
  

Hillel prozbol-törvénye
Bieber Mózes 

(hebraisztika, 1. évfolyam, közepes tanuló)

1. Bevezetés: Mi a prozbol? Miben segíti a 
zsidóság mai irányzatainak a megértését?

2. Kutatási kérdés: mely irányzatok értelmezik 
Hillel prozbol-törvényét a halákha betűjéhez való 
ragaszkodásnak, és mely irányzatok értelmezik 
azt a halákha szelleméhez való ragaszkodásnak?

3. Módszertan: internetes keresés



  

Prozbol: jesivis/mitnagged olvasat

Forrás: http://ohr.edu/6040 – Ohr Somayach



  

Forrás: 
https://www.ou.org/torah/mitzvot/meaning-in-mitzvot/prozbol/ – Orthodox Union



  

Forrás: 
https://www.ou.org/torah/mitzvot/meaning-in-mitzvot/prozbol/ – Orthodox Union



  

Prozbol: jesivis > neológ olvasat

Forrás: 
http://pavazsinagoga.hu/wiki:az-adossag-elengedes-eve-es-a-prozbol



  

Prozbol: populárissá tett 
talmudista haszid olvasat

Forrás: 
http://steinsaltz.org/learning.php?pg=Daf_Yomi&articleId=1096 – Aleph Society



  

Prozbol: radikális reform vagy sem?

Forrás: 
http://lookstein.org/lookjed/read.php?1,4529,4595,quote=1



  

Prozbol: reform olvasat

Forrás: 
http://saupj.org.za/questions-and-answers-about-same-sex-marriage/ 
– South African Union for Progressive Judaism



  

Hillel prozbol-törvénye

4. Primér eredmények: minden forrás 
elfogadja, hogy Hillel célja a törvény 
szelleméhez való ragaszkodás. Egyes források 
(haszid, reform...) a törvény szellemének való 
megfelelésre fektetnek nagyobb hangsúlyt. 
Mások azt emelik ki, hogy Hillel 
gondolatmenete beleilleszkedik a halákha 
rendszerébe. Van, aki hangsúlyozza a halákha 
történeti fejlődését. Reform forrás: a betű a 
szellemhez igazodott mindig is, vagyis a 
szellem a legfontosabb.
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5. A kutatási kérdés megválaszolása: minden 
irányzat elfogadja, hogy Hillel célja a törvény 
szelleméhez való ragaszkodás. Egyes 
irányzatok (haszid, reform...) a törvény 
szellemének való megfelelésre fektetnek 
nagyobb hangsúlyt. Mások azt emelik ki, hogy 
Hillel gondolatmenete beleilleszkedik a halákha 
rendszerébe. Van, aki hangsúlyozza a halákha 
történeti fejlődését. Reform irányzat: a betű a 
szellemhez igazodott mindig is, vagyis a 
szellem a legfontosabb.
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5. Diszkusszió: az eredeti kérdésfeltevés nem 
volt igazán szerencsés, mert a valóság 
árnyaltabb annál, mint amit a kérdésfelvetés 
sugall. 
Valószínűleg még árnyaltabb képet kaptunk 
volna, ha több forrás nézek meg. Például régi 
magyar neológ forrásokat.
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6. Összefoglalás: A prozbol-törvény 
értelmezésének a története jól illusztrálja a 
különböző irányzatok közötti szemléletbeli 
különbségeket, ugyanis...

További feladatok: ahogy említettem, több (és 
régebbi, klasszikus) forrást kellene megnézni, 
nem csak az interneten random keresni. 
Továbbá, össze lehetne vetni a prozbolról 
írtakat más kérdésekről írtakkal.
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