen-
tése lehet a Tórának, de ugyanakkor azt nem gondolta, hogy bár-
mit jelenthet . Minden olyan jelentést, amely gyakorlati szinten is 
szembement saját kora elfogadott vallásjogi gyakorlatával vagy 
akár teológiai meggyőződésével, Rabbi Ákivá helytelen jelentés-
nek tartott, hitt tehát az „eretnekség” fogalmában, azaz abban, 
hogy létezhet nemcsak téves (kevésbé meggyőző, kevésbé ro-
konszenves stb .), hanem kifejezetten bűnösen rossz értelmezése 
is a Tórának .38 

Ha tehát megpróbálunk közelebbi párhuzamot keresni Rab-
bi Ákivá és a modern hermeneutikai nézetek között, akkor Eco 
álláspontjához inkább tűnik hasonlónak az övé, mint Rortyéhoz, 
bár azonosságról természetesen nincs szó . Rabbi Ákivá bizonyá-
ra egyetértett volna Ecóval abban, hogy egyáltalán nem köny-
nyű megválaszolni a kérdést: egy adott interpretáció jó-e vagy 
rossz, de mégis lehetséges olyan kritériumokat megszabni, ame-
lyek fennállásakor ki lehet jelenteni, hogy egy adott interpretáció 
helytelen, vagy túl messzire megy, tehát nem igaz, hogy „minden 
mehet” .39 Noha a klasszikus zsidó hagyományban valószínűleg 
Rabbi Ákivá és tanítványai voltak az interpretáció szabadságá-
nak legradikálisabb képviselői, de az ő szabadságértelmezésük 
sem a korlátlan szabadságot hirdette . A modern olvasónak ter-
mészetesen lehetősége van úgy használni Rabbi Ákivá herme-
neutikai tanítását, hogy az alátámassza a relativizáló igazságfel-
fogásokat, de ennek ára az lesz, hogy a rabbinikus szövegeket 
saját történelmi és teológiai kontextusukból kiragadva fogjuk 
olvasni .40

37 Ezen a ponton viszont Rabbi Ákivá „relativizmusára” is igaznak tűnik a ko-
rábban már említett kritika Rorty „everything goes”-ának következetlenségé-
vel szemben .

38 Rabbi Ákivá az eretnekek könyveiről beszél – ami valószínűleg a 2 . Szentély 
korának a rabbik által nem kanonizált zsidó irodalmát jelenti, és úgy véli, 
hogy aki azokat olvassa, annak nincs része az eljövendő világban (azaz ke-
resztény szóhasználattal élve: „nem üdvözül” . (Misna, Szánhedrin 10:1)

39 Eco, i . m . 144 .
40 Rorty valószínűleg erre azt mondaná, hogy „Kit érdekel a történelmi kontex-

tus, hiszen az is csak egyike a lehetséges kontexusoknak?!” Legalább ebben 
azonban bátran lehetünk Rorty tanítványai, és felelhetjük rá azt: „Kit érde-
kel, hogy Rorty mit mond, hiszen ez is csak egyike az egyformán érvényes 
vagy egyformán érvénytelen véleményeknek, amelyek semmit sem tükröz-
nek személyes preferenciákon kívül?!” És ezzel maga Rorty sem vitatkozna .
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