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A kérdés ősrégi. Ha Isten megkeményítette Fáraó szívét, akkor Isten akadályozta azt meg, hogy Fáraó 
elengedje az izraelitákat, nem pedig Fáraó. Hol az igazságosság? Hogy lehet, hogy Fáraó és népe 
bűnhődjön egy olyan döntés miatt (olyan döntések sorozata miatt), amelyeket nem szabadon hoztak? 
A büntetés a bűnösségen alapul. A bűnösség a felelőségen alapul. A felelőség a szabadságon alapul. 
Nem hibáztatjuk a súlyokat azért, mert leesnek, vagy a Napot azért, mert süt. A természet törvényei 
nem döntések, amelyek a lehetőségek mérlegelésén keresztül születnek. Egyedül a homo sapiens 
szabad. Ha elvesszük tőle a szabadságát, emberiségét vesszük el. Hogy történhetett tehát az, amit a 
hetiszakaszban olvasunk (2Móz 7.3.), hogy Isten megkeményítette1 Fáraó szívét? 

Ez a kérdés minden írásmagyarázót próbára tett. Maimonidesz és mások a történet egy meglepő 
sajátosságára hívják fel a figyelmet: az első öt csapás alatt azt olvassuk, hogy Fáraó keményítette meg 
a saját szívét. Csak később, az utolsó öt csapás során olvasunk róla, hogy Isten tette ugyanezt. A 
következtetésük szerint az utolsó öt csapás büntetés az első öt, Fáraó által szabadon választott 
engedetlenségért.2 

Egy másik magyarázat épp az ellenkező irányt választja. Eszerint az utolsó öt csapás alatt Isten azért 
avatkozott közbe, hogy megerősítse Fáraó szívét, nem pedig azért, hogy megkeményítse azt. Azért 
tett így, hogy Fáraó megőrizhesse a szabadságát, és ne veszítse el eltökéltségét. A csapások hatása 
alatt hagyományos körülmények között egy nemzet vezetőjének nem lett volna más választása, mint 
hogy engedjen a természetfeletti erőknek. Ahogy Fáraó tanácsadói fogalmaztak a nyolcadik csapás 
előtt: „még nem érted, hogy Egyiptom elveszett?” (2Móz 10.7.) Ha ebben a pillanatban Fáraó feladta 

 
1 A szöveg három igét használ, hogy a szív megkeményítését fejezze ki: k-s-h, ch-z-k és k-b-d. Közöttük árnyalatnyi 
különbség van: az első azt jelenti, hogy „megkeményít”, a második „erősít”, a harmadik „megnehezít”.   
2 Maimonidesz, A megtérés törvényei 6.3. 
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volna a harcot, az egy kikényszerített cselekedet lett volna, nem pedig őszinte változás. Ez Joszef 
Albo3 és Ovádjá Szforno4 magyarázata.  

A harmadik magyarázat megkérdőjelezi, mit is jelent valójában, hogy „Isten megkeményítette Fáraó 
szívét.” Mélyebb értelemben Isten, a történelem szerzője áll minden esemény, minden cselekedet, 
minden szél fuvallat, és minden csepp eső mögött. Általában az emberi cselekedeteket nem szoktuk 
Istennek tulajdonítani. A saját döntéseink tesznek minket azokká, akik vagyunk, még akkor is ha azok 
már jóelőre meg voltak írva az emberiség isteni forgatókönyvében. Mit nevezünk Isten tettének? Azt, 
ami szokatlan, ami annyira az emberi viselkedésmód normáin kívül esik, hogy nehéz azt máshogy 
megmagyarázni, ezért azt mondjuk, biztos megvan ennek is az oka. 

Maga Isten mondta Fáraó makacsságáról, hogy ez tette lehetővé, hogy az egész emberiségnek 
megmutassa, hogy a legnagyobb birodalom is gyengének bizonyul a mennyei kézzel szemben (2Móz 
7.5. és 14.18.). Fáraó szabadon cselekedett, de engedetlensége a későbbi csapások alatt annyire 
megdöbbentő volt, hogy mindenki számára egyértelmű volt, hogy Isten számított erre. Előrevetíthető 
volt, egyenesen a forgatókönyből. Isten valójában már évszázadokkal korbábban megosztotta ezt 
Ábrahámmal, amikor egy félelmetes látomásban megmondta neki, hogy leszármazottai idegenek 
lesznek idegen földön (1Móz 15.13-14). 

Ezek mind érdekes és hihető magyarázatok. Nekem mégis úgy tűnik, hogy a Tóra egy mélyebb 
történetet mesél el, egy olyan történetet, ami sosem veszíti el aktualitását. A filozófusok és a tudósok 
elvont és általános fogalmakon gondolkoznak. Részük arra a következtetésre jutott, hogy van szabad 
akarat, mások arra, hogy nincs. A kettő között nincs átmenet. 

A valóságban azonban a szabadság nem így működik. Vegyük példaként a függőséget. Az első néhány 
alkalommal az ember szabadon játszik szerencsejátékot, iszik alkoholt, vagy szed kábítószert, 
tisztában van a kockázattal, de semmibe veszi. Ahogy telik az idő, a függőség egyre erősödik, míg 
végül a vonzódás annyira erős lesz, hogy szinte képtelen lesz ellenállni. Egy bizonyos stádiumban 
lehet, hogy rehabilitációra lesz szüksége. Már képtelen abbahagyni külső segítség nélkül. Ahogy a 
Talmud mondja, „a fogoly nem tudja saját magát a börtönből kiszabadítani.”  (Bráchot 5b) 

A függőség egy fizikai jelenség, de vannak erkölcsi megfelelői. Tegyük fel, hogy egyszer egy fontos 
témában hazudsz. Az emberek olyasmit gondolnak rólad, ami nem igaz. Amikor kérdőre vonnak, vagy 
a beszélgetés erre a témára terelődik, azon kapod magad, hogy több hazugságot kell kiötlened, hogy 
az elsőt fenntartsd. „Ó, mily kusza nagy hálót szövünk- mondta Sir Walter Scott- mikor először 
hazudni készülünk.” 

Ha ez igaz a magánemberre, egy szervezetre nézve a kockázat még ennél is nagyobb. Tegyük fel, hogy 
egy vezető beosztásban dolgozó ember egy olyan hibát vét, ami- ha kitudódik- az egész cég jövőjét 
veszélyezteti. Meg fogják próbálni eltitkolni. Ehhez társakra van szükség, akik bűnsegédekké válnak. 
Amint a hazugság köre egyre bővül, ez lassan a vállalat kultúrájának részévé válik, és egyre nehezebbé 
válik a cégnél dolgozó őszinte emberek számára az ellenállás és a tiltakozás. Ekkor már csak egy 
kirívóan bátor dolgozó tárhatja fel és állíthatja meg a visszaélést. Az elmúlt években számos ilyen 
történettel találkoztunk.5 

Egy teljes nép számára, főleg egy nem demokratikus nép számára, még ennél is nagyobb a veszély. 
Egy üzleti vállalkozásban a veszteség számokkal felmérhető. Valaki valahol tudja, mennyit veszítettek, 
mennyi tartozást titkoltak el. A politikában nem mindig létezik ilyen objektív kimutatás. Könnyű azt 

 
3 Albo, Széfer Ikárim, IV.25. 
4 Lásd Ovádjá Szforno magyarázatát 2Móz 7.3.-hoz. 
5 Lásd az Enron cégről Bethany McLean és Peter Elkind, The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and 
Scandalous Fall of Enron, New York: Portfolio, 2003. 



 3 

állítani, hogy egy adott stratégia működik, és meg lehet magyarázni azokat az adatokat, amelyek 
ennek látszólagosan ellentmondanak. Hans Christian Anderson meséje, A császár új ruhája klasszikus 
példázata ennek a jelenségnek. Egy gyerek látja, mi az igazság, és ártatlanságában felkiált, megtörve a 
tanácsadók és a lakosok által kreált titoktartási összeesküvést. 

Fokozatosan veszítjük el a szabadságunkat, sokszor észrevétlenül. Ezt érzékelteti a Tóra a kezdetektől 
fogva. A szabad akarat klasszikus kinyilatkoztatása Káin és Ábel történetében jelenik meg. Látva, hogy 
Káin mérges, mert áldozata nem talált kegyre, Isten így szól hozzá: „Ha helyesen cselekszel, 
elfogadtatsz. De ha nem cselekszel helyesen, a bűn az ajtódnál leselkedik- rád vágyakozik, de neked 
uralkodnod kell felette” (1Móz 4.7.). Ahhoz, hogy megőrizzük szabad akaratunkat, főleg egy 
érzelmileg fűtött pillanatban, például amikor mérgesek vagyunk, akaraterő kell. Ahogy erre már 
ezekben a tanulmányokban rámutattunk6, ilyenkor megtörténhet az, amit Daniel Goleman amigdala-
eltérítésnek nevez, amikor az ösztönös reakció veszi át a szerepét a mérlegelő döntéshozásnak, és 
ilyenkor olyat tehetünk, ami káros ránk vagy másokra nézve7. Így veszélyezteti az érzelem a 
szabadságot. 

A társadalom is fenyegetheti a szabadságot. A holokauszt után számos úttörő kísérletet végeztek el, 
hogy felmérjék az elvárásoknak való megfelelés és a hatóságnak való engedelmeskedés erejét. 
Solomon Asch olyan kísérletsorozatot hajtott végre, amiben nyolc embert bocsátottak be egy 
szobába, ahol egy vonalat mutattak nekik, majd megkérték őket, hogy három vonal közül válasszák ki 
azt, amely ugyanolyan hosszú, mint az eredeti vonal. Anélkül, hogy a nyolcadik személy erről tudott 
volna, a többiek a kutató munkatársai voltak, és az ő utasításait követték. Számos alkalommal a hét 
beavatott részvevő olyan választ adott, ami nyilvánvalóan helytelen volt, az eset 75%-ában a nyolcadik 
személy mégis hajlandó volt velük egyetérteni, és olyan választ adni, amiről ő tudta, hogy az hibás. 

Stanley Milgram, a Yale Egyetem pszichológia professzora bemutatta, hogy hétköznapi emberek 
hajlandóak voltak egy szomszédos szobában lévő embernek bénítóan fájdalmas elektromos sokkot 
adni, ha arra egy hatósági személy- vagyis a kísérlet vezetője- felszólította őket8. A stanfordi 
börtönkísérletben Philip Zimbardo vezetésével két csoportra osztották a részvevőket: foglyokra és 
őrökre. Néhány nap leforgása alatt az „őrök” elkezdtek kegyetlenül viselkedni a foglyokkal, néha 
kifejezetten bántalmazva őket, ezért az eredetileg kéthetesre tervezett kísérletet hat nap után 
kénytelenek voltak félbeszakítani.9 

A megfelelésvágy ereje, ahogy ezek a kísérletek megmutatták, hatalmas. Úgy hiszem, ezért kellett 
Ábrahámnak elhagynia országát, szülőföldjét és apja házát. Ez a három hatás- a kultúra, a közösség, és 
a korai gyerekkor- behatárolja a szabadságot. Nemzedékeken át a zsidók részt vettek a társadalom 
életében, de nem váltak részeivé a társadalomnak. Zsidónak lenni azt jelenti, hogy bizonyos 
távolságot tartasz az adott korszaktól és annak bálványaitól. A szabadságnak időre van szüksége, hogy 
mérlegelve hozza meg döntéseit, és távolságra, hogy ne csábítsa el a megfelelésvágy. 

A legtragikusabb az, hogy az erkölcs is veszélyezteti a szabadságot. Néha elfelejtjük, vagy talán nem is 
tudjuk, hogy a rabszolgasors, amit az izraeliták megtapasztaltak Egyiptomban, sok nemzedéken 
keresztük maguknak az egyiptomiaknak is osztályrészük volt. A nagy gízai piramis, amit a kivonulás 
előtt ezer évvel építettek, még mielőtt Ábrahám megszületett volna, Egyiptom nagy részét húsz évre 

 
6 Lásd a „Természeten felül” című Szövetség és párbeszéd esszét Noé hetiszakaszához. 
7 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, New York: Bantam, 1995. 
8 Stanley Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View, New York: Harper & Row, 1974. 
9 Philip G. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, New York: Random House, 2007. 
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rabszolgatáborrá változtatta10. Amikor az élet elveszíti értékét, és amikor az emberek eszközzé válnak, 
amikor a legrosszabb túlkapásokat elnézzük a hagyomány érdekében, és amikor az uralkodóknak 
abszolút hatalma van, akkor a lelkiismeret eltompul, és a szabadság elvész, mert a kultúra létrehozott 
egy elszigetelt teret, amelyben az elnyomottak kiáltását már nem lehet meghallani. 

Ez a jelentése annak, amikor a Tóra azt mondja, hogy Isten megkeményítette Fáraó szívét. Másokat 
rabszolgává téve, Fáraó maga is szolgává vált. Azoknak az elveknek a foglyává vált, amelyeket ő maga 
hírdetett. A legmélyebb értelemben vett szabadság, vagyis az a képesség, hogy szabadon válasszuk a 
helyest és a jót, nem adott. Fokozatosan nyerjük, vagy veszítjük el. Végül a zsarnokok a saját 
pusztulásukat okozzák, ezzel szemben azok, akiknek van akaraterejük, bátorságuk, és hajlandóak 
szembeszállni a konszenzussal, óriási szabadságra tesznek szert. Ilyen a zsidóság: felkér, hogy állj ellen 
a kor bálványainak és szirén énekének, hogy szabad légy. 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. Érzel néha kényszert arra, hogy megfelelj társaid elvárásainak? Megosztanál néhány példát? 

2. Milyen hatással van ez a szabad akaratodra? 

3. Hogy értelmezed azt, hogy „a zsidóság felkér, hogy állj ellen a kor bálványainak, hogy szabad 

légy”? Mik korunk bálványai, és hogy kér fel a Tóra minket, hogy álljunk ellen nekik?  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

10 Toby Wilkinson, The Rise and Fall of Ancient Egypt, London: Bloomsbury, 2010, 72–91. oldal. A számítások szerint, 
tízórás munkanapot véve alapul, húsz éven keresztül minden két percben egy új, hatalmas, egy tonnát meghaladó súlyú 
kőhasábot kellett a helyére szállítani. 


