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Hegedűs Pali: Tanulni vagy csinálni? 

A Talmudban is sokszor előjön ez a kérdés: mi a nagyobb dolog – tanulni vagy csinálni? 

Bemelegítő gondolatok: 

1. Híres történet: a sivatagban sétál két ember. Egy üveg vizük van csak, amivel kizárólag egy 

ember tudja túlélni az utat, nincs oázis addig. Mit tegyenek? Válasz: Tartsa meg az, akié az 

üveg. 

 Mit tanultunk ebből? Legyünk önzőek. Ne menjünk a sivatagba. stb. Ez nem elég! 

 

2. Egy felmérés azt mutatta ki, hogy a tudásunk 90%-a nem az iskolában tanultakból származik. 

 Kérdés: Megéri-e iskolába járni? 

Rabbi Tarfon a cselekvést tartja előbbre, Rabbi Akiva szerint a tanulás a nagyobb, mert az 

cselekvéshez vezet. Érv: a Tórával sok olyan parancsolatot is kaptunk, amik csak később lettek 

érvényesek (pl. a „chálá”-ból le kell vágni egy db-ot, stb.) 

 Előre valóbb a Tóra-tanulás, mint a cselekvés, hiszen ez időben is így történt 

Szövegelemzés: 

Rav Kahana elbújt Rav ágy alatt, hallotta, ahogy a feleségének kedveskedik és a 

kötelességét teljesíti. Így szólt hozzá: Abba szája olyan, mint aki még nem evett sose. Így 

válaszolt neki: Kahana, te itt? Menj innen, ez nem illendő. Erre ő így válaszolt: Ez is Tóra 

és meg kell tanulnom. (Brakhoz 62a) 

Helyes-e, amit Rav Kahana tett? Egyrészt ez is hozzátartozik az élethez, ezt is meg akarja tanulni. 

Másrészt Rav arról volt híres, hogy nem mondott semmi feleslegeset. A tanítványa (Rav Kahana) 

pedig kíváncsi volt arra, hogy miket mond a feleségének úgy, hogy nem mond feleslegeset. 

Harmadrészt pedig a Tórát használja érvként. Kérdés: ez alátámasztja-e viselkedését? Ellenérv: 

máshonnan is meg lehet tanulni és esetleg megsérti a személyiségi jogait Ravnak. 

„Nem a fejtegetés a cél, hanem a tevékenység. Aki a szót szaporítja, bűnbe jut.” (Pirké 

Avot 1:17) 

„Négy típusa van a tanházba járóknak. Egy, aki eljár, de nem tevékeny, érdeme az 

eljárás. Egy, aki tevékeny, de nem jár el, érdeme a tevékenység. Egy, aki eljár és 

tevékeny, ő a jámbor. Egy, aki se nem jár el, se nem tevékeny, ő az alávaló.” (Pirké Avot 

5:14) 

Az első idézetből tehát láthatjuk, hogy a sok beszéd bűnbe visz minket.  

A második idézetről: Az első típust többféleképpen lehet értelmezni: tanul és csak nem tud 

hozzászólni, ezért nem cselekvő is egyben (ez az optimista verzió), vagy tanul, de igazából csak néz 

üveges szemmel. (Ez utóbbi a bevettebb verzió.) Kritikája az első típusnak: nem jobb-e azért kapni 

érdemet, amit csinálunk és nem azért, hogy csak eljárunk? Nem kisebb-e az érdeme azoknak, akik 

csak ott ülnek és néznek, de nem csinálnak semmit, mint akik cselekszenek? 
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Dilemma: sokan megtanulják, hogy nem lehet disznóhúst enni pl., de eszik. Kapjon-e jó pontot ezért a 

tudásért? Ebből vezettük le, hogy a tudatlan embert nem szabad mindenre megtanítani, mert 

bűnössé válik (ezt mondják a rabbik). Ha nem tudom, hogy nem szabad disznóhúst enni, és eszem, 

akkor az nem bűn, de ha tudom, akkor már igen. 

Angliában sok fiatal zsidó házasság előtt nem zsidókkal szexuális kapcsolatot létesít, mert meg 

akarják tudni, hogy milyen, de nem akarnak zsidóval. Számukra fontos, hogy zsidó legyen a párjuk a 

későbbiekben, és úgy akarnak tanulni, hogy közben a kapcsolat biztos ne fordulhasson házassággá. Ez 

hasonlít ahhoz a jelenséghez, amikor az emberek azt mondják, hogy: „majd jövőre leszokom a 

dohányzásról”, „majd jövőre elkezdem tartani a Sábbátot”, stb.  

Confucius: Meghallom és elfelejtem, meglátom és emlékszem, megteszem és megértem. 

Vagyis a sorrend: meghallom -> meglátom -> megjegyzem -> cselekszem -> megértem. Tehát ebből 

levezethető, hogy akkor tanulunk meg igazán valamit, ha megcselekedjük. Például sokkal könnyebb 

úgy fűrészelni tanulni, ha közben csináljuk, és nem valaki elmagyarázza, hogy azt hogy kell. 

Buddha: „Erényeidet ne értékeld le, mondván ’semmiségek’. A korsó cseppenként telik 

meg. És a bölcs csordultig telik erénnyel.” 

Ez külön veszi a tanulást és a cselekvést. Mindkettőre igaz, hogy ne becsüljük le azt a keveset, amit 

tanultunk vagy csinálunk, mert a sok kicsi sokra megy. Ez tehát mindkettőre vonatkozik. 

Rava: „A tanulás célja a megbánás és a jó cselekedetek.” (Brakhot 17a) 

A tanulás a rossz tetteink megbánásához vezet, ami jó cselekedethez visz minket, tehát jó tanulni. 

Rav Huna: Aki csak a tanulással foglalkozik, úgy cselekszik, mint akinek nincs istene.” 

(Avoda Zara 17b) 

Aki csak tanul, az nem veszi tekintetbe Istent. Az Örökkévaló azt akarja, hogy cselekedjünk, és aki 

nem cselekszik, az nem veszi ezt figyelembe. 

Rambam: Hilkhot talmud tora (ld. héberül): tanulni mindenkinek kell – szegénynek, gazdagnak, 

egészségesnek, betegnek egyaránt. Időt kell szánni a tanulásra éjjel és nappal is. Meddig kell tanulni? 

A halálunkig, mert ez van írva. 




