
A Frigysátort, miután végigkísérte Izráelt pusztai vándorlásain, a Szentföldön valószínűleg először 
Gilgálban állították fel (Józs. IV,19), Józsua halála előtt pedig Silóban. (Józs. XVIII,1). Itt maradt a 
birák korszakán keresztül, mint nemzeti szentély (Bir. XVIII,31; I. Sám. IV,3). Külseje azonban 
ebben a korban kissé megváltozott és a bejárati függönyöket úgy látszik kapuk helyettesítették (I. 
Sám. III,15). Éli korszaka után Nóbba (I. Sám. XXI,1–9), majd innen Dávid idejében Gibeónba 
került (I. Kir. III,4). Salamon pedig Gibeónból Jeruzsálembe vitte (I. Kir. VIII,4). Midőn Salamon 
temploma felépült, a pusztai frigysátor befejezte feladatát: a Szövetség ládájának megvédését Izráel 
vándorlásai alatt. Akkor teljesedett be az az ígéret, hogy az Örökkévaló kiválaszt magának egy 
helyet, ahol megőrzik az Ő nevét és végzik az Ő szolgálatát.

––––––––
Zsidó szokás szerint, a Tóra mindegyik könyvének befejezésekor a zsinagógában, a gyülekezet 
qzjtnw qzj qzj „légy erős, légy erős, és erősítsük egymást” felkiáltással jelzi a könyv végét. Ez 
nem egyéb mint visszhangja a régi harcosok szavainak: „Légy erős és erősödjünk népünkért és 
Istenünk városaiért” (II. Sám. X,12). „Légy erős” t. i. végrehajtani azokat a törvényeket, amelyek az 
éppen befejezett könyvben foglaltatnak.
A Masszóra megjegyzi, hogy Exodus verseinek száma 1209, szidrái száma (parasijjóth) 11; a 
szedárim, kisebb bekezdések száma a hároméves-ciklus szerint 29, fejezeteinek száma 40.

MÓZES HARMADIK KÖNYVE • 
LEVITICUS

Neve. Mózes harmadik könyvének legrégibb neve !ynhk trwt „A papok tana”, t. i. az a könyv, 
amely a papság tevékenységét és a papok kötelességeit írja elő. Ma általában „Vájjikrá”-nak 
nevezik, mivel ez a héber szöveg első szava. A „Leviticus” elnevezés a Septuagintából ered.
Alapgondolatai. Leviticus könyvének alapgondolata azon magasztos célkitűzés megvalósítása, 
amelynek lényege a szinaji kinyilatkoztatással kapcsolatban e szavakba van foglalva: „És ti lesztek 
számomra papok birodalma és megszentelt nép” (Ex. XIX,6). A könyv első fele az áldozatokkal 
foglalkozik és azokkal a törvényekkel, amelyek biztosítják Izráel papi jellegét; a második fele a 
szentséggel és az emberi élet megszentelésével.
I. Az áldozat. Az istenimádás legprimitívebb formáinak tanulmányozása bizonyítja, hogy az 
állatáldozat emberemlékezet óta jóformán az összes emberfajoknál ismeretes volt. Ezért vált 
szükségessé, hogy az istentiszteletnek ezt az általánosan elterjedt formáját magasabb szellemi 
színvonalra emeljék (Maimonidesz). Ez meg is történt a Leviticusban. Minden kuruzslást és 
varázsformulát kiküszöböltek az áldozati kultuszból és minden bálványimádással kapcsolatos 
elemtől vagy szentségtelenségtől tudatosan megtisztították. Ha eltekintünk a ritka kivételektől (Lev. 
V,1.20–26; v. ö. még Misna Keritóth II,2), láthatjuk, hogy a szándékos bűnök kiengesztelése nem 
tartozik az áldozat hatáskörébe; és minden esetben kell, hogy a bűnbánat és a bűn jóvátétele 
megelőzze az áldozatot. (Tószefta Jóma V,9; Misna u. o. VIII,8; az egész kérdés ill Guttmann M., 
Erec Izráel a Midrásban és a Talmudban; [héb.] 110 és köv.) Ennek következtében, ha vannak is 
hasonlatosságok Izráel és más régi népek áldozatai között, sokkal jelentősebbek ezeknél az 
eltérések, amelyek megállapíthatók és amelyek a Bibliában elrendelt áldozatokat alkalmas eszközzé 
tették magasrendű vallási eszmék és igazságok kifejezésére. Az égőáldozat azt jelképezte, hogy az 
egyén aláveti magát Isten akaratának; a békeáldozat hálaadás Isten bőkezűségéért és 
irgalmasságáért; a bűnáldozat a bűnbánatot juttatja kifejezésre, amelyet az ember érez amiatt, hogy 
letért Isten útjáról, és egyben azt a szilárd elhatározást fejezi ki, hogy az áldozatot bemutató ki akar 
engesztelődni Istenével. Az egész községért bemutatandó áldozatok pedig azt a fontos gondolatot 
domborítják ki, hogy a község összes tagjai szent testvériségben együvé tartoznak és ezáltal a 
nemzetben ébren tartják küldetésének tudatát. Világos tehát, hogy azok a szellemi és erkölcsi 
célkitűzések, amelyek az áldozatokban kifejezésre jutnak, minden időkre a vallás alapgondolatai 
közé tartoznak.



II. A szentség. Ennek a könyvnek másik alapvető gondolata a szentség; azaz az élet, a cselekedetek 
és a gondolat tisztasága, amint az a „papok birodalmához” illik. A Leviticus összes rendelkezései 
ennek a magasztos gondolatnak „Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti 
Istenetek” (XIX,2) a lefordítása a mindennapi élet nyelvére. A szentség aktív elv, amelynek 
termékenyítőleg kell hatnia és szabályoznia kell életünk és tevékenységünk minden területét. Éppen 
ezért a XIX. fejezetben a „Szentek legyetek” parancsa köré erkölcsi tanok csoportosulnak; a XI. 
fejezetben viszont az étkezési törvényekkel kapcsolatban közli ezt. A szentség törvényének 
uralkodnia kell a test felett épúgy, mint a lélek felett, mivel a test az az eszköz, amelyen át a lélek 
megnyilatkozik. A Szent Isten szent népe nemcsak az erkölcsi vétektől tartozik távol tartani magát, 
hanem minden olyan kultusszal kapcsolatos tisztátalanságtól is, amely gyengítené azokat a 
korlátokat, amelyeket az Izráelt fenyegető szellemi és erkölcsi veszedelmek ellen emeltek.
Befolyása. Régi időkben a zsidó gyermek a Biblia tanulmányozását Leviticussal kezdte; „mert a kis 
gyermekek tiszták és az áldozatok is tiszták, és akik még tisztaszívűek, foglalkozzanak tiszta 
dolgokkal” (Lev. r. VII,3 végén). Ezt a könyvet a leghelyesebben Izráel nevelésére kifejtett hatása 
alapján ítélhetjük meg. Szigorú törvényrendszerének tulajdonítható, hogy Izráel fiai és leányai 
mindennemű nemtelenségtől és durvaságtól, minden kegyetlenségtől és vadságtól mentesek 
maradtak. Ennek megszentelő hatása által elérte Izráel az Isten-ismeret legmagasabb fokát, amelyet 
egy nép valaha elérhet és az egészség és a szentség rendkívüli jelentőségének legteljesebb 
megbecsülése is e könyv befolyásának tulajdonítható.
Beosztása. Az I–VII. fejezetek az egyén, a gyülekezet és a papok áldozati törvényeiről számolnak 
be. A VIII–X. fejezetek az istentisztelet bevezetését írják le a befejezett szentélyben. A XI–XVII. 
fejezetek a tisztaság és tisztátalanság, a tisztulás és tisztultság törvényeivel foglalkoznak, 
amelyeknek csúcspontja az Engesztelés napjának intézménye. A XVIII–XXVI. fejezetek 
törvényeket közölnek a házasságról, az egyéni és társadalmi etikáról („Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat”), az ünnepekről, földbirtokról, és ünnepélyes intéssel zárulnak le, amely figyelmeztet 
bennünket a vallási élet és a nemzeti boldogulás között fennálló kapcsolatra. A XXVII. fejezet 
tulajdonképpen függelék a fogadalmakról és tizedekről.

I. Vájjikrá.
(I–V.)

Az áldozati törvények.
(I–VII.)

Lev I.
Az égőáldozatok.

Lev 1,1
És szólította Mózest az Örökkévaló. „És” könyvünk és az előbbi könyv között fennálló szoros 
összefüggésre utal. Exodus utolsó fejezete a szentély befejezéséről számol be, Leviticus eleje 
folytatja Exodus elbeszélését, amennyiben közli azokat a szentéllyel kapcsolatos parancsolatokat, 
amelyek az áldozatokra és a szolgálatot teljesítő papokra vonatkoznak.
És szólította. Ősi hagyomány szerint a arqyw szó utolsó betűjét a rendesnél kisebb betűvel írják. A 
Szentírás régi kézirataiban a szavak között nem voltak hézagok. Ha egy szó utolsó betűje ugyanaz 
volt, mint a következő szó első betűje – mint itt is – néha csak az egyiket írták ki (Luzzatto). 
Amidőn később mind a két betűt kiírták, egyiküket kisebb betűvel írták annak hangsúlyozására, 



hogy eredetileg nem fordult elő a szövegben. – Ez mutatja a nagy tiszteletet és gondosságot, 
amellyel a régiek a szent szöveget kezelték.
a találkozás sátrából. Lásd Ex. XXV,22: „És ott fogok találkozni véled és onnan fogom elmondani 
néked… mindazt, amit parancsolok általad Izráel gyermekeinek”. Mielőtt a találkozás sátora 
felépült, Mózesnek fel kellett mennie a Szinaj hegyére, hogy átvegye az utasításokat az 
Örökkévalótól.

Lev 1,2
Izráel fiaihoz. Az első öt fejezet az áldozati szertartásokról beszámoló, az egész nép számára 
készült kézikönyvnek tekinthető; az önkéntes magánáldozatokkal foglalkozik, amelyek az egyén 
háláját, imáját, Isten utáni vágyódását, engesztelés utáni sóvárgását juttatják kifejezésre. A 2. vers 
általános bevezetés, amely az áldozás néhány fontos alapelvét tartalmazza. Ezek a törvények 
közvetlenül érintették minden izraelita életét, nem tartoznak kizárólag a pap hatáskörébe. A szentély 
az egész nép tulajdona volt, hiszen férfiak és nők, öregek és fiatalok önként és nagylelkűen járultak 
hozzá építési anyagához.
Ha egy ember. Vagy: „Ha valaki” (Deutsch). Héberül: „ádám”. Még a pogány ember is hozhat 
áldozatot, ha szíve erre készteti (l. I. Kir. VIII,41 kk.), mert Isten az ember lelkületét és szívét 
vizsgálja, nem pedig származását. A hitehagyott azonban nem mutathat be áldozatot Izráel 
szentélyében (Szifra).
áldozatot. A Tóra feltételezi, hogy az áldozat fogalma és különböző fajtái ismeretesek a nép előtt. 
Különben az olyan kifejezéseket, mint „égőáldozat” (3. v) és „lisztáldozat” (II,1) közelebbről kellett 
volna meghatározni és céljukat is megállapítani, amint azt a peszachi áldozat esetében láttuk (Exod. 
XII) és amint ez a bűn- és vétekáldozatnál a IV. és V. fejezetekben is történik. A Szentírás „sehol 
sem magyarázza meg formailag az áldozati szertartást; úgy kezeli, mint ami magától értetődő és 
közismert mindenki előtt…; mivel természetes és mint az ima, általánosan elterjedt kifejezése volt a 
vallási hódolatnak” (Wellhausen). Az áldozás tehát ősi szokás volt Izráelben, és úgy vélték, hogy 
egykorú az emberiséggel; Gen. IV,3.
bemutat áldozatot. Önkéntes áldozatot, megkülönböztetésül a kötelező áldozatoktól, amelyekről 
később beszél könyvünk. Az egyénre bízza, hogy az alkalom vagy érzései szerint határozza meg az 
előírt áldozat fajtáját, amelyet hozni akar. A héber „korbán” főnév a „hákréb” „közelvinni” igével 
van összefüggésben. Az áldozatot közel hozták Istenhez, amennyiben bemutatták az Isten oltárán; 
de „szószerinti értelme mellett azt is jelenti, hogy az áldozat, ha helyes szellemben hozták, az a 
kapocs, amely által az ember közelebb jut Teremtőjéhez” (Ábárbánel).
az Örökkévalónak. Leviticus törvényének egyik főcélja az volt, hogy megtisztítsa az áldozat 
fogalomkörét minden pogány befolyástól (v. ö. XVII,7). Ezért szükséges volt, pontosan megjelölni, 
hogy ki felé forduljon kizárólagosan az izraelita hódolata. Leviticusban többnyire az, Ádonáj  
istennév, – Izráel felszabadítója és védője, – használatos és nem az Elóhim, az a kifejezés, amely 
„istent” jelent ott is, ahol „akármilyen istenről”, tehát bálványról is van szó; v. ö. Exod. XXII,19.
a barmokból… és juhfélékből. Csak háziállatokat lehet használni, mert csakis az ezektől való 
megválás jelent igazi áldozatot annak számára, aki néhányat közülök felajánl. Vadállatok azonban, 
amelyek semmibe sem kerülnek, nem jöhetnek számításba; a lopott állat feláldozása az oltár 
megszentségtelenítését jelentette (Jes. LXI,8). Az is szempont lehetett, hogy a tiszta és a szelidített 
állatok nem falnak fel más állatokat és nem élnek más állatok elpusztításából. Mint ahogy a 
Szentírás eltiltja a vas használatát a szentély építésénél (Exod. XX,25) mert az a kardnak a jelképe 
volt, épúgy minden állat, amely tisztátalanság vagy más állatok elpusztítása útján szerzi meg 
táplálékát, nem volt alkalmas áldozatok céljaira. A rabbik szerint az a háziállat, amely halálosan 
megsebzett egy embert, szintén alkalmatlan áldozatra (Baba Qama 44b).

Lev 1,3
égőáldozat. Ez fejezi ki legteljesebben azt a gondolatot, hogy a hívő aláveti magát Isten akaratának, 
mert ennél az egész állatot elégették az oltáron. Az égőáldozat héber neve „óla” szószerint „az, ami 
felmegy”, és jelképezi a lélek felemelkedését az ima szárnyain. A bemutatott áldozattal kifejezte a 
hívő azt a vágyát és óhaját, hogy maga is felszálljon az égbe; azaz, hogy önmagát teljesen Istennek 



szentelje és életét Isten szolgálatába állítsa (Hoffmann). Egyes sémi nyelvészek az hlw[-t az 
lw[ „igazságtalanság” főnévvel hozzák összefüggésbe és ugyanabba a csoportba osztják be, mint a 
tafj-t és az !`a-ot, vagyis a vétek- vagy bűnáldozatot. Az égőáldozat a legrégibb és 
legelterjedtebb alakja volt az áldozatoknak, amelyet közösség vagy egyén bemutatott. Akkor 
mutatták be ezt az áldozatot, ha valakinek lelkiismeretfurdalásai voltak, ha az az érzése támadt, 
hogy elidegenedett Istenétől, hogy engesztelést nyerjen gonosz gondolataiért vagy tudtán kívül 
elkövetett vétkéért (Jób I,5). Ezt bárki bemutathatta, még pogány is, aki idegen országban él
(v. ö. Sekálim, VII,6 !yh tnydmm wtlw[ jl`` ! |wk[).
A legjellemzőbb megnyilatkozása volt az az Istenhez való közeledésnek. De mivel a közeledés a 
legfelsőbbhöz lehetetlen annak számára, aki bűnnel van beszennyezve (v. ö. Jes. LIX,2. „Hanem 
bűneitek választottak el benneteket Istenetektől és vétkeitek elrejtetik vele arcát tőletek, úgyhogy 
nem hall”) és mivel senki sem tudhatta, hogy bűntelen-e, az égőáldozat szertartásának elsősorban 
engesztelő hatása volt (lásd a köv. verset).

3–9. A tulokféléből.

a tulokféléből. Égőáldozatokat hozhattak a juhfélékből (10. v) vagy madárfélékből is (14. v). 
Mindezeket elfogadja Isten: Ő nem az áldozatok nagyságát vagy értékét veszi figyelembe, hanem az 
érzést és a lelkületet, amellyel az áldozatot hozzák (Lev. r. III,5).
hibátlant. Csakis az ilyen állat alkalmas Isten oltárára.
bejáratához. Az udvarba, a szentéllyel szemben, ahol az áldozati oltár és a mosdómedence volt 
elhelyezve. Ezáltal biztosítva volt az istentisztelet központosítása és egysége, és a pogány 
szokásokat szigorúan kiküszöbölhették. De ezt a parancsolatot sajnos nagyon gyakran megszegték a 
bibliai történelem folyamán, aminek végzetes szellemi és erkölcsi következményei voltak. 
Figyelemreméltó, hogy Plató is felismerte azt a veszélyt, ami akkor fenyeget, ha az áldozatok 
bemutatását és a magántemplomok építését az egyes ember szeszélyére vagy babonájára bízzák. 
(Törvények, X).
hogy kedvesen fogadja. Szószerint: „kedvességéül”. (Az Imit régi fordítása.) Vagy „hogy neki 
kegyelmet eszközöljön” (Deutsch).

Lev 1,4
És tegye rá kezét. Nyomja, vagy támassza kezét az állat szarvai közé. Ezáltal az állat képviselőjévé 
vagy helyettesévé lesz annak az embernek, aki az áldozatot bemutatja. Ez a magyarázat Num. 
XXVII,18 és 23-on alapszik, ahol Mózes Józsuára tette kezét, annak kifejezésére, hogy Józsua 
foglalja majd el Mózes helyét a nemzet vezetésében. Más magyarázat szerint az áldozó, azáltal, 
hogy kezét az áldozatra tette, jelzi, hogy az ő tulajdona.
Nem valószínű, hogy az áldozat-bemutatást nem kísérte ima. A Szentírásban a templomot nem csak 
„az áldozat házának”, (II. Krón. VII,12), hanem „az ima házának” is (Jes. LVI,7) nevezik. Ima és 
bűnvallomás kísérte a kézrátevést az Engesztelés napján (XVI,21). Kezdettől fogva kellett tehát 
imának és bűnvallomásnak szerepelni minden egyes kézrátevésnél, olyképpen mint ahogy reánk 
maradt a második templom korából. Rabbinusaink szerint az ima és bűnvallomás nélkül bemutatott 
áldozatnak lelki szempontból semmi jelentősége nem volt; egyesek az ilyen áldozatra 
vonatkoztatták a bibliai verset, „A gonoszok áldozata utálata az Örökkévalónak” (Péld. XV,8). 
(Jóma 36b; Tószefta Menách. X,12; Midrás Tehilim CII,1).
engesztelésül szolgáljon számára. A megfelelő héber szót régebben rendszerint egy arab tőből 
vezették le, amely azt jelenti „betakarni” „elrejteni” (a bűnt), újabban összefüggésbe hozzák az 
asszir „kapparu”-val, „megtisztítani a bűntől”. Tekintettel arra, hogy az áldozat bemutatása 
következtében, – amely együtt jár a bűnvallomással és alázatos imával és amellyel egyidejűleg 
kifejezésre juttatják a hívők vágyakozásukat Isten kegye után, – Isten úgyszólván eltörli vétkeiket 
színe elől, a rpk ige így azt jelenti: engesztelés által helyreállítani az Istennel való kapcsolatnak 
bensőséges érzését, ami megszünt a bűn következtében gonosz vágyak vagy bűnös dolgokon való 
gondolkodás által.



Lev 1,5
vágja le. Az alany vagy a pap vagy az áldozó vagy valaki, akit ők ezzel megbíznak. Itt nem áll a 
tymhw „ölje meg” héber szó, hanem fj`w „vágja le”, a „sechita” útján. Ez megkíméli az állatot a 
nagyobb szenvedésektől, mert nagy vérveszteséggel jár, és ennek következtében az állat azonnal 
elveszti öntudatát.
az Örökkévaló színe előtt. Azaz, a találkozás sátra bejáratánál.
Áron fiai, a papok. Áron fiai közül azok, akik szolgálatot végeznek mint papok. Csak a levágást 
végezhette olyan személy, aki nem pap.
vigyék oda a vért. A papok felfogták a vért a szolgálati kelyhek egyikében és felvitték az oltárra. 
„Úgy vélték, hogy a vérben van az élet, és visszaadták azt Istennek, akitől az élet ered” (Driver).
hintsék. A vért az oltár északkeleti és délnyugati sarkaira hintették. A vér és engesztelés 
gondolatának összefüggésére vonatkozólag lásd a XVII,11-hez szóló magyarázatot.

Lev 1,6
És fejtse le. II. Krón. XXIX,24 és XXXV,9–11-ből látható, hogy a papok és a leviták végezték 
ezeket a feladatokat. A bőr nem tartozott az égőáldozathoz.
darabolja fel darabjaira. Levágták az állat tagjait, de a tagok épségben maradtak. A tűz így a 
részek között, ment keresztül, jelképezvén a szövetséget, amely Isten és az áldozó között létesült; 
lásd Gen. XV,10.

Lev 1,7
tegyenek… tüzet az oltárra. Az oltáron lévő tűzre vonatkozó szabályokat VI,2 és köv.-ben közli. 
Mivel a láng az oltáron soha sem aludhatott ki, minden áldozatnál csak néhány új fadarabot kellett 
hozzátenni. Egyesek ezt a verset arra az esetre vonatkoztatják, amidőn legelső ízben gyujtották meg 
a tüzet az oltáron. Málbim ezt a verset a sivatagi vándorlás korára vonatkoztatja, amidőn – a Szifra 
szerint – mindíg kioltották a tüzet, amikor szállították az oltárt.

Lev 1,8
a fejet. Külön említi a fejet, mert azt még a bőr lefejtése előtt vágták le a testről.

Lev 1,9
égőáldozatnak. Az áldozathozó számára a megemésztett áldozat füstjének felszállása jelképezi a 
lélek felemelkedését Istenhez.
kellemes illatú… az Örökkévalónak. Olyan kifejezés, mint „kenyér az Örökkévalónak” (III,11). Ez 
a kifejezés a régi nyelv maradványa és azt mutatja, hogy a pogány kultuszokban mily módon 
képzelték el az áldozat hatását az istenekre. De ezt a felfogást teljesen elhagyta a Szentírás. Sehol 
sem értendők szószerint ezek a kifejezések. „Az áldozat elégetését nevezik így („kellemes illatú 
tűzáldozat az Örökkévalónak”) és az kétségtelenül így is van, mivel arra szolgál, hogy eltávolítsa a 
bűnös gondolatokat a szívekből. „Az áldozat hatása az emberre, aki azt bemutatja, kellemes az  
Örökkévalónak” (Maimonidesz); v. ö. Gen. VIII,21; Ex. XXIX,18.

10–13. A juhfélékből.

Lev 1,10
És ha. Ez és az előbbi szakasz szorosan egymáshoz tartoznak, előírásaik kiegészítik egymást; így 
pld. a kéz rátevését nem említi újra, noha az épúgy vonatkozik a juhfélékre, mint a tulokfélékre.

Lev 1,11
az oltárnak… oldalán. Mert a déli oldalon mentek fel az oltárhoz.
északra eső. Azaz, az oltár hátsó oldala és az udvar északi fala közötti hely.

14–17. A madárfélékből.



Lev 1,14
gerlicékből vagy galambfiakból. Az a szabály, hogy az áldozatnak hibátlannak és hímneműnek 
kellett lennie, nem vonatkozik a madarakra. Ha azonban egy végtagja hiányzott a madárnak, nem 
lehetett bemutatni. Madarak a szegény emberek áldozatai voltak (V,7; XII,8). A Tóra nem akart 
aránytalan terhet róni a szegényekre. A galamb a legbékésebb madarak közé tartozik. Más madarak 
gyakran megtámadják, ő azonban soha nem támad. Izráelnek jelképe a galamb, mondják bölcseink; 
és az áldozót arra tanítja, hogy inkább álljon az üldözöttek mint az üldözők oldalán (Baba Qama 
93a).

Lev 1,15
Vigye a pap az oltárhoz. A kézrátevés ritusa nem vonatkozott a madáráldozatra. „Bizonyára azért, 
hogy fokozzák a szegény ember áldozatának a jelentőségét, az egész szertartást a pap végezte” 
(Kalisch).

Lev 1,16
a begyét tollastul. Ellentétben a tulokfélék és juhfélék beleivel, amelyeket megmostak és 
feláldoztak az oltáron (9. és 13. v), a madár begyét eldobták. „A tulkot vagy a juhot tulajdonosa 
eteti, de a madár ott eszik, ahol valamit talál, a meg nem emésztett eleség a begyében lopott jószág 
lehet, ezért nincs helye Isten oltárán” (Lev. r. III,4).

Lev 1,17
kellemes illatú. Ugyanaz a kifejezés áll a madaraknál, mint a tulokféléknél és juhféléknél. „Nincs 
annak jelentősége, hogy valaki sokat vagy keveset áldoz-e, az a lényeges, hogy a hívő a szívét az ég 
felé fordítsa” (Berák. 5b).

Lev II.
A lisztáldozatok.

1–3. Lánglisztből készült áldozatok.

Lev 2,1
Ha valaki. Héberül: „nefes”, szószerint „lélek”. „Csak nagyon szegény ember mutatott be 
lisztáldozatot tulok vagy juh vagy madáráldozat helyett; de Isten úgy tekinti áldozatát, mintha a 
lelkét áldozta volna fel” (Lev. r. III,5).
lisztáldozat. Héberül: „mincha”; olyan áldozat, amellyel kapcsolatban nem vágnak le állatot, de 
azért nem kevésbé ősi vagy fontos, mint az állatáldozat. Eredetileg a „mincha” kifejezést tágabb 
értelemben használták, mindenféle áldozatot értettek rajta, amit Istennek bemutattak, akár 
állatokból, akár a föld terméséből; Gen. IV,3. Ennek az áldozatnak a főalkatrészei: a liszt és az olaj, 
a legelterjedtebb élelmi cikkek. Ezek nem kész termékek, hanem munka eredményei. A lisztáldozat 
jelképezte az ember munkájának megszentelését Isten szolgálatában.
öntsön rá olajat. Olajat használtak felszentelésre.
tömjént. A hódolat jelképe; Zsolt. CXLI,2.

Lev 2,2
vegyen. Szószerint: „markoljon”. (Az Imit régi fordítása.) A papok egyike vegyen; az előbbi 
szertartásokat végezhette maga az áldozatokat bemutató vagy más valaki.
illatrészét. Az áldozatnak azt a részét, amelyet a valóságban áldozatul használtak, 
megkülönböztetésül attól a résztől, amelyet a papok kaptak. Van olyan felfogás is, amely szerint a 
héber „ázkárá”, szó, amelyet mi „illatrésszel” fordítunk a „záchór” „emlékezni” igével lenne 
összefüggésben és ezért „emlékeztetőnek” fordítják. Egyesek a „záchár” „hímnemű” szóval hozzák 
kapcsolatba. Eszerint az áldozat velejét, legjobb részét jelölné ez a szó.



Lev 2,3
a legszentebb. Szószerint: „szentekszentje” (Az Imit régi fordítása.) A lisztáldozatból csak a papok 
ehettek, de ők is csak a szentély területén, ezzel szemben a „rendes” szent dolgokat (!ylq !y`dq) 
megehették a papok és családtagjaik bármely „tiszta helyen”. Mindkét esetben szükséges volt 
azonban, hogy az, aki ezekből eszik, rituális szempontból tiszta legyen.

4–10. Főtt lisztből.

Lev 2,4
kovásztalan kalács. Hasonló a kovásztalan kenyérhez, amelyet peszachkor esznek.

Lev 2,6
Darabold el darabokra. A lepények széttörésének ugyanaz a jelentősége lehetett, mint az állat 
szétvágásának az égőáldozatnál; lásd az I,6-hoz szóló magyarázatot.

Lev 2,8
ezekből. Amelyeket a 4–7. versek felsorolnak.

Lev 2,9
az illatrészét. Lásd a 2. verset. Noha nincs itt külön említve a tömjén, mégis használták azt minden 
önkéntes lisztáldozatnál.

11–13. Kovász, méz és só.

Lev 2,11
se kovászt, se mézet. Ez a tilalom csakis az oltáron történő elégetésre vonatkozik. A kovászt az 
erjedés és romlás jelképének tekintették. Az ember bűnre való hajlamát a talmudi bölcsek a kovász 
szóval jelölték (hsy[b` rwa`) (Berák. 17a). A mézet pogány kultuszokban az istenek kedvenc 
ételének tartották. Azért tiltják el, hogy megtisztítsák az áldozati szertartásokat attól az 
alacsonyrendű pogány felfogástól, hogy az áldozat Isten tápláléka (Maimonidesz, Hoffmann).

Lev 2,12
Első termésáldozatul. V. ö. XXIII,17 és Deut. XXVI,2-vel.

Lev 2,13
sót. Ezt használni kellett minden lisztáldozatnál, de kovászt és mézet egyiknél sem. A só 
megakadályozza a rothadást, ellenben a kovász és a méz elősegíti. A só konzerváló szer és jelképe 
az állandóságnak; v. ö. az „öröksó szövetség” kifejezéssel. (Num. XVIII,19). Az ókori Keleten a 
barátság jele volt „sót együtt enni valakivel”.
minden áldozatoddal. Állat- és madáráldozatokkal is. És mivel bölcseink szerint az ember 
asztalának ugyanolyan szentnek kellene lennie, mint az oltárnak, ez lett az alapja annak az ősi 
szokásnak, hogy a kenyeret sóba mártják az étkezés előtti áldás mondásánál (Órách Chájjim 167,5. 
R. Mózes Iszerlesz, J. Káró. komm. u. o.).

14–16. A termés zsengéjéből.

Lev 2,14
zsengék lisztáldozatát. További példája a lisztáldozatok csoportjának „a tűzben pörkölt kalász”, a 
szegényebb néposztályok kedvelt eledele volt. Bölcseink azonosítják ezt az áldozatot az 
ómerhozással (XXIII,10 és köv.) (Menách. 61b).



Lev III.
A békeáldozat.

1–5. A szarvasmarhákból.

Lev 3,1
békeáldozat. Vagy: „hálaáldozat”. Héberül: „zebách selámim” vagy egyszerűen „zebách”, vagy 
„zebáchim”; olyan áldozat, amelyet fogadalom teljesítéseként hoztak, vagy hálából megkapott vagy 
várt jótéteményekért. Ez tehát egy olyan alkalom volt, amikor az ember békét keres vagy nyer 
Teremtőjénél. A békeáldozattal mindíg a boldogság és megelégedettség érzése járt. Akkor mutatták 
be ezt az áldozatot, amidőn valami örvendetes nemzeti eseményt ünnepeltek meg, (I. Sám. XI,15), 
vagy ha a család, illetve az egyén életében történtek fontos események (Gen. XXXI,54). Az 
égőáldozattól eltérően a békeáldozat hím vagy nőstény állat lehetett. A békeáldozatnak csak kis 
részét égették el az oltáron, az összes többi részeit, kivéve azokat a részeket, amelyek a papoknak 
jártak, az áldozók, rokonaik és vendégeik ették meg ünnepélyes lakoma keretében az áldozás után. 
„Ez táplálta a közösség érzését a nemzetben vagy a családban, és egyidejűleg hangsúlyozta azt a 
gondolatot, hogy Istenre vagyunk utalva, Őtőle nyerünk védelmet és Tőle származik az élet minden 
áldása” (Chapmann-Streane).

Lev 3,2
hintsék… a vért. Hogy engesztelést szerezzenek az áldozónak, az esetben, ha valami olyat tett 
volna, ami méltatlanná tenné őt az áldozati étkezésen való részvételre. Ez a tisztítás szertartása volt.

Lev 3,3
a zsírt. A zsírt, amely a gyomrot és a beleket födi be, a zsidóknak nem szabad megenni, el kell azt 
távolítani az állatból. Itt az oltárnak kell felajánlani.

Lev 3,4
hártyát. Amely a májat összeköti a vesékkel.

Lev 3,5
És füstölögtessék. T. i. mindazt, ami az előbbi versekben említve van.

6–17. A juhfélékből.

Lev 3,9
a zsírt, a farkát. Vagy: „zsírfarkot”. Egyes keleti juhféléknek van ilyen zsírfarkuk.

Lev 3,11
tűzáldozati kenyér. L. m. a 16. verset. A héber „lechem”, „kenyér” szónak itt az eredeti sémi, „hús” 
jelentése van, ami szintén az áldozati szokások ősrégi eredetét bizonyítja.

Lev 3,12
kecske. Ennek a szabályai ugyanazok, mint a juhnak, kivéve a zsírfarkot. Madarakat nem fogadtak 
el békeáldozatul, mert azokat nem tartották elegendőnek egy áldozási lakomához.

Lev 3,17
Örök törvény. A Szifra így magyarázza ezt a verset: „Örök törvény” – a zsír és vér evésének a 
tilalma nemcsak addig volt érvényes, amíg az izraeliták a sivatagban voltak, amidőn szabad 
húsélvezet (hwat r`b) nem volt, csak áldozati hús (!yml`); annak zsírját azonban elégették a 
frigysátor oltárán; hanem a szentély korában is, amikor szabad húsélvezet is meg volt engedve. Erre 
utal a kifejezés „nemzetédeiteken át”, a tilalom későbbi időkre is vonatkozik, amidőn már 



egyáltalán nem mutattak be áldozatokat. Erre vallanak a szavak „minden lakhelyeteken”; ez minden 
országra vonatkozik, még a Palesztinán kívüliekre is, ahol sohasem hoztak áldozatokat. (Lásd 
XVII,10-hez.)

Lev IV.

A vétekáldozatok. IV,1–V,13.

A vétekáldozat az olyan vétkek kiengesztelésére szolgált, amelyeket tudtán kívül követ el az ember. 
Ez az áldozat ismét alkalmassá tette az akaratlanul vétkezőt az isteni kegyre. A bemutatandó áldozat 
az adományozó rangja szerint változott. Gondoskodás történt, hogy a szegényebbek szerényebb 
áldozatokat hozhassanak.

Lev 4,2
vétkezik. A héber afj-tő eredeti értelme talán az volt: „célt téveszteni”. (L. Bir. XX,16; Péld. 
XIX,2). A vétkező eltéveszti az emberi élet igazi célját.
tévedésből. Vagy: „akaratlanul”. Az itt előírt szabályok nem vonatkoznak arra az esetre, ha 
szándékosan vétkeztek; lásd azonban a következő fejezetet.

3–12. A főpap áldozata.

Lev 4,3
ha a fölkent pap. A főpap. A felszentelés szertartásánál csakis az ő fejére öntöttek kenőolajat 
(VIII,12).
úgyhogy bűnt hoz. Valamely akaratlan vétekkel. A főpap volt a nép tanítója, vezetője és irányítója. 
Minden tévedés tehát, amit elkövet, „bűnt hoz a népre”.
vétekáldozatul. Héberül: tafj. A afj-tő azt is jelenti, hogy „megtisztítani” (l. Zsolt. LI,9 stb.). Ez 
az áldozat megtisztítja bemutatóját és eltörli vétkét és tévedését.

Lev 4,6
a szent függöny felé. A függöny előtt, amely elválasztotta a szentélyt a szentekszentjétől (Exod. 
XXVI,33). A pap a szentélyben állott és a vért nem a függönyre, hanem csak a függöny irányába 
hintette.

Lev 4,7
oltárának szarvaira. A füstölögtető oltár ez; lásd Exod. XXX,2. Ezek kimagasló sarokrészek 
voltak. Jelentőségük abban rejlett, hogy az ég felé mutattak; midőn a vérrel megérintették ezeket a 
sarkokat, a bűnös gondolata Isten felé terelődött.
minden vérét. Azaz, a megmaradt vért.

Lev 4,8
tulkának minden zsírját. A zsír eltávolításának kötelezettsége minden vétekáldozatnál megvolt.

Lev 4,10
barmáról. (L. m. IX,4.18–19; XVII,3; XXII,27; XXVII,26. Azért helyesebb a „barom”, mint az 
„ökör” szó használata, mert a „sór” szó e helyeken áldozati állatot jelent, már pedig ökröt nem 
lehetett áldozatul bemutatni.)

Lev 4,12
a táboron kívülre. Mind a három táboron kívülre (Zebách. 105b).
tiszta helyre. Az áldozatot nem égették el az oltáron, nehogy az adományozó azt gondolja, hogy ő 
az állat feláldozásával Isten bocsánatát megvásárolta. Kivitték az állatot a táboron kívüli helyre és 



ott égették el. De mert az állat egyes részeit használták a szentélyben, ezért az egésszel tisztelettel 
kellett bánni. A legalkalmasabb hely, ahová azt vihették, a „hamu lerakodó helye” volt a szentély 
mellett. Haupt és Ehrlich úgy vélik, hogy ez a kifejezés euphemizmus, és azt jelenti, hogy 
„tisztátalan helyre”.

13–21. A község áldozata.

Lev 4,13
Izráel egész községe. Ha a főpap vétkezik, abból kifolyólag könnyen rossz útra kerülhet az egész 
község.
a gyülekezet szeme elől. Vezetői elől; „szem” ebben az értelemben használatos a rabbinikus 
irodalomban is (Ehrlich).

Lev 4,17
a függöny. A szentély és a szentekszentje között levő függöny; lásd a 6. verset.

Lev 4,18
az oltár szarvaira. Lásd a 7. verset.

Lev 4,20
a vétekáldozat tulkával. A főpap áldozatával, amiről fejezetünk első részében van szó.
engesztelést szerez. Mert Isten végtelenül kegyelmes, megbocsátja a bűnt és a vétket.

20–26. A fejedelem áldozata.

Lev 4,22
fejedelem. Vagy: „a törzsfő” (Ibn Ezra). „Boldog az a nemzedék, amelynek fejedelme nyilvánosan 
bűnvallomást tesz a tévedésből elkövetett vétkéért, mert mennyivel inkább megtenné ő ezt, ha 
szándékosan vétkezett volna”. (Hórájóth 10b) – jegyzik meg bölcseink.

Lev 4,23
egy kecskebakot. Ha a bűnös alacsonyabbrangú ember, olcsóbb áldozatot kell hoznia.

Lev 4,26
vétkéért. Ennek a versnek az értelmét így lehet kifejezni: „A pap végezze el számára az engesztelés 
szertartását ami által ő megtisztul bűneitől, hogy átvehesse az isteni bűnbocsánatot” (Kennedy).

27–35. Az egyszerű ember áldozata.

Lev 4,27
az ország népéből. Héberül: „ám ha-arec”. Van olyan vélemény, hogy mivel ezt az esetet azonnal 
a fejedelem után sorolja fel könyvünk, „ám ha-arec” terminus technicus a „nemzetgyűlés”, a 
„parlament” kifejezésére; lásd Genezis 192. old. Ez esetben azonban hiányozna itt az egyszerű 
ember vétkére vonatkozó teendő.

Lev V.

1–13. Más vétkekért bemutatandó vétekáldozatok.



Lev 5,1
Ha valamely személy vétkezik. A Tóra újabb eseteket ír le, ahol a vétekáldozat kötelező, pl. ha a 
tanú elmulaszt tanúvallomást tenni (1. v); ha valaki tisztátlanná lesz (2. és 3. v.); ha valaki nem 
teljesíti esküjét (4. v.). Itt nincs különbség „szándékos” és „akaratlan” közt; lásd IV,2.
esküszót. Arról van szó, hogy megesketik. „T. i. megeskették, hogy tanúságot mondjon” (Deutsch). 
Ezt az esküt hla-nak „átok”-nak nevezték, bizonyára, mert átkot mondtak benne arra, aki 
megtagadja a tanúságtételt. Mivel megakadályozta az igazság érvényesülését, engesztelésre volt 
szüksége, ezért kellett a vétekáldozatot bemutatnia.

Lev 5,2
tisztátalan dolgot. Az erre vonatkozó törvényt XI,24–43 mondja el.
és bűn terheli. Bölcseink szerint ez csak akkor következik be, ha elfelejtvén tisztátalanságát 
áldozati étkezésben vesz részt vagy bemegy a szentélybe.

Lev 5,3
tisztátalanságát. Pl. a hulla tisztátalanná teszi azt, aki megérinti.

Lev 5,4
kiejtvén ajkaival. Ellentétben azzal, amit csak szívében határoz el, de nem mond ki (Rási, Sebúóth 
26b).
rosszat vagy jót okozva. A saját előnyére vagy hátrányára (v. ö. Zsolt. XV,4. „kárára esküszik, de 
meg nem változtatja”). Azt is jelentheti, „hogy bármit is tesz”.
de nem tudott róla. Azaz, elfelejtette esküjét.

Lev 5,5
ezeknek egyike által. Azaz, a vétkek által, amelyek 1–4. versekben felsoroltatnak.
vallja be. A bűnvallomás kötelező volt a vétekáldozatnál.

Lev 5,8
először a vétekáldozatra valót. A vétekáldozatnak előbb kellett jönnie mint az égőáldozatnak. Csak 
miután a bűnös kiengesztelődött Istenével, vált elfogadhatóvá adománya.

Lev 5,9
az oltár falára. Lásd I,15.

Lev 5,10
a törvény szerint. Amelyek I,14 és köv.-ben szerepelnek.

Lev 5,12
 tűzáldozataival. Vagy: „a tűzáldozatok módja szerint”.

Lev 5,13
ezek egyike ellen. Lásd a 4. verset. A szegény vétekáldozatul lánglisztet hozhatott, de csak azokra a 
vétkekre, amelyek a fejezet elején szerepelnek.
mint lisztáldozat. Lásd II,4.

14–19. A bűnáldozat.

Ez a rész azzal foglalkozik, aki valamilyen kárt okoz a szentélynek, amennyiben akaratlanul 
felhasznál valamit saját céljaira, ami a szentély tulajdona. Vissza kell fizetnie a kár összegét és még 
ezenfelül pénzbírságot is fizet.

Lev 5,15
hűtlenséget. A talmudi nyelvhasználatban hly[m. A szentély tulajdonának jogtalan birtokbavételét 
jelenti.
az Örökkévalónak valamely szentelt tárgya ellen. Felhasznál valamit abból, amit a szentélynek 



adományoztak vagy a papoknak kijáró részekből.
becslésed szerint. Az „-ed” birtokrag mindenütt hozzá van fűzve a „becslés” szóhoz a 
Leviticusban; úgyszintén Num XVIII,16-ban.
a szent sekel szerint. Teljes súlyú sekel, húsz géra; Ex. XXX,13.

Lev 5,16
egy ötödét tegye hozzá. Az eredeti érték negyedrészét, úgyhogy amennyit hozzátesz, az egész 
összegnek egy ötödét teszi ki.
és a pap. Az engesztelés csak a jóvátétel után következhetett.

Lev 5,17
vétkezik. T. i. tévedésből. Noha ez a szó itt nincs meg, előfordul a következő versben. Ez a szabály 
arra vonatkozik, amit bölcseink (Szifra) ywlt !`a-nak neveznek, ez bűnáldozat, amelyet annak kell 
hoznia, aki nem tudja biztosan, vajjon megszegett-e olyan törvényt, melynek áthágása 
következtében vétekáldozatot kell hoznia.

Lev 5,18
becslésed szerint. Amint ezt megtaláljuk a 15. versben.
de ő nem tudta. A héber kifejezés azt jelenti „amíg nem biztos benne”. De ha később eszébe jutna 
vétke, be kell mutatnia a vétekáldozatot.

20–26. Bűnáldozat bizalommal történt visszaélés miatt.

Lev 5,21
az Örökkévaló ellen. Rabbi Akiba ezeket a látszólag felesleges szavakat nagy jelentőségűeknek 
tartotta. Tanítása szerint az az ember, aki letagadja azt a tulajdont, amit embertársa rábízott, 
megtagadta Istenét, aki tanúja volt a tárgy átvételének (Szifra). Hasonlóan magyarázza Philo ezt a 
kifejezést: „Az, aki valamit letétbe helyez embertársánál, csakis annak a becsületességére bízza 
magát, aki azt a tárgyat átvette. Nincs más tanú jelen, mint Isten, a legcsalhatatlanabb és 
legmegbízhatóbb tanú, aki látja az emberek összes tetteit, akár akarják, akár nem.”
letagad. Másik csoportja ez a hly[m-nak, valamilyen tárgynak az elsikkasztása. A törvény itt azokra 
az esetekre vonatkozik, amelyek nem juttatják a vétkest a polgári bíróság itélőszéke elé. Letagadta a 
kötelezettségét és hamisan esküdött. Később felébredt lelkiismerete arra késztette őt, hogy önként 
bevallja bűnét. Noha bölcseink a hamis esküt a legnagyobb bűnök közé sorolták, a bűn nyilt 
bevallását hősies erkölcsi cselekedetnek tekintették (Büchler).
felebarátjának. Lásd a C jegyzetet a 220. oldalon.
kezébe letett tárgyat. Biztosíték kölcsönért vagy hasonló dolog. A jogos tulajdonosnak nem volt 
írása, amivel igazolhatta volna, hogy átadta azt a tárgyat. A vádlottnak, mivel nem voltak tanúk, 
esküt kellett tennie, hogy nem vette át azt a tárgyat. Ha az esküt letette, nem volt köteles fizetni. De 
ha későbben bevallotta bűnét, akkor az itt előírt szabályokat kellett ellene alkalmazni.
rabolt. Idetartozik a lopás is. A prófétáknál a „rablás” szó magába foglal minden jogosnak látszó 
burkolt jogtalanságot, jogi ürügyet vagy fogást, ami által valaki kifosztja embertársát. A rabbinusok 
még bővebb értelmet adtak a „rablás” szónak. Így pl. a földbirtok tulajdonosának nem volt joga 
saját szegény rokonának juttatni mezeje szélét, ami minden szegény tulajdona volt, mert ezáltal 
elrabolta a többi szegénytől osztályrészüket.
megfosztotta felebarátját. Valamilyen ürüggyel visszatartotta azt a pénzt, ami valakinek jár.

Lev 5,23
hogy ha vétkezett. Azaz, ha igaz az ellene felhozott vád. Beismeri vétkességét.
a rablást. Ha az nem volt lehetséges, a megfelelő értéket pénzben kellett neki megtéríteni.

Lev 5,24
amikor bűnösnek találtatott. T. i. azon a napon, amelyen önként beismeri bűnét, vagy a bűnáldozat 



napján. Vissza kell neki fizetnie annyit, amennyit az akkor ért meg, amikor elvette és még hozzá 
kell pótolnia egy ötödöt.

Lev 5,25
És bűnáldozatául vigyen. De csak miután a jogtalanul birtokba vett tárgyat megtérítette.
Midőn a Második Templom elpusztulása után minden engesztelő áldozat megszűnt, bűnbánat, 
bűnbeismerés és ima került a helyébe. Az Engesztelés napja Rabbi Eleázár ben Ázárja szerint nem 
engesztel ki minden bűnt. Az Engesztelés napja kiengeszteli azokat a bűnöket, amelyeket az ember 
Isten ellen követ el, de nem engeszteli ki azokat a bűnöket, amelyeket az ember embertársa ellen 
követ el. Ezek csak akkor nyernek bűnbocsánatot, ha az ember kiengeszteli felebarátját” (Jóma 
VIII,9).

Lev 5,26
és megbocsátást nyer mindenre. Ha a bűnös súlyos vétkére, amelyet Isten és embertársai ellen 
elkövetett, engesztelést talált, beismerés, teljes jóvátétel és egy ötöd bírság megfizetése által, az 
áldozati állat vérének fecskendezése és a bűnáldozat összes szertartásainak elvégzése által, a bűn 
szégyenfoltja le lesz törölve és a bűnös érzi, hogy megszabadult vétke terhétől. Az ember, miután 
önmagát megtisztította, teljesen megtisztul Isten szerető irgalmassága által, amely a 
legalacsonyabbra süllyedt bűnöst is új emberré alakítja át, ha megtér, és felszabadul a mult minden 
vétkétől, kibékülve az emberekkel, kibékülve Mennyei Atyjával (Büchler).

Jegyzetek Mózes harmadik könyvéhez.

A)
Az áldozati kultusz.

I.
A pogány és a héber áldozat.

A Biblia és a Talmud felfogása szerint az áldozat intézménye époly régi, mint maga az emberiség. 
A történetíró is megtalálja nyomait már az emberi kultúra legprimitívebb fokozataiban és az 
áldozati kultuszban a vallástörténetnek elemi és egyben egyetemes jelenségét látja.
Sokféle elmélet van az áldozat keletkezéséről. Azokat, amelyek W. R. Smith, H. Spencer és J. G. 
Frazer nevével kapcsolatban ismeretesek és amelyek egyébként rendkívül szellemesek, ma 
általában elfogadhatatlanoknak tekintik. Eltekintve ezektől a valószínűtlenül hangzó feltevésektől, 
két egyszerű elmélet nyujt megfelelő magyarázatot az áldozatokra vonatkozóan.
Az első elmélet szerint az áldozat a hódolat kifejezése és annak hangsúlyozása, hogy az ember 
aláveti magát a mennyei Uralkodónak, vagy, hogy hálát ad Istennek jótéteményeiért; mint ahogy az, 
aki földi uralkodóhoz könyörög, ajándékokkal fejezi ki hódolatát és háláját. A másik elmélet szerint 
az áldozat az ősember azon vágyából ered, hogy kiengesztelje Istenét. Mind az engesztelés, mind az 
ajándékozás eszméjében megtalálható az anyagi értékelésnek mozzanata; az Istenhez irányított 
kívánságnak megfelelően kell kiválasztani az áldozatot is. Ez a régieknél meg is volt. Életbevágó 
fontos kérdésben vagy fenyegető veszélyek pillanatában nem riadtak vissza az ókori népek 
emberáldozatoktól sem. Nem ritkán a szülő saját gyermekét mutatta be áldozatul. A sok egyéni 
esetet mellőzve, elég rámutatni a Molok-kultuszra. Ezt az értékelési gondolatot kiküszöbölik a 
Leviticus törvényei, amelyek az embert meggátolják szabad választásában még az engesztelő 
áldozatok tekintetében is. Mindössze csak három háziállat a barmok fajai közül és két galambfajta a 
szárnyasok világából – ami szintén kéznél volt – mutatható be áldozatul. A lisztáldozatról nem kell 



külön szólni. Az olaj és a liszt mindenki számára hozzáférhető volt.
Az önkéntes magánáldozatok lajstroma rendkívül kicsi és egészen mentes a jövőbe vetett célok 
vagy remények kikényszerítésének gondolatától. Az ima e tekintetben messzebbre ment, mint az 
áldozat.
Az ősi népeknél, és különösen az Izráelt környező népeknél, úgy volt, hogy ha a hívő félt, hogy 
valamely okból elvesztette Istenének iránta tanúsított jóakaratát, ki akarta őt engesztelni azáltal, 
hogy lemondott legdrágább kincséről: elsőszülöttjéről, barmáról, vagyontárgyairól.
Az az ösztön, amely az embert arra készteti, hogy alárendeltségét és háláját Istenével szemben 
kifejezze, őt kiengesztelje, nemcsak a primitív ember sajátja, hanem általános lelki szükséglete 
minden hívőnek. Megnyilatkozik ez az áldozatban is, csak a végrehajtás módja mutatja a 
bensőséges lelki élet alacsonyabb vagy magasabb fokait.
Az a tény, hogy állatáldozat a legősibb időktől fogva el volt terjedve, azt bizonyítja, hogy a vallási 
érzésnek ezen a módon történő kifejezése az emberi természet lényegéhez tartozik és azt Alkotója 
plántálta belé. A monoteizmus feladata az volt, hogy megszabadítsa a kegyetlen szertartásoktól, 
erkölcstelen cselekedetektől és hogy úgy szabályozza az áldozati kultuszt, hogy becsületes és szent 
életre vezessen. A pogány sémi vallásokban az áldozati kultusz kegyetlen volt és sokszor 
emberáldozatot is követelt. Kicsapongó szertartásai, erkölcstelen volta emberek iránti bűntetteket 
takargattak. Értelem-ellenes volt, boszorkányhitbe és varázslásba süllyedt. Teljes ellentétben 
ezekkel az alacsonyrendű pogány áldozati szertartásokkal, a Tóra kiküszöböl minden kegyetlen, 
visszatetsző és szentségtelen dolgot az áldozati kultuszból. Azonkívül az áldozatoknak tulajdonított 
hatás szigorúan körül van határolva; néhány megnevezett kivételtől (Lev. V,1.20–26) eltekintve, az 
áldozat csak az akaratlanul elkövetett bűnöket engeszteli ki, és csak abban az esetben, ha senki sem 
szenved miattuk, azaz ha a jóvátétel megelőzte az áldozást. „Szándékos erkölcsi vétséget nem lehet 
áldozattal jóvátenni. Azt törvényesen meg kell torolni vagy bűnbánat által bocsánatot kell szereznie 
a bűnösnek; más mód nincsen az engesztelés megszerzésére” (Montefiore, Tószefta Peszách. 3a 
alapján).
Manapság nem veszik eléggé tekintetbe, milyen hatalmas volt az áldozati kultusz befolyása a nép 
lelkületére az ősi Izráelben. Elég, ha I. Sámuel és Jób könyvének bevezető fejezeteire utalunk, hogy 
ezt a befolyást elképzelhessük. Valójában az áldozatok és adományok felajánlásával egybekötött 
istentisztelet évszázadokon át a vallás legfőbb megnyilvánulása volt kifelé és az egyetlen út a 
legfelsőbb szellemi hatalom magassága felé. A központi szentély volt a tengely, amely körül a 
nemzeti élet forgott. A templom „fórum”, „erősség”, „egyetem” és „központi szentély” volt Izráel 
számára. A nép szerette a templom pompáját, a szertartásokat, a leviták zenéjét és énekét, a papok 
szolgálatát, a főpapot, amint ott állt és megáldotta a leboruló gyülekezetet mély csöndben és 
áhitatban az Engesztelés napján. Finoman fejezik ezt ki a zsoltárköltő szavai.

„Mily  kedvesek  a  te  hajlékaid,  Örökkévaló,  Seregek  Ura!
Vágyódott  és  epedt  is  a  lelkem  az  Örökkévaló  udvarai  után,
…boldogok,  akik  házadat  lakják,  egyre  dícsérnek  Téged.
Szela” (Zsolt. LXXXIV,2–5).
„Mint  a  szarvasünő,  mely  kiáltoz  vizek  medrei  felé,
úgy  kiáltoz  a  lelkem  Tefeléd,  ó  Isten,
Szomjúhozik  lelkem  Istenre,  az  élő  Istenre;
mikor  mehetek  el  és  jelenhetek  meg  Isten  színe  előtt?”
(Zsolt. XLII,2–3).
„Küldd  világosságodat  és  hűségedet,  azok  vezéreljenek  engem,
vigyenek  el  szent  helyedhez  és  hajlékaidhoz;
hadd  mehessek  be  Isten  oltárához,
ujjongó örömöm Istenéhez” (Zsolt. XLIII,3–4).

A vallásos elragadtatás ritkán nyilvánult meg szebben, mint ezekben a zsoltár-versekben; és hogy 
ezek a szavak istenfélő emberek őszinte és komoly vallásosságát tükrözik vissza, az minden vitán 
fölül áll. Azonban „gonosztevők is bíztak az áldozatban, mert hatásos eszköznek tartották Isten 
kiengesztelésére, mint ahogy az ajándékozás is a bíró megvesztegetésére szolgálhat. Az áldozat 
ilyenirányú hatásában való hit Istenről és a vallásról alkotott erkölcstelen felfogáson alapult. Ezért 
támadták a próféták” (Moore).



II.
Ellenzik-e a próféták az áldozatot?

A próféták állásfoglalását az áldozati kultusszal szemben nagyon sokan tévesen értelmezik. 
Állásfoglalásukat gyakran teljesen ellenségesnek tekintik. De ez nem felel meg a valóságnak.
A próféták nem akarták a vallás külső megnyilvánulásait megváltoztatni vagy eltörölni. Nem voltak 
olyan meggondolatlanok azt követelni, hogy az istentiszteletet mentesítsék minden 
szimbolizmustól. Ők csak az ellen a végzetes felfogás ellen tiltakoztak, amely ezeket a külső 
szimbolumokat a vallás lényegének tekintette. Az áldozatok babonás túlbecsülése ellen, az 
igazságossággal, könyörületességgel és tisztasággal szemben; különösen pedig az olyan 
istentelenségek ellen küzdöttek, amelyek gyakran kísérték az áldozatokat.
Így pl. Ámósz jogfosztást és tisztátalanságot vet a nép szemére és figyelmezteti őket, hogy 
mindaddig, amíg ezeket cselekszik, az áldozatok sokasága nem másítja meg a várható isteni 
büntetést.

„Gyűlölöm,  megvetem  ünnepeiteket;  nem  tűrhetem  gyülekezéseiteket.  Mert  ha  bemutattok 
nekem égőáldozatokat meg lisztáldozatokat,  nem kedvelem; békeáldozatot hízó barmaitokból 
nem nézek. Távolítsd el tőlem énekeidnek zúgását s lantjaidnak zenéjét nem hallgatom! Hadd 
hömpölyögjön mint a víz a jog és az igazság, mint az örökké folyó patak” (V,21–24).

Isten nem volna a Szentség Istene, ha nem „gyűlölné” és nem „vetné meg” a szentségtelen és 
becstelen ájtatoskodók áldozatait, énekeit és dicshimnuszait. De nem találunk célzást arra, hogy az 
áldozatok, imák és dicshimnuszok azután is „gyűlöletesek” lennének Isten előtt, miután a hívők már 
eltávolodtak bűneiktől. Ugyanebben a beszédben inti a népet:

„Gyűlöljétek a rosszat és szeressétek a jót; állítsátok föl a kapuban a jogot: talán megkönyörül 
az Örökkévaló, a Seregek Istene, Józsefnek maradékán” (15. vers.)

Jesája kijelenti, hogy a leggondosabban végzett szertartás, ha nem párosul tisztességes életmóddal, 
semmit sem ér, sőt istenkáromlásnak számít. Az akkori Izráel ellen szóló nagy vádbeszédében így 
kiált fel:
„Ó, vétkező nemzet, bűnnel terhelt nép… Minek nekem áldozataitok sokasága? szól az Örökkévaló: 
Jóllaktam a kosok égőáldozataival és a hízó barmok zsírjával, a tulkok, juhok és bakok vérét nem 
kedvelem. Midőn jöttök megjelenni színem előtt, ki követelte azt tőletek, hogy tapossátok 
pitvaraimat? Ne hozzatok többé hiábavaló lisztáldozatot, utálatos füstölgés az nekem, újhold és 
szombat, gyülekezet hirdetése – nem tűrhetek jogtalanságot ünnepléssel. Újholdaitokat és 
ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre lettek, megúntam elviselni. És amikor kiterjesztitek 
kezeteket, elrejtem szememet előletek, ha sokat is imádkoztok, nem hallom: kezetek vérrel van tele. 
Mosakodjatok, tisztuljatok meg, távolítsátok el szemem elől tetteitek rosszaságát, szűnjetek meg 
rosszat tenni! Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek jogosságra, igazítsátok útba az erőszakost,  
szerezzetek jogot az árvának, támogassátok az özvegy ügyét!” (Jes. I,4.11–17).
Ha ezt a beszédet úgy értelmeznők, hogy Jesája feltétlenül elítéli az összes áldozatokat, akkor a 
feltétlen elítélésben benne volna a szombatok és ünnepek megbélyegzése is, továbbá a „gyülekezet 
hirdetés”, azaz az istentiszteletek és az emberek szentélyhez zarándoklásának helytelenítése; mert 
mindezeket együtt említi a „bakok vérével” és a „hízó barmok zsírjával”. De az viszont kétségtelen, 
hogy Jesája szemében az imák, a szombatok, az ünnepi gyülekezések és a templomi kultusz 
megbecsülésre méltó szent intézmények voltak, amelyek nélkülözhetetlenek a vallási életben és 
csak az ezekkel való istentelen visszaéléseket ostorozza. Ugyanez vonatkozik tehát az ő viszonyára 
az áldozatokhoz. A próféta nem azt hirdeti „szűnjetek meg áldozatot bemutatni”, hanem, hogy 
„szűnjetek meg rosszat tenni”.
Ha tárgyilagosan ítéljük meg Ámósz fenti szavait, aki az első író próféta volt, és Jesáját, aki 
kimondta azt, amit az áldozat legélesebb elítélésének szoktak tekinteni, arra a meggyőződésre 
jutunk, „hogy élt – a régi Izráelben – az áldozatok bemutatásának szép, erkölcsös szokása, de 
létezett az előbbivel szemben istenkáromló visszaélés is az áldozati kultusszal. A próféták ez utóbbi 
ellen hirdettek harcot, amiből nem következik az, hogy az előbbit is ellenezték volna” (Baxter).
A próféták szónokok voltak, néha szónoki túlzással éltek, hogy ráébresszék hallgatóikat az igazság 
igazi tudatára, ami különben elkerülte volna figyelmüket. És midőn szemben találták magukkal azt 



a káros felfogást, mely szerint Isten semmit sem kíván csak áldozatot és látták, hogy a nép szerint 
az áldozat jóváteszi a jogtalanságot, a szívtelenséget és a tisztátlanságot, rettenetes 
felháborodásuknak adtak kifejezést a felindultság szenvedélyes nyelvén. (Lásd Jeremiás VII,22-höz 
szóló magyarázatot, 345. old.)
A tanítás, melyet a próféták be akartak vésni Izráel lelkébe, soha többé nem ment feledésbe. Ez 
visszhangzik a Szentírás más helyein is. Egyébként már Sámuel próféta is kifejezésre juttatta ezt, 
midőn Saul azt hitte, hogy az áldozatokkal mindent ki lehet engesztelni: „Vajjon oly kedvet talál-e 
az Örökkévaló az égő- és vágóáldozatokban, mint abban, hogy hallgatnak az Örökkévaló szavára? 
Íme, az engedelmesség jobb az áldozatnál, a figyelem a kosok zsírjánál” (I. Sám. XV,22). Ugyanezt 
a gondolatot domborítja ki a következő bibliai mondás: „A gonoszok áldozata útálat az 
Örökkévalónak” (Péld. XV,8). Aki a szegényektől kizsarolt értéket mutatja be áldozatul, olyan, 
mintha gyilkosságot követne el (Szirách XXXIV,20); végül a Rabbiknak is az a véleményük, hogy 
az engedelmesség Isten iránt és az emberszeretet értékesebbek, mint az áldozat. (V. ö. Abóth d. R. 
Náthán I,4. fej., továbbá Guttmann M. Erec stb. 99 és köv. 110 és köv.)

III.
A Rabbik és az áldozati kultusz.

A Rabbik szerint az áldozat intézménye egyik jele az isteni szeretetnek Izráel iránt. Célja, hogy 
békét hozzon a világ számára. (Lev. r. IX,8–9.) Mindamellett szerintük az áldozati kultusznak nincs 
uralkodó jellege, hanem egyenlő értékű a Tóra ismeretével és tanulmányozásával, az imával és a jó 
tettekkel. Az áldozati szertartás egyes részeinek szimbolikus értelmet adtak és mély erkölcsi 
tanulságokat vontak le belőlük. Így pl. az áldozati szabályok bizonyítják, hogy Isten az üldözötteket 
pártolja. A szarvasmarhákat elragadják az oroszlánok, a kecskéket a párducok, a juhokat a farkasok, 
de az Isten azt parancsolta: „Ne azokat mutassátok be áldozatul nekem, amelyek más állatokat 
üldöznek, hanem azokat, amelyek üldözést szenvednek” (Baba Qama 93a). Hasonló módon 
tanította Philo, hogy „az áldozatok tökéletessége arra utal, hogy az áldozónak is feddhetetlennek 
kell lennie; hogy az izraelitáknak soha sem szabad az oltárhoz magukkal hozniok lelki gyengeséget 
vagy gonosz szenvedélyt, hanem teljes lelki tisztaságra kell törekedniök, nehogy Isten undorral 
forduljon el tőlük. Nem lehet Isten törvényszéke elé megvesztegetéssel járulni; Isten elutasítja a 
bűnöst, még ha száz ökröt (hekatombát) áldoz is naponta és kegyesen fogadja az ártatlant, még ha 
egyáltalán nem is mutat be áldozatot. Isten előtt kedvesek a tűz nélküli oltárok, amelyeket az 
erények koszorúja övez”.
A Rabbik a bűnbánat alapvető fontosságát hirdetik, majdnem mindenhatóságot tulajdonítanak 
annak az ember lelki életében. „Megkérdezték a Bölcseséget: ‘ha az ember vétkezik, mi legyen a 
büntetése?’ A Bölcseség így felelt: ‘a bűn üldözi a bűnöst.’ Azután kérdezték az emberek a 
próféciát, a Tórát és Istent: ‘ha vétkezik az ember, mi legyen a büntetése?’ A prófécia azt mondta: 
‘a lélek, amely bűnt követ el, haljon meg.’ A Tóra így felelt, ‘hozzon bűnáldozatot és bocsáttassék 
meg a bűne’ Isten azonban így válaszolt: ‘bánja meg bűnét és bocsánatot nyer” (jer. Mákkóth II,8). 
A rabbinikus felfogás szerint a bűnbánat az egyedüli feltétele minden engesztelésnek és minden 
bűnbocsánatnak: „Sem a bűnáldozat, sem a vétekáldozat, sem az Engesztelés napja nem használ 
bűnbánat nélkül” (Tószefta Jóma V,9; M. u. o. VIII,8). Az áldozatok megszűntével a Tóra tanulása, 
ima és jótékony cselekedetek léptek végérvényesen a templomi kultusz helyébe. Ez az oka annak, 
hogy a szentély pusztulása nem bénította meg a zsidóságot. A szentély pusztulása után is 
megmaradt a zsinagóga Tóra felolvasásával és Tóra magyarázásával és közös istentisztelettel 
áldozó pap és áldozati szertartás nélkül. A szentély csak Jeruzsálemben volt, de zsinagóga ott volt 
minden faluban, mint a zsidó hit kifejezője, napról-napra és hétről-hétre. „A szentély volt az oltár, a 
zsinagóga a tűzhely, de a szent tűz mindkettőn égett. A szentély pusztulásával kialudt a tűz az 
oltáron, eltaposta azt a győztes lába, de tovább izzott a tűzhelyen… a zsidó nép az ő egész, hosszú 
történelme folyamán alig mutathat fel valami csodálatosabbat, mint a zsinagóga megteremtését. 
Egyetlen emberi intézménynek sincs hosszabb összefüggő története és egyik sem tett többet az 



emberi nem emelkedéséért” (Herford).

IV.
Az áldozat zsidó értelmezései.

A rabbinikus zsidóság elfogadta az áldozati törvényeket, de nem állítja azt, hogy kielégítő 
magyarázatot talált minden részletére. „Az áldozati intézkedések a kinyilatkoztatott vallás szerves 
részét alkották és az írott törvények kötelező erejével bírtak. Nem volt gyakorlati jelentősége azon 
probléma kutatásának, hogy miért rendelte el ezt így a Törvényalkotó és miért nem máskép. Elég 
volt az a tény, hogy Ö rendelte ezt el Izráel számára ” (Moore). Néha a Rabbik a szimbolizmushoz 
folyamodtak, persze sokkal kisebb mértékben, mint Philo. Az ő viszonyuk az áldozatokhoz 
változatlan maradt a különböző korszakokon keresztül és élénk kifejezésre talált Jehúda Hálévi 
írásaiban a középkorban, S. R. Hirsch és D. Hoffmann írásaiban az újabb időkben. Ez utóbbi szerint 
az áldozat jelképezi az ember Isten iránt érzett háláját, függését Tőle, a tökéletes odaadást, amellyel 
Neki tartozik, végül az ember bizodalmát Iránta.
Az áldozat szimbolikus magyarázatával párhuzamosan halad az úgynevezett jogi magyarázat. Ezt 
képviseli Ibn Ezra és sok tekintetben Náchmánidesz. Ennek az elméletnek lényege a következő: Ha 
az ember bűnbe esik, életével tartozik Istennek; de a kegyes Gondviselés megengedi neki, hogy 
önmaga helyett egy hibátlan áldozatot hozzon, amelyre a kéz rátámasztása által képletesen 
átruházza bűnét.
Egészen más Maimonidesz és Ábárbánel racionális felfogása az áldozatról. Maimonidesz szerint az 
áldozati kultusz hozzáigazodott a nép kezdetleges eszmevilágához és arra törekedett, hogy eltérítse 
a népet pogány szomszédainak alacsonyrendű vallási szokásaitól. (Lásd a Lev. XVII,7-hez szóló 
magyarázatot.) Ezért korlátozza a Tóra az áldozatok bemutatását egyetlen helyre; ezáltal ezt a 
különleges istentiszteleti formát szűk határok közé szorítja. Kerülő úton, lassan és fokozatosan 
jutott így Izráel a legmagasabb istentisztelet színvonaláig, ami szellemi természetű. Abban az 
időben nem lehetett az emberekkel megértetni, hogy lehet Istent szolgálni áldozatok nélkül, mint 
ahogy ma is nehéz lenne olyan vallási rendszert elfogadtatni, amelyben az imának ne lenne semmi 
szerepe. Ábárbánel Maimonidesz felfogásának támogatására felhasználja Rabbi Lévinek egyik 
példázatát, amelyet a Midrásban találunk meg. „Egy király észrevette, hogy fia szeretett elhullott 
vagy vadállatok által széttépett állatok húsából enni. Erre így szólt a király: Egyék a fiú mindíg az 
én asztalomnál és majd magától leszokik erről a rettenetes szokásról. Így volt az izraelitákkal, akik 
az egyiptomi pogányságba züllöttek és áldozatokat szoktak hozni a magaslatokon a démonoknak, és 
ezáltal büntetést vontak magukra. Erre mondta a Szent, áldott legyen Ő, mutassák be mindenkor az 
áldozatokat Én előttem a szentélyben és így majd elszoknak a bálványimádástól és 
megmenekülnek.” (Lev. r. XXII,8 Ábárbánel olvasata szerint. V. ö. Hoffmann, Lev. I. 81 old.) 
Ennek a felfogásnak ellenére a Rabbik és olyan gondolkodók is mint Maimonidesz és Ábárbánel 
nem hagytak fel azzal a reménységgel, hogy a messiási időben ismét helyreáll az áldozati kultusz. 
„Még azok a törvények is, amelyeket egy emberi testület alkotott, érvényben maradnak mindaddig, 
amíg szabályszerű törvényes módon meg nem szüntetik őket. Mi nem tudjuk, hogy a Tóra e 
törvényei közül visszavonatik-e bármelyik is, de meg vagyunk győződve arról, hogy ha 
visszavonnak is azok közül egyeseket, az époly meggyőző kinyilatkoztatás által fog megtörténni, 
mint a törvényadás a Szinajon. Másrészt viszont az áldozati kultusz újjáéledését is isteni hangnak 
kell hirdetnie próféta által” (M. Friedländer).
A Rabbik azonban remélték, hogy a fejlődés folyamán az emberi erkölcsök magasabb színvonalra 
emelkednek, úgyhogy engesztelő áldozatokra nem is lesz többé szükség. Csak az Isten iránti hála 
érzése marad meg. „A messiási korban minden áldozat meg fog szűnni, kivéve a hálaáldozatot, 
amely örökké érvényben marad”. (Tanchuma Emór XIX, Midr. Tehillim LVI,4., v. ö. Guttmann M. 
Erec stb. 104.)



II. Cáv.
(VI–VIII.)

Utasítások a papoknak.

Lev VI.

1–6. Tűz a mindennapi áldozathoz.

Lev 6,2
Áronnak és fiainak. Az első öt fejezet „Izráel fiai”-nak szólt, az egész népre vonatkozott. A VI. és 
a VII. fejezet a papoknak szóló áldozati kézikönyvnek tekinthető.
törvény. Héberül: „tóra”; szószerint: „utasítás”. Ez a kifejezés: „Ez a tóra…ról” a Leviticusban 
rendszerint olyan szakaszt vezet be, amely egy külön törvényt vagy egy összefüggő 
törvénycsoportot tartalmaz.
az égőáldozatról. Az I. fejezetben leírt égőáldozat az egyén önkéntes áldozata volt. Az itt szereplő 
égőáldozat az állandó áldozat, amelyet minden reggel és este a közösség nevében mutatnak be. 
(Exod. XXIX,38–42). Ezért nevezik „támid”-nak, vagy „állandó” áldozatnak. Az esti áldozat tüzét 
égve hagyták egész éjjelen át, úgyhogy annak lángjánál meggyújthatták a reggeli égőáldozat fáját.
Későbbi korban ezeket az égőáldozatokat a közösségért bemutatott engesztelőáldozatnak tartották 
és ezért nemzeti intézménynek tekintették. Bölcseink ezért súlyt helyeztek arra, hogy az egész zsidó 
nép joga és kötelessége legyen ezeknek költségeit fedezni és nemcsak néhány gazdag adakozónak. 
Gondoskodtak továbbá arról, hogy az egész nemzet szellemileg közvetlenül részt vegyen ezeknek a 
mindennapi áldozatoknak bemutatásánál. E célból a palesztinai zsidóságot a papok és leviták 24 
„őrjáratára” osztották fel (twrm`m), amelyeknek mindegyike sorjában egy-egy hétig vett részt a 
templomi szolgálatban. Mindegyik papi „őrjárat” mellett volt egy megfelelő izraelita (nem papi) 
küldöttség (dm[m), amelynek egyrésze a papok mellett állt és imákat mondott az áldozati szertartás 
alatt. A küldöttség többi tagjai helyi imaházaikban gyűltek össze és a Tórának az áldozatokról szóló 
részeit olvasták fel. (Táánith 27ab; Josephus Antiquitates VII,14. 7.) „Így elhárult az a fenyegető 
veszély, hogy a nyilvános és állandó áldozatokat automatikusan bűnbocsánatot biztosító 
intézménynek tekintsék” (Büchler).

Lev 6,3
húzzon testére. Exod. XXVIII,39.42. írja le ezeket az öltözékeket.
a hamut. A hamunak eltávolítása (@`dh tmwrt) fejezte be az előbbi nap áldozati szertartásait, és 
ezért kellett hozzá papi ruházatot ölteni.
az oltár mellé. A hagyomány szerint az égőáldozat hamuját annak a lejtőnek a keleti oldalára 
helyezték naponta, amely az oltárhoz vezetett. Ha már nagyon magasra halmozódott fel a hamu, 
kivitték a táboron kívülre; lásd a köv. verset.

Lev 6,4
más ruhát. A szent papi ruhákat csakis a szentélyben viselhették.
tiszta helyre. Lásd a IV,12-höz szóló magyarázatot.

Lev 6,5
ki ne aludjék Nappal sem. Még szombaton is kellett tüzelőanyagot tenni az oltárra. Az a törvény, 
hogy „ne gyujtsatok tüzet a ti lakóhelyeiteken sehol szombatnak napján” (Exod. XXXV,3), nem 



vonatkozott a szentélyre.
a békeáldozat. Csak példaként említtetik.

Lev 6,6
Örök tűz. A mindennapi két áldozat révén a tűz állandóan égett az oltáron. Állandó tűz égett sok 
pogány oltáron is. Ott azonban a lángot vagy az istenség jelképének tekintették, vagy vele 
azonosították; míg a héber oltáron az örök tűz, – mint a „Nér támid” (Exod. XXVII,20) – csak 
tanuságtétel Izráel lankadatlan buzgósága mellett Isten szolgálatában és jelképe a vallásnak, amely 
áthatja az egész életet és nem korlátozódik meghatározott időre vagy helyre.
A Második Templom idején megállapított idejük volt mind a kóhénoknak és lévitáknak, mind a nép 
egyes családjainak, hogy mikor hozzák az oltárra való fát (Josephus; Misna Táánith IV,5; Tószefta 
u. o. IV [III] 5). Noha a fa adományozásának joga és kötelezettsége úgy mint a közáldozatok 
költségeinek fedezése az egész közösséget terhelték, mégis fát az egyes családok külön is 
hozhattak, hogy az oltár sohasem szenvedjen szükséget fában. Ezt prófétai intézkedésre vezették 
vissza (Nech. X,35; Tószefta u. o.).

7–11. További utasítások a lisztáldozatról.

Ezek a versek ismétlik és kiegészítik a II. fejezet szabályait és különös tekintettel vannak a 
mindennapi lisztáldozatra, amely a „támid” áldozattal járt (Exod. XXIX,41 köv.).

Lev 6,8
egy maroknyit. Nem határozottan megállapított mérték; mert a papok keze nem volt egyforma 
nagyságú.
illatrészül. Lásd a II,2-höz szóló magyarázatot.

Lev 6,9
A papoknak kellett azt megenniök és nem rendelkezhettek vele másként.

Lev 6,10
osztályrészükül. Nem volt szabad kovászt használni sem ahhoz a részhez, amelyet az oltáron 
égettek el (II,4.11), sem ahhoz a részhez, amely a papoknak járt.
Legszentebb. Lásd a II,3-hoz szóló magyarázatot. Ezt tehát csak Áron férfiutódai ehették.

Lev 6,11
Minden férfi. Még azok is, akik valamilyen testi hiba miatt nem voltak alkalmasak a szolgálatra; 
lásd XXI.
örök járandóság. Vagy: örök törvény.
járandóság. Vagy „illetmény” (Deutsch), vagy „osztályrész”. Hasonló értelme van a qj szónak. 
Gen. XLVII,22-ben.
bármi ér hozzájuk, szentté válik. Amint a rituális tisztátlanság, amely ragály módjára terjedt, úgy a 
rituális szentség is átment más tárgyakra is. Minden étel, ami érintkezésbe kerül szentelt étellel, 
maga is „szentté” lesz, és alá van vetve a !y`dq y`dq vagy !ylq !y`dq szabályainak (II,3), az 
esetnek megfelelően. Sok modern magyarázó szerint az a kifejezés, hogy „szentté válik”, arra utal, 
hogy a szentélynek kell azt felajánlani. Ez esetben azonban `dqy helyett `dqty-nak kellene állni a 
szövegben, mint Exod. XIX,22-ben (Wessely).

12–16. A főpap mindennapi lisztáldozata.

Lev 6,13
amely napon fölkenik őt. Ez a héber kifejezés (mint VII,35 és 36-ban is) talán azt jelenti, „a 
felkenése napjától kezdve” (Ibn Ezra). Felavatása után Áronnak minden nap lisztáldozatot kellett 



bemutatnia saját költségén, nemcsak önmagáért, hanem az egész papságért (mincháth chábittim).  
Hasonlóképpen minden pap bemutatott lisztáldozatot, de csak szolgálata kezdetén (mincháth 
chinnúch = „a felavatás lisztáldozata”).

Lev 6,14
sült lisztáldozatként darabokban. A megfelelő héber kifejezés nagyon homályos. A „túfiné” szót 
egyesek az asszir „tappinnu”-val hozzák összefüggésbe, amely szó egy gabona- vagy lisztfélét 
jelent. Más fordítások: „darabokra aprított süteményt… lisztáldozatnak” (Deutsch); „felaprított 
lisztáldozatnak darabokban” (Az Imit régi fordítása).

Lev 6,16
minden lisztáldozata. Azaz, nem csak az, amire itt kötelezi a Tóra, hanem ha a pap önként ajánlott 
fel lisztáldozatot, azt is egészen el kellett égetni az oltáron.

17–23. A vétekáldozat szentsége
(v. ö. IV–V,13.)

Lev 6,19
egye meg. Azt a részt, amely az előírt részek elégetése után maradt, a szolgálattevő papnak és 
társainak kellett megenniök (lásd 22. v.).

Lev 6,21
törjék el. Cserépedény magába szív és visszatart valamit a benne főzött anyag tartalmából. Ezt még 
mosás és tisztítás után sem lehet teljesen eltávolítani (lásd XI,33).

Lev 6,23
vétekáldozatból. Lásd a IV. fejezetet.

A bűnáldozat. VII,1–10.
(v. ö. V,14–26).

Lev 6,1
a bűnáldozatról. A vétekáldozattól eltérően ez nem hozott teljes engesztelést. Vagy bírságul hozták 
ezt egy „hűtlenség” elkövetéséért (lásd V,14–16.20–25), a jóvátételen kívül; vagy kétes esetekben 
(lásd V,17–19), amidőn az volt a rendeltetése, hogy megsemmisítse a bűn hatásait.
legszentebb. Lásd a II,3-hoz szóló magyarázatot.

Lev 6,2
Azon a helyen, ahol. Lásd az I,11-hez szóló magyarázatot.
hintse. A vétekáldozat vérét az oltár alapja felé hintették vagy a szarvaira kenték (IV,6 köv.), hogy 
ezzel a teljes engesztelést jelképezzék. De a bűnáldozat nem ilyen célt szolgált, (lásd az 1. verset;) 
ezért a vérrel csak körülhintették az oltárt.

Lev 6,7
aki engesztelést szerez vele. A szolgálattevő pap.

Lev 6,8
bőre. Az égőáldozatot le kellett nyúzni (I,6).

Lev 6,10
vagy száraz. Olaj nélkül: ez a szegény ember vétekáldozata volt, aki lánglisztet hozott állat helyett 
(V,11); lásd azonban Num. V,15.



11–21. Békeáldozat és hálaáldozat.
(v. ö. III.)

Lev 6,11
a békeáldozatról. Lásd a III,1-hez szóló magyarázatot. Ez a csoport három részre oszlik: 1. 
Hálaáldozatok betegségből való felgyógyulás vagy veszélyből való szabadulás esetében (Zsolt. 
CVII). 2. Olyan áldozatok, amelyeket fogadalom teljesítéseképpen hoztak, amit baj idején ígértek 
meg (Zsolt. CXVI). 3. Önkéntes áldozatok, amidőn az embert szíve készteti erre hálából Isten 
jótéteményeiért (Zsolt. CIII,1–5).

Lev 6,12
hálaadásul. Bölcseink a hálaáldozatot egyik legértékesebb áldozatnak tekintették; és azt mondják, 
hogy a messiási korban minden áldozat befejezi majd nevelőhatású küldetését, kivéve ezt az egyet, 
amely a hála kötelességét vési az ember lelkébe. Ez az áldozat fennmarad örökre. A próféták a 
hálátlanságot olyan bűnnek tekintik, amely az embert az oktalan állat színvonala alá süllyeszti (Jes. 
I,3). Az áldozatok megszűnése óta a zsidók helyettük hálaimákkal hódolnak Istenüknek. Akik az 
életet veszélyeztető tengeri vagy szárazföldi útról térnek haza, fogságból szabadultak meg vagy 
nagyobb betegségből épültek fel, nyilvánosan elmondják a „Gómél”-áldást a Tóra előtt.
kovásztalan kalácsokat. Lásd a II,4-hez szóló magyarázatot.

Lev 6,13
Kovászos kenyérből. Ami rendes étkezés és kultuszbeli étkezések tartozéka is volt; ezt 
természetesen nem mutatták be az oltáron (lásd II,11).

Lev 6,14
mindegyik áldozatából egyet. Egy lepényt minden fajtából.

Lev 6,15
az áldozás napján. V. ö. VIII,32 „És ami megmarad a húsból és a kenyérből, azt tűzben égessétek 
el”.

Lev 6,16
fogadalom vagy felajánlás. Mindkettő hasonló jellegű, csak a bemutatási kötelezettség 
szempontjából van közöttük eltérés. Ha valaki azt mondja, „magamra vállalom egy áldozat 
hozatalát”, (yl[ yrh), az állat megjelölése nélkül, akkor mindenesetre kell neki egy áldozatot 
bemutatni. Ez a: rdn. Ha pedig azt mondja, „ezt az állatot feláldozom” (hz yrh), akkor a felelősség a 
kijelölt állatpéldányhoz fűződik. Ha elvész, nem köteles mást hozni. Ez a: hbdn. (Qinim I,1).
és másnap. Ezeket gyakrabban hozták, mint a hálaáldozatokat; és ha ugyanaz a törvény vonatkozott 
volna a fogadalmi áldozatokra mint a békeáldozatokra, nagyon sok hús ment volna veszendőbe. A 
harmadik napon azonban ennek a húsát sem volt szabad használni.

Lev 6,18
nem lesz beszámítva. Azaz, az áldozat érvénytelen lesz.
megvetés tárgya. Héberül: „piggúl”; terminus technicus az állott áldozati húsra.
viselje bűnét. XIX,8 megállapítja, hogy aki ilyen húst eszik, „az az ember irtassék ki a népből”. 
„Nem emberek által keresztülviendő büntetés, hanem Isten által” (Driver). (Talmudi felfogás. V. ö. 
Maimonidesz, Misna Komm. Szanh. IX. fej. végén.) Több visszataszító bűnnek, mind az erkölcs, 
mind a kultusz területein, büntetése a trk „kiirtás” volt; egyes esetekben némelyek szerint, a trk a 
kiközösítéssel volt azonos. Az az ember, aki nem akart belépni az isteni szövetségbe (Gen. 
XVII,14), vagy az, aki nem akart résztvenni a peszachi ünnepségben, a nemzet születési ünnepén 
(Exod. XII,15), árulónak számított, és a kiközösítés nem volt túlságosan súlyos büntetés számára 
(Sulzberger).

Lev 6,19



És a húst. T. i. a békeáldozat húsát.

Lev 6,20
tisztátalanság van rajta. Ez olyan tisztátalanságra vonatkozik, amely testi eredetű és az emberben 
magában van, XI–XV. foglalkozik ezekkel.

Lev 6,21
ember tisztátalanságát. Lásd V,2 köv.
undok állatot. Héberül: amf $q`. Csúszó-mászót, amelyet nem volt szabad megenni.

22–27. A zsír és a vér tilalma.

Lev 6,23
zsírját. Általánosságban III,17-ben beszél erről. Itt részletezi a dolgokat.
se ökörnek, se juhnak, se kecskének. A három áldozati állat; ezeknek a zsírját, amelyet blj-nek 
neveznek, tilos megenni, kivéve a hússal szervesen összetartozó zsírt, mely nem esik tilalom alá. A 
tiszta állat többi zsírját @mw`-nak nevezik és meg van engedve.

Lev 6,24
Elhullott állatnak. Héberül: „nevéla”, ezt a terminus technicust használják olyan állatra is, amelyet 
nem az előírás szerint vágtak le.

Lev 6,26
sem madárét, sem baromét. Mivel itt csak ezt a két gyüjtőfogalmat említi, bölcseink azt a 
következtetést vonták le, hogy ez a tilalom nem vonatkozik a halakra. Ezért a rituális sózás 
kötelezettsége, amelynek az a célja, hogy eltávolítsa a vért, nem kötelező a halaknál (Keritóth 20b).

Lev 6,27
vért eszik. Lásd a XVII,10-hez szóló magyarázatot.

28–34. A papok része a békeáldozatból.

Lev 6,30
lengetéssel. Az áldozatnak előírt részét az áldozó kezére tették, azután a pap saját kezét az áldozó 
keze alá tette, azt először előre és hátra, majd felfelé és lefelé mozgatta; ezzel jelképezte, hogy az 
áldozat Istené, az ég és föld uráé.

Lev 6,31
a szegy. Csak a zsírt kellett az oltáron feláldozni, a szegy a pap osztályrésze volt.

Lev 6,32
a jobb combot. Ezt tekintették az állat egyik legjobb részének és a legelőkelőbb vendégnek tartották 
fenn, (I. Sám. IX,24).

Lev 6,34
a lengetett szegyet és az adomány combját. A szegy az, amit lengettek és a comb az, amit 
„adomány”-ként (terúma) adtak.

35–38. Befejező rész az áldozatokról.

Lev 6,35
amelyen. Azaz, azon a napon és attól kezdve; v. ö. a VI,13-hoz szóló magyarázattal.



Lev 6,37
a fölavatásról. Szószerint: „megtöltés”. „A kéz megtöltése” héber terminus technicus valamely 
állásra való kinevezésre; bizonyára célzás rejlik benne az áldozatokra, amelyeket a kézbe tettek és 
ami feljogosította őt, hogy szolgálatot teljesítsen mint pap. Ezt az áldozatot Exod. XXIX. írja le.

A szentély szolgálatának bevezetése.
(VIII–X.)

Lev VIII.
Áron és fiainak felszentelése.

Áron és fiainak kijelölése a papságra Exod. XXVIII-ban található meg; Exod. XXIX és XL-ben 
megtaláljuk az utasításokat ruházatukra vonatkozólag és bevezetésüket szent tisztségükbe. 
Könyvünk először leírja az áldozatok különböző csoportjait és csak azután számol be a szentély 
szolgálatának berendezéséről és a papság felszenteléséről.

Lev 8,2
a kosarat a kovásztalan kenyérre. Lásd Exod. XXIX,2.

Lev 8,3
az egész községet. Némely magyarázó (pl. Ibn Ezra) szerint ez a kifejezés csak a törzsek fejeire és 
véneire vonatkozik; mások szerint mindenkinek szólt ez a felszólítás. A nagy többségnek azonban 
kinn kellett volna állnia, bizonyára a Szinaj hegy lankáin, amelynek aljánál táboroztak.

Lev 8,5
Ez az. A felszentelés, amelynek kezdődnie kell, Isten határozott akaratára történik. Azért volt 
szükséges az egyetemes gyűlés tanúságára a felszentelésnél, hogy elhárítsanak minden esetleges 
lázadást, amely Áron és fiainak előjogai ellen irányulna. Ilyen lázadási kísérlettel találkozunk 
Kóráhnál (Num. XVI).

Lev 8,6
És odavezette Mózes. A találkozás sátrának bejáratához, ahol a mosdómedence volt.
megmosdatta. Azaz, megparancsolta nekik, hogy mossák meg kezüket és lábukat (Ibn Ezra). A 
Szifra szerint a papoknak először egész testüket meg kellett füröszteniök, ahogy azt a főpap az 
Engesztelés napján tette (XVI,4). Rendesen csak kezüket és lábukat mosták meg, amidőn a 
szentélybe beléptek. (Exod. XXX,19); de a felszentelés napján teljes fürdés volt kötelező. A fürdés 
lelki jelentősége, mint a felszentelés első foka, érthető.

Lev 8,7
Ráadta. Áronra. Áron és fiainak ruházatát leírja Exod. XXVIII., a papok ruházatát Exod. XXIX. 
Áron és fiainak beöltöztetése volt a következő lépés szent tisztségükbe való bevezetésüknél. Ezzel 
ellátta őket Mózes szentségük és tisztségük látható jelvényeivel; lásd Exodus 342. old.

Lev 8,8
az Úrim-ot és Tummim-ot. Lásd Exod. XXVIII,30-hoz szóló magyarázatot.

Lev 8,10
a kenőolajat. Ennek alkatrészeit Exod. XXX,23–25. írja le. Az olajat a naptól perzselt bőrre 
gyakorolt hűsítő hatása a kényelem és boldogság jelképévé tette; míg világításra alkalmas volta a 
világosság és az élet gondolatára utalt. Ezért az olajjal való felkenés jelképévé lett az isteni 
szellemből kisugárzó világosságnak és életnek.
mindent, ami benne volt. A frigyládát, a színkenyerek asztalát stb.



Lev 8,11
az oltárra. Az égőáldozati oltárra.
hétszer. Az oltár felszentelése hét napig tartott; minden nap fel kellett kenni; Ex. XXIX,36.

Lev 8,12
És öntött a kenőolajból. Más helyeken (Exod. XXVIII,41; XL,15; Lev. VII,36; X,7) az összes 
papokról az áll, hogy felkenték őket. Noha Áront és fiait is behintették olajjal, de csakis a főpapnak 
öntöttek olajat a fejére.

Lev 8,13
amint parancsolta az Örökkévaló. Lásd Exod. XXIX,8. köv.

Lev 8,14
a vétekáldozat tulkát. Az első bemutatott áldozatnak meg kellett tisztítania a papokat minden 
vétküktől, amit elkövethettek. Előbb nekik maguknak kellett engesztelést nyerniök és csak ennek 
megtörténte után támogathattak másokat megszerzésében.
rátették kezüket. Eközben beismerték bűneiket; lásd az I,4-hez szóló magyarázatot.

Lev 8,15
És levágta. Mózes. Az eljárás ugyanaz volt, mint ami rendszerint a vétekáldozattal járt (IV. fejezet).

Lev 8,17
amint parancsolta az Örökkévaló. Lásd IV,12.

Lev 8,18
kosát. A vétekáldozat után közvetlenül bemutattak egy égőáldozatot (lásd Exod. XXIX,15 köv.) 
annak kifejezésére, hogy teljes szívvel alávetik magukat Isten akaratának, Őt akarják követni. Az 
égőáldozatnál szokásos szertartásokat végezték el. (I. fej.).

Lev 8,22
a felavatás kosát. Ez utóbbi volt a speciális felszentelési áldozat (Exod. XXIX,19 köv.); lásd a köv. 
verset.

Lev 8,23
fülének… kezének… lábának. Jelképes cselekedet; utal az egész test felszentelésére. A papnak 
felszentelt fülre volt szüksége, hogy mindíg figyeljen Isten parancsolataira; felszentelt kezekre, 
hogy mindenkor teljesítse az Ő akaratát; és felszentelt lábakra, hogy mindíg szent utakon járjon 
(Dillmann); lásd Ex. XXIX,20.

Lev 8,24
És odavezette Áron fiait. Ez Áronra nem vonatkozik, mert Áron kétségtelenül Mózes mellett állt az 
egész szertartás alatt.

Lev 8,25
jobb combot. Lásd a VII,32-höz szóló magyarázatot.

Lev 8,27
És rátette az egészet. A különböző áldozatoknak felsorolt részeit a papok kezére tették. Ezzel 
emlékeztették őket megbizatásukra, amelyet a nép érdekében az oltár szolgálatában kellett 
végezniök, továbbá arra, hogy hűségesen teljesítsék a rájuk bízott szent kötelességet.
és lengette azokat. Lásd a VII,30-hoz szóló magyarázatot.

Lev 8,29
És Mózes. Mivel a papi szolgálatot ideiglenesen ő végezte.

Lev 8,30
a kenőolajból és a vérből. Ez volt a felszentelő szertartás csúcspontja; a kettős behintés 
„megszentelte” a papokat és ruháikat és egyben jelképezte a papság két főkötelességét: az isteni 
világosságot terjeszteni és hirdetni azt az igazságot, hogy Isten engesztelést nyújt az őszinte 



megtérőnek.
fiaira. Lásd a 12. vershez szóló magyarázatot.

Lev 8,31
és ott egyétek meg. Ez az étkezés pecsételte meg a papok szövetségét Istennel. Arról a szokásról, 
hogy a szerződés megkötését szertartásos lakomával szentesítik, lásd Gen. XXXI,46-hoz szóló 
magyarázatot.
amint parancsoltam. Ez úgy értendő, hogy Isten előzőleg azt Mózesnek megparancsolta. Ő követi 
az isteni rendelkezést. A Septuaginta így fordítja ezt a helyet: „amint parancsot kaptam rá”. Valóban 
ezt a héber szöveget nyerjük, ha a pontozást megváltoztatjuk, anélkül, hogy egyetlen mássalhangzót 
felcserélnénk.

Lev 8,32
És ami megmarad. Reggelig.

Lev 8,33
És ne menjetek ki. Óvóintézkedés, nehogy tisztátalan dolgokkal kerüljenek érintkezésbe és 
figyelmük világi dolgokra terelődjék. A felszentelés hetében az észt és szívet bekövetkezendő 
hivatásuk szentségére és jelentőségére kellett irányítaniok.

Lev 8,34
Amint tették ezen a napon. Az első napon végzett szertartásokat ismételni kellett a hét nap 
mindegyikén (Exod. XXIX,35. köv.).

Lev 8,35
hogy meg ne haljatok. Gyakran figyelmezteti a Tóra a papokat, hogy az isteni szabályok 
megszegése a legnagyobb veszélybe döntheti őket.

Lev 8,36
És Áron és fiai elvégezték. Önként alávetették magukat a felszentelés szertartásának, ezzel 
bizonyították, hogy készek a Legfelsőbb szolgálatába lépni.

III. Semini.
(IX–XI.)

Lev IX.
A papok átveszik hivatalukat.

Lev 9,1
a nyolcadik napon. Hét nap múltán, ameddig a papok felavatása tartott.

Lev 9,2
borjút. Egy kétéves állatot.
vétekáldozatnak. Az újonnan beiktatott főpap azzal kezdte szolgálatát, hogy vétekáldozatot mutatott 
be önmagáért és fiaiért.

Lev 9,3
A népért hozott áldozat összefoglaló jellegű volt, az áldozatok főtípusai képviselve vannak benne. 
Ennek a szertartásnak egyszerűsége ellentétben áll azoknak az áldozatoknak hatalmas tömegével, 
amelyeket Salamon király mutatott be, midőn felszentelte a templomot (I. Kir. VIII,63). Isten nem 
követel többet népétől, mint amennyit az el bír viselni.

Lev 9,3



Izráel fiaihoz. Azaz, az összegyűlt vénekhez, akik a közösséget képviselték.

Lev 9,4
megjelenik. A héberben perfectum van; úgy mondja el az eseményt, mintha már megtörtént volna, 
mert bizonyos benne, hogy meg fog történni.

Lev 9,5
az Örökkévaló színe előtt. Az Ő jelenlétében, mivel a találkozás sátra előtt gyűltek össze.

Lev 9,6
cselekedjétek. Amíg a papok és a nép nem tisztulnak meg, Isten nem nyilatkozik meg előttük, és 
nem mutatja az Ő helyeslését.
az Örökkévaló dicsősége. Istent magát nem fogják látni, csak jelenlétének megnyilvánulását (24. 
v.), bizonyos jelenségek megtörténte által.

Lev 9,7
Jöjj közelebb. Áron bizonytalanul és félénken közeledett az oltárhoz; Mózesnek biztatnia kellett őt 
(Szifra). Nem a gőgösség vagy büszkeség érzésével tette meg Áron az első lépéseket szent hivatása 
kezdetén.
magadnak és a népnek. A főpap tisztasága magával hozta és visszatükrözte a nép tisztaságát is.

Lev 9,9
Áron fiai. Mivel Áron maga vágta le az áldozatot, szüksége volt fiai segítségére a többi szertartás 
elvégzésénél.
az oltár szarvaira. Az égőáldozati oltárról van szó.

Lev 9,10
a vétekáldozatból. Lásd IV,8 és köv.

Lev 9,11
És a húst és a bőrt. Lásd IV,12.

Lev 9,13
darabjai szerint. Lásd I,6.

Lev 9,15
bemutatja… mint az előbbit. A tisztítást, azaz a vér hintését épúgy végezték, mint Áron 
vétekáldozatánál, 8. v. és köv.

Lev 9,21
lengette. T. i. mielőtt a zsír elégett az oltáron. A lengetés szertartásáról lásd a VII,30-hoz szóló 
magyarázatot. A leírt áldozatok sorrendjének különös jelentősége volt. Először jött a vétekáldozat, 
ami az ember alárendelését jelképezi Istennel szemben; azután a lisztáldozat, ami a munka 
megszentelését jelentette; és végül a békeáldozat jelképezte az egyesülést Istennel. Először 
szabaduljanak meg a bűntől, azután vessék alá akaratukat Isten akaratának, szenteljék meg 
mindennapi munkájukat Isten szolgálatában és akkor Isten közelségébe juthatnak, ami az ember 
számára a legfenségesebb élmény.

Lev 9,22
fölemelte két kezét. Áldásra.
megáldotta őket. Rabbinikus hagyomány szerint a papi áldás (Num. VI,22. köv.) szavait mondta el. 
(jerus. Táánith IV,5; Náchmánidesz, Rási).

Lev 9,23
megáldották a népet. A zsidó hagyomány szerint a következő szavakkal köszöntötték a népet: „És 
legyen az Úrnak, a mi Istenünknek kelleme mi rajtunk, s kezeink munkáját szilárdítsd meg nálunk, s 
kezeink munkáját – szilárdítsd azt meg”. (Zsolt. XC,17) (Rási).

Lev 9,24



És tűz jött ki. Az áldozati hús részeit, amelyek még az oltár tűzhelyén voltak, hirtelen isteni tűz 
emésztette meg. Ez azt jelképezi, hogy az áldozat és az eszme, amit az kifejez, kegyet talált Isten 
színe előtt: v. ö. I. Kir. XVIII,38.
ujjongtak. Háladalt zengtek (Tárgum, Rási).
és leborultak arcukra. Hálával és imával; v. ö. Gen. XXIV,26.52.

Lev X.

1–5. Nádáb és Ábihu halála.

Lev 10,1
Nádáb és Ábihu. Áron legidősebb fiai. Hirtelen haláluk tanulságosan hirdeti: „Ne dicsekedjél a 
holnapi nappal, mert nem tudod, mit szül a mai nap”. (Péld. XXVII,1.) Úgy látszott, hogy ez a nap 
lesz Áron életének legboldogabb napja. Milyen emelkedett lehetett Áron hangulata, midőn a főpapi 
ruházatban lépkedett és magas tisztségének megfelelő szolgálatát végezte, és nemsokára két fia 
feküdt holtan lábainál!
serpenyőjét. Ezen szokták az izzó parazsat vinni.
idegen tüzet. Olyan tüzet, amely nem volt megszentelve, amely nem az isteni lángok által gyújtott 
oltártűzből eredt. Éppen a szentély felavatásának napján a szolgálatnak egy lényeges részét akarták 
megváltoztatni pillanatnyi szeszélyük hatása alatt. Az adott körülményeket és a tisztségüket 
tekintetbe véve, megbocsáthatatlan bűn volt az, amit cselekedtek. Mivel ez elbeszélés után az a 
törvény következik, hogy a papoknak nem szabad részegítő italt inni, mielőtt szolgálatukat végzik 
(8. v. és köv.), bölcseink azt állítják, hogy Nádáb és Ábihu ittas állapotban merészeltek belépni a 
szentélybe. Egy másik magyarázat az, hogy nem kérték ki sem Mózes, sem Áron véleményét ebben 
a kérdésben és apjuk és nagybátyjuk szándékos mellőzése irígységből fakadt. Így gondolkoztak: 
„Mikor halnak meg ezek az öregek? Meddig kell még várnunk, hogy mi vezethessük a 
közösséget?” Rosszindulatú becsvágy késztette őket, hogy elkövessék azt a tettet, amely aztán 
végzetessé vált számukra (Szifra XVI,1–2. jerus. Gitt. I,2. Peszikta d. r. Káhána Ácháré Móth 
elején).

Lev 10,2
megemésztette őket. Csodálatos módon, – így magyarázzák bölcseink – csak a lelkük pusztult el, de 
testük épségben maradt (Szanhed. 52a; l. m. a Tárgum Jerusalmi körülírását). Valószínű, hogy a tűz 
villámcsapásszerűen jött és megölte őket, anélkül, hogy ruházatuk elpusztult volna. Egyébként e 
vers hagyományos magyarázatából is arra lehet következtetni, hogy a halotthamvasztás gondolatát 
annyira visszataszítónak találták, hogy még ott is kiküszöbölik a lehetőségét, ahol mint büntetés 
szerepel. (l. Lőwinger. A halotthamvasztás zsidó szempontból 16–17. o.).

Lev 10,3
Ez az, amit szólt. A következő szavak nem fordulnak elő szószerint sehol, de a gondolat mégis 
következménye az Ex. XIX,22 és XXIX,1.44-ben mondottaknak, ahol a papok szentségéről és 
kötelességeiről van szó.
a Hozzám közelállók által. Éles ellentétben azzal a modern felfogással, amely szerint magasrangú 
vagy lángeszű emberek túltehetik magukat az erkölcsi törvényeken, a zsidóság azt tanítja, hogy 
mennél nagyobb valakinek a tudása, mennél magasabb az állása, annál szigorúbb mérték szerint 
ítélik meg őt (S. R. Hirsch) „Az igazaktól Isten mindent számonkér hajszálpontossággal” (Jebám. 
121b).
az egész nép előtt megdicsőíttetem. Ha Isten megszenteltetik azok által, akik közel állanak hozzá, 
annak az lesz a következménye, hogy dicsőíteni fogja Őt az egész nép, amely a papoktól várja, 
hogy vezessék őket és hogy példát mutassanak.
hallgatott. Nem talált feleletet Mózes érvelésére; vagy pedig belenyugodott az igazságos ítéletbe, 



amellyel Isten fiait sujtotta; v. ö. Zsolt. XXXIX,10. „Elnémultam, nem nyitom meg szájamat, mert 
Te cselekedted”.

Lev 10,4
Misáélt és Elcáfánt. Áron unokatestvérei és legközelebbi rokonai, akik nem voltak papok. Ha pap 
érintette volna meg a hullát, tisztátalanná vált volna és egy ideig alkalmatlan lenne a szent 
szolgálatra.
testvéreiteket. Rokonotokat.
a táboron kívülre. Hogy ott eltemessék őket. Mivel a sír mindenkit tisztátalanná tett, aki vele 
érintkezésbe jutott, a halottat a táboron kívül temették el.

Lev 10,5
köntöseikben. Lásd a 2. vershez szóló magyarázatot.

6–7. A papok ne gyászoljanak.

Lev 10,6
ruhátokat meg ne szaggasátok. A legelterjedtebb jele a gyásznak (Gen. XXXVII,29; XLIV,13). Ma 
is megszaggatják a zsidók ruháikat (keria), ha közeli rokon haláláról értesülnek.
hogy meg ne haljatok. Mert a gyász esetleg azt jelentené, hogy megbocsátják a szentély 
megszentségtelenítését, amit a halottak elkövettek.
és meg ne haragudjék. A régi rabbinikus magyarázat összeköti ezt a kifejezést, hogy „ne 
haragudjék” a következő mondattal. Eszerint tehát így fordítandó: „és meg ne haragudjék az egész 
gyülekezetre, látván, hogy összes testvéreitek, Izráel egész háza, megsiratja a tüzet, stb.”. Ez azt 
jelenti: Ha a papok mutatnák bánatukat, a gyülekezet többi tagjai is meggyászolnák a szomorú 
eseményt és talán Isten ellen is zúgolódnának a szerencsétlenség miatt, amely megzavarta az ünnepi 
napot. Akkor Isten haragja ellenük fordulna (Bachja b. Ásér Tóra-komm. i. h.).

Lev 10,7
ki ne menjetek. V. ö. VIII,33 és XXI,12.

8–11. Intés a papoknak a részegítő ital élvezése ellen.

Lev 10,9
Bort és részegítő italt. Amint már fentebb megjegyeztük, bölcseink összefüggésbe hozták Nádáb és 
Ábihu esetét ezzel a rendelkezéssel, amely megtiltja a részegítő italok élvezetét a templomi 
szolgálat előtt. Az elkseredett lelkű emberek egyébként már a bibliai korban is a borban kerestek 
menekülést fájdalmuk elől. („Adjatok részegítő italt a bujdosónak és bort az elkeseredett 
lelkűeknek; igyék, felejtse el szegénységét és szenvedésére ne emlékezzék többé.” Péld. XXXI,6–7) 
A halott megsiratásának tilalmát követi eszerint egy új parancs, hogy ne keressenek gyászukban a 
borban vigasztalást.
midőn bementek a találkozás sátrába. A bor Isten jótékony adománya, ha mérséklettel élvezik. A 
papoknak nem kell tartózkodniok tőle, kivéve, amidőn szent szolgálatukat végzik mint papok vagy 
tanítók.

Lev 10,10
és hogy különbséget tegyetek. Mivel ők olyan kérdésekben hivatottak dönteni, amelyek a nép 
életfontosságú ügyeit érintik, döntésüknek nem szabad határozatlannak vagy zavarosnak lenni. 
„Ámde ők még mindíg bortól támolyognak és a részegítő italtól tántorognak” (Jes. XXVIII,7), ez az 
a rettenetes vád, amit Jesája Júda iszákos szellemi vezetői ellen emel; lásd Exodus 464. old.
a szent és a nem szent között. Ez nem csak a rituális ügyekre vonatkozik. Szent kötelessége a 
papnak, hogy tanítsa az embereket megkülönböztetni a szentet a nem szenttől, hogy különbséget 



tegyen a sötétség és a világosság, a tiszta és a tisztátalan, a jó és a rossz között; Deut. XXIV,8.

Lev 10,11
hogy tanítsátok. A papság kötelességét megkapóan jellemzi Máleáki próféta: „Mert a papnak ajkai 
tartoznak őrizni a tudást és szent tanítást keressenek szájából, mert az Örökkévaló Istennek küldötte 
ő” (II,7).

12–19. Intézkedés a bevezető áldozatokról.

Miután közbevetőleg elmondotta Nádáb és Ábihu tragédiáját, folytatja a IX. fejezetben megkezdett 
törvények előadását. Az előbbi versek megindokolják, hogy Nádáb és Ábihu miért nincsenek már 
felsorolva Áron fiai között a 12. versben.

Lev 10,12
a lisztáldozatot, ami megmaradt. Lásd IX,4. Csak egy marék lisztet égettek el, a többi a papé volt 
(II,3).

Lev 10,13
mert ezt parancsolták nekem. Úgy látszik ezek a szavak az itteni különös körülményekre 
vonatkoznak. A papok egyék meg a részüket a lisztáldozatból, ámbár gyászban voltak.

Lev 10,14
és leányaid. Mivel a békeáldozatok nem a „legszentebb” csoporthoz tartoztak, azért ezeket az 
áldozati részeket Izráel táborának minden „tiszta” helyén megehették. Így a papok leányai is 
részesülhettek belőle.

Lev 10,16
A vétekáldozat bakját. Lásd IX,15.
Eleázárra és Itámárra. IX,15 szerint Áron mutatta be ezt az áldozatot. Mózes azonban mégis Áron 
fiaihoz intézi szavait, hogy ne csorbítsa a főpap tekintélyét és méltóságát (Rási).

Lev 10,17
szent helyen. A vétekáldozat szabályaira vonatkozólag, lásd VI,19.
hogy viseljétek a község bűnét. A Tárgum körülírja, – „hogy bűnbocsánatot szerezzetek”.

Lev 10,18
amint megparancsoltam. VI,19-ben. Hozzáértendő: „Az Örökkévaló nevében”.

Lev 10,19
És szólt Áron. Ámbár a szemrehányást Áron fiaihoz intézte Mózes, valójában Áronnak szólt az 
(lásd a 16. vershez szóló magyarázatot). Mivel e napon a papoknak engesztelést kellett szerezniök 
önmaguk számára, nem tartották magukat elég tisztáknak ahhoz, hogy résztvegyenek abban az 
ünnepélyes szertartásban, amelynek keretében ehettek volna a nép vétekáldozatából. A 
tökéletlenség érzése még jobban erősbödött náluk, midőn „ilyesmik” – t. i. Nádáb és Ábihu halála – 
történtek.

Lev 10,20
jónak tetszett szemében. Meg volt győződve arról, hogy a papok dicséretre méltó indokból 
cselekedtek úgy.

A tisztaság törvényei.
XI–XVI.

Leviticus első tíz fejezete a szentély törvényét tartalmazza a szó szorosabb értelmében. A könyv 



többi részei – eltekintve egyes paragrafusoktól – nem foglalkoznak a papokkal és az áldozatokkal. 
Ezeket a részeket a mindennapi élet törvényének lehetne nevezni. A Tóra az emberi élet minden 
részletét felöleli; az ő szemszögéből semmi nem tekinthető „világinak”, ami az emberrel 
kapcsolatban van. A Tóra behatol az izraelita otthonába és ellenőrzi a házi élet legbensőbb 
vonatkozásait is. Rendkívül fontos a Tórának ezt a jellegzetességét helyesen értelmezni. „Isten 
törvénye magába foglalja az élet teljességét annak minden cselekedetével; és mivel e cselekedetek 
egyikét sem lehet kivonni az élet egységéből, a Törvény sem zárkózhatik el ezek egyikétől sem” 
(Hermann Cohen). Ennélfogva sok olyan dolog, ami csak a fizikai életet érinti, e törvény 
hatáskörébe tartozik. Nyilvánvaló, hogy „ép testben ép lélek” ennek a szemléletnek az ideálja. A 
következő fejezetekben előírt szabályok ennek az ideálnak az eléréséhez szükséges előfeltételeket 
írják le, ezért örök értékük elvitathatatlan.

Lev XI.
Étkezési törvények.

A tisztaság törvényei között első helyen az étkezési törvények állanak, mert a mindennapi étkezés 
közvetlenül befolyásolja az ember egész létét. Ennek a fejezetnek az utóirata, (43. v. és köv.), 
világosan utal az étkezési törvények céljára. Isten felhozta Izráelt Egyiptomból, hogy „szent nép” 
legyen, „egy sajátságosan különálló nép, amely elüt minden más néptől külső szertartásai által, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentség eszméje kifejlődjék közöttük. A külső felszentelés 
jelkép volt, hogy a belső szentséget kifejezze”. A tisztasági törvényeknek, amelyek a zsidó népet a 
föld többi népétől elkülönítik, az a feladatuk, hogy mindennap újra meg újra lelkébe véssék a 
zsidóságnak a „szent nép” eszméjét, azt a világosságot, amelyet természetfeletti hatalom gyujtott 
meg, nehogy teljes sötétség legyen, – Isten fennhatóságának és tisztaságának ezt a tanúságát, 
nehogy Isten teljesen ismeretlen maradjon abban a világban, amelyet alkotott, – a „papok 
birodalmának” eszméjét, az önmaguk és a világ többi népei érdekében történt felszentelést. 
Megakadályozta továbbá, a szoros és bensőséges kapcsolatokat a pogányokkal, aminek 
következtében esetleg teljesen felszívódtak volna. Valóban az étkezési törvény megtartása a zsidó 
nép fennmaradásának fontos tényezője volt a multban és sok vonatkozásban pótolhatatlan eszköze a 
zsidó egység megőrzésének a jelenben is. Egy kiváló zsidó tudós azt írja: „Kicsinyesnek látszik, 
hogy héber áldást mondanak a kenyér felett, és hogy a gyermekeket is erre szoktatják. De ha a zsidó 
az étkezésnél arra gondol, hogy ugyanazokat a szavakat használják a többi zsidók emberemlékezet 
óta az egész világon, bárhol legyenek is pillanatnyilag, ráeszmélnek népükkel való közösségükre. 
Ellentétben az olyan hitsorsosokkal, akiknek hetekig vagy hónapokig nincs alkalmuk, hogy hitük 
vagy népük felé irányítsák gondolataikat, az a zsidó, aki megőrzi a „kásrúszt”, minden egyes 
étkezésnél gondol vallási és közösségi kötelékeire és e törvények megtartása alkalmat nyujt 
számára, hogy megújítsa pozitív állásfoglalását zsidóságával szemben és hogy ezt a tényt önként 
elismerje” (Haffkine).
Bölcseink megelégedtek azzal a kijelentéssel, hogy ezek a törvények ahhoz a csoporthoz tartoznak, 
amelyeket !yqwj-nak, „rendeletek”-nek neveznek, amelyeknek engedelmeskedni kell, ámbár 
megokolásuk felülmúlja az emberi felfogóképességet annak ellenére, hogy ezek a törvények a 
zsidók és nemzsidó pogányok gúnyolódását váltották ki. Voltak azonban mindíg olyanok is, akik 
ezekben a törvényekben higiénikus célú rendelkezéseket láttak és azt tartották, hogy bizonyos 
ételeket nem ok nélkül tilt el a Tóra, hanem egészségügyi okokból. Modern kutatók is felismerték, 
hogy egyes állatokban paraziták élnek, amelyek betegségeket okoznak és betegségeket terjesztenek. 
Ezeknek húsa tehát káros az ember számára. Az ilyen állatok tejének és húsának élvezése tilos a 
héber étkezési törvények szerint. Mivel továbbá a ragályos betegségek csirái a vérben keringenek, 
az evésre való elkészítés előtt minden állatnak húsát teljesen meg kell tisztítani a vértől. Ez a 
leghatásosabban a „sechita”, a zsidó rituális levágás által érhető el és különösen azáltal, hogy a húst 
hagyományos módon „kikóserozzák”, mielőtt étkezésre használják. A statisztikai kutatás 
bebizonyította, hogy a zsidóság, mint népréteg immunis vagy kevésbbé van kitéve bizonyos 
betegségeknek; és élettartamuk gyakran hosszabb, mint szomszédaiké. Megbízható szaktekintélyek 



ezeket az egészséges jellegzetességeket az étkezési törvények befolyásának tulajdonították. A 
középkorban, amikor járványok sok országot majdnem elnéptelenítettek, a zsidók sokkal 
kevesebbet szenvedtek a járványok pusztításaitól, mint a lakosság többi része; és ez az egészséges 
életmódjukból következő immunitás gyakran okot szolgáltatott arra a rosszakaratú vádra, hogy a 
zsidók okozták a járványt azzal, hogy megmérgezték a kutakat! Tagadhatatlan, hogy még sok 
feltárásra szoruló részletkérdés vár megoldásra a Tóra étkezési törvényével kapcsolatban, 
általánosságban azonban megállapítható, hogy megtartásuk az egészségre jótékony hatással van; v. 
ö. XVIII,5.
Az étkezési törvényekben rejlő legkiemelkedőbb gondolat azonban mégis a szentség eszméje nem 
mint elvont fogalom, hanem mint szabályozó intézkedés a férfiak, nők és gyermekek mindennapi 
életében. „Az étkezési törvények edzenek bennünket, hogy uralkodjunk ínyünk felett; ránevelnek 
bennünket arra, hogy meggátoljuk vágyakozásunk naggyá fejlődését és hogy ne tekintsük az evés és 
ivás örömét az ember létezése legfőbb céljának” (Maimonidesz). „Aki tiltott ételeket eszik, azt 
áthatja a tisztátalanság szelleme és kizáratk az Isteni szentség birodalmából” (Zóhár). Az étkezési 
törvények megtartásának elhanyagolását egyes korszakok a hitehagyással tartották egyenértékűnek. 
A makkabeusi vértanuk inkább meghaltak, semhogy megszegték volna azokat. A zsidók 
legnagyobb része mind a mai napig tartózkodott a tiltott ételektől, nem csak egyéni ellenszenvből, 
hanem mert Mennyei Atyánk megparancsolta, hogy tartózkodjunk azoktól (Szifra). Ezek a 
törvények felbecsülhetetlen értéket jelentenek az önuralom gyakorlásában. A mai zsidónak 
büszkének kellene arra lenni, és bele kellene oltani minden zsidó gyermek lelkébe annak átérzését, 
hogy vallása olyan önmegtagadást követel tőle, amely alól más felekezetek követői mentesek, hogy 
Izráel szent népéhez való tartozásának ára az állandó tudatos önfeláldozás. Az étkezési törvények 
táplálják az odaadásnak ezt a szellemét. Ezeknek tiszteletbentartása segíti a zsidókat abban, hogy – 
rabbinikus kifejezéssel élve – elnyomják saját vágyaikat Mennyei Atyjuk akarata előtt” (M. 
Joseph).

1–8. Tiszta és tisztátalan négylábúak.

Lev 11,1
és Áronhoz. A papok kötelessége volt, „hogy különbséget tegyenek a szent és a nem szent között, a 
tisztátalan és a tiszta között” (X,10).

Lev 11,2
Szóljatok Izráel fiaihoz. Ennek a fejezetnek a párhuzama Deut. XIV. A két szöveg közti 
eltérésekről majd a megfelelő deuteronomiumi fejezet magyarázatánál beszélünk. A tiszta és 
tisztátalan állatok közti megkülönböztetés visszamegy a bibliai történet legősibb korszakaira; de a 
kritériumok, amelyek alapján különbséget tehetnek a különböző fajták között, csak itt válnak 
ismeretessé.
a földön. A szárazföldön; elentétben a 9. verssel, ahol a vizi-állatokat sorolja fel.

Lev 11,3
ami hasadt patájú. Ahelyett, hogy felsorolná azokat az állatokat, amelyek ehetők, amint a 
Deuteronomiumban történik, itt csak az általános szabályt adja meg, amelyek segítségével az egyes 
állatfajtákat fel lehet ismerni. A „tiszta” állatnak három ismertetőjele kell, hogy legyen: a) a hasadt 
pata, b) a patáknak teljesen kettéhasítottaknak kell lenniök, c) kérődzőnek kell lennie. Valószínű, 
hogy azért emeli ki ezt a három jellegzetes tulajdonságot – hasadt pata, teljesen kettéhasadt pata, 
kérődzés –, mert ezáltal kirekeszti általánosságban a ragadozó és veszélyes természetű állatokat az 
emberi táplálék számára alkalmas állatok sorából.

Lev 11,4
a tevét. A teve patájának a talpa párnázva van. Ennek következtében szilárdan megállhat a 
homokban. E párnázat következtében a pata nincs teljesen széthasítva.



Lev 11,5
a hegyi nyulat. Ez az állat, – miként a házi nyúl is, – állandóan mozgatja az állkapcsát, mintha 
kérődznék.

Lev 11,7
a sertést. A sertés elleni ellenszenv nemcsak Izráelben volt meg. Eredetileg bizonyára visszataszító 
külseje és piszkos életmódja miatt undorodtak tőle.

Lev 11,8
dögüket. A tiszta állatnak teteme, amelyet szabályos módon levágtak, nem okozott tisztátalanságot.

9–12. Tiszta és tisztátalan halak.

Lev 11,9
a vízben van. „Ezek a jellegzetességek, amelyeket a törvény kiemel a megengedett állatoknál, t. i. a 
hasadt pata, a teljesen kettéhasadt pata, a kérődzés, a halaknál a pikkely és az úszószárny, nem az 
okot mondják meg, hogy miért ehetők, ha ezek a tulajdonságok fennállanak, és miért vannak 
eltiltva, ha nincsenek meg; hanem csak ismertetőjelekül szolgálnak, hogy általuk 
megkülönböztessük a megengedett fajtákat a tiltott fajtáktól” (Maimonidesz). Általában megtiltja a 
Tóra a különféle kagylók és rákok evését, amelyek különböző betegségeket okozhatnak, különösen 
forróégövi vidékeken.

Lev 11,10
minden élő állat közül, mely a vízben van. Ez azokra a tengeri állatokra vonatkozik, amelyek nem 
tartoznak a halak közé, pl. a fókák és bálnák.
undokság. Az előbbi paragrafusban a tiltott fajtákat „tisztátalan”-nak nevezi; azaz nemcsak hogy 
ehetetlenek, hanem dögük érintése is tisztátalanná tesz. A halakkal ez máskép van. Ezek 
„undokságok” és evésük tilos, de érintésük nem tesz tisztátalanná.

Lev 11,12
Mindaz, aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vízben. Bölcseinknek az a felfogása, hogy 
minden halnak, amelyiknek vannak pikkelyei, vannak úszószárnyai. Vannak halak, melyeknek 
pikkelyei nem ismerhetők fel szabad szemmel, de bizonyos módon megállapíthatók, ezek a 
megengedettekhez tartoznak (Chúl. 66b. Ábóda Zárá 39a).

13–19. Tisztátalan madarak.

A tiltott madarak mind a ragadozó madarak csoportjába tartoznak, továbbá azok közé, amelyek 
sötét romokban és mocsarakban élnek. De mivel a Tóra hozzáfűzi „faja szerint”, bölcseink 
felsoroltak különböző ismertető jeleket, amelyek által a tiszta madarat fel lehet ismerni (Chúl. 59a; 
61a és köv.).

Lev 11,13
útáljátok. Lásd a 10. vershez szóló magyarázatot.
a sas. A héber „neser” szót általában sassal fordítják, de nagyon valószínű, hogy a „fakó keselyűről 
van szó. Ez a leghatalmasabb ragadozómadár, Deutsch: „aranysas”-nak fordítja; lásd Deut. 
XXXII,11-hez szóló magyarázatot.
a keselyű. Deutsch: „fekete sas”.

Lev 11,15
holló. Idetartozik a varjú és a vetési varjú.

Lev 11,16
a struccmadár. Szószerint: „a jajgatás leánya”. Ez a madár úgy szerepel a Bibliában, mint romok 



között élő állat (Jes. XIII,21), amely folyton jajgat (Micha I,8).
a fecske. Más fordítás: „sólyom” (Deutsch). Eszerint a smj „rabolni” tővel lenne összefüggésben.
a sirály. Deutsch szerint: „csüllő, így neveztetik soványságáról (#j`)”.

Lev 11,17
a kuvik. Említve van Zsolt. CII,7-ben, hogy romokban lakik.
a búvár. „Így neveztetik, mert magát nyílsebességgel veti a halra, midőn azt a magas szikláról, hol 
utána leselkedik, a vízben észreveszi” (Deutsch).
a bagoly. Olyan madár, amely „a félhomályban tartózkodik”, romok lakója (Jes. XXXIV,11). A #`n 
félhomály szóval lenne eszerint összefüggésben.

Lev 11,18
a hattyú. Ugyanezzel a névvel egy négylábú szárazföldi mászó állatot is jelölnek a 30. versben.
a pelikán. A Szentírásban olyan madárnak ismerik, amely visszavonultan él pusztaságokban (Zsolt. 
CII,7).

Lev 11,19
a gólya. A héber szó talán azt jelenti, hogy „jámbor, szeretetteljes” fiókáihoz.
a gém. Talán az #na „haragudni” tővel van összefüggésben. Deutsch magyarázata szerint „haragos 
természetű madár”.
a banka. Deutsch: „összetett név [^wd (törni) és tpyk (= apyk [szikla]); így neveztetik az erdei fajd, 
mely a sziklát kivájja, hogy abba fészkét rakja”.
a denevér. Együtt említik a vakondokkal (Jes. II,20). Olyan madár, amely miként a vakond, sötét 
helyekre húzódik.

20–23. A szárnyas csúszó-mászók.

Lev 11,20
Minden szárnyas csúszó-mászó. Rovarok, melyek gyorsan szaporodnak, és az emberek számára 
csapást jelentenek.

Lev 11,21
szökőszáraik. Hátsó, tagolt lábaik magasabbak többi lábaiknál. Ezek segítségével szökdécselnek.

Lev 11,22
a sáskát. Az említett négy sáskafajta között mi már nem tudunk különbséget tenni. Ezért a későbbi 
zsidó vallási tekintélyek, tekintettel arra, hogy lehetetlen a tévedéseket elkerülni, minden sáskafajtát 
eltiltottak.

Lev 11,23
amelynek négy lába van. Azaz, a hátsó tagolt lábakon kívül.

24–26. Az érintés által származó tisztátalanság.

Lev 11,24
Ezek által. A Szifra (és Rási is) ezt a paragrafust bevezetésnek tekinti a 26. és köv. versekhez.
tisztátalanokká lesztek. Azaz, alkalmatlanok a szentélyi szolgálatban való részvételre, vagy „szent” 
étel érintésére.
estig. És akkor meg kellett fürdenie annak, aki tisztátalanná lett.

Lev 11,25
viszi. Egyik helyről a másikra. A tisztátalanság a ruházatra is átterjed, azt is meg kell tisztítani.



29–43. Tisztátalan csúszó-mászók.

Lev 11,29
a tisztátalanok. Nem szabad ezeket megenni és dögük tisztátalanná tesz.

Lev 11,30
a cickány. Ez és a három következő név fordítása bizonytalan, valószínűleg gyíkfajták.

Lev 11,31
holtuk után. Amíg élnek, érintésük nem tesz tisztátalanná.

Lev 11,32
faedény. Azoktól az állatoktól, amelyek szoros érintkezésbe kerülnek tisztátalan dolgokkal, és 
elhullásuk után élősdiek lepik el őket, tanácsos egészségi okokból is óvakodni.

Lev 11,33
cserépedény. Ez bizonyítja, hogy a „tisztátalanság” fogalma bizonyos mértékben azonos a 
„ragályossággal”, és hogy a tisztátalanság különböző fokai megfelelnek a ragályossághoz való 
hajlamosság különböző fokainak. Máskülönben nem lenne értelme, hogy megkülönböztessék az 
érc- vagy zománcedényt a cserépedénytől. Ez utóbbit nem lehetett elég alaposan megtisztítani, 
össze kellett tehát törni és így használatra alkalmatlanná tenni.

Lev 11,34
Minden étel. Ez azt jelenti: ha egy elhullott állat beleesik egy cserépedénybe, amelyben étel van, az 
étel csak abban az esetben lesz tisztátalan, ha előzőleg megnedvesedett; ez a megnedvesedés 
minden időre alkalmassá teszi az ételt a tisztátalanság befogadására (v. ö. 38. v.).

Lev 11,35
a kemencét, a tűzhelyet. Ez utóbbi olyan tűzhelyet jelent, amely úgy volt kivájva, hogy két fazék 
részére volt benne hely. Erre utal a héber dualis. Ezt is, mint a kemencét, agyagból készítették: ezért 
le kellett ezeket dönteni, ha tisztátalanokká váltak.

Lev 11,36
a forrás. Ez a vers arról a kivételes esetről beszél, amikor a hulla nem okoz tisztátalanságot. Ha 
beleesik egy forrás vagy egy kút vizébe, amelybe a víz természetes módon gyűlik össze (azaz, nem 
emberi vagy állati erő segítségével), akkor nem teszi az elhullott állat a vizet tisztátalanná. Csakis 
ilyen „természetes” vizet szabad használni rituális tisztításra. A legkisebb mennyiség egy rituális 
fürdőhöz (Mikva) 3 köbrőf, ami az emberi test teljes alámerülését lehetővé teszi! (Érúb. 4b. twma 
`l` !wrb hma l[ hma).
de aki érinti. Ámbár a vizet nem teszi tisztátalanná, de azt, aki megérinti a dögöt, még ha az a 
forrásban vagy a kútban fekszik is, tisztátalanná teszi.

Lev 11,37
vetőmagra. Ezen kifejezésen értjük a magot, úgy ahogyan azt elvetik; a búzaszemet hüvelyében, 
épúgy az árpaszemet és lencsét (Chúl. 117b).

Lev 11,38
dögükből. A természetes halállal kimult, ill. nem előírásos módon levágott állat.

Lev 11,39
elhull. Ha természetes halállal múlik ki, még a tiszta állat hullája is tisztátalanságot okoz. A hulla 
érintése tisztátalanná tesz, a hulla vivése a ruhák tisztítását is szükségessé teszi.

Lev 11,40
aki eszik dögéből. Ezt Deut. XIV,21 tiltja el.

Lev 11,41



csúszó-mászó. Ez a vers folytatja az étkezési törvények felsorolását, amelyeket a tisztátalanságról 
szóló szabályok megszakítottak. Ennek a versnek a 23. vers után kellene következnie, ahol 
nagyobb, illetve szárnyas „csúszó-mászókkal” foglalkozott. Itt a kisebb „csúszó-mászókról” van 
szó, azaz férgekről és csigákról.

Lev 11,42
hasán. A @wjg szó harmadik betűje nagyobb a rendesnél. Itt van ugyanis a Tóra közepe a betűk 
számát tekintve (Qiddúsin 30a).
négy lábon. Kigyószerű lények, melyeknek lábaik vannak, mint pl. a skorpió.
mind a soklábúakat. Pl. pókok, hernyók, százlábúak.

Lev 11,43
Ne tegyétek lelketeket undokká. Azzal, hogy esztek a tiltott dolgokból. Rabbinusaink kiterjesztették 
ezt a tilalmat minden olyan cselekedetre vagy magatartásra, ami útálatot idéz elő, mint pl. 
tisztátalan tányérból való evésre, vagy arra, ha piszok érinti az ételt (Makk. 16b. Sább. 90b).

44–47. A törvények erkölcsi jelentősége.

Lev 11,44
szenteljétek tehát meg magatokat, hogy szentek legyetek. Más fordítás: „és tartsátok magatokat 
szentül, úgy szentek lesztek” (Deutsch). Vagy: „Törekedjetek szentségre és szentek lesztek”. A 
törekvés a szentség után önmagában is megszentel (Hermann Cohen).
A Tóra megparancsolja, hogy Izráel szent legyen. Ennek a parancsolatnak két oldala van: egy 
pozitív és egy negatív. A pozitív oldala törekvés Istenhez való hasonlatosságra; (imitatio Dei); lásd 
a XIX,2-höz szóló magyarázatot. A negatív oldal eltávolodást jelent minden tisztátalan és undok 
dologtól. Mint ahogy semmi sem lehetett kapcsolatban Istennel, amin a legkisebb folt is volt, épúgy 
az izraelitáknak arra kellett törekedniök, – már amennyire ez ember számára elérhető, – hogy 
maradjanak távol mindentől, ami fizikailag vagy szellemileg tisztátalan. Mindenhol, ahol férfiak 
vagy nők szent élet után törekednek, már maga a törekvés is magában hordja a teljesülés 
lehetőségét. Rabbi Pinchász ben Jáir mondta: „Óvatosság tisztálkodáshoz vezet; tisztálkodás 
tisztasághoz; tisztaság megszenteltséghez; megszenteltség alázatossághoz; alázatosság bűntől való 
félelemhez; a bűntől való félelem jámborsághoz (chászidúth); jámborság a szent szellem (`dwqh 
jwr) eléréséhez” (Szóta végén.)
Bölcseink, – akik rendszerint a vallás általános elveit lefordítják a mindennapi élet nyelvére, az 
étkezés előtti kézmosás előírását a !t`dqthy-re alapítják („szenteljétek meg tehát magatokat”). 
(Berák 53b).
mert szent vagyok Én. „Ez az alapja annak a kötelességeteknek, hogy magatokat megszenteljétek és 
annak kezessége, hogy képesek vagytok életeteket megszentelni. Szentség az isteni létezésnek 
valódi lényege; és minthogy az Ő lehelletét belétek lehelte, részesévé tett benneteket az Ő Mennyei 
Természetének, és felruházott benneteket azzal a lehetőséggel, hogy a szentséget elérhessétek. 
„Mivel Én szent vagyok, legyetek ti szentek és azzá is válhattok” (S. R. Hirsch).

Lev 11,45
aki fölhozott benneteket Egyiptom országából. Istennek köszönhetik az izraeliták szabadságukat; 
ezért joga van Istennek, hogy akaratát rájuk kényszerítse. A vers azt is jelenti, hogy Isten 
szabadította fel Izráelt a rabszolgaságból, hogy az Ő megszentelő szolgálatára vezesse őket.
46–47
Ezekben a versekben ismét összefoglalja a fejezet tartalmát.

Tházriá.



A tisztulási törvények.
XII–XV.

Az étkezési törvényeket az előbbi fejezet tárgyalta. Most következnek a tisztulási törvények, 
amelyek a) a szüléssel (XII); b) a poklossággal (XIII–XIV); c) a testi váladékokkal kapcsolatban 
(XV) előfordulhatnak. (Az emberi hulla érintése után kötelező tisztulási folyamattal Num. XIX. 
foglalkozik.) Elég bizonyító adat van arra, hogy a tisztaság és tisztátalanság törvényeit pontosan 
megtartották Izráelben a legrégibb időktől fogva. Ezeket a törvényeket azonban többször bővítették 
az idők folyamán; és nem sokkal a Második Templom pusztulása után részben kiküszöbölődnek a 
gyakorlati életből, még Palesztinában is. Éppen azért csak olyan magyarázatokat közlünk e 
kommentárban, amelyek a szöveg megértéséhez okvetlenül szükségesek. Aki e bonyolult 
kérdésekkel alaposan és részletesen akar foglalkozni (pl. Ezra idevonatkozó „intézkedéseivel”, a 
régebbi írástudók és a farizeusok módosításaival és a későbbi szekták gyakorlatával), annak a 
szakmunkákhoz vagy a tudományos szakkommentárokhoz kell fordulnia.
Kétféle vélemény van a tisztaság és a tisztátalanság törvényeiről: Az egyik szerint ezek 
„higiénikus”-ak, a másik szerint pedig „levitikusok”; azaz tisztán vallásiak. A „higiénikus” 
értelmezés védői azt állítják, hogy a tisztátalanság forrásai a Szentírás felfogása szerint – betegség 
vagy halál, ember vagy állat oszladozó hullája, bőrbajok, szabálytalanságok a nemi életben – főleg 
testi természetűek. Mindezen esetekben – szerintük – a tisztátalanság egyenértékű a fertőzéssel 
vagy a fertőzés veszélyével; az elkülönítés törvényei a fertőzés terjedését akarják megakadályozni; 
és az előírt tisztítás, akár tűzzel, akár vízzel, a valóságban fertőtlenítés. A tisztítás folyamata tehát 
fertőtlenítő jellegű. Bizonyítja ezt az is, hogy a tisztulás egyik fokozatánál sincs ima vagy formula 
előírva; és az áldozat, amely mindíg a tisztulás után hozatott, csupán jeladás a táborba való 
visszatérésre (Katzenelsohn). A tisztasági törvények egészségügyi magyarázatát azonban más 
tekintélyek támadják. Ezek a higiéne motívumait teljesen kiküszöbölik. Rámutatnak ezek a 
Szentírásnak azon részeire, amelyek mindíg újra meg újra megállapítják, hogy ezeknek a 
törvényeknek legfőbb célja embereket a szentségre nevelni és távoltartani őket mindentől, ami 
tisztátalanít vagy ami kizárná őket a szentélyből. Mindkét felfogásnak vannak megfelelő érvei és 
bizonyítékai. De sem a „higiénikus”, sem a „levitikus” értelmezéssel nem kapunk minden helyre 
megfelelő magyarázatot. Az igazság az, hogy e két vélemény nem zárja ki egymást. Így pl. a 
szombat indokolásánál a Szentírás mind vallási (Exod. XX,11), mind szociális motívumot (Deut. 
V,14) említ. Hasonlóképpen a mezőn széttépett állat húsát az egyik helyen a szentség törvénye 
alapján tiltja el a Tóra, (Exod. XXII,30), a másik helyen pedig a tisztátalanság miatt (Lev. XI,39–
40).
Figyelemreméltó, hogy a tisztaságról és a tisztátalanságról szóló törvények legnagyobb része a 
szentéllyel és a vele kapcsolatos dolgokkal összefüggésben volt érvényben. Nem voltak érvényben 
a hétköznapi életben, vagy olyan személyekkel kapcsolatban, akik nem szándékoztak belépni a 
szentélybe.

Tisztulás a szülés után.
XII.

A szülés után az anya égőáldozatot és vétekáldozatot mutatott be a szentélyben és ezáltal rituális 
szempontból megtisztult. Sok nemzsidó magyarázó összefüggésbe hozza ezt a szabályt azzal a 
büntetéssel, amelyet Éva felett mondott ki Isten (Gen. III,16). Élet és halál ilymódon összefüggésbe 
kerül az első bűn gondolatával az Éden kertjében. Az anyaság eszerint önmagában bűnös dolog 
lenne, ami tisztulásra és engesztelésre szorul. De az ilyen gondolat teljesen idegen a Biblia egész 
eszmevilágától. „Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet” (Gen. I,28), az első 
parancsolat a Tórában; a magtalanságot a legnagyobb szerencsétlenségnek tekintették.
Elfogadhatóbb az a felfogás, hogy ez a törvény csak a szüléssel járó testi secretiókra vonatkozik. Az 
anya a szüléssel kapcsolatos dolgok miatt lesz tisztátalanná, de nem a gyermek miatt. Ha a 



tisztátalanság összefüggésben állana a gyermek születésével, mint természeti jelenséggel, akkor a 
gyermek, aki az anya tisztátalanságának okozója, maga is tisztátalan lenne.

IV. Tházriá.
(XII–XIII.)

Lev XII.
Tisztulás a szülés után.

Lev 12,2
hét napig. Tisztátalansága itt épp olyan szigorú, mint a havi tisztulása alatt (XVIII,19). Hét nap után 
rituális tisztító fürdőt vesz. A negyven, illetve nyolcvan napig tartó tisztátalanság csak a szentélyre 
vonatkozik (l. a 4. verset).

Lev 12,3
metéltessék körül. Lásd Gen. XVII. Ez bizonyítja, hogy az anya tisztulása csak testi állapotára 
vonatkozott. A fiúgyermek körülmetélése nem megtisztításra szolgáló eszköz; mert különben a 
leánygyermeknél is kellene hogy szerepeljen valami ceremónia. Bölcseink „a nyolcadik napon” 
szavakból vezették le azt a szabályt, hogy ezt a szertartást akkor is a nyolcadik napon kellett 
elvégezni, ha az szombatra esett; (Sább. 132a), még pedig nappal, nem pedig éjjel (Jeb. 72b; 
Megilla 20a).

Lev 12,4
tisztulásában. V. ö. Geiger, Jüd. Zeitschr. II,27: a farizeusok és szaduceusok vitájáról a hrhf ymh 
magyarázatában.

Lev 12,5
két hétig. Nincs kielégítő magyarázat arra, hogy miért kétszer olyan hosszú a leánygyermek 
születése után következő tisztulási folyamat. Semmiesetre sem lehetett azért, mert a leányt inkább 
tisztátalanítónak tartották, mint a fiúgyermeket.
A Talmudban két különböző nézettel találkozunk: a) az anya fiúnál előbb békül ki fájdalmaival és 
szenvedésével, mint leánynál (Nidda 31b). b) Egy másik tannaita fiziológiai különbséget lát fiú és 
leány szülése között (u. o. 30b). Leányszülés nagyobb fájdalmakkal jár (u. o. 31a).

Lev 12,6
égőáldozatnak… vétekáldozatnak. Itt nem követi a szokásos sorrendet, amely szerint a 
vétekáldozat megelőzi az égőáldozatot. A vétekáldozat itt csupán tisztító áldozat volt, mint a 
tisztátalanság más eseteinél is (v. ö. XV,30), midőn nem követtek el bűnt (Szifra). Az égőáldozat 
azt jelképezte, hogy az áldozatot bemutató újra Istennek szentelte magát, miután egy ideig távol 
maradt a szentélytől.
bejáratához. Mivel ő csak az áldozat bemutatása után válik tisztává, egyelőre nem léphette át a 
találkozás sátrának küszöbét.

Lev 12,7
szerezzen engesztelést. Lásd az I,4-hez szóló magyarázatot. Ez azt jelenti, hogy az áldozatok folytán 
az az ok, amelyből kifolyólag ő nem léphetett be a szentélybe, megszűnt.

Lev 12,8
két galambfit. Mint a szegény ember vétekáldozatánál V,7-ben. Napjainkban az anya, mihelyt 
felépül és a körülmények megengedik, felkeresi Isten házát, hogy hálát adjon felgyógyulásáért és 
hogy imádkozzék az újszülött gyermekért.



A poklosságról szóló törvény.
XIII–XIV.

Nem lesz számunkra érthetetlen az a körülmény, hogy miért foglalkozik a Tóra olyan részletesen 
ezzel a kérdéssel, ha arra gondolunk, hogy mennyire el voltak és el vannak terjedve az ilyen 
betegségek a Közelkeleten; ezt megerősíti az a tény is, hogy a Biblia más helyén is gyakran van szó 
poklosságról.
Amint az előző fejezetben megállapítottuk, sok szakember azt hiszi, hogy ezek a szabályok 
kizárólagosan egészségügyi elveken alapszanak. A gyanus egyént elkülönítették egy bizonyos 
időre, amíg a diagnózist biztosabban meg tudták állapítani; és ha úgy találták, hogy a megfigyelt 
egyén valóban fertőzött, arra kényszerítették, hogy a táboron kívül éljen.
A tisztulási szertartást kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy megérthessük a poklosokkal követett 
eljárás alapgondolatát. Ennek a szertartásnak csak egy magyarázata lehet, t. i. a poklos testi  
tisztátalanságban szenvedett, amely megakadályozta őt abban, hogy mint izraelita megtegye 
kötelességét a szentéllyel szemben. Mint ahogy a pap, akinek testi hibája volt, nem teljesíthetett 
szolgálatot a szentélyben, úgy az izraelita is, akinek külseje nagyon el volt torzulva, nem lehetett 
tagja „a papok birodalmának”. Poklossága ideje alatt halottnak számított: ha felépült, formálisan 
újra fel kellett magát szentelnie Isten szolgálatára.
Bölcseink a poklosságot gondviselésszerű büntetésnek tekintették rágalmazásért vagy mások 
megszólásáért ([r !` ayxwm = [rwxm). Ezzel azt tanítják, hogy a rágalmazás erkölcsi poklosság, és 
nincs helye Izráel táborában (Árákin 15b).

Lev XIII.
Lev 13,1

és Áronhoz. A papság egyik feladata a betegség megállapítása volt.

2–8. A betegség első jelei.

Lev 13,2
testének bőrén. Talán a „felső bőr” terminus technicusa, megkülönböztetésül a tulajdonképpeni 
bőrtől.
var. Ami leeshet vagy amit esetleg le lehet hámozni.
világos folt. Vagy: „fehér folt” (Deutsch).
a poklosság sebévé. Vagy „poklos sérelemmé” (Deutsch). Kétséges, hogy a t[rx szó, amelyet mi 
poklossággal fordítunk, megfelel-e a „lepra” fogalmának. Ez utóbbinál ugyanis a legjellegzetesebb 
tünetek közé tartozik a szervek megdagadása és a tagok rothadása. Itt viszont nincs szó ezekről a 
torzulásokról. Azonkívül a lepra rendszerint gyógyíthatatlan betegség, míg a t[rx-t gyógyíthatónak 
tartja a Tóra. Lehetséges, hogy e fejezet egyes részei a leprának arról a fajtájáról szólnak, amelyet 
elephantiasisnak neveznek.
vigyék Áronhoz. Hogy megállapítsa, vajjon ez a betegség olyan-e vagy már olyanná fejlődött-e, 
hogy az illetőnek el kell hagynia a tábort.

Lev 13,3
színe. A „szín” itt és a következő versekben a bőr „felszínét” jelenti.
jelentse ki tisztátalannak. Rituális szempontból szennyezettnek és ezáltal alkalmatlannak arra, hogy 
belépjen a szentélybe.

Lev 13,4
zárja el őt. Az elkülönítési időnek az volt a célja, hogy a betegségre gyanus egyént 
megakadályozzák a megfigyelési idő alatt a fertőzés terjesztésében.



hét napig. Az a betegség, amit ma leprának neveznek, nagyon lassan fejlődik ki és egy hét alatt 
csak nagyon csekély változást mutat.

Lev 13,5
megmaradt. Nem volt változás, se javulás, se rosszabbodás.

Lev 13,6
homályosodott. Azaz, halványabb színűvé lett s ezért valószínű, hogy elmúlik (Ibn Ezra).
mossa meg ruháit. Külső jele annak, hogy a beteg felszabadult a gyanu alól, csatlakozhatik 
testvéreihez és részt vehet a közösség életében. Sok zsidó szaktekintélynek az a véleménye, hogy 
mindíg, amikor a Szentírás a ruházat mosását rendeli el, a test megfürdetése is értendő rajta.

9–17. A betegség diagnózisa.

Ez a rész azzal a személlyel foglalkozik, akit hirtelen támadt meg a betegség vagy akinél gyorsan 
fejlődött ki, a fent leírt előzetes jelenségek nélkül.

Lev 13,9
vigyék el. Lásd a 2. vershez szóló magyarázatot.

Lev 13,10
ha fehér daganat van. Az elephantiasis első tünetei közé tartozik, hogy fényes fehér hólyagocskák 
képződnek a megtámadt egyén bőrén, amelyek felpattannak és fehéres folyadékot választanak ki.
vadhús nő a daganatban. Deutsch: „eleven húsnak a varasodása mutatkozik a dagadásban”.

Lev 13,11
régi poklosság ez. Az előbbi versben részletezett jelenségek kétségtelenné teszik, hogy a poklosság 
megfertőzte teljesen a beteget. Fölösleges az elkülönítés, hiszen az eset világos.
12–17
Ezek a versek talán a közönséges fehér leprára vonatkoznak. Ez sokkal enyhébb, mint az 
elephantiasis, vagy a tulajdonképpeni lepra. Az illető egyén egészsége normális marad a betegség 
tartama alatt és bizonyos idő multán rendszerint meggyógyul, csak a bőre színtelenedik el.

18–20. A poklosság különös szimptomái.

Lev 13,18
fekély. Bizonyára daganat-féle.

Lev 13,23
hegedése. Vagy: „varasodása” (Deutsch).

29–44. Poklosság a fejen és az állon.

Lev 13,29
seb. Itt is az elephantiasis egyik formájáról van szó.

Lev 13,30
ótvar. A megfelelő héber szó azt jelenti: „Valami, amit az ember le akar vakarni vagy szakítani”.

Lev 13,31
fekete szőr sincs benne. Amíg volt vagy nőtt fekete szőr a fertőzött helyen (lásd a 37. verset), addig 
nem tekinthették a gyanusítottat poklosnak.



Lev 13,38
foltok. Lásd a 2. verset.

Lev 13,39
fehér var. Deutsch „vörheny”-nek fordítja. Mindenesetre valami enyhébb bőrbetegség és nem 
poklosság.

Lev 13,40
kihull. A hajhullás az elephantiasissal járó tünet (lásd a 29. verset); de ez önmagában nem volt 
olyan ok, amely miatt valakit tisztátalannak nyilváníthattak volna, még akkor sem, ha a fej teljesen 
megkopaszodott.

Lev 13,41
kopasz homlokú. Héberül: „gibbéách”. Az Imit régi fordítása: „tarhomlokú” Deutsch: „elől-
kopasz”. Ennek ellentéte a „kéréách”, akinek a feje hátulsó részén kopasz.

Lev 13,42
a kopasz fején vagy a kopasz homlokán. Az Imit régi fordítása: „a kopaszságon vagy a 
tarhomlokon van”. Deutsch: „akár a hátulsó, akár az elől-kopaszságon”.

45–46. A poklos kezelése.

Lev 13,45
a poklosnak. Ez a szó hímnemben áll; a nőbetegeknek is el kellett hagyniok a tábort és elkülönítve 
kellett élniök, de nem kellett ruhájukat megszaggatniok és fejüket megmezteleníteniök (Szifra).
ruhái. A poklos azt teszi, mint a gyászoló. Olyannak kellett önmagát tekinteni, mint akire a halál 
rátette a kezét. Élőhalott volt, nemcsak fizikai értelemben, mivel utálatos idült betegségben 
szenvedett, hanem szellemi értelemben is, mert kirekesztődött Izráel közösségének életéből.
tisztátalan, tisztátalan. Hogy figyelmeztesse az embereket, nehogy megérintsék. Későbbi időkben a 
poklosok csengetyűt viseltek ugyanilyen célból.

47–59. A ruházat poklossága.

A ruhákat is megfertőzhették a betegség kórokozói, ha érintkezésbe jutottak egy poklossal, vagy 
sebeivel. Némelyek a ruhákon lévő foltokat úgy magyarázzák, hogy azok a penészesedés által 
keletkeztek vagy más parazita fertőzésétől, amelyeknek hatása hasonló a test poklosságához.

Lev 13,47
ruhán. A héber szó minden szövetanyagra vonatkozhatik.

Lev 13,55
akár visszáján, akár színén van. Ugyanezeket a szavakat használta a 42. versben a fej 
kopaszságával kapcsolatban.

Lev 13,59
Ez a törvény. Ezeknek a szabályoknak ugyanaz a céljuk, mint a poklos testről szóló szabályoknak, 
t. i., hogy Izráel táborából eltávolítsanak mindent, ami tisztátalan.

V. Mecóra.
(XIV–XV.)



Lev XIV.

1–32. A poklos tisztulása.

Lev 14,2
napján. Bölcseink ezt szószerint vették és azt következtették belőle, hogy a tisztítást nem 
végezhették éjjel (Szifra).
vezessék. Vezessék a felgyógyult poklost a táboron kívül egy meghatározott helyre. Ehrlich szerint 
ez azt jelenti, hogy „vitessék (t. i. jelentessék) a papoknak (a felgyógyulás híre)”.

Lev 14,3
nézze meg. A papnak személyesen kellett meggyőződnie arról, hogy a betegség teljesen elmúlt, 
mielőtt a tisztítás szertartása megkezdődött volna.

Lev 14,4
hogy vegyenek. A madarakat és a szertartáshoz szükséges kellékeket nem kellett okvetlenül a 
poklosnak a saját pénzéből beszereznie, más is megvehette azokat számára. Ez kizárja azt a 
gondolatot, hogy a madarak áldozatnak lennének szánva, mert ez esetben az az ember lenne köteles 
a madarakat ajándékozni, akinek a javára az áldozat bemutatandó volt. Ugyanezt bizonyítja az is, 
hogy a madarak egyik részét sem áldozták fel az oltáron. A szertartás első része jelképes 
cselekedetnek tekinthető annak kifejezésére, hogy a poklos visszaadatott az életnek és újra 
bebocsátást nyert Izráel táborába.
cédrusfát. A legtartósabb fa, mely a rothadásnak a legszívósabban ellenáll; és ezért kifejező jelképe 
a felgyógyult poklosnak, aki szintén legyőzte betegségének súlyosságát. Maimonidesz azonban 
kijelenti: „Én jelenleg nem ismerem e dolgoknak (t. i. cédrusfa, karmazsin és izsóp) jelentőségét”.
karmazsint. Deutsch: „karmazsin-színű fonalat”. Rabbinikus magyarázat szerint egy gyapjúfonalat 
használtak, amelyet bíborba mártottak (Baba Mecia 29. Rási).
izsópot. Lásd az Ex. XII,22-höz szóló magyarázatot. Az izsópot használták csomóba kötve szivacs 
helyett folyadékok felszívására. Jelképe lett később a bűntől való lelki megtisztulásnak (Zsolt. 
LI,9); l. m. Num. XIX,6.18.

Lev 14,5
hogy vágja le az egyik madarat. Mert a vérre szükség volt a szertartásnál; ellentétben a másik 
madárral, melyet életben hagytak; az előbbi a halál jelképe, amelytől a poklos megmenekül, az 
utóbbi az új életé, amely elé most indul.
forrásvíz. Szószerint: „élő víz” (Deutsch). Azaz, olyan víz, amely frissen jön a forrásból, vagy a 
folyóból; az élet, az üdeség és a tisztaság természetes jelképe. A vér abba az edénybe folyt, amely a 
vizet tartalmazta.

Lev 14,7
jelentse ki tisztának. Most újra csatlakozhatik testvéreihez, ámbár még egy más szertartásra is 
szüksége volt, mielőtt a szentélyhez közeledhetett.
bocsássa el az élő madarat. Amint a poklos is megmenekült a haláltól és alkalma nyílt, hogy 
belépjen a táborba.

Lev 14,8
borotválja le. Ez a tisztulási ritusoknak egy része, mivel a betegség különösen a hajat támadta meg. 
Lásd a következő verset.
sátrán kívül hét napig. Átmeneti állapot a teljes elkülönödés és teljes szabadság között, amelyben 
visszakapja vallási kiváltságait és azokkal együtt társadalmi jogainak teljességét (Kalisch).

Lev 14,9
borotválja le. Most már nem azért, hogy megtisztítsák őt korábbi tisztátalanságától, hanem, hogy 



előkészítsék a felszentelés szertartásához, mint ahogy a levitákat is leborotválták (Num. VIII,7), 
mielőtt bevehették őket a szentély szolgálatába.
mossa meg ruháit. Lásd a leviták előkészítését felszentelésük előtt (Num. VIII,7).

Lev 14,10
lóg. Kb. egy fél liter.

Lev 14,11
bejáratánál. Vagy: bejáratához. Lásd a XII,6-hoz szóló magyarázatot. A Második Templom 
korában az úgynevezett Nikánor-kapunál történt ez, amely az asszonyok udvarát elválasztotta az 
izraeliták udvarától. Ez utóbbit a szentély alkotórészének tekintették, az előbbit nem.

Lev 14,12
bűnáldozatul. Ez volt az első a három áldozat közül, amelyet a megtisztult poklosért mutattak be. A 
poklos betegsége alatt teljesen el volt különítve népétől és ezért első kötelessége az volt, hogy meg 
kellett újítania szövetségét Istennel.
A VII,1-hez szóló magyarázatban beszéltünk arról, hogy a bűnáldozat nem engesztelő áldozat volt, 
hanem bírság, amit az fizetett, aki valamit jóvá akart tenni. Miután a poklos el volt különítve a 
közösség életéből, nem hozhatta adóját a szentélynek és ezért megragadta a legelső alkalmat, hogy 
az oltárra helyezze adósságát.
lengetéssel. Lásd a VII,30-hoz szóló magyarázatot és Num. VIII,11-t. A lengetésnek még az a 
külön jelentősége is megvolt, hogy általa az áldozat bemutatója felszentelte magát a Legfelsőbb 
szolgálatára.

Lev 14,13
a papé. Lásd VII,6 és köv.

Lev 14,14
füle… keze… lába. Ez a szertartás azonos a papok felszentelésével és vele azonos értelmű; lásd a 
VIII,23-hoz szóló magyarázatot.

Lev 14,15
a lóg olajból. Azaz, valamit abból a lóg olajból, amelyet a 10. vers említ. Ebben különbözik ez a 
főpap felszentelésétől, akinek a fejére öntötték az olajat (VIII,12). Itt a pap csak „odatette” annak 
fejére, akinek meg kellett tisztulnia.

Lev 14,19
a vétekáldozatot. T. i. a 10. versben említett nőstényjuhot. A vétekáldozat ebben az esetben nem 
volt több, mint a tisztulás eszköze; lásd a XII,6-hoz szóló magyarázatot.

Lev 14,20
lisztáldozatot. A lánglisztet és az olajat (lásd a 10. verset). Ez az utolsó áldozat kifejezte a 
felgyógyult poklos háláját.
21–32
Ha az illető szegény volt, a bűnáldozat követelése megmaradt ugyan, de a másik két állatáldozatot 
gerlicékkel vagy galambfiókákkal helyettesítik, mint a XII,8-ban.

33–53. A házon lévő poklosság.

Itt is, miként a ruhán lévő poklosságnál (XIII,47) vitás, hogy miről van szó. Talán olyasféle 
gombától eredhetett, amely száraz rothadást okozott. Mások úgy magyarázzák, hogy parazita 
rovarok fészkelték be magukat a házba vagy salétromréteg képződött a falon.

Lev 14,33
mondván. Hozzá kell gondolni: „Szólj Izráel fiaihoz”.



Lev 14,34
Ha bementek. A Tóra itt olyan törvényeket ad, amelyek arra az időre vonatkoznak, midőn az 
izraeliták letelepednek országukban és házakban fognak lakni.
teszem. Ez a kifejezés arra utal, hogy minden jelenség végeredményben az isteni akarat 
következménye.

Lev 14,36
ürítsék ki a házat. Amíg a pap nem hirdette ki formálisan, hogy a ház fertőzött, a benne lévő 
tárgyak nem tisztátalanok. Hasonló módon az ember sem volt poklosnak tekinthető, amíg a pap azt 
kifejezetten meg nem állapította. Az egész berendezést eltávolították a vizsgálat előtt, nehogy 
tisztátalannak nyilvánítsák azt is, azáltal, hogy a házat poklosnak nyilvánítják.

Lev 14,37
mélyedésekben. Azaz, a fertőzés lesorvasztott valamit a falak vastagságából.

Lev 14,40
húzzák ki a köveket. Vagy: „szedjék ki a köveket” (Deutsch). Hasonlóképpen láttuk, hogy a ruha 
fertőzött részét kivágták (XIII,56).
tisztátalan helyre. Azaz, olyan helyre, amelyről közismert, hogy tisztátalan, illetve, hogy ilyen célra 
használják.
43–45
A fertőzés ismételt megjelenése a házban ugyanaz a jelenség, mint ha a poklos embernél újra fellép 
a betegség (XIII,7 és köv.), és rendkívül szigorú intézkedésekre szorul.

Lev 14,47
a házban hál. Hosszabb ideig tartózkodik a házban, és ezáltal a ruhák is tisztátalanokká lettek.

Lev 14,48
odajön. Miután a ház egy hétig zárlat alatt volt, vagy a második hét végén.

Lev 14,49
megtisztítására. A tisztítási szertartásnál ugyanúgy kell eljárni, mint a poklos embernél.

Lev 14,53
így szerez engesztelést a ház számára. Ezalatt csak tisztítás értendő; v. ö. Ex. XXIX,36., ahol arról 
van szó, hogy az oltár számára szereznek engesztelést.

Lev 14,54
Ez a törvény. Ez a négy befejező vers összefoglalja a XIII. és XIV. fejezet tartalmát.

Lev 14,57
hogy megtanítsák. Ez a szó összefügg az 54. versben levő „Ez a törvény” kifejezéssel, és szószerint 
azt jelenti: „dönteni”. Értelme: „Ez az utasítás mindenféle […] vonatkozólag, hogy eldöntsék, 
mikor tisztátalan”.

Lev XV.
A folyás tisztátalansága.

Ez a fejezet a testi váladékról szól, amely az egyént tisztátalanná teszi és eltiltja őt bármely 
szentélyhez tartozó dolog érintésétől. A nemzsidóra ezek a szabályok nem vonatkoznak, mivel a 
szent helyre vonatkozó összes kötelezettségek őrá nem tartoztak. A 2. versben idült váladékról van 
szó. Az ilyen beteg személyt testi rituális fertőzés forrásának tekintették. A 16–18. versekben leírt 
tisztátalanság nem vonatkozott a laikusokra. Csakis a „tábortól” való elkülönítést jelentett, ami 
rabbinikus magyarázat szerint a tulajdonképpeni szentélyre és a szentély körüli levita táborra 
vonatkozott (Kélim I,8). Ezzel a tilalommal vele járt a szentelt ételtől (terúma és máászér) való 
tartózkodás. Ha az előírt papi mosásokat elvégezték, a korlátozás megszűnt a levita-táborra és a 



máászérra vonatkozólag.
Azt a szabályt, amelyet Ezrának tulajdonítanak, amely szerint a 16–18. versekben mondottakat 
azokra a laikusokra is vonatkoztatták, akik a Tórát tanulmányozzák, később teljesen figyelmen 
kívül hagyták. Lásd Maimonidesz, Jád Hácházáká II,1.4.

Lev 15,18
egy magömléses férfi. Vagy: egy férfi magömléssel. (Az Imit régi fordítása.)
A 19–30. versek a havi tisztulással foglalkoznak. Erről lásd XVIII,19.

Lev 15,19
hét napig legyen elkülönítve. Vagy: hét napig legyen tisztulásában.

31–33. Befejező intelem.

Lev 15,31
És óvjátok. Az alany Mózes és Áron, akikhez Isten ezeket a szavakat intézte.
megtisztátalanítják hajlékomat. Ezekből a szavakból azt következtetik bölcseink, hogy a nevezett 
törvények csak arra vonatkoznak, aki be akar lépni a szentélybe vagy szent dolgokban akar részt 
venni (Szifra, Málbim).

VI. Ácháré Móth.
(XVI–XVIII.)

Lev XVI.
Az Engesztelés napja.

1–28. A szentély évenkénti megtisztításának szertartásai.

Lev 16,1
halála után. A X,1–3-ban elmondott szerencsétlenség alkalmat adott a Tórának, hogy közölje azt 
az időt, amidőn a főpap beléphet a szentélybe és hogy milyen módon tegye azt meg. Áron fiainak 
halála komor intelem volt a főpap számára, hogy a szentély minden megszentségtelenítése, akár a 
főpap, akár közönséges pap, akár laikus (lásd XV,31) részéről, súlyos büntetést von maga után. 
Áron fiai halálának okára vonatkozólag – részegség, tisztességtelen törekvés, önkényes intézkedés 
az istentiszteletben, és „idegen tűz” behozatala a szentélybe – lásd a X,1-hez szóló magyarázatot. 
Nádáb és Abihu történetében tanulság rejlik minden idők zsidó fiatalsága számára. „Aki könnyekre 
fakad a Tóra e részének olvasásánál és szívére veszi tanulságait, bűnbocsánatot nyer saját bűneire és 
az öregség áldását szerzi meg gyermekei számára.” (Zóhár.)

Lev 16,2
ne menjen be minden időben. Csak egyszer egy évben, az Engesztelés napján, az előírt ritusok 
kellő megtartásával.
a függönyön. Héberül: „párocheth”, amely elválasztotta a szentélyt a szentekszentjétől.
a födél. A tömör aranylap, amely a frigyláda födeléül szolgált. Ezen voltak a kerubok, lásd az Ex. 
XXV,17-hez szóló magyarázatot.
a felhőben. Amelyben Isten megnyilatkozik; Ex. XL,35; Jes. VI,4.



Lev 16,3
Ezekkel. Áldozatokkal és szertartásokkal, melyekről a következőkben lesz szó. Későbbi korokban a 
főpap hét nappal az Engesztelés napja előtt készülődni kezdett szolgálatára. Ez idő alatt 
visszavonultan élt a szentélynek egy külön részében, és a „vének” felolvasták és magyarázták neki e 
fejezet rendelkezéseit. Az Engesztelés napja előtti éjszakát ébren töltötte, vagy maga olvasott fel, 
vagy mások olvastak fel számára Jób, Ezra és Krónikák, illetve Dániel könyvéből (l. Jóma I,1–4).
a szentélybe. Nem úgy érti, hogy az állatokat vigye be a szentélybe, hanem hogy feláldozásuk a 
belépés előtti szertartásokhoz tartozik.
tulokkal… kossal. Ezek a főpap személyes áldozatai, és költségeit neki kellett viselnie. A saját 
bűneiért való engesztelés volt az első cselekedete a Nagy napon. Csak miután megtisztult saját 
bűneitől, vált alkalmassá arra, hogy mások bűneiért is bűnbocsánatot szerezzen.

Lev 16,4
a szent ruhák. Midőn a szentekszentjébe belépett, nem ölthette magára arannyal díszített ornátusát, 
amelyet minden más alkalomkor viselnie kellett „méltóságra és fényes díszül” (Ex. XXVIII,2), 
hanem egyszerű fehér lenruházatban jelent meg az Örökkévaló színe előtt. – Ez az alázatosságot és 
a gondolat tisztaságát jelképezte, ami a Szent napon elengedhetetlen volt. Ugyanazon okból 
lenvászon-köntöst (kitli) viselnek évszázadok óta az imádkozó zsidó férfiak az Engesztelés napján. 
Bölcseink szerint ennek a szokásnak még egy másik oka is van. „Ha az embert földi uralkodója 
maga elé idézi, hogy valamely vád ellen védekezzék, lesujtva, fekete ruhában jelenik meg, mint a 
gyászoló. De Izráel Istene előtt fehér ruhában jelenik meg, mintha ünnepségre menne, bízván 
abban, hogy mindazok, akik bűnbánóan megtérnek Teremtőjükhöz, nem kárhoznak el, hanem 
kegyelmet fognak nyerni Tőle.” (jer. Rós Hásáná I,3.)

Lev 16,5
községétől. A megtisztulás ritusát a községért mint egységes testületért kellett végeznie. Az 
Engesztelés napja ritusainak egyik sajátossága, hogy kifejezésre juttatja Izráel erkölcsi egységét. Az 
Engesztelés napján elmondott bűnvallomás többesszámban van: „Vétkeztünk, hűtlenek voltunk,  
stb.”: lásd XXIII,27-hez szóló magyarázatot.

Lev 16,6
És mutassa be. Ez az az áldozat, amelyre I,3 köv.-ben célzás volt.
háza számára. A papi rendért, amely akkor Áron fiaiból állott. Bölcseink azonban a „háza” 
kifejezésen „feleségét” értették (l. Jóma I,1); és a főpap csak akkor áldozhatott az Engesztelés 
napján, ha felesége életben volt. Az Engesztelés napja ritusainak hagyományos előírásai szerint, 
amit a Misna őrzött meg, ezt a vallomást tette a főpap: „Ó Isten, én vétkeztem, jogtalanságot tettem, 
bűnt követtem el Te ellened, én és a házam népe” (Jóma IV,2). Bűnvallomásában a főpap a 
kimondhatatlan Isten-nevet használta, a tetragrammatont teljes kiejtésében; amire az összegyűlt 
papok és a nép a szentély udvarában földre borultak és kiáltották: „Áldott legyen az Ő Neve, akinek 
dicső királysága örökkön-örökké tart”.

Lev 16,8
sorsot. Egy urnába két egyforma táblácskát tettek. Az egyikre az volt ráírva: „az Örökkévaló 
részére”, a másikra pedig: „Azázél részére”.
Azázél részére. A Septuaginta ezt a homályos héber szót így fordítja: „az egyik, amelyet el kell 
bocsátani”; „Ami pedig e szó etimológiai jelentését illeti, úgy látszik, hogy lzaz[ (töve lz[) 
lzlz[ helyett áll… lz[ pedig (= lza) annyit tesz, mint elválni és a reduplikált lzlz[, végképpen,  
örökre elválni lzaz[l tehát: örök elválásnak: célzással a nép bűneinek örök eltávolítására” 
(Deutsch). A Talmud egyik magyarázata szerint Azázél engesztelést szerez Úza és Azáél bűneiért. 
Ezek a földre szállt angyalok voltak és bűnösökké lettek. (Jóma 67b., l. m. a Tárgum Jerusálmit 
Gen. VI,4-hez, ahol Semcházájnak és Úziélnek nevezi ezeket az angyalokat.) Egy másik talmudi 
magyarázat szerint (u. o.) Azázél = „kemény meredek hegy”, utalván arra a sziklára, ahonnan 
későbbi időkben ledobták a bakot. Ibn Ezra és Nachmanidesz egy pusztai démon nevének tekinti. A 
legtöbb modern bibliakutató is ezen a véleményen van. De ez teljesen elfogadhatatlan. A „bakok”-



nak a „szatirok”-nak való áldozást éppen a következő fejezetben tiltja el a Tóra (XVII,7). Pusztai 
démonok kultuszát tehát nem lehet összefüggésbe hozni a legszentebb szertartásokkal, amiről a mi 
fejezetünk beszél.

Lev 16,9
És mutassa be. Készítse el. Ennek a kecskebaknak a feláldozása csak a 15. versben van említve. Itt 
csak arról van szó, hogy a főpap kihirdette felette; „bűnáldozat az Örökkévalónak” (Szifra).

Lev 16,10
rajta. Az állat feje felett elmondott bűnvallomásra vonatkozik.

11–28. A tisztulás szertartásának részletes leírása.

Lev 16,11
És mutassa be. Szószerint: „vigye közel” az oltárhoz feláldozásra.
és háza számára. Bölcseink szerint a „ház” itt a papi rendre vonatkozik; és a főpap ismételte 
bűnvallomását (mint a 6. versben), hozzáfűzvén „a házam népe” kifejezéshez: „és Áron fiai, a Te 
szent néped” (Jóma IV,2).

Lev 16,12
serpenyővel. A Misna szerint színarany serpenyőt használtak ezen a napon (Jóma IV,4).
az oltárról. A rézoltár a külső udvarban.
az Örökkévaló színe előtt. Lásd az I,5-höz szóló magyarázatot.
a függönyön belül. Most lép be a főpap először a szentekszentje belsejébe.

Lev 16,13
a füstölőszer felhője. Ennek az volt a célja, hogy függönyként megakadályozza a főpapot abban, 
hogy a Szent jelenlétét (Isten dicsfényét) megpillantsa.
Későbbi időkben a főpap a szentekszentjéből való visszatérése után a következő imát mondta: 
„Legyen tetszésedre, ó Isten, hogy ez az év esőben bőséges legyen. Ne tűnjék el az uralom 
gyakorlója Júda házából. Ne szenvedjen szükséget a Te néped Izráel, úgyhogy egy izraelita se 
legyen kénytelen ellátását a másiktól vagy idegentől kérni; és ne hallgass az utazók imájára”, mert 
azok száraz időért imádkoznak, ami szerencsétlenséget jelent a Szentföldön (Jóma 53b).

Lev 16,14
hintsen ujjával a födélre. Ez engesztelésül szolgált a főpapért és a papi rendért.

Lev 16,15
Ekkor vágja le. Azt a kecskebakot, amelyet a sorsolás az „Örökkévaló számára” jelölt ki (9. vers).

Lev 16,16
tisztátalanságai miatt. A közösség engeszteléséért évente megtartott szertartáson kívül egyszer egy 
évben a szentély rituális tisztítása is kötelező volt, hogy feloldják az alól a tisztátalanság alól, 
amelyet a rituális szempontból tisztátalan izraeliták jelenléte okozott.
bűneik. Ez azokra vonatkozik, akik szándékosan tisztátalan állapotban léptek a szentély területére.
vétkeikért. Akik nem tudtak róla, hogy tisztátalanok (Sebúóth 12b).
a találkozás sátráért. Vagy: a találkozás sátrával. (Az Imit régi fordítása.)

Lev 16,17
És senki. Még a papoknak sem volt szabad a találkozás sátrában tartózkodniok, mialatt az 
engesztelés szertartása folyt. Az alkalom ünnepélyessége még fokozódott azáltal, hogy a főpap 
egészen egyedül volt a szentélyben.

Lev 16,18
Ekkor menjen ki. Azaz, menjen a kijárat felé, a füstölögtető arany oltár felé.



Lev 16,19
így tisztítsa meg. Az elmult év tisztátalanságától.
szentelje meg. Szentelje újra a következő év használatára.

Lev 16,20
az oltárt. Az arany oltárt.

Lev 16,21
vallja meg rajta… bűnét. A főpap mindkét kezét az elküldendő kecskebakra tette és közben, 
miután bűnvallomást tett, jelképesen rátette a nép bűneit e kecskebak fejére. A bűnvallomás 
szövege a Misna szerint a következő volt: „Ó Isten, a Te néped, Izráel háza, jogtalanságokat 
követett el, bűnöztek, vétkeztek Te ellened” (Jóma VI,2).
bűntettét. Az @w[ szó itt talán a legsúlyosabb bűn értelmében áll. Lehetséges, hogy összefoglaló 
értelme van és a szándékos és az akaratlanul elkövetett bűn vagy jogtalanság értendő itt rajta. A 
rendes áldozatok engesztelő ereje csak a szándék nélkül elkövetett bűnökre terjedt ki. Az 
Engesztelés napja és áldozatai azonban feloldották a széndékosan elkövetett bűnök alól épúgy, mint 
a tévedésből és akaratlanul elkövetett vétek alól.
bűnét. Itt ugyanaz az ellentét lehet a [`p és afj között, mint ahogy a 16. versben az első a 
szándékosan, a második az akaratlanul elkövetett bűnre vonatkozik.
kirendelt. Aki rendelkezésére állt erre a célra.

Lev 16,22
kietlen földre. Deutsch: „elszigetelt földre”. Olyan terület, amely el volt vágva Izráel táborától, 
úgyhogy az állat nem térhetett vissza. Későbbi korokban az állatot letaszították egy szakadékba 
(lásd a 8. vershez szóló magyarázatot), mert nem lehetett olyan helyre kergetni, ahonnan nem 
térhetett volna vissza lakott területre. Ez a fejezet az eredeti szokást írja le a mózesi kor 
viszonyainak megfelelően. Ez is mutatja az itt elbeszélt dolgok ősi eredetét.
bocsássa el. A nép bűneinek jelképes eltávolításának gondolata Micha VII,19-ben is megtalálható: 
„és bedobod a tenger mélységébe minden vétkünket”. Ezeken a prófétai szavakon alapszik egy 
hasonló ritus, a „táslich” Rós Hásána első délutánján (ha szombatra esik az ünnep első napja, akkor 
a második napon végzik el ezt a szertartást).

Lev 16,23
menjen be Áron. A Talmud szerint ez a vers arra vonatkozik, ami a 24. és köv. versekben leírt 
égőáldozat után következik (Jóma 32a).

Lev 16,24
a szent helyen. A szentély udvarában külön erre a célra kijelölt hely.
égőáldozatát. A főpap kosát (3. v.) és a nép kosát (5. v.).

Lev 16,26
mossa meg ruháit. Mivel az „elküldött bak” magán hordta a közösség bűneit, az az ember, aki vele 
érintkezésben volt, természetesen tisztátalanná vált.

29–34. Az Engesztelés napjának intézménye.

Lev 16,29
És legyen… örök törvényül. A következőkre vonatkozik. Az engesztelés nem következik be 
automatikusan a főpap által végzett ceremóniák által, a népnek magának is közre kellett működnie, 
hogy bűnbocsánatot nyerjen.
a hetedik hónapban. V. ö. XXIII,27 köv.
sanyargassátok lelketeket. Ez a héber szó helyesen fejezi ki a bőjtölés szellemi célját. Mivel a bűn 
főforrása a testi kívánságok teljesítése, a bőjtölés megtanítja a bűnöst arra, hogy le lehet győzni 
minden testi vágyat, hogy a lélek uralkodhatik a test vágyain. Az ételtől és a testi kívánságok 



teljesítésétől való tartózkodáshoz hozzá kell még járulni az őszinte bűnbánatnak amiatt, hogy nem 
értük el azt, ami hatalmunkban volt és amit megtehettünk volna, ami nekünk izraelitáknak 
kötelességünk lett volna. A lélekből jövő bűnvallomás nélkül, amelyhez még az az ünnepélyes 
elhatározás járul, hogy elhagyjuk a helytelen utat, a bőjt egymagában még nem jelenti az isteni 
parancs teljesítését és nem célja az Engesztelés napjának. hqdxw hlpt hbw`t – megtérés, ima és 
jótétemény – ezek változtathatják meg az ember életének és sorsának egész menetét és ezek 
vezethetnek teljes engeszteléshez. „Hagyja el a gonosz az útját és a jogtalanság embere gondolatait; 
térjen vissza az Örökkévalóhoz, hogy irgalmazzon neki és Istenünkhöz, mert sokat bocsát meg” 
(Jes. LV,7).
a jövevény. Ibn Ezra hangsúlyozza, hogy csak az Engesztelőnapi munkatilalom vonatkozik az 
idegenre, de „a lelkét nem kell sanyargatnia”, nem kell böjtölnie.

Lev 16,30
ezen a napon. A Talmudban amwy-nak „a napnak” nevezik az Engesztelés napját. Lásd még az Ex. 
XXXIV,4-hez szóló magyarázatot. A „Jóm há-Kippúrim” kifejezésről XXIII,27-nél beszélünk.
engesztelést szereznek számotokra. Héberül: !kyl[ rpky. Mivel a megelőző és a következő versek 
a nép engesztelőnapi kötelességeiről beszélnek, a !kyl[ rpky alanya nem lehet a főpap; mert akkor 
külön kellett volna őt említeni. Rabbi Akiba úgy véli, hogy Isten az alany. „Boldogok lehettek 
Izráel fiai – így kiált fel –, mert ki előtt tisztálkodtok ti és ki tisztít meg benneteket? Mennyei 
Atyátok; amint írva van (Ezek. XXXVI,25) „És hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok” 
(Jóma VIII,9). Megjegyzendő, hogy az engesztelés kezdeményezése a bűnös kezében van. A bűnös 
megtisztítja önmagát az Engesztelés napján könyörtelen önbírálattal, nyilt bünvallomással és azzal 
az elhatározással, hogy nem ismétli meg a mult év botlásait. Ha Mennyei Atyánk látja a megtért 
bűnös alázatát, Ő – nem pedig a főpap vagy más közvetítő – képes értelemben a megbocsátás tiszta 
vizét hinti a megtérőre. „Rabbi Akibának e gondolatában a monoteizmus lényege jut kifejezésre” 
(Hermann Cohen).
az Örökkévaló színe előtt. Mert csak nála találhatnak az emberek engesztelést, nem pedig a papnál 
vagy az oltárnál.
A héber szórend a következő: „Minden vétketektől az Örökkévaló színe előtt megtisztultok”. Erre 
alapította Rabbi Eleázár ben Ázárja magasröptű tanítását: „Az embernek Istennel szemben 
elkövetett vétkeit feloldja az Engesztelőnap (ha a bűnös is megbánja tetteit); de embertársaink ellen 
elkövetett vétkeinket az Engesztelő nap nem engeszteli ki, csak akkor, ha a vétkes kiengeszteli 
megsértett embertársát, és jóváteszi a vele szemben elkövetett hibát” (Jóma utolsó misnája). A 
Bűnvallomás (ywdyw) majdnem kizárólag emberek ellen elkövetett erkölcsi vétkekre utal. Különösen 
sok kifejezés vonatkozik azokra a bűnökre, amelyeket nyelvünkkel követünk el: hamisság, 
rágalmazás, istentelen és tisztátalan beszéd. Bölcseink, akik a szertartási vétségeket bizonyára nem 
kicsinyelték le, az erkölcsi hibákat sokkal súlyosabbnak tartották azoknál, azért vették fel csak az 
utóbbiakat a bűnvallomásba.
minden vétketektől. Nemcsak az akaratlanul elkövetett vétektől; lásd a machzórban levő 
bűnvallomást. A bűnbánat a szándékos lázadást is tévedéssé enyhítheti; azaz, bűnbánata által 
bebizonyítja a bűnös, hogy szándékos bűnei jórészt tudatlanságból erednek, és azért Isten olybá 
veszi azokat, mintha „tévedésből” erednének (Jóma 36b).

twgg`k twnwdz !kl h`[ hbw`t @y`w[
Egy modern vallásfilozófus a nap alaphangulatát Num. XV,26-ban látja („És megbocsáttatik Izráel 
fiai egész községének és a jövevénynek, ki közöttük tartózkodik, mert az egész népen esett meg 
tévedésből”). Ezt a verset mondják el a Kol Nidré után, az esti ima elején háromszor.
31–34
Ezek a versek kifejtik, hogy az Engesztelés napjának szertartásai minden időkre szólnak. Noha a 
Tóra Áront nevezi meg mint engesztelő papot, mindenki, akit ő utána szabályszerűen főpappá 
felszentelnek, hivatott volt a fejezetünkben előírt szent szolgálat elvégzésére.

Lev 16,31
Szombat nyugalma. Az ismétlés hangsúlyozza azt a tényt, hogy a munkaszünet és bőjtölés 



kötelessége még akkor is fennáll, ha már nincsenek papi szertartások (Midrás Lekách Tób. i. h.; 
Wessely).

Lev 16,34
örök törvény. Az Engesztelés napja túlélte a főpapság intézményét; sőt még gazdagodott is 
bensőség és szellemi súly tekintetében az áldozati rendszer megszűnésével. „A bőjtölés és 
megalázkodás Isten előtt, a bűnvallomás és a bűnök megbánása, a buzgó ima a bűnbocsánatért, még 
a szentély pusztulása előtt is lényeges magva volt az Engesztelő napnak, amelyhez a szentélybeli 
ritusok csak drámai jelképet alkottak” (Moore). Bölcseink súlyt helyeztek arra a prófétai tanításra, 
hogy bűnbánat nélkül az áldozati ritusoknak nem volt értékük (Berák. 23a). Az áldozatok 
megszűntével ezért a bűnbánat maradt meg mint egyetlen feltétele a bűnbocsánatnak. 
„Napjainkban, amidőn nincs szentély és nincs engesztelő oltár, van bűnbánat. A bűnbánat 
kiengesztel minden vétket” (Maimonidesz). Az Engesztelés napjának intézménye bölcseink szerint 
soha sem fog megszűnni, még akkor sem, ha a többi ünnep megszűnne. És valóban, mindaddig, míg 
Izráel szelleme élni fog, megmarad az Engesztelés napja. Lásd XXIII,27–32-höz szóló 
magyarázatot is. V. ö. Midrás Mislé IX,2; Tánchuma Pinhász végén; ed. Buber u. o. 17; Num. r. u. 
o. 24. végén R. S. b. A. resp. 93.
cselekedett. Áron. Eszerint cselekedett minden esztendő hetedik havának tizedik napján.

Lev XVII.

3–7. Állatok levágásáról táplálkozás céljára.

Ez a fejezet a Leviticus könyv első része kiegészítésének tekinthető. Elrendeli, hogy a húsétel 
fogyasztása mentes legyen a bálványimádás szennyétől, amelynek két alakja van: áldozás „a 
démonok”-nak (7. vers) és a vér élvezete (10–14. vers).

Lev 17,3
aki levág ökröt. Világos, hogy ez az intézkedés arra az időre vonatkozik, midőn állatok levágása 
táplálkozásra ritka esemény volt és csak valamely családi ünnepségnél vagy más fontos 
összejövetelnél ettek húst. A pusztai vándorlás alatt a nép mannából élt; és csak kivételesen 
fordulhatott elő, hogy táplálékul vágtak le állatokat. Minden ilyen levágásnak szertartási 
cselekvésnek kellett lennie; a szentélyben kellett történnie és békeáldozatnak számított. Deut. 
XII,20. köv.-ben a törvény módosítva van azt előrelátva, hogy a nép nemsokára nagykiterjedésű 
területeken fog élni; mert az a követelés, hogy minden megevésre szánt állatot a szentélyhez kell 
hozni, csak akkor volt alkalmazható, midőn az egész közösség a szentélyhez közeleső területen élt.
Bölcseink szerint ez a rész kizárólag azokra az állatokra vonatkozik, amelyek áldozatnak vannak 
szánva; ezeket csakis a találkozás sátrának bejáratánál szabad bemutatni (Zebách. 115a).

Lev 17,4
áldozatot. A békeáldozatra vonatkozik: lásd a köv. verset.
az Örökkévaló hajléka előtt. Az oltáron.
vérnek számíttatik. „Vér” áll itt „vérbűn” értelmében, mint Deut. XXI,8-ban. Deutsch fordítása: 
„vérontásul tudassék be”. Úgy tekintik őt, mintha vért ontott volna és ezáltal súlyos büntetést von 
magára.
irtassék ki. A vétkest nem büntették meg földi bíróság által. A büntetés az volt, amit bölcseink, „az 
ég általi halál” (!ym` ydyb htym) szavakkal fejeztek ki. (V. ö. Jebám. 55ab; Móéd Qatan 28a, jerus. 
Bikkur. II. elején.)

Lev 17,5
áldoznak. Vagy „áldozni szoktak”. Azaz, amit ők „magaslatokon” áldoztak a szabad mezőn.
békeáldozatokul. Lásd a III,1-hez szóló magyarázatot. A békeáldozatok egy részét az 



áldozatbemutató kapta meg.

Lev 17,7
bakoknak. Szatirkultusz. Erdei isteneknek vagy démonoknak tartották ezeket, amelyek a sivatagban 
laktak (Jes. XIII,21; XXXIV,14). A bakok imádása, amely a legundokabb szertartásokkal járt 
együtt, el volt terjedve Alsó-Egyiptomban. Ezt ismerték az izraeliták és Isten távol akarta őket 
tartani ettől (v. ö. Jozs. XXIV,14; Ezek. XX,7).
Egyes kommentárok utalnak ennél a versnél arra, hogy ez a Tóra áldozati rendszerének egyik 
főcélja; t. i. hogy fokozatosan eltávolítsa Izráelt primitív eszméktől és pogány szokásoktól. Az 
istentisztelet módját, ahogy azt ősi népek űzték, megtartották, de azt az istentiszteletet most az Egy, 
Szent Isten szolgálatába állították. „Ezáltal az isteni terv által a bálványkultusz kiirtatott, és hitünk 
alapelve, Isten létezése és egysége szilárdan megerősödött, anélkül hogy eltávolodtak volna a 
megszokott kultuszformától, mert az csak összezavarta volna a nép felfogását” (Maimonidesz).
nemzedékeken át. A „bakoknak” való áldozás örökre tilos.

Lev 17,8
Az áldozat bemutatása és levágása semmiesetre sem engedhető meg máshol, mint a szentélyben. Ez 
a tilalom nem csak izraelitákra vonatkozik, hanem azokra az idegenekre is (qdx yrg), akik 
véglegesen csatlakoztak Izráelhez.

10–14. Vért nem szabad enni.

Lev 17,10
eszik bármiféle vért. A tilalom, amelyben bennfoglaltatik annak a húsnak az evése is, amely még 
véres, általános vonásokban már megvan. Lev. III,17; VII,26 köv.
A Tóra nem indokolja meg ezeket az ismételt, ünnepélyes parancsokat. Céljuk az lehet, hogy az 
ember erőszakos ösztöneit megszelidítsék azáltal, hogy távol tartják őt a vértől, és arra nevelik, 
hogy irtózzék minden vérontástól. Idővel az átlagos izraelitától teljesen megvonták azt a jogot, hogy 
egy állatot megöljön azért, hogy húsát megegye és egy erre a célra képesített testületre bízták, a 
„sóchet”-ekre. Ezek a parancsolatok kétségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy a zsidók humánus 
érzésű néppé váljanak. „Vegyük figyelembe azt a körülményt, hogy egy zsidó anya soha sem ölt 
meg csirkét sajátkezűleg, és akkor megértjük, miért ritkább az emberölés zsidók között, mint 
bármely más emberi közösségben” (A. Leroy Beaulieu; l. m. Guttmann M., Das ethische Moment 
im Verbot der Tierquälerei. Gemeindeblatt Berlin, Juni 1926).
A zsidó levágási mód (sechita) a legnagyobb vérveszteséget idézi elő az állatnál; és a megmaradt 
vért kivonják a hús áztatása és sózása által.
A 15. versben előforduló „nevéla” és „teréfa” terminusokra megjegyzendő, hogy a magától 
megdöglött (nevéla), vagy a más állat által megölt állat (teréfa) húsa, szigorúan tilos. Ez utóbbi 
terminus (teréfa) oly állatok húsát is jelenti, amelyeket ugyan rituálisan levágtak, de sebet vagy 
szervi hibát találtak bennük, akár külsőleg, akár a levágott állat utólagos belső vizsgálata 
alkalmával. Olyan állatokat, amelyeket nem pontosan előírt „sechita” törvényei szerint vágtak le, a 
„nevéla” terminus technicusával jelölik. Az olyan állatok húsát, amelyet rabbinikus vizsgálati mód 
szerint nem találnak egészségesnek, nem szabad felhasználni táplálkozás céljaira.

Lev 17,11
a testnek lelke. Az állat életereje a vérben volt. Noha lélek és vér nem teljesen azonosak, mégis a 
vér a lélek főhordozója. Súlyos vérveszteség következtében elsorvad az életerő; és ha a veszteség 
folytatódik, az életerő teljesen megszűnik. A vérnek tehát bizonyos szentsége van és ezért nem 
szabad tápszerül felhasználni, szent és szimbolikus célokra van fenntartva.
elrendeltem nektek. Azaz, én arra szántam, hogy az oltáron legyen elhelyezve a te javadra (nektek). 
Ezek a szavak határozottan megcáfolják azt a feltevést, mintha az Istennek feláldozott állat élete 
megvesztegetést jelentene. A vér az oltáron a hívő lelki javát szolgálta, nem pedig Istennek szánt 



ajándék volt.
a lélekben engesztelést szerez. A vérrel, amely a lelket tartalmazza (Kerit. 22a). A vérnek mint a 
lélek jelképének az engesztelés ritusaiban való használata kifejezésre juttatja a hívő lelkének teljes 
odaadását Isten iránt, és kifejezi azt a gondolatot, hogy ha az ember aláveti akaratát Istennek, ennek 
következménye az isteni kegyelem biztonsága.

Lev 17,12
Azért mondom. Azaz, mivel a lélek a vérben lakozik, azért tilos az evése.

Lev 17,13
vadászva elejt vadat. Ezt nem kell szószerint érteni. Természetesen a háznál nevelt szárnyasokra is 
vonatkozik (Chúllin 84a).
födje be porral. Mivel a vér a lélek jelképe. tisztelettel kell vele bánni, mint ahogy a tetemet sem 
szabad temetetlenül hagyni. A porral való betakarás egyértékű a holttest eltemetésével. Hoffmann 
(u. o. 14. v.) a !dhywsk-ban annak jelképét véli felismerni, hogy a vér tilalma vadnál és szárnyasnál 
is teljes mértékben fennáll. Áldozatra alkalmas állatnál ilyenféle jelképezésre nem volt szükség, 
mert a tény, hogy a vér feláldozásra kerül, eléggé indokolja az evésnek tilalmát; v. ö. 10. és 11. 
verset. V. ö. még a 14. verset.

15–16. Elhullott állat, amely tisztátlanságot okoz.

Lev 17,15
V. ö. XI,39. köv.
jövevény. Teljes prozelita, qdx rg (Szifra); lásd Deut. XIV,21.

Lev 17,16
viselje bűnét. Ha belépne a szentélybe, vagy ennék szentelt ételből.

Lev XVIII.
Tiltott házasságok, nemi erkölcstelenség és a Molok-kultusz 
tilalma.

A XI–XVII. fejezetek után, melyeknek tárgya a rituális tisztátalanság és annak megtisztítása, 
következnek a XVIII–XX. fejezetek, amelyek erkölcsi tisztátalanságról és büntetéseiről szólnak. 
Azok a törvények és rendeletek, melyeket a XVIII–XX. fejezetek sorolnak fel, a tiszta élet és a 
becsületesség alaptételeit fektetik le, a társadalmi erkölcs alaptörvényei közé tartoznak. Ezek között 
első helyen áll a házasság intézménye (XVIII). A házasság, az emberi társadalom alapköve, itt 
tisztán erkölcsi szempontból ítéltetik meg. A házasság szent jellegének minden megsértése utálatos 
véteknek számít, amely kihívja az Ég büntetését, mind a házasságtörő, aki elkövette, mind a 
társadalom ellen, amely eltűrte a sértést. Tisztátalanság a házasságban, közeli rokonok között 
végbemenő vérfertőző keveredés és más utálatos cselekedetek megbocsáthatatlan bűnök, amelyek 
megfertőzik és meggyalázzák az országot és lakóit. „Plasztikus kifejezésmód és illedelmesség 
tekintetében Lev. XVIII, felülmul minden más hasonló tartalmú helyet; gyengédebben és egyúttal 
komolyabban nem lehet ezekről a dolgokról beszélni (Ewald).
Ha valamely nép kulturális magasságának fokára családi életének tisztaságáról lehet következtetni, 
akkor Izráelt illeti meg az első hely a népek között. Izráelben a házasságot isteni intézménynek 
tekintik, mert csak ennek segítségével virulhat igazi tisztelet az élet misztériuma, méltósága és 
szentsége iránt. A házasság elsőrendű vallásos kötelesség. Az, aki feleség nélkül él – mondják 
bölcseink –, az vigasz, segítség, öröm, áldás és engesztelés (azaz, igazi, Istennel való vallási 
közösség) nélkül él (Jebám. 62b). A zsidó férj – szerintük – feleségét úgy szereti, mint önmagát és 
jobban tiszteli önmagánál. „Dolgozni akarok érted, tisztelni foglak téged, támogatni foglak téged, 



amint illik egy zsidó férjhez”, – ez mind a mai napig a férj fogadalma a házasságkötésnél. A 
szeretetteljes figyelmesség a zsidó feleség iránt, valamint az otthon erkölcsi tisztasága és a zsidó 
asszony hűséges odaadása, amire joggal büszke a zsidó asszony, nagyjában a Leviticus következő 
fejezeteiben lévő törvények és intelmek gyümölcse. Ezek eredményesen megakadályozták Izráel 
elmerülését a pogány tisztátalanság tengerében, amely az ókori világot elborította. E törvények 
bástyául szolgáltak egy új emberi eszmény, a családi otthon szentségének kialakítására; egy olyan 
eszménynek, amely a zsidó népnek egyik megkülönböztető jellegzetességévé vált a későbbi 
korszakokban.
A XVIII. fejezet az Engesztelés napján felolvasott tórarészletek közé tartozik. „E fejezet 
kiválasztásának kétségtelenül az volt a célja, hogy bevésse a lelkekbe az év legünnepélyesebb 
napján a tisztaság és önuralom kötelezettségének fontosságát. És kétségtelen, hogy e törvények 
iránti engedelmesség volt az, ami az isteni gondviselés folytán, egyik legerősebb tényezőnek 
bizonyult Izráel fenntartásában” (Hermann Adler).

1–5. Bevezető intelem.

Lev 18,2
Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. Én vagyok ezeknek a törvényeknek a forrása és az Én 
isteni hatalmam nem tűri ezeknek az alapvető törvényeknek szándékos megsértését.

Lev 18,3
cselekednek Egyiptom… Kanaán. Vallási életüket ne befolyásolják sem annak az országnak 
erkölcstelen szertartásai, amelyet elhagynak, sem annak az országnak undok kultusza, amelybe be 
fognak vonulni.
törvényeik szerint. Az erkölcstelen pogány kultusz, különösen Egyiptomban és Kanaánban, a 
nemzeti törvények által szentesítve volt. Mind a szokások, mind a törvények ellentétben álltak az 
értelemmel, a lelkiismerettel és az isteni akarattal (Wogue).

Lev 18,4
Rendeleteimet. Izráel új törvénykönyvet kapott, s ez azoknak a helyébe kell hogy lépjen, amelyeket 
ők érvényben találtak Egyiptomban és majd találni fognak Kanaánban.
Olyan rendeleteket és törvényeket, amelyeket az erkölcsi érzés parancsol, mint pl. a lopás tilalma; 
„micvá”-nak, parancsolatnak nevezik; törvénynek (chok) pedig az olyat nevezik, amely 
megkülönböztető tilalom az izraeliták számára, mint pl. a disznóhúsevés tilalma: lásd még a Gen. 
XXVI,5-höz szóló magyarázatot.
tegyétek meg… tartsátok meg. Ez a két ige egymást kiegészíti. „Tegyétek meg”, utal a gyakorlati 
keresztülvitelre, „tartsátok meg”, ez magában foglalja azt az eszmét, hogy tanulmányozzák és 
megértsék a törvény alapelveit. Csak ha megértéssel helyeslik a Tóra szövegét, jelenthet annak 
szelleme alakító erőt az emberek életében.
hogy azok szerint járjatok. Ez a kifejezés még csak kétszer fordul elő a Tórában (XX,23; XXVI,3). 
Ez azt tanítja, hogy ne csak egyszer-kétszer teljesítsük a vallás követeléseit, hanem hogy állandóan 
„járjunk” azok szerint, hogy az életet azok szerint rendezzük be.
Én vagyok az Örökkévaló. Azaz, Én, aki megparancsolom e törvényeket, vagyok az Örökkévaló, a 
ti Istenetek. A refrén: „Én vagyok az Örökkévaló” különös ünnepélyességet ad azoknak a 
törvényeknek, amelyeknél említtetik ebben a fejezetben. Az embernek engedelmeskednie kell, mert 
Isten az, aki parancsol. „Az isteni parancs egyúttal önmagának kielégítő okát is adja” (Moore).

Lev 18,5
ha megtesz az ember. Bölcseink az „ember” szót hangsúlyozzák. Rabbi Meir szokta mondani: 
„Honnan tudjuk, hogy még egy pogány is, ha Isten törvényeinek engedelmeskedik, azáltal ugyanazt 
a lelki közösséget nyeri el Istennel, mint a főpap? Mert azt mondja az Írás, „melyeket ha megtesz az 
ember, él általuk” – nem pap, levita vagy izraelita, hanem „ember” (Baba Qama 38a).



él általuk. Elnyeri az örök életet a jövendő világban (Onkelosz, Tárgum Jonáthán, Rási); sőt ezen a 
világon is csak ezáltal éri el az igazi életet, mert a gonosz élete nem igazi élet (Hoffmann). 
Egyszerű értelme pedig az, hogy az ember jólétet és öregkort ér el, ha ragaszkodik Isten 
parancsolataihoz; v. ö. „hogy sokasodjanak napjaitok” (Deut. XI,21). „Nem volt soha virágzó és 
erős az olyan ország, amelyben a családi élet szentségét és az egyéni tisztaság értékét nem becsülték 
és nem gyakorolták” (W. R. Inge).
Bölcseink ezeket a szavakat: „él általuk”, úgy értelmezték, hogy Isten parancsolatai csakis az élet 
fenntartásához nyujtanak eszközt, nem pedig ahhoz, hogy az emberek elpusztuljanak általuk. !hb 
twmy` alw !hb yjw. Ezért három tilalom kivételével minden Tóra-parancsolatot át lehet hágni, ha 
megtartásuk halált hozna a hívőre. Senkinek sem szabad azonban életét megmenteni 
bálványimádás, erkölcstelenség vagy vérontás által. Ez volt bölcseink határozata (Lyddai határozat; 
Szanh. 74a) abban az irtóháborúban, amelyet Hadrianus, római császár, a zsidókra zúdított a Bár 
Kochba-felkelés leverése után; lásd a XXII,32-höz szóló magyarázatot.

6–18. Tiltott házasságok.

Szigorúan tilos minden házasságkötés, illetve nemi érintkezés a közeli rokonokkal. Mert az ilyen 
érintkezés a természetes lelki kapcsolatok kifejlődését hátráltatná és egyébként is a nemi élet 
elfajulását idézné elő. Elsősorban tiltott házasságok: a) a vérrokonokkal: valakinek anyja, nővére, 
leánya, unokája, apja nővére és anyja nővére; és b) sógorsági rokonokkal – vérrokonok feleségei és 
a feleség vérrokonai. Minden viszony – akár időleges, akár állandó, az e csoporthoz tartozó 
személyek között a „vérfertőzés” (twyr[) fogalma alá tartozik. Nincs semmiféle kötőereje a Zsidó 
Törvény szerint az ilyenek között létrejött kapcsolatnak és semmi körülmények között sem 
tekinthetők „házasságnak”; ezért válólevél (get) nem kell az ilyen viszony megszakítására. Ilyen 
viszonyból származó gyermekek törvénytelenek (mámzer-ek).
Bölcseink kiterjesztették az elsősorban tiltott fokokat a felmenő és lemenő ágra. Ezt a bővítést 
„másodrendű tiltott házasságok”, twyn` neve alatt ismerik; (Teljes felsorolás Maim. Isuth I,6). Pl. 
ahogy az anya tilos, épúgy tilos a nagyanya és a dédanya is; ahogy a mostohaanya, épúgy a nagyapa 
felesége is tilos; ahogy a meny, épúgy az unoka felesége is. Másodrendű tiltott házasságokat 
válólevéllel fel kell oldani, és a gyermekek, amelyek belőle származnak, törvényesek.
A fent felsorolt tiltott házassági fokokat, mind a bibliaiakat, mind a rabbinikusokat, megokolja az 
ösztönszerű idegenkedés és a természetes illem. Zsidó szektáriusok azonban, mint sok keresztény 
egyház is, főleg a római jog hatása alatt, nagyon kibővítették ezeket a tilalmakat és kiterjesztették 
azokat a két fivér vagy két nővér dédunokáira is. Az Egyház azonkívül „lelki rokonság” alapján is 
vezetett be házassági tilalmat; pl. keresztapa nem veheti el keresztlányát. A római jognak és az 
Egyháznak a tiltot házasságoknak ily határtalanul kiterjesztett kategóriáit enyhítette a diszpenzáció,  
amit az Egyház adott bizonyos körülmények között; de ez egyes esetekben visszaélésekhez vezetett. 
Mind a diszpenzáció, ming a „lelki rokonság” fenti értelmű fogalmai ismeretlenek a zsidóságban.
Bölcseink szerint a szinaji kinyilatkoztatás előtt csak a következő házasságok voltak megtiltva: 
anya, apa felesége, férjes nő, és anyai nővér. Ezért Ábrahám feleségül vehette félnővérét; és Jákób 
feleségei nővérek lehettek (Szanh. 58b).

Lev 18,6
Senki… mezítelenségét. Senki se kössön házasságot vérrokonnal. Az alapelv (llk) van kimondva, 
aztán következnek a részletek a 7–18. versben.
Ezekre a törvényekre égető szükség volt abban a korszakban. Sok, az itt említett vérfertőző 
házasságok közül el volt terjedve az akkori népek közt, és el voltak ismerve a római világ egyes 
részeiben még a korai középkorban is. Egyiptomban gyakori volt a nővérrel kötött házasság, 
különösen a királyi családokban. A görögök kedvelték a félnővérrel kötött házasságot. A perzsáknál 
az anyával, nővérrel vagy saját leánygyermekkel kötendő házasságot különösen helyesnek tartották, 
mivel ezáltal érdemet lehet szerezni az istenek előtt. Tehát nemcsak a barbár, vad törzseknél voltak 
elterjedve ezek a szokások, amelyek nem ismerték az erkölcsi korlátozásokat, hanem az Ókor 



kultúrnemzeteinél is. „Világos, hogy a Mozaismus a világnak új tant hozott a házassági kérdésben” 
(Dillmann). Ha tekintetbe vesszük e fejezet befolyását a nyugati és közelkeleti népekre, el kell 
ismernünk, hogy a zsidóság valóban élő, hatástkifejtő vallási civilizációt adott az emberiségnek.
vérrokonához. Szószerint: „hús az ő húsából”; húsa és vére. A közös vér bizonyos fokán belül két 
rokont egy húsnak, egy személynek tekintenek.
hogy fölfedje mezítelenségét. Ezt a kifejezést a „feleségül vegye” helyett tudatosan használja az 
ilyen eseteknél, hogy hangsúlyozza az erkölcsi förtelmességét és állatiasságát annak, aki ezt 
cselekszi (S. R. Hirsch).

Lev 18,7
Atyád. Megtiltja a viszonyt anya és fia közt, mert az megbecsteleníti mind az apát, mind az anyát.

Lev 18,8
Atyád feleségével. Megtiltja a viszonyt a mostohaanyával. Mivel a házasság egyesíti a férfit a nővel 
(Gen. II,24), a mostohaanya legközelebbi vérrokonnak számított.
Szokás volt keleten jogos örökösöknél, hogy birtokba vették atyjuk feleségét, s ezzel egyúttal 
kidomborították igényüket és jogukat a trónra, minthogy ez a cselekedet azonosította őket a nép 
szemében az elhúnyt uralkodó személyével. Ez magyarázza meg Reúbén magatartását Gen. 
XXXV,22-ben és Ábsálomét II. Sám. XVI,20–22-ben.

Lev 18,9
akár otthon született. Félnővér, aki törvényes házasságból származik; lásd XX,17.
akár máshol. Félnővér törvénytelen házasságból, vagy aki házasságon kívüli viszonyból származik 
(Ibn Ezra).

Lev 18,10
Fiad leányának. Mivel a mostoha leány gyermekét sem szabad feleségül venni, amint ez a 17. 
versből kitűnik, ez a vers feleslegesnek látszik. Bölcseink azonban ezt a törvénytelen fiúnak vagy 
leánynak a leányára vonatkoztatják (Jebám. 97a).
A saját leányával való házasság tilalma nem szerepel; mert ez, a leány-unoka tilalmát tekintetbe 
véve, magától értetődő dolog.

Lev 18,11
Atyád felesége leányának. Az anyának leszármazottait sokáig közelebbi rokonoknak tartották, mint 
az apának leszármazottait (Gen. XX,12). Eszerint a 9. verset félreérthették volna, mintha az azt 
jelentené, hogy „nővérednek” (t. i. ugyanattól az anyától), aki „atyád leányáét” azaz a teljes 
nővéred; vagy „anyád leányáét”, azaz félnővér ugyanattól az anyától, de más apától. Eszerint 
megengedhetőnek tarthatták volna a viszonyt félnővérrel ugyanattól az apától, de más anyától. Ezért 
szükség volt világosan kimondani azt, ami itt áll, hogy ugyanannak az apának, de más anyának a 
lánya szintén tilos (Hoffmann).

Lev 18,12
Atyád nővérének. Ez a tilalom is új volt az izraelitáknak és ellentétben állt korábbi szokásaikkal 
(Ex. VI,20).

Lev 18,14
Atyád fivérének. Az apa fivérének a feleségével való viszony támadást jelent két személy ellen, 
akiket a házasság „egy hússá” tett (lásd a 8. verset). Ezért nagynénjét még nagybátyja halála után 
sem veheti el. Bölcseink szerint épúgy tilos a házasság az anya fivérének özvegyével is (Jebám. 
54b; Maim. Iszúré Bia II,1).

Lev 18,15
Menyed. Megtiltja a házasságot egy férfi és a menye között, a férj halála után vagy miután elvált 
tőle. Ezt gyalázatos véteknek tartották, ami majdnem egy fokon állott a saját leányával kötött 
„házassággal”.

Lev 18,16



Fivéred feleségének. Ez alól egy kivétel létezik Deut. XXV,5. köv., amely szerint az ember köteles 
fivére özvegyét elvenni, ha fivére gyermektelenül hal meg.

Lev 18,17
fajtalanság az. Ha egy férfinak viszonya van egy nővel és annak leányával vagy leány-unokájával, 
akár egy időben, akár az egyik halála után, azt rendkívül utálatos cselekedetnek tartják.

Lev 18,18
hogy vetélkedést gerjessz. Deutsch: „gyűlöletgerjesztésre”. A nővéri szeretet ezáltal vetélkedéssé és 
gyűlöletté válna.
az ő életében. Első felesége életében, de még ha el is vált az egyiktől, nem veheti el a másikat. 
Halála után meg volt engedve, sőt még érdemnek is tartották bölcseink, mert egy idegen asszony 
nem gondozná olyan szeretettel elhúnyt nővére árváit, mint ő (Móéd Qatan 23a).

19–23. Erkölcstelen tettek tilalma.

Lev 18,19
tisztátalanságában. XV,24-ben szó volt ugyanerről a dologról a vele járó rituális tisztátalanság 
szempontjából. Itt azért ítéli el ezt a cselekedetet, mivel ellentétben áll az erkölcsi tisztaság elvével; 
lásd XX,18-at is.
A zsidóság hangsúlyozza a házasság szent jellegét és mérsékletet ír elő a házaséleten belül is. „A 
zsidó szentséggondolat nem korlátozódik a tilos dolog elkerülésére, hanem magába foglalja a 
megengedett dolog megszentelését is” (Moore). Határozott mérsékletet, önuralmat és erkölcsi 
szabadságot követel az élet legbensőbb vonatkozásaiban is. Ez megköveteli a legnagyobb kíméletet 
a feleség részére, nemcsak a havi tisztulása idejére (nidda), hanem a hét következő napra is, az 
asszony magáhoztérése és megerősödése (tahara) alatt, egészen addig, amíg a végleges rituális 
tisztulás be nem következik forrásban, vagy „élő víz gyüjtőhelyén” való teljes alámerülés által 
(mikve; későbbi héberben: mikva; lásd a XI,36-hoz szóló magyarázatot). Az a körültekintő irányítás 
ezekben a fontos életkérdésekben, amit e törvények megkövetelnek, ránevelte a zsidó férfiakat a női 
nem iránti tiszteletre, erkölcsi fegyelemre és etikai kultúrára. A zsidó nőknek ezek egyrészt 
védelmet nyujtottak a zabolátlan szenvedély ellen, másrészt megtanították őket a házaséletet a 
szentség (h`wdq) szempontjából nézni.
E szabályok jelentőségét, eltekintve a tisztán vallási oldaltól, melyeket lelkiismeretesen megőriztek 
Izráel nemzedékein át, nem lehet eléggé felbecsülni. Ezek ápolták a faji egészséget és frisseséget, és 
ép oly kedvezőnek bizonyultak az egészség mint az erkölcs szempontjából. A zsidó asszonyok 
túlnyomó többsége még ma is – hála Istennek – ezeknek a törvényeknek „igája” alatt él, saját javára 
és a zsidó nép biológiai javára. Természettudósok bebizonyították világosan azt a tényt, hogy ha az 
egészségi szempont nem is volt eredeti célja ezeknek a törvényeknek, de az eredményük 
mindenesetre hasznos az egészségre. A nemi élet mérséklésének e törvényeit ma is sok kutató az 
asszonyi természet alapvető ritmusának megfelelő intézkedéseknek tartja. Míg az orvosi vélemény 
nem egyöntetű ebben a súlyos kérdésben, nem kételkedhetünk a következő statisztika 
jelentőségében: ez az a statisztika, amely a newyorki „Mount-Sinai” kórházban 80.000 zsidó 
asszonyon folytatott vizsgálat (akik megtartják a nidda és táhára törvényeit) eredménye kimutatta, 
hogy az alsótesti rákban szenvedő ilyen zsidó nők és hasonló társadalmi és gazdasági helyzetben élő 
nemzsidó nők között az arányszám 1:15 volt. Még figyelemreméltóbb a különbség az 
arányszámban a rák egy bizonyos esete tekintetében zsidó és nemzsidó férfiak között (Sorsby, Rák 
és faj, 1931). „A mózesi tan az ihletett bölcsesség és elővigyázat csodálatos példájának bizonyult 
újra, amelynek kettőzött erővel kellene megragadni minden felvilágosodott szellemet manapság. 
Fegyelem és önuralom talán a legszükségesebb követelmények a jelen időkben” (F. E. Freemantle, 
alezredes, az 1928-iki londoni Nemzetközi Rákkonferencia elnöke).

Lev 18,20



Felebarátod feleségével. Ez a tilalom olyan életbevágó a társadalom szempontjából, hogy a tíz 
parancsolatban, mindjárt az élet védelme után következik amivel egyenlő fontosságú (Ewald); lásd 
a XX,10-hez szóló magyarázatot is.

Lev 18,21
hogy tűzön átvezessék. Azaz, feláldozzák. Itt említi először a Biblia a pogány semiták rettenetes 
kultuszát, amelynél gyermekeket áldoztak istenségüknek. Izráel tanítómesterei megborzadtak az 
emberi áhitat e förtelmes tévelygésén, és nem nyugodtak mindaddig, amíg egész Izráel nem 
idegenkedett hasonló módon ezektől a szertartásoktól.
Nemi tisztátalanság, különösen, ha vallási köntösbe van bújtatva vagy pedig kultusszá válik, mint 
ahogy az a Báál- és Ástárte-kultuszban volt, embertelenné tesz és kiöli a legszentebb emberi 
érzéseket is.
ne szentségtelenítsd meg. Az ilyen vad bálványkultusz minden vallásnak és istenimádásnak 
becstelen megcsúfolása.

Lev 18,22
Férfiúval. Ez a perverzitás, amelytől a Tóra óvta Izráelt, el volt terjedve Görögországban és 
Rómában is.

Lev 18,23
útálatosság az. „Erőszak a természet és az isteni erkölcs ellen” (Dillmann); v. ö. Exod. XXII,18; 
Lev. XX,15. köv.
Az ókori és középkori világ törvényeiben, szokásaiban és legendáiban megtalálhatók ezek a 
majdnem hihetetlen állatiasságok, amelyek a romlott emberi természet rettenetes elfajulását 
tükröztetik vissza. Nem ismeretlenek a mai társadalomban sem. Sehol az irodalomban nincsenek 
ezek a vétkek oly feltétlenül elítélve, mint könyvünk e fejezetében, különösen a 21–23. versben, és 
a XX. fejezetben. Ez arra vezetett, hogy e förtelmességek kipusztultak Izráelből és ezáltal 
erkölcsileg átok alá kerültek mindazoknál a népeknél, amelyek a héber Szentírás hatása alatt állnak.
24–30
Intelem, hogy szívleljék meg a kanaániták sorsát, akiknek undok szokásai pusztulást hoznak rájuk, 
szétrombolva a társadalmi erkölcsöt.

Lev 18,24
Ne szennyezzétek be magatokat. Ha a nemi élet letér rendes útjáról a házaséleten belül és 
eltávolodik eredeti rendeltetésétől, hogy a tiszteletteljes és törvényes szerelem kifejezője legyen, az 
illető egyén beszennyeződik. Bölcseink a nemi erkölcstelenséget a legnagyobb tisztátalanságnak 
tekintették, ami elkülöníti az embert Istentől.
ezek által. Ezek a szavak az egész előző részre vonatkoznak, a tiltott házasságokra, a házassági 
korlátozások megszegésére, és a természetellenes tévelygésekre.

Lev 18,25
tisztátalanná vált az ország. Eszerint csak erkölcsi bűnök, nem pedig szertartásbeli vétkek teszik 
tisztátalanná az országot. Minden „útálat” először azt a szeméyt szennyezi be, aki elköveti, akár 
kanaánita az illető, akár izraelita, és ő viszont az országot teszi tisztátalanná (Büchler).
megbüntettem rajta a bűnét. Az ország (azaz, a lakói) büntetésben részesül. Járvány és szárazság 
által kihányja lakóit, úgy, mint ahogy az emberi szervezet kiveti magából azt az ételt, ami 
kellemetlen neki. Az igék ebben a versben látomásszerűen írják le a jövőt, mintha az már 
bekövetkezett volna.

Lev 18,29
irtassanak ki. A legtöbb említett vétek elkövetőire halálbüntetés várt. A többieknél a bűnöst 
kizárták a közösségből és valószínűleg az országból is kiűzték, mivel jelenlétük megfertőzte az 
országot.

Lev 18,30
Tartsátok meg rendeleteimet. Bölcseink ezt a kifejezést úgy értelmezték, hogy „őrködjetek 



rendeleteim felett”: azaz, a vallási tekintélyek feladata, hogy építsenek „kerítést a tan körül”, hogy 
az embereket távol tartsák a bűntől, hogy intsék és kioktassák a népet e tilalmak komolysága és 
szentsége felől (Móéd Qatan 5a).
Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. Az előbbi lakosok természetellenes szenvedélyeknek 
hódoltak, mert isteneik kultusza erkölcstelenné tette őket. De más a helyzet Izráelnél. „Az 
Örökkévaló a ti Istenetek”, az Ő szolgálata a lelket és a szellemet a magasba emeli. Ez a gondolat 
kapcsolja hozzá fejezetünket a következőhöz, amelynek első követelménye: „Szentek legyetek, 
mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek”.

B) Jegyzet.
A házassági kapcsolatok táblázata, amelyek a mai zsidóknál is tilosak.

Férfi számára tilos a házasság Nő számára tilos a házasság a
a következőkkel: következőkkel:

a) Anyja, nagyanyja és fel- a)  Atyja,  nagyatyja  és  felmenői;
menői; nagyatyja anyja; mostohaatyja;  nagyanyjának  
mostohaanyja, apai nagy- vagy  más  ősének  férje.  
atyja  és  felmenőinek  fele-
sége,  anyai  nagyatyjának  
felesége.

b) Leánya, unokája, dédunokája b)  Fia,  unokája  és  dédunokája;  
és annak utódai; menye; fia veje,  unokájának  férje  és  
fiának a felesége és annak annak  udódai.  
utódai;  és  lánya  fiának  a  
felesége.

c) Feleségének anyja vagy nagy- c)  Férje  atyja  vagy  nagyatyja  
anyja; apósának anyja és és  apósa  atyja  és  annak  fel-
annak felmenői. menői; anyósa atyja.

d) Felesége leánya vagy leány- d)  Férjének  fia,  vagy  unokája  
unokája és azoknak utódai. és azoknak utódai.

e) Nővére, félnővére, fivérének e)  Fivére;  félfivére;  nővére  vagy
és félfivérének felesége (akár félnővére  elvált  férje,  nő-
elvált, akár özvegy, de l. a vére  életében;  férje  fivére  és
Deut. XXV,5-höz szóló ma- unokaöccse.
gyarázatot);  és  feleségének  
nővére  vagy  félnővére,  amíg  
a felesége él.

f)  Nagynénje  és  nagybátyja  fe-
lesége  (akár  elvált,  akár  öz-
vegy),  akár  apjának,  akár  
anyjának  fivére  vagy  fél-
fivére az a nagybácsi.

g) Férjes nő, ha nem kapott g)  Nős  férfi,  ha  nem  adott  
még get-et (válólevelet); saját get-et;  elvált  nő  nem  mehet  
elvált felesége, annak egy feleségül  volt  férjéhez,  új  
új házassága után (ha újra férje  halála  után  vagy  tőle  
elvált második férjétől vagy való  elválása  után.  
özvegységre jutott).

h) Nő, aki nem zsidóhitű; til- h)  Férfi,  aki  nem  zsidóhitű;  til-
tott közösülésből származó tott  közösülésből  származó  
leány (mámzereth); férjes férfi  (mámzér);  és  férfi,  aki-
nő, aki vele házasságot tört; vel  mint  férjes  nő  házasság-
özvegy, akinek férje gyer- törést  követett  el.  
mektelenül  meghalt,  chalica-
adás  előtt.  Kohen  nem  vehet  



el  elvált  nőt,  özvegyet,  aki  
chalicát  kapott  és  prozelita  
nőt.

Férfi elveheti tehát a következő Nő férjhez mehet tehát a követ-
rokonsághoz tartozókat: kező rokonsághoz tartozókhoz:

a) Teljes mostohanővére, mos- a)  Teljes  mostohafivére;  mos-
tohaatyja felesége (ha özvegy tohaanyjának  előbbi  férje.  
vagy  elvált),  unokahúga;  fivé-
rének,  félfivérének  vagy  nő-
vérének menye.

b) Unokanővére; mostohafia fe- b)  Unokafivére,  meghalt  nővé-
lesége (ha elvált vagy öz- rének  vagy  félnővérének  a  
vegy); meghalt feleségének férje.  
nővére.

c) Nagybátyja.

VII. Kedósim.
(XIX–XX.)

Lev XIX.
Az erkölcstan kézikönyve.

Ez a figyelemreméltó fejezet a Leviticusban és az egész Pentateuchusban központi helyet foglal el. 
Bölcseink helyesen tekintették ezt a Tan magvának és kijelentették, hogy a „Tóra lényeges tanai 
(hrwt ypwg bwr) benne foglaltaknak ebben a fejezetben” (Szifra). Sőt ezt a fejezetet a Tíz parancsolat 
párjának tekintették, mivel a Tíz parancsolat lényege ebben a fejezetben is megvan (I. és II. 
parancsolat a 4. versben; a III. a 12-ben; a IV. és V. a 3-ban; a VI. a 16-ban; a VII. a 29-ben; a VIII. 
és IX. a 11–16. versekben; és a X. parancsolat a 18. versben). Az ebben a fejezetben szereplő 
rendelkezések első pillantásra a szertartási és erkölcsi vonatkozású törvények keverékének 
látszanak. Az igazság és erkölcs alapvető elvei, törvényei és a rituális szabályok és rendelkezések 
váltakozva következnek egymásután; mert a Tóra az emberi életet megoszthatatlan egységnek 
tekinti és nem akarja az élet egyetlen mozzanatát sem kiengedni hatásköréből; lásd a XI–XVI. 
fejezetekhez szóló bevezető megjegyzéseket.

1–2. A szentség és az „imitatio del” fogalma.

Mivel az a parancsolat, hogy „Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti 
Istenetek”, nemcsak ennek a fejezetnek uralkodó gondolata, hanem Leviticus egész erkölcsi 
törvénykezésének, ezért szükséges a „szent” (`wdq) szó erkölcsi jelentőségét pontosan 
meghatározni, megkülönböztetésül a szónak kultuszi használatától. Először is jelenti Isten fenséges 
magasságát és lenyügöző nagyságát: az isteni szentség jelenlétében az ember érzi, hogy ő csak „por 
és hamu” és leroskad abban az érzésben, hogy ő mily méltatlan Istenhez (Jes. VI,5). A „szent” szó 
kifejezi másodszor azt, hogy Isten tökéletesen mentes mindattól, ami az embert tökéletlenné teszi és 
hogy Ő távol áll mindentől, ami tisztátalan és igazságtalan; a próféta szavaival szólva; „Tisztább 
szemű vagy, semhogy rosszat láthatnál és nyomorúságot szemlélni nem tudsz (Chab. I,13). 
Harmadszor a „szent” kifejezés Isten etikai tulajdonságainak teljességét fejezi ki; ez azt jelenti, 
hogy több mint jóságos (bwf), több mint tiszta (rwhf), több mint igazságos (qydx); magába foglalja 
mindezeket egyesítve eszményi tökéletességükben. „A Szent, áldva legyen Ő” (awh ^wrb `wdqh) ez 
Istennek a legsűrűbben használt neve a rabbinikus irodalomban, és a zsidó tömegek ajkán is ez a 



név a legnépszerűbb. A rituális használatban a „szent” szó személyeket vagy tárgyakat illet, melyek 
a szentéllyel állnak összefüggésben, vagy vallási célokra vannak szentelve.

Lev 19,2
egész községéhez. A Tóra és szentségének hirdetése Izráel egész közösségének öröksége. Nem az 
volt a követelmény, hogy legyen a vallásnak egy „specialistákból” álló kis, elkülönített rétege, a nép 
többsége ellenben tudatlanságba és a babonába süllyedjen. Izráelnek szellemi demokráciát kellett 
alkotnia (Deut. XXXIV.). Lásd az Exod. XXII,30-hoz szóló magyarázatot.
Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek. Az embernek nem csak 
imádnia kell Istent, hanem arra is kell törekednie, hogy Őhozzá hasonlítson, igyekeznie kell 
utánozni Őt. Az isteninek, ami az emberben lakik, tettekben kell megnyilatkoznia; a tetteknek 
tisztaságával és igazságosságával kell bebizonyítania, hogy ő Isten teremtménye. A halandó ember 
nem utánozhatja Isten végtelen fenségét vagy az Ő örökkévalóságát; de képes törekedni tisztaságra 
azzal, hogy távol tartja magát minden útálatosságtól és tisztátalanságtól (XI,44; Lev. r. XXIV,4); és 
mindenekelőtt arra törekedhetik, hogy utánozza Isten irgalmasságát. „Isten utánzását” bölcseink a 
legmagasabb emberi eszménynek minősítik (Exod. r. XXVI,2). „Légy olyan, mint Isten; amint ő 
irgalmas és könyörületes, légy te is irgalmas és könyörületes. A Szentírás azt mondja: járjatok az 
Örökkévaló, a ti Istenetek után. De hiszen az Örökkévaló emésztő tűz, hogyan járhat hát az ember 
Ő utána? Ez azt jelenti – felelik bölcseink –, hogy a Hozzá való hasonlatosságra kell törekednie az 
embernek irgalomban, szeretetben, hosszantűrésben. Gondoljunk arra, hogy a Tóra első oldalán 
Isten ruhába öltöztette a meztelen Ádámot; és az utolsón eltemette a halott Mózest. Ő gyógyítja a 
beteget, felszabadítja a foglyokat, jót tesz még ellenségeivel is, és könyörületes az élőkhöz és 
holtakhoz egyaránt” (Szóta 14a). Az irgalmasság gyakorlása ezért valóságos összekötő kapocs Isten 
és ember közt; és az ember soha sincs közelebb Istenhez, mint könyörületes pillanataiban. Dr. 
Schechter rámutatott arra, hogy a zsidó „imitatio dei” fogalma Isten két tulajdonságára, az 
irgalmasságra és kegyességre korlátozódik. „Az egész rabbinikus irodalmat hiába kutatnók át 
egyetlen példáért, hogy Istennek a Bibliában található szigorú tulajdonságait követendő példaként 
állítanák az emberek elé.”
A szentség eszerint nem annyira elvont vagy misztikus eszme, hanem inkább irányító elv a férfiak 
és nők mindennapi életében. „Szentek legyetek” alapmotívuma az egész fejezetnek, és ennek 
különböző rendelkezéseibe beleszövődik; tisztelet a szülők iránt, könyörület az ínségessel szemben, 
pontos fizetés a végzett munkáért, tisztességes viselkedés, rosszindulattól és rágalmazástól való 
óvakodás, a felebarát iránti szeretet és az idegen iránti jóság, egyenlő igazságtétel gazdag és 
szegény ügyében, pontos mértékek és súlyok használata, mindezeket a szentség gondolatától 
áthatva és minden tisztátalanságtól, értelmetlenségtől és pogányságtól való írtózással kell az 
embernek megtennie. Szentség csak így érhető el, és nem azzal, hogy az ember visszavonul a 
világtól, sem pedig azzal, hogy lemond a család vagy hivatás emberi kapcsolatairól, hanem a 
szellem által, amellyel teljesítjük az élet kötelességeit, annak legegyszerűbb és legáltalánosabb 
részleteit is; ezáltal, igazságos tettek által, könyörületességgel és alázattal Isten iránt, felmagasztosul 
a mindennapi élet. Lásd még Exodus 263. old.

3–4. Alapvető erkölcsi törvények.

Lev 19,3
Mindenki félje… és atyját. Ez az első, hangsúlyozott törvény tiszteletet követel a szülők számára. 
A gyermeki kötelesség elhanyagolása rossz irányba tereli az ember egész életszemléletét és 
elérhetetlenné teszi az ember számára a szentség eszményének megvalósítását; lásd Exodus 222. 
old. „Ha szüleinkkel szemben elmulasztjuk kötelességeinket, még kevésbbé alakíthatjuk ki helyesen 
viszonyunkat másokhoz” (Foerster).
félje anyját. A Tíz parancsolatban az apát említi az anya előtt. Ott a „tiszteld” kifejezés áll a „félje” 
helyett. Bölcseink feltevése szerint a különbség oka a következő: a szülők közül az apa szigorúbb a 
gyermekhez, az anya gyakrabban mutat jóságot és szeretetet a gyermek iránt. A gyermek eszerint 



inkább „szereti” anyját és „tiszteli” (vagy féli) apját. Ezért követeli a Tóra a gyermektől, hogy 
mindkettő iránt tanusítson szeretetet és tiszteletet (Qiddusin 31a). A „félje” kifejezés ebben a 
versben ugyanaz, amit Istennel kapcsolatban használnak. Az apa és anya tisztelete ugyanolyan 
értékű, mint az Isten tisztelete, ezért a Szentírás ugyanazokat a kifejezéseket használja a szülők 
tiszteletére, mint az Isten tiszteletére (U. o. 30b). Mert a gyermek részére az apa és az anya több 
mint közönséges halandó; és valóban az ötödik parancsolat a Tíz igében az összekötő kapocs az 
Isten és az emberek iránti kötelességeink között. Sok szép elbeszélés van a rabbinikus irodalomban 
ezzel a parancsolattal kapcsolatban, de egyik sem szebb, mint a Damaról szóló elbeszélés. 
Damanak, egy áskelónbeli pogány ékszerkereskedőnek volt olyan drágaköve, amely a főpap 
mellvértjének drágakősorozatához szükséges. Küldöttség jött hozzá Jeruzsálemből, hogy tárgyaljon 
vele a kő megvételéről és megállapodott velük, hogy megveszik száz dénárért, de midőn a belső 
szobába ment, hogy kihozza a követ, látta, hogy apja alszik abban a szobában. Dama visszajött és 
mondta, hogy még se tudja eladni a követ. A küldöttség kétszáz dénárt kínált, majd háromszázat, 
végül ezret, – de hiába. Dama röviddel ezután, hogy apja felébredt, a küldöttség után futott, átadta 
az ékkövet, de nem fogadott el érte többet, mint az eredetileg felajánlott száz dénárt. „Nem akarok 
nyerészkedni azon a tiszteleten, amellyel apámnak tartozom”, – mondta, (Qiddusin 31a). A kötelező 
gyermeki tisztelet bölcseink szerint a természetes vallás követelése volt és ezért általános érvényű; 
és egyetemes emberiességükre jellemző, hogy egy pogány cselekedetét tekintették a fiúi szeretet 
tökéletes példájának (Guttmann M. Judentum stb. 136a).
szombatjaimat tartsátok meg. Figyelemre méltó, hogy ez a két parancsolat egymás mellett áll. 
Miként a szülők tisztelete első helyen áll az emberek iránti kötelességek között, épúgy a szombat 
megtartása az első lépés az ember lelki életének megszentelése felé. Mert a szombat nemcsak a 
munkaszünet napja, hanem egyben a heti közös istentiszteletnek és szellemi élet fejlesztésének 
napja is; l. Exodus 217 kk. old. Ez a két parancsolat azért áll egymás mellett, mert ezzel 
hangsúlyozni akarja a Tóra, hogy a szülők iránti tisztelet ne legyen nagyobb, mint az Isten iránti 
tisztelet. Ha a szülők valami olyat követelnének, ami az isteni törvénnyel ellenkezik, akkor a 
gyermeknek Isten iránti kötelességét előbbre kell helyeznie, mint a szülői tiszteletet (Jebám. 5b; 
Baba Mecia 32a).
Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. Ez a kifejezés (gyakran rövidebb formájában: „Én vagyok 
az Örökkévaló) tizenhatszor fordul elő ebben a fejezetben. Ez az isteni pecsét, amely a törvény 
rendelkezéseit szentesíti. Ez „utal Istenre, aki egyúttal Szent és Bíró, egyúttal bátorít és félelemmel 
tölt el, éberségre buzdít és büntetéssel fenyeget” (Kalisch).

Lev 19,4
a bálványok felé. Héberül: „elil”, vagy „semmiség, nem létező dolog”. Lehetséges, hogy az 
„Enlil” babilóniai bálvány névvel van összefüggésben. Lásd Jer. XIV,14.

5–8. Rituális törvények.

Lev 19,5
És midőn áldoztok. Lásd III,1 és VII,15–20. Figyelemre méltó, hogy itt nem imperativusban áll 
„áldozzatok”; az áldozatok önkéntesek (Kimchi). Úgy látszik a Szentírásnak nem az a fontos, hogy 
áldozzanak, hanem hogyha áldoznak, mily módon mutatják azt be; azaz, hogy szigorúan megtartsák 
az áldozásnál azokat a szabályokat, amelyeknek célja a pogány elemek kiküszöbölése az áldozati 
szertartásokból.

9–10. Gondoskodás a szegényekről.

Lev 19,9
földed szélét. Az itt előírt adakozás a szegények részére, amelynek párhuzama az angol szegényadó, 



nem zárja ki a magán- és önkéntes felajánlásokat az adakozó nagylelkűsége szerint.
A szegényekről való gondoskodás megkülönbözteti a mózesi törvényeket minden más ókori 
törvénykezésektől, pl. a római jogtól. Ez utóbbinak látszólag elsősorban az a célja, hogy megvédje a 
vagyonos osztály jogait. A Tórában a szegény ember testvér és ha szükségben van, támogatni kell 
őt, nemcsak anyagilag, hanem jó szívvel és tanácsokkal. Jób így nyilatkozik nemesgondolkodású 
védőbeszédében (XXXI,16–17.19–20).

„Vajjon megvontam a kívántat a szegényektől 
és az özvegy szemeit epesztettem? 
Egyedül ettem-e falatomat 
és árva nem evett belőle?…
Vajjon eltűrtem, hogy a bujdosó ruha nélkül legyen 
s takarót nem adtam a szűkölködőnek? 
Hát nem áldottak engem ágyékai, 
és bárányaim nyíretétől nem melegedett fel?

Bölcseink tovább fejlesztették ezt a tanítást és kijelentették, hogy a könyörületesség a 
legkiemelkedőbb vonása a zsidó jellemnek. Ha egy zsidó – úgy mondják – kiméletlenül jár el 
embertársával szemben, amikor az bajban van vagy szenved, joggal kételkedhetünk zsidó 
származásának tisztaságában (Béca 32b). „Egyetlen erkölcsi tulajdonság sem olyan jellemző a 
rabbinikus zsidóságra mint a ‘ráchmanuth’ – könyörületesség. Tipikusan zsidó alak az a koldus, 
akinek az a felfogása, hogy az emberek hálával tartoznak neki, amiért alkalmat ad nekik 
könyörületességük gyakorlására” (Montefiore).
ami elhullott. A gabonakalászok, amelyek a földre hullanak aratás idején.

11–16. Kötelességeink embertársainkkal szemben.

Ezek a rendelkezések újra megállapítják az emberi társadalom alaptörvényeit, amelyek a Tíz 
parancsolat „Második tábláján” állnak.

Lev 19,11
Ne lopjatok „Még tréfából sem; vagy burkolt áldozatkészségből, hogy másnak hasznot adjatok a 
kötelező, többszörös megtérítés révén, vagy hogy lopás által visszaszereznétek saját lopott 
holmitokat, nehogy tolvajnak lássatok” (Szifra). Minden, ami a lopás látszatát kelti szigorúan tilos, 
nehogy az ember hozzászokjék a lopáshoz (Sulchán Áruch). Különösen megróvandó „mások 
jóhiszeműségének kijátszása” (meglopása) (t[d tbyng) – azzal, hogy valamilyen módon 
elferdítenek valamit, „reklámmal” vagy hízelgéssel rászednek másokat, hogy az illetőről vagy 
tetteiről a megérdemeltnél jobb benyomást nyerjenek.

twyrbh t[d bnwg !ybngb` @w`ar (Mechilta, Mispátim).
„Az ember igyekezzék kiérdemelni embertársai jó véleményét, de ne lopja el” (S. R. Hirsch; l. m. 
Sebuóth 39a). Klasszikus példája ennek Ábsálóm viselkedése, ahogy hízelgett mindenkinek, aki 
elégedetlen volt a „törvénykezés halogatásával”, és azt híresztelte, hogy ha ő lenne a király, a 
dolgok egészen máskép alakulnának. „Korán föl szokott kelni Ábsálóm és kiállni a kapu útja mellé; 
és történt, hogy ha egy embernek pöre volt és ítéletre akart menni a királyhoz, megszólította őt 
Ábsálóm és mondta… Lásd, a szavak jók és helyesek, de nem hallgat rád senki a király részéről. 
Majd így szólt Ábsálóm: Vajha engem tennének bírául az országban és hozzám jönnem minden 
ember, kinek pöre vagy ügye van, én igazat adnék neki… így lopta meg Ábsálóm Izráel embereinek 
szívét” (II. Sám. XV,2–6).
ne hazudjatok. „Legyen a ti igentek őszinte, és a nemetek is legyen határozott. Az, aki megbüntette 
a vízözön nemzedékét, megbünteti azt az embert is, aki nem állja szavát” (Baba Mecia 44a, Misna). 
Az igazság a világegyetem egyik oszlopa és Isten pecsétje. A hazug ember kirekesztődik Isten 
társaságából. Az emberek is megbüntetik a hazudozót, mert még akkor sem hisznek neki, ha igazat 
mond. „Jó ember az, aki olyan, amilyennek látszik” (Berák. 28a). Az igazságot azonban szeretettel  
kell kimondani és az igazságszeretetnek erkölcsösnek kell lennie; megszűnik igazságnak lenni és a 



hazugság undok fajtájává lesz, ha a bosszú vagy rosszakarat eszközéül szegődik, hogy másokat 
tönkretegyen vagy nyilvánosan megszégyenítsen.

Lev 19,12
És ne esküdjetek. Az „és” arra utal, hogy ez a vers szorosan összefügg az előbbivel. „Ha lopsz, 
végül tagadni fogod, tehát hazudni fogsz és hamisan esküdni” (Szifra) – tehát megszentségteleníted 
Isten Nevét a csalás kedvéért.

Lev 19,13
Ne fosztogasd felebarátodat. Vagy: „Ne erőszakoskodjál felebarátodon” (Deutsch). Deut. 
XXIV,14-ben „felebarátod” helyett „béres” áll. „Fosztogatás” a béressel szemben annyit jelent, 
mint visszaélni anyagi gyengeségével és kevesebbet adni munkájáért, mint amennyi azért jár.
ne rabolj. Amennyiben visszatartod, ami neki jár.
ne hagyd éjjelen át. Ha a munkást egy napra bérelték, bérét azonnal az elvégzett munka után ki kell 
fizetni. A kisembernek nincs tartaléka, hogy várhasson a bérével.

Lev 19,14
Ne átkozd a süketet. Nem szabad megcsúfolni a süketet vagy bárkit, aki nem hallja és nem védheti 
meg magát.
a vak elé ne vess gáncsot. Ne gáncsold el a vakot akár tréfából, akár rosszindulatból. Sajnálatos az 
emberi gonoszság és kegyetlenség, amely ezt a törvényt egyáltalán szükségessé tette.
„Süket” és „vak”, tipikus példái minden szerencsétlenségnek, tapasztalatlanságnak és erkölcsi 
gyengeségnek. Ez a vers intelem az ellen, hogy fiatalokat, erkölcsileg gyengéket bűnös útra 
vezessenek, vagy hogy rávegyék őket jóvá nem tehető hibák elkövetésére. Ezen erkölcsi szabályok 
megszegőinek tipikus példái: aki a tapasztalatlannak nem őszinte tanácsot ad; aki kísértésbe hozza a 
názirt, hogy esküjét megszegje és bort igyék (Pesz. 22a), aki gyengének vagy gyenge jelleműnek 
halálos fegyvereket ad el, – mindezek megszegik azt a parancsot, hogy „vak elé ne vess gáncsot”. 
Ugyanígy cselekszik az, aki felnőtt fiát testileg megfenyíti; ami azt okozhatja, hogy fia 
megfeledkezik a gyermeki kötelességről és vad felindulásában megbocsáthatatlan vétket követ el 
(Móéd Qatan 17a).
féld Istenedet. Aki megbosszulja a védtelent, a süketet vagy a távollevőt, aki nem védekezhetik a 
gyalázkodás ellen, amit nem hallott; vagy a „vakot”, aki nem védekezhetik a gáncs ellen, amit nem 
lát. Továbbá, aki szándékosan káros tanácsot ad, hiába hangoztatja jószándékát, a Szentírás 
figyelmezteti, hogy „félje Istent”, aki ismeri az emberi szív legbelsőbb titkait és ismeri az eltitkolt 
gondolatokat (Szifra, Baba Mecia 58b). Lásd az Ex. I,17-hez szóló magyarázatot, ami mutatja, hogy 
„Istenfélelem” természetes jámborságot és teljesen emberies gondolkodást jelent.

Lev 19,15
ne légy tekintettel a szegényre. „Ne légy részrehajló a szegény javára” (Moffat). A Tóra a szegény 
és a gyámoltalan iránti minden rokonszenv ellenére is fél, hogy az igazságon erőszakot követhetnek 
el a szegény javára akkor is, ha nincs igaza. Rokonszenv és szánalom nem érvényesülhet a 
bíráskodásnál. Ebben a bibliai parancsban, épúgy, mint Ex. XXIII,3-ban, („A szegénynek ne 
kedvezz az ő perében”), „olyan fenkölt erkölcsi magasság nyilvánul meg, amely tiszteletre késztet 
mindenkit” (Geiger).
ne tiszteld. A bírónak nem szabad mondania: „Ez az ember gazdag és előkelő összeköttetései 
vannak; nem szégyeníthetem meg azzal, hogy kárára döntsek” (Szifra).
igazsággal. Nem szabad a bírónak elfogultnak lennie a szegény javára, és nem szabad attól félnie, 
hogy a hatalmasat megsértheti; tökéletes igazságra van szükség. Lásd az Ex. XXIII,3-hoz szóló 
magyarázatot. Így pl. nem szabad megengedni, hogy az egyik peres fél hosszasan előadja ügyét, és 
a másiknak megparancsolni, hogy röviden beszéljen (Sebuóth 30a). Nem szabad megengedni, hogy 
az egyik üljön a törvényszék előtt, amíg a másiknak állnia kell (Szifra). „A bírónak úgy kell éreznie 
magát, mintha kard függne a feje felett az ítélkezés ideje alatt” (Szanh. 7ab).
„Igazsággal ítéld meg embertársadat”, egy másik hagyományos magyarázat szerint ez azt jelenti, 
hogy: „Ítélj meg mindenkit a jó oldaláról” (twkz #kl); ne ítélj el a látszat nyomán, hanem 



tulajdonítsd embertársaid tetteinek a legjobb indító okokat (Sebuóth 30a).
Ennek és az előbbi versnek a tanítását így fejezi ki a próféta: „Beszéljetek igazat egyik a másikkal; 
igazsággal, béke ítéletével ítéljetek a ti kapuitokban. Egyik a másik ellen ne gondoljatok 
szívetekben rosszat és a hazug esküt ne szeressétek, mert mindezeket gyűlölöm, úgymond az 
Örökkévaló” (Zek. VIII,16–17).

Lev 19,16
Ne járj, mint rágalmazó néped között. Szószerint: „Ne járj, mint házaló”. Ez a kifejezés arra 
vonatkozik, aki mindenfelé megfordul és botrányos vagy rosszakaratú híreket és pletykákat gyüjt, 
kihallgatja az emberek titkait és azokat mindenhol elmeséli (Rási). Ez alattomos cselekedet még 
akkor is, ha amit elmond igaz és minden rosszakarat nélkül adja tovább (Maimonidesz). „Nincs 
ennél megvetendőbb jellem; az ilyen egyén a társadalom pestise, és el kellene őt távolítani az 
emberek lakóhelyeitől” (Adam Clarke). A gonosz pletyka sokszor többet árt, mint a rosszakaratú 
rágalmazás. Ezért imádkozunk háromszor napjában: „Istenem, őrizd meg nyelvemet a rossztól, és 
ajkaimat a hamis beszédtől” (Berák. 17a). A rágalmazó, a gonosznyelvű ([rh @w`l) ember, 
rosszabb mint a gyilkos, mert tönkreteszi az ember jó hírnevét, ami több az életnél (Árákin 16b). 
Ezért tekintették a besúgót (mószer) a leghitványabbnak az összes bűnözők között.
ne maradj tétlen felebarátod vérénél. T. i. ha az ő élete veszélyben van. Ne állj ott tétlenül, 
közömbösen nézve, hogy embertársad életveszélyben van, anélkül, hogy segítségére sietnél, akár ha 
vízbefúlás veszélye fenyegeti, akár ha vadállatok vagy rablók támadják meg (Szanh. 73a). 
Embertársad életének megmentése meg van engedve, még a támadó élete árán is épúgy mint 
önvédelem esetén. A Szifra még egy további értelmezést is ad ennek a versnek: ha embertársadat 
valamilyen bűntettel vádolják, és a te birtokodban van ártatlanságának bizonyítéka, nincs jogod azt 
a bíróság előtt elhallgatni.

17–18. A gyűlölködés és bosszú tilalma.
A felebaráti szeretet.

Lev 19,17
Ne gyűlöld testvéredet szívedben. Ne tarts haragot embertársaddal szemben. A legtöbb gyűlölet a 
világon teljesen indokolatlan, önmagáért való gyűlölet, (!nj tan`). Bölcseink tanítása szerint, ha a 
Szentírás csak azt mondta volna, „Ne gyűlöld testvéredet”, ez azt jelentette volna, hogy az ember ne 
bántsa őt, ne sértse meg, ne bosszantsa őt, ne sértse meg, ne bosszantsa őt; azért fűzi hozzá a 
„szívedben” szót, hogy ezzel jelezze: még a szívben sem szabad gyűlöletet táplálni, még akkor sem, 
ha ez a gyűlölet nem jut külsőleg kifejezésre (Lekách Tób i. h.). Alaptalan gyűlölet a három 
főbűnnel (bálványimádás, erkölcstelenség, vérontás) egyenrangú. A Második Templom alaptalan 
gyűlölködés miatt pusztult el, ámbár akkoriban szorgalmasan tanulmányozták a Tórát, sok jót is 
cselekedtek és Isten parancsolatainak engedelmeskedtek (Jóma 9b; Achai, Sabchából). Ha az 
alaptalan gyűlöletet faji versengés vagy vallásos fanatizmus fűti, akkor kővé változtatja a szívet és 
tudatos gonoszsággá fejlődik. Senki sem szenvedett és szenved többet a történelem folyamán 
alaptalan gyűlölet miatt, mint a zsidó nép. A Midrás Hadrianus császár magatartását hozza fel mint 
jellemző példát az elfogult gyűlöletre. Hadrianus keleti utazása alkalmával egy zsidó elhaladt a 
császári menet mellett és köszönt a császárnak. Hadrianus erre nagyon dühös lett. „Te zsidó, te 
merészelsz a császárnak köszönni? Ezért halállal lakolsz!” Ugyanazon a napon egy másik zsidó 
elhaladt mellette, és az előbbi eseten okulva, nem köszönt a császárnak. „Te zsidó, el merészelsz 
menni a császár mellett és nem köszönsz!” – kiáltott dühösen – „Ezért halál fia vagy.” Udvaroncai 
csodálkozására pedig azt mondta: „Én gyűlölöm a zsidókat, akármit tesznek, tűrhetetlennek tartom; 
azért minden ürügyet kihasználok, hogy elpusztítsam őket” (Écha r. III,58). Így gondolkodnak az 
antiszemiták, az „alaptalan gyűlölet” rabszolgái.
feddjed embertársadat. Ezt a parancsot nagyon nehéz végrehajtani; époly nehéz valakit tapintatosan 
és gyengéden megfeddni, mint amilyen nehéz ilyen feddést megszívlelni. Feddést természetesen 



szeretettel kell végezni, mert különben eredménytelen lesz; aki úgy fedd meg valakit, hogy 
nyilvánosan megszégyeníti, az halálos vétket követ el. Ha valaki sok Tórát tud is és 
jócselekedetekkel dicsekedhetik is, még sincs része az eljövendő világban, ha ilyen bűnt követ el, – 
mondja a Misnának egy nagy mestere (Baba Mecia 58b).

Lev 19,18
Ne áll bosszút. Megtiltja, hogy a rosszért rosszal fizessenek. „Ha valaki egyidejűleg bajban látja 
barátját és ellenségét, először ellenségének kell segítenie, hogy legyőzze rossz hajlamát”, azaz, a 
benne lévő bosszúvágyat (Baba Mecia 32b). A Biblia bevési ezt a gondolatot az emberek lelkébe 
parancsként, de ezenkívül történeti példák segítségével is. József magatartása testvéreivel szemben 
és Dávidé Saullal szemben a megbocsátás legmagasztosabb példái a világirodalomban. De ezek a 
példák nem szorítkoznak a bibliai korra. Samuel ibn Nagrela, spanyol zsidó költő a tizenegyedik 
században Granada királyának volt a vezírje. Egy napon valaki szidalmazta őt a király jelenlétében, 
és a király erre megparancsolta neki, hogy vágassa ki a szidalmazó nyelvét. A zsidó vezír azonban 
ellenségével barátságosan bánt, úgyhogy az többé nem szidalmazta őt, hanem áldotta. Midőn 
később a király megpillantotta azt az embert, csodálkozott, hogy Sámuel nem hajtotta végre 
parancsát. Sámuel így válaszolt: „Kitéptem gonosz nyelvét és adtam neki helyette jó nyelvet”. 
Helyesen jegyzik meg bölcseink: „Ki a hatalmas? Az, aki ellenségét barátjává teszi” (Ábóth d. R. 
Náthán XXIII).
A zsidó nem „jó gyűlölő”. Shylock, a Shakespeare által rajzolt zsidó nem a való élet zsidója, még a 
középkoré sem, ámbár a zsidó tömegek igen sokat szenvedtek abban a korban. A középkori zsidó 
nem állt bosszút kegyetlen üldözőin. A zsidók, akiket 1492-ben Spanyolországból kiűztek, részint 
Portugáliába menekültek, onnan viszont 1498-ban szintén elűzték őket. Ezeknek egy része Észak-
Afrikában telepedett le. Nyolcvan évvel később a zsidók embertelen üldözőinek leszármazottai 
vereséget szenvedtek Észak-Afrikában, ahová Don Sebastian királyuk vezette őket. Azokat 
közülük, akik életben maradtak, rabszolgáknak adták el Fezben a Portugáliából elűzött zsidók 
utódainak. „És a megalázott portugál nemesek – a történetíró szerint – örültek, midőn megtudták, 
hogy zsidók birtokába jutottak, mert tudták, hogy a zsidók emberséges szívűek” (M. Joseph).
ne tarts haragot. Várva az alkalomra, hogy rosszat rosszal fizess. Bölcseink a következő 
magyarázatot adták ennek a két kifejezésnek: „Ha valaki azt mondja, nem adom neked kölcsön a 
szerszámot, amit kérsz, mert te nem adtad nekem, amikor én kértem tőled, – ez bosszú. Ha valaki 
azt mondja, én kölcsön adom neked a szerszámot, ámbár te annakidején nem adtad nekem, amikor 
én kértem, – ez haragtartás” (Jóma 23a). Egy régi zsidó könyvben, „A tizenkét ősatya 
testamentumá”-ban, amely bizonyára a makkabeusi korból maradt ránk, ezt olvassuk: „Szeressétek 
egymást egész szivetekből; és ha valaki vétkezik ellened, tedd félre a gyűlölet mérgét és békésen 
beszélj vele. Ha bevallja és megbánja bűnét, bocsásd meg. Még ha arcátlan és tovább vétkezik, 
akkor is bocsáss meg szívből és bízd Istenre a bosszút” (Paul Riessler: Altjüdisches Schrifttum 
ausserhalb der Bibel, 1225. old.). „Óvakodj a gyülölettől, mert következménye engedetlenség a 
törvény, sőt maga az Isten iránt. Mert a gyűlölködő nem akar hallgatni a felebaráti szeretet 
parancsolataira. A szeretet a halált is legyőzheti… és visszahívhatja a halálbaindulókat; de a 
gyűlölet az élőket megöli” (U. o. 1223. és 1224. old.). Bölcseink kijelentik „Akinek megbocsátó 
természete van, az maga is megbocsátást nyer. Aki nem üldözi azokat, akik őt üldözik, aki némán 
tűri a jogtalanságot és nem bosszulja meg magát – azokat tekintik Isten barátainak” (Gittin 36b 
végén).
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Héberül: ^wmk ^[wl tbhaw azaz, legyen felebarátod 
tisztelete és vagyona oly drága előtted, mint a te sajátod. Már régen felismerték, hogy ez a három 
héber szó a leglényegesebb parancsolatok egyike, magába foglalja a vallás lényegét és alkalmazható 
minden emberi vonatkozásban, mégpedig mindenkivel szemben. Még a halálra ítélt bűnösnek is 
joga van, bölcseink szerint, a mi testvéri szeretetünkre, és meg kell őt kímélni felesleges 
szenvedéstől (Szanh. 45a). Hillél ezt a törvényt úgy írta körül, hogy „Ami neked gyűlöletes, ne tedd 
embertársadnak” (Sabb. 31b); és kijelentette, hogy ez az egész Tóra, a többi csak kommentár a 
Tórának ehhez az alaptörvényéhez. Lásd „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” c. jegyzetet a 
220. oldalon.



19–26. Különféle törvények.

Lev 19,19
Törvényeimet. Olyan törvények, amelyeknek oka ismeretlen előttünk. Itt azt jelentheti ez a szó, 
mint Jer. XXXIII,25-ben; törvények, amelyeket Isten alkotott a fizikai világegyetem 
kormányzására. A következő rendeletek célja tehát ez lenne: az embernek nem szabad eltérnie a 
dolgok természetes rendjétől és nem szabad megsértenie a természet örök törvényeit, amelyeket az 
Isteni Bölcsesség állapított meg. Ami Isten rendelkezése folytán különvált, annak összekeverését 
nem szabad az embernek megkísérelnie.
másféle fajúval. Josephus feltevése szerint azért volt tilos az állatfajok keveredését előidézni, mert 
félni kellett, hogy az ilyen természetellenes keveredések az állatvilágban erkölcsi perverzitást 
okozhatnak majd az emberek között is.
kétféle maggal. Lásd Deut. XXII,9.
kétféléből készült ruhát. Héberül: „kilaim”. Lásd Deut. XXII,11-et, ahol részletesebben beszél 
erről: „Ne ölts fel kétféléből készült ruhát, gyapjút és lent együtt”.
„A természet nem örül az olyan dolgok egyesülésének, amelyek természetükben nem hasonlítanak 
egymáshoz” (Josephus).

Lev 19,20
rabszolganő. A bűn nem olyan súlyos, mint egy eljegyzett szabad nővel szemben; de azért 
megbélyegzi a Tóra, mint erkölcstelent és mint büntetendő vétket.
jegyese. A megfelelő héber szó csak itt fordul elő ilyen értelemben a Szentírásban.
érje őket büntetés. Testi fenyítés. A rqb ige annyit jelent, „vizsgálni”, átvitt értelemben: 
„büntetni” (Deutsch). A héber dqp igének ugyanilyen kettős értelme van. Ibn Ezra szerint a rqb 
„szarvasmarha” főnévvel volna ez a szó összefüggésben és a marhabőrből készült korbácsot 
jelentené.

Lev 19,23
hagyjátok érintetlenül. Szószerint: tekintsétek tökéletlennek a gyümölcsét. A gyümölcsfát az első 
három évben úgy kell tekinteni, mint a fiúgyermeket az első nyolc napon; t. i. még nincs 
felszentelve (Dillmann). A gyümölcs akkor még csenevész és alkalmatlan zsengék áldozatára Isten 
számára, ezért tilos emberi használatra is.

Lev 19,25
szaporítsa. A fák termékenyebbek lesznek, ha korai éveikben megfosztják virágaiktól. Így tehát ez 
az intézkedés a valóságban nincs kárukra.

26–31. Kanaánita szokások tilalma.

Az összefüggés arra mutat, hogy itt olyan pogány jóslási szertartásra céloz, amely közismert volt az 
izraeliták előtt és éppen azért nem szorult bővebb magyarázatra.

Lev 19,26
vérével. „Megöltek egy állatot, vérét felfogták egy tálban vagy egy fazékban és ettek az állat 
húsából a vér körül ülve. Úgy képzelték, hogy majd jönni fognak a szellemek, hogy egyenek a 
vérből, (mert a vért a szellemek táplálékának tartották) és így barátságot köthetnek a szellemekkel” 
(Maimonidesz). Bölcseink azonban ezt egyrészt szószerint vették és úgy értelmezték, hogy nem 
szabad enni az állatból mielőtt még kimult volna, másrészt erkölcsi parancsnak tekintették, amely 
szerint a törvényszék tagjai, akik ítélete alapján valakit kivégeznek, böjtölni kötelesek a kivégzés 
napján” (Szanh. 63a).
ne űzzetek varázslást. Vagy: „Ne jósoljatok kígyókból” (Deutsch). Az ókori Keleten, mind 
Egyiptomban, mind Kanaánban vagy Mezopotámiában, nagyon el volt terjedve a varázslás minden 
fajtája és súlyosan ránehezedett lelkületükre. Az izraelitákat felszabadították a babonák nyomása 



alól a Biblia itteni törvényei; v. ö. Num. XXIII,23 (l. m. Gen. XLIV,5.15-hez szóló magyarázatot).
ne jósolgassatok. Vagy: „Ne jósoljatok… felhőkből” (Deutsch). Általános szokás volt a 
pogányoknál, hogy az időket és évszakokat figyelgették és némely napot „szerencsésnek”, másikat 
„szerencsétlennek” tartották. Vagy pedig a felhők járásából jósoltak.

Lev 19,27
szélét. Ebben és a következő versekben különféle gyászszertartásokról van szó, amelyek a pogány 
halottkultusszal vannak kapcsolatban, amelyek nem illenek Isten népének méltóságához és nem 
egyeztethetők össze a szentséges Isten iránti hűséggel.

Lev 19,28
bevágást halott miatt. Lásd Deut. XIV,1-hez szóló magyarázatot. Keleti népek, ha csapás érte őket, 
bánatukban megsebesítették vagy megcsonkították önmagukat. (L. I. Kir. XVIII,28.) A kiontott 
vérnek áldozati értéket is tulajdonítottak a halott javára. De e pogány szokás tilalmán kívül is 
tiszteletet követel a Tóra az emberi test iránt, amely Isten alkotása.
bekarcolt jeleket. Olyan írással, amely a bőrbe behatol. Itt a test tetoválását tiltja el a Tóra. 
Rendszerint annak az istenségnek a képét tetoválták testükre, amelyet imádtak.

Lev 19,29
Ne szentségtelenítsd meg leányodat. Tilos az apának leányát átadni egy férfinak a megelőző 
„megszentelés”, azaz törvényes házasság nélkül; épúgy tilos egy nőnek férfivel viszonyra lépni 
törvényes házasság nélkül (Szifra). Figyelemreméltó a „megszentségtelenítés” szó használata. A 
nőiesség szentségét hangsúlyozza; és megbélyegzi megszentségtelenítését.
ne legyen parázna. Nehogy a paráznaság iránti „keresletet” helyes dolognak tekintsék és tűrjék az 
ilyen gyalázatos életű nők „utánpótlását” (Toszefta Qiddusin I,4).
az ország. Azaz, az ország lakossága, mint XVIII,25-ben.

Lev 19,30
Szombatjaimat… szentélyemet. Ennek a közbeiktatott parancsolatnak az lehetett a célja, hogy az 
izraeliták lelkébe vésse azt a tudatot, hogy a szombat és a szentély megőrzik őt azoktól a pogány 
szertartásoktól és erkölcstelenségektől, amelyekről az előző és a következő versekben van szó.

Lev 19,31
a szellemidézőkhöz. A szellemidéző azt állítja, hogy a szolgálatában álló vagy nála lévő szellem 
által tudja azt, amit más ember nem tud. (Lásd Lev. XX,27; Deut. XVIII,11.)
tisztátalanná váljatok. Testileg érintkezésbe kerülvén a csontokkal, amelyek a varázslók 
eszközeihez tartoznak és lelkileg a babona posványába süllyedvén, ami a varázslásnak és 
szellemidézésnek a következménye; lásd a XX,6-hoz szóló magyarázatot.

32–37. Erkölcsi parancsolatok.

Lev 19,32
Ősz fej előtt állj fel. Ennek a tannak az erkölcsi magasztossága nem csökken azáltal, hogy 
megtaláljuk párhuzamát más ókori népeknél is, hogy Keleten az öregek tisztelete általános volt 
régente és ma is az.
tiszteld az öregnek arcát. „Tiszteld az öregnek személyét” (Moffat). A rabbik (Qiddusin 12b) 
kibővítették az „öreg” szó értelmét, és arra vonatkoztatják, aki bölcsességet szerzett (hmkj hnq` hz 
@qz). De olyan embernek is, aki nem könyvekből szerezte ismereteit, lehet tapasztalatból eredő 
bölcsessége. Egy híres rabbi fel szokott állni egy öreg pogány paraszt előtt is, mondván: „A sors 
mennyi viharának állt ellen ez az öreg ember élete folyamán”. (Qiddusin 33a).
féld. V. ö. a 14. vershez szóló magyarázattal. Itt is bennfoglaltatnak az ember belső indítóokai is, és 
nem csak külső cselekedetei.

Lev 19,33



jövevény. Az idegen iránti szeretet kötelességét harminchatszor írja elő a Szentírás és ugyanarra a 
fokra emeli, mint az özvegyek és árvák iránti szeretet és védelem kötelességét. „Az idegent védeni 
kellett, nem mintha tagja lenne valaki családjának, törzsének vagy vallási közösségének, vagy 
népének, hanem mert ember volt. Tehát az idegenben fedezték fel az emberiesség eszméjét” 
(Hermann Cohen). Lásd Exod. XXII,20-hoz szóló magyarázatot.
ne tégy vele rosszat. Héberül: wnwt al. Ez alatt nem csak valóságos rossz cselekedetek értendők; pl. 
hogy becsapja valaki az idegent, a jövevényt, visszaélvén tudatlanságával. Bölcseink ezt a szót 
sértésre is értelmezik, és hangsúlyozzák, hogy mily aljas dolog, az idegen érzéseit sértő beszéddel 
megbántani (!yrbd tanwa) (Baba Mecia 58b). Sajnos, nagyon kevés modern népről mondhatjuk, 
hogy megtanulta ezt az erkölcsi törvényt.

Lev 19,34
mint az odavaló. Csak egy törvény lehetett, amely egyaránt érvényes az odavalóra és a jövevényre 
(XXIV,22; Num. XV,16); lásd Exodus 141. old. Az idegen is részesült a mező „széléből”, az 
ottfelejtett kévéből és a szegénytámogatás minden fajából. Az idegen iránti igazság roppant 
komolyságát abból a tényből is lehet látni, hogy az Ébal-hegyi szövetségi intelmek között olvassuk: 
„átkozott, aki elhajlítja a jövevények, árvának és özvegynek jogát” (Deut. XXVII,19). Izráel még az 
egyiptomit sem gyűlölhette, tehát azt a népet sem, amely őt rabszolgasorsba döntötte. Az 
elnyomatás keserű emlékét át kellett változtatnia a szánalom érzésévé mindazokkal szemben, 
akiknek nincs barátjuk és elnyomatásban szenvednek. A többi ősrégi kódexben az idegennek nem 
volt joga. A rómaiaknál a hostis szó eredetileg idegent és ellenséget is jelentett. A germán törvény 
szerint az idegen „rechtsunfähig” volt. Lásd a XXIV,22-höz szóló magyarázatot.
szeresd őt, mint tenmagadat. Úgy viselkedj vele szemben, ahogy szeretnéd, hogy veled szemben 
viselkedjenek idegen országban. Lásd a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” című jegyzetet 
(220. old.). (V. ö. Lekách Tób i. h.)

Lev 19,35
az ítéletben. Nem felesleges ismétlése a 15. versben említett hasonló szabálynak. Isten útálja a 
jogtalanságot, azaz a becstelenséget, az üzleti életben is. „Mert az Örökkévaló, a te Istened útálata 
bárki ezeket teszi, bárki tesz jogtalanságot” (Deut. XXV,16).

Lev 19,36
éfa. Száraz ürmérték, l. Exodus XVI,36.
hin. Ürmérték folyadék számára; az éfának egy hatoda, kb. 6 liter.
kivezettelek. Isten olyan országból szabadította ki az izraelitákat, ahol jogtalanságot szenvedtek; 
tehát ne kövessenek el jogtalanságot egymással szemben.

Lev 19,37
Én vagyok az Örökkévaló. Így tehát a törvények kiemelkedő sorozata ugyanazon magasztos 
formulával végződik, amellyel kezdődött; 2. v.

Lev XX.
Büntetések tiltott házasságok, Molok-kultusz és halottidézés 
miatt.

Ez a fejezet, mint a XVIII. és a XIX. fejezet természetes kiegészítése, felsorolja azokat a tetteket, 
amelyek lealacsonyítanák Izráel életét és teljesen megsemmisítenék a szentség eszméjét. Egy 
szerves társadalomban fontos, hogy büntetéseket szabjanak ki az alapfontosságú törvények 
megszegésére. Elengedhetetlenek voltak a kíméletlen intézkedések a pogány bűnök és visszatetsző 
szertartások ellen, amelyeknek rossz példája kísértésbe hozhatta Izráelt, mind egyiptomi, mind 
kanaáni szomszédai részéről. Izráel vallási vezetőinek és tanítómestereinek buzgalma Izráel szent 
küldetéséért és nagy erőfeszítésük tette csak lehetővé, hogy Izráel kiemelkedett az ókori pogányság 
fertőjéből.



A gaztett kíméletlen elítélése nem vezetett azonban mindenkinek a megbüntetésére, aki gyanus volt. 
A zsidó törvény a per tartama alatt feltételezi a vádlott ártatlanságát, és halálbüntetést csak két 
szemtanú kijelentése alapján szabhatnak ki, ha be van bizonyítva, hogy előre megfontolt bűnről van 
szó. Már magában ez is elegendő ok volt arra, hogy halálbüntetést csak igen ritkán szabjanak ki.

1–5. Büntetés Molok tisztelete miatt.

Lev 20,2
jövevények. Ilyen förtelmességek művelését még a letelepedett jövevénynek sem volt szabad 
megengedni, mert a Molok-kultusz egy noachida tilalomba, az emberölés tilalmába ütközött.
Moloknak. Lásd a XVIII,21-hez szóló magyarázatot.
az ország népe. Héberül: „ám-haarec”. Itt is valószínűleg a nemzetgyűlésre vonatkozik; azaz, a 
nemzet képviselői a nemzet nevében irtsák ki a rettenetes bálványkultuszt.
kövezze meg. A megkövezés szokása visszanyúlik a legrégibb sémi őskorba és olyan bűnök 
megtorlására használták, amelyeknek büntetésével elrettentő hatást akartak gyakorolni a népre. 
Későbbi időkben ezt a kivégzési módot emberségesebbé tették. A Talmud szerint a halálraítélt 
bűnösöknek kivégzés előtt kábítószert adtak be, hogy érzéketlenítsék őket a kivégzés előtt (Szanh. 
43a).

Lev 20,3
fordítom arcomat. Lásd XVII,10.
kiirtom. Ez a vers arra az esetre vonatkozik, ha valaki a bűnt titokban követte el, úgyhogy tettének 
nincsenek tanúi. Ebben az esetben Isten maga fogja megbüntetni a vétkest.
beszennyezze szentélyemet. „Izráel közösségét, amely felszenteltetett Isten által” (Rási); vagy, a 
föld meg lenne tisztátalanítva ily rettenetes bűn által (XVIII,27), és a tisztátalanság átterjedne a 
szentélyre is.
megszentségtelenítse szent Nevemet. Lásd XVIII,21.

Lev 20,4
szemet húny. Azaz, nem veszi észre. Ha a nemzet és vezetői elnézők az ilyen gaztettel szemben, ez 
általános vallási és társadalmi züllöttségre mutat. Feltehető továbbá, hogy ők is majdnem azon a 
fokon vannak, hogy behódoljanak a Molok-kultusznak (Strack).

Lev 20,5
családja. T. i. akik vele rokonszenveznek vagy társai. Ibn Ezra idéz egy magyarázatot, amely a 
„családja” kifejezést az előbb említett „ám-haarec”-re vonatkoztatja. Szemet húnynak gaztette 
felett, mert ők is családjához tartoznak. A Tárgum Jónathán így fordítja ezt a verset: „És Én majd 
megválasztom az időt, hogy szemmel tartsam azt az embert és családja tagjait, akik őt védelmükbe 
vették, és sújtom őket fájdalmas csapásokkal; de azt az embert magát el fogom pusztítani”.

Lev 20,6
szellemidézőkhöz. Lásd a XIX,31-hez szóló magyarázatot. A büntetés Istenre van bízva; de 
magának a szellemidézőnek vagy varázslónak büntetése megkövezés (27. v.), mert rosszabb az, aki 
másokat bűnre csábít, mint maga a bűnös (Ábóth V,18). Itt elkerülhetetlen a kíméletlenség, az 
operatív beavatkozás, hogy az igaz és erkölcsi hit ki ne pusztuljon a föld színéről. „Nem értik meg a 
varázslás ellen irányuló törvények alapvető fontosságát, és kiirtásának szükségességét, ha azt hiszik, 
hogy a varázslás csak ártatlan játék, amelyet nem kell komolyan büntetni. A varázslás ellen szóló 
törvények ilyen bírálatának az alapja csakis a monoteizmus egyedülálló értékeivel szemben 
tanúsított közömbösség lehet. Ilyen összeütközésnél – varázslás a monoteizmussal szemben – nincs 
helye a habozásnak vagy türelemnek. Ez az erkölcsi élet szempontjából a lét vagy nemlét kérdése” 
(Hermann Cohen).



7–21. Az erkölcstelenségről szóló törvények.

Lev 20,7
Szenteljétek meg magatokat. Ez és a következő versek bevezetésül szolgálnak. Az első rész 
bálványimádással és pogány babonákkal foglalkozik. Ünnepélyes ismétlését találjuk itt annak az 
elvnek, amelynek az izraelita életét vezérelni kellene és vissza kellene őt tartani a rossz 
cselekedetektől; v. ö. XI,44.

Lev 20,8
aki megszentel benneteket. Amennyiben az összes népek közül kiválasztottalak benneteket, hogy 
az Én népem legyetek, és adok nektek törvényeket és rendeleteket, amelyek szent élet felé 
irányítanak benneteket.
Minden vallási parancs teljesítése előtt a következő áldást mondjuk el: „Áldott légy, Örökkévaló, 
Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél bennünket parancsolataiddal és megparancsoltad 
nekünk…”

Lev 20,9
átkozza. Lásd Exod. XXI,15.17; Péld. XX,20. („Aki átkozza atyját és anyját, annak mécsese 
kialszik a sötétség homályában.”) A szülők átkozása főbenjáró bűn volt; de bölcseink, noha ők is 
osztoztak abban a véleményben, hogy az ilyen gaztett rendkívüli erkölcsi aljasságot jelent, mégis 
mindenféle módon arra törekedtek, hogy az ezért járó halálos büntetést mennél ritkábban kelljen 
kiszabniok.
vérbűn van rajta. Azaz, „önmagának köszönheti, hogy megölik őt” (Rási).

Lev 20,10
házasságot tör. A kifejezés ismétlése és az, hogy a „valakinek felesége” helyett másodszor 
„felebarátjának feleségével” kifejezést használja, hangsúlyozza a bűn roppant nagyságát. A férj 
beleegyezése teljesen lényegtelen. A házasság nemcsak szerződés, hanem felszentelés is, és a 
házasságtörés jóval több, mint az egyik szerződő fél ellen elkövetett sértés. Ez a Szinajon kihirdetett 
isteni törvény ellen elkövetett bűn és a házasság szentségét veszélyezteti (Z. Frankel).

Lev 20,11
atyja feleségével. Mostohaanya; lásd XVIII,7. köv.

Lev 20,13
férfival. Lásd XVIII,22.

Lev 20,14
egy nőt és annak anyját. V. ö. XVIII,17; ezzel a két asszonnyal egyszerre folytatott viszony 
„fajtalanság”.

Lev 20,15
barommal. Lásd XVIII,23.

Lev 20,17
látja. Ugyanaz az értelme, mint a „fölfedi” igének XVIII,9.11-ben.
gyalázat. A héber szó itt a legnagyobb erkölcsi megvetést fejezi ki. Ilyen értelemben használják ezt 
a szót, amely egyébként szeretetet jelent. Prov. XIV,34-ben (az ige ebből a főnévből u. o. XXV,10). 
Ennek a bűnnek e ritkán használt szóba burkolt elítélése onnan ered, hogy ősi időkben félnővérrel 
való házasságot megengedhetőnek tartották és pogányok között ez a szokás megmaradt még 
évszázadokkal a szinaji törvények után is. A Talmud szerint (jerus. Jebám. XI,1) azért használja ezt 
a szót – amely „szeretetet” és „kegyességet” is jelent –, mert ezzel ki akarja fejezni, hogy az Ádám 
után következő nemzedék számára éppen az emberi nem fennállása érdekében el kellett állani ettől 
a tilalomtól.
irtassanak ki… szeme előtt. E szavak arra utalnak, hogy a kiközösítésnek megvolt a nyilvános 



szertartása.
viselje bűnét. Ibn Ezra a vers második felét arra az esetre vonatkoztatja, ha valaki nővérét akarata 
ellenére csábította el. Akkor csakis a csábítót büntetik meg. Hoffmann szerint ennek a kifejezésnek 
ismétlése azt jelenti, hogy a fivér kétszeresen bűnös, mert neki kötelessége lett volna nővére 
becsületét megvédeni.

Lev 20,18
a nő fölfedte. Lásd XVIII,19.

Lev 20,19
Anyád nővérének. Lásd XVIII,12. köv.

Lev 20,20
gyermektelenül haljanak meg. Lásd XVIII,14. A gyermektelenséget majdnem olyan nagy 
szerencsétlenségnek tartották, mint a halált. „Világos, hogy ezt égi és természetfeletti büntetésnek 
tekintették” (Kalisch).

Lev 20,21
fivérének feleségét. Lásd XVIII,16.

22–26. Intés.

A következő versek a fejezet végéig a Szentség törvényének (XVIII–XX), – vagy talán ennek az 
egész résznek, amely a XI. fejezettel kezdődik, – a befejező intelmei. Ezt a részletet érdemes 
XVIII,23–30-cal összehasonlítani.

Lev 20,22
hogy ki ne hányjon. Lásd a XVIII,25-höz szóló magyarázatot.

Lev 20,23
a nemzetnek törvényei szerint. V. ö. XVIII,3. Héberül: „chukkóth há-gój”. Későbbi korban ezekkel 
a szavakkal foglalták össze azokat az idegen szokásokat és törvényeket, amelyeket a zsidó 
életszokások érintetlenségének megtartása miatt nem szabad követni.

Lev 20,24
elkülönítettelek. Megkülönböztető törvények és rendeletek által.

Lev 20,25
a tiszta és a tisztátalan. Ennek a versnek közbeiktatása jellemző. Intés ez, amelyre még ma is 
szüksége van a zsidó népnek, t. i., hogy a szentség eszménye az izraelita számára nemcsak az 
erkölcsi törvények megtartásából áll. Az étkezési törvényeknek is fontos helyük van a Tóra 
eszmevilágában, és szükséges eszközök az Isten által kitűzött célok eléréséhez.

Lev 20,26
Legyetek nekem szentek. Összefoglalja az összes előbbi törvények értelmét és célját. Egy népnek, 
amelyet a szentséges Isten választott ki a magáénak, szentnek kell lennie, mint Neki magának.
nekem. „Ha elkülönödtök a pogány népektől, az enyéim vagytok, de ha nem, akkor Nebukadnecáré 
és társaié vagytok”, azaz, számüzetésbe mentek, beleolvadtok idegen nemzetekbe és elvesztitek 
megkülönböztetett egyéniségteket (Szifra).

Lev 20,27
szellemidéző. Azzal, hogy az általános intés után újra hangsúlyozza ezt, azt akarja ismételten 
kifejezésre juttatni, hogy a babona, szellemidézés és varázslás halálos csapást jelent minden 
magasabb erkölcsi eszméket hirdető vallásra. A hatodik verstől eltérően itt a vers alanya a 
szellemidéző, illetve a varázsló, nem pedig az, aki ezekhez fordul.



C)
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Leviticus XIX,18.
A zsidóság „aranyszabálya”. A világ általában nincs tudatában annak a ténynek, hogy az 
erkölcsösségnek ezt az összefoglaló szabályát – az emberi magatartás aranyszabályát – elsőnek a 
zsidóság hirdette. Nem kisebb gondolkodó mint John Stuart Mill csodálkozását fejezte ki azon, 
hogy ez a Tórában előfordul. A Biblia utáni korban is, jóval a kereszténység keletkezése előtt, Izráel 
tanítómesterei Leviticus XIX,18-at szószerint vagy átvitt értelemben az erkölcsi élet lényegének 
tekintették. Szirách mondja: „Tiszteld embertársadat, mint tenmagadat”. A Tizenkét Ősatya 
Testamentumában (Naftáli Testamentuma) olvassuk: „Az ember ne tegye azt felebarátjának, amit 
önmagának nem kíván”. Tóbith ezekkel a szavakkal inti fiát: (IV,15) „Ami neked nem tetszik, azt 
ne tedd mással sem” (l. m. Ariszteász levele 207). Philótól és Josephustól vannak hasonló értelmű 
mondások. Ami pedig a rabbikat illeti, ismeretes a Hillélről és a pogány gúnyolódóról szóló 
elbeszélés, aki azt kívánta, hogy Hillél foglalja össze neki a Tórát a lehető legrövidebb formában. 
Hillél így felet (Sább. 31b); „Ami neked gyűlöletes, ne tedd embertársadnak”. Ez az egész Tóra, a 
többi csak kommentár. A Tárgum Jónathán körülírása Lev. XIX,18-hoz majdnem szószerint azonos 
Hillél mondásával (l. m. Guttmann, Das Judentum und seine Umwelt 48; 175 kk.; Heller 
kommentárját Tóbith könyvének idézett helyéhez a Kahana-féle kiadásban; Leonidas Joh. 
Philippidi, Die Goldene Regel religionsgeschichtlich untersucht, Leipzig 1929). A szentély 
pusztulását követő nemzedékben kijelenti Rabbi Akiba, „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat, a 
Tórának az alapvető szabálya” (Szifra). Kortársa Ben Ázzái (jer. Ned. IX,4) egyetért vele, hogy a 
szeretet törvénye ilyen alapvető fontossággal bír, különösen, ha Gen. V,1-el (Ez az Ember [Ádám] 
nemzetségeinek könyve. Amely napon Isten az embert teremtette, Isten hasonlatosságára teremtette 
őt) hozzuk kapcsolatba; ez a vers tiszteletet követel Isten képmása, az ember számára, az emberiség 
egységének élő igazságát hirdeti és az ebből természetszerűleg következő tant az emberi 
testvériségről. Minden ember Isten képmására teremtetett, mondja Ben Ázzái és ezért minden 
embertársunk jogot tarthat az emberszeretetre. (V. ö. Guttmann M., Das Judentum stb. 310. és köv.)
Lev. XIX,18 parancsa osztályokra és nemzetekre épúgy vonatkozik mint egyénekre. A próféták az ő 
korukban egyrészt korholták a gazdagokat, amiért a szegényeket elnyomták és másrészt a 
nemzeteket pellengérezték ki embertelenségük és hitszegésük miatt. A nemzetközi erkölcsről vallott 
magasztos felfogásuk gyönyörű kifejezésre jutott később, „Jámbor Júda” (Jehúda-Háchászid) 
középkori zsidó misztikus szavaiban, aki azt mondta: „Az ítélet napján, a Szent, áldott legyen Ő, 
felelősségre vonja majd a népeket a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” törvény minden 
egyes megsértéséért, amit egymás iránti cselekedeteikben elkövettek”.

Jelenkori támadások Lev. XIX,18–34 ellen.

Ámbár a kereszténység megalapítója a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” tételt régi bibliai, 
elismerten alapvető fontosságú parancsként idézi, sok újabbkori teológus úgy véli, hogy a 
„felebarátod”-nak megfelelő héber szó („réá”) csakis az izraelitákra vonatkozik. Ez az erkölcsi 
parancs tehát csak a saját törzsbelire vonatkozik. De a héber „réá” szónak „izraelita-felebarát” 
fordítása helytelen. Nem kell a kétkedőnek szakembernek lennie a héber nyelvben, hogy 
meggyőződjék arról, hogy a „réá” bármely fajú vagy hitű felebarátot jelent. Így pl. Exodus XI,2-
ben – „kérjen kiki barátjától, az asszony az ő asszonytársától ezüstedényeket és aranyedényeket”, az 
itt használt héber szó (réá) „barát”, „felebarát” nem is jelenthet „izraelita-felebarátot”, mert ez a 
felszólítás egész bizonyosan az egyiptomiakra vonatkozik. Mint az Írás minden erkölcsi 
törvényében, a „felebarát” szó Lev. XIX,18-ban általában „embert” jelent és érteni kell rajta minden 
emberi lényt emberi mivolta alapján.
Minden esetleges félreértés elkerülése végett a „felebarát” iránti szeretet parancsa Leviticus 
ugyanezen (XIX.) fejezetében, a 34. versben ki van terjesztve a hazátlan jövevényre is.



„Olyan legyen nálatok a jövevény (gér), aki köztetek tartózkodik, mint az odavaló, és szeresd őt, 
mint tenmagadat, mert jövevények (gérim) voltatok Egyiptom országában.”
De még ezt a magasztos törvényt is, mely teljesen páratlan a régi és új polgári törvénykezésben, 
bírálgatják a mai teológusok és „szűknek” gúnyolják. A héber (gér) szó szerintük csakis olyan 
idegent jelent, aki Izráel Istenének kultuszához csatlakozott. Ez ellentétben áll a tényekkel. Az 
izraelitákat Egyiptomban ugyanebben a versben szintén „gérim”-nek nevezik: noha ők 
egyetemességükben soha sem vették át Izisz vagy Apisz kultuszát; gyűlölt, gyanus, rabszolgává tett 
„idegenek” voltak. Világos eszerint, hogy Lev. XIX,34 a barátnélküli és hazátlan idegenre is 
vonatkozik. Az idegen az egész ókorban az elnyomatás és jogtalanság áldozata volt, mint az 
izraeliták is Egyiptomban; csakis Izráelben nem volt kénytelen küzdeni azért, hogy emberszámba 
vegyék. (Lásd még az idegen és ellenség szeretetéről Exodus, 259. és 265. old. mondottakat.)
A „negatív” aranyszabály. Egy másik érvet is felhoznak annak igazolására, hogy az első igazi  
aranyszabály nem eredeti gondolat a zsidóságban. A legnagyobb súlyt helyezik arra a tényre, hogy 
mind Tóbith, mind Hillél Lev. XIX,18-at negatív formában írják körül: „Ami neked gyűlöletes, ne 
tedd embertársadnak”. Ezt ellentétbe állítják és pedig kedvezőtlenül, az Új Testamentum pozitív 
körülírásával: „Mindazt, ami kellemes lenne, ha veled tennék, tedd meg másokkal” és azt állítják, 
hogy az előbbi csak negatív erkölcs és hogy csak pozitív formájában, amint azt az apostolok 
megfogalmazták, válik ez a szabály az erkölcsi szemlélet nagy imperatívuszává.
Ez az érvelés nem helytálló. „Az az árnyalati különbség, amit felfedezni véltek a negatív és pozitív 
formula között, a mai ember viszonyát mutatja a kérdéshez és teljesen észrevehetetlen volt az ókori 
ember számára” (G. Kittel). A legrégibb keresztény irodalomban a két formula váltakozva fordul 
elő; az Apostolok Cselekedetei nyugati szövegeiben, XV,20; Római levél XIII,10; a Tizenkét 
Apostol tanításaiban és az Apostoli Intézményekben az „aranyszabály” negatív formája fordul elő. 
Másrészt a szabály pozitív formulája is előfordul a zsidóságnál. Eliezer ben Hirkanosz azt szokta 
mondani: Legyen embertársad tisztelete előtted oly becses, mint saját tiszteleted”. (Ábóth II,15; 
Guttmann M. u. o. 175 és köv.)
De maga az a tény, hogy Lev. XIX,18 pozitív formában áll, megcáfol minden állítást, mely szerint a 
zsidók csak a negatív formulát mondhatnák sajátjuknak.
Ideje lenne felhagyni azzal a kísérlettel, hogy a zsidóságtól elvitassák azt az érdemet, hogy az 
„Aranyszabályt” ő adta az emberiségnek, mint ahogy ideje lenne felhagyni a pozitív és negatív 
forma közötti értékkülönbség vitájával is.
Mint tenmagadat. „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. Az ember természeti jogához tartozik, 
hogy önmagáról gondoskodik. Hillél szellemes szavaival szólva: „Ha én nem vagyok magamért, ki 
van érettem? És ha csak magamért vagyok én, mi vagyok én?” (Ábóth I,14). A Szifra, a Leviticus 
legrégibb rabbinikus magyarázata, a következő esetet beszéli el: Két ember megy a pusztában; 
egyiküknek van egy kevés vize. Ha az egyik ember kiissza, eléri a lakott területet, de ha ketten 
osztoznak a vízen, egyiküknek sem elegendő és így mindketten elpusztulnak. Ben Petúra azt 
mondta, igyanak mindketten és pusztuljanak el. De Rabbi Akiba szerint ilyen esetben az ember saját 
életét elébe helyezheti embertársa életének. Rabbi Akiba nem akarta azt, hogy két ember vesszen el, 
ahol csak egynek kell okvetlenül elvesznie. És valóban, ha a Tóra azt akarta volna, hogy az 
embernek annyira kell szeretnie embertársát, hogy életét érte minden körülmény között feláldozza, 
akkor azt mondta volna: „Szeresd felebarátodat, jobban mint tenmagadat”.
Voltak régen és vannak ma is, akik nem osztoznak Rabbi Akiba nézetében és akik Ben Petúra 
felfogását önzetlenebbnek és hősiesebbnek tartják. Ezek helyesebbnek tartanák, ha a „mint 
tenmagadat” kifejezés nem állna az „aranyszabály”-ban. Mások a teljes önmegtagadást vagy 
legalább is saját személyük teljes háttérbe szorítását tartják az emberi társadalom iránt követendő 
helyes magatartásnak. Különböző gondolkozók ezért új formulákat kerestek az ember magatartására 
vonatkozólag. Ezeknek a formuláknak egyikét szemügyre vehetjük: élj másokért. Ennek a 
szabálynak komoly megtartása a gyakorlati életben őrületre vezetne. Mert élj másokért  
szükségszerűen azt vonja maga után, hogy mások éljenek értünk. Nekünk minden ember ügyeivel 
kellene foglakoznunk és a mi ügyeinkkel mindenki másnak foglalkozni kellene, csak nekünk nem. 
Ennek vagy hasonló elméletnek, – melyekkel helyettesíteni akarják a „Szeresd felebarátodat, mint 



tenmagadat” szabályát, – felületes vizsgálata is csak azt igazolja, hogy milyen józan és komoly 
alapokon nyugszik a Biblia szemlélete.

VIII. Emór.
(XXI–XXIV.)

Lev XXI.
Rendelkezés a papokról és a szentélyről.

1–9. Az egyszerű pap.

Mindannak, ami Isten közelségébe jut vagy, amit Istennek bemutatnak, a maga nemében a lehető 
legtökéletesebbnek kell lennie. A papoknak tehát nem lehet testi hibájuk és nem lehetnek rituális 
szempontból tisztátalanok és épúgy hibátlanoknak kell lenniök az áldozatoknak is (XXII).
A szentség eszménye, amelyről az előbbi fejezetek szólnak, Izráel egész közösségére 
vonatkozkozik. De mivel a papok közvetlenül és állandóan a szentély szertartásaival 
foglalatoskodtak, rájuk külön törvények vonatkoztak, tőlük magasabb színvonalat követeltek.

Lev 21,1
a papokhoz. Azokhoz, akik papi tevékenységet fejtenek ki, és nem azokhoz, akik alkalmatlanok a 
papságra, mivel atyjuk olyan házasságot kötött, amely papok számára tilos (lásd a 7. v.). A papi 
családok leányai nem voltak alávetve ezeknek a törvényeknek.
Halott miatt ne tisztátalanítsa meg magát. A hulla megérintése tisztátalanná tesz (Num. XIX), és 
utána a pap nem végezhet templomi szolgálatot, amíg meg nem tisztul. De ez a törvény csak akkor 
volt érvényben, ha a halott „népe között” volt; azaz, ha voltak ott más, nem papi személyek, akik 
foglalkozhattak a halottal és készek voltak a temetést elvégezni (Szifra). Ha olyan valaki halt meg, 
akinek nem voltak barátai vagy hozzátartozói (hwxm tm), akik törődtek volna vele, mindenkinek, 
még a főpapnak, vagy a názirnak is kötelessége volt a halottat eltemetni.

Lev 21,2
kivéve, ha vérrokona. Ez engedmény a pap természetes, emberi érzésének. A héber „seér” szó a 
lehető legközelebbi vérrokont jelenti. A feleséget nem említi, mert a Tóra a férjet és feleséget „egy 
testnek” (Gen. II,24) tekinti, magától értetődik tehát, hogy vele szabad foglalkoznia. Az anyát az 
apa előtt említi, mert rendszerint mélyebb szeretet fűzi őt fiához (lásd a XIX,3-hoz szóló 
magyarázatot) és inkább vágyakozik arra, hogy fia mellette legyen utolsó órájában.

Lev 21,3
hajadon nővére miatt, aki hozzá közel van. Bölcseink értelmezése szerint ez magába foglalja az 
eljegyzett nővért is (Jebám. 60a). Noha az eljegyzést majdnem olyan szoros köteléknek tekintették, 
mint a házasságot, (Deut. XXII,23 köv.), a pap mellette lehetett, ha meghalt. Ha megházasodott, 
férjével egy testté lett; és amint a papnak nem volt szabad tisztátalanná válni sógora holtteste által, 
épúgy nem volt szabad sógora felesége által sem, ámbár az a nővére volt.

Lev 21,4
főember. Ez a fordítás Onkeloszon alapszik. A pap azért van alávetve ezeknek a külön 
törvényeknek, mert ő „főember a népe között”; olyan méltóságot visel, amely külön 
kötelezettséggel jár. „Főember” helyett a Szifra „férj”-nek veszi a „baál” szót és úgy értelmezi, 
hogy tilos neki halott felesége közelébe lépni, ha az, a 7. versben felsorolt csoportok valamelyikébe 
tartozott.



hogy magát megszentségtelenítse. Hogy alkalmatlanná váljék a templomi szolgálatra.

Lev 21,5
kopaszságot… bevágást. Lásd a X,6 köv.-höz és XIX,27 köv. szóló magyarázatokat.

Lev 21,6
Szentek legyenek. Természetes, hogy a papokra is vonatkozik az, ami a közösségre, (XX,26), de 
rájuk még fokozottabb felelősség hárul, mert ők Isten közvetlen szolgái: ők mutatják be az Istennek 
szánt áldozatokat.
Istenük kenyerét. Lásd a III,11-hez szóló magyarázatot.

Lev 21,7
nem méltó nőt. Bölcseink egy pap tiltott házasságából származó leányra vonatkoztatták, (Qiddusim 
77a), vagy olyan asszonyra, aki már azelőtt egy pappal tiltott házasságban élt (t. i. elvált asszony 
volt, akit előbbi férje, aki pap, a tórabeli tilalom ellenére vett el).
elvált. Szószerint: „elűzött”. Itt nincs arról szó, hogy özvegyet sem szabad elvennie; lásd Ezek. 
XLIV,22-höz szóló magyarázatot (a haftárában).

Lev 21,8
Szenteld meg őt. A közösséghez, mint testülethez szól. A papoknak, akiket Isten szentelt fel, meg 
kell adni az illő tiszteletet. Ebből a kifejezésből vezetik le azt a szabályt, hogy kóhénoknak 
elsőbbség jár a vallási szertartásoknál (pl. a Tórához való felhívásnál stb.) (Gittin 59b).

Lev 21,9
tűzben égettessék meg. A Talmud szerint az elégetés büntetését (lásd a XX,14-hez szóló 
magyarázatot) csak akkor alkalmazták, ha a pap leánya eljegyzése vagy házasságkötése után 
paráználkodott; – ez olyan bűn, amely mindenképpen halálos véteknek számított (Szanh. 50b).

10–15. A főpap számára rendelt további korlátozások.

Lev 21,10
a kenőolajat. Lásd VIII,12.
felszenteltetik… ruhákat. Vagy: „akit felszenteltek a ruhák felöltésével” (v. ö. XVI,32). A főpapon 
kívül senki sem viselhette az ő hivatalos ruházatát; és a főpapi ruhák felöltése magas tisztségébe 
való beiktatásának egy része volt.
fejét meg ne meztelenítse. Vagy: „haját ne hagyja szabadon megnőni” (Deutsch). Lásd a X,6-hoz 
szóló magyarázatot.

Lev 21,11
atyjával. Még atyjával sem. Bölcseink szerint azonban kötelessége az elhagyott halottat eltemetni 
(Názir 47b). Lásd az 1. vershez szóló magyarázatot.

Lev 21,12
szentélyből. V. ö. X,7. Nem kellett részt vennie atyja vagy anyja temetési menetében sem. 
Valószínű, hogy a főpapnak állandó lakosztálya volt a templomkerületben (lásd I. Sám. III,2 köv.).
Én vagyok az Örökkévaló. Ezeket a szavakat azért fűzi hozzá a Tóra, hogy a figyelmeztetés 
ünnepélyességét növelje.

Lev 21,14
népéből. A hagyományos magyarázat szerint nem vehet el áttértet (trwyg) (jer. Bikkurim I,5; l. m. 
Jebám. 77b). A Septuaginta és Philó szerint csakis papi családból nősülhetett.

Lev 21,15
hogy meg ne szentségtelenítse magzatát. Nehogy Áron családfájának tisztaságához kétség 
férkőzhessék.



16–24. A papon előforduló testi hibákról.

Testi hiba alkalmatlanná tette a papot a szentély szolgálatára.

Lev 21,20
törpe. Bár nem saját hibájából törpe, mégis csak hibátlan férfiak, akikben meg volt a férfias erő 
teljes mértéke, végezhették a szent szolgálatot, épúgy a lélek magasabb régióiban sem nyujthatja 
egy szellemi törpe Istene kenyerét embertársainak.
folt van szemében. Vagy: „akinek szemefehére zavaros” (Deutsch). A fehér és fekete szín 
összefolyik szemében.

Lev 21,21
akin hiba van. Bármely hiba, amely nem tartozik az itt felsoroltak közé.

Lev 21,22
eheti. Ámbár nem végezhet szolgálatot, mégis pap születésénél fogva és ezért megkapja a neki járó 
részt az áldozatokból.
a legszentebből. Pl. a bűnáldozat húsából, melyet csak a papi családok férfitagjai ehettek; kisebb 
szentségű áldozati húst viszont a papi családok összes tagjai ehettek.

Lev 21,24
Izráel minden fiához. Ezek a törvények, annak ellenére, hogy a papokra vonatkoztak, a 
közösségnek mint egésznek is szóltak. Tiszteletbentartásukra az egész népnek ügyelnie kellett.

Lev XXII.
A szentély szentsége.

1–9. Papokra vonatkozó szabályok, akik áldozati ünnepen vesznek részt.

Az előbbi fejezet azokkal a testi hibákkal foglalkozott, amelyek a papot alkalmatlanná teszik a 
szolgálattételre a szentélyben; ez a rész pedig kötelezővé teszi a testi tisztaságot, ami az 
áldozatokkal való bánás szükséges előfeltétele.

Lev 22,2
hogy különítsék el magukat. A szentelt ételeket csak a papok és családtagjaik ehetik, de csak akkor, 
ha rituális szempontból tiszták. Hozzá kell fűznünk „tisztátalanságuk idején” szavakat. Ez az 
összefüggésből következik.
szent dolgaitól. Összefoglaló kifejezés az oltáron bemutatott összes áldozatokra. Rituális 
tisztátalanságuk idején még azokat az áldozatokat sem mutathatták be, vagy ehették meg a papok, 
melyeket ők magukért, saját jószántukból ajánlottak fel (Rási).

Lev 22,3
közeledik. Hogy részt vegyen az áldozatok bemutatásában, vagy a szent szolgálatban.
tisztátalanság. A kifejezést a következő versben közelebbről meghatározza.
irtassék ki. Némelyek ezt úgy értelmezik, hogy az kizárást jelent a papi szolgálatból. Valószínű 
azonban, hogy szigorúbb büntetésről van szó; lásd a 9. verset és a X. fejezetet.

Lev 22,4
halottól tisztátalant. Lásd Num. XIX. A tisztátalanság különböző formáiról és a tisztulás módjáról 
lásd XI–XV.
magfolyás. Lásd XV,16.

Lev 22,5
csúszó-mászót. Azaz, kimúlt férget, vagy hüllőt; (XI,24.29. köv.).



embert… tisztátalan. Lásd XV,5.7.19.

Lev 22,6
a személy. Héberül: „nefes”, ami szószerint lelket jelent.

Lev 22,7
kenyere. Vagy: „tápláléka”. Az áldozat bizonyos része a papok jogos tulajdona volt és attól függött 
a papok életfenntartása (v. ö. X,12. köv.).

Lev 22,8
vadtól széttépett. Ismétli itt, mint a papoknak szóló külön intelmet, az olyan állati húsok élvezetének 
tilalmát, amelyeket nem vágtak le a szabályoknak megfelelően, mert az ilyen állat érintése által 
okozott tisztátalanság alkalmatlanná tenné őket a szentélyi szolgálatra (Ibn Ezra); lásd még Ezek. 
XLIV,31.

Lev 22,9
miatta. Vagy: a szentély miatt (Ibn Ezra), vagy a 7. versben említett „kenyér” miatt, mivel az 
összefüggés szerint az áldozati húsok élvezetéről van szó.
nehogy meghaljanak miatta. Bölcseink szerint itt: „az Ég általi halálról” van szó (Szanh. 83a).
10–16
Laikusok nem ehettek a szentelt ételekből, de felsorolja a következőkben azokat, akik kivétetnek a 
szabály alól.

Lev 22,10
idegen. Laikus, aki nem pap.
zsellérje. Vagy: „bennlakója” (Deutsch). Valaki, aki a papnál lakik vagy a pap vendége; vagy a 
héber rabszolga, aki a hetedik évben nem élt szabadságjogával és megmaradt a pap szolgálatában.
bérese. Megkülönböztetésül a pogány rabszolgától, akit a háztartás tagjának tekintettek (lásd a köv. 
verset). A Tóra itt nem említi, hogy a pap felesége is ehetik a papi részből, mivel férj és feleség egy 
személynek számított; lásd a XXI,2-höz szóló magyarázatot.

Lev 22,11
pénzen. Ha a pap pogány rabszolgát vásárolt, az családtaggá lett és ehetett a szentelt ételekből.

Lev 22,12
papnak leánya. De ha egy laikushoz ment feleségül, nem tartozott többé a pap családjához. (Lásd 
XXI,3-hoz szóló magyarázatot.)

Lev 22,13
de magzatja nincs. Ha a házasságból gyermekek származnak, akkor ő a férje családjához 
tartozónak számított, de ha a gyermekek meghaltak, visszanyerte a pap leánya eredeti jogi helyzetét.
kenyeréből. Ételéből, mint fent a 7. versben.

Lev 22,14
tévedésből. V. ö. V,14–16., ahol arról van szó, hogy valaki akaratlanul felhasználja a szentélynek 
felajánlott adományokat.
szent dolgot. Azaz, az annak megfelelő értéket.

Lev 22,15
És meg ne szentségtelenítsék. Az alany: a papok; a megszentségtelenítés pedig azt jelenti, hogy 
alkalmatlan személyeket engednek részesülni a szent adományokban (Rási).

17–25. Az áldozatok minősége.

A papság tisztaságára és az áldozások szentségére vonatkozó törvények után a felajánlott áldozatok 
hibátlanságáról szóló törvények következnek. A zsidó hagyomány az izraelitától hibátlanságot 



követel minden adakozásnál vagy áldozásnál, amely szent célokat szolgál, akár a vallás, akár a 
jótékonyság szolgálatában.

Lev 22,18
a jövevények. Külföldiek, akik náluk laktak; lásd az I,2-höz szóló magyarázatot.

Lev 22,19
hímet… hibátlant. Lásd az I,3-hoz szóló magyarázatot.

Lev 22,20
ne mutassátok be. Bölcseink kiterjesztették ennek a törvénynek a hatáskörét és követelték, hogy az 
olajnak, bornak, lisztnek és fának, amit bemutattak és felhasználtak a szentélyben, szintén a legjobb 
minőségűnek kellett lennie. Még a fát is, amit elégettek az oltáron, gondosan kiválasztották, hogy 
ne legyen korhadt (Menách. 85b; Temúra 7a. Maim. Iszúré Mizb. I,1–2).

Lev 22,22
vak… rüh… van rajta. Ezek a hibák, amelyek az állatot alkalmatlanná teszik arra, hogy áldozatul 
felhasználják őket, nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyek a papot teszik alkalmatlanná a 
szolgálatra (XXI,18. köv.).

Lev 22,23
önkéntes adományul adhatsz. Rabbinikus értelmezés szerint ez azt jelenti, hogy a tökéletlen állatot 
nem szabad ugyan feláldozni az oltáron, de lehet a szentélynek adományozni munka végzésére 
(Temúra 7b).

Lev 22,24
ilyet ne tegyetek. Kétféleképpen lehet a szöveget értelmezni. Azt jelentheti: „Ne mutassatok be 
ilyen hibás állatokat áldozatul”; bölcseink szerint viszont ez azt jelenti, hogy sem állatot sem embert 
nem szabad kasztrálni (Sabb. 110b; Chagiga 14b).

Lev 22,25
Idegenek. Hibás állatot még egy nem-izraelitától sem szabad elfogadni, aki „eljön messze földről 
Neved kedvéért” (I. Kir. VIII,41). A papnak nem szabad arra az álláspontra helyezkednie, hogy 
nem kell olyan szigorúnak lenni ilyen esetben.
romlás van bennük. Vagy: „fogyatkozásuk van” (Deutsch).
nem fogadtatik el. Arra vonatkozik, aki az állatokat idegenért mutatja be.

26–33. Az áldozati állatokra vonatkozó további utasítások.

Lev 22,27
hét napon át. Lásd az Exod. XXII,29-hez szóló magyarázatot.
anyja alatt. Vagy: anyjánál.

Lev 22,28
ne vágjátok le… azt meg kicsinyét. Nem csak áldozati célokra, hanem rendes fogyasztásra sem.
egy napon. „Tilos az állatot a borjával együtt ugyanazon a napon levágni, azért hogy az embereket 
megakadályozzák abban, hogy a borjat anyja szeme láttára öljék meg, mert az anya-állat ilyen 
körülmények között nagyon szenved. Ilyen esetekben nincs különbség az ember és az állat 
szenvedése között, mert az anyai szeretet nem az értelemben, hanem az érzelemben gyökeredzik, az 
érzelem szempontjából pedig nincs különbség ember és állat között” (Maimonidesz); v. ö. Deut. 
XXII,6 köv., amely szerint nem szabad az anya-madarat fiókáival együtt elvenni.

Lev 22,30
Azon a napon. Lásd a VII,15-höz szóló magyarázatot.



Chillul há-sém és kiddus há-sém.

Lev 22,32
És meg ne szentségtelenítsétek. Ezt a verset úgy nevezték, hogy „Izráel Bibliája dióhéjban” 
(Jellinek). Ez ünnepélyes figyelmeztetés, hogy ne szentségtelenítsék meg Isten Nevét (chillúl há-
sém) és pozitív parancs minden izraelitának, hogy szentelje meg Isten Nevét (kiddus há-sém) egész 
életében, és ha kell, élete árán is. Ámbár ez a parancs a papokkal kapcsolatban szerepel, akik a 
szentély hivatalos őrzői voltak, már korán alkalmazták egész Izráelre, mind a pozitív, mind a 
negatív alakjában.
És meg ne szentségtelenítsétek szent Nevemet. Legyetek nagyon elővigyázatosak tetteitekben, 
mondják bölcseink, semmi olyat ne tegyetek, ami szégyent hozna a zsidóságra vagy a zsidók 
becsületére. Különösen intenek az olyan rossz cselekedetektől, amelyeket nem zsidó ellen követnek 
el. Ez megbocsáthatatlan bűn, mert hamis látszatot kelt a zsidóság erkölcsi színvonaláról. A 
zsidónak arra kellene gondolnia, hogy Isten dicsősége bizonyos értelemben reá van bízva; és hogy 
minden egyes zsidótól hitének és egész népének becsülete függ (jerus. Baba Mecia II,5; Abóth IV,4; 
Jechiél b. Jekutiél Maalóth há-Middóth [Cremona 1556 p. 83a]; Binjámin Zeéb b. Jekutiél resp. 
Velence 1539 409. sz.). Egyetlenegy zsidónak a vétke szégyent hozhat Izráel egész közösségére. Ez 
volt Izráel sorsa minden időben; és úgy látszik, sohasem lesz ez másként. Az egyes zsidó bűneit, 
hibáit vagy rossz tulajdonságait még akkor is az egész zsidóságnak tulajdonítják, és az egész 
zsidóságot teszik érte felelőssé, ha az a zsidó teljesen el is távolodott népétől és hittestvéreitől. 
Bölcseink azt mondják: „Vadállatok törnek a világra az isteni Név meggyalázása miatt” (Ábóth 
V,11). És valóban mindenütt, ahol egy-egy zsidó hitéhez méltatlanul viselkedik, felszabadul Izráel 
ellen a vadállat az emberben – a vagy előítélet és az alaptalan gyűlölet. Senkisem kételkedhetik 
ennek a megállapításnak az igazságában, aki ismeri a zsidó történetet. Bölcseink egy találó képben 
juttatják ezt kifejezésre: Egy emberekkel telt hajó járt a tengeren. Az egyik utas lyukat kezd fúrni a 
hajó fenekén, és midőn megintik, azt feleli, hogy ő csak a saját helye alatt fúrja meg a hajót. „Az 
igaz – mondják a többiek – de ha behatol a víz, valamennyien veled pusztulunk”. Így van ez 
Izráellel is. Boldogulása vagy szerencsétlensége minden egyes gyermekének kezében van (Lev. r. 
IV,6).
hanem szenteltessem meg. Ha az ember nem követ el „chillúl há-sém”-et, az csak negatív erény. 
De ennél több a zsidó ember kötelessége. Kötelessége úgy élni, hogy tettei és egyénisége fényt 
árasszon az isteni Névre és a Tórára. Rabbi Simon ben Setách egy nap megbízta tanítványait, hogy 
tevét vásároljanak neki egy arabtól. Amidőn elhozták neki az állatot, örömmel mesélték, hogy 
találtak egy drágakövet a nyakán. „Tudott az eladó erről a drágakőről?” – kérdezte a Mester. 
Tagadó választ kapott, mire haragosan felkiáltott: „Hát azt hiszitek, hogy én barbár vagyok és 
előnyt akarok szerezni a törvény betűjéből, mely szerint a drágakő az enyém a tevével együtt? 
Azonnal adjátok vissza a drágakövet az arabnak!” Amidőn az arab azt visszakapta, felkiáltott: 
„Áldott legyen Simon ben Setách Istene, áldott legyen Izráel Istene!” (jerus. Baba Mecia II,5).
Az isteni Név megszentelésének legmagasztosabb példája a vértanúság; a zsidó törvény 
megköveteli minden egyes izraelitától, hogy inkább áldozza fel életét, mintsem nyilvános 
hitehagyással megszentségtelenítse Isten Nevét (Sulchán Áruch, Jóre Déa, CLVII). Abban az 
időben, amidőn Hadrianus császár a zsidók ellen irtó-hadjáratot vezetett, ifjak és öregek oly készek 
voltak a vértanúhalálra, hogy az a zsidóság fennmaradását veszélyeztette. Bölcseink Lyddában 
kimondták akkor, hogy csak abban az esetben válasszák inkább a halált, ha a három alapvető 
tilalom megszegésére kényszerítenék őket: bálványimádásra, erkölcstelenség elkövetésére és 
vérontásra (jerus. Sebiith IV,2). Lásd Genezis 182. old. „Izsák megkötözése” (Az Akéda) c. 
jegyzetet. A régi idők zsidó vértanúiról, akik tanuságot tettek Isten mellett, midőn a máglyára 
mentek, azt mondják, hogy „Isten nevének megszentelésére” áldozták életüket. Ez a tanuságtétel a 
mai zsidónak is hatalmában áll és kötelessége is. Ha nem is követelhetjük, hogy Isten nevének 
megszenteléséért meghaljon, elvárhatjuk legalább, hogy éljen érette. Élete legyen dicsőségére 
Istennek, és igazolja az Isten által adott hitet (M. Joseph).
Izráel fiai között. Ha szent kötelesség, Izráel Istenének a Nevét megszentelni a népek között, még 



szentebb kötelesség, ugyanazt tenni „Izráel fiai között”. Mózes Fáraót istenfélelemre tudta 
kényszeríteni; Edóm vezérei, Móáb fejedelmei és Kanaán népei reszkettek Tőle; de saját népénél 
éppen nem ért el ily mértékű eredményt. Ezért csak távolról láthatta az Ígéret Földjét, de oda be 
nem léphetett. „Menj fel… a Nebó hegyre, …és halj meg a hegyen… amint meghalt Áron testvéred 
a Hór hegyen… mivel hogy nem szenteltetek meg engem Izráel fiai közepette” (Deut. XXXII,49–
51). Fontos, hogy nem-zsidókat tiszteletre bírjunk a zsidóság iránt, de még fontosabb, hogy a 
zsidókat bírjuk tiszteletre a zsidóság iránt.

Lev XXIII.
Az ünnepek.

Ez a fejezet összefoglaló leírást ad a zsidó év ünnepeiről. Nem említi itt az Újhold ünnepét, mivel 
az nem volt okvetlenül munkaszünet napja és nem állt egy fokon a „szent gyülekezésekkel”. Az 
egyes ünnepek áldozatai Num. XXVIII-ban találhatók.

Lev 23,2
ünnepnapjai. Vagy: „kijelölt (megállapított) idői”.
szent gyülekezéseket. Összehívták a gyülekezeteket istentiszteletre a szentélybe. Az összehívás két 
ezüst trombita megszólaltatása által történt (Num. X,1–10). Ámbár csak a három zarándokünnepen 
volt kötelező megjelenni az Örökkévaló előtt a szentélyben, kétségtelenül sokan jöttek az 
Emlékeztető harsonamegszólaltatás napjára (Rós Hásáná), és az Engesztelés napjára is.

Lev 23,3
nyugalomnapja. A szombatnak említése ebben az összefüggésben bölcseink szerint hangsúlyozza 
azt a tényt, hogy a hét hetedik napjának mindíg a teljes nyugalom napjának kell lennie, – akkor is, 
ha a szombat egybeesik egy ünneppel, amelyen egyébként csak korlátozott munkatilalom lenne, de 
az ételek elkészítése meg lenne engedve. (V. ö. Mechilta di R. Simón ben Jóchái Ex. XXXI,15-höz; 
Chúl. 101b).

5–8. A peszach.

Ennek az ünnepnek a jelentőségéről és megtartásáról lásd az Exod. XII,1–28-hoz szóló 
magyarázatokat.

Lev 23,5
Az első hónapban. Lásd az Exod. XII,2-höz szóló magyarázatot.
tizennegyedikén este van az Örökkévaló peszachja. Azaz, peszacháldozat az Örökkévaló 
tiszteletére.

Lev 23,6
kovásztalan kenyér ünnepe. Csak a hónap 15-ike „a kovásztalan kenyér ünnepe”; a „macca” (hwxm 
l` hxm) evése tulajdonképpen csak a 15. nap előestéjén kötelező, noha hét napon át esznek 
kovásztalan kenyeret.

Lev 23,7
nehéz munkát. Kevésbbé szigorú munkatilalmat jelent a szombatinál (3. v.) és az 
Engesztelésnapinál (28. v.) és nem foglalja magába az ételek elkészítésének tilalmát. Deutsch: 
„művészeti munkát” fordít.

Lev 23,8
tűzáldozatot. Ezt részletesen leírja Num. XXVIII,19. köv.

9–14. Az ómer.



Az árpaaratás kezdetén – az árpa 2–3 héttel a búza előtt érik – az első kévét a szentélyben mutatták 
be hálából az Örökkévalónak a jó termésért; lásd Deut. XXVI,2.

Lev 23,10
Midőn bementek. Ha majd az izraeliták megkezdik országuk földjének megművelését.

Lev 23,11
az ünnep másnapján. Szószerint: „a szombat másnapján”. Héberül: tb`h trjmm. Ennek a versnek 
az értelmezése körül sok vita volt már a Második Templom idején a farizeusok és szadduceusok 
között. A szadduceusok a „szombat” szót szószerint vették és azt állították, hogy az ómert mindíg a 
peszach első vasárnapján kellett bemutatni. A farizeusok szerint a „sabbath” itt azt jelenti, hogy 
„munkaszünet napja” és az összefüggés szerint a kovásztalan kenyerek ünnepéről van itt szó; azért 
az ómert Niszán hó 16-án kellett bemutatni az ünnep másnapján. Ezt a felfogást a Septuaginta is 
támogatja, minthogy így fordítja, „az első nap utáni napon”. Josephus ugyanezen a véleményen van. 
„A kéve-áldozatot 16-án hozták, az aratás első munkanapján, amelyhez viszonyítva a megelőző 
napot joggal lehetett ‘szombatnak’ vagy pihenés napjának nevezni, noha nem volt megtiltva minden 
munka. Csak ez a magyarázat felel meg a szöveg értelmének és csak ez mentes azoktól az 
ellenvetésektől, amelyek a másik vélemény ellen felhozhatók” (Kalisch). A szadduceusok 
magyarázatát később a karaiták tették magukévá.

Lev 23,12
áldozzatok. Az ómerbemutatással kapcsolatos áldozatot itt írja le részletesen, mivel Num. XXVIII-
ban nem említi.

Lev 23,13
két tized… hin. Lásd a XIX,36-hoz szóló magyarázatot.

Lev 23,14
kenyeret… napig. Józs. V,11-ben említi, hogy midőn elfoglalták új hazájukat, az izraeliták valóban 
megtartották már az első alkalommal ezt a törvényt.

15–21. A Hetek ünnepe – sábúóth.

A zsengék ünnepe (!yrwkbh !wy) egyike a három mezőgazdasági ünnepnek. De a zsidó hagyomány 
összefüggésbe hozza a Szinaj-hegyi kinyilatkoztatással és a wntrwt @tm @mz „Tóránk adásának ideje” 
nevet adta neki. Az izraeliták a Szinajhoz Újholdkor érkeztek meg. A hónap másodikán Mózes 
felment a hegyre, harmadikán megkapta a nép válaszát, a negyedik napon másodszor ment fel és 
ekkor Isten megparancsolta, hogy három előkészítő napot tartsanak, ezeknek befejeztével történt a 
kinyilatkoztatás.

Lev 23,15
És számláljátok. A Hetek ünnepével foglalkozó rész előtt hiányzik a bevezető formula („És szólt az 
Örökkévaló Mózeshez”) mint a többi ünnepnél, mert ezt a Tóra a peszach kiegészítésének 
tekintette, és nem önálló ünnepnek. A talmudi irodalomban nem sábuóth-nak nevezik rendszerint, 
hanem majdnem mindenütt trx[-nek, a peszach „befejező ünnepének”. Úgy számláljuk a napokat, 
amelyek az előbbi ünnep óta elteltek, mint ahogy az, aki legjobb barátját egy bizonyos napra várja, 
számlálja a napokat és az órákat, amelyek őt barátja érkezésétől elválasztják. Ebből az okból 
számláljuk azokat a napokat, amelyek az ómer bemutatása, az egyiptomi kivonulás évfordulója és a 
Tóraadás évfordulója között elteltek. A Tóraadás volt ugyanis az egyiptomi kivonulás célja 
(Maimonidesz). Más szavakkal, a rabszolgaságból való felszabadulás nem volt öncél; az csak Szinaj 
előjátéka volt (Exod. III,12). Akár személyek, akár nemzetek szabadsága kétesértékű ajándék 
törvények nélkül.
magatoknak. !kl. Ebből a hozzáfűzött szóból következtetik bölcseink, hogy minden egyes 
izraelitának magának kötelessége számolni (Menách. 65b). Innen ered az „ómernapok 



számolásának” kötelezettsége, amely még ma is érvényes, amikor az ómert már nem mutatják be a 
szentélyben. A peszach és sábuóth (vagy pünkösd, ami görög szó és pentekoszta, azaz „ötvenedik 
nap”-ot jelent) közti időt szefirának, számolási időnek nevezik. Ezeket a heteket gyásznapoknak 
tekintik, mert ebben az időben többször érte a zsidóságot szerencsétlenség.
hét… hét. Szószerint: „hét sabbathot”. Világos, hogy itt és XXV,8-ban a héber „sabbath” szó hetet 
jelent (naptári hetet). Ebből keletkezett az ünnep legelterjedtebb neve: tw[b`h gj Hetek ünnepe; 
Deut. XVI,10.

Lev 23,16
új lisztáldozat. Gabonaáldozat az új búzatermésből; lásd a köv. verset.
„A Második Templom elpusztulása után háttérbe szorult ennek az ünnepnek mezőgazdasági 
vonatkozása és sábuóth elsősorban a kinyilatkoztatás ünnepe maradt. A természettel való kapcsolat 
még ma is kifejezésre jut abban a szokásban, hogy a zsinagógákat virágokkal díszítik fel ezen az 
ünnepen (H. M. Adler).

Lev 23,17
Lakhelyeitekből. Bölcseink ezt úgy értelmezték, hogy csakis a Szentföldön termett gabona jött 
tekintetbe (Menách. 83b).
két tizedrészből, lánglisztből. Vagy: két tized lánglisztből
kovászosan süssék. A kenyér jelképezte a nép mindennapi élelmét és kifejezésre juttatta Isten iránti 
háláját, élete fenntartásáért. Ezt nem áldozták fel az oltáron (II,11–12), csak „lengették”, a papok 
tehát megehették a szertartás elvégzése után.

Lev 23,19
És áldozzatok. Ezeket az áldozatokat azokon felül mutatták be, amelyeket Num. XXVIII,27-ben 
említ.

Lev 23,20
az Örökkévalónak legyenek szentelve a pap számára. Azaz, Istennek vannak szentelve, 
amennyiben a pap eszi meg; v. ö. Num. V,8., ahol hasonló értelmű kifejezéssel találkozunk.

Lev 23,22
learatjátok. XIX,9 és köv. ismétlése. Figyelmeztetés a hívő számára, hogy a jó termésért járó Isten 
iránti háláját mással is kifejezésre kell juttatni, mint az áldozattal. Ha nem osztotta meg az Isten adta 
bőséget a szegénnyel, áldozata elfogadhatatlan.

24–25. Az Emlékeztető nap – Rós Hásáná.

Amint a hét hetedig napja szent nap volt, úgy az év hetedik hónapja is szent hónap volt. És 
minthogy minden Újholdkor egy külön (muszáf) áldozatot hoztak (Num. XXVIII,11. köv.), 
természetes, hogy a hetedik hó Újholdját rendkívüli ünnepélyességgel ülték meg. Később mint Rós 
Hásána, Újév napja lett ismeretessé. De sok régi és új nemzet újévi szokásaitól eltérően, a zsidó 
Újév nem a mulatozás napja, hanem fontos és rendkívül komoly vallási ünnepnap.

Lev 23,24
emlékeztető. Num. XXIX,1-ben ezt az ünnepet „a harsonariadás napjának” h[wrt !wy nevezik, t. i. 
kosszarv-, vagy sófárfúvás napja; Józs. VI,4. A sófárfúvást meg kell különböztetni a „trombita”-
fúvástól, ami ünnepi és újholdnapi áldozatok bemutatása alatt volt kötelező (Num. X,10). A 
sófárfúvásnak egész más értelme volt, inkább félelemkeltés vagy felriasztás (lásd Ámósz III,6), míg 
az ezüst trombiták fúvása általában ujjongást fejezett ki. A sófár-hangot, amely régi hagyomány 
szerint meghatározott dallamú volt – tekia, sebárim, terúa – ősidők óta figyelmeztetésnek 
tekintették, amely megtérésre és bűnbánatra serkent, emlékeztetvén a szinaji sófár-hangokra; az 
Emlékeztető napot pedig, a Jóm Kippurral végződő „tíz bűnbánati nap” (hbw`t ymy tr`[) kezdetét, 
az önvizsgálat és alázatos bűnbocsánatért való fohászkodás napjának tartották. „Az Újév sófárjának 



bibliai parancsa nagy jelentőségű. Azt jelenti: „Serkenjetek fel, ti szunnyadozók és mérlegeljétek 
tetteiteket; gondoljatok Teremtőtökre és térjetek vissza Hozzá bűnbánatban. Ne tartozzatok azok 
közé, akik szem elől tévesztik a valóságot és árnyakat kergetnek és eltékozolják éveiket 
hiábavalóságok kergetésével, amelyek semmit sem használnak. Vizsgáljátok jól meg lelketeket és 
vegyétek szemügyre tetteiteket; hagyjátok el valamennyien gonosz utaitokat és gondolataitokat és 
térjetek vissza Istenhez, hogy könyörüljön rajtatok” (Maimonidesz).

Lev 23,25
tűzáldozatot. Num. XXIX,2. köv.-ben írja le ezeket.

26–32. Az Engesztelés napja.

A zsidó évnek e legünnepélyesebb napjáról lásd a XVI,29–34-hez szóló magyarázatot. Egyetlen 
más régi vagy új nemzetnek sincs olyan intézménye, amely megközelítené az Engesztelés napját 
mély vallási értéke tekintetében. „A tisztulás és a bűntől való elfordulás napja ez, amelyen az 
irgalmas Isten kegyelme bűnbocsánatot ad, mert a bűnbánatot époly nagyra becsüli, mint a bűntől 
való mentességet” (Philo).

Lev 23,27
engesztelés napja. Héberül: „Jóm ha-kippurim”, szószerint „engesztelések napja”. Ennek a 
szentséges ünnepnek neve többesszámban van, „mivel a szeretet két folyamát jelképezi. Mihelyt az 
engesztelés utáni vágy megszületik a bűnös lelkében és felszáll az egek felé, Isten irgalma leszáll, 
elébe megy és megnyugtatja szívét az isteni irgalom és megbocsátás ígéretével” (Zóhár).
sanyargassátok lelketeket. Lásd a XVI,29-hez szóló magyarázatot. Ez a nap, amely a bűnbánat és 
az erkölcsi újjáéledés szolgálatában áll, az egyetlen, amelyre a Tóra előírja a bőjtöt, ami a 
megtörtség és bűnbánat legjellegzetesebb kifejezése. „Ezen a napon – bölcseink szerint – az 
izraeliták az angyalokhoz hasonlítanak, emberi szükségletek nélkül, bűnök nélkül és egymáshoz 
kapcsolódva szeretetben és békében” (Pirké di R. Eliezer XLVI; Exod. r. XV,6). Ez az egyedüli 
napja az évnek, amelyen szerintük a Sátán, a vádló elnémul Isten trónusa előtt, sőt még védelmére 
is kel Izráelnek (Jóma 20a). A bűnvallomás a leglényegesebb és legjellemzőbb elem az Engesztelés-
napi istentiszteletben; „mindenki fohászkodik bűnei megbocsátásáért, és reménykedik Isten 
könyörületességében, nem saját érdemei miatt, hanem annak irgalmassága folytán, aki szívesebben 
bocsát meg mint büntet” (Philo). A bűnvallomást az egész közösség együtt mondja; és azok, akik 
nem követték el a felsorolt bűnöket, bűnbánatért könyörögnek azért, mert nem tudtak másokat azok 
elkövetésében megakadályozni (Friedländer).
tűzáldozatot. Lásd Num. XXIX,7. köv.

Lev 23,28
Semmi munkát. Itt a hkalm mellett nem áll az hdwb[ szó. Munka tekintetében az Engesztelés napja 
époly szigorú, mint a szombat (Exod. XX,10), kivétel szintén csak életveszélyes esetekben van.
hogy engesztelést szerezzenek számotokra. „Ahogy élek – úgymond az Örökkévaló – nem kívánom 
a gonoszok halálát, hanem azt, hogy a gonosz megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg 
rossz utaitokról, miért halnátok meg Izráel háza”? (Ezek. XXXIII,11).

Lev 23,30
ki fogom pusztítani. Szinonimája az előbbi versben előforduló „irtassék ki” szónak, ebből 
következik, hogy a büntetést nem emberi törvényszék hajtja végre.

Lev 23,31
törvény. Mint III,17-ben.

Lev 23,32
a hónap kilencedikén este. A nap az előző estével kezdődik (Gen. I,5). Mind az előestén (Kol  
Nidré), mind az ünnep kimenetelének estjén (Neila) rendkívül ünnepélyes istentisztelet van. A 



Neilának az „Ámida”-ja, Izráel vallási géniuszának egyik legkiválóbb mesterműve. Így kezdődik: 
„Te adsz kezet a bűnösöknek és karod ki van nyujtva, hogy elfogadja a megtérőket. Te tanítottál 
bennünket Örökkévaló Istenünk, hogy töredelmes vallomást tegyünk Színed előtt minden 
bűneinkről és annak révén fölhagyjunk kezünk erőszakosságával. Óh fogadj minket teljes 
megtérésünkkel, mintha tűz- és illatáldozattal járultunk volna eléd, szent ígéreted szerint, melyet 
tettél!” (Dr. Hevesi Simon imakönyv-fordítása alapján).

33–43. A Sátrak ünnepe.

Lev 23,34
tizenötödik napján. Mint peszach, ez az ünnep is holdtöltekor kezdődött.
a sátrak ünnepe. Héberül: „szukkóth”. Exod. XXIII,16-ban „a betakarítás ünnepe” a neve. 
Rabbinikus irodalomban a szokásos megjelölés gj „az ünnep”, mivel a betakarítás idejére esik, 
amikor természetesen vidám ünnepi hangulat van. Tulajdonképpen két részből áll: az első hét nap a 
tulajdonképeni „sátrak ünnepe” és a nyolcadik nap az „acereth”. A Sátrak ünnepe hetedik napját 
később a bűnbánati napok befejező ünnepének tekintették, és „Hósáná Rábbá”-nak nevezték. Az 
„acereth” második napja idővel önálló ünnep jellegét kapta „szimchát tóra” néven, vagyis „A Tóra 
öröme”, mert az egyéves ciklusban azon a napon fejezik be a Tóra felolvasását és kezdik meg újra 
az első könyvet.

Lev 23,36
tűzáldozatot. Lásd Num. XXIX.
gyülekezés az. Vagy: „befejező ünnep”, héberül: acereth, egy ünnepsorozat befejező napja; ezt a 
nevet alkalmazták a peszach hetedik napjára is (Deut. XVI,8), és a rabbinikus irodalomban a Hetek 
ünnepére (lásd a 15. vershez szóló magyarázatot). Maimonidesz megmagyarázza ennek a nyolcadik 
napnak célját. Szerinte azért ünnepeljük, „hogy teljessé váljék örömünk, amely nem lehetett olyan 
tökéletes a sátrakban, mint a szilárd házakban”.

Lev 23,38
szombatjain. Azaz, a szombatokon bemutatott külön áldozatokon kívül (Num. XXVIII,9. köv.).
ajándékaitokon. Azokra az ajándékokra vonatkozik, amelyeket az izraelita magával hozott, amidőn 
a szentélybe zarándokolt és a tórabeli parancs szerint nem jelenhetett meg „üresen az Örökkévaló 
színe” előtt (Deut. XVI,16. köv.).
fogadalmaitokon. Lásd a VII,16-hoz szóló magyarázatot.
39–43
Kiegészítő utasítások a Sátrak ünnepére, arra az időre vonatkozólag, amidőn a nép majd Kanaánban 
letelepedik, megmíveli földjét és begyüjti a termést.

Lev 23,39
nyolcadik napon. Amely külön ünnepnek számít, függetlenül a Sátrak ünnepétől.

Lev 23,40
dísz-fának gyümölcsét. Hagyomány szerint ez az eszrog.
sűrűlombú fának. Szószerint: „vastag fa”, helyesebben „vastag levelű fa”, mirtuságak. Ezeket a 
hagyományos magyarázatokat támogatja Josephus, aki azt írja, hogy ezen az ünnepen 
mirtuságakból, fűzfaágakból, pálmaágakból és eszrogból álló csokrot használnak.
vigadjatok az Örökkévaló… színe előtt. Ezt a kifejezést közvetlenül az előbbihez fűzték és ezen 
alapultak a szentélyben tartott vidám körmenetek. A zarándokok lulávot (pálmaág) és eszrogot  
tartottak kezükben és zsoltárokat énekeltek Isten dicsőségére.

Lev 23,42
Sátrakban. A héber „szukka” szó egy gyorsan összetákolt gyenge építményt jelent, amilyent az 
izraeliták pusztai vándorlásaik alatt használhattak. A történeti vonatkozáson kívül, amely az 



izraeliták emlékezetébe idézi a pusztai vándorlás alatt élvezett isteni védelmet, a sátorban-lakás 
parancsának vallási jelentősége is van. „Az embernek jobb időkben gondolnia kell rossz napjaira. 
Ez őt állandóan hálára fogja késztetni Isten iránt, mérsékelt és szerény életre fogja nevelni. Ezért 
hagyjuk el a Sátrak ünnepén házainkat és lakjunk sátrakban. Ezáltal emlékeznünk kell arra, hogy ez 
volt hajdan a mi helyzetünk” (Maimonidesz). Helyesen rendelték el a Kóhelet könyvének olvasását 
szukkóth vagy acereth idejére.

Lev 23,44
És kihirdette Mózes. V. ö. XXI,24. Nem csak a fejezet tartalmát közölte a közösséggel, hanem 
minden egyes ünnep leírásánál megragadta az alkalmat, hogy ismételje a parancsolatokat, hogy 
pontosan megtartsák azokat (Szifra).

Lev XXIV.

1–9. A mécsek és a szinkenyerek.

Mielőtt a Tóra a szentéllyel kapcsolatos tárgyat befejezi, megemlíti a papok állandó kötelességét, 
hogy folyton égessék a lámpást és gondoskodjanak a szent kenyerek állandóságáról. Ezek a papság 
fontos kötelességei közé tartoztak, amelyeket az év különleges napjain sem hanyagolhattak el, 
amidőn a szentélyben szolgálattevők figyelme más irányban volt teljesen lekötve.

Lev 24,2
tiszta törött olajat. Lásd az Exod. XXVII,20. köv.-höz szóló magyarázatokat.

Lev 24,3
rendezze el Áron. Exodusban e kifejezéshez hozzáfűzi: „és fiai”. Első ízben Áron gyujtotta meg az 
örökmécsest (Num. VIII,3).

Lev 24,4
A tiszta lámpáson. Így nevezi, vagy mert tiszta aranyból készült (Exod. XXV,31. köv.) vagy mert 
mindenkor, amidőn elrendezték rajta a mécseket, megtisztították.
az Örökkévaló színe előtt. Semmiesetre sem távolíthatták el a szentélyből.

Lev 24,5
tizenkét kalácsot. A tizenkét törzs számának megfelelően. Lásd Ex. XXV,30; XXXV,13 és 
XXXIX,36. Itt részletesen van leírva. Exodusban színkenyereknek nevezi, ami azt jelenti, hogy 
Istennek ajánlják fel áldozatul, hogy jelképesen kifejezésre juttassák a nép háláját Isten iránt, aki 
soha ki nem apadó forrása minden anyagi áldásnak, l. m. a 8. verset.

Lev 24,6
a tiszta asztalon. Azaz, tiszta arannyal borított asztalon (Ex. XXV,24).

Lev 24,7
illatrészül. Lásd a II,2-höz szóló magyarázatot. A tömjént két kis aranytálra tették, és mindegyiket 
egy kalácssorhoz rakták. A tömjén az imát jelképezte és kifejezést adott annak a kérésnek, hogy 
Isten továbbra is adjon táplálékot szövetsége népének (König).

Lev 24,8
Minden szombatnapon. A kenyér az asztalon maradt egy hétig és a következő szombaton 
kicserélték.
örök szövetség. Ez a kifejezés magára a szombatra vonatkozik (Exod. XXXI,16). Izráel 
gyermekeinek ez a hetenkénti áldozata jelképezte Istennek népével kötött szövetségének állandó 
megújhodását. A szövetségnek jelképe a szombat volt.

Lev 24,9



szent helyen. Lásd II,3.

10–23. Az istenkáromlás büntetése.

Mindannak, amit Leviticus könyve előadott, legfőbb célja, hogy megszentelje Izráelt, az egyéneket 
és a közösséget egyaránt. Ha tehát valaki megszentségteleníteni merészeli Isten Nevét, azt 
könyörtelenül meg kell büntetni.

Lev 24,10
kiment. Vagy: „kivonult” Egyiptomból Izráel fiaival (Ehrlich). A civakodás okát nem mondja meg, 
mert annak nincs jelentősége. Figyelemreméltó, hogy az istenkáromló nem „izraelita”; hanem csak 
„egy izraelita nő fia”. Csak valaki a „gyülevész tömegből” (Exod. XII,38) követhetett el ilyen 
rettenetes bűnt.

Lev 24,11
kiejtette. Szentségtelen megvetéssel ejtette ki Isten nevét.
a Nevet. A négybetűs, J. H. V. H. Istennevet, amelyet nem szabad kiejteni, hanem csak Adonájnak 
olvasni.
És anyjának neve. Rási megjegyzi, hogy ennek a leszármazását azért emeli ki a Tóra, hogy 
határozottan hangsúlyozza azt a gondolatot, hogy az ember élete nem csak saját tulajdona, amivel 
azt tehet, amit akar. Ha valami gyalázatos tettet követ el, az szüleire, törzsére, sőt népére is szégyent 
hoz (Szifra).

Lev 24,12
hogy döntést nyerjenek. A Tóra elrendelte, „Istent ne szidalmazd” (Exod. XXII,27); de a vétek 
büntetését nem mondja ott meg. Egyesek szerint ott így kell fordítani: „Bírót ne szidalmazz”; l. az 
említett vershez fűzött magyarázatot.

Lev 24,14
a táboron kívülre. Ahol minden kivégzés történt, nehogy a tábor szentsége megsértessék.
tegyék rá kezüket. Ezáltal jelképesen kifejezésre juttatják személyes kapcsolatukat az ügyhöz, 
amennyiben hallották az istenkáromló szavakat. Csak kötelességüket teljesítették, midőn a bűnöst 
átadták az igazságszolgáltatásnak.
kövezze őt meg. Lásd a XX,2-höz szóló magyarázatot.

Lev 24,15
És szólj. Ez az esemény alkalmul szolgált arra, hogy az izraeliták törvényt kapjanak erre és az ehhez 
hasonló vétkekre vonatkozólag.

Lev 24,16
a jövevény. Noha ő nincs alávetve a Tóra parancsolatainak és messzemenő türelmet élvez, mégsem 
szabad neki a tábor szentségét megsérteni. Ha nem akarja Izráel Istenét imádni, az az ő magánügye; 
de ha nyilvánosan káromolja a Szent Nevet, époly súlyos bűnt követ el, mintha izraelita követte 
volna azt el.

Lev 24,18
lelket lélekért. Ez a jogi kifejezés azt jelenti, hogy „megfelelő megtorlást”, mert azt nem jelentheti, 
hogy az, aki egy állatot ölt meg, saját életével lakol. Hasonlóképpen az a kifejezés, hogy „amint ő 
tett, ugyanúgy tegyenek vele”, a 19. versben és „fogat fogért” a 20. versben csak szakkifejezések 
annak a gondolatnak kifejezésére, hogy az elkövetett jogtalanságért megfelelő és méltányos 
jóvátétel jár, megfelelő bírói ítélet alapján. A zsidó történetben egy példát sem találunk arra, hogy a 
ius talionis elvet szószerint alkalmazták volna (v. ö. Maim Chóbél I,6). A Talmud bölcsei számára a 
„szemet szemért” nem jelentett egyebet, mint annak a jogi elvnek a hangsúlyozását, hogy a 
megtorlásnak vagy a kártérítésnek arányosnak kell lennie. „Egyetlen későbbi (rabbinikus) 
törvénykönyv sem tekintette a ius-talionis-t kielégítő megoldásnak, ámbár a korukbeli európai és 



ázsiai jogrendszerek mind ezt az elvet tanították (D. W. Amram). Ez az utolsó mondat emlékeztet 
bennünket a történelem egyik paradoxonjára. Az egyik oldalon a zsidóság, az úgynevezett „szigorú 
törvény” vallása, elutasította a ius talionis szószerinti alkalmazását, és nem ismert kínzóeszközöket 
a törvényes eljárásban, sem nem csonkítást mint törvényes büntetést. Másrészt keresztény 
országokban csonkítás és kínzóeszközök alkalmazása majdnem nélkülözhetetlen eszközei voltak a 
törvényes eljárásnak a 13. század közepétől a 18. század végéig, sőt egyes országokban a 19. 
közepénél is tovább; lásd még Exod. 247–248. old. (V. ö. még Guttmann M., Idegen jogrendszerek 
érintkezési pontjai a Talmudban, IMIT 1937. további u. ettől Maimonides über das biblische „jus 
talionis”. Mahler-Emlékkönyvben.)

Lev 24,22
Egyféle törvény legyen számotokra… idevaló. Ez a Biblia egyik legnemesebb tanítása; v. ö. 
XIX,33. köv. Ámbár ebben az összefüggésben az egyenlő törvény elveinek alkalmazása bizonyos 
tekintetben hátrányos a jövevényre, mégis ezáltal kidomborodik az idegen és bennszülött közötti 
jogegyenlőség elve. Egyetlen más törvénykönyv szerint sem volt egyenlő törvény előtt az idegen és 
a bennszülött. Még a római jogban is minden idegen eredetileg ellenségnek számított és éppen ezért 
jogfosztott volt. Csak fokozatosan terjesztették ki rá a törvény védelmét korlátolt mértékben. Még 
nem is olyan régen idegenek nem szerezhettek földbirtokot európai államokban. Sok országban még 
manapság is az „idegenek” nélkülözik a politikai és polgári jogokat, még ha nemzedékeken át élnek 
is az illető országban; lásd Exodus, 141. old.
mert Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. Figyelemre méltó a megokolás: gyakorolj egyenlő 
jogot mindenkivel szemben, mert Én vagyok a te Istened, Izráel Istene, az egész emberiség Atyja. 
Itt is láthatjuk, hogy a monoteizmus az egész emberiség testvériségének az alapja (Hermann 
Cohen).

Lev 24,23
megkövezték. Az istenkáromlás törvényének egy későbbi történelmi alkalmazásáról l. Nabóth 
történetét I. Kir. XXI.

IX. Behár.
(XXV–XXVI,2.)

Lev XXV.
A szombati- és a jóbél-év.

A XXIII. fejezetben kezdte tárgyalni a Tóra a „szent” időket, az ünnepeket; itt folytatja ezt a 
tárgyat. A szombat-rendszer uralkodó a Tórában: – a hét végén van szombat; a Hetek ünnepe hét 
hét után következik; a hetedik hónap szent hónap, amelyben sok ünnep van. – Ez a rendszer 
folytatódik a szombati- és a jóbél-év törvényeiben is.
Az utóbb nevezett intézményekkel kapcsolatban megismerkedünk a Tórának mezőgazdasági és 
szociális törvényeivel. A szombati évben a földet parlagon kellett hagyni. (Exod. XXIII,10. köv.) A 
föld nem teljesen az ember tulajdona, hanem Istené, és az ember csak bérletként használhatja. A 
szombati évet, úgy látszik, nem tartották meg a száműzetés előtti időben, (Écha r. I,7) és a Misna 
szerint csak Palesztinában volt teljesen érvényes (Szifra 2; Sebiith VI,1). A Babilóniából hazatértek 
egyik fogadalma az volt, hogy ezt a törvényt meg fogják tartani (Nech. X,32). Nagy Sándor 
elengedte a zsidók adóját a hetedik évben, „mert akkor nem vetették be földjeiket” (Josephus). 
Julius Caesar hasonlóan cselekedett. De több római császár szigorúan behajtotta az adókat a 
szombati évben is.
A pogányok nem értették meg ennek az egyedülálló törvénynek az értelmét, amelynek többek 
között az volt a jelentősége, hogy megóvja a talajt a kimerüléstől. Így pl. Tacitus, római történetíró 



szerint a zsidók lustaságból ragaszkodnak ehhez a törvényhez.

Lev 25,2
tartson az ország szombatot. Vagy: „pihenjen a föld pihenőt” (Deutsch). Az országot 
megszemélyesíti. Pihenjen az ország a hetedik évben, amint az ember pihen a hetedik napon, nem 
szabad azt a hetedik évben felszántani vagy megmunkáltatni. Amint az egyénnek joga van a 
szabadsághoz a Tóra alapelvei szerint, épúgy a földnek is joga van bizonyos szabadságra (F. 
Perles).
az Örökkévalónak. Mint ahogy a szombat több volt mint munkaszünet és Istennek volt szentelve, 
épúgy a hetedik évben a föld is neki volt szentelve, amennyiben a termést a szegényeknek és az 
állatoknak is rendelkezésére bocsátották (Exod. XXIII,10–11). Deut. XXXI,10. köv.-ből látjuk 
továbbá, hogy a hetedik év a nemzeti nevelés céljait is szolgálta. Ennek kapcsán gondoskodtak 
arról, hogy a férfiakat, nőket, gyermekeket és idegeneket, akik az országban laktak, megismertessék 
a Tóra tanaival és intézkedéseivel. Josephus helyesen mutat rá, hogy régi időkben a legértékesebb 
tudományt általában titkos tanként kezelték és csak nagyon kevés emberrel közölték; ezzel szemben 
Mózes dicsőségére válik, hogy a Tóra tanait közkinccsé akarta tenni. „Ha lehetővé tennék, hogy az 
angol munkás minden hét évben egyszer egy évet az egyetemen hallgathatna jogot és irodalmat, az 
körülbelül megfelelne annak, amit a szombati év a régi hébereknek nyujtott” (F. Verinder „My 
Neighbour’s Landmark”-ban. Rövid tanulmányok a Biblia földtörvényeiről, 1911).

Lev 25,4
a hetedik évben. Az év hetedik hónapjában, a termés betakarítása után kezdődött a szombati év.
szombat nyugalma. Legszigorúbb szombat. Ugyanaz a kifejezés áll az Engesztelés napjánál 
(XXIII,32) és a szombatnál (XXIII,3).

Lev 25,5
metszetlen szőlőd. A megfelelő héber szó eredetileg a názirt jelenti, aki nem nyírhatta le a haját 
(Num. VI,5). Amint az ő haját nem volt szabad lenyírni, épúgy a szőlőt sem volt szabad metszeni a 
szombati évben, amikor szünetelt az ültetés, a metszés és a szüretelés.

Lev 25,6
az ország szombatjának termése. Költői kifejezés a szombati évben magától nőtt termésre. A 
„termése” szó nincs meg a szövegben, de az összefüggés szerint odaértendő, mintha $rah tb` 
lenne (Deutsch).
nektek. A többesszám célzatos használata magába foglalja mindazokat, akiknek ez az intézkedés 
javára szolgál. Meg volt engedve, hogy ami magától nőtt a szombati évben, learathassák és 
megegyék, de nem raktározhatták el. A magától nőtt gabona – t. i. ami szántás és vetés nélkül 
terem, nem ritkaság Palesztinában; lásd a 22. vershez szóló magyarázatot.
béresednek és az idegennek. Magában foglalja a nem-izraelitákat is (Szifra); lásd XIX,10.

Lev 25,7
barmodnak. Héberül: hmhb, házi állatok.
a vadnak. Héberül: hyj, a mező és erdő állatai; néha ellentétként áll ez a szó a h[r hyj „ragadozó 
állat”-tal szemben (XXVI,6). Ennek a versnek szelleme összhangban áll a Biblia szeretetteljes 
gondoskodásával az állatokról. Azok is Isten teremtményei és mint olyanokra, reájuk is vonatkozik 
a könyörületesség és a szeretet törvénye; lásd Jóna utolsó versét; továbbá „Ismeri az igaz barmának 
lelkét” (Péld. XII,10).

8–55. A jóbél-év.

Az ötvenedik évben héber rabszolgák családjaikkal együtt felszabadultak és az ingatlanok, kivéve a 
fallal körülkerített városokban levő házakat, visszakerültek eredeti tulajdonosukhoz. A jóbél 
intézménye nagyszerű óvóintézkedés volt a társadalom teljes elszegényedése ellen. Lehetetlenné 
vált, hogy a házak és birtokok néhány ember örökös tulajdonává váljanak. Ez az intézkedés 



megakadályozta a független birtokososztály megszűnését és az erkölcsi szempont oly ritka és 
meglepő alkalmazását jelentette ez az intézmény a gazdasági életben, hogy sokan kételkedtek 
abban, vajjon megvalósult-e egyáltalában valaha. Azonban, „semmi sem bizonyosabb mint az, hogy 
egykor évszázadokon át valóság volt a jóbél Izráel nemzeti életében” (Ewald). A meg nem tartását 
Ezekiél úgy tekinti, mint egyik jelét annak, hogy „eljött a vég” a nemzetre bűnei miatt. „Lehetetlen 
elképzelni, hogy – amint egyesek feltételezik – a jóbél intézménye csak papiroson maradt volna; 
legalább is a földbirtokra vonatkozó törvények (a földnek időközönkénti újra történő felosztásáról 
vannak párhuzamok más népeknél is) Izráelben ősi intézkedések lehettek (Driver). A Talmud 
szerint a jóbélt megtartották mindaddig, amíg az egész Szentföld Izráel birtokában volt. Midőn a 
törzsek egy része száműzetésbe ment, nem tartották meg többé (Árákin 32b).

Lev 25,8
hét szombatévet. Vagy: „hét évhetet”.
napjai. Ugyanaz, mint „ideje”; lásd Gen. XXV,7; XLVII,8. köv.

Lev 25,9
harsona hangos riadását. A sófárt.
az engesztelés napján. Noha az év Tisri elsején, Rós Hásánákor kezdődött, csak a hónap 10-én, Jóm 
Kippurkor, hirdették ki a jóbélt. A jóbélnek és az Engesztelés napjának sok közös vonása van. 
Mindkettőnek a jelentősége az „újjászületés” volt. Az Engesztelés napja megszabadította az embert 
a bűn rabságából, és lehetővé tette, hogy új életet kezdjen, kibékülve Istennel és az emberekkel. A 
jóbél célja az volt, hogy megszabadítsa az egyént a szegénység bilincseitől, és a társadalom 
különböző rétegeit újjárendezze a szociális igazság törvényei szerint. Nem volt tehát alkalmasabb 
nap az ilyen jóvátételi év kihirdetésére és az emberek szívének megnyerésére a szükséges 
áldozathozatalra, mint az Engesztelés napja; és nem volt alkalmasabb eszköz ennek kihirdetésére, 
mint a sófár. Jes. LVIII, ami az Engesztelés napjának haftárája, úgy látszik egy olyan Jóm Kippur 
napon keletkezett, amelyen jóbél évet hirdettek ki.

Lev 25,10
az ötvenedik évet. A jóbél év viszonya a hétéves ciklushoz kétféle lehet: a) úgy, hogy minden 50 év 
különálló magasabb ciklust alkot. Eszerint minden évszázad két jóbél-ciklusból áll. Az évhét tehát 
nem olyan megszakíthatatlan rendszer mint a rendes hét, mely változatlanul s hetes rendszerben 
megmarad. Az évheteket azzal szemben lezárja 7-szer 7 év mulva egy úgynevezett fehér év, 
melynek jóbél év a neve. Ez az ötvenedik év nem tartozik az évhetek egyikéhez sem (Rabbanan, 
Nedár, 61a), hanem lezárja a hét évhetet úgy, mint a Hetek ünnepe lezárja egy 50-ik nappal a hét 
hetet. – b) Ezzel szemben van egy felfogás, mely szerint az évhetek époly megszakításnélküliek, 
mint a rendes hetek, a jóbél év sem szakíthatja meg azokat. Mindössze csak az történik, hogy a hét 
évhét leforgása után, következik egy 50-ik év, melynek nagy népjogi jelentősége van, de ez nem 
hétbontó fehér év, hanem egyben hétköznapi év is. Nem a 100. év leforgása után állnak új ciklus 
előtt, hanem már a 98. év után. Az a két év, ami még 100-ig van, már a harmadik nagy ciklus első 
évei közé tartozik (R. Jehúda, u. o. Áséri kommentárja szerint, még világosabban, jerus. Qidd. I,2; 
59a, 55).
hirdessetek szabadságot. A rabszolgák szabadonbocsátását és az elzálogosított birtokok 
felszabadítását.
minden lakójának. Még annak is, akit rabszolgának adtak el, és aki nem akarta otthagyni gazdáját a 
hetedik évben (Exod. XXI,5).
jóbél. Vagy: „jóbél éve”; az évet a harsonafúvásról nevezik el (a héber jóbél szószerint: 
„kosszarv”), amelyet kihirdetéskor megfújtak (V. ö. Józs. VI,5). Deutsch: „ayh lbwyh @rq tn`”, az 
év, amelyen a harsona a szabadságot hirdeti.
mindenki birtokába. Ezáltal helyreállott az eredeti birtokelosztás. Ez megakadályozta, hogy a 
földbirtok idővel kevesek kezébe kerüljön és azoknak, akik saját hibájukból vagy 
szerencsétlenségből süllyedtek szegénységbe, megadatott az új élet kezdésének lehetősége.
A Szentírás szerint „a föld az Örökkévalóé; és a földet tulajdonképen csak Istentől kapjuk bérbe 
(23. v.). Az izraelita aki önként vagy kényszerből eladta földjét, nem a föld tulajdonjogát, hanem 



csak a haszonbérleti jogot adta el, a következő jóbél-évig, midőn az összes bérletek egyszerre 
lejártak. Akkor visszakerült a föld a gazdájához minden szerződés ellenére is. Gyermekei ezáltal 
élvezték az „új kezdet” összes előnyeit, mint atyjuk ő előttük (Verinder). Heine egészen helyesen 
jegyzi meg, hogy a Tóra nem törekszik lehetetlenre, a vagyon megszüntetésére, hanem a 
vagyongyüjtés erkölcsössé tételére, amennyiben iparkodik azt a jóbél-év segítségével összhangba 
hozni a jog és méltányosság igaz törvényével. Ez az intézkedés feltűnő ellentétben áll a római 
„elavulási” törvénnyel, amely szerint egy birtok megszerzőjét bizonyos idő után nem lehetett 
kényszeríteni arra, hogy a birtokot visszaadja eredeti tulajdonosának, amíg az utóbbi be nem tudta 
bizonyítani, hogy ez idő alatt azt törvényes formában visszakövetelte. Egészen más az a szellem, 
amelyet Mózes törvényében találunk. „Nem a vagyon védelme, hanem az emberiesség védelme a 
mózesi törvény célja. A szombat napja és a szombat éve még a legszegényebbnek is pihenést és 
megkönnyebbülést szerzett. A jubileumi harsona megfúvásával felszabadult a rabszolga, és a 
földbirtok visszatérése még a legszegényebbnek is biztosította az ő tisztességes részét a közös 
Teremtő bőséges adományából” (Henry George).

Lev 25,11
ne vessetek. A szombati év jellemző tulajdonságai a jóbél-évre is vonatkoznak.

Lev 25,12
a mezőről. Nem szabad elraktározni a termést, de ha szüksége van valakinek gabonára vagy 
termésre, kimehet a mezőre és szedhet.

Lev 25,13
a birtokára. A 10. vers egy részének ismétlése bevezetésül szolgál a következő 
földbirtoktörvényekhez.

Lev 25,14
ne szorongassátok. Ne követeljetek túl nagy bérösszeget.

Lev 25,15
és a termés éveinek száma szerint. Amit valóban eladnak a vevőnek, az nem a föld, hanem a termés 
értéke, amit az új bérlő fog élvezni.

Lev 25,16
a termések számát. Mivel a föld maga Istené volt, (23. v.), csakis a termés lehetett a vétel tárgya.

Lev 25,17
Ne szorongassátok. Lásd a XIX,33-hoz szóló magyarázatot.
és féld Istenedet. A becsületesség kell, hogy uralkodó elv legyen az emberek egymás közti 
viszonyában és az élet minden vonatkozásában. Ezért fűzi hozzá „féld Istenedet”: lásd a 43. vershez 
és XIX,14-hez szóló magyarázatot.

18–23. Intelem.

Lev 25,18
hogy lakjatok biztonságban. A következő versek egyformán vonatkoznak a szombati évre és a 
jóbél évére. Ha az intézkedéseket lelkiismeretesen végrehajtják, akkor a nép nemcsak hogy nem 
szenved a földnek engedélyezett „szombat” miatt, hanem biztonságban fog lakni; azaz, nem fog 
szenvedni a szárazságtól és éhínségtől (v. o. XXVI,5).

Lev 25,21
három évre. A hatodik évben ígért rendkívüli termékenységet össze lehet hasonlítani a kettős 
manna-adaggal, amit a hatodik napon gyűjtöttek (Exod. XVI,22).

Lev 25,22



a kilencedik évig. A Sátoros ünnepig; akkor gyüjtik be és raktározzák el a nyolcadik év termését 
(Rási). „Ma is ez a helyzet Szíriában, hogy ha a mezőt egy évig parlagon hagyják, azt többször kell 
szántani, amíg be lehet vetni. Emiatt a vetés nem kezdődhetik a következő tavasz előtt, ami 
megfelel a versben említett nyolcadik évnek, és a termés csak késő ősszel élvezhető, tehát a 
kilencedik év kezdetén” (Kennedy).

Lev 25,23
Enyém a föld. Ez a vers megállapítja az elvet, amelyen ezek a rendelkezések alapszanak. „A föld 
Istené” (Zsolt. XXIV,1), és az Ő népe Tőle kapta a birtokokat bérbe. Ezért a föld nem lehetett 
kereskedelem tárgya, hanem csak a hozadék, amely emberi munka eredménye.

24–28. A föld visszavásárlása.

Lev 25,25
Ha elszegényedik. Csak nyomasztó szegénység kényszeríthetett valakit arra, hogy megváljék 
családi örökségétől. Midőn Áháb követeli Nábóthtól, hogy adja el szőlőjét, azt feleli a királynak, 
„Távol legyen tőlem az Örökkévalóért, hogy neked adjam őseim örökét!” (I. Kir. XXI,3).
rokona. Héberül: góél; szószerint: „megváltója”; ez terminus technicus arra, akinek kötelessége 
volt legközelebbi rokonát megbosszulni vagy bérbeadott földjét kiváltani. Lásd Jer. XXXII,8–12. 
szidránk haftáráját.
váltsa vissza. A legközelebbi rokont sem lehet kényszeríteni erre: csak erkölcsi kötelessége, ha 
körülményei megengedik, hogy iparkodjék a család részére a legközelebbi alkalommal 
visszaszerezni az örökséget. Ebben az esetben a vásárló nem utasíthatja vissza a méltányos ajánlatot 
és nem tagadhatja meg a föld visszaadását.

Lev 25,26
hogy szerez annyit, amennyi elég a visszaváltására. „Olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy maga 
válthatja meg földjét” (Moffat).

Lev 25,27
a többletet. Azt az összeget, amivel felülmúlja a vétel összege a vevő által felhasznált termés 
értékét. A rabbinikus jog szerint, ha a vevő eladta a földet egy másik embernek, az eredeti 
tulajdonos az első vevővel tárgyal abban az esetben, ha az első vevő drágábban adta el, mint 
amennyiért vette; de a második vevővel tárgyalhat, ha az kevesebbet fizetett érte. Ennek a 
rendelkezésnek az volt a célja, hogy az eredeti tulajdonost előnyös helyzetbe hozzák és egyben 
megakadályozzák a földspekulációt (Árákin 30b).

Lev 25,28
felszabadul. Ha a bérlő javította a talajt, méltányos kártérítést kapott Josephus tanúsága szerint. „Ha 
a jóbél-év eljött, a föld eladója és vásárlója találkoznak és felbecsülik egyrészt a felhasznált 
hozadékot, másrészt a befektetett tőkét. Ha a hozadék értéke nagyobb mint a befektetett tőke, az 
eredeti tulajdonos ismét visszakapja a földet; de ha a befektetés nagyobbnak bizonyul a föld eddigi 
hozadékánál, a jelenlegi tulajdonos visszakapja az eredeti tulajdonostól a különbözetet, és átengedi 
neki a földet. De ha a hozadék és a befektetés értéke egyenlő, a jelenlegi tulajdonos természetesen 
minden felülfizetés nélkül engedi át a földet az eredeti tulajdonosnak”.

29–34. Házak visszaváltása.

Lev 25,29
lakóházat. Fallal körülkerített városban örökre el lehetett adni a házakat; de joga volt a 
tulajdonosnak azt visszavásárolni az eladás első évében.
fallal kerített városban. Ellentétben a falvakkal; lásd a 31. vershez szóló magyarázatot.



Lev 25,30
fallal bíró városban van. Ez a hagyományos olvasatnak („keri”) a fordítása. Az eredeti szövegben 
(„ketib”) „fal nélküli város” van. A hagyomány szerint ez a szabálytalan olvasat arra utal, hogy a 
törvény azokra a városokra is vonatkozik, amelyek eredetileg körül voltak kerítve fallal, később 
azonban nem volt már faluk (Árákin 12b).
véglegesen azé. Azaz, a fallal kerített városban levő házat „véglegesen” el lehetett adni, de a 
falvakban lévő házak, amelyeket az örökölt birtok egy részének tekintettek, visszakerültek a jóbél 
évében eredeti tulajdonosukhoz; lásd a köv. verset.

Lev 25,31
az ország földjéhez számíttassanak. A ház ilyen körülmények közt valóban a birtok egy része volt 
és aki a földet megművelte, nem nélkülözhette.

Lev 25,32
a leviták. Míg Áron és fiai a papi szolgálatot látták el, a levitákra, a törzs többi tagjaira, bízták a 
szentély alacsonyabbrendű szolgálatát. A pusztában ők vitték a szentély felszerelését a vándorlás 
alatt. A Szentföld meghódítása után Lévi törzse nem kapott külön területet, hanem a többi törzsek 
területén szétszórt városokat jelöltek ki nekik. Ezekben a városokban (lásd Num. XXXV,2. köv.) az 
eladónak mindíg fennmaradt a visszavásárlás joga.

Lev 25,33
vásárol a levitától. Szószerint: „visszavált”. (Deutsch). Ha valaki egy levita-városban vesz házat, 
még ha fallal is van kerítve, a 30. vers törvénye rá nem vonatkozik; a jóbélben visszakerül az 
tulajdonosához.

35–38. A felebaráti szeretet a gyakorlatban.

Lev 25,35
Ha elszegényedik testvéred. Szegénységében is testvéred ő, tehát testvériesen, kíméletesen kell vele 
bánni. Ez éles ellentétben áll az elszegényedett adós sorsával a régi Rómában. A hitelező bezárhatta 
őt saját magánbörtönébe, kalodához láncolhatta, eladhatta rabszolgának, vagy akár meg is ölhette. 
Ha egy adósnak több hitelezője volt, a római Tizenkét Tábla törvénye szerint darabokra vághatták; 
és ha egyikük egy nagyobb darabot vett el a testből, mint amennyi járt volna neki követelésének 
megfelelően, a többi hitelező nem követelhetett kártérítést!
lehanyatlik keze. Azaz, elfogy a vagyona.
támogasd őt. Szószerint: „fogd meg őt”. Ne engedd, hogy elmerüljön a nyomorúság mélységében, 
mert akkor már nehéz rajta segíteni; hanem siess támogatására akkor, amikor a vagyon kezd fogyni 
(Rási).
akár jövevény, akár zsellér. Helyesebben: ámbár jövevény, vagy zsellér. „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat” alapelvének gyakorlatilag kell érvényesülnie az izraelita életében. A jövevény és 
a zsellér határozottan beletartozik a „testvéred” kategóriájába és igényük lehet rá, hogy idejében 
kapjanak kamatmentes kölcsönt.
hogy élhessen melletted. Ezeket a szavakat szószerint lehet venni; az izraelita kötelessége arra 
ügyelni, hogy embertársa ne haljon éhen mellette. Évszázadokig, sőt évezredekig tartott, míg a 
nemzsidó világ megtanulta ezt az elemi kötelességet. Constantinus volt az első európai uralkodó, 
aki 315-ben törvényeket adott a szegények támogatására, ezeket azonban Justinianus két 
évszázaddal később visszavonta. Angliában csak Erzsébet királynő korában ismerték fel, hogy a 
szegények támogatása az állam kötelessége, más államok a 19-ik században követték csak Anglia 
példáját.

Lev 25,36
kamatot. Ez a rendelet arra az intézményre vezetett, hogy minden szervezett zsidó községben 
jótékonysági egylet („gemiluth chászádim”) létesült, amely a szegényeknek kamatmentes kölcsönt 



ad; lásd még Deut. XXIII,20-hoz szóló magyarázatot.
féld Istenedet. Az, hogy valaki előnyt szerezzen szegény embertársa szorult helyzetéből, ellentétben 
van minden tisztességes emberi érzéssel. A héber kifejezésre vonatkozólag lásd Exod. I,17-hez 
szóló magyarázatot.

Lev 25,37
kamatra… élelmiszeredet. Kamat élelmiszerre, vetőmagra és hasonló dolgokra. Ezt természetben 
fizették.

Lev 25,38
aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából. Az izraelitáknak, midőn jó dolguk van, 
emlékezniök kell azokra az időkre, amikor rabszolgaságban voltak és Isten segítségére voltak 
utalva. Kövessék az isteni példát és ne utánozzák egyiptomi elnyomóik gonoszságát, hanem 
bánjanak embertársaikkal igazságosan és testvériesen.

39–46. Nincs örökös szolgaság.

Ha valakit rossz sorsa arra kényszerít, hogy eladja magát rabszolgának, héber urának bizonyos 
kötelezettségei vannak vele szemben, akihez tulajdonképpen vérségi kapcsolatok fűzik. Ezek a 
törvények páratlanok a maguk nemében, a munka iránti tisztelet szempontjából, amit 
megkövetelnek, és azáltal, ahogy a munkás becsületét védik.

Lev 25,40
Mint béres. Nem végeztethettek vele lealázó munkát, csak mezőgazdasági munkát vagy 
szakmunkát, amit szabad munkás is végezne, akit meghatározott időre béresnek felvettek.
a jóbél évéig. Ezt csak Exod. XXI,2. köv., és Deut. XV,12. köv.-vel kapcsolatban érthetjük meg. 
Ott arról van szó, hogy a héber, aki eladja magát rabszolgának, hat évig szolgálja urát és a 
hetedikben felszabadul. Ha azonban a jóbél-év a hat szolgálati éven belül következik be, a rabszolga 
– az isteni intézkedés szerint – visszanyeri személyes szabadságát és egyúttal örökölt földjét is 
visszakapja.

Lev 25,41
gyermekei. Ha a héber családapa volt, midőn eladta magát rabszolgaságba, urának gondoskodnia 
kellett gyermekeiről is. Ők viszont kétségtelenül dolgoztak neki; és midőn apjuk visszanyerte a 
szabadságot, ők is felszabadultak vele együtt.
családjához. A rabbik szerint a felszabadult rabszolgát rokonsága köteles szívesen és barátságosan 
fogadni, és nem szabad vele szemben megvetést tanúsítani előbbi rabszolgasága miatt (Szifra).

Lev 25,42
Mert szolgáim ők. Az izraelita éppen ezért csak névleg és időlegesen lehet embernek a rabszolgája.
amint eladatnak rabszolgák. Szószerint: „rabszolga eladásával”, illetve „rabszolga módjára” 
(Deutsch). A rabbik azt a szabályt vezették le ebből, hogy nem volt szabad az izraelitát nyilvánosan 
eladni a rabszolgapiacon, csak magánúton történhetett meg az eladás (Szifra).

Lev 25,43
szigorúsággal. Ugyanezt a szót használja a Tóra Izráelre vonatkozólag az egyiptomi 
rabszolgasággal kapcsolatban (Exod. I,13). A rabbinikus törvény igen részletesen szabályozza a 
héber rabszolga és ura közt fennálló viszonyt és azon az elven alapul, hogy az úr és szolgája 
rokonok; pl. a rabszolgának nem szabad rosszabb ételt adni vagy kevesebb kényelmet nyujtani, 
mint amilyent gazdája élvez. Jóság és lovagiasság jellemzik az izraelita magatartását kevésbé 
szerencsés testvérével szemben (Qidd. 20a).
hanem féld Istenedet. Valahányszor ezzel a kifejezéssel találkozunk, mindíg a szívbeli 
kötelességekre értendő! bll rwsmh rbd (Szifra); azaz természetes jámborságra és magától értetődő 
emberies bánásmódra embertársainkkal szemben.



Lev 25,46
örökre azokkal végeztethettek nehéz munkát. Vagy: „azokkal dolgoztassatok mindenkor” 
(Deutsch). Héberül wdk[t !hb !lw[l. Tarthatjátok munkára, de csakis arra és semmi másra 
(Szifra).
A rabszolgaság rendszere, melyet a Tóra megtűrt, lényegesen különbözött azoktól a kegyetlen 
rendszerektől, amelyek a régi világban szokásban voltak, sőt azoktól is, amelyek a nyugati 
országokban a mult század közepéig fennállottak. Hammurabi kódexe csak arra az esetre ismer 
büntetést, ha valaki más rabszolgájának szemét vagy fogát üti ki. Viszont megparancsolja, hogy a 
rabszolga fülét le kell vágni, ha szabadságát kéri; a megszökött rabszolga elrejtését főbenjáró 
bűnnek tekinti. Görögországban a rabszolga „élő áru” szerepét töltötte be, és nem követelhetett több 
jogot gazdájától, mint a teherhordó állat. Előfordult, hogy mezőgazdasági munkásokat láncon 
tartottak. És ha úgy látták, hogy nagyon sok a rabszolga, akkor kiirtották őket, mint a vadállatokat. 
Athénben jelentős rabszolgapiac volt és az állam hasznot húzott ebből, mert az eladott rabszolgák 
után adót szedett. Ennyit Görögország „dicsőségéről”. Róma „előkelősége” még visszataszítóbb 
volt. A rabszolgától megtagadtak minden emberi jogot és könyörtelenül megcsonkították vagy 
keresztre feszítették, ha gazdája úgy akarta. Beteg rabszolgákat éhhalálnak tettek ki. A 
rabszolgáknak testületi felelősségük volt: Tacitus elbeszéli, hogy még a császárság idejében is 
megtörtént, hogy egy háztartás 400 rabszolgáját lemészárolták, mert urukkal egy tető alatt voltak, 
amidőn őt meggyilkolták. Áthidalhatatlan űr választja el ettől az embertelenségtől és barbárságtól 
azt a bánásmódot, amiben a héberek részesítették a rabszolgát. Eliezer helyzete Ábrahám házában 
(Gen. XXIV) találó képet ad nekünk a rabszolgaság természetéről a régi héber családban. Halálos 
bűn volt valakit elrabolni és rabszolgának eladni. Ha egy rabszolgával ura kegyetlenkedett és egy 
fontos testrészét sértette meg, a rabszolga felszabadult (Exod. XXI,26. köv.); és ha a rabszolga 
megszökött, nem volt szabad őt urának kiszolgáltatni (Deut. XXIII,16. köv.). A szökevény 
rabszolgáról szóló törvény, amilyen Amerikában volt és amely szerint vérebekkel hajszolták a 
megszökött rabszolgákat, elképzelhetetlen lett volna a régi Izráelben.

47–55. Izraeliták, akik idegenek rabszolgái voltak.

Lev 25,47
ivadékának. Idegen telepesek gyermekei gyakran csatlakoztak az izraelita közösséghez; de az itt 
tárgyalt eset olyan izraelitáról szól, aki olyan idegennek adta el magát, aki nem csatlakozott Izráel 
közösségéhez.

Lev 25,48
visszaváltás legyen. Azonnal visszaválthatta magát.

Lev 25,49
vagy ha jómódhoz jut. Azaz, ha saját erejéből teheti.

Lev 25,50
a jóbél évéig. Ebből következik, hogy eltérően az olyan héber rabszolgától, akit izraelita vásárolt 
meg, emennek szolgálata nem szűnik meg önmagától hat év után (Exod. XXI,2). Itt arról van szó, 
hogy az illető bizonytalan időre adta el magát, és ha nem váltják ki, a jóbél évéig tart a 
rabszolgasága.
béres. A számítás azon a feltevésen alapszik, hogy az egész kifizetett összeg azokra az évekre 
vonatkozik, amelyek a jóbélig még hátra voltak. Az egész összeget el kellett tehát osztani az évek 
számával és egy-egy ilyen részletet egy-egy év bérének tekintették (Rási).

Lev 25,51
Ha még sok év. A jóbélig, és eszerint nagyon nagy volt a kiváltáshoz szükséges összeg.

Lev 25,53



béres. Úgy kellett vele bánni, mint egy munkással, akit évenként fogadtak fel és aki magasabb 
munkaosztályba tartozott.
a te szemed előtt. Ha látod, hogy idegen gazdája rosszul bánik vele, közbe kell lépned; de arra 
nincsen jogod, hogy behatolj házába és kikutasd, miképpen bánik rabszolgájával (Szifra).

Lev 25,54
ilyenmódon. Szószerint: „ezek által”. Ez vonatkozhatik vagy rokonaira akiket a 48. vers említ, vagy 
az 50. v. és köv.-ben leírt eljárásra, amely által szabadságát visszaszerezheti.
és gyermekei. Lásd a 41. vershez szóló magyarázatot.

Lev 25,55
szolgáim ők. V. ö. a 42. verssel.

Lev XXVI.
A bibliai szöveg hagyományos héber beosztása ennek a fejezetnek első két versét az előbbihez 
csatolja. Ezt az összefüggést a Szifra a következőképpen magyarázza meg: az előbbi fejezet végén a 
Tóra annak az izraelitának az esetével foglalkozott, aki egy pogánynak adta el magát rabszolgának, 
és aki kísértésbe kerülhetett, hogy pogány gazdája hitét kövesse. Ezért következik itt ezeknek a 
verseknek intelme. Akik nem hallgatnak ezekre a figyelmeztetésekre, azok az idegenek rabszolgái 
maradnak.

1–2. A bálványimádás tilalma. A szombat megőrzése.

Lev 26,1
bálványokat. Lásd a XIX,4-hez szóló magyarázatot.
oszlopot. Héberül: máccéba. Emlékkő, mint Gen. XXVIII,18; Exod. XXIV,4; de jelent oszlopot 
vagy feliratos obeliszket is, amit pogány kultuszoknál használtak (Exod. XXIII,24; Deut. VII,5).
rajzos követ. Amelyen valamilyen pogány kultusszal összefüggő rajzok vannak.
rája. Vagy: „előtte”.

Lev 26,2
Szombatjaimat… szentélyemet. V. ö. XIX,30. Az izraelitáknak nemcsak a bálványkultusztól kell 
tartózkodniok, hanem ezenfelül Isten követeli tőlük a szombatok – amelyek itt magukbafoglalják az 
ünnepeket és a szombati éveket is – megtartását is és a szentéllyel kapcsolatos összes kötelességek 
teljesítését.
Ha Behár és Bechukkótái szidráit együtt olvassák, akkor Bechukkótái haftáráját olvassák.

X. Bechukkótái.
(XXVI,3–XXVII.)

Lev XXVI.
Befejező intelem.

Leviticus könyvében egymást követik az erkölcsi és a papi törvényekkel és szertartásokkal 
foglalkozó fejezetek; a befejező részében pedig a prófétai intelem hangja szólal meg. Ezen nem 
csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy Mózes a „próféták atyja”. A XXVI. fejezet 14–45. 
verseinek összefoglaló héber neve, miként párhuzamának is (Deut. XXVIII-nak) Tochécha, hjkwt; 
szószerint: „intelem”, „figyelmeztetés”.



Miután a törvényhozó kihirdeti az isteni törvényt, Isten és felebarátaink iránti emberi 
kötelességeinket, amelyek belegyökerezettek a szentség eszméjébe – „Szentek legyetek, mert szent 
vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek” –, igyekszik az embernek természetéből adódó 
félelemérzetet és reménykedést szövetségesekül megnyerni, hogy magasztos célkitűzéseit elérhesse. 
Megkapó és sokszor megrettentő képek alkalmazásával ellentétbe állítja az áldásokat, az Isten iránti 
hűség következményét, a rettenetes szerencsétlenséggel, az Isten iránti engedetlenség 
eredményével. Ez az alapvető gondolat, t. i., hogy Isten megjutalmazza az igazat és megbünteti a 
gonoszt, lényeges tanítása a zsidóságnak és minden magasabbrendű vallásnak. Ámbár a vallások 
különböznek az isteni büntetés természetének és formájának tekintetében, mégis az a meggyőződés, 
hogy a jótettért jutalom jár és a bűnöket megtorolják, minden erkölcsi hit alapeleme. Ez olyan 
meggyőződés, amelyet az emberiség tapasztalata igazol és megerősít. „Egy tanulságot és csakis 
egyet ismétel a történelem teljes határozottsággal, mégpedig azt, hogy a világ erkölcsi alapokon 
nyugszik; hogy végeredményben az igaz mégis jól jár és a gonoszt eléri végzete” (Froude). De 
habár e fejezet intelmének igazságait általában elismerik, mégis akadtak mindíg olyanok is, akik 
kifogásolták azt a módot, ahogy a Tóra az „intelmet” előadja és azt szokták kérdezni: „Miért közöl 
a Szentírás olyan rettenetes részleteket az engedetlenség következményével kapcsolatban?” Ez ellen 
két ellenvetést tehetünk: Először is, ez olyan beszéd, amelyet a nép, amelyhez ezeket a kemény 
intelmeket intézték, világosan megértett. „A tökéletes boldogságot le lehet írni két-három 
kifejezéssel, de ha meg akarjuk magyarázni a kezdetleges embernek a bűn és vétkek borzalmas 
következményeit, a fenyegető szavaknak gyorsan és erőteljesen kell következniök, mint a 
pörölycsapásoknak, és az emberi hitványság által felidézett rettenetes pusztulást a legvégső 
következményekig ki kell domborítani” (Drachmann). Másodszor pedig a Tochécha, ámbár az 
keményen hangzik, igazságokat tartalmaz és a rideg igazság nem mindíg kellemes. E fejezet 
ígéretei és sajnos fenyegetései is, nagyon gyakran megvalósultak a zsidó történelemben. „Ez a 
fejezet meglehetősen részletes áttekintést ad a bekövetkezett áldásokról és megpróbáltatásokról, 
amelyekkel Isten Izráelt nevelte Kanaánban és összhangban van azzal, amit a próféták hirdettek, és 
amit a történelmi tapasztalat megerősített a századok folyamán” (Dillmann); lásd még a Deut. 
XXVIII-hoz szóló magyarázatokat.

3–13. Az engedelmességből eredő áldás.

Lev 26,3
Ha törvényeim szerint jártok. „Bárcsak járnátok a törvényeim szerint”
(h`qb @w`l ala !a @ya) (Ábóda Zárá 5a).
törvényeim szerint. Lásd a XVIII,4-hez szóló magyarázatot.

Lev 26,4
esőzésteket. Az esőzés rendkívül fontos a Szentföldön. Ha elmarad, éhínség következik be. Ezért 
első helyen említi ezt az áldások közt.

Lev 26,5
cséplés. V. ö. Ámósz IX,13. Annyi lesz a gabona, hogy a cséplés szüretig tart.
biztonságban. Nem kell éhínségtől félnetek; mint XXV,19-ben.

Lev 26,6
És békét adok az országban. A gazdasági jólét sem nyujthatja a biztonság érzetét, ha állandóan 
háborútól és természeti csapásoktól kell rettegniök.
vadállatokat. Háborús időkben, ha az ország elhagyatott, elszaporodnak a vadállatok; v. ö. Exod. 
XXIII,29; Jes. XXXV,9.
kard. A benyomuló hadsereg jelképe; v. ö. Ezek XIV,17.

Lev 26,7
Üldözni fogjátok. Ha megkísérlik a támadást ellenetek.



Lev 26,8
öten közületek százat. Ezek kerek számok, amelyek természetesen nem értendők szószerint. Azt a 
gondolatot fejezik ki, hogy az izraeliták Isten segítségével még a hatalmas túlerő ellenében is 
győznek; ilyenek voltak pl. a makkabeusok győzelmei a számbelileg fölényben lévő szír-görög 
seregek felett.

Lev 26,9
És felétek fordulok. Azaz, kegyes leszek irántatok.

Lev 26,10
régóta megtakarítottat. Az előbbi év termését; v. ö. XXV,22.
az új elől. Hogy helyet csináljanak a bőséges új termésnek.

Lev 26,11
hajlékomat. (V. ö. Exod. XXV,8); Isten nyilvánvalóan a nép között fog lakozni. Ez a nép 
boldogulásának és jó sorsának lesz a bizonyítéka.
meg nem útál. Nem vonja meg segítségét tőletek, nem fog szerencsétlenség érni benneteket.

Lev 26,12
És járni fogok köztetek. Erőteljes kép annak kifejezésére, mily bensőséges lesz Isten kapcsolata 
Izráellel. Isten jelenléte a nép körében és népével való elégedettsége lesz a forrása mindannak a sok 
anyagi áldásnak, amelyről szó volt.

Lev 26,13
aki kivezettelek benneteket. Hogy Isten hatalmában áll ígéreteit teljesíteni, arról már 
meggyőződhettek az Ő nagy csodatettei által, hiszen megtörte Egyiptom hatalmát és népét 
kiszabadította a rabszolgaságból.
cövekeit. Amelyekkel az igát az állat nyakához erősítették.

14–39. Az engedetlenség következményei.

Midőn a Tóra a hűség következményeit tárgyalja, csak általános kifejezéseket használ; de az 
engedetlenség következményeit, a büntetéseket és csapásokat, amelyek a bűnös népet érni fogják, 
sokkal részletesebben írja le. Ezek több, fokozatosan súlyosbodó csoportban következnek: betegség, 
vereség, éhínség, vadállatok, ostrom és száműzetés.

16–18. Betegség és vereség.

Lev 26,16
rettenetességet. Azaz, rettenetes dolgokat, amelyeket később ír le. Az említett betegségek olyanok, 
hogy rettegést hoznak azokra, akiket érnek; v. ö. Deut. XXVIII,22.
sorvadást. Olyan betegséget, amely elsorvasztja a testet.
forró lázat. Szószerint: „belső égést”.
ami… a lelket. Vagy: szemepesztőket és lélekepesztőket. (Az Imit régi fordítása.)
beteggé teszi a szemet. Vagy: „elfogyasztják a szemek világát” (Deutsch).
hiába vetitek el a magvatokat. A fáradozás a munka gyümölcseinek élvezése nélkül gyakori 
büntetés a hűtlenségért; v. ö. Deut. XXVIII,30.

Lev 26,17
És arcomat ellenetek fordítom. Lásd XVII,10; XX,3.6.
megfutamodtok. Annyira demoralizálódnak, hogy minden ok nélkül rettegés fogja el őket; v. ö. a 
36. verssel.

Lev 26,18



ha ezek után sem hallgattok. Azaz, ha Isten rosszalásának enyhébb megnyilatkozásai elégtelennek 
bizonyulnak ahhoz, hogy visszatérítsék őket az Ő útjaira.
hétszeresen. Kerek szám, azt jelenti: „sokszorosan”.

19–22. Éhinség és vadállatok.

Lev 26,19
hatalmatok gőgjét. Hatalmatokat, amely gőgösségtek okozója. A „hatalmatok” (!kz[) a 
függetlenség érzésére vonatkozik, amely a jólét következménye; v. ö. Deut. VIII,11–18.
egeteket vassá… teszem. A felhőtlen ég az esős időszak idején és a terméketlen talaj gyorsan 
megtörheti a nép gőgjét és megértetheti velük tehetetlenségüket.

Lev 26,21
És ha ellenem jártok. A héber yrq azt jelenti, hogy önfejűen cselekedni és szándékosan azt tenni, 
ami ellenkezik Isten akaratával, de azt is jelenti, hogy „véletlen”. Kihívóan szembeszállva Istennel, 
megvetik Isten törvényeit és úgy cselekesznek, mintha a véletlen uralkodnék az erkölcsi és szellemi 
világegyetemen (S. R. Hirsch).

23–26. Az ostrom rémségei.

Lev 26,23
hajtotok fenyítésemre. Isten büntetéseinek csak az a célja, hogy a nép megtérjen.

Lev 26,25
amely megbosszulja szövetségemet. Megtorolja az Istennel kötött szövetség felbontását.
városaitokban. Menekülni fogtok ellenségeitek elől és megerősített városaitokban kerestek 
védelmet (v. ö. Jer. IV,5); de még ott is csapások várnak rátok járvány alakjában és sorvasztják 
ellenálló képességteket.

Lev 26,26
Amikor eltöröm nálatok a kenyér támaszát. Ez a kép kifejezi az élelemellátásban fellépő 
zavarokat. Az élelemre támaszkodik az élet, ezért jelképesen támasznak nevezik; Jes. III,1.
tíz asszony. Kerek szám. Azt jelenti, hogy nagyon sok. Noha általában minden háztartásnak külön 
kemencéje szokott lenni, olyan nagy lesz a nyomor és a szükség, hogy tíz család fog egy kemencét 
használni.
súly szerint. Oly kevés lesz az élelem, hogy súly szerint fogják adagolni.

27–39. Az összeomlás és száműzetés.

Lev 26,28
a dac hevével. A nép folytonos makacssága mindíg keményebb és keményebb büntetést 
eredményez. Az intelmek most elérik a rémület tetőfokát.

Lev 26,30
magaslataitokat. Héberül: bámóth; oltárok a dombtetőkön, melyeket a kanaániták építettek és a 
bálványimádó izraeliták átvettek.
naposzlopaitokat. A nap-isten tiszteletére felállított szobrok, illetve oszlopok.
ráteszem hulláitokat. Történeti példa van erre II. Kir. XXIII,14.20-ban.
megútál lelkem benneteket. V. ö. a 15. verssel.

Lev 26,31



szentélyeiteket. Istennek nem kedves az ilyen szentély; ezért áll „szentélyeitek”, nem pedig 
„szentélyeim” mint a 2. versben. A többesszám a szentély egyes részeire vonatkozik: az udvarra, a 
rézoltárra, a szentélyre, a füstölögtető oltárra és a szentekszentjére.
és nem fogom szagolni. V. ö. Ámósz, V,21. Mivel a tömjén az imát jelképezi (lásd a II,1-hez szóló 
magyarázatot), ez a kifejezés azt jelenti, „nem hallgatom meg imáitokat”. A szentély és az áldozat 
értéktelen, ha nem jár vele együtt erkölcsi engedelmesség.

Lev 26,32
eliszonyodnak rajta. Elképednek a roppant pusztulás láttán, és rájönnek, hogy az csak emberfeletti 
erő hatásának eredménye lehet.

Lev 26,33
És elszórlak benneteket a népek közé. „Isten nagyságának csodálatos és hatalmas fensége nyilvánul 
meg abban a tényben, hogy Ő azt a népet, amelyet csak az imént szabadított fel a pogányok 
rabszolgaságából, megfenyegeti, hogy újra a pogányok közé űzi és hogy még mielőtt elfoglalták az 
izraeliták az országot, kilátásba helyezi elpusztításukat. Ezt csak az mondhatta, aki valóban maga 
előtt látta a jövőt, aki megsemmisítheti saját művét és mégis eléri végcélját, aki biztos a 
győzelemben az összes akadályozó erők ellenére is” (Keil–Delitzsch-nél).
kardot rántok utánatok. A menekülők heves üldözését fejezi ki; v. ö. Ezek. XXI,8–11. Málbim 
szerint ezek a szavak szükségesek a vers első részének („És elszórlak benneteket a népek közé”) 
magyarázatához. „Izráel szétszórása önmagában nem átok: csak eszköz Isten céljának elérésére, az 
Ő szavának elterjesztésére a nemzetek között. A tragédia abban rejlik, hogy „kard elől szóródnak 
szét”.

Lev 26,34
lerója majd az ország a szombatjait. Vagy: „akkor pótolni fogja a föld szombatjait”, azaz kárpótlást 
kap a „hetedik” évekért, amelyeket az izraeliták nem tartottak meg a törvény értelmében (Leeser). 
Driver megjegyzi, hogy az a héber szó, amit „leróni” igével fordítunk, terminus technicus a számla 
kiegyenlítésére. Ha a nép száműzetésbe megy, az ország, amely itt megszemélyesítve szerepel, a 
hosszú szombati nyugalomban egy régi adósságot ró le; lásd a köv. verset.

Lev 26,36
És akik megmaradnak közületek. A két előbbi, közbeiktatott vers, leírja a „nyugalmat”, amiben a 
földnek része lesz, amíg lakói fogságban sínylődnek. Ez a vers ismét folytatja a 33. vers gondolatát, 
és azoknak a sorsára céloz, arra a meghunyászkodásra és a „szellemi rabszolgaságra”, ami azokra 
vár, akik megmenekültek. „A szerzőnek megvolt a költő képzelőereje és a szónok kifejező 
tehetsége” (Kennedy).

Lev 26,37
És elbotlanak. Rémületükben, amit a demoralizált helyzet, nem pedig igazi ellenség okoz, 
megfeledkeznek a kölcsönös segítség szükségességéről; mindegyik iparkodik megmenekülni, még 
testvére feláldozásának árán is; a galuth hű lélektana.

Lev 26,38
fölemészt benneteket. Az ország, amely fölemészti lakóit, szerepel még Num. XIII,32-ben; „lakóit 
fölemésztő ország”.

Lev 26,39
bűnükben. Bűnük következményeként; azaz, büntetésül. Ehhez a bűnhöz és bűnhődéshez 
hozzájárultak őseik cselekedetei is.
őseik bűnei miatt. A héber szövegben a „velük” (!ta) szó is ott van. Ebből azt következtették, 
hogy a bűnös szülőknek még külön szenvedést okoz, hogy látják, amint gyermekeik, akik gonosz 
példájukat követték, saját szomorú sorsukban osztoznak. Ezt az értelmezést alátámasztja a szavak 
hagyományos hangsúlyozása is.



40–45. A bűnbánat az ország újjáéledésére vezet.

Lev 26,40
És ők bevallják. Isten nem kívánja a bűnös halálát; és ezért az engedetlenség minden büntetésének 
fenyegetését követi a kegyelem ígérete, ha bűnbánat és javulás útjára térnek. Az isteni 
szigorúságnak erkölcsi célja van; és valóban a száműzetés tisztító kohó lett Izráel részére.
és vétküket, mellyel vétkeztek. Szószerint: „hűtlenségükben, mellyel hűtlenkedtek” (Deutsch). A 
szövetség ellen elkövetett hűtlenség olyan vétek, amely egyenesen Isten ellen irányul; v. ö. a 15. v.

Lev 26,41
Én is daccal jártam. El fogják ismerni, hogy azokat a szerencsétlenségeket, melyek őket érték, 
Isten nevelő célzattal zúdította reájuk, hogy gőgjüket letörje.
körülmetéletlen. Fel nem szentelt, tisztátalan: amely elzárkózik az isteni szózat elől; v. ö. a XIX,23-
hoz szóló magyarázatot.
leróják. Elismerik, hogy a büntetést megérdemelték; de lásd a 35. és 43. verseket is.

Lev 26,42
Jákóbbal… Izsákkal… Ábrahámmal. Istent kegyelemre hangolja Izráel érdemes őseinek 
emlékezete és a szövetség, amelyet velük kötött. Ha visszatekint, először az utolsó ős jut 
emlékezetbe; ezért a fordított sorrend.
az országról. Amely maga is jelképe volt az ősök szövetségének, és fontos szerepet játszott abban 
az ígéretben, amelyet Isten az ősatyáknak adott.

Lev 26,43
elhagyatva lesz tőlük. Mivel az izraeliták nem tartották meg a szombati év törvényét, jogtalanságot 
követtek el a Szentföld talajával szemben, ezért a jogtalanságért fizetniök kellett, mielőtt 
visszatérhettek és újra letelepedhettek ott; lásd XVIII,25.
lerója szombatjait. Lásd a 35. verset.

Lev 26,44
De mégis. Jellemző, hogy ez a fejezet is a remény sugarának megcsillogtatásával végződik. Isten 
haragja súlyos lehet, de nem örök. Minden lehetőséget megad az Ő népének, hogy megújítsa a régi 
szövetséget. Izráel, „olyan nép, amelyet legyőztek, összetörtek, szétszórtak; amelyet jóformán porrá 
zúztak és a négy világtáj felé szétkergettek; és amely mégis – noha trónusok ledőltek, birodalmak 
összeomlottak, vallások változtak, élő nyelvek kihaltak –, tovább él szemmelláthatólag töretlen 
életerővel” (Henry George).

Lev 26,45
őseik. Szószerint: „az elsők”, az első nemzedék. Nemcsak az ősatyákra céloz, hanem a tizenkét 
törzsre is, amely kivonult Egyiptomból; v. ö. Deut. XIX,14; Jes. LXI,4.

Lev 26,46
Ezek a törvények. Ez a vers nemcsak a XVII–XXVI. fejezeteknek, hanem az egész Leviticus 
könyvének az utóirata, míg a következő fejezet a könyv függelékének tekinthető.

Lev XXVII.
Fogadalmak és tizedek megváltása.

Leviticus könyvének végén épúgy, mint az elején, egy fejezetet ad a szentély szabályairól, önkéntes 
hozzájárulásokról a szentély fenntartására, azokról az önkéntes felajánlásokról, amelyek hűségesen 
kifejezésre juttatják a népnek Isten Háza iránti odaadását.

2–8. Egyes személyek fogadalmai és becslései.



Lev 27,2
fogadalmat tesz. Hogy önmaga vagy valamely családtagja értékét fölbecsüli és a fölbecsült 
pénzösszeget a szentély kincstárába lefizeti.

Lev 27,3
a becsértéke. Szószerint: „becslésed”. Régies kifejezés.
ötven sekel ezüst. Ez hét angol fontnak felel meg aranyvalutában, de a vásárlóereje a mainak 
sokszorosa volt (Kennedy).

Lev 27,4
harminc sekel. Úgy látszik, a becslés aszerint igazodott, hogy mennyi volt az illető munkájának 
piaci értéke. Az asszony testi ereje kisebb, tehát becsértéke is csekélyebb volt.

Lev 27,6
És egy hónapostól. Egy hónaposnál fiatalabb gyermek becsértékét nem állapítja meg. Az egy 
hónaposnál fiatalabb gyermek halála esetén nem kell a szokásos gyászszertartásokat megtartani.

Lev 27,8
amint telik… vagyonából. Azaz, vagyoni állása szerint. „Ha az, aki a fogadalmat tette, nagyon 
szegény ahhoz, hogy megfizesse a becsértékét, állítsák őt (azt, akire a fogadalom vonatkozik) a pap 
elé és a pap becsülje meg értékét.” A papnak azonban úgy kell a becslést eszközölnie, hogy az 
illetőnek még maradjon elég pénze a saját szükségleteire.

9–13. Az állat kiváltása.

Lev 27,9
És ha barom az. Ha „tiszta” állat. „Ha olyan állatot ajánlott fel, melyet áldozatul szabad bemutatni 
az Örökkévalónak” (Deutsch magyarázata).
legyen szent. A szentély tulajdona lett és minden világi használata tilos volt.

Lev 27,10
Ne változtassa meg. Vagy: „Ne adjon mást helyette” (Deutsch). Még egy értékesebbet sem adhat 
helyette; „változtassa”, azt jelenti, hogy másfélét, pl. bikát juhért; „cserélje” pedig azt jelenti, hogy 
más példányt ugyanabból a fajtából.

Lev 27,11
amelyből nem mutatnak be áldozatot. Amelyet nem szabad feláldozni.

Lev 27,12
akár jó, akár rossz. Azaz, akár nagyobb, akár kisebb értékű.

Lev 27,13
De ha meg akarja váltani. Ha a tulajdonosa maga akarja megváltani, akkor a becsértéke egyötödét 
még hozzá kell adnia.
egy ötödével. Lásd a 16. vershez szóló magyarázatot.

14–15. A ház kiváltása.

Lev 27,14
szenteli. Felajánlja.

Lev 27,15
vissza akarja váltani. Mint a 13. versben. A XXV,29. köv. törvénye arra az esetre vonatkozott, ha 
nem a tulajdonos a kiváltó. Ha a ház fallal körülkerített városban volt, a régi tulajdonosa egy éven 



belül visszaválthatta; és ha nem váltotta vissza, örökre a vevő birtokában maradt. A falvakban lévő 
házak a jóbél-évben visszakerültek eredeti tulajdonosukhoz.

16–25. Föld kiváltása.

Lev 27,16
És ha birtokának földjéből. Nem valószínű, hogy valaki az egész földjét ajánlotta volna fel, mert 
akkor nyomorba jutott volna.
birtokának. Örökölt birtok, ellentétben a vásárolt birtokkal (22. v.).
a vetéséhez képest. A birtok értékét aszerint becsülték fel, hogy mennyi mag kell a bevetéséhez. Az 
árpavetőmag minden chómerje után ötven sekelt számítottak az egész 49 évi ciklus értékeként. Egy 
chómer tíz éfa volt (lásd a XIX,36-hoz szóló magyarázatot), majdnem hat véka.

Lev 27,17
a jóbél évtől. Az év végétől.
maradjon. Ötven sekelenként számítva minden chómer árpának vetését.

Lev 27,18
vonassék le. Az árat az eredeti bérérték szerint kell megállapítani; v. ö. XXV,50. köv.

Lev 27,19
maradjon az övé. Az ő örök birtokává lesz, miután kifizette az értékét és még egy ötödét.

Lev 27,20
De ha nem akarja visszaváltani. Ha a föld eredeti tulajdonosa nem váltotta vissza, a szentély lesz 
de iure a föld tulajdonosává, és ha a szentély megbizottja közben eladta, akkor a legközelebbi jóbél 
alkalmával a szentély elidegeníthetetlen tulajdonává válik.

Lev 27,21
mint az örökre szentelt föld. Lásd a 28. vershez szóló magyarázatot.

Lev 27,22
És ha vásárolt. Mivel ő a földet csak a jóbél-évig vette meg, világos, hogy az ő adománya a 
szentélynek szintén csak időleges.

Lev 27,23
azon a napon. Az árat teljes összegben kellett kifizetni, és a teljes súlyú sekelben (lásd Exod. 
XXX,13-hoz szóló magyarázatot).

26–27. Az elsőszülött kiváltása.

Lev 27,26
 ne szentelje senki. Azaz, ne ajánlja fel önkéntes adományként.
az Örökkévalóé. Mint elsőszülött úgyis Istené; lásd Exod. XIII,2. Ezért a tulajdonosa nem ajánlhatja 
fel újra fogadalomként a szentélynek, mert nem volt az övé.

Lev 27,27
tisztátalan baromból. Azaz, felajánlott tiszta állat, amely hibás lett; ebben az esetben az eladásból 
nyert pénzt a templom javítására, karbantartására fordíthatták (Rási).

28–29. A „chérem” törvénye.



Lev 27,28
örökre felajánlott dolog. Háromféle chérem volt a szigorúság különböző foka szerint: a háborús 
chérem, a jogi chérem és a magánchérem. Ez a vers az utóbbival foglalkozik. A szentély számára 
való „felajánlás” ünnepélyesebb volt mint a puszta adományozás. Az illető ember, állat vagy birtok 
„legszentebb”, azaz a szentély elidegeníthetetlen tulajdona lett és a papok birtokába ment át.
birtokának földjéből. Csak örökséget lehetett „felajánlani”, vásárolt földet nem, mert az utóbbit 
csak bizonyos időre lehetett megszerezni és a jóbél-évben úgyis elveszett a vásárló számára. 
Ugyanezért a héber rabszolgát sem lehetett „felajánlani”, mert az visszanyerte szabadságát a hetedik 
évben.
ne adassék el. Más személynek.
és ne váltassék meg. Tulajdonosa által.

Lev 27,29
az emberek közül. A célzás olyan személyre vonatkozik, akire a hatalom legfelsőbb tényezője, a 
fejedelem vagy a király rendkívüli időkben pl. háborúban vagy más különleges alkalomkor 
kimondja a chéremet. (!rj megsemmisítést és kivégzést is jelent.) V. ö. Józs. VI,17 és köv. és az 
egész VII. fejezetet; Num. XXI,2 stb. Ugyanez áll a rendes bíróság által halálra ítéletre 
vonatkozólag. (Árákin 6b; Náchmánidesz, Luzzatto, Reggio.) Az ilyen halálra ítélt embernek 
kiváltása megengedhetetlen. (V. ö. még Num. XXXV,31.) Az egyénnek nem volt szabad ilyen 
chéremet gyakorolni. Deut. XII,31 megtiltja az emberáldozatot, a rabszolga megölését pedig Exod. 
XXI,20 tiltja meg.

30–33. A tized beváltása.

Lev 27,30
Az ország minden tizede. Ez az úgynevezett „második tized”, amelyről Deut. XIV,22. köv-ben van 
szó. Ez a tized, amit Jeruzsálembe kellett vinni és ott elfogyasztani, párhuzama az áldozati állatok 
elsőszülötteinek, és ugyanaz a kiváltási törvény vonatkozott rá.
vetéséből… gyümölcséből. Rabbinikus hagyomány szerint ezt a tizedet nemcsak gabonából, borból 
és olajból, hanem más ezekhez hasonló termékekből is adták (Szifra).
az Örökkévalónak. A tized Istené mint a föld valódi tulajdonosáé; lásd a XXV,1–7-hez szóló 
magyarázatot. Bizonyos értelemben bérösszeg ez, amelyet a nép, mint a föld bérlője fizet Istennek. 
Mivel már Istené, nem lehet fogadalmak tárgyává tenni (Dummelow).

Lev 27,31
meg akar váltani. Ha a tulajdonos a tizedet máshol és másképpen akarta elfogyasztani, mint ahogy 
meg van parancsolva, megválthatta az értékét, de hozzá kellett toldani az érték egyötödét.

Lev 27,32
minden tizede. Minden tizedik állatot, amely a gulyában vagy nyájban született, úgy kellett kezelni, 
mint a föld termésének tizedét. Az állatokat felszentelték és a húst Jeruzsálemben ették meg; v. ö. 
II. Krón. XXXI,6. A tizedet csak az újonnan született állatok után rótták le.
ami átmegy a vessző alatt. V. ö. Jer. XXXIII,13; Ezek. XX,37. A „vessző” a juhász botja. A Misna 
így írja le: „Az újonnan született állatokat egy karámban tartották, amelynek csak egy szűk kijárata 
volt, ezen csak egyenként jöhettek ki az állatok. Amint kijöttek, minden tizedik állat hátát 
megérintették egy piros-festékes vesszővel, és így megjelölték, hogy ez lesz a ‘tized’ (Bekoróth 
IX,7).

Lev 27,33
Ne válogassa meg. A tulajdonosnak nem volt szabad kiválasztani, hogy melyik állat legyen a 
„tized”; ezért írja elő a fenti módszert. Ha kicserélte az egyik megjelölt állatot egy másikkal, akár 
jobbal, akár rosszabbal, mindkettőt át kellett adnia.



Lev 27,34
Ezek a parancsolatok. V. ö. XXVI,46. Ha az ott említett „törvények, rendeletek és tanok” a 
megelőző huszonöt fejezetre vonatkoznak, ami valószínű, akkor ez a vers csakis ennek az utolsó 
fejezetnek utószava.
A masszóra megjegyzi, hogy a Leviticus verseinek száma 859; szidráinak száma 10; a szedárim 
(parasijjóth) kisebb bekezdések száma a hároméves ciklus szerint 23; és fejezeteinek száma 27.

D)
Leviticus könyve.

Régisége és mózesi eredete.
A bibliakritikusok tagadják Leviticus könyvének régiségét és mózesi eredetét. Szerintük könyvünk 
a Pentateuchusnak azon részéhez tartozik, amelyet „Papi Kódex”-nek neveznek és rendesen P-vel 
rövidítenek.
A „Papi Kódex”-hez, vagy P-hez, a bibliakritikusok szerint Leviticuson kívül hozzátartozik még 
Genezis egy része, Exodus néhány fejezete (különösen azok, amelyek a frigysátorral foglalkoznak), 
továbbá Numeri huszonnyolc fejezete. Azt elismerik, hogy ennek a P-nek egyes részei régebbiek, 
mint a többiek, de az egész gyüjtemény a mai formájában Ezra és iskolája által vált ismertté, illetve 
iratott 444-ben ante vagy röviddel utána.
Le kell szögeznünk, hogy a „Papi Kódex” és a késői eredetéről szóló elmélet csak föltevéseken 
alapszik és a legcsekélyebb bizonyíték sincs arra vonatkozólag, hogy az valóban létezett volna, mint 
önálló munka. Sőt az egész forráselmélet, amit Julius Wellhausen és követői dolgoztak ki (régebbi 
elméletek alapján), vagyis az, hogy az egész Pentateuchus különböző korú és eredetű önálló 
forrásokból áll, korántsem tekinthető bebizonyítottnak. Minden elméletet könnyen lehet 
valószínűvé tenni, ha a szövegeket kellő ügyességgel szedik szét vagy rendezik el; és a 
bibliakritikusok roppant ügyesen meg is teszik ezt céljaiknak megfelelően. Ha a szövegek vagy a 
szöveg egyes kitételei ellentétben állnak elméletükkel, akkor megváltoztatják azokat vagy későbbi 
glosszáknak minősítik azon a helyen, ahol állnak, esetleg kijelentik, hogy az egész rész 
hamisítvány. Áthidalhatatlan ellentéteket konstruálnak a „források” között, ami Izráel történetének 
teljes felforgatásához vezet. És ezen állítólagos ellentmondásokból kiindulva és ezekre 
támaszkodva rajzolják meg a zsidó történet és vallástörténet teljesen elferdített képét. Ez az egész 
érvelés így ciruculus vitiósusban mozog.
Egy elfogulatlan kutató, Sayce professzor kijelenti, hogy a Pentateuchus „forrás”-elmélete „egy 
tisztán szubjektív képzelődésnek alap nélküli tákolmánya”. Sokan rájöttek véleménye helyességére 
és mindinkább tért hódítanak azok a megcáfolhatatlan ellenvetések, melyek a Leviticus könyvének 
késői eredetéről szóló elmélettel szemben felvetődtek. Manapság az egész kritikai elmélet 
kérdésessé vált alapvető kutatások eredményei következtében. Mindamellett a teológiai irodalom 
népszerűsítői gyakran teljesen tekinteten kívül hagynak minden olyan véleményt, amely ellenkezik 
a kritikusokéval és tovább is úgy írnak, mintha a Leviticus késői eredetéről szóló elmélet valóban „a 
tudomány netovábbja” lenne. Hogy ennél mi sem áll távolabb a valóságtól, arról mindenki 
meggyőződhetik, aki nem sajnálja a fáradságot, hogy a következő műveket elolvassa:
J. Robertson, The Early Religion of Israel. – A Wellhausen elmélet első kritikai elemzése angol 
nyelven.
James Orr, The Problem of the Old Testament. – A kritikusok állításainak gyengeségét összefoglaló 
áttekintésben adja.
W. L. Baxter, Sanctuary and Sacrifice. Wellhausen rendszerének alappilléreit ingatja meg.
H. M. Wiener, Essays in Pentateuchal Criticism. – Ebben a jogász vizsgálja meg a kritikusok 
állításait.
D. Hoffmann. Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Wellhausensche Hypothese. – Már több, 
mint egy emberöltő előtt írta meg művét ez a magyar származású tudós, de még nem cáfolták meg.
Sipos István. A pentateuchos mózesi szerzősége. Pozitív kritikai tanulmány (Budapest, 1935).



I.
A belső bizonyíték a kritikai elmélet ellen.

A Leviticus csak folytatja az egyiptomi elbeszélést és Izráel fiainak történetét a pusztában. Az a 
tény, hogy a Leviticusban kevés a történelmi esemény, azonkívül a benne található törvények arra 
utalnak, hogy keletkezése idején a nép a pusztában tartózkodott a Szinaj-félszigeten Kanaán 
elfoglalása előtt, tehát olyan időben, amely természeténél fogva nem lehet gazdag eseményekben. 
Olyan vers mint: „Amint cselekednek Egyiptom országában, amelyben laktatok, úgy ti ne 
cselekedjetek és amint cselekednek Kanaán országában, ahová beviszlek benneteket, úgy ti ne 
cselekedjetek és törvényeik szerint ne járjatok” (XVIII,3), magában is eléggé bizonyítja a mózesi 
korból való eredetet.
A könyv sok részében az egyiptomi kivonulás és Isten védő hatalmának ez irányú megnyilvánulása 
úgy szerepelnek mint a közelmult élményei, amelyekre még egész frissen emlékeznek azok, akik az 
imént személyesen tapasztalták.
Izráel úgy szerepel, mint sátorlakó nép, és az életkörülményeik, amelyeket a könyv feltételez, a 
tábori életre utalnak (lásd a Lev. XVII,3-hoz szóló magyarázatot). A szentélyt úgy írja le mint egy 
időleges, hordozható berendezést, amilyen a pusztában vándorló nép szükségleteinek felel meg. A 
Leviticus feltételezi, hogy a nép a vallási központból elérhető távolságon belül van és a népnek 
módjában van, hogy a szentélyt a zarándok-ünnepek alkalmával meglátogassa. Ezra idejében ez 
lehetetlen volt, mivel a nép zöme Babilóniában volt és egy része visszavándorolt Egyiptomba. 
Nyilvánvaló továbbá az is, hogy az Engesztelés-napi Azázél-ritusa ősrégi és később módosítani 
kellett az akkori idők feltételei alapján; lásd a Lev. XVI,22-höz szóló magyarázatot, a 159. oldalon.
A papokat állandóan „Áron és fiai”-nak nevezi. Leírja a felszentelésüket (Lev. VIII.) és ehhez a 
szertartáshoz „az egész községet” összehívják (u. o. 3 v.). Ennek semmi értelme nem lenne, ha 
feltételeznők, hogy a könyv késői eredetű. A P. dicsőíti továbbá a főpapot. Ezra korában a főpapok 
nem érdemeltek tiszteletet és valószínűleg azokhoz tartoztak, akik meg akarták akadályozni az 
általa kezdeményezett vallási reformokat.
Ugyanúgy megmagyarázhatatlan lenne a kritikai elmélet szerint, az istenkáromlóról szóló 
elbeszélés (XXIV,10–12) a Leviticusban. Egy izraelita asszony fia káromolja Istent, őrizetbe 
veszik, de senki sem tudja, milyen büntetés jár ezért a bűnért. Hasonlítsuk csak össze ezzel Nábóth 
történetét, akit a bíróság állítólagos isten- és királykáromlás ürügye alatt meggyilkoltat (I. Kir. 
XXI), holott ez a fejezet a kritikusok szerint évszázadokkal régebbi, mint a Leviticus. Midőn Izebel 
hamis tanúk által rábizonyítja Nábóthra ezt a súlyos bűnt, a legcsekélyebb kétség sem merül fel a 
bíróság vagy a nép részéről, miként Izebel saját elgondolásában sem, afelől, hogy mi lesz a 
büntetése. Ha már most feltételeznők, hogy az istenkáromlóról szóló elbeszélést valóban az exilium 
utáni közösség számára írták vagy „szerkesztették” volna, lehet-e észszerűen feltételezni, hogy 
azokban az időkben még nem tudták, mi az istenkáromló büntetése?
A Leviticus nyelve is kizárja azt a lehetőséget, hogy ezt a könyvet későbbi időkben írták, Riehm, 
Delitzsch, Dillmann és Hoffmann kimutatták, hogy tarthatatlan az az állítás, amely szerint az 
exilium vagy exilium utáni kor nyomai nyelvi szempontból felfedezhetők lennének benne. Az 
áldozati intézkedésekkel kapcsolatos szakkifejezések ősrégi korra utalnak és nyelvileg levezethetők 
az ó-arabból és mineusból (Hommel). A Leviticusból teljesen hiányzanak újbabilóniai vagy perzsa 
eredetű szavak, amelyek az exilium korára jellemzők. A nyelv, a szókincs és stílus természetesen 
nagyon eltér a Pentateuchus történeti részeitől. De ez megfelel annak a tárgykörnek, amelyről a 
Leviticus szól; pl. áldozatok, poklosság, törvénykezés, ellentétben a családi életről szóló 
elbeszélésekkel, nemzeti történettel és erkölcsi intézkedésekkel a többi könyvekben. Száz évvel 
ezelőtt Macaulay dolgozott ki büntető törvénykönyvet India részére. Ebben a munkában egész 
írásmódja, szókincse, mondatszerkezete és stílusa eltér attól, amelyet történeti munkáiban, 
essayiben, szónoklataiban és balladáiban használ. És mégis, kétségbe vonná-e valaki Macaulay 
szerzőségét az indiai kódexet illetőleg vagy előhozakodna-e valaki azzal az elmélettel, hogy öt 
Macaulay létezett, egy történész, egy essay-író, egy szónok, egy balladaköltő és egy jogász, és ezek 
más és más évszázadban éltek?
A bibliakritikusok utalnak a Tochéchára, az intelemre Lev. XXVI-ban és azt akarják vele 



bizonyítani, hogy ezt a fejezetet mindenesetre csak későbbi korban írhatták, mert a benne 
megjövendölt büntetések (14–45. v.) pontosan bekövetkeztek a babilóniai fogság korában. Azok, 
akik nem tagadják az isteni gondviselés létezését a történelemben és az emberi életben, a Tochéchát  
a bibliai jövendölések azon egyedülálló ígéretei közé sorozzák, amelyek szószerint beteljesültek és 
amelyek csak úgy magyarázhatók meg, ha az emberiség történetét az isteni gondviselés 
szemszögéből tekintjük. De eltekintve a próféciában lévő jövendölés szerepétől, nincs okunk, hogy 
kételkedjünk e fejezet mózesi eredetében. Hoffmann utal a Tochécha jóval régebbi párhuzamára a 
Hammurabi Kódexben. Ez a törvénykönyv, amely sok száz évvel Mózes előtt íródott, Sámás isten 
áldásainak ígéretével fejeződik be, azok számára, akik engedelmeskednek az ő törvényének és 
részletesen felsorolja a szerencsétlenségeket, amelyek azokat fogják érni, akik hűtlenek hozzá. 
Leviticus XXVI így csak egy új példája annak az elvnek, !da ynb @z`lk hrwt hrbd amelyet a 
középkori zsidó exegéták úgy értelmeztek, hogy a Szentírás a leghatásosabb formákat választja 
irodalmi eszközül, hogy ilymódon a legjobb eredményt érje el azoknál, akikhez szól.
Egy másik fontos körülmény a következő: A Tíz parancsolatot a Szinaj hegyén nyilatkoztatta ki 
Isten, a többi törvényeket viszont a pusztában és Móáb mezőségein hirdette ki. Hogy lehet az, hogy 
mindezek a Szentföldön kívül lévő helyekhez fűződnek, oly területekhez, amelyeknek nincs szent 
jelentőségük Ezra kortársai számára; sőt az ősatyák korából ismeretes történetek sem ezeken a 
helyeken játszódtak le. Ilyen furcsa, „kényelmetlen”, természetellenes hagyomány nem igen lehet 
kitalálás, hanem történeti valóságon alapszik. Ha pedig ez így van, akkor az ezzel a hagyománnyal 
kapcsolatos események csakis a mózesi korban játszódhattak le.

II.
A kritikai elmélet valószínűtlensége.

Világos, hogy ha elfogadjuk az úgynevezett Papi Kódex keletkezéséről szóló kritikai elméletet, 
kénytelenek vagyunk Ezrát szándékos csalással vádolni. A kritikusok nem érzik ezt az erkölcsi 
nehézséget, mert sokuknak nyiltan bevallott célja, hogy „megfosszák Izráelt nimbuszától” és hogy 
lefokozzák szentjeit és hőseit. De még azoknak is, akik nem riadnak vissza attól, hogy a szentéletű 
íróknak csalást tulajdonítsanak, gondolniok kellene arra, hogy a kritikai elmélet szerint készült új 
kódex bevezetésének lehetősége mennyire valószínűtlen.
„Teljesen lehetetlen, hogy rá lehetett volna kényszeríteni a népre egy új törvénykönyvet, amelyről 
addig soha sem hallottak, azon a címen, hogy azt Mózes írta évszázadokkal azelőtt, és hogy ezt 
elfogadták volna és engedelmeskedtek volna neki, annak ellenére, hogy ezek a törvények új, súlyos 
terheket róttak reájuk, megszüntettek ősrégi szokásokat, melyekhez a nép odaadó szeretettel 
ragaszkodott és a nép tehetősebb rétegeinek érdekével ellentétben voltak” (W. H. Green).
Így pl. a kritikusok elmélete szerint soha sem hallottak Ezra előtt a gabona, az olaj és a barom 
tizedéről a levita rend támogatására; a nép mégis vállalja ellentmondás nélkül az új terheket. Ha 
viszont megnézzük Nechemia könyvét, látni fogjuk, hogy Jeruzsálemben az elégedetleneknek, 
valamint a vallásilag hűtleneknek nagy pártja volt, elhihető tehát, hogy ilyen körülmények között 
minden ellenvetés nélkül elfogadtak volna egy „új Tórát”? A Deuteronomium könyve legalább is 
megvolt a papok kezében; de még a papság ellenzéki érzelmű tagjai sem kísérlik meg, hogy 
elutasítsák az állítólagos új törvénykezést, hivatkozván Deuteronomium XIII,1-re; „Mindazt a 
dolgot, amelyet parancsolok nektek, azt őrizzétek meg, hogy megtegyétek; ne tégy hozzá és ne végy 
el belőle”. A kritikai elmélet nyomán folytatólag még a szamaritánusokról is fel kellene tételezni, 
akik pedig akkor Ezra és a zsidóság legelkeseredettebb ellenségei voltak, hogy elfogadták „Ezra 
Tóráját”, mint Mózes elvitathatatlan művét és hogy később is ugyanazokat a változtatásokat és 
bővítéseket eszközölték volna azon, mint Ezra követői, akik – a kritikusok elméletei szerint – még 
kb. egy évszázadon keresztül bővítették, illetve javították a szöveget. Mert hiszen a mi Tóránk 
nagyjában megegyezik a szamaritániusokéval, akik Ezra korában már teljesen elkülönültek a 
zsidóság zömétől.
Annak a valószínűtlensége, hogy Ezrának sikerült volna művét mózesi eredetűnek feltüntetni és el 



is fogadtatni a néppel, még lényegesen fokozódik, ha tekintetbe vesszük a nagy eltérést a „Papi 
Kódex” és az ő korabeli viszonyok között. P. nagyon sok dolgot említ, aminek akkoriban már csak 
archeológiai jelentősége volt. Legnagyobb része a pusztai, hordozható szentéllyel foglalkozik; de 
Ezra korában már régen nem létezett a frigysátor, a frigyláda, az Úrim és a Tummim. A P.-ben 
közölt tizedtörvények nagy levita-testülettel és kis kohanita-testülettel számolnak; amelyeknek 
aránya körülbelül egy a tízhez. De Ezra és Nechemia könyvei ezzel ellentétben arról számolnak be, 
hogy az Ezra vezetése alatt álló közösségben körülbelül tizenkét kohanita jutott egy levitára és Ezra 
a kritikusok állítása szerint mégis tizennégy évet töltött (458–444) azzal, hogy a régebbi törvényes 
intézkedéseket összhangba hozza az ő községe viszonyaival (Oxford Hexateuch, I,137).
A kritikusok elméletének még inkább ellene szól az, hogy minden kapcsolat hiányzik a „Papi 
Kódex”-ben a visszatért száműzöttek községének egyik legégetőbb problémájához, a 
vegyesházassághoz. Ezra bánatában és kétségbeesésében szinte összeomlik, midőn értesül arról, 
hogy ez a bűn mennyire elterjedt a nép között. „S midőn meghallottam e dolgot, megszaggattam 
ruhámat és köntösömet s téptem a hajamat és a szakállamat, és ültem eliszonyodva… és lehajoltam 
térdemre és kiterjesztettem kezemet az Örökkévalóhoz, Istenemhez” (Ezra IX,3–5). Aztán 
hozzáfogott az újjászervezés munkájához; felszólította az előkelőket és a népet, hogy váljanak el 
idegen asszonyaiktól. Ők pedig hangosan feleltek: „Úgy van, szavad szerint kell cselekednünk”; és 
megkötötték a szövetséget, amely oly jelentős lett Izráel és a monoteizmus jövője szempontjából. 
De a vegyesházasságokra vonatkozólag, ami annak a kornak egyik legégetőbb kérdése volt, nem 
találunk legcsekélyebb célzást sem éppen abban a törvénykönyvben, amelyet – ahogy azt velünk el 
szeretnék hitetni – azért írtak meg, hogy megóvják a közösséget a pogányokhoz való asszimilálódás 
végzetes veszélyétől. Nem kevesebb mint két fejezetet (Lev. XVIII, és XIX) szentel a „Papi Kódex” 
a tiltott házasságoknak; de egy szó sincs arról a kérdésről, amely alapjában ingatta meg az exilium 
utáni zsidó társadalmat. Valóban megbocsáthatatlan hiba, ha a kritikusoknak igazuk van.
Nincs továbbá intézkedés a P.-ben az Ezra-korabeli templomi énekesekről, kapuőrökről, 
szentélyszolgákról (nethinim) és Salamon szolgáiról. „A zenés istentiszteletről a szentélyben épúgy 
nem gondoskodik, mint az imáról a zsinagógában.” Tekintettel arra a pontos részletességre, 
amellyel a Leviticus az istentiszteletet Mózes nemzedékére vonatkozólag szabályozza, 
elképzelhető-e, hogy a Leviticus Ezra műve lehetne és amellett semmiféle utalás nem lenne benne 
az Ezra-korabeli istentiszteletre?

III.
A hallgatás bizonyítéka.

A Leviticus ősi eredete ellen fel szoktak hozni egy másik kedvelt érvet, az úgynevezett „hallgatás-
argumentumát”. Ez körülbelül így hangzik; A bírák és királyok korában, úgy látjuk, a Leviticus 
intézkedéseit általában megszegték; tehát akkor ezek a törvények még nem léteztek. Hivatkoznak 
továbbá arra, hogy nincs a történeti könyvekben – Birák, Sámuel, Királyok – határozott utalás a P. 
törvényeire, ami szerintük szintén azt bizonyítja, hogy nem voltak akkoriban ismeretesek.
Nézzünk szembe az első érvvel! A nyilvánvaló törvénysértések esetei nem bizonyítják, hogy a 
Leviticus törvényei nem léteztek. Sem a zsidó törvény, sem más törvény nem tarthat okvetlenül 
igényt arra, hogy mindenki teljesítse intézkedéseit. Ezt a történelmi tapasztalat is igazolja. Nem 
szükséges a mai törvényekre utalni, amelyek elvitathatatlanul és közismerten érvényben vannak és 
mégis nyiltan és megszervezett módon módon megszegik. Ugyanez áll a régi törvényekre is, sőt 
még azokra is, amelyeknek isteni eredetében hittek. A kritikusok maguk is megállapítják, hogy egy 
törvénykönyv létezése és figyelmen kívül hagyása egyszerre nagyon könnyen elképzelhető. A 
Deuteronomium szerintük Jósia király uralkodása alatt – 620 körül – vált ismeretessé. 
Rendelkezéseit követték életében, de már közvetlenül halála után teljesen figyelmen kívül hagyták. 
A kritikusok álláspontja tehát a következő: a törvények meg nem tartása a Mózes utáni korban teljes 
mértékben bizonyítja azt, hogy azok a törvények Mózes korában még nem léteztek; de a törvény 
meg nem tartása Jósia halála után nem bizonyítja a Deuteronomium nemlétezését Jósia idejében. 



Vagy más szavakkal, a „tanúbizonyságok megbízhatók, ha a kritikusoknak kedvezően tanúskodnak, 
de megbízhatóságukat azonnal kétségbe vonják, ha tanúbizonyságuk a másik nézetnek kedvez” 
(Baxter).
Arról, hogy különös körülmények között el lehet térni a törvénytől, lásd Exodus, 546 old.
Ami pedig a második érvet illeti, azt hogy a történeti könyvek hallgatnak a P. törvényeiről, még 
gyengébb támasza a kritikai álláspontnak. Néhány példa nyilvánvalóvá teszi tarthatatlanságát. Így 
pl. egyik próféta sem beszél a Tíz parancsolatról és aránylag kevés utalás van a szombatra, újholdra, 
a körülmetélésre a Pentateuchuson kívül, és mégsem kételkedik egy komoly történetíró sem 
ezeknek az intézményeknek létezésében az ősi Izráelben. Ami az Engesztelés napját illeti, az első 
világos és félreérthetetlen említése a Pentateuchus után Josephusnál található a római korban. 
Minden kritikus elismeri továbbá, hogy a peszachot és a Hetek ünnepét megtartották Izráelben a 
legősibb időktől fogva. A Hetek ünnepe azonban sehol sincs említve a Biblia történeti könyveiben; 
és peszach is csak kétszer, rendkívüli körülményekkel kapcsolatosan. Azoknak a helyeknek a 
vizsgálata, ahol a peszachot említi a Szentírás (Józs. V és II. Kir. XXIII), határozottan bizonyítja, 
hogy az ott említett különleges helyzet bekövetkezése nélkül, t. i., ha ezt az ünnepet nem 
hanyagolták volna el sokáig, nem is említenék meg a megtartásukat. Döntő bizonyíték lenne-e 
ebben az esetben a Biblia hallgatása arra, hogy a peszach ismeretlen volt az exilium utáni korig? 
Hasonlóan, ahol a szombat említve van, a Pentateuchuson kívül szintén majdnem mindíg olyan 
esetekről van szó, amelyekben az izraelitákat szemrehányás éri, amiért nem tartották meg a 
szombatot. Ha a szombat törvényeit az izraeliták pontosan megtartották volna, a próféták aligha 
említették volna meg. Az a tény tehát, hogy az Engesztelés napjára sehol sincs célzás a történeti 
könyvekben, valójában azt bizonyítja, hogy lelkiismeretesen megtartották.
A kritikusok súlyt helyeznek arra a tényre, hogy az Engesztelés napja nincs említve I. Kir. VIII,65-
ben, ahol Salamon templomának felszentelési ünnepségéről van szó. Az az ünnepség két hétig 
tartott, ebbe a két hétbe beleesett a hetedik hónap tizedik napja is, de nem említi, hogy az 
ünnepséget akkor arra a napra félbeszakították volna. Ez igaz, de azt sem említi abban a fejezetben, 
hogy mérsékelték volna a mulatságot a szombati napon. Következtethetjük-e ebből, hogy a szombat 
ismeretlen volt? Itt csak egy másik példáját látjuk annak, hogy ünnepi és bőjtnapokkal kapcsolatban 
a Szentírás nem arról számol be, ami rendes és szokásos, hanem arról, ami rendkívüli és szokatlan. 
Ezt bizonyítja Nechemia VIII. fejezete is. Ez a fejezet leírja azokat a rendkívüli eseményeket, 
amelyek a 444-es év hetedik hónapjában történtek, közöttük a Sátrak ünnepe megtartását a hó 15-
én, „Mert nem tették így Izráel fiai, Jésúa, Nún fia napjaitól fogva egészen ama napig” (17. v.). 
Nem történik említés az Engesztelés napjáról, mert világos, hogy azt mindíg megtartották, mint 
ahogy egész valószínűtlen, hogy a papok valamikor is hagyták volna megszűnni magasztos 
funkciójukat a templomi szolgálatban az Engesztelés napján. A bőjt, amelyet Nechemia említ, nem 
helyettesíti az Engesztelés napját. Különleges bőjt volt az, különleges bűnökre. A megtérés és 
megalázkodás napja volt az, amelyen a nép megvallotta saját és „apáik bűneit”. Ez nem párhuzama 
az Engesztelés napjának. Ezt a bőjtöt annak kiegészítésére rendelték el és egyedülálló körülmények 
szolgáltattak erre okot.
A bibliai adatokból csak annyit következtethetünk, hogy a régi idők története megismétlődik a 
jelenben. Ahogy sok mai zsidó megszegi a szombatot és az ünnepeket, de a Jóm Kippurt megtartja, 
épúgy a régi vallási hanyatlás korszakában is, úgy látszik, az izraeliták az Engesztelés napját híven 
megőrizték, bár megszegték a többi ünnepeket.

IV.
Az „evolució” az áldozatban.

„Azok, akik forradalmi eszméket hirdetnek, akár a politikában, akár a tudományban vagy a 
vallásban, kénytelenek érveléseiket alaposan és meggyőző erejű okokkal alátámasztani. A 
bizonyítéknak világosnak, erősnek és meggyőzőnek kell lennie, úgyhogy valódisága és teljessége 
tekintetében semmi kétség ne merüljön fel”. Senki sem tagadhatja ennek a követelménynek 



észszerűségét, amelyet a kritikai felfogásnak egy páratlan bírája állított fel. A kritikusok azt állítják, 
hogy az ő elméleteik összhangban vannak az evolúció elvével. A szertartásokban, mint minden 
egyébben is, a fejlettebbnek későbbinek kell lenni mint a kezdetlegesnek, mert az evolúció elve 
következtében amaz emebből fejlődött ki. Mivel a Papi Kódex (Leviticus és Numeri) tartalmazza a 
legrészletesebb áldozati intézkedéseket, ennek kell a Pentateuchus forrásai közül a legkésőbbinek 
lennie. Állítják továbbá azt is, hogy a fejlődésnek egy határozott vonala állapítható meg az 
egyszerűtől a komplikáltig, szerintük a fejlődés folyamata megfigyelhető a prófétai forrástól (JE) a 
Deuteronomiumig (D), a Deuteronomiumtól Ezekiélig, és Ezekiéltől a Papi Kódexig (P).
Az áldozatokra vonatkozó evolúciós elméletre mindenképpen jogosult az a kijelentés, hogy „az 
elméletek nagy szappanbuborékok, amelyekkel a tudomány nagy gyermekei szórakoznak, míg a 
tudatlan közönség bámészkodva áll mögöttük és ezeket a szeszélyes játékokat a tudomány névvel 
illeti”. Mindenesetre az evolúció egyenes vonala – JE, D, Ezekiél és P – minden lehet, csak egyenes 
nem. Ma már általánosan elismerik a kritikusok is, hogy a „Papi Kódex”, vagy legalább is annak 
legfontosabb alkatrésze, a szentségről szóló fejezetek, nem a legkésőbbiek a gyüjteményben. 
Ahelyett, hogy a lánc utolsó szeme lenne, inkább forrása Ezekiélnek. Ezekiél tele van olyan 
kifejezésekkel, amelyeket Leviticus XVII–XXVI-ból kölcsönzött és feltételezi babilóniai 
hallgatóinál annak ismeretét. De a Leviticus nem csak Ezekiélnek az Új Jeruzsálemről szóló félig 
allegórikus látomásánál ősibb, hanem régebbi a Deuteronomiumnál is; mert a Lev. XIII. a 
poklosság törvénye a Deuteronomium XXIV,8-nak az alapja. Másodszor pedig, az evolúció 
elmélete nem alkalmazható az áldozat intézményére. Hasonlóképpen nem alkalmazható az elmélet a 
nyelvek fejlődésére sem. Nem lehet azt állítani, hogy mennél egyszerűbb egy nyelv, annál ősibb, és 
hogy mennél bonyolultabb, annál később fejlődött ki. Így pl. a régi angol-szász nyelv az öt esetével 
és a főnév nyolcféle deklinációjával összehasonlíthatatlanul komplikáltabb, mint egyenes 
leszármazottja, a mai angol nyelv; mint ahogy a latin is sokkal bonyolultabb mint az olasz. Ugyanez 
áll a rituális törvények fejlődésére is. Különben az a megállapítás, hogy a Leviticus a legkésőbbi 
áldozati törvénykezés, mert az ő szertartási törvényei a legaprólékosabbak, teljes ellentétben áll a 
kezdetleges kultúrák tanúságával. „Valószínűleg nem úgy áll a dolog, hogy nagyon egyszerű 
törvényrendszerek és kultuszok nagyon kezdetleges társadalmak jellemzői, hanem inkább ennek a 
fordítottja igaz” (Rawlinson).
Akik a bibliai áldozatnál az evolúció elmélete mellett kardoskodnak, azok több dogmatikus 
feltevésre is támaszkodnak, amelyeket azonban nemcsak hogy nem igazolnak a tények, hanem 
inkább meg is cáfolnak. Ezen alaptalan feltevések közé tartozik a következő: az ősi Izráelben 
minden barom levágása áldozati szertartás keretében történt; továbbá hogy eredetileg korlátlanul 
szabad volt oltárokat építeni, hogy az ősi áldozatok mind vidám mulatságok voltak, amelyekből 
teljesen hiányzott a bűnhöz való kapcsolat és hogy a bűn- és vétekáldozatok késői intézmények, az 
úgynevezett Papi Kódex „egyhangú komolyságának gyümölcsei”.
Hoffmann, Wiener és különösen Baxter, „Sanctuary and Sacrifice” c. művében ezeket a 
feltevéseket vizsgálatnak vetették alá és vizsgálataik megsemmisítő eredménnyel jártak. Kimutatják 
teljes tarthatatlanságukat.
Arra vonatkozólag, hogy „áldozás” és „levágás” szinonim kifejezések lennének, Wiener utal Exod. 
XXI,37-re („Ha valaki ökröt lop vagy juhot és levágja”), és felteszi a kérdést, gondolt-e itt a 
törvényhozó lopott állatok feláldozására? Ez a kérdés maga megvilágítja a kritikai felfogás 
képtelenségét ebben a pontban.
Nézzük a kritikusok feltevését. Az a megállapítás, hogy korlátlanul meg volt engedve oltárt építeni, 
hogy eszerint sok szentély volt a régi Izráelben, Exodus XX,21 !wqmh lkb helytelen fordításán 
alapszik, ami nem azt jelenti: „minden helyen”, hanem „mindazokon a helyeken”, azaz akármelyik 
helyet jelöli ki Isten istentiszteleti központul – Siló, Gibeón, Jeruzsálem – ott építsenek oltárt és az 
áldozati kultusz ott törvényesnek fog tekintetni (lásd az Exod. XX,21-hez szóló magyarázatot). 
Hogy időben egymásután következőleg több hely van kijelölve istentiszteletre, az nem jelenti azt, 
hogy meg lett volna engedve találomra egyidejűleg különböző helyen szentélyeket építeni.
Az a szemrehányás, hogy az áldozati kultuszok szigorú szabályai kiölték a gondtalan vidámságot, 
amely az ősi Izráel kultuszát jellemezte, azon a tényen alapszik, hogy a kritikusok elfogultak a félig 



vallási, félig lakomaszerű pogány mulatságok törvény nélküli féktelenségére, alacsony érzékisége 
és zabolátlan vígsága javára, amelyek nem voltak ritkák a bibliai történet egyes korszakaiban. Mert 
semmi sincs távolabb az igazságtól, mint az a kijelentés, hogy a Tóra kiöli vagy kiölte a 
vidámságot. Egy parancsolat elég ennek a vádnak megcáfolására, mégpedig az, amelyik a Sátrak 
ünnepére vonatkozik és amelyik az úgynevezett Papi Kódexben van. „És vegyetek magatokhoz az 
első napon dísz-fának gyümölcsét, pálmaágakat és sűrűlombú fának és fűzfának gallyát és 
vigadjatok az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt hét napon át” (Lev. XXIII,40). Ugyanazok az 
emberek, akiket a kritikusok a „Papi Kódex” szerzőivé akarnak megtenni, a következő szavakkal 
vigasztalják a népet, amidőn bűnei miatt sír azon a történelmi Újévi napon, (Nechemia VIII,10); 
„Menjetek, egyetek kövér ételeket és igyatok édes italokat és küldjetek ajándékokat annak, akinek 
nincsen előkészítve, mert szent e nap Urunknak és ne búsuljatok, az Örökkévalóban való öröm a ti  
erősségetek”.
Még elképesztőbb az a kijelentés, hogy a bűn érzete ismeretlen volt Izráelben Ezra előtt! Elég utalni 
Micha próféta fájdalmas felkiáltására (VI,6–7-ben):

Mivel járuljak elébe az Örökkévalónak… 
Odaadjam-e elsőszülöttemet bűntettemért, 
testem gyümölcsét lelkem vétkéért?

Ha tehát a félpogány hívő lelkére, akiről itt Micha beszél, ennyire ránehezedett a bűn tudata, akkor 
világos, hogy a vallásos izraelitáknak nem kellett Ezrára várniok, hogy megismertesse velük a bűn- 
és vétekáldozatokat lelkük megkönnyebbülésére. És nem írtak-e már bűnbánó zsoltárokat 
Babilóniában körülbelül kétezer évvel Ezra előtt? Egészen bizonyos, hogy bűn- és vétekáldozatok 
nem késői eredetűek, hiszen találkozunk velük az exiliumelőtti időkben is (pl. II. Kir. XII,17); sehol 
sincsenek azonban említve az exilium utáni prófétáknál. Az az állítás sem felel meg a valóságnak, 
hogy P. „óriási jelentőséget” tulajdonít a bűnáldozatnak, vagy hogy a békeáldozatokat az exilium 
utáni korban gyakorlatilag száműzték. A „Papi Kódex” legrészletesebb áldozati jegyzékében 
(Numeri VII) a többi áldozat száma úgy aránylik a bűnáldozatéhoz, mint tizenhét az egyhez.
De a P. késői eredetének bizonyítására felhozott érvek között a legkirívóbb az, hogy Ezekiél és az ő 
köre emlékezetből írták le az egykori templomi szokásokat; mert „addig, amíg a kultusz érvényben 
volt, nem kellett a kultuszt kodifikálni”. Ez ellentétben áll mind a logikával, mind a történelmi 
tényekkel. Ellentétben áll a logikával azt mondani, hogy „az áldozati kultusz törvényeit csak akkor 
írták le először, vagy csak akkor létesítették a babilóniai fogság idején, amikor már nem is volt 
többé áldozati kultusz” (Dillmann). De ellentétben áll a történeti tényekkel is. Írott törvények a 
meglévő áldozati kultusz részére megvoltak Egyiptomban, Babilóniában és Phöniciában is. 
Befejezésül állapítsuk meg még a következőket: Olyan áldozati szokások és hagyományok, 
amilyeneket Leviticusban találunk, nemcsak Izráelben voltak meg, hanem más népeknél is. 
Elismerten ősrégi szokások ezek és visszanyúlnak a Mózes előtti időkre. A kritikusok maguk 
mondják, hogy az áldozat volt az ősrégi időkben a vallásos érzés természetes és általános 
kifejezésének eszköze; hogy elképzelhetetlen volt az egész ókorban egy vallás áldozati kultusz 
nélkül és elismerik, hogy „a pogány áldozati kultusz állandó veszélyt jelentett az erkölcs és a 
monoteizmus számára” (Wellhausen). Ha tehát Isten kiválasztotta Izráelt, ha Mózesről úgy 
beszélhetünk, mint az Isten-küldötte vezetőről, aki Izráelt felszabadította a testi és szellemi 
rabszolgaságból, akkor nem az-e a legtermészetesebb, hogy Izráel istentiszteleti rendszere 
megszabadult általa mindentől, ami kegyetlen, erkölcstelen és pogány? (Baxter). Ha Mózes 
mindazt, ami általános felfogás szerint a vallási rendszer keretébe tartozik, nem szabályozta volna, 
küldetése nem járt volna sikerrel. Olyan törvénykezés nélkül, amely végeredményben kiküszöböli 
az áldozati kultuszból mindazt, ami az erkölcsi fejlődést és a monoteizmus fejlődését veszélyezteti, 
az ő műve elveszett volna a sivatag homokjában; de e törvénykezés által fennmarad örökre.
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