
GENDER ÉS FEMINIZMUS
A sziddur különböző olvasatai



Alapvető problémafelvetések

■ Ha Ö.való felette áll mindennek, akkor a nemi korlátoknak is, mégis férfiként interpretáljuk. (Úr, Király, 

Atya)

■ A személyes névmások és hímnemű attribútumok következtében szinte képtelenség női istenképet 

elképzelni.

■ Mi a van a két véglet között? Lehet egyszerre férfi és női istenkép? Ezzel ellene megyünk a 

monoteizmusnak? Ha nem, hogyan lehet semleges ideált létrehozni?

■ Változtatások szükségessége, hiszen a Szentírás is rettentően gazda, miért ne lehetnének az imák is 

változatosabbak? 

■ A férfinem elsődlegességének és a női nem másodlagosságának problémája.

■ A monoteista vallásképben mindenki egy teremtés során jött létre, így az istenképnek minden ember 

számára azonosítható „képnek” kell lennie.

■ A nemiségen túl, a rassz problémája is felvetődik. „…expression of an authentic monotheism is not a 

singularity of image but an embracing unity of a multiplicity of images.”

■ A női szemlélet hirtelen létrehozása nem elég, hiszen a férfi kép legitim.

Notes on Composing New Blessings toward a Feminist-Jewish Reconstruction of Prayer, Marcia Falk.

http://www.jstor.org/stable/25002054 



A feminista szertartás szükségessége

■ Miért kell feminista interpretációját létrehozni a judaizmusnak?

Az egyén miatt, és a változó társadalom és világ miatt, ugyanis az új rítusoknak és 

szertartásoknak köszönhetően mindenki jobban meg tudjak élni a személyes hitét.

■ Hogyan tud mindez megvalósulni, a konkrét szövegekben?

A hanukai áldások például elég patriarchálisak, érdemes lenne újra értelmezni a 

szöveget. Egy lehetséges megoldás a sok közül:

Blessed are You, Divine Presence, our

Goddess Illuminator of the world, who helped

us with her wonders and sanctified us

through kindling ofHanukah lights.

Blessed are You, Lord our G-d, King of the

universe, who has sanctified us with His

commandments, and commanded us to

kindle the Chanukah light.

Hanukah: Lighting the Way to Women's Empowerment: A Feminist Ritual of Food, Prayer and Ourstory-Telling: Nina Katz, Amy 

Sheldon and Rachel Josefowitz Siegel

http://www.jstor.org/stable/40358472 



Sziddur, gender, feminizmus

■ Miért fontos a sziddur kapcsán nemekről és feminizmusról beszélni?

Főként azért, mert minden vallásnak az ima a legbelsőbb és legszemélyesebben megélt 
rítusa.

■ Milyen hatása van a jelenlegi szemléletnek?

Ha hímnemű terminusokat használunk, a férfiak közelebb érezhetik magukat a 
Teremtőhöz, s ezzel szemben a nők azt érezhetik, hogy jelentéktelenebbek az Ö.való
számára. 

Az egyénre való hatáson túl, talán sokkal fontosabb a közösségre gyakorolt hatás, 
hiszen egy hímnemű apa figuraként való interpretálás eredményezi a patriarchális 
társadalom létrejöttét.



■ Lehet-e férfiként értelmezni a Teremtőt?

A genderspecifikus szemlélet egyértelműen helytelen és a társadalmi elnyomás 

megalapozója, így a válasz nem, hiszen sokkal hatalmasabb annál, hogy neme legyen 

vagy bármi fizikai és biológiai tulajdonsága.

Nagyon fontos tényező, hogy nyilvánosan és a személyes imák során, milyen 

gesztusokkal és jelzésekkel dolgozunk Ö.való felé szóban, vizuálisan, fizikai és térbeli 

diskurzus során, ugyanis ez nem csak az egyes egyházak, hanem mind a hívő egyének 

személetét merőben meg fogja határozni. Mindenképp szükségszerű a gendersemleges

rituális tér kialakítása. 

(Mindenképp érdemes felvetni, hogy vajon a társadalmi nemnek mennyiben van köze a 

nyelvtani nemhez, s valóban érdemes-e ezzel foglalkozni?)

Nicola Slee (2014) God-language in Public and Private Prayer: A Place for Integrating Gender, Sexuality and 

Faith, Theology & Sexuality, 20:3, 225-237 

http://dx.doi.org/10.1179/1355835815Z.00000000052



Köszönöm a figyelmet!


