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Babits Antal

tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Az első zsidó „filozófiatörténész”
„Szaadjá gáon volt az első, aki minden téren szót kért!”
(Ábrahám ibn Ezra)

Szaadjá ben Joszéf gáon (882–942) a középkor első jelentős zsidó vallásbölcselője. Mint a szurai rabbinikus akadémia vezetője, számos kérdésben (rabbinikus,
csillagászati és naptárkérdések, bölcseleti és kabbalista problémák) máig döntő
véleményeket fogalmazott meg. Ő alakította ki a „zsidó kalám” teológiai elveket,
melyeket utódai átvettek és továbbfejlesztettek. Platón, Arisztotelész és az arab
kalám1 értékeit felhasználva megírja korszakos vallásbölcseleti művét, a Hittételek és vélemények könyve (héb. Széfer há-Emunot ve-há-Deót) című monumentális értekezést, amely hatástörténetében egyedülálló módon befolyásolta a későbbi gondolkodókat. A Széfer Jecírához (Az Alkotás könyve) és a Szentíráshoz írt
kommentárjai, valamint arab nyelvű szentírásfordítása nemzedékek óta elsőrangú
forrásként szolgálnak.2
1

2

A kalám (beszéd Istenről) teológiai tárgyalásmódjának egyik jellegzetessége, hogy a világ
örökkévalóságának problémáját Isten és attribútumai elé veszi. Ugyanígy jár el Szaadjá
is, aki a bevezetés után az első fejezetet a világ teremtettsége bizonyításának, a másodikat
pedig Isten egységének szenteli. Másfelől, a mutazilita teológia öt „alapelven” nyugszik:
Isten egysége, az igazságosság (vagyis az isteni és az emberi cselekedetek közti összefüggés), a kinyilatkoztatásban a hívővel és a hitetlennel kapcsolatos ígéret és fenyegetés, a
bűnös helyzete, végül pedig az a kötelezettség, hogy a társadalmi életben a jót kell előmozdítani, a rosszat pedig akadályozni. A problémáknak ezt az elrendezését tükrözi a Hittételek
és vélemények könyve c. mű szerkezeti felépítése.
„Szaadjá kivételes termékenységű szerző volt: írt nyelvtani és lexikográfiai műveket,
szinte teljes egészében lefordította a Szentírást arabra (két fordítást is készített: az egyik
eléggé szó szerinti, a másik inkább egyfajta parafrázis és kommentár a műveltebb olvasók
számára); szerkesztett egy imakönyvet, és számos liturgikus költeményt írt; tudományos
módszertant és új értelmezést vezetett be a Tóra tanulmányozásába, végérvényesen megválaszolt és kodifikált sok halákhikus kérdést, fontos döntéseket hozott válaszképpen a
szórványzsidóság közösségeinek kérdéseire, és talmudi kommentárokat készített; számos
művet írt a naptárról, illetve a szentírási és rabbinikus kronológiáról; kidolgozott egy racionális teológiát, amelyre később sok középkori zsidó gondolkodó hivatkozott, végezetül pedig vitázott és harcolt a rabbinikus judaizmus valamennyi ellenségével.” SIRAT, Colette: A
zsidó filozófia a középkorban. Logos Kiadó, Budapest, 1999, 28. p.
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Szaadjá azért írta a Hittételek és vélemények könyvét, hogy eloszlassa kortársai
kételyeit, akik hittételeiket pusztán a vallásos tekintélyre alapozták, s olyan embereket neveljen, akik hitelveiket a józan ész érveivel is meg tudják erősíteni.3
Ábrahám ibn Ezra a Talmudból kölcsönzött kifejezéssel tökéletesen jellemzi Szaadját „egyetemes kezdeményezőként”. Az érett korában Bagdadba került
egyiptomi nyelvész, szövegmagyarázó, szentírásfordító, teológus és hitvitázó
mindezen területeken úttörő munkát végzett, ösvényt nyitott számos tudósnemzedék előtt, akik az ő kutatásait csak elmélyíteni, tágítani, tökéletesíteni tudták, de
egyetemesség dolgában nem érték utol.

Szaadjá vallásbölcselete
Elsőként írt zsidó részről „filozófiatörténetet”, amely valójában az őt megelőző
monoteizmussal ellentétes tanításokat és azok cáfolatát tartalmazza.4 Módszere
erősen emlékeztet Arisztotelész megoldására, aki Metafizika c. művének elején
hasonlóképpen felsorolja és bemutatja az őt megelőző tanításokat, s azok cáfolatát
is kifejti (α, 3-6. fejezet, 983b – 988a17).5
Szaadjá gondolatai nagy sikert arattak a későbbi teológusok körében, és gyakran
találkozhatunk velük. Az értelem és a kinyilatkoztatás összhangja először is Isten problémája kapcsán igazolódik. Az egyetlen Istennek, a világ teremtőjének
a létezése nem kevésbé racionális bizonyosság, mint egy kinyilatkoztatott tény.
Bizonyítása során Szaadjá a kalám megszokott eljárásához folyamodik: azzal kezdi érvelését, hogy kimutatja, a világnak szükségképpen van kezdete az időben,
következésképpen teremtőt tételez föl.

3
4

5

8

Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972, Vol. 13. 431 p.
Lásd: A hittételek és vélemények c. műve Első értekezésének harmadik fejezetét. (pl. az
ősanyag örökkévalósága, az egek alkották meg a testeket, a „véletlen egybeesés” elmélete,
az örökkévalóság kérdése, a „makacsul ellenállók” (szofisták) elmélete, a „tartózkodás”
(szkeptikusok) elmélete, akik ostobának tettetik magukat stb. SZÁDJA, gáon: Hittételek és
vélemények könyve. Goldziher Intézet – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005, 54-76. p
„…hadd hívjuk segítségül azokat is, akik már előttünk a létezők vizsgálatába fogtak és
az igazságról filozofáltak.” ARISTOTELÉS: Metaphysica. Logos Kiadó, Budapest, 1992,
983b.

A világ nem-örökkévaló voltára négy bizonyítékot hoz:
1. 	 Minthogy a világ térben véges, a benne lakozó erő ugyancsak véges. Véges erő
nem tarthatná fenn a világot meghatározatlanul sokáig, lehetetlen tehát, hogy
örökké létezzék.
2. 	 Minden összetett dolog szükségszerűen egy cselekvő műve, aki a részeket
egésszé formálta. A föld, a rajta található testek és az ég is számos részből
tevődik össze, a világnak a maga egészében teremtettnek kell tehát lennie.
3. A keletkezésnek és pusztulásnak kitett organizmusoktól kezdve az égitestekig
minden test járulékokat hordoz, amelyek szüntelenül születnek és elenyésznek. A járulékok kivétel nélkül mind az időben erednek. Következésképp azok
a dolgok, amelyekhez e járulékok állandóan kapcsolódnak, és amelyek nélkül
nem képesek létezni, szintén az időben születtek.
4. Ha a világ öröktől fogva léteznék, bármely pillanatig örök időnek kellett volna
eltelnie, ami lehetetlen, mert örökkévalóság soha nem telhet el. Minthogy a
világ időtartama ilyenformán korlátozott, szükségképpen van időbeli kezdete
is.
A teremtéssel kapcsolatban6 azt tanítja, hogy az értelem felől lehetséges a jó megközelítés. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten a világot az idő egy adott pillanatában
teremtette; erre négy bizonyítékunk van:
– 	 Minthogy a világ térben véges, ha magától mozogna, az őt mozgató erő is
véges lenne; minthogy a világ szüntelenül mozgásban van, a világ mozgatója
más erő kell hogy legyen, mint a világban megnyilatkozó erő.
– 	 A világ részekből áll, amelyek hol egyesülnek, hol szétválnak: sem a szétválás,
sem az egyesülés nem lényegük; el kell tehát fogadnunk, hogy egy külső erő
egyesíti vagy választja szét őket, avégett, hogy testeket formáljon: kicsinyeket,
mint a növények, vagy nagyokat, mint a szférák – ez az erő a teremtő Isten.
– 	 A harmadik bizonyíték az akcidenseken alapszik: ebben a lenti világban minden dolog a szükséges szubsztanciából és akcidensekből áll (mint például egy
tárgy formája, színe, kisugárzott melege, mozgása); minthogy az egyazon testben sorjázó akcidensek egyetlen dologból sem hiányoznak, és folytonosan változnak, e változásokat Isten kell, hogy előidézze.
– 	 A negyedik bizonyíték az időből jön, amely véges, mert ha a pillanatok egymásra következése végtelen lenne, a gondolat nem tudná bejárni: a világ je6

„A világ teremtésével kapcsolatban kimutatja, hogy azt egy tőle különböző erő hozta létre
a semmiből.” Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972. Vol. 13. 431 p
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lenlegi létezését csak olyan egymásra következés magyarázhatja, amely az idő
egy adott pontjából indult ki.
Az Örökkévaló teremtésével kapcsolatban persze az örök kétkedés7 is helyet kap,
mivel az ember számára felfogni és megérteni filozófiai megközelítésekkel csak
töredékesen lehetséges. Viszont a zsidó misztika, azaz a kabbala ismeri és alkalmazza azokat a módszereket, melyeket Szaadjá is pontosan ismert, sőt kiváló művelőjük is volt.

A Széfer Jecírá redaktora
Sokak szerint Szaadjá a legősibb kabbalisztikus szöveget azért kommentálta, hogy
a korabeli eretnek tanításoknak elejét vegye. Megítélésünk szerint ennél sokkal
többről van szó, hiszen olyan átfogó kutatást hajtott végre és egyedülálló magyarázatot adott, ami máig alapjául szolgál minden Jecírá-értelmezésnek.
Kiinduló pontja elsősorban az isteni kinyilatkoztatás, az attribútumok8 és a próféciák mibenlétének kérdésköre volt. Ha a gondolkodás révén eljuthatunk Isten letisztult és pontos ismeretéhez, miért volt szükség arra, hogy elküldje a prófétákat?
S hogyan magyarázzuk a Szentírás és a hagyomány antropomorfikus kifejezéseit?
Az első kérdés nem pusztán szónoki: a 9. század elején akadt egy megrögzött
eretnek, Ibn ar-Rawandi, aki kétségbe vonta a prófécia szükséges voltát. A második kérdés sem csupán stilisztikai kötözködés: egyfelől a karaiták éppen antro7

8

10

„Így hát Isten, a világ teremtője egy, de ki Ő? És amikor azt mondjuk róla, hogy egy,
milyen egységről beszélünk? Milyen tudás az övé, amiért azt mondjuk róla, hogy tudó?
És milyen cselekedeteket tulajdonítunk neki, amikor azt mondtuk, hogy cselekvő? A rabbinikus zsidók ezekre a kérdésekre a szentírási szakaszok segítségével válaszoltak, amelyek
Isten helyett gyakran nemcsak hogy mellékneveket használnak, mint „hatalmas”, „jó és
irgalmas”, „féltékeny”, hanem testi mozgásokat is tulajdonítanak neki: „Isten fölmegy”,
„Isten lemegy”; sőt, szerveket is: „Isten karja, Isten keze.” SIRAT, Colette: A zsidó filozófia
a középkorban. Logos Kiadó, Budapest, 1999., 28. p
„Itt fel kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy az attribútumok problémája, valamint az
antropomorfizmusoké, amely az előbbitől elválaszthatatlan, másként vetődik föl az iszlámban, a rabbinikus teológiában, illetve az arab-zsidó gondolkodásban. A muszlimok a
Korán „szép nevein” elmélkedvén felállítják az attribútumok listáját. A zsidók, akik spekulációikból ihletet merítenek, ezt a listát készen kapják, s azután próbálják saját hitükhöz
igazítani, és szentírási igazolást keresni hozzá. Másfelől, a talmudi korban vetődött föl a
szentírási antropomorfizmusok problémája. Megoldások: a Szentírás arámi változataiban
Isten neve helyébe az „Ige” vagy a „Dicsőség” kerül, továbbá „a Tóra az emberek nyelvén
szól” megfogalmazása. Ám az attribútumok eleinte logikai, majd metafizikai problémája
aporiái teljességében csak az arab-zsidó korszaktól kezdődően és a teológiai gondolkodás
vele létrejött keretei között vetődik föl.” VAJDA, Georges: Bevezetés a középkori zsidó
gondolkodásba. Logos Kiadó, Budapest, 2002. 55. p

pomorfizmusai miatt támadták a talmudi és midrás-hagyományt (Szaadjá pedig
azért kommentálta a Széfer Jecírát, a támadott szövegek egyikét, hogy fölfedje
nem-antropomorfikus jelentését); másfelől magát a Szentírást helyezték vád alá
egy olyan könyvben, amely, mint hírlik, még az iskolákban is divatban volt. Hiwi
al-Balkhi művéről van szó: Kétszáz kérdés a Szentírás kapcsán. Bármi volt is alBalkhi bírálatának alapja – s ebben a kérdésben csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk –, tény, hogy sok ellentmondásra világított rá mind magában a Szentírásban, mind pedig abban a koncepcióban, amelyet a szentírási elbeszélésben tettei
nyújtanak Istenről.
Isten lényege – mint a Széfer Jecírá kommentárjában9 tanítja – megismerhetetlen;
még fürkészni is tilos, míg a teremtés tudományos kutatása megengedett. Ebből
következően szükséges az emberi nyelv forrásaihoz fordulni, melynek metaforikus használata közvetíti az Istenre vonatkozó tanítást. A nevek, melyeket a Szentírás és a hagyomány ad neki, minden név közös törvényét követik: alkalmi jellegűek, vagyis – anélkül, hogy hangok teljesen önkényes halmazát alkotnák – nem a
megnevezett dolog állandó lényegét fejezik ki, hanem azzal a kontextussal állnak
összefüggésben, amelyben épp használják őket. Istent „Magasnak és Fenségesnek” nevezik, amikor Jesájá magas és fenséges trónon pillantja meg, épp úgy,
ahogyan az angyalokat is „égetőknek” (szerafím) vagy „állatoknak” (hajjót) nevezik, pillanatnyi küldetésük szerint, vagy ahogyan fényességük vagy hőhatásuk
nyomán az égitestek is különféle neveket viselnek.

A szellemi elitnek és a népnek
Reményeink szerint az eddig elmondottakból kiderült, hogy Szaadjá egyetemes
bölcseleti tudásával10 szükségszerűen eljutott a vallásbölcseletet meghaladó misztikáig.
9

10

„A harmadik változat Szaadjá gáontól való, mely néhány korai geniza-töredékben is fellelhető. Ez egyébként majdnem megfelel a Hosszú változatnak, kivéve, hogy a versek teljesen
más sorrendben követik egymást. Ezt a változatot gyakorta nevezik Szaadjá-változatnak is,
s a kabbalisták gyakorlatilag teljesen figyelmen kívül hagyják, pedig Kuzarijában Júda
Halévi rabbi is ezt a változatot használja. A Széfer Jecírá többféle változatáról Szaadjá
gáon már a X. században említést tett a következőképpen: „Nem hétköznapi könyv ez, s
sokan gondatlanul változtatták vagy felcserélték a szöveg egyes részeit.” Egy évszázad
elteltével Júda ben Barzilláj rabbi is megjegyzi, hogy „rengeteg változat létezik, egyesek
nagyon kuszák.” Az első mantovai kiadás nyomtatói leírják, miként kellett figyelmen kívül
hagyniuk számos kéziratot, hogy végül egy megbízható szöveget kapjanak.” KAPLAN,
Aryeh: Széfer Jecírá. Az Alkotás könyve. Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2006, 23. p.
„Ha az egyetemes filozófiatörténet felől nézzük Szaadjá gáon munkásságát, vagy még
inkább belehelyezzük abba, akkor megállapíthatjuk, hogy a két nagy teológiai munka, a

11

Mint korának legnagyobb tudósa, nem kerülhette meg, hogy az ókorból hagyományozódott Széfer Jecírá egyéni útjait ne tanulmányozza, s ne tegye hozzá a
saját véleményét.11 Elsőrangú felismeréseként fontosnak tartotta, hogy a számos
szövegváltozat közül megállapítsa a „textus receptust”, s mint ilyet, szövegkritikai
módszerekkel közkinccsé tegye. Ennek a munkájának köszönhetően fogott hozzá
a mérvadó szöveg kommentálásához, amellyel hosszú időre útmutatást adott a
további értelmezéseknek. Manapság aki a Széfer Jecírá üzenetének és alkalmazásának ösvényére lép, nem kerülheti meg az ő véleményének a figyelembevételét!
Az általa szerkesztett szöveget úgy is tekinthetjük, mint a leghitelesebb ókori
változatot, hiszen ő is tudta, hogy az exegetika és hermeneutika ősi szabálya
szerint az a szövegváltozat a leghitelesebb, amelyik a legtömörebb és legnehezebben érthető! – hiszen minden későbbi változat már bővít és értelmez, s
ezáltal hosszabban és világosabban próbál fogalmazni. Szaadjá fenti módszerével emendálta az archaikus szöveget, de allegorikus12 kommentárjával egy-

11

12

12

Kommentár az Alkotás könyvéhez (Perús Széfer Jecírá) és a Hitelvek és vélekedések könyve
(Széfer Emunót Ve-Déot), tulajdonképpen „ideológiakritikai” munkák. Mint ilyenek, tökéletesen beleillenek a középkor szinte egész folyamatában előszeretettel űzött doxográfia ill.
doxográfia-kritika irodalomba. Ezek a doxográfiák, ahogy az elnevezésből is következik,
„vélekedések”, amelyekkel a bibliai vagy Korán-béli textusokat vagy az ezekben föllelhető
kijelentésekre visszavezethető ítéleteket elméleti konstrukciókba ágyazzák be.” STALLER
Tamás: Zsidóság és filozófia. Logos Kiadó, Budapest, 2006, 63. p
A pontos szöveget maguk a kabbalisták őrizték meg, mégpedig úgy, hogy még a kezdetekben elrejtették azt a beavatatlanok szeme elől. Úgy 1550 táján Moshe Cordovero rabbi,
a száfedi iskola vezetője, korának legnagyobb kabbalistája áttanulmányozta a tíz akkor
létező legjobb kéziratot, és kiválasztotta azt, amelyik a legközelebb állt a kabbalisták által
őrzött hagyományhoz. Egy nemzedék múltán a szöveget Ári (Jichák Lurja rabbi), minden
idők egyik legnagyobb kabbalistája finomította tovább. Ezt, az Ári változatként is ismert
szöveget számos alkalommal publikálták, általában valamely más gyűjtés részeként. Ez
egyébként több szempontból is emlékeztet a Rövid változatra, azonban a szerkezeti felosztásban jelentős eltérések mutatkoznak. Általánosságban elmondható, hogy az Ári változat
az egyetlen, mely megegyezik a Zóhárban foglaltakkal. De még e változatnak is számos
variációja létezett, a végleges szöveget pedig a Gra (Elijáhú rabbi, Vilna gáonja) készítette
el a XVIII. században. Ezt Gra-Ári vagy egyszerűen csak Gra változatként ismerjük. A
Széfer Jecírának tehát négy fontosabb változata ismeretes, ezek pedig a következők: Rövid változat, Hosszú változat, Szaadjá-változat, Gra-változat. Vö. Ramak, Commentary on
Sefer Yetzirah 1:13 (Jeruzsálem, 8° 2646:2 kézirat) 10b. old. Vö.: G. Scholem, Kitvey Yad
BaKabbalah (Jeruzsálem, 1930) 93. old. Lásd még Pardes Rimonim 21:16. Bevezetés a
Sefer DeTzeniutaról írott Perush HaGra-ba (Vilna, 1843) iv. oldal. Az Ári-féle változathoz
hasonlóan a Gra tíz változatot használt, kijavítva eközben a nyomtatott kiadásban megjelent bizonyos hibákat. KAPLAN, Aryeh: Széfer Jecírá. Az Alkotás könyve. Stratégiakutató
Intézet, Budapest, 2006, 23–24. p.
„Szaadjá mégis felállít egy kánont, miszerint négy esetben jogos elhagyni az Írás egyszerű,
szószerinti értelmét, és menedéket keresni a héber nyelvhasználaton alapuló metafizikai

úttal érthetőbbé is tette. Scholemmel ellentétben13 – aki csak történésze volt a
kabbalának, de nem művelője, s ezért kívülről szemlélte – Szaadjá a kabbala
hagyományát belülről ápolta és továbbfejlesztette. Számos alkalommal nyelvfilozófiai14 kérdések is felismerhetőek magyarázataiban.
A fentiek fényében joggal feltételezhetjük, hogy Szaadjá mindezt csak úgy tehette meg sikerrel, ha maga is a kabbala hívéül szegődik. Ebben a kontextusban
vizsgálva Szaadjá misztikáját azt kell mondanunk, hogy korának legnagyobb
kabbalistájaként tisztelhetjük!
Szaadjá enciklopédikus tudására az is nagyon jellemző, hogy a Hittételek és vélemények könyve c. munkájában elsőként ír zsidó részről egy „mini filozófiatörténetet” a teremtéssel kapcsolatos elméletekről, melyben egyúttal a monoteizmussal
ellentétes nézetek cáfolatát is kifejti.15
Műve utolsó értekezésében: Arról, hogy hogyan a leghelyesebb az embernek ezen
a világon viselkednie,16 tizenkilenc rövid fejezetben útmutatást ad azok számára
(is), akik a mélyen szántó vallásbölcseleti fejtegetések helyett csak a közérthetőbb
és kevesebb felkészültséget igénylő megközelítéseket tudják megérteni. Így ez a
műve egyszerre szól a hívő szellemi elit és az átlag olvasó számára is: „Az egész
könyv csak annak a részére lehet hasznos, aki tiszta és jámborságra törekvő szívvel közelít hozzá…”

13

14
15
16

értelmezésben. Ez pedig akkor történhet, ha az Írás valamely helyének szó szerinti jelentése ellentmondásban állna vagy az érzéki észleléssel vagy az észismerettel vagy az
Írás valamely más helyével vagy – végezetül – a hagyomány tanításával. Ehhez a nézethez, akárcsak szinte valamennyi zsidó vallásfilozófus, Maimonidész is csatlakozik.” Vö.
Emunót, Bevezetés, 10. p, V, 93, VII, 109, Jób-kommentár (Œuvres complètes B. V, Paris
1899), Bevezetés, 7. p. GUTTMANN−HUSIK−SCHEIBER: Zsidó filozófia. Logos Kiadó,
Budapest, 1995, 85. p
„A kabbala azt állítja, hogy az igazságnak van hagyománya, és ez a hagyomány továbbadható. Ironikus állítás, hiszen az igazság, amelyről itt szó van, mindenek nevezhető, csak
továbbadhatónak nem..” SCHOLEM, Gershom: A kabbala az európai szellemtörténetben.
Atlantisz, Budapest, 1995., II. 171. p
„Istent azért kell több attribútummal leírni, mert az emberi nyelvben nem létezik egy mindegyiket leíró szó.” Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972. Vol. 13. 432. p.
SZÁDJA, gáon: Hittételek és vélemények könyve. Goldziher Intézet – L’Harmattan Kiadó,
Budapest, 2005., 54-76. p
Uo. 257–288. p.

13

Bibliográfia
ALTMANN, S.: Saadya Theory of Revelation, its origin and background, 4–25. (Újra megjelent a Studies in Religious Philosophy and Misticism-ben, 140–160.)
ALTMANN, A.: Saadya’s conception of the Law. BJRL 28. (1944), 320–329. of G. A.
Kohut, 1935.
ALTMANN, A.: Book of doctrines and beliefs, in Three Jewish Philosophers, New York
1969, 1972, 1973, 1974...
ARISTOTELÉS: Metaphysica. Fordította: Ferge Gábor, Logos Kiadó, Budapest, 1992. Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972.
BABITS Antal: Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika. (Szerk: Uhrman
Iván) Budapest, 2011. Gabbiano Print Kft.
DAVIDSON, I.: Saadia’s Polemic against Hiwi al-Balkhi. New York 1915.
EFROS, I.: Saadya’s Theory of Knowledge. JQR 33 (1942–1943), 133–170. – Saadya’s
Second Theory of Creation in its Relation to Pythagorism and Platonism, in Louis
Ginzberg Memorial Volume, New York 1945, 133–142. (angol szekció).
FINKENSTEIN, L. szerk.: Rav Saadia Gaon, Studies in his honor. Jewish Theological
Seminary, New York 1944.
GUTTMANN, J.: Die Religionsphilosphie des Saadia, 1882.
GUTTMANN−HUSIK−SCHEIBER: Zsidó filozófia. Fordította: Tatár György és
Schmelowszky Ágoston, Logos Kiadó, Budapest, 1995.
HELLER, B.: La version arabe et le commentaire des Proverbes du Gaon Saadia. REJ 37,
1898, 72–85., 226–251.
HESCHEL, A. J.: The Quest for Certainty in Saadia’s Philosphy. JQR 33 (1942–1943),
213–264. – Reason and Revelation in Saadya’s Philosophy. Uo. 39 (1944), 391–408.
KAPLAN, Aryeh: Széfer Jecírá. Az Alkotás könyve. Fordította: Dienes István és DienesNagy Erika, szerkesztette: Babits Antal, Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2006.
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005.
LAMBERT, M.: Commentaire sur le Sefer Yesira par le Gaon Saadya, Paris 1891.
MALTER, H.: Saadia Gaon, his life and works. New York 1926, utánnyomás 1969; Szaadjá
tanulmányozásához mindmáig alapmű, igen teljes bibliográfiával 1921-ig.
MARMORSTEIN, A.: The Doctrine of Redemption in Saadya’s Theological System, in
Saadya Studies 1943, 4–25.
A PAAJR Saadia Anniversary Volume (1943) 327–339. oldalán megtalálható a bibliográfia
1920-tól 1942-ig.

14

ROSENBLATT, S.: The Book of Beliefs and Opinions, New-Haven 1948.
(A legkönnyebben hozzáférhető fordítás, amelyet rövid, de lényegre törő bevezető kísér)
ROSENTHAL, J.: „Hiwi al-Balkhi”. JQR 38 (1938), 317–342., 419–430.; 39 (1939), 79–
94.
ROSENTHAL, E. I. J. szerk.: Saadya Studies, JQR 1943.
SCHOLEM, Gershom: A kabbala az európai szellemtörténetben. Atlantisz, Budapest, 1995.
SIRAT, Colette: A zsidó filozófia a középkorban. Fordította: Saly Noémi, sorozatszerkesztő: Babits Antal, Logos Kiadó, Budapest, 1999.
SZÁDJA, gáon: Hittételek és vélemények könyve. Fordította: Hegedűs Gyöngyi, Goldziher
Intézet –
STALLER Tamás: Zsidóság és filozófia. Szerkesztette: Babits Antal, Logos Kiadó, Budapest, 2006.
VAJDA, G.: A propos de l’attitude religieuse de Hiwi al-Balkhi. REJ 119 (1935), 88–91.
– Autour de la théorie de la connaissance chez Saadia. REJ 126 (1967), 135–189.,
375–397.
– Notes critiques sur le Kitab al Amanat. REJ 9 (109), 1948–1949, 68–102.
– Sa’adya, commentateur du „Livre de la Création”, in Annuaire de l’École Pratique
des Hautes Études, section des Sciences Religieuses, 1959–1960, 1–35.
– Saadia Gaon et l’amour courtois, in Mélanges d’islamologie dédiés á la mémoire de
A. Abel, 2. köt. Bruxelles 1975, 415–420.
VAJDA, Georges: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Fordította: Saly Noémi,
szerkesztette: Babits Antal, Logos Kiadó, Budapest, 2002.
VENTURA, M.: La Philosphie de Saadia Gaon. Parizs 1934.

15

BENYIK György
professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Jézus és a farizeusok
Az evangéliumok eléggé negatív képet festenek a farizeusokról1 (lásd pl. Mt
23,1-33). Talán ez lehet az oka, hogy a farizeus név szerte a világon a képmutató
szó szinonimájává vált (Mt 23,13). Az Újszövetségben mintegy 95 hivatkozást
találunk a farizeusokra, akik sokszor vitáznak Jézussal, illetve figyelemmel kísérik működését. Az evangéliumokban a farizeusok, a szaddúceusok, az írástudók
és a nép vénei legtöbbször Jézus ellenfeleiként szerepelnek. Kérdés, hogy valóban ellenségnek tekintette-e Jézus a farizeusokat a tanításuk miatt és fordítva?
Lássunk néhány ellenpéldát! A Nikodémus nevű farizeus éjszaka felkeresi, hogy
vallási kérdéseket vitasson meg vele (Jn 3,1-15). Találkozunk olyan tudósítással
is, amelyben a farizeusok figyelmeztetik Jézust, hogy Heródes meg akarja öletni,
mint Keresztelő Jánost (Lk 13,31). Jézus tanítványait a főtanácsban egy farizeus, Gamáliel védi meg (ApCsel 5,34-39). Az is igen különös, hogy Jézus tanításának legsikeresebb hirdetője az önmagát farizeusnak deklaráló (ApCsel 23,6),
Saulusból lett tarzusi Pál volt. Akad olyan nézet is, hogy Jézust a törvényben való
jártassága és buzgósága miatt titkos farizeusnak is tekinthették (Lk 14,1), ugyanis
ebbe a csoportba a törvény ismerete és magyarázata alapján kerültek az emberek2,
és nem származás alapján. Tehát a farizeusok csoportjába bekerülhetett olyan valaki is, akinek a származása szabálytalan volt. Úgy tűnik, hogy maguk a farizeusok
1

2
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Julius Wellhausen (a téma egyik korai kutatója): Die Phariseer und Sadducer (1874).
Strack-Billerbeck: Kommentár zum NT aus Talmud un Midrasch IV. 339–52. Ismar Elbogen: Die Religionsanschauung der Pharisäer (Berlin 1904). Schürer-Vermes, The history
of the Jewish people in the age of Jesus Christ (Edinburgh, T & T Clark 1979. II. vol.) 381403. a régebbi bibliográfia is itt található. Czire Szabolcs: A történeti Jézus. A kutatás múltja és jelene (Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2009) 271sköv. Főleg a zsinagógák és a farizeusok kapcsolata érdekli. John Bowker: Jesus and the Pharisees (Cambridge University Press
1973). James H. Charlesworth (ed.): Jesus’ Jewishness. Exploring the Place of Jesus within
Early Judaism (New York, Crossroad 1991). E. P. Sanders: Jesus and Judaism (Philadelphia, Fortress 1985). Gerd Theissen: The Shadow of the Galilean (Philadelphia, Fortress
1987). Ben Witherington: The Jesus Quest. The Third Search for the Jew of Nazareth. 2d
ed. (Downers Grove, InterVarsity 1997).
Lásd többek közt: Philip Culbertson: The Pharisaic Jesus and His Gospel Parables The
Christian Century, January 23, 1985, 74–77. Vö. még Wolfgang Beilner: Christus und die
Pharisäer (1959).

is megosztottak voltak Jézus megítélésében (Jn 9,16), ld. még például Arimateai
József. (Mt 27,57-60; Mk 15,43-46; Lk 23,50-53 és Jn 19,38-39).
A Biblián kívüli forrásként az önmagát is farizeusnak tartó Josephus Flavius3
írásai, illetve a Misna4 állnak rendelkezésünkre a farizeusok tanulmányozására.
Mivel mind Josephus-nak, mind pedig a Misna íróinak sajátos érdeke fűződik az
események és személyek egy bizonyos szempontú bemutatásához, ezek az információk éppúgy kritikával kezelendők a farizeusokra vonatkozóan, mint az evangéliumok tudósításai.
Azt el kell mondanunk, hogy napjainkban sok kérdésben elbizonytalanodtak a farizeusokkal kapcsolatban5. John P. Meier (1942–) katolikus biblikus nagyszabású
tanulmányában a témánk szempontjából vizsgálta meg Jézus és a farizeusok viszonyát, és a legjelentősebb megállapításának azt tartom, hogy a farizeusokat azon
csoportba sorolja, akiknek a legtöbb kapcsolatuk volt Jézussal.6 A problémák közé
tartozik a számuk, a szociológiai beágyazódásuk az adott zsidó társadalomba, és a
viszonyuk a politikához, illetve a politikai és vallási felsővezetéshez. A zsidó-keresztény párbeszéd keretében többen újragondolják a farizeusokról kialakított véleményt, mint például John Pawlikowski7 katolikus teológus és Paul van Buren
anglikán kutató, akiknek úttörő szerepük van a kutatás irányának megváltozásában.

Jézus vitái a farizeusokkal
Jézus és a farizeusok összecsapásai nem mindig zsinagógában történnek. Figyelembe véve a galileai archeológiai eredményeket8, nem minden közösségnek volt
olyan külön épülete, amit erre a célra használtak, hanem a nagyobb házakban is
tartottak vallási összejöveteleket. Ennek előre bocsájtásával érdemes megvizsgálni néhány konkrét szöveget közelebbről is Jézus és a farizeusok kapcsolatáról.
3
4
5
6
7

8

B. J. II.8,14 (162-6), Ant. XIII 5,9 (171-3), Ant. XIII. 10,6 (279-8), Ant. XVII 2,4 (41), Ant.
XVIII 1,2-4 (12-15), Ant. XX 9,1 (199), Vita. 2, (12). 38 (191).
mYad. 4,6 4,7 4,8. mHag 2,7. mSot 3,4. mErub 6,2. mMak 1,6. mPar 3,7. mNid 4,2.
Sievers: Who Where the Pharisees in J. H. Charlesworth–L. L. Johns: Hillel and Jesus:
Comparative Studies of Two Major Religion Leaders (Minneapolis, Fortress 1997).
John P. Meier: A Marginal Jew III. k. (Doubleday 2001) 289–388. A gazdag bibliográfiával
kisért szisztematikus tanulmány a kutatás csaknem összes problémájával szembesül, de
keveset sikerül belőle megoldani.
John T. Pawlikowski, Chicagóban élő, szervita professzor, aki elsősorban szociáletikával
foglalkozik. 1968 óta tagja a Katolikus Teológiai Uniónak és az USA Holocaust Emlékbizottságának. 1980-ban Jimmy Carter, majd George H. W. Bush és Bill Clinton is kinevezte
ebbe a bizottságba.
J. H. Charlesworth (ed): Jesus and Archaeology (Grand Rapids 2006). Különösen figyelemre méltó James D. G. Dunn tanulmánya Did Jesus Attend Synagogue? vö. 206–222.,
valamint Benedict Thomas Viviano O. P. Synagogues and Sprituality c. tanulmánya 223–235.
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Farizeusok Jézus mellett
Gamáliel (héber: Gámliél) nevének jelentése: „Isten jót tett velem”. Legalább hat
zsidó pátriárkát ismerünk ezen a néven, bennünket a legidősebb Gamáliel érdekel
(†Jeruzsálem, 70.), aki Hillél unokája9 volt és Szent Pál mestere (ApCsel 22,3)
– bár ebben Helmut Koester10 erősen kételkedik. Az apostolok ellen felbőszült
főtanácsban megvédi Jézus tanítványait a közvetlen erőszaktól, és közbelépésére
a fenyítés után szabadon bocsátják őket (ApCsel 5,34-39).
A Talmudban gyakran szerepel egy Gamáliel, de nem lehet eldönteni, hogy az
idősebb Gamáliel vagy a fia. A régi zsidó hagyomány tisztelt személyisége, hiszen
úgy tartják, hogy halálával kihalt a törvény tisztelete és a jámborság (Sotah 15:18).
A keresztények iránti toleranciáját mind a Talmud, mind a keresztény hagyomány
interpretálja. Az előbbi szerint zsidó maradt, utóbbi viszont úgy tudja, hogy kereszténnyé lett.11 Erről I. Kelemen pápához köthető iratok is beszámolnak12, de
Gamáliel a döntését nem hozta nyilvánosságra, hogy a főtanácsban segíteni tudjon
a keresztényeken. A kifejezetten keresztényeket támogató kijelentéseit annak ellenére idézi az Apostolok Cselekedetei, hogy mindegyik evangéliumban túlsúlyban
vannak a farizeusellenes megjegyzések. Gamáliel kijelentései azonban arra engednek következtetni, hogy Jézus és a farizeusok ellentéte nem terjed ki mindenkire,
és megkérdőjelezhető egy ádáz, engesztelhetetlen szembenállás feltételezése is.
Nikodémus nevének jelentése: „aki a néppel győz”.13 Az evangéliumok tekintélyes jeruzsálemi farizeusként ismerik, aki a főtanácsnak is tagja volt. János evangéliuma szerint Jézus nyilvános működésének elején, éjnek idején fölkereste a
Mestert, akiben csodái alapján Isten küldöttét ismerte föl. Jézus válaszul az újjászületésről, Isten megváltó szeretetéről, saját kereszthaláláról beszélt neki (Jn 3,121). Amikor a főtanács, mint hamis prófétát el akarta fogatni Jézust, Nikodémus
ennek jogossága ellen szólalt fel és kihallgatását követelte: „Elítél-e a törvényünk
9
10

11
12
13

18

Tosef., Sanh. ii. 6; Sanh. 11b; Yer. Sanh. 18d; Yer. Ma’as. Sh. 56c
Helmut Koester (*1926 Hamburg), német tanulmányai és tanítása után a Harvard Egyetemen tanít, 1963-tól professzor. Szakterülete az archeológia és Újszövetség, apokrifok
és post-biblikus tanulmányok. Művei: Ancient Christian Gospels: Their History and
Developments (Trinti SCM 1992). Introduction to the New Testament 2 kötet (de Gruyer,
1980.; Fortress, 1982).
Ezt a tény Phōtiosz pátriárka (810-893) említi.
Kelemen pápa és Domitianus császár közötti levelezés – elképzelhető, hogy keresztény
hamisítvány.
A Nikodémus-irodalom elég gazdag, csak néhány művet említenék: Charles K. Barrett:
Das Evangelium nach Johannes (Göttingen 1990). Cornel Heinsdorff: Christus, Nikodemus
und die Samaritanerin bei Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage
(Berlin/ New York 2003). Jan Dobraczyński: Briefe des Nikodemus (Warschau 1952).
Klaus Wengst: Das Johannesevangelium (ThK NT 4,1, Stuttgart 2000).

valakit anélkül, hogy meghallgatták volna és meggyőződtek volna róla, mit tett?”
(Jn 7,51). Miután a Mester meghalt a kereszten, Nikodémus mintegy 100 fontnyi
illatszert hozott Jézus testének bebalzsamozására. Arimateai Józseffel együtt levették Jézus testét a keresztről, gyolcsba göngyölték és eltemették József sírjába.
E temetés miatt nem vehettek részt a húsvéti vacsorán, mert tisztátalanná váltak,
ám tettük nemcsak az irgalmasság gyakorlása volt, hanem hitvallás a Názáreti
Jézus mellett (Jn 19,38-42). Történeti szempontból János evangéliumának szenvedéstörténet-elbeszélését a liberális kritikusok is felértékelik. Mivel Nikodémusról
János szövegeiből tudunk, a történeti valószínűség és az a tény, hogy az evangéliumok általános farizeusellenességével szemben pozitívan tüntet fel egy farizeust,
ismét felveti annak szükségességét, hogy árnyaltabban lássuk Jézus és a farizeusok kapcsolatát.
A Biblián kívüli irodalomból ismert Nikodémus evangéliuma14, (bizonyos része
Pilátus akták címen is ismert).15 Az 5. századi apokrif irat két részből és 27 fejezetből áll. Az 1. rész némileg párhuzamos a kánoni evangéliumokkal, mert Krisztus
nyilvános működésének utolsó napjait mondja el az Olajfák hegyén történt elfogatástól a föltámadásig (1-16. f.). A 2. rész a Jézus halála után föltámadottak közül
két férfi írásos tanúságtételének rögzítése. Ebből megtudhatjuk, hogy Jézus feltámadása után alászállt a poklokra és egyeseket feltámasztott pl. az arimateai Simon
két fiát, akiket Annás, Kaifás, József, Nikodémus, Gamáliel és mások Arimateából
Jeruzsálembe vittek, hogy ott a zsinagóga színe előtt írásos vallomást tegyenek
arról, hogyan szégyenült meg a Krisztust halálra adó Sátán és az alvilág, és hogyan
vitte a mennyországba Krisztus Ádámot és mind az igazakat. A második rész témája már az egyházatyák homíliáiban is felhangzik. Érdekes, hogy ezen változat
szerint csak a papok, a leviták és a vének vannak jelen Pilátusnál – hogy Jézus halálát kérjék – a farizeusok nincsenek. (4,2). Nikodémus Jézus szabadon bocsátását
kéri Pilátustól (5,1), majd a meggyógyított betegek – a béna, a vak, a leprás és a
vérfolyásos asszony is – Jézus mellett érvelnek (6-8. f.). A legendás történetben a
„zsidók” kifejezés csoportmegnevezésként szerepel, mint akik egységesen Jézus
ellen vannak (12. f.), és lepénzelik sírjának őreit (13. f.). A 14. fejezettől szaporodnak Jézus feltámadásának tanúi, de farizeusokról sehol sem olvashatunk a szövegben: sem az ellenzők, sem a támogatók között nem említik őket.

14
15

In Hennecke-Schneemelcher: Neutestamentliche Apokriphen I. kötet, 3. kiadás (Tübingen
1959) 330–358.
Magyar fordítása: Feljegyzés a mi urunkról, Jézus Krisztusról, amely Pontius Pilatus idejében készült, in Csodás evangéliumok (Telosz, Budapest 1998) 119–145.
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A farizeusok féltik Jézust?
És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.” 31Még abban az órában fölkereste néhány farizeus. Figyelmeztették: „Menj
el innen, ne maradj itt tovább! Heródes meg akar ölni.” A szövegből úgy látszik,
hogy a farizeusok közül néhányan támogatják Jézust és féltik Heródes bosszújától,
és attól, hogy úgy jár, mint Keresztelő János16. A probléma csak az, hogy semmilyen más forrásból nem tudunk arról, hogy Heródes meg akarta volna ölni Jézust,
vagy terve lett volna elfogására. Vagyis ez a történet inkább tekinthető képmutató
jókodásnak és álbarátságnak, mint valós féltésnek. A barátságosnak tűnő figyelmeztetés arra jó, hogy Jézus jelezze nekik, az ő végzete nem ilyen hatalomtól
függ, hanem ennél nagyobbtól.17 Egyébként Lukács tud egy névtelen farizeusról,
aki meghívta Jézust a házába – ami a megbecsülés gesztusa volt abban az időben
– de ez a baráti látogatás is botránnyal végződik. Jézus elfogadja a bűnös nő bűnbánatát, a farizeus pedig megbotránkozik ezen. „Mikor ezt a farizeus házigazda
látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő” (Lk 7,39). Lukács említést tesz egy másik névtelen farizeus
meghívásáról is (11,37-52), amikor a tisztasági törvényen különböznek össze. A
történet a farizeusok képmutatásának hangoztatásába torkoló beszéddel fejeződik
be. Tudunk még egy vezető farizeusnál történt látogatásról (Lk 14,1-6), ott viszont
a szombati gyógyítás lesz az összeütközés tárgya (14,3). De nem zárhatjuk ki,
hogy mégis voltak vele szimpatizáló farizeusok, ugyanis az ApCsel arról tud, hogy
a feltámadás utáni jeruzsálemi ősegyházban akadnak olyanok, akik „a farizeusok
felekezetéből lettek hívővé” (ApCsel 15,5), ők lesznek a pogánykeresztények legnagyobb ellenlábasai. Vagyis elfogadták Jézust, mint a zsidó vallás megújítóját,
de azt már nem, hogy a megújítás a prozelita szokásokon és előírásokon túl terjedve, egyenrangú tagokként vegyen fel pogány Jézus-követő keresztényeket az
egyházba. „Körül kell nekik metélkedni, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák
meg Mózes törvényét” (ApCsel 15,5). Pál viszont az a farizeus, aki – nagy pálfordulása után – keresztényüldözőből lesz Jézus tanítványa, és a pogánykeresztények
egyenjogúsításáért harcol az ókeresztény egyházban. Tehát a farizeusok csoportján belüli megosztottság Jézussal kapcsolatban az evangéliumi szövegekből és az
apostoli levelekből dokumentálható.
30
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Ortensio da Spinetoli: Lukács – A szegények evangéliuma (Agape 1996). 467. oldal
François Bovon: Das Evangelium nach Lukas III/2 (Benzinger, Neukirchen 1996) 449.
oldal

Jézus kritizálja a farizeusokat
A hagyományos nézet azt állítja, hogy Jézus a farizeusok tanítását nem, csak a
viselkedését kritizálta. Ennek fényében érdemes utánanézni Jézus farizeusellenes
kijelentéseinek. Jézus farizeusokkal kapcsolatos retorikája egyáltalán nem békülékeny, és a máskor szelídnek mutatkozó Jézus egyáltalán nem elnéző a farizeusokkal szemben. Az igazság kedvéért persze érdemes megfigyelni, hogy valódi jézusi
szavakkal állunk-e szembe, vagy az ősegyház szerkesztésében megjelent farizeuspárbeszédek magukon viselik a zsinagógától elkülönült közösség kritikáját is? A
hagyományos nézet legfontosabb dokumentációja a következő szöveg:
„2Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. 3Tegyetek meg
és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. 4Elviselhetetlenül nehéz
terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem
hajlandók mozdítani rajta. 5Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek
előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön
a bojtokat…” (Mt 23,2-5) stb.
Itt valóban – minden támadó retorika ellenére – nem szerepel a szövegben egyetlen farizeus tan kritikája sem. Ha mégis, akkor a hagyományhoz való ragaszkodást kritizálja, és azt az eminens mentalitást, hogy mindenkinél különbnek tekintik
magukat. Figyelembe véve, hogy –főleg az alsóbb társadalmi rétegekben – milyen
teher volt a megszégyenítés, a kijelentés komoly kritikának minősül, ám nem tartalmaz konkrét tanbeli kritikát.
„31Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosainak vagytok a
fiai. 32Töltsétek csak be atyáitok mértékét! 33Kígyók, viperák fajzata! Hogy
is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?” (Mt 23,31-33)
Ebben a szövegben is csak a képmutatás és a prófétákkal való szembekerülés vádja fogalmazódik meg, és nincs konkrét farizeusi tanra vonatkozó kritika.
„Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind
a kettő gödörbe esik.” (Mt 15,14)
Ez még csak nem is kritika: Jézus hallgatóságát beszéli le a farizeusok követéséről
és tanácsainak meghallgatásáról.
„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek
országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének
jutni, azokat meg nem engeditek be.” (Mt 23,13)
Itt csak a farizeusok érzéketlenségét kritizálja Jézust: nem veszik észre, hogy vannak jámborok, akik próbálkoznak és vágynak az Isten országa elérésére, vagyis
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vallásosak, de minden aprólékos törvényt nem képesek megtartani. Ez a vágy és
jószándék Jézus számára értékes, a farizeusok pedig észre sem veszik.
„10Mit teszitek hát próbára az Istent, miért akarjátok a tanítványok nyakára rakni az igát, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? 11Az a
hitünk, hogy Urunk Jézus kegyelméből üdvözülünk mi is, s ugyanígy ők is.”
(ApCsel 15,10-11)
A szükségtelen vallási előírások terhe ellentmond Isten üdvözítő szándékának.

A képmutatás vádja
A képmutatás vádja olyan erősen kötődik a farizeusokhoz, hogy legtöbb nyelvben mára a farizeus szó szinonimája lett. Ezért érdemes megvizsgálni közelebbről ezt a kérdést. Azt már láttuk, hogy vannak Jézus iránt érdeklődő farizeusok,
akikre nagy valószínűséggel nem vonatkozik a képmutatás vád. De mind Jézus
farizeusok elleni kritikája, mind pedig a farizeusok Jézus elleni támadása élesen
van megfogalmazva az evangéliumokban. Számunkra a legnagyobb nehézséget
az okozza, hogy a farizeusok tanairól csak másodlagos és ellentmondó források
állnak a rendelkezésünkre:
1. Az egyik a farizeusok tanítása és életvitele között fedez fel ellentmondást: a tanítás helyes, de a gyakorlati életvitelük elitélendő, ugyanis „mondják, de nem
teszik” (Mt 23,3). Ez esetben Jézus kritikája csak a farizeusok gyakorlati életére és nem a tanítására vonatkozik. Vagyis a képmutatás kritikája a farizeusok
belső ellentmondására vonatkozik.
2. A farizeusok tanítása is elvetendő. Ennek az állításnak a bizonyításra Jézus
Iz 29,13-at idézi, azt állítva, hogy eltérnek a hagyományoktól, mert tanításuk
„csak emberi parancs”. Ennek a kritikának az alapja a Tóra és a szóbeli hagyomány közötti ellentét, amiből Jézus kritikája szerint a farizeusok az utóbbit
az előbbi kárára részesítik előnyben. Ez esetben a kritizáló Jézus és a kritizált
farizeusok pontosan tudták, hogy mit is tanítanak, és Jézus is számukra érthetően utalt a Tóra és a hagyomány feszültségére. Számunkra azonban nem áll
rendelkezésre a farizeusok kodifikált tanítása úgy, mint azt Jézus ismerhette.
Ez a farizeusok megítélésével kapcsolatos fő probléma, és ez az oka annak,
hogy – úgy tűnik – több évszázados kutatás után ma kevesebbet merünk biztosan állítani a farizeusokról, mint azt korábban tettük. Az talán biztos, hogy
nem egy egységes irányzatról van szó, hiszen Jézushoz való hozzáállásuk nem
egységesen ellenséges, de nem is megnyugtatóan baráti. Elegendő csak néhány
idézetet felsorolni a tétel bizonyítására:
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A farizeusok egy alkalommal figyelmeztetik Jézust, hogy halálos veszély fenyegeti (Lk 13,31), igaz Heródes Jézus elleni akciójáról nincs forrásuk. Jézus a főparancs és a feltámadás kérdésében egyetért a farizeusokkal (Mk 12,28-34; Mt
22,35-40), igaz a szaddúceusok ellenében. A jeruzsálemi ősegyházban Gamáliel,
aki farizeus, ellenzi a keresztények üldözését (ApCsel 5,34-39; 23,6-9), sőt úgy
tűnik, Jézus mozgalmához kapcsolódnak farizeusok, a zsidókeresztény „egyház”
tagjai, igaz szemléletük alig haladja meg a zsidó-prozelita megkülönböztetésen
alapuló hagyományos megkülönböztetést (ApCsel 15,5). Eszerint a képmutatás
vádjának konkrét tartalmát csak akkor tudjuk megmondani, ha a farizeusok tanítását és a farizeusok csoportját pontosabban leírjuk.
Meg kell jegyeznünk, hogy a farizeusokat feljelentőként ismeri a Talmud (BT,
Sotah, 22b), sőt a talmudi irodalom is tud a képmutatásukról és elítéli azt (JT,
Berakoth f. ix, 7; 13), ami a tanítás és a gyakorlati magatartásuk közötti ellentét
alapja lehet.

A farizeus-kutatás rövid története18
Már említettük, hogy az Újszövetség, Josephus Flavius és a rabbinikus források
információi egyrészt szűkösek, másrészt sok ellentmondást tartalmaznak, ezzel
nehezítik egy világos kép kialakítását. Emellett a farizeusoknak a forrásokból
megismerhető tevékenysége különböző periódusokra oszlik, illetve nem csak
vallási, hanem politikai csoportként is leírják őket. A kérdés tisztázása azért is
fontosnak látszik, mert az ókori keresztény közösség és a zsinagóga ellentétét, sőt
a későbbi keresztény antiszemita vitát ennek a viszonynak a megítélése nagyon
erősen befolyásolja. A legnagyobb hiba, ha kiragadjuk az egész viszonyt a korabeli vallási kontextusból, vagy elkülönítve vizsgáljuk a farizeuscsoport történetét,
mintha vele egyidőben nem létezett volna Jézus és követőinek népes csoportja is.
Az is fontos, hogy a forrásokkal kapcsolatban egyformán legyünk kritikusak és
mindegyikre alkalmazzuk a történetkritikai vizsgálat szabályait, különben maga a
kutató válik tudományos hipokritává19.
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Ennél a résznél erőteljesen támaszkodom Anthony J. Saldarini cikkére (Grand Rapids,
2006, 289–303. oldal).
Néhány mű a témához Johann Maier: Geschichte der Jüdischen Religion (Herder 1992)
65–68. uö: Zwischen den Testamenten Geschichte und Religion in der Zeit des Zweiten
Temples (Echter Bibel Ergenzung 3. Echter Verlag 1990) 268–272. Armand Puig I Tarrech:
Jesus. A Biography (Baylon University Press 2011) 95–100.
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Abraham Geiger (1810–1874) reformrabbi20 a farizeusok tanítását és csoportját
Hillél közelebbről megismerhető „liberális” iskolájával azonosítja, és velük szemben konzervatívnak minősíti a szadduceusokat. Egy kicsit a német reform- és ortodox zsidóság konfliktusát vetíti be tudományos munkájába. Hasonlóan jár el
Heinrich Graetz (1817–1891) zsidó történész21 és Isaac Hirsch Weiss (1815–1905)
Talmud-kutató is22. A kérdés keresztény tudományos megítélését leginkább Julius Wellhausen (1844–1918) evangélikus kutató és Emil Schürer (1844–1910)23
protestáns teológus véleménye határozta meg. Véleményüket Willhelm Bossuet
(1865–1920)24 és Eduard Meyer (1855–1930)25 ókorkutató és asszirológus is sokban követte, mindannyian a késő judaizmus legalista szárnyának tekintették a farizeusokat, akik a prófétai irányzatokkal álltak szembe. Érthető, hogy ez a megítélés
a zsidó kutatók ellenkezését váltotta ki, akik a farizeusok másfajta bemutatásával álltak elő. Elsősorban Jacob Zallel Lauterbach (1873–1942), Louis Ginzberg
(1873–1953), Louis Finkelstein (1895–1991), Leo Baeck (1873–1956) és Herbert
Loewe (1882–1940) munkáira kell gondolni26. Ők elsősorban a Midrás és a Misna
fejlődésének tükrében mutatták be a farizeusok tevékenységét. Ebben a relációban
ők lettek a haladó gondolkodók a konzervatív szaddúceusokkal szemben. Ekkor
terelődött a figyelem a Shammai és Hillél27 iskolája közötti különbségre. Igazán
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Abraham Geiger: Sadducaer und Pharisaer (Breslau 1863). Das Judenthum und
seine Geschichte von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum Ende des zwölften
Jahrhunderts. In zwölf Vorlesungen. Nebst einem Anhange: Offenes Sendschreiben
an Herrn Professor Dr. Holtzmann (Breslau, Schletter 1865–71). Lásd még: Jüdische
Zeitschrift für Wissenschaft un Leben (1857) 2 sz. 11–54.
Heinrich Graetz: History of Jesus (Philadelphia 1891–1898). A zsidók történetéről írott
nagy monográfiájának (Leipzig 1888) főleg a 3. kötetében foglalkozik a farizeusokkal.
Isaac Hirsch Weiss: Dor Dor we-Dorshaw (Bécs 1871). A szóbeli hagyomány és a halaka
kutatásában alkotott nagyot. Ps. Perles Moses magyar rabbi is mestere volt.
Schürer eredeileg német nyelvű művét (1890 T & T Clark) angolra fordította és kiegészítette Vermes Géza: A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (Edinburgh
1973).
Die Religion des Judentums im neutestementlichen Zeitalter (Berlin 1903). Érdekes lehet másik munkája is: Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum. Ein
religionsgeschichtlicher Vergleich (1893)
Ursprung und Anfänge des Christentums 1–3 kötet (Stuttgart 1921–1923).
Jacob Zallel Lauterbach: Rabbinic Essays (Cincinnati 1951). Louis Ginzberg: The
Religion of the Pharisees in Students, Scholars and Saints (Philadelhia 1928) 88–108. Louis Finkelstein: The Farisees (Philadelphia 1958). Leo Baeck: Die Pharisaer Jahrebericht
des Hochscule (Berlin 1927), ennek angol fordítása The Pharisees and Other Essays (New
York 1947). Herbert Loewe tanulmányai megtaláljuk a Judaism and Christianity kötetben
(Oesterley és Loewe, London 1937). Pharisaism: I. kötet 105–190., The Idea of Pharisaism
II. kötet 3–58.
Két legendás rabbi a Kr. u. 1. századból, etikai és teológiai tanításuk később is nagy hatással volt a zsidóságra.

új színt vitt a vitába Finkelstein, aki a farizeusok irányzatait szociológiai vonatkozásban tanulmányozta. Baeck a germán antiszemita vádakkal szemben védte a
farizeusokat, akiknek tevékenységét leginkább a nép megszentelésének szándéka vezette. Mindezen kutatók forráshasználata megegyezik abban az értelemben,
hogy csak akkor alkalmaznak forráskritikát, amikor a különböző forrásokban ellentmondást találnak. Legtöbb esetben a rabbinikus mozgalmat a farizeusi mozgalom folytatásaként képzelik el, és megfeledkeznek az átmenetet uraló forráshiányról. Ezenkívül a késő judaizmust egyetlen egységes fejlődési folyamatként fogják
fel. Keresztény szempontból a legszimpatikusabb képet a farizeusokról Robert
Travers Hertford (1860–1950)28 és Lauterbach festi azt állítva, hogy a farizeusok
a próféták által kifejlesztett etikai magatartást követték, és annak szükségességét
hirdették. George Foot Moore (1851–1931)29 presbiteriánus kutató a farizeusokat a normatív zsidóság képviselőinek tekinti, és nem másokkal való összehasonlításban, hanem a nagy zsidó témákban kifejtett véleményük alapján igyekszik
bemutatni őket. Ezzel szemben Ginzberg a farizeusok és szaddúceusok teológiai
ellentétét vizsgája. Solomon Zeitlin30 több csoportot különböztet meg a farizeusokon belül. Végül Ellis Rivkin hangoztatja azt a nézetet, hogy a farizeusok nem
tekinthetők egy zsidó szektának vagy mozgalomnak, hanem inkább egy olyan osztálynak, amely az oktatásnak szentelte minden energiáját, és akik a zsinagógában
és a Bet Din-ben (nagytanács) vezető szerepre tettek szert. Úgy véli, hogy főleg a
Hasmoneusok korában váltak meghatározó tényezővé, és Mt 23,2 ennek az időszaknak a farizeusi viselkedésére utal. Jelentős változás, hogy az összes forrással
kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy nem csak a keresztény szerzőknek volt
sajátos céljuk írásukkal, hanem Josephus Flavius-t és a rabbinikus irókat is sajátos polemizáló érdek vezette, vagyis az ő szempontjukból hasznos tulajdonságait
hangsúlyozzák a farizeusoknak. Ezen a szigorú forráskritikai úton halad tovább
Jacob Neusner (1932–),31 aki elsők között alkalmazza a rabbinikus források állításaira is a szigorú történetkritika kontrollját. Ő is úgy véli, hogy a farizeusok sokat
tettek azért, hogy a rómaiaktól elnyomott zsidók megőrizzék vallási identitásukat.
John Bowker (1935–)32 anglikán professzor úgy véli, hogy a farizeusok azon bölcsek (hákámin) közé tartoztak, akik a törvényt a napi szükségleteihez alkalmazták.
Politikailag leginkább Johannes Hirkanus idején és a templom lerombolása után
váltak meghatározó irányzatává a judaizmusnak. Hugo Mantel33 véleménye sze28
29
30
31
32
33

Robert Travers Hertford: The Pharisees (New York 1924).
George Foot Moore: Judaism in the First Centuries of Christinaism Era 1–3 kötet (Cambridge MA 1927–30).
Solomon Zeitlin: The Rise and Fall of Judean State 1–2 kötet (Philadelphia 1962–67).
Jacob Neusner: The Rabbinic Traditions about the Pharisees Before 70. 1–3 kötet (Lieden 1971).
John Bowker: Jesus and the Pharisees (Cambridge 1973)
Hugo Mantel: The Sadducees and the Pharisees (1977) in WHJP 8. kötet 99–123. Ő foglalkozott a szanhedrin történetével is.
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rint a farizeusok működéséhez egy szociális mozgalom is tartozik, amely a Tóra
előírásait állította a társadalmi konfliktusok megoldásának kulcspozíciójába. Az
első századi judaizmus meglehetősen összetett jelenség volt, a zsidók önazonosságát külső és belső tényezők határozták meg. A belső önazonosság megtalálásához
a farizeusok sokakat hozzásegítettek34.

Josephus Flavius a farizeusokról
Josephus kisebbíti a farizeusok társadalmi jelentőségét. A zsidó háború c. művében mindössze négyszer beszél róluk, azt állítva, hogy Kr. e. 1. században,
Alexandra idejében volt nagy politikai befolyásuk, és azt, hogy Heródes bátyát,
Phasaelt vádolta a farizeusok támogatásával azért, hogy megnyerje őket Heródes
ellenében. A zsidók története kilenc alkalommal beszél a farizeusokról, három említés megegyezik A zsidó háború tudósításával, ahol főleg a 13. és 18. könyvben
találunk hosszabb leírást a farizeusokról. Josephus saját életrajzában azt állítja,
hogy maga is élt a farizeusok között és megpróbálkozott a tanításuk követésével.
„Kemény munkával és nagy fáradtsággal mind a három irányzat iskoláit
végigjártam és arra a meggyőződésre jutottam, hogy amit tőlük tanultam,
nem elégít ki. És akkor hírét vettem egy Bannus35 nevű férfinak, aki odakint
a pusztában remetéskedett, pálmalevelekből font ruhákban járt és vadon
termett növényekkel táplálkozott, és tisztaság okából éjjel-nappal több ízben lemosta magát hideg vízzel. Ennek az embernek lettem a tanítványa és
kerek három évet töltöttem nála.”36 Úgy tűnik, Josephus az esszénusok és
34
35

36
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Czire Szabolcs.: A történeti Jézus. A kutatás múltja és jelene (Kolozsvár Egyetemi Kiadó
2009) 276–280., az összetettség kérdését járja körül.
Az angol kiadás jegyzete és még sokan mások úgy gondolják, hogy a szövegben leírt
Bannus azonos lenne Keresztelő Jánossal. Lásd az alábbi okfejtést „When Josephus here
says, that from sixteen to nineteen, or for three years, he made trial of the three Jewish
sects, the Pharisees, the Sadducees, and the Essens, and yet says presently, in all our
copies, that he stayed besides with one particular ascetic, called Banus, with him, and this
still before he was nineteen, there is little room left for his trial of the three other sects. I
suppose, therefore, that for, with him, the old reading might be, with them; which is a very
small emendation, and takes away the difficulty before us. Nor is Dr. Hudson’s conjecture,
hinted at by Mr. Hall in his preface to the Doctor’s edition of Josephus, at all improbable,
that this Banus, by this his description, might well be a follower of John the Baptist, and
that from him Josephus might easily imbibe such notions, as afterwards prepared him to
have a favorable opinion of Jesus Christ himself, who was attested to by John the Baptist.”
Josephus Flavius önéletrajza a Zsidó háború c. mű mellékletében, fordította Révay József
(Gondolat, Budapest 1964) 482. A szöveg angol és görögfordítása is utal a farizeusokra, a
magyar nem. „The first is that of the Pharisees, the second that Sadducees, and the third
that of the Essens, as we have frequently told you; for I thought that by this means I might

a szaddúceusok felé is tájékozódott, végül a farizeusoknál kötött ki. Simon
ben Gamáliel főpap idején lázadás volt Jeruzsálemben, ekkor Josephus
Galileába vonult vissza és Jotapata erődjét vezette. Úgy tűnik, hogy a farizeusok másként mutatkoznak meg a Hasmoneus-periódusban (Kr. e. 134–
104), előbb nagy hatással voltak Hirkanosz Jánosra, majd kegyvesztettek
lettek37. Nagy Heródes uralkodása idején (Kr. e. 37–Kr. u. 4) viszonylag
kicsi a politikai hatalmuk, ám a vallási befolyásuk nem!38 A velük kapcsolatos magatartást nagyban meghatározza tanítójuk, Pollion megítélése.
Tanítói befolyásukat a Heródes-korszak végén már a politikai hatalomban
is kamatoztatják. Josephus szerint nagyon összetett a farizeusok szerepe a
zsidók Róma ellen folytatott háborúja idején (Kr. u. 66). Azt állítja, hogy
előbb a főpap a segítségükkel akarja visszatartani a lázadástól a zsidókat
(AJ 2§409–417), majd megerősítik befolyásukat a lázadóknál (Vita 20–23),
végül egy delegáció arra kéri magát Josephust is, hogy vonuljon vissza a
Galileában betöltött hatalmi pozíciójából (Vita 196–98). Ezek az információk azonban inkább Josephus önigazolását szolgálják, a farizeusok politikai magatartására nehezen lehet ezekből elfogulatlan következtetéseket
levonni.
Josephus tehát egy középosztálybeli vallási csoportosulásként, politikai osztályként és szervezett törvénymagyarázó csoportként írja le a farizeusokat. A csoportosulás Josephus szerint főleg Jeruzsálemben fejti ki tevékenységét. A probléma
csak az, hogy a tanításukról tőle sem tudunk meg sokkal többet, mint az evangéliumokból.

A kánoni Újszövetség iratai
Érdekes, hogy Saul/Pál maga is farizeus (Fil 3,5), az egyetlen diaszpóra-zsidó,
akit farizeusként ismerünk. Mint tudjuk, előbb hevesen üldözi Jézus tanítványait,
majd keresztény misszionáriussá válik és Jézus pogány követőit egyenjogú tagokként igyekszik integrálni az egyházba. Ekkor leginkább a farizeusokkal ütközik,

37
38

choose the best, if I were once acquainted with them all; so I contented myself with hard
fare, and underwent great difficulties, and went through them all. Nor did I content myself
with these trials only; but when I was informed that one, whose name was Banus, lived in
the desert, and used no other clothing than grew upon trees, and had no other food than
what grew of its own accord, and bathed himself in cold water frequently, both by night and
by day, in order to preserve his chastity, I imitated him in those things, and continued with
him three years.
Vö. Antiquitas 13, § 228–298
Vö. Antiquitas 14, § 163–184. 15 § 1–4.
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akik – úgy tűnik – a konzervatív zsidó-keresztények csoportjába tartoznak. Pál
írásaiból nyilvánvaló, hogy ezek a farizeusok a felsőbb, és nem az alsóbb osztályokhoz tartoznak, mint Josephus szerint. Másrészt jelen vannak a diaszpórában,
sőt Szíriában is.
Márk evangéliuma nem biztos, hogy pontosan Krisztusnak 70 előtti vitáját rögzíti, hanem bizonyára a keresztények és a zsinagógalátogatók ellentétének fényében emlékezik meg ezekről a korábban lezajlott vitákról. Márk farizeusai Galileában vitatkoznak Jézussal (2,16.18.24; 3,2; 7,1; 5. fejezet; 8,11; 10,2). Jézus
Kafarnaumban találkozik velük (3,2; 7,1; 5. fejezet), de más pontosabban meg
nem határozott helyen is (2,18.24.; 8,11; 10,2), tehát megint nem jellemzően Jeruzsálemben, mint ahova Josephus a farizeusok működését teszi. Jézus a böjtről
(2,19-22), a szombatról (2,25-28; 3,4-5), a válásról (10,3-9), a tisztaság értelméről
(7,6-23) tanít, a farizeusok pedig támadják Őt, mert bűnösökkel étkezik (2,16),
sőt összefogva a heródiánusokkal politikai csapdát is állítanak neki az adópénzvitában (12,13-17). Márk úgy ábrázolja a farizeusokat, mint akik más politikai
csoportokkal is ápolnak kapcsolatokat.
Máténál a farizeusok és a szaddúceusok kétszer együtt tűnnek fel (3,7; 16,1-12),
az írástudók és a farizeusok társítása sokkal gyakoribb mint Márknál (5,20; 12,38;
23,2.13.15.23.25.27.29) ennek ellenére nem olyan megszokott a társítás, mint
Márknál (9,11.34. 12,24 21,45). Mindkét csoport jámbor vallási csoportosulásnak
tűnik fel. A képmutatás vádja nála is erőteljes (23,13.15.16.23.15.27.29). Kérdezik
arról is, hogy milyen tekintéllyel tanít (Mt 22,16), Máté Márknál is keményebb ellenfeleknek tűnteti fel a farizeusokat, de szintén Galileába helyezi a viták jó részét.
Lukács újabb epizódokkal gyarapítja Jézus és a farizeusok kapcsolatát, vagy az
írástudókkal vagy a törvénymagyarázókkal társítva őket. Nála a farizeusok kevésbé ellenségesek Jézussal, és ez jellemző az Apostolok Cselekedeteire is. Érdekes,
hogy néha beszúr kellemetlenkedő farizeusi történeteket, másokat pedig elhagy,
állapítja meg Jack T. Sanders.39. Jézus például háromszor is együtt étkezik farizeusokkal (7,36; 11,37; 14,1), nála is úgy néz ki, hogy a galileai falvakban is jelen
vannak (5,17-26.30-32; 6,7-11; 11,37-53; 14,1-3; 15,2), néhány kifejezetten szimpatikus farizeussal is találkozunk (Lk 13,31; ApCsel 5,34-39; 23,6-9). Lukács tud
arról, hogy Pál Gamáliel tanítványa (ApCsel 22,3), sőt amikor Pál Jeruzsálemben
kijelenti, hogy ő is farizeus, akkor mellé állnak a vitában (ApCsel 23. fejezet).
A Jeruzsálemből érkező farizeusok Mózes törvényének tisztaságát féltik (ApCsel
26,5). Lukács talán a legmerészebb állítása az, hogy Pál is farizeus volt.
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28

Jack T. Sanders: „The Pharisees in Luke-Acts”, in The Living Text: Essays in Honor of
Ernest W. Saunders (Groh & Jewett, New York 1985) 149–154.

János farizeusképe lényegesen különbözik a szinoptikusok leírásától. Mint tisztségviselő vezetőket és képzett tanítókat mutatja be a farizeusokat a Jézussal folytatott vitában. Nála jelen vannak Galileában és Jeruzsálemben egyaránt, és ők
Jézus legintelligensebb ellenfelei. A főpap mellé állnak, amikor Jézus ellen eljárást foganatosít. Úgy tűnik, hogy a zsinagóga-hálózat vallási kontrollját is végzik,
egyedül vagy csoportosan. Az evangélium először Keresztelő Jánossal kapcsolatban említ egy Jeruzsálemből érkezett farizeusi delegációt (1,19-28), és sietünk
megjegyezni, hogy János a farizeusok működését Jeruzsálemhez köti. A farizeusok nem hisznek Jézusban, csak a nép (7,48-49) akik nem ismerik a törvényt. A
farizeusok csak egyszer bocsátkoznak Jézussal nyílt vitába (8,13-20), de ott is úgy,
mint akik leereszkednek Jézushoz valamely felsőbb osztályból. Szerepük a vakon
született történetében (9,1-39) a legellentmondásosabb. Ott is érződik, hogy a felsőbb elnyomó és uralkodó osztályhoz tartoznak, akiktől fél a nép. János evangélista – hasonlóan Josephushoz – működési helyüket főleg Jeruzsálembe teszi, és úgy
írja le őket, mint akik aktívan részt vesznek a vezetés munkájában és döntéseiben.

Összegzés
Jézus és a farizeusok viszonyát azért nehéz pontosan meghatározni, mert egy személy és egy csoport kapcsolatát kellene pontosan definiálni. Az elsődleges források szemlélete igen eltér egymástól. A keresztény evangéliumok nem definiálják
a farizeusok csoportját és csak János szemlélete hasonlít a Josephus Flavius írásaiból megismert farizeusképre, például abban, hogy Jeruzsálemben tűnnek fel. A
rabbinikus utalások nem utalnak szorosan Jézus működésének idejére. Mindegyik
forrás történetkritikai vizsgálatát elvégezve, meg kell állapítanunk, hogy a keresztény források másodlagos utalásokat tartalmaznak a farizeusokról, amelyeket
már átszínez a keresztény közösség zsinagógával létrejött konfliktusa. Josephus
Flavius sem törekszik a farizeusok pontos leírására, és őt – főleg az önéletrajzában
– saját szerepének tisztázása jobban érdekli. Mivel – ugyan tisztázatlan módon –
de a későbbi rabbik a farizeusok törvénymagyarázatának folytatóinak tartják magukat, ezért idealizálják a működésüket, Hillél és Sammaj tevékenységét legendák
veszik körül. A farizeusok csoportjának belső szervezetét nem ismerjük és vitatott
társadalmi csoportba sorolásuk is. Működésük különböző korszakaiban a politikai
és a vallási aktivitás más-más prioritást élvez. Emiatt egyre több problémát és egyre kevesebb biztos állítást fogalmaznak meg a kutatók a farizeusok csoportjával
kapcsolatban. Talán közel áll a valósághoz, ha nem mindenben egységes vallási
csoportként definiáljuk őket. A tisztasági törvényeket és a szombati nyugalom törvényét kétségtelenül szigorúbban értelmezték, mint Jézus és tanítványi köre. Az
egy nagy kérdés, hogy mennyire voltak jelen Galileában. Ennek megállapítása
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azért is nehéz, mert az archeológiai leletek alapján sokkal kevesebb zsinagóga
volt, mint ahány település. Ezért az a kép, amelyeket az evangéliumok közölnek,
hogy Jézus tanítását sok esetben az utcákon vagy tereken mondta el és vitáit is ott
folytatta, egybevág a galileai vallási intézmények szegényes hálózatának tényével
ebben a korban. Az viszont, hogy minden kritika ellenére Jézusnak voltak farizeusi tisztelői azt mutatja, hogy minden éles retorika ellenére nem csak különbségek
voltak Jézus és a farizeusok tanításában: oktatói céljuk – a nép vallási érzékenységének növelése – azonos lehetett.
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BORSÁNYI Schmidt Ferenc
professzor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Közép-Ázsia jiddise és a korai
(középkori) és a mai zsidó-perzsa
nyelv, a dzsídí és a jázdi, valamint
az iráni zsidók rövid története
Mindenek előtt tisztáznunk kell, hogy jelen dolgozatunkban, de általánosságban is
Közép-Ázsia, vagy Közép-Kelet fogalmán mit értünk. Kijelentjük, hogy sem itt,
sem másutt Közép-Ázsia vagy Közép-Kelet fogalma sem geográfiai, sem történelmi, vagy kulturális vonatkozásában nem tévesztendő össze sem a Közel-Kelet
(pl. Izrael, Libanon stb.) sem pedig Belső-Ázsia (pl. Mongólia, Tibet stb.) fogalmával. Modern, vagy a XIX–XX. századi politikai, vagy kultúrtörténeti fogalommal élve Közép-Ázsia, vagy a Közép-Kelet fogalma alatt Iránt (Perzsiát) és az öt,
korábban az akkori Szovjetunióhoz tartozó országok, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán területét értjük, amely területek az
iszlám hódítása, és a török népek terjeszkedése folytán, illetve ez után, a nomád
török (türk) népek területei, illetve szuverén városai, államai lettek.
Mielőtt rátérnénk a zsidó jázdi és a dzsídí nyelvjárás ismertetésére, szóljunk általában a zsidó nyelvekről. Zsidó nyelvek, vagy zsidó nyelvjárások elnevezés alatt
egy sor olyan nyelvet, illetve nyelvjárást értünk, amelyek különféle zsidó közösségekben fejlődtek a mai állapotukig, a világban bárhol, többé-kevésbé Európában,
Ázsiában, vagy Észak-Afrikában. A szokványos fejlődési, alakulási sémája, módja
ezeknek a nyelveknek, illetve nyelvjárásoknak az volt, hogy héber szavakat, vagy
héber kifejezéseket adtak hozzá a helyi egymás közötti közlekedés eszközéhez,
vagyis a helyi többség nyelvéhez, olyan esetekben, amikor valamely sajátos zsidó
fogalmat akartak kifejezni. Sok zsidó közösség elszigetelt jellege miatt számos
zsidó nyelv, illetve zsidó nyelvjárás megtartott sokat a sajátos szókincséből és
nyelvtani szerkezetéből, sokkal az után, hogy eredeti nyelvében már eltűnőben
van, vagy jelentésváltozásnak van kitéve. A leginkább elterjedt, a legtöbb ember
által beszélt, a diaszpórában keletkezett zsidó nyelvek között kell említeni a jiddist, amelyet több zsidó beszélt, mint bármely más nyelvet a történelem során, ide
értve a ladinót is, amely öt évszázadon át a sz’fárd zsidóság többségének a nyelve
31

volt és a zsidó-arabot, amelyet az arab nyelven beszélő országokban használtak a
zsidók, majd egy évezreden keresztül.
A héber a liturgikus nyelve a judaizmusnak, amelyet „láson há-kódesnek” (a szent
nyelvnek) neveznek, az a nyelv, amelyen a héber Szentírást (Tana”ch) írták, az a
nyelv, amely évszázadok során a zsidó nép minden nap beszélt nyelve volt. Az i.
e. V. évszázadban azonban a héberrel nagyon közeli rokonságban lévő arám, vagy
arámi nyelv társult a héber nyelvhez, mint Júdea beszélt nyelve. Az i. e. harmadik
évszázadban már az egész diaszpórában a zsidók a görög nyelvet beszélték.
A héber nyelvet, mint a mindennapi érintkezés nyelvét Eliezer Ben-Yehuda újította meg, aki családjával 1881-ben érkezett az akkori Palesztinába, a későbbi
újra függetlenné vált Izraelbe. A modern héber nyelv manapság a hivatalos nyelve
Izrael Államnak. A tannák (a Talmud bölcsei) korszaka óta nem használták ezt
a nyelvet anyanyelvként. Tizenhat évszázadon keresztül a héber nyelvet szinte
csupán liturgikus nyelvként használták, és olyan nyelvként, amelyen a legtöbb
júdaizmussal foglalkozó könyv megjelent, és csak kevesen beszélték kizárólag
ezt a nyelvet, ők is főleg szombaton. Évszázadokon keresztül világszerte a zsidók a helyi, vagy annak a környezetnek az uralkodó nyelvét beszélték, amelybe
vándoroltak, a szóban forgó nyelvhez gyakran alkottak, kifejlesztettek egy sajátos
nyelvjárást, amely nemegyszer önálló nyelvvé vált. A jiddis zsidó-német nyelv,
amelyet az ásk’názi zsidók fejlesztettek ki, akik Közép-Európába vándoroltak,
míg a ladínó, a zsidó-spanyol nyelvet az ibériai félszigetre bevándorló zsidók,
a sz’fárdi zsidók fejlesztettek ki. Sok tényező közrejátszása folytán, közöttük az
európai Holokauszt szörnyűséges pusztítása, az arab országokból megindult nagy
arányú kivándorlás és a világ minden tájáról jövő és mindenhova eljutó vándorlása
a zsidó közösségeknek több régi és egyedi jelleget hordozó zsidó nyelv és nyelvjárás, pl. a grúziai, a zsidó-arab, a zsidó-berber, a krimcsák, a zsidó-malajalam és
sok más többnyire kihullott a használatból.
A manapság a zsidók által leginkább és legáltalánosabban beszélt három nyelv az
angol, a modern héber és az orosz, ebben a sorrendben. Néhány latin nyelv, mint a
francia és a spanyol, ugyancsak széles körben használatosak. Mindent egybevetve,
az a nyelv, amelyet a legtöbb zsidó beszélt a történelem folyamán, kétségtelenül a
jiddis, amelyet szorosan követ az angol és az után a héber. Ennek, mármint a jiddis
„előkelő” helyének az a tény az oka, hogy a jiddist beszélte a világ zsidóságának
nagy többsége (1939-es becslés szerint 13 millió) évszázadokon keresztül, valamint
az, hogy a Holokauszt pusztítása után az életben maradott jiddis nyelvet beszélők
elkeveredtek a különféle nyelveket (pl. héber, angol, orosz stb.) beszélők között,
ahelyett, hogy egyetlen nyelvre váltottak volna. Az összevetett száma azoknak a
zsidóknak, akik héberül, vagy angolul beszéltek, vagy most is beszélnek, nagyobb,
mint azoké a zsidóké, akik a jiddist beszélték valamikor.
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Háttér
A zsidó nép legrégebbi és legnagyobb becsben tartott könyve a Tóra és a Tana”ch
(vagyis Mózes öt könyve és a héber Biblia egésze, keresztény kifejezéssel élve az
Ószövetség, vagyis az Ótestamentum), amelyek összességükben szinte teljesen
bibliai héber nyelven íródtak, kis mennyiségben bibliai arámul (arámiul), amely
nyelvet széles körben használtak a zsidók hosszú történelmük során. A zsidók
mindenkor buzgón tanulmányozták ezeket a részletekbe menő héber szövegeket,
megtartották a bennük leírt törvényeket, alakították-továbbfejlesztették azokat, e
szövegekre alapozták imáik egy részét és beszélték e szövegek nyelvét. A zsidók
úgy tartották és a hívő zsidók ma is úgy tartják, hogy a héber nyelv az Örökkévaló
„nyelve”, csakúgy az a nyelv, amelyen az Örökkévaló a Tórában beszélt a zsidó
néphez, ezért nevezik „lásón há-kódesnek”, vagyis szent nyelvnek.
A legkorábbról fennmaradt héber felirat a Gezer naptár, amely az i. e. X. századból származik és az ún. paleo-héber betűkkel (paleo-ivrit) írták, vagyis „ősi
héber” betűkkel, ami folyamatosan használatban volt a Salamon által felépített
Templomig, majd átadta helyét egy új „asszír írásnak” (k’táv ’ássurit), vagyis az
ún. quadrat-, azaz a „négyzet alakú” írásnak, amelyet ’Ezra, az Írástudó alkotott,
a Babilóniai Fogságnak nevezett, babilóniai száműzetés után. Ezen idő folyamán
magában a nyelvben is történtek jelentős változások és a Misnai Héber nyelvnek
nevezett fejlődési fokozat szintjére fejlődött. Eddig a korszakig a legtöbb zsidó
héberül beszélt Izraelben és Judeában, azonban a második Templom elpusztítása
után nagy többségük átváltott az arám beszédre, és a diaszpórában élőknek szinte
az egésze koiné görög nyelven beszélt. Ennek a szükségletnek legfőbb okát abban találjuk, hogy a Tana”chot (a zsidó Bibliát) már lefordították arám nyelvre
(Targum) és görögre (Septuaginta). Amint a zsidók messze fekvő országokba, távoli vidékekre vándoroltak és azok a nyelvek változtak, amely országokban éppen
voltak, gyakran átvették a helyi nyelvet, és így alakult ki többnyelvűségük, ez
vezetett oda, hogy a zsidók elkezdték beszélni a nyelvek széles változatait. A középkor folyamán az arám (arámi) továbbra is a zsidók elsődleges nyelve volt. A
Talmud legnagyobb része arám nyelven íródott. Rasi korának francia nyelvén írt.
A középkor későbbi éveiben a zsidó irodalmi tevékenység elsősorban zsidó-arab
nyelven folyt, ami az arab nyelv volt héber betűkkel leírva, ez az a nyelv, amelyen
Májmuni (Maimonidész) írt. A héber nyelv azonban erőteljes használatban maradt
vallási és hivatalos téren, minden vallási színezetű esemény rögzítésekor, responsa
(vallásjogi kérdésre adott válasz) írásakor, Tóra tekercs másolásakor, és az arámmal (arameussal, arámival) együtt fontos helyzetben maradt a k’tubá (házassági
szerződés) írásakor és szinte minden irodalmi célra. Az idő múlásával ezek a zsidó nyelvjárások annyira különbözőkké váltak nyelvtől, amelytől eredtek, hogy új
nyelvet kezdtek alkotni, jellegzetesen héber és arám kölcsönszavak átvételével és
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más újítások alkalmazásával az „új” nyelven belül. Így jött létre egy sor sajátosan
zsidó nyelv, amelyek közül talán a legjellegzetesebb Európában a jiddis (főleg a
német nyelvből képződve), a ladínó (a spanyol nyelvből képezve), eredetileg az
al-andalus, de elterjedve más területekre, főleg a Mediterrán vidékekre, a vallásukat gyakorló zsidók 1492-es Spanyolországból való kiűzése és a „conversos”oknak az Inkvizíció általi üldözése következtében, más nyelvekkel is feldúsult.
A diaszpórában élő zsidók arra törekedtek, azt igyekeztek megvalósítani, hogy
elkülönült közösségekben lakjanak. Ily módon, az elkülönülést részben rájuk
kényszerítette a szélesebb, körülöttük élő környezet, a „gazdanép” egyedeiből álló
közösség, ugyanakkor részben saját választásuk volt, hogy így is törekedhessenek
arra, hogy saját kultúrájukat, s vele együtt népi azonosságukat lehetőleg megőrizzék. Ezek a szociológiai természetű tények közrejátszottak azoknak az okoknak
létrejöttében, amelyek lehetővé tették a „zsidó tájszólások” létrejöttét, amelyek
közül néhány dialektus idővel elkülöníthető, önálló nyelvvé fejlődött.
A XIX. század elején a jiddis nyelv volt a Közép-Európában élő zsidók fő nyelve, amelyet a zsidók többsége beszélt világszerte, míg a ladínó nyelvet, amely,
mint mondtuk, Spanyolországból származott, széles körben beszélték a maghreb
országokban (Egyiptomtól nyugatra fekvő arab lakosságú észak-afrikai területek
– Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia), Törökországban, Bulgáriában és Görögországban, valamint kisebb csoportokban Európában a zsidók még beszéltek olyan
nyelveket, illetve nyelvjárásokat, mint a zsidó-olasz, a zsidó-görög (a j’vánik),
vagy a karaim nyelve. Az arab világban élő zsidók többsége a zsidó-arab változatait beszélte, míg az Iránban lakó zsidók a zsidó-perzsa nyelvet (perzsául a dzsidit)
beszélte, míg kisebb csoportok a zsidó-berbert, a zsidó-tát-ot, vagy Kurdisztánban
a zsidó-arámit. A Béta Izrael népcsoport Etiópiában, elhagyta az amhara zsidó
változatát, a kajla nyelvet, míg a Hátsó-Indiában, vagyis Indokínában élő kocsinzsidók továbbra is a malajalam nyelvet beszélik.

Jelenlegi irányzatok
Ezt a sokszínű képet tovább tarkította, módosította az a mindent megváltoztató
történelmi vonulat, amely a késői XIX. században vette kezdetét. Az európai zsidók millióinak Észak-Amerikába vándorlása, helyesebben özönlése dramatikus
növekedését okozta az angolul beszélő zsidóknak; a Maghreb gyarmatosítása a
zsidók legtöbbjét odavezette, hogy a francia és a spanyol nyelvre váltson, azokra
helyezze a hangsúlyt. A növekvő cionizmus beszélt nyelvként fogadta a hébert,
amelynek alapvetően megnövelte a szókincsét és egyszerűsítette a hangrendszerét, a kiejtését. A váratlan mértékben bekövetkezett holokauszt tragikusan és vis�34

szavonhatatlanul kiirtotta a jiddis és a német nyelvet beszélő európai zsidók nagy
többségét, valamint az arab-izraeli konfliktus oda vezetett, hogy a legtöbb zsidó
elhagyta az arab államokat és más országokban telepedett le, főleg a héberül beszélő Izraelben és a franciául beszélő Franciaországban, amelyeknek a nyelvét
természetesen átvette.
A zsidók manapság a nyelvek nagy változatosságát beszélik, jellemző módon átvették azokat a nyelveket, amely országokban letelepedtek. A legtöbb zsidó által
beszélt nyelv az angol. A világon a második legnagyobb számú zsidó lakosság az
Egyesült Államokban él, és mellette nagy számban élnek zsidók Kanadában, ahol
az angol és a francia nyelvet beszélik, bár az ott lakó zsidók többsége az angolt
beszéli és nem a franciát, az Egyesült Királyságban (Nagy Britanniában), Ausztráliában és Dél-Afrikában, Írországban és Új-Zélandban ugyancsak él egy kisebb
számú zsidó közösség, amely elsősorban angol nyelven beszél.
Az angol nyelvet szorosan követi a zsidók között a modern héber, Izrael Állam hivatalos nyelve, amely az elsődleges beszélt nyelve az izraeli emigránsoknak is, akik
más országokban telepedtek le. Héber a napi élet nyelve Izraelben, bár az ország
állampolgárainak egy része bevándorló, aki második nyelvként beszéli a hébert.
Az angol és a héber nyelv után a legnagyobb számban beszélt nyelv Izraelben,
amelyet a zsidó népesség használ, az orosz nyelv, hozzávetőlegesen két millió
beszélővel, akik a hajdani Szovjetunióból jöttek, akiknek többsége most Izraelben
él. Körülbelül egy millió izraeli állampolgár beszél magas szinten oroszul.
A francia, a spanyol és a portugál, valamint a jiddis nyelv alkotja a végső „kötelékét” a nyelveknek, amelyeket a zsidó polgárok sokasága beszél. A francia nyelvet
a zsidók százezrei beszélik, akik Franciaországban és Quebecben (Kanada) élnek,
és akiknek a többsége bevándorló ezekben az országokban Észak-Afrikából és
eredetileg arabul beszéltek. A spanyol és a portugál nyelvet nagy zsidó közösségek
beszélik Közép-és Dél-Amerikában; Buenos Airesben hatalmas zsidó közösség él.
Kicsi azoknak a jelenlegi izraeli zsidó bevándorlóknak a száma, akik anyanyelvként a francia, vagy a spanyol nyelvet beszélik. A jiddist továbbra is csak a zsidóknak az idősebb nemzedéke beszéli, csakúgy, mint négy-, illetve hatszázezren
a Haredi közösségekben. Bár a jiddis idősebb beszélőinek a száma folyamatosan
csökken, ezzel szemben fordított érdeklődést tapasztalhatunk a jiddis nyelv és művészete iránt az akadémiai körökben, és a jiddist anyanyelvként beszélő chászid
közösségek száma növekedőben van, főleg a fiatalabb nemzedék körében.
A jiddis nyelv, amely egykor a világ zsidósága többségének beszélt nyelve volt,
továbbra is beszélt nyelv, csakúgy, mint azok a nyelvek, amelyekről a korábbiakban szó volt. Azonban, néhány ezek közül a nyelvek közül, pl. a zsidó-arámi, úgy
tűnik, hogy végzetesen elsüllyed, eltűnik.
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Az abc, a nyelvek írása
A héber betűket is felhasználták számos nyelv, ideértve az arabot, az angolt, a
franciát, a spanyolt (nem tévesztendő össze a ladínóval!) a német, (nem tévesztendő össze a jiddissel!) és a görög nyelv átírására. Bár nyilvánvalóan nincs e nyelveknek a héberrel közös vonása, ilyen gyakorlat felváltva az illető nyelv eredeti
betűivel, többször előfordult az utóbbi kétezer esztendőben, és talán egy része,
az alapja volt olyan nyelveknek, mint a ladínó és a jiddis. Viszont, a ladínót Törökországban, a latin ABC átvétele óta, rendszerint ennek az ABC-nek a betűivel
írják, olyan kiejtéssel, amilyet Törökországban használnak, és alkalmanként ez a
helyzet a görög írással is és a cirill ABC-vel.
A hajdani szovjet hatóságok a zsidó autonóm Oblasztyban (Birobidzsán) megkísérelték odafejleszteni a cirill írást, hogy alkalmas legyen a jiddis átírására.
Néhány jiddisül beszélő is átvette a latin ABC használatát a héber Álef-Bész
(Álef-Bét) helyett. Ez nagyban megkönnyítette az interneten keresztüli közlekedést anélkül, hogy igénybe kellene venni speciális héber keybordot.

Nyelvek, amelyeket zsidók fejlesztettek ki
Az üldözések folytán nyert sok tapasztalata révén a zsidó nép legalább két olyan
személyiséget adott a világ népeinek, akik megpróbálták továbbfejleszteni a nemzetek közötti megértést egy kiegészítő nyelv segítségével. Ezek közül a legismertebb L. L. Zamenhof neve, aki 1887-ben megalkotta az eszperantónak nevezett
nyelvet, amely a főbb európai nyelvek befolyását tükrözi. Charles K. Bliss Sanghajba, az ottani zsidó gettóba emigrálása arra ösztönözte őt, hogy megalkossa
Blissymbolics-nak nevezett, főleg írásbeli nyelvét, amely elsősorban az agyvérzésen átesett emberekkel való kommunikációt könnyíti meg.
Összefoglalva és némileg kiegészítve az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy
a héber nyelv a zsidóság liturgikus nyelve (láson há-kodes = a szent nyelv), az a
nyelv, amelyen a júdaizmus szentnek tartott irata, az Írás, vagyis héber betűszóval,
a T’NACH (Tóra, Próféták, [Egyéb] Írások) keletkezett és amely évszázadokon
keresztül a zsidó nép minden napjaiban beszélt nyelve volt. Az i. e. ötödik században az arám (arámi, arameus), egy a héberrel rokon, a héberhez közel álló nyelv
csatlakozott a héber nyelv mellé, mint Judea beszélt nyelve. Az i. e. ötödik évszázadban a görög nyelv lett a zsidó diaszpóra nyelve.
A héber nyelvet új életre keltette és általánosan beszélt nyelvvé tette Eliezer Ben
Jehuda, aki 1881-ben érkezett a Szentföldre, az akkori Palesztinába, a török tartományba. A modern héber nyelv Izrael Állam hivatalos nyelve. A hébert nem
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használták anyanyelvként a Tannák kora óta (i. sz. kb. 20–200). Több mint 16
évszázadon keresztül a héber nyelvet szinte teljes egészében csupán liturgikus
nyelvként használták, valamint azon nyelvként, amelyen a zsidó vallástudomán�nyal (a judaizmussal és a judaikával) foglalkozó komolyabb szakkönyveket írták
és csak kevesen beszélték is ezt a nyelvet, azok is főleg Sábbátonként, vagyis főleg
szombatonként. Évszázadokon keresztül a zsidók széles e világon a helyi, vagy az
ott uralkodó nyelvet beszélték, ahova vándorlásuk során vetődtek; gyakran kifejlesztettek egy külön, saját jelleggel bíró nyelvjárást, amely később önálló nyelvvé
vált. A jiddis nyelv abból a judaeo-germán (zsidó-német) nyelvből alakult ki, amelyet azok az ásk’názi zsidók fejlesztettek ki, akik Közép-Európába vándoroltak és
a ladínó nyelv (zsidó-spanyol), amit azok a sz’fárdi zsidók fejlesztettek ki, akik az
Ibériai félszigetre vándoroltak. Sok ráhatásnak következtében, amelyeket csak növelt az európai zsidóság közti holokauszt, az arab országokból kiinduló exódusz és
más zsidó közösségek nagy kiterjedésű, az egész világra hatást gyakorló emigrációja is hozzájárult ahhoz, hogy számtalan ősi és önálló jegyekkel bíró zsidó nyelv,
sok régi közösség saját nyelve, mint pl. a grúznik, a zsidó-arab, a zsidó-berber, a
krimcsák, a zsidó-málájálám, és sok egyéb, valamikor számos és nagy jelentőségű
beszélőt magáénak tudó zsidó nyelv kiesett a használatból.
A világ zsidósága között manapság leginkább beszélt három nyelv, mint már
mondtuk, az angol, a modern héber és az orosz nyelv, ebben a sorrendben. Néhány román nyelvet, mint a franciát és a spanyolt, ugyancsak sokan használják.
Mindent számba vetve, a legtöbb zsidó által beszélt nyelv a világtörténelem során
a jiddis, amelyet szorosan követ az angol és a héber nyelv. Ez annak a ténynek
a következménye, hogy a jiddist beszélte a világ zsidóságának a nagy többsége
évszázadokon keresztül (1939-ben kb. 13 millió) és a holokauszt következtében
a jiddisül beszélők utódai számos különböző nyelvet beszélők között keveredtek el (héber, angol, orosz stb.) ahelyett, hogy egyetlen nyelvre tértek volna át.
Az összes létszáma azoknak a zsidóknak, akik ma a hébert és az angolt beszélik,
túlhaladja azoknak a zsidóknak a számát, akik hajdanában a jiddist beszélték. (A
jiddis nyelvről bővebben a Chabad-Lubavics Egyesületnél kapható Szájról-szájra,
Magyar-jiddis szógyűjtemény, Bp. 1995. című kiadvány utószavaiban.)
Háttér
A zsidó nép legrégibb és legtöbbre értékelt könyvei a Tóra (Mózes öt könyve) és
ezzel együtt a Tanach (a zsidó Biblia), amelyek szinte teljes egészükben bibliai
héber nyelven íródtak, elenyésző részükben bibliai arám nyelven, amely széles
körben volt beszélt nyelv a zsidóság körében hosszú történelme során. A zsidók
szorgalmasan és eltökéltséggel tanulmányozták és mai nap is tanulmányozzák
részletekbe menően ezeket a héber nyelvű szövegeket, megtartják a bennük for37

mába öntött törvényeket, részben ezekre alapozzák imáikat és beszélik e szövegek
héber nyelvét, ha helyenként kissé modernizálva is. A zsidók hangoztatják és ápolják azt a hitet és meggyőződést, hogy a héber volt és a héber ma is Isten nyelve
csakúgy, ahogy ezen a nyelven fogalmazta meg magát a Tórát is, tehát ez a nyelv
„láson há-kodes”, vagyis a szent nyelv, vagy a Szentség nyelve.
A legrégebbi fennmaradt héber nyelvű felirat az i. e. tizedik században készült
„Gezer naptár”, amely az ún. paleo-héber” (k’táv ’ivrit) írással íródott, amelyet
folyamatosan használtak Salamon Templomának idejéig, amikor is átadta helyét
az asszír írásnak (k’táv ’ássurit), vagyis a manapság is használt négyzetes, vagy
az ún. quadrat (kvadrát)-írásnak, amelyet, a hagyomány szerint, ’Ezra, az írástudó
honosított meg a babilóniai számkivetettség (fogság) után. Ezen idő alatt változások következtek be a nyelvben is, minthogy az az ú. n, „Misnai héber” nyelvvé
fejlődött. Eddig az időig a legtöbb zsidó Izraelben és Júdeában héberül beszélt, bár
a második Szentély lerombolása után legtöbbjük áttért az arám nyelvű beszédre és
a kiterjedt diaszpórában élők nagy száma pedig a koiné-görög nyelvre. Az újabb
keletű igények kielégítésére a Bibliát lefordították arám nyelvre, így készült el az
első Tárgum, valamint a Biblia görög nyelvű fordítása, a Septuaginta (a Hetvenes),
ami inkább a később keletkezett latin fordításra, a Vulgátára emlékeztet, mint az
eredeti héber Tana”ch-ra. Ahogy a zsidók távoli országok területére vándoroltak,
és az illető ország nyelvét a maguk szükségleteihez igazították, vagyis a szóban
forgó nyelv egy új nyelvjárását alkották, gyakran előfordult, hogy az országban
élő zsidók átvették a hely nyelvét és így állt elő, hogy a zsidók a nyelvek nagy
változatosságát kezdték beszélni. A középkor folyamán az arám (arameus, arámi)
továbbra is megtartotta addigi helyzetét, mint a zsidóság fő nyelve. A Talmud legnagyobb részét arám nyelven írták, Rasi korának francia nyelvén írt. A középkor
további folyamán a zsidó irodalmi alkotások többségét zsidó-arab nyelven írták,
ami azt jelentette, hogy az arab nyelvű szöveget héber betűkkel írták le; ez az a
nyelv, amelyen Májmuni (Majmonídész) írt.
A héber nyelv eleven használatban maradt a vallási és hivatalos dokumentumokban és az ilyen tárgyú könyvek esetében, valamint minden fajta vallási esemény
alkalmával, a reszponza (rabbinikus kérdésre adott válasz), valamint a Tóra-tekercs írásakor, és az arám nyelvvel párhuzamosan megtartotta fontos és kiemelt
helyzetét a házassági szerződések (k’tubá) írásakor és egyéb irodalmi jellegű feladatok esetén.
Az idő múlásával az említett zsidó nyelvjárások annyira különbözőkké alakultak
az eredeti, a „szülő” nyelvtől, hogy így új nyelvek jöttek létre, jellegzetesen a
héber- és az arám nyelvből vett kölcsönszavak és más újítások, a nyelv komoly
módosulásai erős befolyásával. Így jött létre egy sor olyan nyelv, amely jellegzetes
a zsidó közösségre, ezek között talán a legfigyelemreméltóbb Európában a jiddis
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nyelv (elsősorban a német nyelvből) és a ladínó (a spanyol nyelvből), amely eredetileg al-andaluz hangzású volt, de később más helyszínekre is elterjedt, főleg a
Mediterráneum, vagyis a Földközi tenger mentén, elsősorban a zsidók spanyolok
általi 1492-es kiűzése és az inkvizíció conversos (betértek) elleni üldözései következtében.
A diaszpórában élő zsidók hajlamosak voltak arra, hogy a befogadó néptől kissé
elkülönült életet, életmódot folytassanak. Ezt az elkülönült életmódot, a többitől
különböző életkörülményeket részben a körülöttük élő, másfajta közösség erőltette rájuk, de részben az ő választásuk volt, azért, hogy így is megőrizhessék saját
kultúrájukat, ősi hagyományaikat. Ezek a szociológiai alapú körülmények és az
ezekből fakadó körülmények hozzájárultak, helyesebben közrejátszottak abban,
hogy kialakuljanak a sajátosan zsidós dialektusok, amelyek néhányából az idők
multával önálló nyelvek fejlődtek ki.
A tizenkilencedik évszázad elején a jiddis nyelv volt a kelet-európai zsidók elsődleges, fő nyelve (ily módon a jiddis nyelv vált a nyelvvé, amelyet a világ
zsidóságának nagy többsége beszélt), míg a ladínó nyelv széles körben volt elterjedt a Maghreb-országokban, Törökországban, Bulgáriában és Görögországban; kisebb csoportok Európában olyan nyelveket beszéltek, mint a zsidó-olasz
(judaeo-itáliai), jáváni, illetve a karaim. Az arab világban élő zsidók a zsidó-arabot
(judaeo-arab), illetve annak változatait beszélték, míg azok a zsidók, akik Iránban éltek, a dzsidit (zsidó-perzsát) beszélték, kisebb csoportjaik a zsidó-berbert,
a zsidó-tát-ot, vagy éppen Kurdisztánban a zsidó-arám nyelvet. A Béta Izrael ( a
falasák, akik Etiópiában éltek és zsidóknak vallották magukat) az ő általuk beszélt
kajla-nyelvet hagyták el az amhara nyelvért, míg a Dél-Nyugat Indiában, a volt
Malabar Part nevű államban élő kochin-zsidók továbbra is a malajalam nyelvet
beszélik.
Jelenlegi irányzatok
A széles, mondhatni színes képet a világ zsidósága által beszélt főbb nyelvekről
alapvetően módosították a tizenkilencedik évszázadban kezdődött nagyobb jelentőségű történelmi események. Az európai zsidók millióinak beáramlása ÉszakAmerikába drámai növekedését okozta az angol nyelvet beszélő zsidóknak; a
Maghreb-államokban folytatott gyarmatosítás okozta az ott élő zsidóság nyelvcseréjét a francia, vagy a spanyol nyelvre; a cionizmus terjedése és erősödése felélesztette a héber nyelvet és minden nap beszélt nyelvvé tette, alapjában megnövelte szókészletét és egyszerűsítette hang-állományát, illetve hangzó-készletét; a
holokauszt tragikusan és sajnos tartósan megsemmisítette a jiddisül és németül beszélő európai zsidók nagy többségét; valamint az arab-izraeli konfliktus sok zsidót
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arra bírt, hogy elhagyja az arab világot és más országban telepedjen le, elsősorban
a héber nyelven beszélő Izraelben és a francia nyelven beszélő Franciaországban,
amelyeknek nyelvét gyorsan elsajátították.
A zsidók manapság a nyelvek sokféleségét, nagy választékát beszélik, jellemző
módon, annak az országnak a nyelvét tették magukévá, amelyben élnek. A zsidók
által beszélt legelterjedtebb nyelv az angol, a második legnépesebb zsidó lakosság a világon az Amerikai Egyesült Államokban él, ugyancsak nagyszámú zsidó
közösség lakik Kanadában, ennek többsége angolul beszél és nem franciául, sok
zsidó él még az Egyesült Királyságban (Nagy Britanniában), Ausztráliában és
Dél-Afrikában. Írországban és Új-Zélandban ugyancsak él egy-egy kisebb zsidó
közösség, amely szintén angolul beszél.
Az angol nyelvet beszélő zsidók számát erősen megközelíti a modern héber nyelvet
(is) beszélők száma, Izrael államának beszélt nyelve és az Izraelből emigráltak nyelve, azoké az izraelieké, akik most más országokban élnek. Héber a minden napi beszéd nyelve Izraelben, bár az ország polgárainak egy jelentős része frissen érkezett
bevándorló, vagyis „álijázó”, akik a héber nyelvet második nyelvükként beszélik.
Az angol és a héber nyelvek után a harmadik legnagyobb számú zsidó beszélőt felmutató nyelv, az orosz nyelv, amelyet kb. két millió zsidó beszél, akik elsősorban a
volt Szovjetunióból érkeztek, és ezek többsége Izraelben él. Hozzávetőlegesen egy
millió izraeli állampolgár beszéli az orosz nyelvet folyékonyan, anyanyelvi szinten.
A francia, a spanyol, a portugál nyelvek és a jiddis nyelv alkotják az utolsó „sort”
azok között a nyelvek között, amelyeket ma nagyobb zsidó közösségek, illetve nagyobb számú zsidó népesség beszél. A francia nyelvet a zsidók százezrei beszélik
Franciaországban és a kanadai Quebec-tartományban, akiknek legtöbbje új bevándorló Észak-Afrikából és akik eredetileg maghrebi arab, vagy ladínó nyelven beszéltek, de legtöbbjük nyelvet cserélt, mielőtt elhagyta Észak-Afrikát. A spanyol
és portugál nyelvet nagy zsidó közösségek beszélik Középső- és Dél-Amerikában,
Buenos Airesben egy nagy zsidó közösség él. Egy jelentős létszámú új bevándorló
Izraelben a spanyolt és a portugál nyelvet beszéli anyanyelveként. A jiddis nyelv
továbbra is a zsidók idősebb nemzedékének beszélt nyelve marad, csakúgy, mint
a négy- és hatszázezres lélekszám közöttire becsült háredi (ultraortodox) közösségé. Bár az idősebb beszélők száma folyamatosan csökken, felélénkült a jiddis
nyelv iránti érdeklődés főleg a tudományos és az irodalmi körökben, valamint a
jiddis nyelven beszélő chászid közösségek létszáma állandóan növekszik, főleg a
fiatalabb nemzedék között.
A jiddis, amelyet valamikor a világ zsidóságának nagy többsége beszélt, továbbra is
beszélt nyelv marad csakúgy, mint az ismertetett zsidó nyelvek többsége is. E nyelvek
közül néhány azonban, nevezetesen pl. a zsidó-arámi végzetesen kihalófélben van.
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A zsidó nyelvek írása
A héber betűs írást is alkalmazták arra, hogy átírjanak néhány nyelvet, ide értve az
arabot, az angolt, a francia nyelvet, valamint a spanyolt (nem a ladínót), a németet
(nem a jiddist), valamint a görögöt. Bár nem általánosan alkalmazott, de ilyen
szokás jelent meg az elmúlt évezredben a ladínó és a jiddis esetében is. Ezzel
szemben, a ladínó nyelvet Törökországban, hasonlóan a török nyelvhez, a latin
ABC-vel írják, bár számos esetben a görög, vagy a Cyrill írással nyomtatják.
A szovjet hatóságok előtérbe helyezik a Cyrill-írást a jiddis nyelvű szövegek lejegyzésekor a Zsidó Autonóm Oblászty [Körzet] (Birobidzsán) esetében.
Zsidó-iráni vagy zsidó-perzsa
(judaeo- vagy judeo-iráni vagy judeo-perzsa) nyelv
Irán a nyelvjárások és a nyelvek sokaságának országa. A perzsa nyelv (Új, vagy
modern perzsa), az állam hivatalos nyelve mellett, szinte minden kis közösségnek
megvan a saját nyelvjárása, amelyet csak annak a közösségnek tagjai értenek. Ez
tartalmazza a vallási kisebbségeket is, mint pl. a zsidókat, a zoroasztriánusokat,
a keresztényeket és a mandaeusokat, csakúgy, mint a nemzetiségi kisebbségeket,
mint pl. a kurdokat, azeriket stb. valamint az iráni muzulmánok kisebb közösségeit (nem si’itákat), akik kis községekben, illetve távoli kisvárosokban élnek. A
nagyobb városokban, csakúgy, mint növekvő számban a kisebb közösségekben
a perzsa nyelv és változatai képezik az uralkodó nyelvet és a helyi nyelvjárások
veszélybe kerültek.
Úgy tartják, hogy az iráni ember istenéhez arabul szól, a lovához törökül beszél,
míg szeretteihez perzsa nyelven szól (Netzer, A.: J’hudé Irán bi-jáménu [Irán zsidói napjainkban. p. 27.]). A következő nyelvek mutatják a jelenlegi Irán politikai
határán belül beszélt három nyelvcsaládot: Sémi (elsősorban az arab és az arám
/arámi, arameus/ változatai), altáji és indoeurópai (főleg az iráni nyelvek változatai). A nyelvészeti Irán határai délen Észak-Indiától és keleten Afganisztántól
Bokharán keresztül Kelet-Törökországig és Irakig terjednek nyugati irányban, valamint a Kaukázusig északon.
Most a nem-perzsa iráni nyelvjárásokra fogunk összpontosítani, amelyeket a jelenlegi politikai határokon belül élő iráni zsidók beszélnek. Ezeknek a nyelvjárásoknak a legtöbbje majdnem eltűnt a nem szűnő kivándorlás (jelen esetben: álijá)
következtében Izraelbe, valamint az Egyesült Államokba és a Teheránba költözés,
valamint az ottani letelepedés folytán. Az a kevés zsidó, akik más városokban
maradtak, ugyancsak többnyire perzsául beszélnek, elhagyva az egyes helyi tájszólásokat és rábízva a megszűnésre.
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Az iráni nyelv egyik tagja, helyesebben szólva, egy ága az indoeurópai nyelvcsaládnak, ez az indo-iráni ág, amely hozzávetőlegesen szólva két főbb alcsoportra
oszlik, a Kelet- és a Nyugat iráni alcsoportra. A jelenlegi Irán politikai határai
főleg a Nyugat-Iráni nyelvjárásokat ölelik át, foglalják magukba, amelyek erősen
elnagyolt felosztásban oszthatók déli-, északi- és középső nyelvjárásokra. Részletezőbb alosztások tekintetében ld. Windfuhr, G.: West Iranian Dialects. In R.
Schmitt (ed.): Compendium Linguarium Iranicarum. Wiesbaden, 1989 körül, Ludwig Reichert Verlag. pp. 294–295.
A zsidó-iráni nyelvek nagymértékben képezik Irán nyelvészeti kutatásának tárgyát, minthogy ezek a nyelvjárások nagyon kevés változáson mentek keresztül
az iráni zsidók sok évszázados története folyamán. Ahová csak a zsidók vándoroltak, ott átvették az illető város, illetve a szóban forgó terület nyelvjárását, nagyon kevés héber és arám (arámi, vagy arameus) jövevényszóval, legalábbis az
európai zsidó nyelvekkel összevetve. Idők multával, ahogy az egyes vidékeken
lakó emberek elhagyták, vagy megváltoztatták tájnyelvüket, vagy tájszólásukat, a
zsidók által beszélt nyelv hasonló maradt az eredeti helyi nyelvjáráshoz. Példának
okáért, a zsidó-sírázi (Judeo-Sírázi, Judeo-Shírázi, Judaeo-) emlékeztet, vagyis
szinte ugyanaz, mint a XIV. évszázadi nemzeti költő, Háfiz nyelvezete, sokkal inkább emlékeztet erre, mint a Mértékadó Új Perzsa (Standard New Persian) nyelv.
A legtöbb zsidó nyelvjárás megőrizte azokat a jellegzetességeket, amelyek régen
eltűntek az Új Perzsa nyelvből, mint pl. a múlt idejű igék nyomatékosító szerkezete, amely oly gyakori, mondhatnánk rendszeresen előforduló a Közép Perzsa
nyelvben (de használata már kihalt az i. sz. VIII–IX. században) pl. zsidó-jázdi
(Judeo-Yazdi, vagy Judaeo-Yazdi) „ser-in” = én bementem (intranzitív ige, a személy az utótaggal jelezve), vagy „em-xá”, illetve em-chá = én ettem (tranzitív ige,
a személyt az előtag /prefixum/ jelzi, amely egyenlő a szóban forgó eset hozzá
függesztett, de hangsúlytalan névmásával.)
Mindösszesen a következő zsidó nyelvjárásokat dokumentálták és tanulmányozták: Eszfáhán, Jazd, Kermán, (az utóbbi két nyelvjárás nagyon hasonló, minthogy a kermáni zsidók Jazdból jöttek a XIX. században), Síráz, Hamedán, Kásán, Khunszár, Nehavand, Borudzserd és Golpájgán. Ezekhez még hozzátehetjük,
hogy kutatták a Luterá’i titkos zsargont is, amely főleg héber lexikonból és szótárból származó fogalmakra épült.
A viszonylagosan kevés héber alkotórész, amely a zsidó nyelvjárásokban található,
főleg olyan szavak, amelyek vallási jelenségekre utalnak, mint pl. „túrá” (Tóra),
tefilin (jázdi „tafílim”) = imaszij, „sziszit” (rituális rojt), „gújim” (nem-zsidó)
mind melléknévi, mind főnévi értelemben, egyes számban; „owen” (bűn, vétek”,
héber ’ávon), „mesimed” (eszfáháni „egy magános fiú”, a héber „mesumád”-ból
(egy zsidó, aki betért /a kereszténységbe/). A „beráchá”-szó (héber „áldás”), sok
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nyelvjárásban zsidók számolási fogalmaként szerepel, pl. eszfáháni „di beráchá
pir” = „két fia /valakinek/”. Sok jázdi nyelven beszélő zsidó úgy kezdi elbeszélendő történeteit „besém ásém nasze onaszlia” = „az Örökkévaló nevében, megtesszük és sikeresek leszünk”. Néhány másik héber szó, amelyek nem léteznek a
zsidó-perzsa nyelvben, vagy más zsidó-iráni nyelvjárásban, mégis megtalálják az
útjukat ezekbe a nyelvjárásokba: „nesámá” (lélek), „’ásir” (gazdag), „’ání” (szegény), száudá/szeudá (étkezés) stb. Az iráni zsidók, akik Izraelbe álijáztak, és még
beszélik eredeti nyelvjárásukat, sok héber szavat adnak hozzá, amit jobban tudunk
ezzel a kifejezéssel meghatározni: „izraeli vegyíték”, mint a héber meghatározások egyikével, pl. az izraeli jázdi kifejezéssel, vagyis „kóno l’átchil ko”, ami szó
szerint azt jelenti „kezd most”.
A nyelvjárások nagyon különböznek egymástól, és általában érthetetlenek egymás
számára. Elsősorban a kiejtések különböznek: az eszfáháni zsidók és néhány sírázi
és kásáni hasonlóan ejti az „sz”-hangot, mint az angolok a „th”-t, és a „z”-hangot,
mint a dentális „d”-t. Néhány Irakhoz közel fekvő városban, pl. Hamedánban és
Golpájgánban az ott lakó zsidók a „h”, „’” és „q”-fonémákat úgy ejtik, mint a héber és az arab szavakban az arabul beszélők ejtik, és néha hozzáadják a perzsa, a
héber és az arab szavakhoz, amely nyelvekben ezek a szavak nem is léteznek. Más
városokban ezeket a fonémákat kiejtik (a „h”-t, a „’”-t és a „q”-t, pontosan úgy,
mint a perzsa nyelvben. A hangsúly a zsidó-jázdi nyelvjárásban általában az utolsó
előtti szótagra esik, szemben a perzsa nyelvvel és más iráni-zsidó nyelvjárásokkal,
amelyekben a hangsúly általában az utolsó szótagon van. A jázdi nyelvjárásban
beszélők a héber „s’vá”-t „á”-nak ejtik, míg mások „e”-nek.
A szótár nagyon segíti a kölcsönös megértést. Példának okáért, a „nagy, terjedelmes” szó perzsául „bozorg”, de népies szóval „gonde” is lehet, a hamedáni
nyelvjárásban „maszar”, khunszári nyelvjárásban „maszár”, jázdi nyelvjárásban
pedig „masz”, vagy „gondo”, sírázi nyelvjárásban „gunda”, a kásániban „gódi”, az
eszfáhániban (iszfáháni) pedig „bele”. A „macska” jelentésű szó (perzsa nyelven:
gorbé) sírázi nyelvjárásban „gorba”, jázdiban „gorbo” (ez kétséges), a hamedáni,
khunszári, kásáni és az eszfáháni nyelvjárásban „meli”. Egy másik nagy különbség, amely a perzsa nyelvjárások között mutatkozik, a morfológiában (alaktan,
szóalaktan) mutatkozik. „Én eszem” az eszfáháni nyelvjárásban „cher-úne”, a
khunszáriban pedig „chor-on”, a jázdiban „á-chor-in”. „Én ettem” eszfáháni
nyelvjárásban „bé-m-chort”, jázdiban pedig „ém- chá” (a kötőjel, vagy a gondolatjel a szótagokat választja el anélkül, hogy valamely szünetet jelezne a beszédben.)
Néhány városban több zsidó nyelvjárás is létezett egyszerre. Olyan városoknak,
amelyekben a zsidók viszonylag későn telepedtek le, nincs jellegzetes zsidó nyelvjárásuk. Az ezekben élő zsidók vagy irodalmi új perzsa nyelven beszélnek, vagy
származási városuk nyelvjárását beszélik: Rastban, az északi Gílán-tartomány
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egyik városában, az ottani zsidók eszfáháni, kásáni, sziáhkali (egy gíláni nyelvjárás) nyelvjárást beszélnek. Teheránban (Tehrán) szinte mindegyik zsidó nyelvjárás
– iráni és nem iráni – képviselve van.
Minden zsidó-iráni nyelvjárás egyforma jövővel néz szembe: megszűnés bármifajta dokumentáció hátrahagyása nélkül. Nemcsak az elvándorlás veszélyezteti
létüket, de hasonló mértékben veszélyt jelent számukra a szociológiai helyzetük,
a saját maguk által létre hozott társadalmi helyzetük, a társadalmi környezet által
biztosított feltételek. A zsidók, különösen a fiatalabb nemzedék, alacsonyabb rangúnak tartja elődeik, őseik nyelvét. Elutasítják azt, hogy beszéljék, de sok esetben
nem is értenék meg őket, ha beszélnék.
Luterá’i – az iráni zsidók titkos „zsargonja”
A mindennapokban használt nyelv mellett az iráni zsidóknak ugyancsak volt egy
egymás között használt „zsargonjuk”, amely lehetővé tette, hogy idegenek jelenlétében titkos beszélgetést folytassanak egymással. Ez a „zsargon”, amelyet
„luterá’i” elnevezéssel illettek, egy figyelemre méltó mennyiségű héber és arámi szókészlettel rendelkezett, amelyet a perzsával (vagy a helyi nyelvjárással)
együtt, ezzel a mondattannal használtak. A luterá’i, mint minden nyelvjárás, változott (vagy, ha még beszélik: változik) helyről helyre, csakúgy, mint az elnevezése, ami a legtöbb helyen luterá’i, vagy loterá’i, Kasanban luflá’i, Golpajganban
lutrá’i, Kermansahban pedig lutru’i., Kasanban luflá’i, Golpajganban lutrá’i,
Kermansahban pedig lutru’i.
Az iráni zsidók úgy fordítják, úgy értelmezik zsargonuk elnevezését, a „lu-túrá’i”
(héber „lo tora’i) mint „nem a Tóra [nyelve] vagyis nem héber nyelv. Néhány
szaktudós ezt úgy értelmezi, mint egyfajta népi etimológiát, kimutatva, hogy a
„lútá’i” egyike a mesterségesen előállított titkos nyelv, vagyis egy „értelmetlen”
nyelv, amelyet nem-zsidók is használtak, amikor ki akarták figurázni az országukban élő zsidókat, aminek írott nyomai már olyan korai időben megtalálhatók
a nem-zsidó perzsa költészetben, mint az i. sz. X. évszázad. Más tudósok azonban
azt a véleményt hangoztatják, hogy ezek az irodalmi nyomok nem tekinthetők
másnak mint korai utalásoknak arra a nyelvre, amit ekkor a zsidók Perzsiában
beszéltek, vagy arra való utalást, hogy a nem-zsidók a titkos nyelv elnevezését a
zsidóktól kölcsönözték.
Eltérően a perzsa és az egyes vidékek helyi nyelvjárásaitól, amelyekben a héber
alkotó részek száma nagyon csekély és ezek főleg összetett igékben vannak jelen,
a luterá’i nyelvjárásban a héber és arám szavak megtartják eredeti jelentésüket
és a perzsa alkotó részek csak a kötő szavakra és a nyelvtani morfémákra, vagyis
képzőkre korlátozódnak.
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Miután ismertettük a főbb zsidó-iráni nyelvjárások és a luterá’i fontosabb jellegzetességeit, térjünk át a tulajdonképpeni zsidó-perzsa nyelvre, amely a jelenleg
is Iránban élő zsidó kisebbség (az ázsiai országok közül Iránban él a legtöbb zsidó, számukat kb. 15-20 millióra becsülik) és a középkorban virágzó zsidó-perzsa
költészet nyelve volt, valamint a Közép-Ázsiában élő zsidókat összekötő nyelv,
egyfajta ottani jiddis nyelv volt.
A zsidó-perzsa nyelv a közös neve a zsidó-iráni nyelv-változatok irodalmi és beszélt formáinak. Kiegészíti még a Perzsiában, a mai Iránban beszélt perzsa nyelvet, hogy gyakran ez alatt értik a zsidó-tadzsik (más elnevezéssel a bukharai,
vagy bokharai, zsidó bucharai, Izraelben a bukharit nyelvet) és néha a zsidó tát,
vagy dzsuhuri-t, a Dagesztánban és Észak-Azerbajdzsánban lakó ún. Hegyi Zsidók nyelvét, amelyet Izraelben olyan félrevezető elnevezéssel is illetnek kávkázit
(Qawqazit)-nak, vagy Dágesztánit-nak.
Pontosabban kifejezve, a zsidó-perzsa nyelv az új perzsa nyelv egy irodalmi formájára vonatkozik, amely kizárólag zsidó szövegekben fordul elő. Ezt meg kell
különböztetni a zsidók által beszélt nyelvjárásoktól. A legjobb megfelelői a ladínó,
az irodalmi zsidó-arab és az Ivri-Taytsch, szemben a judezmoval, a beszélt zsidóarabbal és a jiddissel.
Sohasem volt a beszélt zsidó-perzsa nyelvnek olyan változata, amely közös nyelve lett volna minden perzsiai zsidónak. A zsidók a saját helyi nyelvjárásukat beszélték, néhány „zsidós” nyommal, ilyen elemmel, pontosan úgy, mint mozlim,
keresztény, vagy zoroasztriánus szomszédaik tették, saját közösségi, foglalkozásbeli, vagy társadalmi (kaszt-alapú) nyomokkal. Ezek a nyelvjárások helység
szerint változtak. Néhány esetben ezek a nyelvjárások egy-egy perzsa nyelvjárás
pontos másai voltak, de más esetben valamelyik nem-perzsa iráni nyelvjárás képét
mutatták. A mongol hódítás előtti korszakban néha ilyen nem-perzsa nyelvjárást
választottak és használtak írás céljára, amint ez látható egy, a kairói genizában
talált dokumentumban (Shaked, S.: An Early Geniza Fragment in an Unknown
Iranian Dialect. In: Barg-e Sabz. A Green Leaf: Papers in Honour of Professor Jes
P. Asmussen. Leiden, 1988, Brill. pp. 219–235. Ugyanebben az időszakban perzsa
dialektusok használatban voltak ugyancsak írás céljára, amint ez látható Ezékiel Táfszírjében (Gindin, T.: The Commentary on the Book of Ezekiel In Early
Judeo-Persian. In: Pe’amim 84 [2000] pp. 40-54.) A mongol korszak előtti perzsa
muzulmánok szintén használtak helyi nyelvjárásokat írott szövegeikben, mint pl.
Korán-fordításukban.
A zsidó-perzsa nyelv jelentős érdeklődést kelt a perzsa nyelvvel foglalkozó nyelvészek és történészek között, mert számos archaikus nyomot, sőt szavat is megőrzött, olyanokat, amelyek már régen eltűntek az új perzsa nyelvből. Mint sok más
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zsidó nyelvben, a legkorábbi példák, amelyekkel az új perzsa nyelvből rendelkezünk, zsidó (héber) írásjegyekkel, vagyis héber betűkkel vannak lejegyezve.
Évszázadokon keresztül az irodalmi szintű zsidó-perzsa nyelv együtt létezett – és
bizonyos mértékben, még ma is együtt létezik – az általános köznyelvvel, vagyis
a muzulmán új perzsa nyelvvel. Az eredmény a kétnyelvűség, vagy éppen a háromnyelvűség, vagy a négynyelvűség és a még ennél is többnyelvűség. A zsidók
esetében lehetséges a.) egy otthon beszélt köznyelv pl. az új perzsa egy dialektusa,
vagy egy másik beszélt iráni nyelvé; b.) egy helyi formája az általában beszélt perzsának, vagyis a perzsa koinének; c) irodalmi szintű zsidó-perzsa nyelvjárás; az
előbbiekben felsoroltakhoz ez utóbbi hozzáadva; d) irányadó, vagyis általánosnak
tekintett új perzsa nyelv; e) héber és arám (arámi, arameus) és bizonyos esetekben
f) egy olyan nyelv, amely beszélt azon a helyen pl. pastu Afganisztánban, üzbék
Bucharában (Bokharában) és Szamarkandban, arab Nyugat Iránban, vagy az azeri
Kelet Iránban. Ahogy láthatjuk, bár az írásban is előforduló zsidó-perzsa nyelvjárás szolgált fő eszközül az irodalmi szintű, vagy irodalmi jellegű kifejezéshez, ez
csak egyike volt a nyelvészeti rétegeknek, amelyeket az iráni zsidók használtak.

Nyelvészeti osztályozás
A zsidó-perzsa nyelvet, illetve a zsidó-perzsa nyelvjárást úgy kell felfognunk és
tárgyalnunk, mint egy változatát az új perzsa nyelvnek, amely a legfontosabb tagja
az iráni nyelveknek. Az indoeurópai nyelvcsaládnak ez az ága magába foglalja azt
a sok változatot, amelyből csak a kurdot (kurmandzsi, kirmancsi, szorani, guráni,
zaza stb.), a pustut/pastut/pakhtut említjük Afganisztánból és Pakisztánból, az
osszétot a Kaukázusból (Oroszországból és Grúziából), a beludzsit/balucsit és
tucatját a kisebb iráni, afganisztáni, tadzsikisztáni, pakisztáni, és még oly távoli
tájakon beszélt nyelveknek is, mint Kína nyugati része.
Három fontos tényezőt kell szem előtt tartanunk:
1. A perzsa nyelv egyike a legősibb nyelveknek, egy nagyon hosszú irodalmi
hagyománnyal, amelyet a következőképpen oszthatunk fel: a) ó-perzsa, amit
ékírással és arám írásjegyekkel írtak, b) közép-perzsa, amelyet arám eredetű
ABC-vel (manicheus közép-perzsa, zoroasztriánus közép-perzsa vagy pahlavi
(pehlevi), vagy keresztény közép-perzsa és nyilvánvalóan zsidó közép-perzsa
nyelvjárásban, ld. Shapira, D.: „Biblical Quotations in Pahlavi.” In: Henoch
23. (2001), pp. 187–195. és c) új- vagy klasszikus perzsa, amelyet arab, zsidó
(héber), latin, vagy Cirill betűkkel írnak.
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2. A huszadik században három írásbeli formája van az új perzsa nyelvnek, amelyeket három különböző országban használnak a) iráni perzsa a tulajdonképpeni perzsa nyelv, b) dari, vagy fárszi-kabuli, egyik hivatalos nyelv a kettő közül
Afganisztánban a pastu mellett c) tadzsik, a korábbi szovjet Tadzsikisztán és
Üzbekisztán nyelve, amelyhez a Cirill ABC-t átalakították és bevezették a két
akkori SzSzK-ban, ma pedig a hagyományos arab írást újra bevezették. A különbségek e három változat között emlékeztetnek pl. arra a különbségre, ami a
félszigeti spanyol nyelv és Dél Amerika spanyol nyelve között tapasztalható.
Volt – és még ma is van – megfelelés a zsidó-perzsa változatai, amelyet, amelyeket a tulajdonképpeni Iránban használnak és a Közép-Ázsiában használatos
zsidó-perzsa nyelvjárás között.
3. Iránban a perzsa nyelv a pedagógia és az írásbeli kifejezés fő eszköze, bár kevesebb, mint a lakosság fele beszéli ezt a nyelvet az otthonában, az is különféle
nyelvjárásaiban, iráni és török csakúgy létezik még, mint a sémi. Pontosan
úgy, ahogy a zsidó-perzsa nyelvjárás története tükrözi az általánosnak tartott
perzsa nyelv történetét, nincs egyetlen beszélt zsidó-perzsa nyelvjárás sem,
összehasonlítva a jiddissel, vagy más zsidó nyelvekkel. Ezt meg kell értenünk
az új perzsa nyelv kiemelkedő helyzetének hátterét vizsgálva.
Az írott zsidó-perzsa nyelvjárás nyelvészeti jellegzetességei
A zsidó-perzsa szövegek két időszakra oszthatók: a XIII. évszázadban történt
mongol hódítás előtti és ennek utáni időkre. Úgy mint az általánosnak tekintett
perzsa irodalmi hagyomány, a mongol hódítás kora is egy olyan időszak volt,
amikor nagyon komoly kulturális és nyelvészeti változás történt. A zsidó-perzsa
szövegek, amelyek a mongol hódítás előtt keletkeztek, figyelemreméltó nyelvjárásbeli különbséget mutatnak; ezzel szemben, a mongol hódítás utáni korszakban
mindez megváltozott. Az elözönlés óta a zsidók „lingua francája” a klasszikus
perzsa nyelvnek (új perzsának, általános új perzsának) egy könnyed társalgási formája volt. Írás céljára a zsidók ugyanazt a nyelvet használták, mint muzulmán
honfitársaik, kevés különbséggel (kevesebb arab szóval, néhány héber és arám
szó hozzáadásával, héber betűkkel írva). A helyesírás legtöbbször fonetikus volt,
a muzulmán oktatás hiánya következtében. Ezek a helyesírásbeli tévedések fontosak ahhoz, hogy meghatározhassuk a történelmi útját a perzsa kiejtésnek.
A mongol hódítás előtti irodalmat leginkább a geniza-leletekből ismerhetjük,
amelyek a XIX. században, részben az archeológia jóvoltából kerültek elénk. A
XIV–XVII. évszázadokban a zsidó-perzsa irodalom virágzott. Bucharában (Bokhara) a XVII–XIX. század jelentette a zsidó-perzsa irodalom csúcspontját, aminek
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megújított, fejlesztett tevékenysége a késői XIX. és a korai XX. évszázadra, Jeruzsálembe tolódik. (Sim’on Cháchám).
Mint a zsidó nyelvek egyike, az írásbeli zsidó-perzsa nyelvjárás ugyanabba a fajtába tartozik, mint a klasszikus időszakba tartozó írott zsidó-arab nyelv, minthogy
felhasználja az általános új perzsa nyelvet (ÁÚP), amit héber betűkkel írtak, mintaként és tartalmaz néhány héber jövevényszót, vagy kölcsönszavat (de nem oly
sokat, mint a jiddis nyelv). Az arám kölcsönzött szavak jelenléte és felhasználása jelentős, valószínűleg visszavezethetők a zsidó-perzsa nyelv(járás) legkorábbi
szakaszaira. Sok iráni archaizmust találunk benne, amelyek elvesztek, már nem
találhatók más változataiban a perzsa nyelvnek, de általában, a szókincsbeli összetétel egyezik leginkább az általános új perzsával (ÁÚP), egy kisebb százalékával
a „művelt” arab elemeknek.
Hangtani szempontból a középkori zsidó-perzsa szövegek bemutatják, a helyesírásban mutatkozó különlegességek következtében, amelyek nem minden esetben követik az általános új perzsa nyelv (ÁÚP) mintáit, ugyanazokat a jellemző vonásokat,
amelyek a modern beszélt ÁÚP (általános új perzsa) nyelvben megvannak. A héber
nyelvből való fordítások alaktana többnyire követi a héber mintákat, nagyon emlékeztetve a ladínó nyelvre és más hasonló eredetű nyelvekre. A zsidó-perzsa irodalom
vonatkozásában egyike a legérdekesebb tényeknek az, hogy a zsidó-perzsa irodalom
sokat átvett a muzulmán-perzsa irodalom darabjai közül, különösen a költészetből,
átírva természetesen héber betűkre. Az eredeti zsidó-perzsa költészet, különösen a
bibliai könyvek és a misnai traktátusok újraírása jelenti egy másik megkülönböztető
jegyét a középkori zsidó-perzsa irodalmi termésnek.
Nem-irodalmi szintű perzsa és más iráni nyelvek
Az irodalmi szintű zsidó-perzsa nyelv mára már megszűnt, bár bizonyos ilyen
irodalmi tevékenység folytatódik Izraelben, a zsidó-bokharai (bucharai) irodalom
címe alatt és, bár sokkal kisebb kiterjedésben, a zsidó-tát nyelvű irodalom formájában, de megjegyzendő, hogy az iráni zsidók Izraelben és az Egyesült Államokban (USA) használják az általános új perzsa nyelvet (ÁÚP), csakúgy, mint a
hébert és az angolt, az irodalmi alkotásaik számára.
Mindazonáltal, a perzsa nyelv és más iráni nyelvek beszélt változatai még mindig általános elterjedettségnek és használatnak örvendenek zsidók körében.
1. Új perzsa (Iránban, Izraelben, az Egyesült Államokban (USA), Európában és
másutt.) Ez Irán általános új perzsa nyelve (ÁÚP), különösen, ahogy ott a fiatalabbak és a műveltebbek beszélik; sok idősebb perzsa nyelvet beszélő Izra48

elben, még mindig helyi népnyelvi formáit használja az új perzsa nyelvnek, de
nem szükségszerűen a sajátos zsidó formát.
2. Irán perzsa nyelvének helyi nyelvjárásai, különösen idősebb személyek és
kevésbé művelt izraeli ’olék (bevándorlók) által beszélve; az új perzsa nyelv
nyelvjárásai és az új perzsa nyelv helyi népnyelvi formái közötti különbség
gyakran eltűnik.
3. Irán nem-perzsa iráni nyelvei, főleg sajátosan zsidó változataikban, mint pl.
a jázdi stb. de közöttük megtaláljuk a kurd nyelvet is; ezeket a nyelveket és
nyelvjárásokat elsősorban idősebb bevándorlók beszélik Izraelben, és úgy látszik, hogy eltűnőben vannak Iránban, a művelődés- és a tömegtájékoztatás
terjedésének következtében.
4. A zsidó-tadzsik, vagy zsidó-bokharai (bucharai) nyelv, amelyet elsősorban újbevándorlók beszélnek, akik a volt Szovjetunióból, az USA-ból és Európa különböző országaiból jöttek Izraelbe; érdekes megemlíteni, hogy ezt a nyelvet
jelenleg pótolja a héber nyelv, de az orosz is.
5. A zsidó-tát nyelv, amelynek mind a „hivatalos” dagesztáni változatát, mind
az Észak Azerbajdzsánban beszélt változatát beszélik; a nyelvet Dagesztánban és Kabardino-Balkariában is beszélik az Orosz Szövetségben és Kubában
az északi Azerbajdzsánban; új sikeresen működő, ezt a nyelvet oktató központok jelentek meg Moszkvában, Szentpéterváron és Izraelben (különösen
’Or J’hudában) és másutt; Izraelben, csakúgy, mint Oroszországban és Azerbajdzsánban, a fiatalabb tanulni vágyók előnyben részesítik az orosz nyelvet.
Megjegyzendő, hogy a Szovjetunió szétesése és az Izraelbe történő tömeges
bevándorlás után is, Izraelben is a zsidó-tát nyelv elkezdi átadni a helyét az
orosz nyelvnek. Ez az érdekes jelenség előbb-utóbb valamilyen hatással lesz a
zsidó társadalomnyelvészetre is.
Az elmondottakat összefoglalva, megállapítható, hogy a zsidó-perzsa nyelv, amelyet dzsidinek is neveznek, egyaránt vonatkozik a zsidó nyelvjárások csoportjára,
amelyeket az Iránban élő zsidók beszélnek (beszéltek) és a zsidó-perzsa szövegekre (héber betűkkel írva). Mint egy gyűjtőfogalom, a dzsidi számos iráni nyelvet
és nyelvjárást jelöl, amelyet zsidó közösségek beszélnek (beszéltek) széltébenhosszában az egykor nagyon terjedelmes Perzsa Birodalomban, amely valójában
„világbirodalom” volt. Egy sokkal körül határoltabb fogalommal élve, a beszélt
dzsidi a zsidó-perzsa nyelvjárásra vonatkozik, amelyet zsidó közösségek beszélnek Tehrán (Teherán) és Mashad környékén fekvő területeken. Ezt a nyelvet, illetve ezt a nyelvjárást, különösen ennek irodalmi szintű formáját „látoráji” néven is
illetik, ami szó szerint „nem a Tóra [nyelve]” kifejezést jelöl.
49

Perzsa szavak a héber nyelvben és az arámban
A legkorábbi nyomai a perzsa szavak behatolásának az izraeliták, vagy a zsidók
nyelvébe, a Tana”chban, vagyis a zsidó Bibliában vannak. Azok a részek, amelyek
a Fogság (Babilóniai Száműzetés) utáni időkben keletkeztek, a héber nyelvűek
csakúgy, mint az arám nyelvűek a fő szöveg mellett sok perzsa személynevet és
sok perzsa címet tartalmaznak, számos főnevet, mint pl. „dat” = törvény, „genez”
= kincs, „pardesz” = park, kert stb. amelyek az Achaemenidák uralma idején kerültek állandó használatba.
Több mint ötszáz esztendővel ennek az uralkodóháznak a trónvesztése után a babilóniai diaszpóra zsidósága ismét a perzsák uralma alá került; és ezek között a zsidók között nagymértékben a perzsa nyelv került használatba, hasonlóképpen, mint a
Nyugaton élő zsidók között a görög nyelv. A perzsa nyelv lett a Birodalom területén
élő zsidók nagy többségének a mindennapi életben használt nyelve, szinte az anyanyelve a Babilóniában élő zsidók összességének; és száz esztendővel később, annak
a birodalomnak a Szászánidák általi meghódítása után, egy pumbeditai amóra (értelmező, i. sz. III–V, század, a tannaiták munkájának folytatói), Rab Joszéf (megh.
323) azt hirdette, hogy a babilóniai zsidóknak nincs joguk arám nyelven beszélni,
hanem helyette héber, vagy perzsa nyelven kellene beszélniük. Mindamellett az
arám maradt a beszélt nyelve a zsidóknak, mind Izraelben, mind Babilóniában, bár
az utóbbi országban a perzsa szavak nagy száma befészkelte magát a mindennapok
nyelvébe és az iskolákban használt nyelvbe, amit az a számos perzsa eredetű, vagy
perzsából képzett szó is bizonyít, amely a Babilóniai Talmudban található. Az arám
Targumban (fordításban) azonban nagyon kevés perzsa szó található, mert a harmadik század közepe után a Chumás (Tóra, Mózes öt könyve) és a Próféták (N’vi’ím)
Targumímjai (fordításai) hitelesnek és állandó szövegbeli formaként fogadták el a
babilóniai iskolákban. Ily módon védve voltak a perzsa elemek bevezetésétől is.
Szépirodalom
Rendelkezünk egy terjedelmes zsidó-perzsa költészeti vallásos irodalommal, amely
szinte teljesen a klasszikus perzsa költészet alapján íródott. (ld. Bacher Vilmos ide
vágó műveit). A leghíresebb zsidó-perzsa költő Meulana Sáhin Sirázi (i. sz. XIV. évszázad) volt, aki elbeszélő parafrázisokat (magyarázó körülírás) írt a T’nach (a zsidó
Biblia) egyes részeiről, ilyen a Múszá-Náma (Mózes története); később más költők is szereztek olyan elbeszélő költeményeket, amelyek Szufi mintára készültek. E
költemények közül sokat összegyűjtöttek és kiadtak Izraelben és Magyarországon,
valamint részben Németországban (Sim’on Cháchám, Bacher Vilmos) a XX. század
kezdetén egy bucharai-perzsa rabbi keze által, aki Izraelbe költözött, valamint a budapesti Rabbiképző hajdani igazgatója fordításában és az ő magyarázataival.
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Irán (külföldön 1935-ig: perzsia)
és az iráni (perzsiai) zsidók története
Perzsia először a Babilóniai Birodalom meghódítása után, vagyis i. e. 538-ban II.
Nagy Kürosz (Cyrusz, Cyrosz) hadjáratát követően, annak hatására lett jelentős
tényező a zsidó történelemben. Az elkövetkező két évszázadban a Mezopotámia
különböző helyein száműzetésben élő zsidók tömegei és akik otthon maradtak, a
Szentföldön, egyaránt mind perzsa uralom alá kerültek. II. Nagy Kürosz (Cyrusz,
Cyrosz), illetve Perzsia engedélye folytán visszatérhettek szülőföldjükre, Judeába,
ami akkoriban perzsa provincia, iráni birtok volt, bizonyos mértékű helyi önkormányzattal. Mindazonáltal a Közép-Kelet politikai egysége perzsa uralom alatt lehetővé tette a nagy népmozgásokat a Perzsa Birodalmon belül a Birodalom egyik
részéről a másikra. Eszter könyve elképzelte, és előre látta azt, hogy a zsidók a
Perzsa Birodalomnak mind a 127 tartományában szétszórva fognak élni és, szerinte oly számosan és fontosak lesznek a Birodalom fővárosában, Szúzában (Susán)
is. A pontos időszaka és a történelmi háttere, az ellenük tervezett összeesküvésnek,
amit nyugodtan nevezhetünk tervbe vett felkelésnek is, amit ez a Könyv elbeszél,
nem bizonyítható. Az azonban bizonyos, hogy az i. e. IV. évszázad óta éltek zsidók
jelentős számban a tulajdonképpeni Perzsiában/a mai Iránban és folyamatosan éltek még akkor is, amikor a terület Perzsiához, (Perzsia fennhatósága alá tartozott) i. e. 250-től kezdődően folyamatosan. Perzsia/Irán újra kifejezte államkénti
létezését i. sz. 225-ben a Szászánida dinasztia uralma alatt, ismét kiterjesztette
uralmát olyan ősi és befolyásos zsidó központokra, mint Mezopotámia. A Babilóniai Talmud, amely itt került kiadásra perzsa uralom alatt, bizonyságot nyújt egy
nagyon erőteljes zsidó életről a tulajdonképpeni Perzsiában/Iránban és a perzsa
királyné Súsán Ducht zsidó származású volt. Bár kezdetben kedvezőek voltak a
zsidók számára az állapotok, később a zoroasztriánus befolyás szigorú vallási üldözést hozott létre, ami abban a kísérletben csúcsosodott ki, hogy II. Jezdegerd
(Jazdagird, 438–457) uralkodása alatt megpróbálták még a zsidó vallásgyakorlást
is elnyomni. Még talán erősebb zsidó ellenes elnyomás nyilvánult meg Firúz sáh
(459–486) uralkodása alatt, amikor az akkori feltételezések szerint a zsidók megöltek két mágust a fővárosban, a zsidó alapítású Iszfahánban (Eszfáhán). Amikor I. Kavád (Kavadh, 485–531) átvette és igyekezett megvalósítania zendizmus
(zoroasztriránus tanítás) kommunisztikus gyakorlatát, a perzsiai zsidók csatlakoztak ahhoz a felkeléshez, amelyet II. Mar Zutra exilercha vezetett 513–520-ban.
A 641/642-es arab hódítás bevezetett egy teljesen újfajta, mindenkire kiterjedő
toleráns szellemet, bizonyos fenntartásokkal. A perzsiai zsidók fénykora a bagdadi
Keleti Kalifátus korára esik; a zsidók belső önkormányzatának feje az exilarcha
volt, és szellemi, műveltségi ügyekben a gá’oním (tsz., „lángész”, „tudós”, a babilóniai főiskolák, a j’sivák [tsz., jesiva] fejei)-hoz fordulhattak, akiknek nagyon
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erős volt a befolyásuk. Perzsia/Irán ebben az időben a szektariánus mozgalmaknak
(pl. Abu Issza al-Iszfahani mozgalma, kb. 700-ban stb.) a melegágya volt. Következésképpen, a karaizmus erős lábakon állt Perzsiában/Iránban a VIII. századtól, és legbefolyásosabb tanítói közül néhány (pl. Benjamin Nahvendi stb.) onnan
indult el. Bejamin Tudela (Tudelai Benjámin), a híres utazó, a XII. században
virágzó zsidó közösségeket talált ennek a területnek szinte minden pontján, amelyeket azonban később megzavart David Alroy messianisztikus mozgalma. Egy
viszonylag rövid közjáték után a mongol uralom folyamán a zsidók nagy többsége változatos képet mutat (XIII–XV. század), eközben a perzsa függetlenséget
ismét megerősítették, újra kijelentették 1499-ben a Szafavida dinasztia országlása
alatt. Az iszlám si’ita formája uralkodóvá vált, és ebből következik, hogy sokkal
türelmetlenebb is lett mind az elméletet, mind a gyakorlatot illetően. A zsidókkal
rosszabbul bántak, mint a muzulmán világ más részein, a korlátozások és megszorítások minden fajtáját gyakorolták, és a XVII. században kiterjedt üldözések és
kényszertérítések voltak, különösen Iszfahánban (Eszfahán). A körülmények időlegesen javultak a szélesebb látókörű Nadír sáh uralkodása alatt (1736–1747), aki
célul tűzte ki egy újfajta vallási szintézis megalkotását. Az ő akaratából telepedett
le egy zsidó közösség az új fővárosban, Meshedben, ahonnan a zsidók ki voltak
zárva. A halála után azonban egy durva reakció következett és a si’ita intolerancia
ismét átvette uralmi, mindent elnyomó helyzetét. Mindamellett, az egész korszakon keresztül felütötte a zsidók között fejét a viszonylag erős intellektuális élet,
ami részben a zsidó-perzsa nyelvjárásban írt irodalomban nyert kifejezést. A régi
zsidó-perzsa imádságoskönyv, amely Szá’ádja gá’on szertartásán alapult, még a
XIX. század korai esztendeiig is érvényben volt, de akkoriban átvette a helyét
a sz’fárdi (szefárd) szertartás az odalátogató izraeli (akkor: palesztinai) tudósok
munkája és befolyása mellett. A középkorból áthúzódó intolerancia körülményei
folytatódtak és 1839-ben Meshed egész zsidó lakossága kényszer-térítés áldozata
lett, bár titokban hűségesek maradtak a zsidó valláshoz. A XIX. században a perzsiai zsidóság a világ egyéb helyein élő zsidósághoz viszonyítva a legelnyomottabb zsidó közösségek között volt, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a
külföldi diplomáciai beavatkozásokat, amelyek alkalmakként segítettek a Perzsiában élő zsidók helyzetén, bár a soron következő sáhhok nem vették figyelembe
elődeik ígéreteit. 1899-től az Alliance Israélite Universelle által felállított iskolák
sokat tettek azért, hogy bevezessék a felnövekvő zsidó nemzedéket a modernebb
szemléletbe, de az effajta előrehaladás viszonylag elég gyenge volt, bár a Jedid al
Islam (az iszlámba betért zsidók perzsiai egyesülete) nem bánta, sőt bátorította a
judaizmusba való nyílt visszatérést. Bár a politikai egyenlőséget a társadalmi és
gazdasági helyzet szempontjából látszólag bevezették Perzsiában az ott élő zsidók
helyzete nagyon keveset változott. A perzsiai zsidó lakosság lélekszáma 1968-ban
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nem lépte túl a nyolcvanezret. 1948 és 1966 között 53.488 zsidó távozott Iránból
Izraelbe.
Mielőtt az iráni zsidók történelmével foglalkozó részt folytatnánk és befejeznénk,
fontos, hogy az Iránban, illetve 1935-ig viselt külföldi elnevezéssel Perzsiában
élő zsidók szempontjából olyannyira jeles Pahlavi dinasztiáról néhány mondatot
szóljunk.
A Pahlavi dinasztia, perzsául „dúdemán Pahlavi” 1925 óta, Rezá sáh Pahlavi trónra lépésétől 1979-ig, az iszlámforradalomig, vagyis Mohamed Rezá Pahlavi sáh
külföldre távozásáig uralkodott Iránban. 1935-ben Rezá sáh kibocsátott az országban szolgálatot ellátó követségek tagjai számára egy kérelmet, mely szerint örülne, ha ezen túl országát a bennszülöttek által használt Irán elnevezéssel illetnék,
az idegen eredetű Perzsia helyett.
1921-ben Rezá sáh, akkoriban az Iráni Kozák Brigád egy magas rangú tisztje,
a Brigád segítségével felkelt a Kadzsar dinasztia utolsó uralkodója, Ahmad sáh
Kadzsar kormányzata ellen és 1925-re a legerősebb személynek bizonyult az országban és elnyomott több ellene irányuló forradalmat, és ebben az esztendőben
megkoronázták, tehát sáh lett. Rezá sáhnak igen sok terve volt Irán modernizálására, amelyekhez rögtön hozzá is látott. Ezek a tervek tartalmazták az ország
kiterjedt iparosítását, az egész területet átszövő vasúthálózat kiépítését, nemzeti
nyilvános oktatási rendszer megalkotását, az igazságszolgáltatás megújítását és az
egészséggondozás fejlesztését. Bízott abban, hogy egy erős, központosított kormányzat, amelyet megfelelő oktatásban részesült személyi állomány irányít, végre
tudja hajtani terveit.
Rezá sáh az irániak százait küldte Európába tanulni, közöttük saját fiát is. E 16
esztendő alatt, 1925-től 194-ig Rezá sáh számos fejlesztési tervével átalakította Iránt egy városias-jellegű, európaibb stílusú országgá. A mindenkire kiterjedő
nyilvános oktatás gyorsan fejlődött és új társadalmi osztályok alakultak és fejlődtek. Egy professzionális középosztály és egy ipari dolgozó osztály is kifejlődött,
kiemelkedett.
Az 1930-as évek közepére Rezá sáh uralmának diktatórikus módszerei elégedetlenséget keltettek néhány társadalmi csoportban, különösen az egyházban, amely,
illetve amelyek ellenezték a reformjait.
A Pahlavi-dinasztia egy sor olyan újítást léptetett érvénybe, amelyek nagyban befolyásolták, sok szempontból fejlesztették az Iránban élő zsidóság életét és körülményeit. A si’a egyház befolyása gyengült és eltörölték a zsidókat és más vallási
kisebbségeket sújtó korlátozásokat. A Szabad Európa Rádió szerint Rezá sáh uralkodása idején „a zsidók politikai és társadalmi feltételei alapjában megváltoztak.
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Rezá sáh megtiltotta a zsidók tömeges térítését, és megszüntette a nem-muzulmánok tisztátalanságát hirdető si’ita elméletet. Engedélyezte a modern héber nyelv
beiktatását a zsidó iskolák tantervébe, valamint zsidó újságok kiadását. A zsidók
számára azt is engedélyezte, hogy betöltsenek kormányzati állásokat. Rezá sáh
felemelkedése átmeneti gyengülést hozott a zsidókat érő szorításon. Az 1930-as
években ismét bezárták a zsidó iskolákat. Rezá sáh nácibarát szimpátiája nagymértékben megrettentette az iráni zsidókat. Nem érte üldözés a zsidóságot, de,
mint általában a kisebbségeket sújtó rendeletek, úgy zsidóellenes rendeletek is
nyilvánosság elé kerültek a hírközlésben. A vallásilag motivált ellenérzésektől eltérően, „népi-nemzeti” jellegű zsidóellenes érzületek tükröződései is megjelentek,
amelyek közvetlen import-cikkek voltak Németországból.”
Az erőszakosság és az ellenségesség megnyilvánulása arab részről, ami részben összefüggött Izrael Állam újra függetlenné válásával 1948-ban, megerősödött zsidóellenes érzelmeket keltett Iránban. Ez 1953-ig folytatódott, aminek oka
volt részben a központi kormányzás gyengülése, valamint a klérus megerősödése
azokban a politikai küzdelmekben, amelyek a sáh és a miniszterelnök, Mohamed
Mosszadek között folytak. 1948–1953-tól Irán zsidóságának kb. az egyharmada
álijázott, emigrált Izraelbe. David Littman 70 000-re teszi azoknak az össz-számát, akik 1948 és 1978 között álijáztak, kivándoroltak Izraelbe.
Mosszadegh elmozdítása után, 1953-ban, Mohamed Rezá Pahlavi sáh uralma a
legvirágzóbb időszak volt Irán zsidósága számára. Az 1970-es években az iráni
zsidóknak csupán 10%-át osztályozták szegénynek; 80%-a volt középosztálybeli;
10% pedig gazdagnak minősült. Bár a zsidóság csupán kis százalékát teszi ki Irán
lakosságának, 1979-ben kettő volt az Iráni Tudományos Akadémia 18 tagja közül,
80 az egyetemek 4000 előadója közül, és 600 Irán 10 000 orvosa közül zsidó.
Az 1979-es Iszlám Forradalom előtt 80 ezer zsidó volt Iránban, akik Teh
ránban (Teherán, 60 000), Sirázban (8000), Kermánsáhban (4000), Iszfahánban
(Eszfahán, 3000) és Kuzisztán, valamint Kásán, Tabriz és Hamedán városokban
koncentrálódtak.
Iszlám köztársaság (1979 után)
Izrael Államának megalakulásakor, 1948-ban, hozzávetőlegesen 140 000–150 000
zsidó élt Iránban, a történelmi központjában a perzsiai (iráni) zsidóságnak. Azóta
több mint 85% vándorolt Izraelbe, vagy az Egyesült Államokba. Az 1979-es iszlám forradalom idején 80 000 még Iránban maradt. Ez után, a zsidó emigráció
Iránból dramatikusan megnövekedett, és kb. 20 000 még elhagyta az országot
néhány hónappal az iszlám forradalom után. Az 1980-as esztendők közepén és
végén Irán zsidó lakosságát 20 000–30 000-re becsülték. A jelentések ezt a számot
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hozzávetőlegesen 35 000-re teszik az 1990-es évek közepén, és manapság 40 000nél kevesebbre, ebből kb. 25 000 Tehránban (Teherán) lakik. Mindazonáltal Irán
zsidó közössége a legnagyobbnak számít a muzulmán országok között.
Khomeini Ajatollah találkozott a zsidó közösség vezetőivel, amikor visszatért párizsi száműzetéséből, és közzétett egy „fatvát”, ebben kinyilvánítva, hogy a zsidók
védelemben részesülnek. Az iszlám köztársaságban a zsidók vallásosabbak lettek.
Azok a családok, akik az 1970-es években teljesen „világiasan” gondolkoztak,
elkezdtek kóser étkezést tartani, és szigorúan megtartják a szombatra vonatkozó
szabályokat, még csak nem is vezetnek gépkocsit akkor. Nem mennek szombaton
étterembe, kávéházba sem moziba, és a zsinagóga lett az összpontosítás helye
társadalmi életükben.
Haroun Yashyaei, filmproducer és az Iráni Központi Zsidó Közösség volt titkára
mondotta: „Khomeini nem keverte össze Közösségünket Izraellel és a cionizmussal – ő, mint irániakat látott minket.” (Internet)
1979. március 16-án az iráni kormányzat letartóztatta Habib Elghanian-t, a Zsidó
Közösség tiszteletbeli vezetőjét „korrupció” vádjával, valamint azért, mert „ös�szeköttetést tartott Izraellel és a cionizmussal”, valamint azért, mert „barátságot
tartott fenn I-ten ellenségeivel”, azt is vádként hozták fel ellene, hogy „harcolt
I-tennel és az Ő küldötteivel szemben”, valamint „gazdasági imperializmus” vádjával. Ügyét tárgyalta egy iszlám forradalmi bíróság, halálra ítélték és május 8-án
kivégezték. (Internet) 2000-ben a kormányzat azzal vádolt 13 ortodox zsidót Siráz
Irán egy délen fekvő városában, hogy Izrael számára kémkednek. Az eset olyan
nagy nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a zsidó foglyokat több esztendei
csendes diplomáciai erőfeszítés után szabadon engedték. (Internet) 2006-ban egy
hamis történet jelent meg a kanadai National Post című folyóiratban arról, hogy
az iráni parlament (a Medzslisz) fontolóra vette azt a kérést, mely szerint egy sárga jelzés különböztetné meg Irán zsidóit. A történet valódiságát igazolta a Simon
Wiesenthal Központ (Simon Wiesenthal Center) aligazgatója. Az AIPAC kiküldött
egy „e-mail riasztást” a riportereinek, akik a történettel foglalkoztak, amely a későbbiekben jelentős újság-esemény lett az Egyesült Államokban. (Internet) Idővel
kiderült, hogy a hamis történet az iráni születésű Amir Taheri nevű újságírótól
származik.
Bár Ahmadinezsad elnök nagy hangú és durva kirohanásokat hangoztat Izrael ellen és a Héber Bevándorlókat Segítő Egyesület (Hebrew Immigrant Aid Society),
a HIAS, és izraeli hivatalnokok, valamint néhány amerikai zsidó közösségi vezető
arra igyekszik rábírni az iráni zsidókat, hogy távozzanak Izraelből, az iráni zsidók
maradnak. Bár megengedik az Iránban élőknek, hogy külföldre vándoroljanak,
azok ellen, akik ennek ellenére Iránban maradnak, felkeltődik a gyanú és az életük
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nehezebbé válik. Azoknak a zsidóknak, akik az országban élnek, nem engedik
meg, hogy szabadon Izraelbe menjenek és ha akarnak, bevándoroljanak, távozásuk előtt hosszan és bántó módon kikérdezik őket. A HIAS által felállított statisztika szerint Irán 25 000 zsidó lakosa közül 152 hagyta el az országot 2005 októbere
és 2006 szeptembere között, 297-tel kevesebb, mint az előző esztendő hasonló
időszakában és 183-mal kevesebb, mint az azt megelőző évben. A források rámutatnak, hogy azoknak a többsége, akik a jelenlegi esztendőkben elmentek, gazdasági és családi okokra hivatkozik, amelyek a távozásra bírták, és nem annyira
politikai okokra. Azt azonban meg kell említeni, hogy mind Maurice Motamed, az
iráni képviselőház zsidó tagja, mind Haroun Yeshayaei, a tehráni (teheráni) Zsidó
Központi Bizottság (Jewish Central Committee) volt tagja nyilvánosan elítélték
Ahmadinezsad furcsa nézeteit Izraelt illetően, az elnökhöz intézett szokatlan levélben, 2006 februárjában. (Internet)
Az iráni zsidók álijája (bevándorlása) Izraelbe nem mai jelenség. Valójában a
41%-a az Izraelben élő Iránból származó zsidóknak, akik az 1990-es évek első
felében Izraelben éltek, az izraeli állam 1948-ban történt függetlenné válása előtt
kerültek oda, csupán 15%-uk jött 1975 és 1991 között. Ezek főleg a vallási üldözés
miatt jöttek el.

Függelék – A bokharai zsidók története
A bokharai (buharai) zsidók
A bokharai zsidók, másképpen a buharai vagy a bukhari zsidók, héberül a
bukharim, azok a zsidók, akik Közép-Ázsiából származnak és bukhori nyelven
beszélnek, a perzsa nyelv egy nyelvjárásán. Az elnevezésük a valamikori (1920
előtti) közép-ázsiai Bokharai Emirátus nevéből ered, és akik egykor, létszámuk
alapján is, tekintélyes zsidó vallási és polgári közösséget alkottak. A Szovjetunió
összeomlása óta a zsidó lakosság többsége Izraelbe és az Egyesült Államokba
emigrált, míg mások Európa néhány államában és Ausztráliában telepedtek le.
A bokharai zsidók között még ma is él a hagyomány, bárhol is lakjanak, amely
szerint eredetük Izrael elveszett törzsei között rejlik. Ezek a zsidók igényt tartanak
rá és úgy is mondják, hogy ők Iszáchár, Náftáli és Efrájim izraelita törzseinek a leszármazottai, akik sohasem tértek vissza, Izraelbe a Babilóniai Fogságból a száműzetés után, az i. e. VI. században. Ezek a zsidók úgy tartják és úgy hirdetik, hogy
a száműzöttek közül sokan kelet felé vándoroltak az i. e. VII. és VI. században,
a Ninive bukása, Nabopolásszár kezébe kerülése (i. e. 612.) és Jeruzsálem eleste
és Nabopolásszár utóda, II. Nebuchadnezár (Nabu-kudurri-uszur) uralma közötti
időben, az Új-asszír és Új-babilóniai (chaldeai vagy káldeai) hatalomváltás idején.
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Közép-Ázsia bokharai zsidósága teljesen el volt szigetelve a világ egyéb tájain élő
zsidóktól több mint 2 évezrede, mégis sikerült számára a túlélés, valamint zsidó
azonosságuk megtartása és örökségük megőrzése a végtelenül sok furcsaság közepette. Őket tartják Közép-Ázsia egyik legrégibb népi-vallási csoportosulásának és
az elmúlt évtizedek, illetve évszázadok során sikerült kifejleszteniük egy sajátos,
egyedi és mástól megkülönböztethető kultúrát. Az elmúlt hosszú évek során sok
más keleti ország zsidó lakói, úgymint Irakból, Iránból, Jemenből, Szíriából és
Marokkóból vándoroltak ki Közép-Ázsiába (rendszerint az ún. Selyem Út igénybevételével), ugyan úgy mint annak idején a zsidók, akiket száműztek Spanyolországból az inkvizíció működésének idején, mind ezen újonnan érkező zsidók csatlakoztak a Közép-Ázsiában élő zsidó közösségekhez és később összességükben
bokharai zsidóknak nevezték mindannyiukat. Közép-Ázsiában a bokharai zsidó
közösség évszázadok során életben maradt, annak ellenére, hogy oly sok hódító és
nem kevesebb zsidóüldöző vonult keresztül rajtuk.
A legtöbb bokharai zsidó a Bokharai Emirátus területén élt, amit ma Üzbegisztán
és Tádzsikisztán foglal el, míg kisebb számban éltek Oroszországban, Kazahsztánban, Türkmenisztánban, Kirgizisztánban és a volt Szovjetunió egyéb részein,
valamint Afganisztánban és a mai Pakisztánban. A Bokharai Emirátusban az ott
élő zsidók legnagyobb számban Taskentben, Szamarkandban, Bokharában és
Kokandban voltak. Tádzsikisztánban hasonló koncentráltságban, a fővárosban,
Dusanbében éltek.
A Brit India felosztása előtt a bokharai zsidók néhánya Pesavar afgán népessége
között élt, egy olyan városban, amely jelenleg Pakisztánhoz tartozik. A felosztás
után és Izrael Államának megalakulása után ezen zsidók közül sokan Izraelbe és
más országokba mentek. Pesavarban egy zsinagóga még most is létezik, és van
még két nagy zsinagóga és egy temető a kikötővárosban, Karacsiban, amelyek
manapság is működnek.
A „bokharai” elnevezés európai utazóktól származik, akik meglátogatták KözépÁzsiát, a XVI. század táján, minthogy akkoriban a zsidó közösségek legtöbbje
a Bokharai Emirátus fennhatósága alá tartozott, ezért mindnyájan „bokharai zsidó”-ként váltak ismertté. Az elnevezés, amellyel a közösség önmagát nevezte
„Iszro’il” és „jáhúdí” volt.
A „bokharai” elnevezést átvették azok a bokharai zsidók is, akik angolul is beszélő országokba költöztek, mert a „bokharai” szó mintegy anglicizálása a héber
„bukhárí”-szónak. Mindamellett „bokharai” volt az a fogalom, amelyet az angol
és nyomukban más utazók is történelmi szempontból használtak, mintegy más
jellegű aspektusaként Bokharának, vagyis a Bokharai Emirátusnak.
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A bokharai zsidók a perzsa nyelvet használták az egymás közötti érintkezésre és
ez a nyelv fejlődött később a „bukhorivá”, vagyis a tadzsik-perzsa nyelv különálló, a másiktól megkülönböztethető nyelvjárásává, amelyben a héber nyelvnek
bizonyos nyomai vannak. Ez a nyelv könnyebb érintkezést biztosított a környező
zsidó közösségekkel és felhasználták a zsidók közötti kulturális élet egészében,
csakúgy mint a nevelésben, oktatásban. Ezt a nyelvet használták széles körben
mindaddig, míg a terület teljesen „oroszosítva” nem lett az oroszok által, és amíg
be nem szüntették a „vallásos” ismeretek terjesztését. Az idősebb bokharai zsidó
nemzedék a bukhorit, vagyis a zsidó-bokharai nyelvet használja első nyelveként,
de beszél oroszul kis bokharai tájszólással. A fiatalabb nemzedék az oroszt használja első nyelveként, de ért, vagy beszél bukhori nyelven is.
A bokharai zsidók mizráhi, vagyis keleti zsidóknak számítanak és a judaizmus
sz’fárdi irányzatába vezették be többségüket gyermekkorukban.
Az első írásos beszámoló a közép-ázsiai zsidókról az i. e. IV. évszázad elejéről származik. Ezt a Talmudban újra elbeszéli Rabbi S’muél bar Biszná, a pumbeditai talmudi Akadémia egy tagja, aki Margiánában (a jelenlegi türkmenisztáni Mervben)
utazgatott és attól tartott, hogy a helybeli zsidók által készített bor és egyéb alkohol nem kóser. A zsidó közösségek mervi jelenlétét ugyancsak bizonyítják a zsidó
írások a csontleleteken, amelyeket 1954-ben és 1956-ban hoztak felszínre.
Egy évezreden keresztül fejlődtek spanyol-zsidó, észak-keleti perzsa és arab-zsidó
népességekből ezek a közép-ázsiai közösségek, amelyek a szabadság és virágzás
időszakait tapasztalták az elnyomás korszakaival váltakozva. A „Selyem Út” létrehozatalával Kína és a Nyugat között az i. e. II. évszázadban, ami a XVI. századig
tartott, sok zsidó sereglett a Bokharai Emirátus területére és annak fejlődésében
jelentős részt játszottak. A Babilóniai Száműzetés után a Perzsa Birodalom uralma
alá kerültek és virágoztak, valamint terjeszkedtek a területen. Az V. évszázad táján azonban megkezdődött az üldözés korszaka. A babilóniai kor híres akadémiáit
bezárták és sok zsidót megöltek, elűztek (lásd a Misnában). A korai VIII. században, az arab-mozlim hódítás után a zsidókat (csakúgy mint a keresztényeket)
dhimminek nevezték és vagy kényszerítették az áttérésre, vagy egyéb kényszerintézkedéssel elérték a dzsízja elnevezésű fejadó fizetését. A XIII. században bekövetkező mongol hódítás, ami inkább elözönlésnek nevezhető, szintén hátrányosan
érintette a bokharai zsidókat.
A XVI. század elején a területet és környékét elárasztották és megszállták a nomád üzbég törzsek, akik szigorú iszlám szemléletet és vallásgyakorlatot, valamint
vallási fundamentalizmust honosítottak meg. A főváros bizonyos negyedeibe rekesztve kétségbe vonták a zsidók alapvető jogait és sokukat arra kényszerítettek,
hogy felvegye az iszlám vallást. Az üzbég uralom alatt a bokharai zsidóknak fi58

gyelemreméltó megkülönböztetésben volt részük. Arra kényszerítették őket, hogy
viseljenek megkülönböztető fekete, vagy sárga ruhát, hogy látható legyen a másságuk a muszlim lakosságtól. Minthogy a bokharai zsidókat dhimminek tartották,
a bokharai zsidó háztartások fejeit arcul kellett csapni egy muszlimnak az évi adó
beszedésekor.
A XVIII. század közepén gyakorlatilag minden bokharai zsidó a Bokharai Emirátus területén élt. 1843-ban a bokharai zsidók összegyűjtöttek 10 000 ezüst
tan’gát és ezért egy földterületet vásároltak Szamarkandban, amelyet Mákhálláj
jákhudionnak neveznek és közel van Regisztonhoz.
A XVII. század elején alkották az első zsinagógát Bokhara városában. Ez Omár
kalifa rendeletének áthágásával készült, ő ugyanis ebben megtiltotta új zsinagóga építését és arra ösztönzött, hogy az iszlám bejövetele előtt alakult és azóta is
működő zsinagógákat rombolják le. Az első bokharai zsinagóga megalkotása két
ember nevéhez köthető: Nodir Divan-Begi – egy jelentős mágnáséhoz és egy nevét elhallgató özvegyéhez, aki, a feljegyzések szerint, túljárt járt egy főhivatalnok
eszén.
Az 1700-as évek folyamán a bokharai zsidóknak szembe kellett nézniük számos
figyelemreméltó hátrányos megkülönböztetéssel és üldözéssel. A zsidó központokat bezárták, a körzetben lakó muzlimok rendszerint arra kényszerítették a zsidókat, hogy vegyék fel az iszlámot, és a bokharai zsidó népesség drámai módon
csökkent, addig a pontig, amikor már szinte meg is szűnt. Az erőszakos iszlámra
való térítésnek köszönhetően, az üldözésnek és a világ más tájain élő zsidóságtól
való elzárás miatt a bokharai zsidóság elkezdte hiányolni a zsidóságának ismeretét, a zsidó tudást és a zsidó vallásának gyakorlását. Csupán három könyvet tarthattak a Tóra öt könyvéből, nem tudtak héberül és a bár micvákat a t’fillín-rakással
helyettesítették.
1793-ban egy sz’fárdi zsidó a marokkói Tetuanból, akit Joszéf Maimonnak (vagy
Joszéf Mammonnak) hívtak, Bokharába utazott és az ott lakó zsidókat nagyon
rossz körülmények között találta, főleg a vallási feltételeik izgatták. Ezért úgy
határozott, hogy ott, közöttük telepedik le. Maimon (vagy Mammon) nagyon elkedvetlenedett, sőt kétségbe esett azt látva, hogy oly sok zsidó nélkülözi a zsidók
vallási szokásainak és a zsidó törvényeknek az ismeretét és a szem előtt tartását.
Szellemi vezetőjük lett, aki nevelni akarta őket és az ottani zsidó közösségben fel
akarta éleszteni a judaizmus hitét és tanításainak megtartását. Maimon megváltozatta Perzsiából hozott vallási hagyományaikat és helyettük meghonosította a
sz’fárdi zsidó hagyományokat. A Maimon megérkezése előtti időkben Bokhara
zsidó élete szinte teljesen megszűnt és közel-keleti zsidók jöttek Közép-Ázsiába
és csatlakoztak a megszűnés küszöbén álló bokharai zsidó közösséghez. Maimon
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ottani tevékenysége és a közel-keleti zsidók odaköltözése, letelepedése KözépÁzsiában sokat segített a megszűnés szélén álló bokharai zsidó közösségnek az
újjászületésben.
A XIX. század közepe táján a bokharai zsidók megkezdtek Izrael Földjére költözni,
ott letelepedni. A földterületet Jeruzsálemben, ahol letelepedtek, Bokharai Negyednek (S’chunat há-Buchárím-nak) nevezik és ma is létezik.
1865-ben orosz csapatok szállták meg Taskentet és ekkor a zsidóknak jelentős bevándorlása kezdődött az újonnan létrehozott Turkesztán Körzetben. 1876 és 1916
között ott a zsidók szabadon gyakorolhatták vallásukat. A bokharai zsidók tucatjai
kerültek fontos állásokba, az orvostudományban, a jogtudományban és az államigazgatásban jelentős tisztségeket töltöttek be, valamint sok zsidó meggazdagodott. Sok bokharai zsidó sikeres és tiszteletben tartott színész, művész, táncos,
zenész, énekes, filmproducer és sportember lett.
A szovjet rendszerben, Izrael Államának megalapítása előtt, a bokharai zsidók a
világ legelszigeteltebb zsidó közösségei közé tartoztak. A szovjet uralom bevezetésekor, 1917 után, a zsidó életet, a zsidó életmódot nagyon megnehezítették.
Az 1920-as és az 1930-as években a zsidók ezreit érte vallási elnyomás, javaik
elvétele, bebörtönzés és sokan menekültek Izraelbe. Közép-Ázsiában a zsidó közösség megkísérelte hagyományainak megőrzését, míg közben hűséget mutatott a
kormányzat irányában. A II. világháború és a holokauszt sok ásk’názi menekültet
hozott a Szovjetunió európai területeiről és Kelet-Európából Üzbegisztánba, illetve Üzbegisztánon keresztül a Szovjetunióba. Az 1970-es évek elején történt a
világtörténelem által ismert legnagyobb bokharai zsidó emigráció, minthogy Üzbegisztán és Tadzsikisztán szinte egész zsidó lakossága kivándorolt Izraelbe és az
Egyesült Államokba, ami a kivándorlási korlátozások lazításának tulajdonítható.
Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején szinte minden Bokharában maradt zsidó elhagyta Közép-Ázsiát és Izraelbe, az Egyesült Államokba, Európába,
vagy Ausztráliába költözött az utolsó tömeges kivándorlási hullámmal, amellyel a
bokharai zsidók elhagyták szülőföldjüket.
A bokharai zsidók nagyon büszkék zsidó örökségükre és zsidó vallásukra, amelyek a legfőbb alkotó részei kultúrájuknak. A legtöbbjük elkötelezett cionista és
erősen támogatja Izraelt. A bokharai zsidók ugyancsak támogatják a közép-ázsiai
kormányzatokat az iszlám-fundamentalisták elleni harcukban.
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CZIRE Szabolcs
unitárius teológiai tanár

A történeti Jézus helye
az ókori csodatevők típusainak
viszonylatában
Jézus csodáinak megítélése az évszázadok folyamán kéz a kézben haladt általában
a csodák valláson belüli jelentőségének, és egyáltalán a csodák lehetségességének
a koronként változó kérdésével.1 Ha nem is általánossá, de többségivé vált az
a nézet, hogy Jézus ismételten vitt véghez olyan tetteket, amelyeket ő maga és
környezete csodaként értelmezett. Ezek a gyógyítói és „démonűzői” (exorcizmus)
tevékenységére érvényesek, míg az ún. természeti csodák2 sokkal inkább a követők Jézusról mint messiásról mondott példázatainak tekinthetőek. A zsidó kutatók
bekapcsolódásával és az antik kultúrák szélesebb módszertani vizsgálatával fokozódott a kutatás érzékenysége Jézus korának miliője iránt, így Jézus csodatevő
működésének a kortárs csodatevők typoszán belüli elhelyezhetősége egyre inkább
a viták kereszttüzébe került. Ez a tanulmány a csoda-kutatásnak ezzel a szeletével
foglalkozik.3
Jézus történetiségének vizsgálata számos más hasonló történetiség-kutatással kapcsolódott össze: a történeti Keresztelő János, a történeti Pilátus, a történeti Pál,
hogy csak egy pár példát említsünk. Ezek közül az egyik legmeghatározóbb az,
amely a történeti Galileára néz. Az első századi Galilea kulturális jellegének meghatározási nehézségei a galileai születésű Jézussal kapcsolatos kérdésfelvetésekre
1

2

3
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Kutatástörténeti irodalomhoz lásd: Graham H. TWELFTREE: The Message of Jesus I.:
Miracles, Continuing Controversies. In: Tom HOLMÉN – Stanley E. PORTER (szerk.):
Handbook for the Study of the Historical Jesus (4 Vols.) Brill Academic Pub., 2011, 2517,
n.1.
A klasszikussá vált felosztás Bultmanntól származik, aki három nagy csoportba osztotta
az evangéliumi csodákat: apofthegmák, ahol a történet csattanóját a jézusi mondás hordozza, gyógyítási és természeti csodák. Lásd. R. BULTMANN: the History of the Synoptic
tradition. New York, Harper and Row, 1963.
Hogy milyen érvek mentén tekinthető a történeti kutatás részének a csodák kutatása, lásd
Michael R. LICONA – Jan G. van der WATT: Historians and Miracles: The principle
of Analogy and Antecedent Probability Reconsidered. In: HTS Teologiese Studies/
Theological Studies 65(1), 2009, 129.

is rányomják bélyegüket.4 Mindenekelőtt arra a kérdésre nehéz válaszolni, hogy
milyen vallási és etnikai összetételű volt az első századi Galilea, hogy az milyen
mértékben került hellenista kulturális hatások alá, és hogy ez a hatás milyen válaszokat váltott ki a lakosság zsidó hagyományokhoz ragaszkodó részéből.
Amikor a csodatevő Jézus megértéséhez javasol a szakirodalom ókori csodatevő
típusokat, szintén ezt a kettős utat járja: akik Galilea túlnyomó zsidó jellege mellett érvelnek, azok elsősorban zsidó párhuzamokra mutatnak rá, akik pedig a hellenista hatásokat hangsúlyozzák, azok a görög–római világ csodatevőivel keresik
a hasonlóságot. Az alábbiakban Jézus működését a négy leggyakrabban megfogalmazódó csodatevő típus viszonyában tekintjük át, amellyel által a szakirodalom
megpróbálja Jézus helyét kijelölni az ókori vallástörténet koordinátarendszerében.
Hellenista vonatkozásban az 1. isteni ember (theios aner) és a 2. mágus, zsidó
vonatkozásban a rabbinikus–talmudi hagyományokra visszavezethető 3. karizmatikus csodatevő és 4. zsidó jel-próféta kategóriáit nézzük meg. A tanulmány végén
a mellett érvelünk, hogy 5. Jézus saját tipológiai kategóriát képviselt, amelyek a
hasonlóságok mellett egyedivé teszik csodatevő tevékenységét.

1. Jézus és a hellenista „isteni ember” (theios aner) típusa
E kategória mitologikus prototípusa a gyógyítás görög-római istene, Aszklépiusz,
a bizonytalan történelmi emlékezetig visszanyúló hús-vér képviselője pedig az
első században élt újpüthagoreus bölcs és csodatevő, tyanai Apollóniosz. Bár
Philostratus a harmadik század elején megírta Apollóniosz életét, a történetiséget
illetően nagy kétségek merülnek fel.5 A könyvben tartalmaz egy olyan esetet, amikor Apollónioszt Rómában egy halottnak hitt fiatal lányhoz hívnak. Ezt olvassuk:
„…mindössze megérintve a testét, és néhány szót mormolva fölötte, felébresztette a látszólag halott lányt, aki azonnal visszanyerte hangját, és vis�szatért apja házához. […] Namármost azt megmondani, hogy vajon az élet
parányi szikráját vette-e észre a lányban, ami elkerülte az orvosok figyelmét […] vagy ténylegesen visszahívta és újraélesztette a lelkét, nehéz lenne
megmondani, nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik jelen voltak.”6
4
5
6

A Jézus-kutatás judaizmus-kutatás kontextusához lásd CZIRE Szabolcs: A történeti Jézus.
A kutatás múltja és jelene. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2009, 261–280.
Például utazásai során sárkányokkal találkozik. A történelmi kétségek összefoglalásához
lásd: John P. MEIER: A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Vol 2: Mentor,
Message and Miracles. New York, Doubleday, 1994, 579–580.
PHILOSTRATUS: Life and Times of Apollonius of Tyana. Ford. Charles P. EELS. University Series: Language and Literature, vol. 2.1. Stanford Universyty Press, 1923, 4.45
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A hellenista „isteni ember” típus még harminc évvel ezelőtt is sok kutató számára volt kiindulópont az evangéliumi csodák értelmezéséhez. Ebben különösen
W. Bauer7 és L. Bieler8 úttörő munkájának volt nagy szerepe. E kutatói logika
szerint a hellenista világban általánosan ismert szent ember vagy isteni ember típusának mintájára alkotta meg Márk – és nyomában a többi evangélista – a maga
Jézus-portréját. Ez részben a diaspóra vagy hellenista zsidóság közvetítésével érkező hatás spontán átvételének tekinthető, részben pedig a konkurens vallási helyzetre válaszoló apológia szándékos megnyilvánulásaként. A kutatás ehhez hasonló
tendenciát ismert fel Josephus Flaviusnál (A zsidók története) és Philonnál (Vita
Mosis), akik Mózest mindketten hellenista mintára rajzolták meg.
Újabban jelentős aggályok merültek fel a megközelítés helyességét illetően. A
megközelítés téves voltát leginkább C. Holladay9 és B. Blackburn10 igyekeztek
bizonyítani.
Először is: vitatható, hogy a hellenista görög világ vallási-filozófiai szemléletében
egyáltalán létezett-e egy ilyen elkülöníthető „isten-ember” kategória.11 Eszerint
tehát nincs itt többről szó, mint egy hipotetikusan létrehozott kategóriáról, amely
nagyon képlékenyen magában foglalja mindazokat a legendás vagy történeti vallási-filozófiai hősöket, akiket a hellenizmus befolyásterületén az átlagostól eltérő
erkölcsi, bölcsességi vagy csodatevői képességekkel hozhatóak összefüggésbe.12
Holladay arra a következtetésre jut, hogy az általa vizsgált forrásokon belül (főként Jospehus és Philo) nem bizonyítható, hogy a zsidó történetírásban a hősök
istenítése vagy csodagyógyító tevékenységük túlzott fokozása jellemző lett volna
a judaizmus népszerűsítése és a hellenizált zsidók visszatérítésére okán. E szerint
aligha helyénvaló a hellenista zsidóságot látni közvetítő közegként.
7
8
9
10

11

12
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Walter BAUER: Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. Fortress Press, 1996 (német eredeti 1934).
Ludwig BIELER: QEIOS ANHR. Das Bild des ’Göttlichen Menschen’ in Spätantike und
Frühchristentum. I–II. Vienna, 1935–1936.
Carl R. HOLLADAY,.: Theios Aner in Hellenistic Judaism. Missoula, 1977.
Barry L. BLACKBURN: Theios Aner and the Markan Miracle Traditions: A Critique of
the Theios Aner Concept as an Interpretive Background of the Miracle Traditions Used
by Mark. Tübingen, Mohr, 1991. Lásd továbbá: Erkki KOSKENNIEMI: The Function
of the Miracle Stories in Philostratus’ Vita Apollonii tyanensis. In: Michael LABAHN –
Bert J. L. PEERBOLTE – L. J. L. PEERBOLTE: Wonders Never Cease: The Purpose of
Narrating Miracle Stories in the New Testament and Its Religious Environment (Library of
New Testament Studies). T&T Clark, 2006, 70–86.
Mellette érvel pl. Gail P. CORRINGTON: ’The Divine Man’. His Origin and Function in
Hellenistic Popular Religion. American University Studies VII/17, New York, Bern and
Frankfurt, 1986.
Joel GREEN – Scot Mcknight – Howard I. MARSHALL (szerk.): Dictionary of Jesus and
the Gospels, IVP, 1992, 191.

Blackburn három csoportban tárgyalja azokat a történelmileg azonosítható személyeket, akik egyáltalán „igényt tarthatnak” az „isteni ember” megjelölésre.
A látnokok csoportján belül 13 nevet tárgyal, de itt nem talál közeli kapcsolatot az evangéliumokkal. Szintén csak 13-at sorol fel a gyógyítók csoportjában, de
itt is arra a következtetése jut, hogy többnyire olyan mitologikus alakokkal van
dolgunk, akik a legtöbb esetben nem is végeztek csodás gyógyításokat, csupán
hétköznapi orvosi tevékenységet folytattak. Az utóbbi tekintetében kivételt képez
Aszklépiosz, akinél meg kell különböztetni a Homérosz előtti emberi szakaszt
és az azutáni isteni szakaszt. Aszklépiosz szigorú értelemben vett csodás gyógyításai csak az utóbbi időszakhoz kapcsolódnak, hiszen az elsővel kapcsolatban a
gyógyítás tudományának tanulásáról, gyógynövények használatáról, sőt műtéti
beavatkozásokról olvasunk. Több hasonlóság ismerhető fel tyanai Apollóniusszal,
aki esetében a 3. században keletkezett egyetlen életrajzi jellegű forrásunk sokkal
valószínűbben áll az evangéliumok hatása alatt, mintsem fordítva.13
Végül Blackburn a más csodatevők csoportjában 15 nevet sorol fel, de a közvetlen
kapcsolatot Jézussal egyik esetben sem látja bizonyíthatónak. Összegző megállapítása, hogy az összesen vizsgált 41 „jelöltből” mindössze 10 közelíti meg a csodatevő
kategóriát, és legtöbbjük nevéhez csak egy-egy gyógyítás emléke kötődik. Kivételt
csak Aszklépiosz és Püthagorasz képez, de igen kérdéses, hogy személyük és a róluk
fennmaradt hagyomány egyáltalán kapcsolatba hozható-e Jézussal és a róla fennmaradt hagyománnyal.
Az utóbbi évtizedek szerzői egyre inkább tartózkodnak az „isteni ember” típust
mint lehetséges kategóriát kapcsolatba hozni Jézussal14, és újabb javaslatok fele
fordulnak.

2. Jézus és a mágus típusa
Vallástörténeti/vallásfenomenológiai nézőpontból széles körű az egyetértés, hogy
az antik világot mágikus világszemlélet jellemezte.15 A nehézség akkor kezdődik, amikor a „mágikus” meghatározását a „vallásos” viszonyában kell megtenni.
13
14
15

Hasonlót sejtet KOSKENNIEMI, i.m., 82–86.
Jaap-Jan FLINTERMAN: The Ubiquitous ‘Divine Man’. In: International Review of the
History of Religions. Vol. 43, No. 1, 1996, 82–98.
„Nem szabad azt feltételeznünk, hogy a mágia és a vallásos csoda nem ugyanazokat a
jellemvonásokat hordozza vagy, hogy a mágia csupán a vallás primitív előfutára volt.
Sőt tény, hogy a mágia elkülönítése a vallástól csak a 16. századtól jelentkezik.” Hans H.
PENNER: Rationality, Ritual, and Science. In: Jacob NEUSNER – Ernest S. FRERICHS –
Paul V. FLESHER (szerk.): Religion, Science, and Magic: In Concert and in Conflict, New
York, Oxford University Press, 1989, 12.
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Ugyanakkor látni kell, hogy a mágia pejoratív áthangzása miatt egyfajta „Jézusmentés” folyik a szakirodalom egy részében, azaz elkötelezett kísérlet arra, hogy
Jézust az ókori csodatémához általánosan kapcsolódó mágikus világkép alól kivonva próbáljuk meg értelmezni. Mára az újszövetségi csoda-kutatásnak a legszélesebb ölelésű témáját jelöli a mágia fogalma, minden lehetséges álláspontnak
vannak emblematikus képviselői.
A kérdés röviden ez: értelmezhető-e Jézus úgy, mint mágikus csodatevő? A vita
törésvonalait leginkább a fogalom nagyon eltérő definíciós kísérletei jelölik. Egyet
kell értenünk A. Segal megállapításával: „Jóllehet a vallási és antropológiai kutatások a történelem folyamán a «mágia» nagyszámú meghatározásával rukkoltak
elő, a meghatározások egyike sem nyert általános elfogadottságot.”16
Kis iróniával és egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy ez a vita Marcel Mauss
felismerésétől Marcel Maus felismeréséig ível, amelyet immár több mint száz éve
így fogalmaz meg: mágikus rítusnak „nevezünk minden olyan rítust, amely nem
tartozik egyetlen kultuszhoz sem, amely magánjellegű, titkos, rejtélyes, és amely a
tiltott rítusok mint határ felé tendál […] Látnivaló, hogy a mágiát nem rítusainak
formája segítségével, hanem azokkal a feltételezésekkel határoztuk meg, amelyek
között ezek a rítusok lejátszódnak, és amelyek kijelölik helyüket a társadalmi szokások együttesében.”17
Vagyis a különféle csodatevők közötti különbséget („pap”, „isteni ember”, „isten
fia” vagy „mágus”) az ókorban az dönti el, hogy milyen a társadalmi státusuk és
sikerük. Ugyanazt a csodatevőt minősítheti környezete pozitívan, és akkor „isten
fia”, vagy negatívan, és akkor „mágus”, éspedig aszerint, hogy szimpátiával vagy
ellenszenvvel viszonyulnak-e hozzá. Mindezt M. Smith állítja először az általa
felfedezett Titkos Márk evangéliumához írt magyarázatában18, majd a gondolatot
elmélyítő Jézus, a mágus19 című könyvében.
Smith egyoldalú Jézus-ábrázolását joggal érte kemény kritika, de érdeme marad,
hogy a kutatást a mágia és a vallás, a mágus és egyéb csodatevők viszonyának
16

17
18
19
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Alan F. SEGAL: Hellenistic Magic: Some Questions of Definition. In: Studies in Gnosticism
and Hellenistic Religion Presented to Gilles Quispel. (szerk. R. van der BROCK–M. J.
VERMASEREN), Leiden, Brill, 349–375. Hasonlóan MEIER, miközben Jézussal kapcsolatban elutasítja a mágia kifejezés használatát: „Bár sok olyan meghatározásunk van,
amelyek képesek megragadni a legfontosabb sajátos vonásokat, lényegében egyik sem alkalmas arra, hogy igaznak bizonyuljon a mágia minden formájára mindenik kultúra mindenik helyén.” I. m. 540.
Marcel MAUSS: Szociológia és antropológia. Budapest, Osiris, 2004, 64. Kiemelés eredeti.
Morton SMITH: Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark. Cambridge, 1973,
Harvard University Press. 228–229.
Morton SMITH: Jesus, the Magician. New York, 1978.

tisztázása felé irányította. A dilemmát mindenekelőtt az okozza, hogy az újszövetségi csodaelbeszélések helyenként olyan közel esnek az antik világ mágikus csodaleírásaihoz, hogy mindez ideig nem sikerült olyan világos kritériumrendszert
felállítani, amely egyszer s mindenkorra külön tudná választani az újszövetségi
csodákat és a pogány mágusok csodatetteit. Ráadásul az evangéliumok konkrétan
is szólnak arról, hogy Jézust mágia gyakorlásával vádolták (vö. Mk 3,22; plánosz,
goész, mágosz: Jn 7,12; Mt 27,63).
Világossá vált, hogy amikor mágiát emlegetnek, akkor nagyon eltérő dolgokat értenek rajta. Már az ókorban is két értelemben használták a fogalmat: egy leginkább
csalónak, szemfényvesztőnek fordítható pejoratív értelemben, és egy kultusszal
szinonim, semleges értelemben, mint az emberfölötti hatalmak befolyásolásának
cselekvését. Kizárólag az előbbi értelemben használja a Héber Biblia (Ószövetség) és a Talmud is, amikor „varázslót” vagy „varázslatot” említ (pl. 2Móz 22,17;
Ez 13,18–21). Ezzel szemben gyógyítást mindig Isten attribútumának tekinti (pl.
2Móz 15,26), mint amelyet az ő küldöttjeinek hordozniuk kell. A héber hagyomány mindig tudott sikeres mágikus tettekről, mint például a fáraó embereinek a
sikeres csodáiról, de Javhe erejét, a tőle jövő megtartó csodát mindig felsőbbrendűnek tekintette. A Talmud elrendelte, hogy mindazok, akik csatlakozni akarnak a
Szanhedrinhez, képesnek kell lenniük mágikus cselekedetre, mert az emberfeletti
erők igazi szakértőinek késznek kell lenniük megérteni az ellenfeleik technikáit.
Ahogy N. Janowitz összegez: „Ami a zsidó mágiát megkülönböztette, legalábbis
sok ókori ember véleménye szerint, hogy a zsidó mágusok sokkal eredményesebbek voltak.20
Mint említettük, a modern kutatók konzervatívabb tábora arra törekszik, hogy Jézust távol tartsa e pejoratív fogalomtól, de nehezen tudnak válaszolni a kérdésre:
ha Jézus csodatevő volt ugyan, de nem gyakorolt mágiát, akkor hol a kettő között
a határ?21 Vagyis maradt a klasszikus kérdés: mi a különbség a vallás és mágia
között?
A másik tábor antropológiai szempontokat vesz figyelembe, és ezek alapján módosította a mágia, a mágus értelmét. J. Hull például a szinoptikus és hellenista
mágikus hagyományokat összehasonlítva arra a következtetésre jut, hogy „számunkra ma lehetetlen megkülönböztetni a mágikust a csodástól anélkül, hogy az
utóbbiban ne kellene nagymértékben módosítanunk a szigorú értelemben vett cso20
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Naomi JANOWITZ: Magi cin the Roman Wold: Pagan, Jews, and Christian Religion int
he First Christian Centuries. (szerk. Deborah SAWYER – John SAWYER, London, New
York, Routledge, 2001, 24–55.
Példának okáért utalhatunk Ed P. SANDERSRE, aki szerint „senki nem tagadhatja, hogy
Jézus csodáinak némelyike mágikus vonásokat hordoz”. Vö. Sanders: Jesus and Judaism.
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dás jelentését.”22 Hull érveit a világszemlélet szintjén is megfogalmazza: „A héber
attitűdben a természet és történelem iránt minden át van itatva mágikus-csodás
szemlélettel. […] Elég csak Mózesre és a bronzkígyóra gondolni, vagy Illés és
Elizeus halott-feltámasztásaira, vagy a Bírák könyvének történeteire a frigyládával kapcsolatban, és máris látható, ahogy azokat áthatja a mágikus szemlélet és
gyakorlat.”23
A mágus és a csodatevő közötti különbség tehát elsősorban társadalmi konvenció
kérdése, nem „leíró”, hanem „előíró” jellegű.24 Széles körben ismert az olyan fajta
megkülönböztetés törekvése, amely a vallásban önmegadást, a mágiában kényszerítést, a vallásban imádatot, a mágiában technikát próbál láttatni, mint például
J. G. Frazer Az aranyág című híres könyvében.25 E második csoporthoz tartozó
szerzők szívesen utalnak a kulturális antropológiai kutatásokra, amelyek mit sem
igazoltak abból a teológiailag örökérvényűnek látszó meghatározásból, amely szerint a vallásos ember áhítattal és megadással fordul az istenség felé, törekedve az
isteni akarat megismerésére és saját életében való elfogadására, míg a mágus az
emberfölöttit saját akaratának érvényesülése érdekében igyekszik kényszeríteni.
D. Aune, aki a bibliai csodaértelmezés számára próbál egy megfelelően árnyalt
mágia-fogalomhasználathoz eljutni, azt mondja: az antropológusok körében egyre
általánosabb az a meggyőződés, hogy a mágia és vallás közti megkülönböztetés
nemcsak félrevezető, de teljességgel használhatatlan is.26 Ezzel együtt valamely
közösségen belül a „mágikus olyan vallási devianciaként határozható meg, amelyben az egyéni vagy közös célok keresése eltér attól, amit a domináns vallási intézmény meghatároz”.27 Az előbbi értelme mentén sarkítva az mondható, hogy vallás
az, amit „mi gyakorolunk”, mágia az, amit „ők gyakorolnak”. A vallás általában
az autoidentifikáció része, míg a (pejoratív) mágia a heteroidentifikációjé. A kettő
egymással szoros kapcsolatban áll, hiszen a mágikus mindig az adott uralkodó
vallási kontextus hatásait, jelentésrendszerét viseli magán.
J. D. Crossan épp ennek mentén módosította Aune meghatározását, és javasolt új
kategóriát: szerinte helyesebb, ha Jézust nem karizmatikus, hanem mágikus cso22
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datevőnek tekintjük. Ezáltal ugyanis sokkal jobban megragadható az, hogy az ő
ereje a hivatalos vallási intézményektől függetlenül nyilvánult meg.28 A vallás és
mágia különbségére felhozott érvekre reagálva úgy véli, hogy azok nem meggyőzőek, és nem is lehetnek, mert: „vannak a mágiának gonosz, embertelen, patologikus és ártó vonásai, de hasonlóan vannak ilyen elemek a valláson belül is, és ezeket mindkét esetben lokalizálni és nevesíteni kell… Ezek a tények azonban nem
érvénytelenítik egyik jelenséget sem, mint ahogy a kuruzslók sem az orvosokat.
Másodszor, hatékonyság és hasznosság kérdéseit kétségtelenül mindkét jelenségnél vizsgálni kell, és meg kell különböztetni a közvetlen eredményeket, mint amilyen a kezelés, gyógyulás vagy helyreállítás, és a közvetett eredményeket, mint a
remény, létértelem, megerősítés, de azonos mércével kell mérni mindkét oldalon.
[…] Végül Jézus mint egy a hagyomány által megőrzött első századi csodatevő
(mágus) különbözhet ugyan mondjuk Illéstől vagy Elizeustól, vagy különbözhet
azoktól a professzionális mágusoktól, akik birtokolták ama mágikus tekercseket,
de ezt tetteik összehasonlításával kell megállapítani, és nem motivációikat előfeltételezésekkel találgatva. Összegezve tehát: vallás és mágia, vallási csoda és
mágikus hatás alapvetően nem különíthető el egymástól.”29
A félreértés elkerülése végett fontos újra hangsúlyozni, hogy itt egy kulturális antropológiai szempontok szerint módosított fogalomhasználatról van szó, amely némileg távol esik mind az ókori mind a mai pejoratív értelmű fogalomhasználattól.
A fenti vélemények a karizmatikus csodák és mágikus csodák hasonlóságát, határaik képlékenységét hangsúlyozták. Marad-e tehát lehetőség a különbségek felmutatására?
Az első különbségtétel lehetősége mellett H. C. Kee érvelt legmeggyőzőbben: a
két csodatétel más-más technikát használ. „Amikor a megszálló erő legyőzésére
alkalmazott technika önmagában hatékony, akkor a csodatett mágikus. Amikor a
csodatett mögött az a szemlélet áll, hogy az istenek vagy istennők közreműködésére van szükség, akkor karizmatikus tettel van dolgunk. Amikor pedig a test
természetes működésének megsegítéséről van szó, akkor orvosi tettel.”30
Kee nem azt állítja, hogy minden mágikus csodánál eleve hiányoznak az istenek,
és hogy minden karizmatikus csoda eleve mellőzi a technikákat. Sokkal inkább
arról van szó, hogy míg az előbbinél egy ritualizált technikai szemlélet érvényesül,
28
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amely szélsőséges esetekben akár ex opere operato módon fejti ki hatását, addig a
karizmatikus tettek esetében az isteni erő által szavatolt egyéni autoritás a döntő,
amikor is a legtöbbször minden technika alkalmazása nélkül, csupán szavak által
történik a csoda.
A második különbségtétel a személyes implikáció oldalártól ragadható meg: míg a
mágikus csodatétel ritkán feltételez egy személyes kapcsolatot a csodatevő és kliense között, sőt a beavatkozás gyakran az utóbbi tudomása nélkül történik, addig a
karizmatikus gyógyítás a személyes kapcsolatban valósul meg, hiszen a csodatétel
lehetetlenné válik a gyógyítóba vetett hit, bizalom és pozitív elvárás nélkül (vö.
Mk 6,5–6).
És végül, a harmadik különbség, hogy míg a mágikus csodák jellemzően egyéni
célok szolgálatában állnak (akár a közösség mutatja be saját érdekében, akár valaki a közösség vagy valamely tagja ellen), addig a karizmatikus gyógyítások a
teljesség helyreállítása vagy annak szimbolikus megjelenítése által a közösségbe
való visszaemelést teszik lehetővé. Sőt gyakran arról hallunk, hogy a karizmatikus
gyógyító egy új közösséget hív életre.
Amennyiben az ókorra a legszélesebb körben jellemző mágikus szemlélet értelmében használjuk a mágia fogalmát, úgy joggal vetődik fel a kérdés, hogy Kee vajon nem-e az egyik fajta mágia gyakorlatát szegezi szemben egy másik fajtáéval.
Ebben a vonulatban helyezhető el G. Twelftree kiegyensúlyozottabb állásfoglalása, amely abból indul ki, hogy a Jézus gyógyítói tevékenysége folyamán használt
technikák – amelyek ugyan elszórtan, de megjelennek az evangéliumokban – párhuzamait az antik irodalom mágikus gyógyításokat taglaló részeiben találjuk.31
Jézus sokkal inkább személyközpontú és nem technikaközpontú, de ez önmagában még nem mondd többet, mint másfajta mágia-hagyományt. Mert nem lehet
figyelmen kívül hagyni, hogy Jézust a környezete időnként mágusnak tekintette.
P. Bush szerint külön kell választani Jézus egyszerű emberekből álló környezetének a véleményét és a professzionális mágusok önjellemzéséből levonható következtetéseket. Ezek alapján megállapítható, hogy Jézust a professzionális mágusok
nem tekintették volna maguk közül valónak, hisz nem volt sajátos képzettsége a
mágikus rítusokban, és gyakorlata csak a gyógyításokra korlátozódott.32
Összegzésként megállapítható, hogy Jézus saját korának gyermekeként, csodatevő tevékenységében számos mágikus gyakorlatra emlékeztető elemet használt,
31
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de ezek önmagunkban Jézust még nem teszik mágussá.33 A kérdés technikákra néző
megközelítésénél célravezetőbb az üzenet, a jelentés oldaláról közelíteni, ami Jézus
egyediségét felismerhetővé teszi az ókori csodatevők világában. Ezekre a sajátosságokra a tanulmány záró részében térünk ki. Addig is egy bizonyos: a kutatásnak ez
a területe még nem zárult le, Jézus és a mágia kérdése még jó ideig nyitott marad.34

3. Jézus és a zsidó karizmatikus csodatevők
Távol a mágia fogalomkörétől, Vermes Géza35 Jézus gyógyítói tevékenységét a
zsidó hagyományon belül, közelebbről pedig a galileai sajátos vallási kultúrán
belül látja elhelyezhetőnek. Jézus természetfeletti ereje nem a technikákból vagy
titkos erőktől származott, hanem Istennel való közvetlen kapcsolatából, és ennek
jelölésére a karizmatikus fogalom a legmegfelelőbb. A csodatevő próféták és más
szent emberek leggyakrabban a következő két módon vittek véghez csodákat:
imára válaszként érkező csoda és a szent név kiejtésére válaszként érkező csoda
formájában.36
Vermes mintegy négy évtizede Jézus megértéséhez egy zsidó karizmatikus (sőt
egyenesen „haszid”) környezetet javasolt, amely véleménye szerint a Jézus-kori
Palesztinát jellemezte.37 Javaslata jól illeszkedik a mai kutatásnak azon törekvésbe, hogy Jézust visszahelyezze a zsidó vallási és kulturális környezetbe. Vermes
Jézust mindenekelőtt olyan haszid csodatevők típusán belül próbálja megrajzol33
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ni, mint amilyen a palesztinai esőcsináló Körrajzoló Honi (hellenizált alakjában
Oniász) és két unokája, a haszid Abba Hilkia és a félrevonuló természetű Eltakart
Hanan (Hanan ha-Nehba), de főként a galileai rabbi Hanina ben Dosza, aki „a kategória legkiválóbb példája”38. Megállapítása szerint „az újszövetségi Jézus jól illik ebbe a képbe, ami ugyanakkor érvényessé és hitelessé teszi ezt a képet: ugyanis
nem tagadható, hogy a palesztinai judaizmus olyan alakja rejtezik az evangéliumok mögött, mint amilyenek a Honik meg a Haninák lehettek.”39
Vermes úgy látja, hogy igen sok a hasonlóság Jézus, valamint a Misna és Talmud
karizmatikus, szent emberei között, s ez megalapozottá teszi a „tipológia” alkalmazását, még akkor is, ha kifogásolhatjuk a tudósítás-részletek között fennálló
időbeli távolságot. A kiemelt közös vonások a következők: mindenekelőtt mindannyian csodatevők, és mind galileai származásúak. Gyógyítói tevékenységük
valamilyen szinten mind párhuzamba állítható az Ószövetség két nagy csodatevő
prototípusával, Illéssel és Elizeussal, és mindannyiukkal kapcsolatba hozható az
„Isten fia” megnevezés (vagy önmegjelölésként, vagy mások általi megnevezésként). Ha Jézust a később élt Haninához hasonlítjuk, akkor az analógiák sora tovább bővül: a hagyomány mindkettejük esetében jegyzett fel exorcizmusokat, és
a gyógyítói tevékenység fölött mindketten meghatározó erkölcsi tanítók is voltak,
akik a jogi és rituális kérdések helyett mindenekelőtt a szegénység mindennapi
életét meghatározó kérdései felé fordultak.
Vermes javaslata napjainkig nagy befolyású maradt, termékenyen járulva hozzá a
Jézus-kutatáshoz vagy azáltal, hogy több Jézus-portré meghatározó elemévé vált
(különösen M. Borg, illetve részben Crossan szemléletében kapott kiemelkedő helyet), vagy a kritikai vélemények provokálásával, amelyek lényegében a felvetés
minden érvét érintették.
Nézzük először a haszid-kérdést. S. Green és nyomán Crossan megkérdőjelezi,
hogy a Honival és Haninával kapcsolatos talmudi beszámolóktól el lehetne jutni
egyfelől az ultrapietista farizeusi ideálhoz, másfelől a vermesi alternatív vallási utakon járó haszid fogalmához.40 Már a század első felében a mellett érvelt
A. Büchler, hogy a „cselekedetek embere” önmagában nem jelent „csodatevőt”,
hiszen akkor alig lenne az egész rabbinikus irodalomban, akire a csodatevő cím
potenciálisan ne lenne alkalmazható, csak ha pontosítva van.41 Ezt a gondolatmenetet követi S. Freyne is, aki szerint a „cselekedetek embere” és a „haszid”
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két eltérő kategóriát jelöl, bár kérdéses lehet, hogy Hanina a két funkciót nem
kívánta-e egyesíteni magában.42 Neusner szerint a Honiról szóló beszámoló nem
sikeres esőcsinálást demonstrál, hanem karikatúrát állít, és Honival kapcsolatban
egyébként sem alkalmas az egyetlen Misnában szereplő történet (mTaanit 3,8)
történeti forrásként való használatra.43 Semmi nem igazolja, hogy Honi csodatevő
lett volna, a hatékony imádkozást bizonyító esőcsinálási elbeszélés erre semmiképpen nem alkalmas. Hasonló a helyzet Hanina esetében is. Ha a két csodaelbeszélést a maga elbeszélési összefüggésében értjük, akkor olyan rabbi áll előttünk, akiért történik a csoda, és nem aki maga a csodatevő.44 Az, hogy imájának
folyékonyságáról következni tud a gyógyulás bekövetkeztére, melyet Isten visz
végbe (!), nem azonos a valaki általi távgyógyítással.45 Jézus esetében pedig a
Sátán bukásával kapcsolatba hozott exorcizmusok, az Isten országa eljövetelével
összekapcsolt eszkatológikus hangnem olyan különbségek, amelyeket semmiképpen nem lehet „egybemosni” a talmudi történetekkel.46 B. Witherington a Honi
által használt Abba-szóhasználatot veti össze az evangéliumok Jézusának Abbaszóhasználatával, és a különbség alapján bármely direkt következtetést megalapozatlannak ítél.47 Vermesnek igaza lehet abban, hogy Jézus olyanszerű gyógyító
lehetett, mint Honi vagy Hanina, de a hasonlóság bizonyításának nehézsége, hogy
Jézusnál épp a Vermes által kiemelt két és egyben legjellemzőbb vonás hiányzik:
hogy a haszid csodatevők imádkoztak gyógyítás előtt és esőcsodákat tettek. Jézus
nevéhez azonban nem kapcsolódik esőcsoda, és a szinoptikusok egybehangzó tu42
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dósítása szerint Jézus gyógyításai előtt nem imádkozott (kivételt képezhet esetleg
a Jn 11,41–43 tudósítása).48
Általános vélemény, hogy míg Vermes az evangéliumi szövegek esetében következetesen érvényesíti a történetkritikai szabályokat, addig a rabbinikus források
esetében meglepően eltekint ezektől.49 Például Honi esetében a korábbi Josephus
közléseivel ellentétben szinte kizárólag a későbbi talmudi anyagra épít. Josephus
szerint Honi elismertségét élete egyetlen történése alapozta meg, nem nevezhető általában csodatevőnek, ráadásul inkább jeruzsálemi volt, mintsem galileai.
Haninát pedig Josephus egyáltalán nem említi. Kétséges tehát, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján igazolható lenne egy Jézus előtti galileai karizmatikus
csodatevő típus létezése, és még inkább, hogy erre Honi vagy Hanina személye
közvetlen párhuzamot tudna szolgáltatni.
Vermesnek mégis igaza lehet. Abban mindenképpen, hogy a judaizmus gyakran
összekapcsolta a bibliai prófétát és a csodatevőt, főként az Illéshez és Elizeushoz
kapcsolódó hagyomány alapján. Vermes meggyőzően érvel amellett, hogy a rabbinikus hagyomány mind Honi, mind Hanina személyét kapcsolatba hozta az Illés/
Elizeus hagyománnyal, és így az időben későbbi tudósítások épp ennek a hagyománynak az időbeli kiterjedtségét, állandóságát igazolják. Ebben az összefüggésben, vagyis Jézus csodáinak kortársi recepciója50 szempontjából releváns a Honi/
Hanina párhuzam. Ez az állítás azonban nem azonos azzal, hogy Jézus ugyanabba
a csodatevő típusba tartozott, mint Honi és Hanina.51
Ebben a tipológiai szegmensben szélesebb, és egyben óvatosabb javaslatot fogalmazott meg Eric Eve52, oxfordi témavezetőm. Részletesen elemezve a Jézus
korabeli csodával kapcsolatos zsidó hagyományokat, arra hívja fel a figyelmet,
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Jézus változó arcai, 269.
Ebben, és csakis ebben az utóbbi értelemben épít a Vermes által javasolt Honi/Hanina
párhuzamra John D. CROSSAN (The Historical Jesus 142–156); Marcus BORG számára
így válik a „karizmatikus csodatevő” Jézus-portréja egyik fontos elemévé (Jesus: A New
Vision – Spirit, Culture and the Life of Discipleship. SPCK Publishing, 1994, 30–32; és
így tartja a javaslatot megfelelően Ed. P. SANDERS is (The Historical Figure of Jesus,
138–140).
Eric EVE: Jewish Context of Jesus’ Miracles (Journal for the Study of the New Testament
Supplement, No. 231, kiemelten 243–271 és 326–349.

hogy a második templom időszakában az angyalokkal és démonokkal foglalkozó
gazdag irodalom arányában feltűnően szegényes a csodákkal való foglalkozás.
Ez még hangsúlyosabb, amikor konkrét csodatevőkről van szó, akik egészen elenyésző számban azonosíthatóak. Amikor csodákról van szó, akkor többnyire a
korábbi bibliai csodákra való utalás formájában történik, kiemelten a kivonulás
történeteire. Eve javaslata tehát az, hogy Jézus gyógyítói és démonűzői tevékenységének hagyományhátterét a judaizmuson belül alapvetően „három hagyományvonulat kreatív együttállásának keresztmetszetében jelölhetjük ki: a prófétákról
szóló széleskörű elbeszélő-hagyományban, mint amilyen Illés és Elizeus voltak;
az eszkatológiai küzdelemről és démoni hatalmakról szóló énóki-qumráni hagyományok és a népi vallásosság.”53

4. Jézus és a zsidó jel-próféták (népszerű próféták)
Amennyiben Jézus a maga csodatevő tevékenységét a Vermes által felvetett karizmatikus szent emberekhez hasonlóan gyakorolta és értelmezte, akkor nyilvánvaló,
hogy Jézus nem tulajdonított eszkatológikus jelentőséget csodáinak. Ezzel azonban Vermes az egyik legáltalánosabb konszenzust kérdőjelezte meg, már legalábbis ami a keresztény szerzőket illeti, nevezetesen azt, hogy Jézus tevékenysége leginkább az eszkatológikus „Isten országa” fogalmi kontextusában értelmezhető.
A Vermessel szembeni kritika mindenekelőtt innen táplálkozik. Ugyanakkor az
említett konszenzushoz közelebb eső típus felmutatása vált szükségessé, amelyen
belül Jézus csodáinak eszkatológikus értelmezése fenntartható. Ilyen típus lehet az
1. századi zsidó jel-próféták vagy más néven népszerű próféták kategóriája.
A mai bibliatudomány egyre nagyobb éberséggel fordul a Tacitus által sub Tiberio
quies megtévesztő jellemzéssel illetett időszak rejtett zsidó ellenállási mozgalmai
felé. A „csend” igaz ugyan a korábbi és a későbbi háborúktól zajos időszakok
viszonylatában, önmagában mégis megtévesztő. A korábban háborúkhoz vezető
erőszakos hellenizáló intézkedések ugyanis mostanra taktikát változtattak, és a
nyílt tettlegesség helyett inkább csak a szimbólumok szintjén lehetett azokat a helyi lakosságnak érzékelni. Ennek megfelelően az évszázados zsidó ellenállási küzdelem is elsősorban szimbólumháborúban54 merült ki, amely azonban bármikor
átcsaphatott militáns megoldásokba, ahogy ez Josephus Flavius tudósításai szerint
ismételten meg is történt. A hallenizáló tendenciával szembeszálló szimbolikus
53
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politika a zsidó hagyományok felélesztését, a jellegzetesen zsidó normák felerősítését célozta meg. E megújulási mozgalmak prófétai alkatú vezetőit nevezzük az
első századi zsidó jel-prófétáknak.55
Josephus Flavius több ilyen jel-prófétáról ír. A szamáriai próféta azt ígérte, hogy
Gerazim hegyén meg fogják találni a Mózes által elrejtett templomi felszerelést
(Antt. 18,85–87). Theudas a Jordán vizének szétválasztását ígérte Józsué és Illés csodájának megismétléseként (20,97–99). A Felix helytartósága alatt fellépő
névtelen próféta új exodust, azaz szabadulási csodákat ígért a pusztában (20,167–
168). Az Olajfák hegyére vezénylő próféta Jeruzsálem falainak parancsszavára
történő leomlását ígérte (20,168–172). Ilyen összefüggésben gazdagabb tartalmat
nyer Keresztelő János alámerítő tevékenysége (mindenkinek meg kell keresztelkednie, azaz az egész országot a tisztátalanság veszélye fenyegeti) és Heródessel
való konfliktusa, ugyanakkor Jézus több prófétai jelképes cselekménye is (a tizenkettes tanítványi kör, az asztalközösség gyakorlása, a jeruzsálemi bevonulás,
a templom megtisztítása, az adófizetés vitája stb.). Ilyen jelképes értelmet hordoz
az általa gyakorolt exorcizmusoknak az Isten országa eljövetelével való összekapcsolása, jelként való értelmezése: „minden idegen, démoni és gonosz erő kiűzésének kezdetét jelenti az országból (Mt 12,28 és par)”56
Itt a kutatás nagyon izgalmas, új kihívásokat jelentő területével van dolgunk. Bár
sokan nagy lelkesedéssel kutatnak ebben az irányban, mégis az látszik valószínűnek, hogy eredményeiknek inkább kontextuális jelentősége lesz, és hogy a
jel-próféták – jóllehet figyelemre méltó kontextust képviselnek Jézus csodatettei
számára – önmagukban nem jelentik azt a csodatevő típust, amelyen belül Jézus
tevékenysége megérthető.
Számos lényeges különbség merül fel köztük és Jézus tevékenysége között. A legfontosabb különbség az, hogy a jel-próféták maguk nem vittek végbe egyetlen
csodát sem, csak ígérték ezeket (feltűnő azonban a hasonlóság, amikor Jézus a
templom lerombolását és újjáépítését ígéri, vö. Mk 14,57–58; 15,29). Nagy eltérés mutatkozik ugyanakkor a jel-próféták mozgalmának és Jézus mozgalmának
tartalmában is. A korábbi kutatás Josephusra épít, és a zélóták mozgalmát csupán
a 66–70-es zsidó háborúhoz kapcsolja; viszont ott találjuk Jézus tizenkettes tanítványi körében Simont, „akit Zélótának neveztek” (Lk 6,15), s ez annak a bizonyítéka lehet, hogy a mozgalom sokkal korábbi, és ráadásul galileai gyökerű.57 Míg
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azonban a többi megújulási mozgalom az eszkatológiai fordulatot a zsidóságnak
a pogányok fölötti győzelmével kapcsolta össze, addig Jézus mozgalma nyitott
a nemzetek irányában (vö. Mt 8,10–12). Hasonlóképpen, míg Jézus mozgalma
radikálisan nyitott a marginalizált, megbélyegzett rétegek irányában is, addig a
legtöbb zsidó megújulási mozgalom megmaradása és hatékonysága eszközét a
köznéptől való elhatárolódásban látta. Jézus békés, és nem militáns ellenállást hirdetett az elnyomókkal szemben. És végül nem kevésbé jelentős különbség, hogy
míg a megújulási mozgalmaknál a jellegzetesen zsidó normák partikuláris felerősítését látjuk, addig Jézusnál a Tóra normáinak felerősödése az egyetemes etikai
normák irányában történik. Ezzel együtt relativizálja a megkülönböztető normákat, például a szombatnapi vagy tisztasági törvényeket.

5. Jézus mint saját csodatevő típus képviselője
Ebben a részben a mellett érvelünk, hogy Jézus saját csodatevő kategóriát képviselt az ókorban, és megpróbáljuk ennek fontosabb jellemzőit, megkülönböztető jegyeit összefoglalni. Ezzel együtt hangsúlyozzuk, hogy Jézus csodáinak értelmezésében mint kontextus-teremtés, a korabeli csodatevők típusainak feltételezése igen
érdekes és termékeny vizsgálati területet eredményezett. A gyógyítók működése
és közösségi megítélése néhány részletkérdés megvilágításában nagy segítséget
jelent. A csodatevő típusok mégsem jelentik azt az értelmezési közeget, amelyben
teljességében megragadhatnánk Jézus csodatevő tevékenységét. Negatívan fogalmazva: nincs olyan ókori csodatevő típus, amelybe Jézus teljességgel beilleszthető
lenne, jóllehet több típussal is rokonítható. Pozitívan fogalmazva: Jézus egészen
sajátos helyet foglal el az ókori csodatevők között, önmagának típusa. Vagyis Jézus csodáiban a kettős különbözőség kritériuma érvényesül: különbözik a korabeli
zsidó csodatevőktől, és különbözik a kereszténység formálódására polemikus hatást gyakorló hellenista csodatevőktől is. Sajátosságának része, hogy az ő nevéhez
kapcsolódik minden ókori csodatevő közül a legtöbb konkrét csodaelbeszélés.
Más korabeli csodatevőkkel közös vonásként kezelhető az, hogy Jézus is valamiképpen Isten (Szellem) erejéből átlagosnál nagyobb mértékben részesült, azaz
karizmatikus erővel bírt, és hogy gyógyításait és exorcizmusait bizonyos technikák által vitte véghez: érintés, nyál, parancsoló szavak (pl. Effatta – nyílj meg;
Tisztulj meg!; Jöjj ki belőle!). Mindezek nem sorolják Jézust egyetlen csodatevői
typoszhoz sem, mindössze a gyógyítók mindenkori táborához.
Ugyanakkor számos vonatkozásban egyedi vonásokkal kell számolnunk. Egyedisége leginkább öt, egymással szorosan összefüggő tartalmi vonásban ragadható
meg, és ezek – a legáltalánosabb kutatói konszenzus szerint – Jézus csodatevő
önértelmezésének jellemzői.
77

a) Együttérzés és szeretet. Szemben általában az ókor más csodatevőivel, Jézus
gyógyítói és ördögűzői tevékenységét mint az emberi szenvedésre és töröttségre szabadítással, helyreállítással válaszoló Isten cselekvésének közvetítését élte meg. Számos alkalommal olvasunk arról, hogy Jézus együttérzésből,
sajnálatból, rokonszenvből cselekedett (pl. Mk 1,41; 8,2; Mt 14,14; 20,34; Lk
7,13). Ilyen értelemben fogalmaz úgy H. Marshall, hogy „Jézus gyógyításai,
exorcizmusai és vendéglátásai mögött motivációként elsődlegesen a szeretet
állt.”58
b) Eszkatológiai látásmód, Isten országa. Eltekintve most attól a vitától, hogy
Jézus eszkatológikus tevékenysége egyszerre apokaliptikus is volt-e, ami az
előbbinek egy sajátos alkategóriája, figyelemre méltó H. Kee megállapítása:
„Alapvető különbség van az apokaliptikus világkép, amely a kozmoszt az Isten és az ő ellenlábasai közti küzdelemben érzékeli, ezért Isten győzelmére
mint a hívők gyógyítására vár, és a mágikus világkép között, amely az isteneket és minden más erőt egyenlő eszköznek tekint a hozzáértők kezében ahhoz,
hogy azokat kihasználva és manipulálva, saját ellenségeik megsemmisítésére
használja fel.”59 A legátfogóbb megkülönböztető tartalmi vonás az, hogy Jézus eszkatológiai jelentőséget tulajdonít az általa véghezvitt csodáknak, azaz
Isten országa betörésének a következményeként, jeleként értelmezte. A jelen
és az eszkatológia ilyen jellegű összekapcsolása egészen egyedi helyet biztosít Jézus számára a vallástörténelemben.60 Sehol másutt nem találkozunk
olyan karizmatikus csodatevővel, aki ördögűzéseit és gyógyításait a jelenben
epizodikusan megvalósuló egyetemes szabadítás jeleiként értelmezte volna. A
görög eftasen (Mt 12,28; Lk 11,20) Isten országa jelenvalóságának félreérthetetlen kifejezése. Innen érthető, miért kapnak a csodák olyan nagy súlyt Jézus
működésében: ezek üzenetének, tanításának „tettek általi prédikálása”. Jézust
tehát minden csodatevő típustól az az önértelmezési közeg és jelentésbeli kontextus különbözteti meg, amelyet ő csodáinak tulajdonít, nem pedig a gyógyítások során használt technikák, módszerek, vagy környezete megítélése. E jelentéshálón belül pedig könnyedén visszautasítható Jézusnak mágusként való
kategorizálása. J. Dunn hangsúlyozza, hogy az evangéliumok egyik biztosan
autentikusnak tekinthető mondása, amely szerint Jézus Isten lelkével/ujjával
űzi ki a démonokat, egyértelműen Isten országa jelenvalóságára mutat. Dunn
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szerint mindenekelőtt ez a tudat, az erőnek ez a tapasztalása adta azt a többletet
Jézus számára, ami őt minden más csodatevőnél eredményesebbé tett.61
c) Istenre mutat, nem önmagára. A legtöbb csodatevő csodái által saját elismertségét, dicsőségét munkálja. Jézus ismételten kifejezésre juttatja, hogy mindazért,
ami történik, Istent illeti a dicsőség. Működése, beleértve csodatevő tevékenységét, Isten iránti engedelmességének a következménye, akaratának a munkálása,
a tőle kapott küldetés beteljesítése.62 A gadarai megszállottal folytatott párbeszéde nem csak ezt az Atyára mutatást szemlélteti, hanem azt is, ahogyan a hagyományban Jézus dicsőítése a csodatevő tevékenység híradása által előtérbe
került: „’Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten’. Ő pedig elment, és
hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.” (Lk 8,39)63
Thomas Wright hangsúlyozza, hogy miközben Jézus Isten ellenségeit látta maga
körül a társadalmi-politikai valóság szintjén, gyógyításait mégsem használta fel
ara, hogy a magának „isteni tekintélyt” szerezzen, mert „ezek olyan jelek voltak,
amelyek mögött az a szándék állt, és amelyeket úgy kellett fogadni, mint Izráel
Istene királyságának a megalapítását Izrael földjén”.64 Jézus tevékenységet tehát
mindig szándékoltan túlmutatott önmagán.
d) Hit. Jézust a korabeli csodatevőktől az is megkülönbözteti, hogy tudomásunk
szerint csak nála találkozunk ismételten a hit motívumával.65 A hit-tematika a
legtöbb szinoptikus gyógyítási elbeszélésen belül előfordul vagy nevesítve (például Mk 2,5; Mt 8,10; Mk 5,34; 10,52; Mt 15,28), vagy rejtetten (például Mk
1,40; Mt 9,27 vö. 9,28), és teológiai módosításokkal János evangéliuma is megőrzi (például Jn 9,35–38). Az ókori csodaelbeszélések tudnak ugyan a csodatett
következtében fellángoló hitről, viszont Jézus gyógyító működésének sajátos
jellemzőjeként tekinthetjük a hit gyógyulási feltételként való számonkérését, sőt
gyógyulási erőként való bekapcsolását. Ennek történeti hitelessége mellett szól az
is, hogy a motívum a csodaelbeszélések mellett a mondáshagyományon belül is
felbukkan (például Mk 11,22–24). Dunn szerint ennek a hitnek a tartalma bizalom (pistis) Isten gyógyító erejében, „egyfajta nyitottság Isten ereje előtt, amely
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képes magasztos cselekedetek véghezvitelére”.66 Miközben a szakirodalom ismételten hangsúlyozza, hogy szemben más gyógyítókkal, Jézus esetében a hit
nem a csoda bekövetkeztének a következményekét jelentkezik, hanem annak
előfeltételeként67, mások a téma egyoldalú megközelítése kapcsán óvatosságra intenek. Egyfelől, az evangéliumok nem minden esetben tekintik a hitet előfeltételként, hanem sok esetben következményként, főként János evangéliuma.
Másfelől felmerül a kérdés, hogy vajon az emberek hite ténylegesen feltételként
működött-e Jézus karizmatikus ereje, dünamisa előtt? A. Fridrichsen például a
tagadó álláspont mellett érvel: „Hiba lenne azt feltételezni, hogy Jézus természetfölötti erejének a megnyilvánulása az emberi hit feltételéhez lett volna kötve.”68
e) Személyes kapcsolat, követés-igény. Az előbbiekkel szorosan összefügg Jézus működésének az a sajátossága, hogy a csodának minősített gyógyítói tevékenységét nem öncélúan végezte, hanem Isten országára mutatva, Istennel
személyes kapcsolat létesítésének a többletével. A gyógyítások nem csak egy
beteg testről szóltak, hanem a személy megszólításáról, a követésre néző (Isten eszkatológikus művéhez viszonyuló) személyes döntés meghozatalára való
felszólításról.69 Tehát nem elsősorban a testi igényekről, hanem a spirituális
igényekről szóltak. Ezért hallunk gyakran a gyógyítások összefüggésében szabadításról, hitről, követésről. Mert Jézus működésében a gyógyítói tevékenység nem választható el az üzenettől. Nem önmagukért való jelek. Ezért történt,
hogy amikor a farizeusok arra kérték, hogy „mennyei jelt” tegyen, tehát az
üzenettől, a személyes döntés kötelezőségétől elválasztva tegyen csodát, akkor
Jézus visszautasította a kérésüket.
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Ramban és a barcelonai Hitvita

1

I.
Királyi Felség! Ha az oroszlán meghívja az egeret egy vitára, bármilyen büszke
is legyen az egér a tudására, jobban teszi, ha elkerüli a vitát; mert nem tudhatja,
mitől is féljen jobban: attól, ha elveszíti, vagy attól, ha megnyeri.2
A középkorban lezajlott keresztény-zsidó hitviták közül csak háromról maradtak
ránk aránylag részletes beszámolók: az 1240-es párizsi Hitvitáról, az 1263-as barcelonai Vitáról és az 1413–14-ben zajlott tortosai eseményekről.
A párizsi disputa valójában nem is vita volt, hanem inkább vizsgálat. Amolyan
korai koncepciós per, mely során a zsidó fél szószólója, Rabbi Jehiél szabad vélemény formálását a korlátozott megszólalási lehetőségek és a keresztény fél által
kifogásolt talmudi passzusokra adott válaszok szűkítették minimális keretek közé.
Elmondhatjuk ezzel szemben, hogy Tortosában valódi vita folyt, ami a tartalmat
illeti, viszont a körülmények itt voltak a legrosszabbak a zsidókra nézve. A hos�szantartó vitatkozás zsidó résztvevői minősíthetetlen fizikai körülményekkel és
agresszív, türelmetlen vitapartnerekkel kellett szembenézniük.
Barcelonában azonban, minden összetevő rendelkezésre állt ahhoz, hogy a Középkor legérdekesebb és leghatásosabb, keresztény-zsidó hitvitája létrejöjjön.
A véleménynyilvánítás és az érvek kifejtésének az aránylagos szabadsága, részben
az uralkodó I. Jakab király, valamint Mózes Nahmanidesz pozíciójának és személyiségének, részben a területre jellemző történelmi háttérnek volt köszönhető.
A történelmi díszletet a barcelonai drámához a Spanyol zsidóság aranykora és a
Spanyol Inkvizíció közötti átmeneti időszak adta.

1
2

A Tudomány Ünnepe 2008 alkalmából, az ORZSE doktorandus konferenciáján elhangzott
húszperces előadás bővített változata.
Nahmanidesz szavai I. Jakabhoz. Hyam Maccoby, The Disputation cimű drámájában
Ramban bevezető gondolata. A képen Teodor Bikel (New-York) játsza Ramban szerepét.
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II.
A középkori kereszténység rendületlenül hitte és várta a zsidók végső konverzióját
saját hitére. Azonban meglepődve tapasztalta, hogy a zsidó szentiratok általuk interpretált hittételei, dogmái nem igazán tűntek egyértelműnek, sőt elfogadhatónak
a zsidóság számára dacára annak a ténynek, hogy mindannyian ugyan azt a szöveget olvasták. Csak éppen a zsidók a rabbinikus exegézis szűrőjén keresztül értelmezték ugyan azt a szöveget. Ebből következett a zsidók érthetetlen ragaszkodása
a Szóbeli Tanban leírtakhoz, ami megemészthetetlen falatnak tűnt a keresztény
prozelizációs étvágy számára. A végső megtérés érdekében felsorakoztatott érvek
és az érvelések láncolata egy ponton feloldhatatlan anomáliába ütközött; egyrészről a keresztény szándék, hogy intellektuális eszközökkel diszkreditálja a Szóbeli
Tant, másrészről a komoly erőfeszítések eredményeként (és nem kismértékben a
zsidó aposztaták segítségével) kialakított érvelési taktika, hogy tudni illik maga a
Talmud tárja fel a kereszténység számára az igazságot, egy tisztességes vita során
egymást kioltó dichotómiának tűnt.
A Talmudot vagy a belőle származó részleteket időről időre betiltották és számos
alkalommal maga a Szentszék konszignálta a rabbinikus magyarázatokat az autodafék tüzeibe azt remélve, hogy ezzel eltűnik az a fal, amin keresztül a zsidóság
képtelen átlátni, meglátni a falon túli igazságot. A Talmud soraiban látták a keresztény igazságot meglátni képtelen zsidóság vakságának okait.3
A 12. sz.-ban és a 13. század elején, az Ibér félszigeten a keresztény királyok hatalmas és sikeres hadjáratokkal gyorsították a rekonkviszta4 előrehaladását. Óriási
területek, nagy és híres városok kerültek az Aragón és a Kasztíliai királyság birtokába. Ez a történelmi léptékű mozgás nagymértékben és egyúttal pozitívan hatott
a területen élő zsidók életére.
A 13. század vége felé azonban a rekonkviszta már szinte a teljes félszigeten sikerrel járt, s ez az új helyzet ismét változást, most már negatív változást hozott. Ez a
változás a létüket racionálisan indokoló igény megszűnésével és még más, külső
indokokkal is volt magyarázható.
A királyi politika a diplomáciai és a gazdasági életben egyaránt jól tudta hasznosítani a tanult és több nyelven beszélő zsidók képességeit. Ezért az udvarnak
végzett hasznos munkáért a zsidók, eltérően az észak-európai gyakorlattól, bir3
4
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Jeremy Cohen: Friars and the Jews, Cornell University Press, 1984. lásd még D. Kaufmann: „Verbrennung Talmudischer Litteratur,” Jewish Quarterly Review Vol. 13, nr. 3,
1901, 533. pp
A Hispán félsziget muszlim területeinek keresztény „visszahódító” politikáját és hadi tevékenységét nevezik így.

tokokat, komoly vagyonokat, jövedelemforrásokat kaptak az uralkodótól sőt, sok
helyen komoly, igazgatási és felügyeleti jogokkal is rendelkeztek. Már a muszlimoktól visszafoglalt és elhagyatott területeken való letelepedést önmagában is
honorálták. Vagy mint sok esetben, például Sevillában, a várost visszafoglaló III.
Ferdinánd és őt követő fia, X. Alonzó egyaránt meghagyták a zsidóknak a város
központi helyén elterülő lakóhelyüket, sőt engedélyezték a területen fekvő három
mecset zsinagógává történő átalakítását is. Sok közintézményt vezettek zsidók,
akik pozíciójukat megerősítendő birtokot, házakat kaptak a győztes uralkodótól.
Hasonló volt a helyzet más déli városokban is.
I. Jakab visszahódító hadjáratainak kimagasló szereplői voltak az Alconstantini
testvérek.5 Más zsidó családokkal együtt, sikeres diplomácia tevékenységükért
Majorcán és Valenciában birtokokat, üzleteket, termőföldeket kaptak az uralkodótól, aki kedvezmények adásával igyekezett az új területekre betelepíteni zsidókat és keresztényeket egyaránt, még olyan határokon túli területekről is, mint
Marseille és Észak-Afrika. A király az újonnan letelepedetteknek megadta a saját
törvénykezés jogát, az adóelosztás jogát, föld és ingatlanszerzési jogokat.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 13. század elejére, jól felfogott érdeküket
tartva szem előtt, a spanyol királyok voltak a zsidók védelmezői.
Gyakran az érdeken túl, vagy azzal együtt, személyes, bizalmas viszony alakult
ki némely uralkodó és egyes zsidó tudós, orvos vagy a király pénzügyeit, diplomáciai levelezéseit intéző udvari zsidók között. A 13. századi spanyol uralkodók
között számos nagyvonalú, toleráns gondolkodó is akadt. X. Alfonz például magát
a három vallás királyaként aposztrofálta, és jellemző, hogy az apja, III. Ferdinánd
sevillai dómban látható mauzóleumán a sírfelirat három nyelven olvasható: latinul, arabul és héberül.6
A köznép és a közvélekedés azonban kezdett más képet látni a zsidókról.
A keresztények pénzkölcsönző tevékenységére kimondott egyházi tilalom miatt,
a kölcsönzés zsidó átvétele, valamint az adóbegyűjtő szerepe nem a legjobb képet
alakította ki a zsidó közösségről. A zsidóknak adott kedvezményeket sem nézték jó
szemmel a társadalom nem zsidó tagjai. Sokan kifogásolták, hogy a közintézményekben zsidók hoznak döntéseket keresztényekkel szemben, ami elfogadhatatlan
volt a korabeli hivatalos egyházi zsidómediálás és teológiai felfogás tükrében.

5
6

Jonathan Ray, The The Sephardic Frontier The Reconquista And the Jewish Community in
Medieval Iberia, Cornell University Press, London, 2006.
Isidro G. Bango, Remembering Sepharad, Jewish Culture in Medieval Spain, Washington
National Cathedral, 2003
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Mindezeket megfejelte az új keresztény hozzáállás következményeként7 Európában terjedő és onnan a Pirenneusokon átszivárgó anti-judaizmus.
Ami úgy igazából az egyház „vallásvédőinek” figyelmét a dél európai régiókra
irányította az még nem a zsidók viszonylagos stabilitása és jóléte volt, hanem a
térségben a 12. század végén megjelenő egyházellenes keresztény mozgalmak,
melyek főleg közel- keleti és balkán hatásra, ellentétbe kerültek a katolicizmus római elképzelésével és irányelveivel. Róma nem tűrhette ezeket az elhajlásokat és a
kiátkozástól a tettlegességig mindent elkövetett hatalmának és kánonjának megőrzése érdekében. Még keresztes háborút is hirdetett az eretnekek ellen, ami teljesen
felülírta az eredeti keresztes ideológiát. A dél-francia eretnekség megszüntetésére
és az elkóborolt báránykák visszakonvertálására, még külön hivatalt is létrehozott
az Egyház. Az Inkvizíció, azaz a Vizsgálat még ekkor a helyi püspökök hatáskörébe tartozott.

III.
Miután ezek a hivatalok és persze a szabad rablással biztatott keresztes hadak
lassan, a 13. század közepére kiirtották az eretnekséget, (teljesen nem sikerült, maradtak fenn kisebb szekták és Katar közösségek) más, meggyőzésre megtérítésre
alkalmas „vita” partnerek után néztek.
Így kerültek látótérbe a behelyettesíthető,8 a már „idejétmúlt, ósdi” szerződésüket reveláló zsidók.
III. Ince pápa dogmatikailag is megalapozta a katolikus antijudaizmust, kijelentve:
„a zsidók, akik ellen Jézus Krisztus vére kiált, bár megölni nem kellene őket (…)
éljenek jövevényként a földön, míg lelküket el nem borítja a szégyen.”9
7
8

9

84

A 11. század végén a keresztes háborúk indítása, Róma hatalmának világi és teológiai
erősödése, eretnek-üldözések.
„A behelyettesítési teológia (szubsztitúció) gondolata, hogy a zsidóság, mint az Isten-gyilkos nép, akik keresztre feszítették a Megváltót, méltatlanná vált a választott nép elhívására.
Isten az ő népét elvetette és helyébe az új, szellemi Izrael, az Egyház lépett. A zsidó nép
átok alá helyeztetett, Isten büntetése van rajtuk. Minden jogot, dicsőséget, elhívást, amely
addig Izrael, a zsidóság ajándéka volt, most az Egyház birtokába helyezte át a Megváltó.
Izrael megszűnt a szellemi áldások hordozója lenni, az Örökkévalónak nincs további terve
Izraellel. A zsidóság, Izrael az Egyház számára többé nem a kapott áldások gyökere, forrása, hanem félelmetes, gyanús, gonosz ellenség, amely nem csupán Jézust ölte meg, de
gyilkos indulatokat táplál a keresztyénség, a keresztyének, az Egyház iránt. Ezért, ezen a
szinten kell fellépni velük szemben, a „kapcsolat” alapja csupán a védekezés és támadás
lehet.”
Lateráni zsinat (IV.) 1215, november.

A teológiai megbélyegzést hamar követte a kereskedelmi bojkott, a katolikus városokban létrehozott gettó, és megjelent külső stigma is, a sárga folt, „amelyet
ruháikon kell hordaniuk, mint a leprásoknak vagy a prostituáltaknak.”10
Ennek a fenti gondolatnak a közvetítése, tömegekhez való eljuttatása párhuzamosan két szálon történt a célközönség fogadó képességének megfelelően. A középkori Európa lakosságának nagyobb része analfabéta volt, ezért számukra a fenti,
központi gondolatot képi formában kellett megjeleníteni s azt is leegyszerűsítve,
közérthetően. A kor médiájának szerepét is betöltő templomokon és a katedrálisokon úgy kellett megjeleníteni a zsidót, hogy mindenki rájuk ismerjen, ahogy a
templomba lépés előtt az utcán találkoztak velük, vagy ahogy a szomszédot látták
még tegnap, amikor az kúpos vagy hegyes sapkájában11 átjött hozzájuk megnézni
és gyógyfüvet ajánlani torokgyíkos gyermekeiknek, vagy felolvasni az idegenből
érkezett levelüket, vagy más esetekben, ahogyan a piacon a sátrában a portékáját kínálta. Mindenki számára látható és érthető jelekkel kellett rámutatni arra a
nagy különbségre, mely az „Egyház engedelmes gyermekei” és a „Zsinagóga kitaszított gyermekei” között fennáll. (IV. Lateráni zsinat megfogalmazása). Ezért
ábrázolták a zsidókat a bibliai jelenetekben, a képes bibliákban, a katedrálisok
külső és belső felületén, az oltárfaragásokon a kor jellegzetes megkülönböztető
viseleteiben, s olyan egyértelmű szituációkban, amikből rögtön kitűntek bűneik,
eretnekségük, istentelen gondolkodásuk és gyűlöletes tulajdonságaik. Erről a látványos mediálásról s annak képzőművészeti bemutatásáról egy másik előadásban
részletesen kitérek Zsinagóga és Eklézsia címen.12
A tévelygő keresztény tömegek meggyőzése mellett volt egy másik célcsoport,
akikre az egyházi célkereszt irányult. Maguk a zsidók. A zsidók meggyőzésére,
vagyis megtérítésükre használt (egyik) egyházi eszköz a hitviták rendezése volt.
Miután a zsidó diaszpórák szellemi vezetőik, a rabbik útmutatásai szerint éltek az
egyház vezetői hitük és igazuk tudatában úgy gondolták, hogy ha a rabbikat meggyőzik egyedül üdvözítő hittételeikről, akkor a rabbijaikat követve a többi zsidó is
kereszténnyé lesz, ezzel megoldják középkori Európa legégetőbb és legátfogóbb
problémáját, a zsidók kérdését.
Maguk a zsidók „segítettek” ennek kivitelezésben. Némely keresztény hittre áttért
tanult Mózes hitű maga jelentkezett a dominikánusoknál vagy franciskánusoknál
különböző ötletekkel, volt hitsorsosai elleni hitvita forgatókönyvével.
10
11
12

Zsinati határozat, 1215,
Korabeli, kötelező, megkülönböztető viselet.
A képzőművészet, mint a hatalom ideológiájának médiája a középkorban. Eklézsia és Zsinagóga, a disputák háttere. Az előadás elhangzott az ORZSE rendezésében, a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciasorozaton, 2008
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Az egység hiánya, az akkor már 300 éve tartó, gyilkos megosztottság, vita a
karaiták és a rabbinikus zsidóság hívei között, segített az Egyháznak olyan aposztatákat találni, akik előbb karaitaként, majd áttért keresztényként támadták a zsidóságot.
A karaiták nem ismerték el a Talmud (a Szóbeli Tan) jogosultságát, csakis a
TaNaK-ot tekintették szentiratnak. Ezért támadták a Talmudot, és az azt szentiratként felfogó rabbinikus judaizmust.

IV.
Így történt ez Nicholaus Donin esetében is, aki előbb karaitaként került szembe
saját közösségével Párizsban, majd miután áttért keresztény hitre, keresztényként
támadta a Talmudot, történelmi precedenst teremtve ezzel a tanult renegát zsidó
„hasznosításának” módját illetően.13 Donin a pápához fordult azzal a Talmud elleni váddal, hogy az blaszfémiát és keresztényeket gyalázó részeket tartalmaz.
A pápa megbízta IX. (Hitbuzgó) Lajost a dolog kivizsgálásával, aki a francia rabbikat 1240-ben hitvitára idézte Doninnal és az udvari klérus tagjaival. Az idézés
vitára szólt, de kihallgatás, majd védekezés lett a dologból, amit ráadásul a vitapartnerből „vésztörvényszékké” avanzsált klérusi bizottság, élén a volt karaita,
most keresztény Doninnal, figyelembe sem vett. A párizsi rabbi Jehiél vezette
zsidók csoportja hiába bizonyította a vád hamisságát, hogy a Talmudban nincs
blaszfémia14 és keresztény hit ellenes tanítás, a már előre meghozott ítélet alapján,
hamarosan Párizs összes fellelhető Talmud példányát összeszedték és a több tíz
szekérrakomány könyvet a város főterén elégették.15
Az időben egy igen komoly következményekkel járó ideológiai háború osztotta
meg a kor (és a későbbi idők) zsidóságát. A spanyol és provence-i zsidóság relatív politikai és polgárjogi szabadsága, környezetük kultúrájának, a filozófiának
beépülése és szintézis keresése hitvilágukba, Rambam, vagyis Mózes ben Maimon16 munkáiban csúcsosodott ki. Az északi, a francia-német területeken élő
közösségek környezetük intoleráns, néhol támadó közegében élve, zártabb, sarko13
14
15
16
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1225-ben Párizsban Rabbi Jehiél kiközösítette, mivel nem fogadta el a Szóbeli Tant. Tíz
évvel később áttért és csatlakozott a Franciskánusok rendjéhez, 1238-ban Rómában IX.
Gergelynél 35 pontban támadta a Talmudot.
Istenkáromlás, kegyeletsértés
Hyam Maccoby: Judaism on Trial, Jewish-Christian disputation in the Middle Ages, Ass.
Univ. Press, 1982
A középkor legnagyobb és a mai kor legtöbbet olvasott, idézett zsidó gondolkodója. A zsidó jogértelmezésben és a világi (Arisztoteliánus) filozófia zsidó értelemzésében egyaránt
mai is nélkülözhetetlen művet alkotott.

sabb, fundamentalistább (ortodox, mondanánk ma), életet éltek, csak és kizárólag
a TaNaK és a Talmud előírásait tartva szem előtt. A provence-i Montpellierben
kipattant vitában a Rambam ellenes párt, Rabbi Slomo vezetésével, a francia rabbikkal közösen kimondott cheremig17 fajult, míg a Rabbi David Kimchi vezette
„Maimonidesz párt” azokat fenyegette meg a kiátkozás fegyverével, akik kétségbe
vonták Rambam tanításait. A vita odáig fajult, hogy az egymást kiátkozó felek, az
Inkvizíciónál (!) jelentették fel egymást, mint eretnek gondolatok terjesztőit.
Az Inkvizíció életre hívásának idején, ez a zsidóságot megosztó kötélhúzás, mondhatni halálos ellentét, dacára Ramban közvetítési kísérleteinek, nagymértékben járult hozzá a 15. században bekövetkezett eseményekhez.18
Párizs után, most ugorjunk közel kétszáz évet a harmadik hitvita városába,
Tortosába.
Ez a disputa, melyet 1413–14-ben rendeztek, méreteiben is kiemelkedett a hasonló események sorából és monumentalitásában, grandiózus kiállításában a legnagyobb volt. 21 hónapon keresztül 69 hivatalos ülést, meghallgatást tartottak. Az
ülések előre meghatározott „protokolljáról” a pápai jegyző gondoskodott.
A szigorúan vezetett pápai jegyzőkönyvek hatalmas mennyiségéből elsőként, 550
évvel később, 1957-ben adtak ki egy 600 oldalas, mindenki által hozzáférhető
válogatást.19
Zsidó részről a vita dokumentációjának sokkal rövidebb változatát ismerjük,
mindössze az első öt napról tudósítja az utókort az egyik résztvevő, Bonastruc
Desmaistres,20 valamint pár ismeretlen szerző egy-egy alkalomról beszámoló
fragmentuma áll az érdeklődők rendelkezésére.
Az előző két hitvitával szemben, ahol a király volt a főszervező sőt, Barcelona
esetében fizikai jelenlétével a „kvázi” bíró szerepét is betöltötte, itt Tortosában,
maga a pápa, XIII. Benedek elnökölt.
A pápa zsidó részről nem egy személyt hívott meg (kényszerített) a vitára, hanem
Aragónia és Katalónia összes zsidó közösségének képviselőit kényszerítette rész17
18

19
20

Cherem: héber, jelentése, közösségtől való teljes elkülönítés, kiközösítés.
A dél-Francia keresztény eretnekség kivizsgálására, annulálására életre hívott intézmény
dolgát elvégezvén, a zsidókat, mint „eretnekeket” kezdte vizsgálni (a Talmudban lévő
„eretnek” tanok és maguk a zsidók feljelentései alapján) és idővel meggyőzte az uralkodókat a zsidók kereszténységre káros voltáról, ami mindenhol előbb vagy utóbb a zsidók
kiűzetéséhez vezetett.
La Disputa de Tortosa, ed. A. Pacios Lopez, Madrid, Instituto Arias Montano, 1957. 2
kötet. (eredeti latin nyelvű jegyzőkönyvek alapján)
Hyam Maccoby: Judaism on Trial, Jewish-Christian disputation in the Middle Ages, Ass.
Univ. Press, 1982, 82. o
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vételre, abban a várakozásában, hogy a vita elvesztése esetén az említett zsidó
közösségek egyöntetűen az áttérés mellett fognak dönteni.
A zsidó képviselőkkel (vádlottakkal) szemben 70 bíboros, püspök és érsek képviselte a keresztény érdekeket, s a városban több mint ezer pápai egyházi személyiséget szállásoltak el a vita idejére.
A keresztény oldal szóvivője és vitavezetője egy Gerinimo (Hieronymus) de Santa Fe nevű ember volt, aki nem sok évvel az események előtt még, mint Józsua
Halorki nevű hithű zsidó mélyedt el a Talmud világában.
Tartalmilag ez a tortosai Hitvita nem sok újat hozott a „párbeszédek” történetében.
A vád is nagyjából a megszokott volt, (a Messiás eljöttének tagadása, talmudi
blaszfémia stb.) és a védekezés is nagyjából a 150 évvel azelőtti nahmanideszi
gondolatokra épült. Ugyanakkor, keresztény részről ez a mostani aposztata volt a
legképzettebb a zsidó tudományokban, másrészt ennek a vitának a körülményei
voltak a leginkább fenyegetőek a zsidókra nézve. Ma egyszerűen terrorisztikus
körülményeknek neveznénk a családjuktól elszakított, véleménynyilvánítás esetén a szeretteikkel megzsarolt, minősíthetetlen fizikai körülmények közé kényszerített „vitapartnerek” helyzetét.21 A közvetlen környezet és a vitát megelőző
történelmi események (1391-es zsidóellenes pogromok, a királycsináló és fanatikus zsidóellenes Vincente Ferrer működése stb.)22 eredményezték, hogy erre a
vitára inkább a megfélemlítettek halk védekezése volt a jellemző. A latin nyelven
vezetett jegyzőkönyvek szerint, az egyik zsidó résztvevő, Rabbi Astruk Halevi, a
következőket mondta:
Azért, mert mi itt tudatlanul (eredménytelenül) védekezünk, ellenünk ebben
a vitában semminemű határozat nem hozható. Noha Aristotelesz szerint a
tudatlanság nem mentesíti a bűnt, ő ezt a megbocsájthatatlan tudatlanságra értette. De a mi tudatlanságunkra számos felmentés hozható: el vagyunk
szakítva otthonainktól, forrásaink, könyveink nincsenek itt, sőt az elmúlt
időkben többnyire azok meg lettek semmisítve. Féltjük családunkat, mivel
nem ismerjük feleségeink, gyermekeink sorsát, az itteni ellátásunk szegényes, majdhogynem éhezünk, alig kapunk élelmet, azt is szinte megfizethetetlen magas árakon. Miért kell ilyen és ennyi szomorú árat fizetnünk meg21
22
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A zsidó „vitázó” felek elszállásolási, étkezési és egyéb életkörülményeit szándékosan a
minimumra csökkentették.
Fanatikus dominikánus szerzetes, később Szent Vincente, hatalmas befolyásra tett szert a
spanyol királyi udvarban, mérhetetlen zsidó gyűlölete bírta rá az udvart sok zsidó ellenes
törvény meghozására. Ő térítette át Józsua Halorkit is. Az általa szervezett tortosai hitvita
idején végiglátogatta a vezetőiktől megfosztott (Tortosában vitatkoztak) zsidó közösségeket és kérve, fenyegetve, pogromokat generálva próbálta rávenni a zsidókat az áttérésre.
Még a 15. században szentté avatják.

győződésünkért és védekezni Geronimoval és másokkal szemben, miközben
ők a legnagyobb jólétben és luxusban élhetnek?
Geronimo de Santa Fe, néhai Józsua Halorki válasza:
Egy mesternek (tanítónak), aki másoknak példát mutat a megpróbáltatások
és a szerencsétlenség elviselésében nagy lelkierővel kell rendelkeznie. Ebből következik, hogy az erkölcsös ember nem bukik el a kínok és a megpróbáltatások során, és ahogy Arisztotelész mondja az Etikájában és Salamon
a Példabeszédek 10. fejezetében: „Az igaz sohasem inog meg”. Te, Rabbi
Astruk, tanítónak (rabbinak) tartod magad, a te tűrőképességed példa kell,
hogy legyen mások számára és nem szabadna, hogy befolyásoljon akár
a feleséged, akár mások sorsa. De, még ha bármilyen lelki okokból ezek
a dolgok megérintenek, hatása ezeknek tartson csak rövid ideig, mert az
érzékenységet az okozatiságnak le kell győznie, s a racionalitás csak erőteljesebb lesz a megpróbáltatások során, míg a jólét csak gyengítené azt.23
A katolikus fél egyik gyakran használt meggyőző eszköze volt a zsidó oldal kifárasztása, kimerítése, amit itt is bevetett. Sokszor jegyzőkönyv vezetési hibára
hivatkozva újra kezdtek egy már napokon keresztül tárgyalt témát, valamint a
pápa parancsára gyakran elölről kezdték az egész vitát, miután „hazugságon vagy
szándékos félrevezetésen” kapták a zsidókat.24
Ilyen belső és külső körülmények közepette, nem meglepő, hogy a zsidó érvelés,
vitakészség szintje meg sem közelítette a barcelonai vita szintjét. Védekező, jó
estben magyarázkodó gondolatvezetés volt a jellemző a zsidó félre. A barcelonai
tartalmi és morális emelkedettség teljességgel hiányzott.

V.
Most pedig térjünk vissza Barcelonába, 1263 nyarán, a legjobban dokumentált és
legérdekesebb hitvitára a királyi palotába. Itt a légkör egészen más volt, mint a
párizsi vagy a tortosai események során.
A király, I. Jakab, szimpatizálva a zsidókkal, de természetesen a zsidók megtérítésének reményében, maga vezette a vitát (mert szüksége volt rájuk és nem értette,
másokkal egyetemben, hogy ha ezek a zsidók megtarthatják életüket, vagyonukat,
pozícióikat, akkor a fentiekért cserébe, miért nem hagyják ott a furcsa hitüket és
szokásaikat).
23
24

Hyam Maccoby: Judaism on Trial, Jewish-Christian disputation in the Middle Ages, Ass.
Univ. Press, 1982
Ibid.
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A vita szereplői:
I. (Hódító) Jakab Aragónia királya, Barcelona grófja 1208-ban született s már öt
évesen trónra került, amit haláláig, 1276-ig megtartott. Második felesége volt Jolánta, annak a II. András magyar királynak a lánya, akinek az uralkodása nagyban
hasonlított az övéhez: stabilitás, jogalkotás, állami érdekek elsőbbsége az egyházi
akarattal szemben, (zsidók és muszlimok alkalmazása), bár, Jakab a harcokban,
háborúkban szerencsésebb volt a magyar királynál. Szívesen és nagy számban
alkalmazott zsidókat, udvarában és a határmenti településeken egyaránt. Juda de la
Cavalleriát nevezte ki a móroktól visszahódított Valencia tartomány törvény-felügyelőjévé, míg Barcelonában ugyan ezt a pozíciót Benveniste de Porta töltötte be.
Mindezek dacára gyóntató papja, Rajmund de Pennaforte nyomására hozott zsidóellenes törvényeket is, bár ezek végrehajtásában nem volt feltétlenül következetes.
Többször összetűzésbe került az egyházzal: (első feleségétől való válás, számtalan törvénytelen gyerekei és az azokkal való nagyvonalú bánásmód, valamint a
geronai püspök nyelvének a kivágása miatt.) I. Jakab megírta életrajzát is, amit az
irodalomtörténet klasszikus munkának fogad el.
Rajmund de Pennaforte (Penyaforti Szent Rajmund) 1180-ban született és öt évvel túlélve Nahmanideszt, 1275-ben halt meg. 1230-ban a pápa, IX. Gergely kinevezett gyóntatója és a pápai dekrétumokat tartalmazó levelek összegyűjtője és
szerkesztője.
1232-ben létrehozza Aragóniában az inkvizíció intézményét.
1238-ban a dominikánus rend főnökévé választják s ebben a minőségében kodifikálta a rend alkotmányát.
1240-ben visszavonult a rend éléről, hogy teljes energiáját a zsidók és a muszlimok közötti missziós munkának szentelje.
1264-ben vezetője annak a grémiumnak, mely a Talmudban található blaszfémiákat vizsgálta.
1265-ben irányítója volt a Nahmanidesz elleni eljárásnak, melyet a Széfer
HaVikuach, vagyis a Disputáról szóló beszámolója miatt indítottak geronai Mózes
rabbi ellen.
Penyaforti Rajmundot 1601-ben az egyház szentté avatja.
Paulus Christianus, Pablo Christia, Pau Christia, néhai Saul, apja neve nem ismert,
istenfélő zsidó családból származott és a tarasconi Rabbi Eliezer tanítványa volt.
Montpellierben született.
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Házas, három gyermek apja, mikor elhagyja a zsidó hitet, kereszténnyé lesz, belép
a dominikánusok rendjébe és gyermekeit is megkereszteli. Előbb Rajmund megbízásából, héberre tanítja a dominikánusokat, majd Provence-ban és később Aragóniában missziós tevékenységet folytat a zsidók között. Már 1263 előtt Donint
követve, támadja a Talmudot és minden fórumon annak megsemmisítéséért küzd.
A barcelonai Hitvitában a keresztény oldal szószólója s alulmaradása nem gátolja
abban, hogy a vita után, I Jakab parancsával megtámogatva, térítő körutakat tegyen a zsidó közösségekben, ahol a parancs értelmében joga volt bárhol leállni beszédet tartani, még a zsidó közösségi házakban is és kötelező volt őt meghallgatni.
Sőt, a királyi parancs értelmében a térítő utak költségét a zsidó közösségeknek kellett megfizetni. Ezeken a körutakon szinte semmilyen eredményt nem ért el, ezért
a pápához, IV. Kelemenhez fordult azzal a Talmud ellenes váddal, hogy a gyűjtemény tele van Jézust és Máriát becsmérlő, őket denunciáló kijelentésekkel. A pápa
írásban utasította Tarragona püspökét, hogy az összes Talmud példányt gyűjtesse
be és vizsgáltassa meg azok tartalmát a dominikánusokkal és a franciskánusokkal.
A dominikánusok részéről Christianus vezette a cenzúra bizottságot és az összes
olyan részt, mely szerinte keresztény ellenes gondolatot tartalmazott, kitöröltette.
1269-ben a pápa ajánlására IX. Lajos francia király kihallgatáson fogadta és meghatalmazást adott Christianusnak, hogy a zsidók megkülönböztető jelzésének hordását előíró pápai ediktumnak érvényt szerezzen, mind a dél-franciaországi, mind
a katalán területeken.
Szicíliában, Taorminában halt meg 1274-ben.
Végül elérkeztünk a barcelonai Hitvita szereplői ismertetésének során a számunkra legfontosabb szereplő, a zsidó gondolatokat képviselő geronai Rabbi Mózes
ben Nahman történetéhez. (Nem mondhatjuk, hogy „a” zsidó szereplő, mert lásd
fentebb, mindkét oldalt zsidó képviselte.) Számunkra és a zsidó gondolatiság és
emlékezet számára az ő hozzáállása, a vitában elhangzott szavai, érvei és nem
utolsósorban stílusa a fontos, miatta emelkedik ki ez a hitvita az összes addigi és
az azutáni disputák sorából.
Rabbi Mózes ben Nahman vagy görögösen Nahmanidesz, vagy Nahmani, vagy
zsidósan, betűszóval rövidítve RAMBAN – de ismert még Rabénú Mojse Gerondi
és katalánul, Bonastrug da Porta néven is, korának legtekintélyesebb spanyol rabbija volt, de filozófust, kabbalistát, biblikus exegétát, Talmud magyarázót és költőt
is tisztelhet benne az útókor. 1194-ben Geronában született, orvosként praktizált,
ebből tartotta el családját. Jonah ben Abraham Gerondi halála után, pár évig Katalónia főrabbijaként működött. Az őt követő spanyol rabbi generáció, úgy hivat91

kozott rá, mint ha rav ha meiman, a megbízható rabbi, vagy a rabbi, vagy csak
egyszerűen a tanító.25
Az 1232-es Montpellierből kiindult Maimonidesz elleni szellemi hadjárat során Nahmanidesz megpróbált közvetíteni és kompromisszumra bírni a szembenálló táborokat. Tette ezt annak dacára, hogy annak az oldalnak adott igazat,
a Montpellier-beli Solomon ben Abrahamnak és követőinek, akik elítélték a
Maimonideszt egyoldalúan értelmező „filozofálókat,” s akik Rambanra hivatkozva és őt félreértve, azt hirdették, hogy az egyetemes tudományok tanulása egyenértékű a zsidó tanulmányokkal.
Leveleket írt Aragon, Navarra és Kasztília zsidó közösség vezetőinek, azt kérve
tőlük, hogy tartózkodjanak a szélsőségesek elleni gyakorlati lépésektől.26 Ugyanakkor a másik oldalnak küldött levelében, a híres „Levél a Francia Rabbikhoz”27
című írásában, amely a 119. zsoltár 67. mondatával kezdődik, „Még mielőtt szólnék, máris hibázom”,28 arra kéri a Rabbikat, hogy az általuk korábban kiadott
cheremet vagyis a Maimonideszt kiátkozó határozatot vonják vissza. Indokul
hozza azt a gondolatát, hogy RAMBAM nem a francia zsidóságnak címezte gondolatait, nem őket tartotta „Tévelygőknek, hanem a déli, provencei és a spanyol
zsidókat, akik a környezetük „tudományos és filozofikus” hatásaitól megrészegültek és Maimonidesz az ő számukra kívánt útmutatást adni és visszahozni őket a
hit tiszta világába.29
A szembenálló közösségek és táborok közötti skizmust elkerülendő, Nahmanidesz
részletes programot dolgozott ki, mely szerinte megfelelne az északi (francia) és
a déli (spanyol) területeken alkalmazható eltérő oktatási szisztémának, figyelembe véve az eltérő környezetet, a diákok korát és kulturális hátterét. Nahmanidesz
programja nem lett sikeres, mivel mindkét táborban a szélsőségesek voltak a
hangadók és így ő egyedül maradt.
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Rabbi Charles B. Chavel: RAMBAN, His life and teachings, Feldheim, New-York, 1960.
Yaacov Dovid Shulman: The RAMBAN. The story of Rabbi Moshe ben Nachman, CIS
Publishers, 1993
Letter to the French Rabbis, Ramban, Writings and Discounts, 2. kötet, Shilo Publishing
House, NY, 1982
( גגש ינא הנעא םרטZsolt. 119: 7) az IMIT (Perls Ármin) forditása: Mielőtt sanyarogtam,
tévelygő voltam. Én a fordításnál, Menachem Miri (közli Charles Chavel) rabbi idevonatkozó zsoltár kommentárját vettem alapul, miszerint ennek a sornak a jelentése: még mielőtt
szólásra nyitnám a számat, tudatában vagyok a hozzátok mért inkompetenciámnak, amiatt,
hogy ebben az ügyben kívülálló vagyok.
Rabbi Dr. Charles B. Chavel: Ramban, Writings and Discourses, Shilo Publishing House,
NY, 1982

Bölcsességét, józan gondolkodását I. Jakab is elismerte, gyakran konzultált vele,
mint például 1232-ben, amikor az Alconstantini család, az egész királyság zsidóságának a dajanja akart lenni, s a király Ramban javaslatára ezt a kérést elutasította.30 A 31 évvel későbbi hitvita során a király Nahmanidesz válaszainak értékeléseképpen, 300 aranydinárt ajándékozott a geronai rabbinak.31
A hitvitáról, két évvel később a geronai püspök kérésére, Nahmanidesz, irt egy beszámolót Széfer HaVikuach címen, ami alapján a dominikánusok perbe idézték a
kereszténység gyalázásának vádjával. A tárgyalás során a Rabbi kijelentette, hogy
a 63-as vitában a királytól megkapta a szabad beszéd jogát és az írásos beszámolót
pedig a geronai püspök kérésére írta.
Erre az érvelésre, I. Jakab felfüggesztette a tárgyalást, de ezután Christiani a pápához fordult, aki az ügyre reagálva, levelet küldött Aragónia királyának, követelve a renitens rabbi megbüntetését. Nahmanidesz elmenekült Spanyolországból és
még abban az évben elindult a Szentföldre. A hajón, utazás közben irt egy zsoltárszerű imát,32 majd 1267 nyarán megérkezett Akko városába és az ünnepek előtt,
Elul 9-én tovább ment Jeruzsálembe. A tatárok által alig hét esztendeje kirabolt
és elpusztított Jeruzsálem látványát, fiának, Nahmannak irt leveléből ismerjük.33
Nagyon kevés zsidót talált Jeruzsálemben. Egy textilfestő testvérpár házában berendezett imaházban jöttek össze a jeruzsálemi zsidók szombatonként, néha még
tízen sem voltak.34 Ramban, egy elhagyatott házban berendezett egy zsinagógát s
az újévet már itt ünnepelték. A jeruzsálemi kile35 nagyon gyorsan bővült, hamarosan már vagy kétszáz zsidó költözött a városba. Az Óvárosban a Ramban Zsinagóga őrzi emlékét, azon a helyen, ahol a 18. századig az általa létrehozott zsinagóga
állt.36 1268-ban Ramban visszament Akkóba, ahol átvette Jehiél rabbi örökét és
haláláig az akkói közösség rabbija maradt. Az 1269-es, itt elmondott ros hásánái
dróséja megmaradt az utókorra. Sírja pontosan nem ismert, néhányan úgy gondol-
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Jose Luis Lacave: Sefarad, Culturas de Convivencia, Lunwerg Editores, Barcelona, 1987.
A barcelonai Katalán Múzeum Levéltára őrzi I. Jakab levelét, amiben utasít egy pénzkölcsönzőt, hogy 300 dinárt fizessen ki az ő kontójára Geronai Mózes rabbinak, vagyis
Nahmanidesznek.
Kitvéj HaRamban I. kötet, 424–432. oldal, Mossad Harav Kook, Jerusalem,
Ibid
Tíz férfi kell (minjen, héb.) a közösségi imához.
Kehila héb., község, hitközség
Kiválasztott egy a Mongol invázió miatt elhagyott házat a Cion hegyen, társaival rendbe
hozta és visszahozta Sechemből az odamenekített Tórákat, berendezték zsinagógának. A
zsinagóga 1589-ig működött abban az épületben, amikor a közösség átköltözött egy másik
zsinagógában, amit szintén Rambanról neveztek el. Ezt 1948-ban rombolták le Jordán katonák. Ma ismét, újjáépítve, működik a Ramban zsinagóga.
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ják, hogy a Kármel lábánál van eltemetve, mások Haifán vagy Akkón gondolják a
sírját, míg sokan Jeruzsálemben szeretnék tudni nyughelyét.
Közel ötven évvel később, Aragónia vezető rabbija, Rabbi Jom Tov ben Abraham
Isbili mondta, Nahmanideszről: „Szinte minden tudásunkat egy hithű pásztortól
kaptuk, kinek keze munkája óriási és minden területen képes volt tanítani bennünket”37
Magyarországon érdemtelenül keveset tudunk róla, talán a miatt is, hogy a soványabb és szerényebb n betűt eltakarja az abc sorában előrébb álló, „széles hátú”
m betű.

VI.
I. Jakab kérdése Nahmanideszhez: „Ki az eretnek a zsidó jog szerint?”
Válasz: „Az a zsidó, aki megtagadja a zsidó hit alapvető disciplináit.”
Kérdés: És mik ezek az alapvető disciplinák?”
Válasz: „nos, hát ez nézőpont kérdése...”38
Az első vitaülésre 1263. július 20. pénteken került sor. A másodikra, 1263. július
23. hétfőn, míg a harmadik vitanap: 1263. július 26. csütörtökre esett. Végül a
befejező, negyedik vitanap 1263. július 27. pénteken volt.
S egy ráadás, az utolsó találkozás a disputa okán, 1263, augusztus 4, a vita befejezése utáni második szombaton,39 a zsinagógában, ahova a király teljes kíséretével
látogatott el.40
Dacára, hogy a vita célja és a „meghívó fél” szándéka nem volt rejtve (áttérítés), a
hangnem udvarias volt, betartották a mindkét felet (közel azonosan) megillető jogokat. Ezen a téren ez a hitvita, egyedüliként emelkedik ki az összes többi hasonló
esemény sorából. A „kölcsönös” megbecsülés odáig ment, hogy Ramban első napon előadott „feltételét”, miszerint csak akkor vesz részt a vitában, ha szabadon
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She’elot v tsuvot haritva, ed. Joseph Kafeh (Jerusalem,1959), idézi Robert Chazan: Barcelona and Beyond, University of California Press, 1992, 35. old.
Nahmanidesz dialógusa I. Jakabbal, Hyam Maccoby, The Disputation című drámájában a
vita második napján.
Áv hó 26-án, a Röé hetiszakasz felolvasásakor. (Calendar for 6000 years, Mossad Harav
Kook, Jerusalem)
Maga Nahmanidesz írja le a Széfer HaVikuah-ban, 108. befejező szakasz: És akkor a király felemelkedett az emelvényről, és mindannyian távoztak. (a zsinagógából).

fejtheti ki nézeteit, elfogadták, azzal a kitétellel, hogy istenkáromló beszédet és
szavakat nem használhat érvei erősítésére.41
A dominikánusok (az áttért Cristiani révén) legújabb elképzelése az volt, hogy a
keresztény teológia igazságát a zsidó felett, éppen a zsidó iratok alapján bizonyítsa
be.42 Abban már semmi új nem volt addigra, hogy a kereszténységet az úgynevezett régi szövetség alapján vezessék le, mivel a kezdetektől (2. század), folyó
hitvitáknak ez a régi szövetség, a mindkét fél által szentiratnak tartott zsidó biblia
volt az alapja. A barcelonai Hitvita túllépett ezeken a már ismert vitapontokon,
mint például a Siló szöveg (1M, 49:10), vagy a dánieli próféciák, vagy akár a
szenvedő szolga textus Jesájánál.43 A kihívó fél saját igazának végső érveként,
a vitába idézte a talmudi és a Midrás szövegeket, mint a tórai szövegek tartalmát
erősítő magyarázatokat. Pennaforte egész más (mondhatnánk ma, civilizáltabb)
taktikát választott, mint a párizsi vitában a Talmuddal szemben elfogult és annak
megsemmisítéséért küzdő karaita Donin. Dacára, hogy Pennaforte azt mondta:
meg kell érteni, el kell mélyedni a zsidó és a muszlim világ gondolkodásába, ahhoz, hogy sikeresen keresztényeket konvertáljon belőlük, a vita, a polémia nem
azonos „súlyú” felek között zajlott, és érdemi vitának sem igen volt nevezhető.
Mint azt Nahmanidesz nyomatékolja is az elején: Urunk Királyunk utasított engem, hogy az ő és tanácsadói színe előtt, a kastélyában, Barcelonában, álljak ki
Pál szerzetessel vitára.44
Pennaforte már korábban bevezette a héber és az arab nyelv oktatását a dominikánusoknál. Így került a képbe Christiani, (akit Nahmanidesz következetesen Pál
szerzetesnek nevez), mint a héber nyelv oktatója és a Talmud magyarázója. Természetesen a Talmud és a Midrás irodalom keresztény tanulmányozása az innen
kinyerhető keresztény alapigazságok feltárása érdekében történt. Sok aggadikus
szövegről gondolták úgy, hogy azok igazolják a keresztény doktrínákat, különö-

41
42
43

44

Ramban: Széfer HaVikuah, 2. szakasz
Az aggadikus szövegekre építették érveiket
Jes. 53,1-12. „Homályos, nehéz fejezet, amely a sok magyarázattól egyre érthetetlenebb
lesz. A leginkább egyértelmű, persze, a szavakba kapaszkodó katolikus exegetika, amely
az egész fejezetet, úgy ahogy van, a názáretire vetíti, mint akinek jöttét Jesája előre látta
és megjövendölte. Ő szenved mindenkiért, őt ölik meg stb. Ami itt figyelemre méltóan
érdekes, hogy maga a katolikus Biblia (Budapest, 1997) is elhatárolódik egyes különösen
szélsőséges fordításoktól. Nem is hozza őket, és lábjegyzetben megállapítja, hogy ezek
távol állnak a szöveg-összefüggéstől. Okként a meglehetősen pontatlan görög és latin fordítást jelöli meg. Ezzel szemben a református Biblia pontosan fordít, és nincsenek benne
tendenciózus utalások.” (Naftali Kraus, Jes.53,2007)
Ramban: Vikuach 1. sor, fordította Hyam Maccoby a Steinschneider szerkesztette 1860-as
kiadás alapján.
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sen, ami a Messiás isteni eredetét, a kereszten való szenvedését, eljövetelének
dátumát és az új hitelvek kihirdetését illeti.
A hitvita vitapontjairól a latin beszámoló a következőket írja:
Pál barát előadta, hogy Isten segedelmével be fogja bizonyítani a zsidók által elfogadott írásokból a következő tartalmakat:
• a Messiás, akit Krisztusnak hívnak, akit a zsidók előre jeleztek, már bizonyosan eljött;
• hogy a Messiás, ahogy az a próféciákban áll, isteni és emberi egyszerre;
• hogy ő (a Messiás), az emberiség üdvéért szenvedet és áldozta életét;
• hogy a törvényeknek (micvot) és a rituális előírásoknak meg kell (kellett)
szűnniük a fent említett Messiás eljövetele (feltámadása) után.45
Christiani talmudi forrásokra hivatkozó keresztényi érvelése abból indult ki, hogy
a talmudi írások olyan korai anyagokat tartalmaznak, melyek még mentesek voltak a keresztény ellenes zsidó gondolatoktól. A Jézus korabeli zsidók eltérő tradíciókkal rendelkeztek a Szentírásban leírtakhoz képest, legfőképpen, ami a Messiás eljövetelét illeti, és később a Talmud összeállításánál sem fordítottak kellő
figyelmet az eredeti értelmezés leírására, érvelt Christiani. Sőt az ellentétes, tehát
a nem-szentírás alapú értelmezést állították előtérbe, (mármint a zsidók) de kellő
türelemmel és (keresztényi) odafigyeléssel, feltárható a korai, egyedüli autentikus szint, ami természetesen a keresztényi érveléseket támasztja alá, mondta Pál,
vagyis Saul, a dominikánus szerzetes.46
Nahmanidesz érvelései során nem tagadta, hogy a Midrás irodalom forrásai között
olyan is található, mely ambivalensen értelmezhető, (pl. Pablo Christiani „leleménye” a jesájai „szenvedő szolgáról),47 de ő, Nahmanidesz, azt a változatot kedveli,
ami szerint ez az aggadikus anyag a szenvedő szolgában Izrael szenvedő népét
látja inkább, és nem a Messiást. Továbbá, mondta Ramban, még ha valaki a messianisztikus változatot fogadja is el, az semmiképpen sem vonatkoztatható Jézusra,
mert a hivatkozott rész, szenvedésről beszél és nem az erőszakos halálról, amiben,
mint tudjuk Jézusnak része volt.48
A tudós keresztény hallgatóság számára ez az érvelés mellébeszélésnek tűnt, mivel
számukra semmit sem jelentettek a Midrásokban gyakran fellelhető ellentmondá45
46
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The Christian account of the Barcelona Disputation. Latinból fordította és szerkesztette
Jitzhak Baer, Tarbiz, 2, 1930–31, 185–187. oldal.
Ibid
Nahmanidesz nem azt mondja, hogy létezik egyáltalán a talmudi, vagy a midrás irodalomban ilyen értelmű magyarázat,
Ramban: Széfer HaVikuah

sok, ők a Midrás irodalmat nem irodalomként, hanem a Szentiratok egyenrangú
részeként értelmezték, pláne ha azok látszólag őket igazolták. A zsidó tradíció
ezzel szemben a Midrásokat a különböző népi, néha még egymásnak is ellentmondó magyarázatok kincsesházának tekinti, jó párat közülük szó szerint értelmez,
párat allegorikusan és nem keveset, valami vidám és furcsa, saját szórakoztatásra
kitalált játéknak tekint. Ez a szemlélet a kor keresztény skolasztikusai számára
túl szofisztikáltnak és bonyolultnak tűnt, különösen, amikor Nahmanidesz a vitában Dávid Király és a Messiás kapcsolatát elemezte, miből is kitűnt, hogy a zsidók szerint egy bibliai szöveg hordozhat két, vagy többféle jelentést egy időben.
(Pardes: psat, remez, dras, sod)49
A szenvedő szolgára, vagy szolgálatra vonatkozó aggadai textus, feltehetőleg az
aggadák kialakulásának második szakaszában keletkezett, mivel a korai aggadikus
időkben a Messiás alakját győzedelmes, triumfáló és örömujjongó környezetben
mutatták a történetek. A szenvedő Messiás alakja a Bar Kochba mozgalom leverése (i. sz. 135) utáni állapotok tükröződése a zsidó gondolkodásban és annak
beépülése az aggadikus irodalomba.
Ez az utóbbi megállapítás, már későbbi korok kutatásainak eredménye, de igazolja
a párizsi Rabbi Jehiél és Nahmanidesz vitabeli álláspontját a talmudi aggádákkal
kapcsolatban. Mindketten azt a nézetet képviselték, ami a gáoni kor óta tradíciónak
számított, hogy ti. az aggadák másodrendűek, fontosságban elmaradnak a TaNaK
és a Talmud halachikus szövegei mögött, mivel ahogy Rabbi Jehiél is fogalmazott,
az aggadák nem képviseltek irányadó jelleget a gyakorlati határozatokhoz. Még a
talmudi traktátusok között is találhatók az aggadákat kritikával kezelő szövegek.
(jT, Péah, 2:6 mondja: az aggadákból ne eredjenek Halachák.) Egy másik, egy
finomabb megfogalmazás szerint, az aggádák nem voltak a Halacha szempontjából másodrendű szövegek, csak más nézőpontot, más kritériumokat képviseltek és
ezért értelmezésükhöz is más, elvontabb, érzékenyebb befogadás kellett. Jó példa
erre, a bT Sanhedrin 67b pár sora, melyben rabbi Akiba, a precíz jogalkotó, a
Halacha értelmezője, sőt racionális politikus, elég esetlenül hozzászólt elvont értelmű, érzékenyeken megközelítendő kérdéshez, mire a többiek rászóltak, hogy ez
nem az ő asztala és visszaküldték őt a megszokott stúdiumai közé.
Sokan, a hitvitákat később elemző tudósok közül kétségbe vonják Nahmanidesz
őszinteségét az aggadák bagatellizálásával kapcsolatban.50 Főleg annak ismeretében, hogy Nahmanidesz máshol, például a TaNaK magyarázataiban mennyire
49

50

A zsidó exegézisre használt betűszó. P = psat, a direkt, szószerinti jelentés, Remez = a
direkt mögötti másodlagos, allegorikus értelmezés, Dras = kutató, kereső összehasonlító
(midrásokkal) értelmezés és a Sod = titkos, misztikus kibontás.
Még ha igazuk is lenne (de úgy tűnik, nincs) a szituáció mindenképen magyarázza
Nahmanidesz gondolkodását. Ramban vitázó logikájának ma is érvényes sarokköve az a
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komolyan vette az aggadikus történeteket és hivatkozott rájuk. Nem beszélve
Ramban kabbala iránti, főleg annak misztikus, teozofikus tételei iránti vonzódásáról. Olyan gondolatok és doktrínák befogadásáról van szó, melyek éppen abban
az időben értek be Provenceban és Spanyol földön és hamarosan létrehozták a Zohár51 irodalmi formáját, mely sokak szerint, a Judaizmus legmélyebb igazságait
volt (van) hivatva kifejezni, s mely szöveg főbb inspirációit éppen az aggadákból
meríti.
Ramban úgy gondolta, hogy az aggadák többértelműsége, mélysége és absztraháló jellegük miatt, nem alkalmasak egy gyors adok-kapok szerű, drámai vitában
érvéként való felhasználásra. Ez olyasmi lenne, próbálom én most Ramban gondolatát mai fülnek átültetni, mintha József Attila Óda című versével igazolnánk
biológia órán a férfi és a nő közti anatómiai különbséget.
Az aggadai tanítások költőiek, parabolikusak, olyan tanmesék melyek egy hangulatot, egy kedélyállapotot kívántak megidézni, semmint informatív tényeket
közölni. Ugyanakkor ezt nehéz mások felé kommunikálni, mivel tény hogy az
aggadák a Talmud szerves részei, de az ezekkel kapcsolatban megfogalmazott zsidó ambivalencia, a dogmákból építkező kereszténységnek értelmezhetetlen.
Pablo Cristiani győztesnek érezte magát, amikor egy Midrásra hivatkozva52 közölte, hogy a Messiás pont akkor született meg, amikor a Templom megsemmisült.
És mivel a Templom már rég megsemmisült, akkor a zsidóknak teljesen felesleges
várni a Messiást, hiszen az már a múltban eljött, ahogy a zsidó iratokban is áll,
és ahogy a keresztények is állítják. A hitvitáknak ez volt az egyik legfontosabb
témája, vagyis a Messiás már, vagy a Messiás még nem... kérdése, mert ha sikerül
bizonyítani, hogy már eljött, a zsidóságnak nincs mire várnia, a megváltás megtörtént, de ha még nem, akkor van értelme tovább tűrni a mindennapok szenvedéseit,
és a Megváltóra várni.
Ám Nahmanidesz racionális magyarázatba kezdett. Az idézett Midrás nem azt
mondja, hogy a Messiás eljött. Azt mondja, hogy megszületett. A Messiás megszületése és az eljövetele nem kell, hogy egybe essen, mondta. Akár Mózes, aki
korosan lett a zsidó nép kivezetője, vagy mint Matuzsálem, a Messiás is élhet akár
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gondolat, hogy nem lehet ugyan úgy érvelni (magyarázni) egy a tradícióját mindennap
megélő zsidónak, mint a zsidóságot kívülről tanulmányozó érdeklődőnek (vagy vitázónak).
Széfer Ha Zohár (Ragyogás Könyve) a zsidó legendakör szerint Simon bar Jochanan (2.
sz.) arámi nyelven irt műve, valójában misztikus midrás, melyben Moise ben Leon és tanítványainak teozofikus kabbala tanai tükröződnek. A Zohár a zsidó misztika két irányzatából, a geronai kabbala tanításaiból és a kasztíliai gnosztikus kabbala irányzatából született.
Archaizáló stílusa és misztikus tartalma az akkor egyre jobban terjedő szó szerinti és racionális tórai szövegelemzés ellensúlyozására jött létre.
Midrás Eicha Rabba, 1:51

ezer esztendeig, míg egyszer csak eljön és beteljesiti küldetését. De, Nahmanidesz
megsemmisítő tromfja ez volt: Én nem hiszek ebben a történetben.53 Annál is
inkább, folytatta Nachmanidesz, mert más aggadikus szövegek más szemléletűek:
azt sugallják, hogy a Messiás a megváltás közeli időben fog megszületni, és mivel
egyszerre egymásnak két ellentmondó állítás szó szerinti értelmezésében nem hihet és ő, Nahmanidesz, az utóbbiban hisz, fenntartva annak a lehetőségét, hogy a
Christiani által felemlített aggadának is megvan a maga rejtett értelme, amiért azt
a bölcsek érdemesnek tartották azt az utókorra hagyni.
Egy történetet fel lehet fogni tényként és fikcióként egyaránt. Ha Nahmanideszt a
vita során megkérdezték volna a történet misztikus változatáról, valószínű, hogy
kabbalisztikus magyarázatot kapott volna a hallgatóság, de erre nem került sor.
A szóban forgó midrási történet felemelő és költői egyben. (Midrás Eicha Rabba
1:51)
Egy arab vándor (tehát kívülálló), telepatikus üzenetéről van szó a Templom pusztulásával és a Messiás egyidejű megszületésével kapcsolatban.
Amikor az arab vándor egy szántóvető zsidó mellett haladt el, a zsidó ökre
elbődült, mire a vándor azt mondta a zsidónak, hogy vegye le a jármot az
ökörről és fogja ki az eke elől. (gyászolva ezzel a Templom pusztulását).
Amikor az állat másodszor is elbődült, szólt az arab a zsidónak, tegye vis�sza a jármot és fogja az ökröt ismét az ekéje elé. (A születésre utalva ezzel.)
A történet hermeneutikájában megtaláljuk az alapvető természeti-társadalmi kettősségeket, ellenpontokat; a nomád és a földművelő, a megsemmisülés és a születés formájában. A Templom elpusztításával bekövetkezik az elsivatagosodás
(szellemi szántás-vetés megszűnése), nincs szükség az igavonó baromra, ezért ki
kel engedni a járomból. De a természet (földművelés) azonnal megújul, újra indul
az élet, amit a születés jelképez. A legmélyebb kétségbeesésben azonnal ott van az
újjáéledés reménye. A káosz keletkezésével egy időben megszületik a dolgok és
élet helyreállatásába és a rend eljövetelébe vetett hit. Akár a kabbalisztikus, akár
a modern irodalmi analízis technikáját alkalmazzuk is, a történet mindenképpen
többértelmű, többféleképpen értelmezhető. Egy azonban biztos; a Messiás a történetben a reményt, a jövőbe vetett hitet fejezi ki, és semmiféleképpen nem a dolgok
beteljesedését, a véget jelenti.
Végezetül, zárják ezt a kis eszmefuttatást, Mózes ben Nahmannak, a geronai rabbinak a vitában I. Jakabhoz intézett szavai:
53

Szefer H Vikuach, 20-24 vers. In Ramban Writings and Discourses, Shilo Publ. House,
1985, 665. old.
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Tudod, királyom, nekünk, zsidóknak három különböző könyvünk van, ebben
a sorrendben: a Biblia, mely értelemszerűen hitünk alapja, aztán a Talmud, amit mi szentnek és sérthetetlennek tartunk, mivel a bibliai törvények
megértéséhez elengedhetetlenül szükséges magyarázatokat tartalmazza.
Azonban a harmadik könyv, amit mi Midrásnak hívunk, prédikációkat, beszédeket tartalmaz, amit ugyan zsidók intéztek zsidókhoz, de a tartalmuknak nincs semmiféle szentsége sem kötelezően veendő jelentése a zsidókra
nézve. A Haggada, ahogy már a nevéből is következik, legendák, érdekes
fiktív történetek és mesék gyűjteménye, amiket a zsidók egymásnak meséltek, de sose értelmezték ezeket a szövegeket parancsolatokként, és amikbe
én magam sem nagyon hiszek. Máris válaszolok a feltett kérdésedre, fordult
Nachmanidesz Pablo felé, hogy ha a Talmud, ahogy Te beállítod, egyházatok alapítóját tartja az igazi Messiásnak, akkor hogyan lehet, hogy a talmudi bölcsek nem hittek benne? Miért nem követték öt, ahogyan Te teszed
most Pál barát? Ötszáz éven át dolgoztak bölcseink a Talmud szövegein,
de egyről se tudunk, aki közülük a ti egyházatokba kívánkozott volna. Hol
van írva a Bibliában vagy a Talmudban, hogy a Messiás ember kezétől fog
szenvedni? Pont ellenkezőleg, az van írva róla, hogy uralkodni fog tengertől tengerig, sivatagok lakói letérdelnek előtte, és nemzetek fogják imádni.
Amennyire én tudom nem ez történt a ti Messiásotokkal, aki egyébként sokkal régebben született, mint a Templom elpusztítása, ezért a talmudi szöveg
nem vonatkozhat rá. Rómát sem lehet azzal vádolni, hogy követte volna a
ti Messiásotokat, sőt ellenkezőleg, eljövetele után sokáig üldözték, ereje
egyre fogyott oly annyira, hogy egy új krédó születhetett és hódíthatta meg
a világot a szomszédságában: az Iszlám. És a messiási időkről szóló jóslatok és próféciák? A próféták úgy láttatták a messiási jövőt, hogy az öldöklő
harcok megszűnnek, általános béke fog uralkodni a földön, a kardokból
ekét kovácsolnak majd, a dárdákból gyümölcsszedő kampókat csinálnak és
a békés állatok együtt fognak legelni a vadakkal, s hogy nem lesz igaztalan
ítélet, isten szelleme világítja meg majd az emberi elmét és morális felemelkedés teszi nemessé az emberiséget. Az egyetemes és tiszta tudás mindenki
számára elérhető lesz. De, amióta a ti Messiásotok megjelent, számtalan
háború pusztított az emberek között, igazság, morál, testvéri szeretet, azóta
sem lettek az emberiség fő princípiumai. Vallásotok igazságai nem kápráztatták el az iszlám hívőit és továbbra sem csak egy isten uralkodik a földön.
Ha ti a Messiásból istent csináltok, mi nem hihetünk benne. A Messiás, a
próféta szerint, (Jesája. 11:1) Jisaj nemzettségéből kell, hogy származzon,
egyszerű szülők gyermekeként kell, hogy a világra jöjjön, nem isten fiaként.
Az a talmudi rész, melyet itt felhoztál Jézus messiásságát igazolandó, ahol
Messiás Isten jobbján ül, mutatja, hogy nem lehet isteni származású, mert
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különben rögtön ez után nem mondaná a Talmud, hogy Ábrahám arca elkomorult amiatt, hogy nem ő ül isten jobbján. Ha a Messiás tényleg Isten fia
lett volna, Ábrahám biztos felismeri benne az isteni szellemet és nem irigykedik rá az jobboldal elfoglalása miatt. A Talmud nyelvezete elég sajátos,
ezért azt a megfogalmazását, hogy a Templom lerombolásával egy időben
megszületett a Messiás, a zsidóság megújhodásának reményeként kell értelmezni. A barbár igazságtalanság idején a Messiásba vetett hit reményt
adott. Nem fogadhatták el azt Messiásnak, aki közel száz évvel az események előtt előre látta azok bekövetkeztét, de szenvedései és halála dacára,
nem hozott üdvözülést és megváltást az emberiségnek. Arról már nem is
beszélve, hogy állíthatjátok, hogy a ti Messiásotok megváltotta a világot az
eredendő bűntől? A sok ítélet a tanú rá, hogy a bűn még létezik. A nők még
mindig szenvedve szülik meg gyermekeiket, a földet továbbra csak véres
verítékkel lehet megművelni és a halál továbbra is aratva szedi áldozatait.
Ezek mind olyan ördögi dolgok melyek, a ti bibliaértelmezésetek szerint,
az eredendő bűn számlájára írandók. Ami pedig az általad idézett bibliai
szöveget illeti, annak a lényege ez: „Nem örökre távozik a kormánypálca
Jehudától” s ennek tisztán az az értelme, hogy Jehuda függősége, ha arra
ítéltetett, nem fog örökké tartani, mert majd eljön a Messiás és visszaadja
az ő függetlenségét, tehát majd ha eljő, ami ebből is látszik, még nem következett be. Ami a továbbiakat illeti, én nem vagyok oda a Messiásért. Mi nagyobb érdemnek tekintjük, ha idegen országban, idegen népek között élve,
a király védelme alatt imádkozhatunk az Örökkévalóhoz, mintha országunk
szabad polgáraként országunk törvényeihez kellene ragaszkodnunk.54
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HARASZTI György
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Kényszer-peregrináció
az első világháború után
In memoriam F. H. Zs.

A magyar egyetemeken és jogakadémiákon az 1920/21-es őszi tanév kezdetén
életbelépő, a zsidók1 (és más csoportok, nem utolsósorban a nők) felsőfokú továbbtanulását jelentősen korlátozó,2 kontraszelektív numerus clausus törvény
(1920: XXV. tc.)3 egyik következménye – a kevésbé szigorú feltételeket támasztó, frissen létrehozott vidéki (Szeged, Pécs) egyetemekre való beiratkozás mellett
– a „tehetségexport”, a külföldön tanuló hallgatók számának erőteljes növekedése
volt.4 A törvény szövegével ellentétben gyakorlatilag a kikeresztelkedett zsidók1
2

3

4
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Közülük is elsődlegesen a szegényebb rétegek továbbtanulni vágyó fiatal tagjai kerültek
hátrányos helyzetbe, már csak azért is, mert a világháború előtt csupán a sikeres érettségi
volt a korlátlan hazai egyetemi és főiskolai beiratkozás előfeltétele.
A zsidónak minősülő diákok száma azokon az egyetemeken és jogakadémiákon, amelyek
a numerus clausus törvény hatálya alá estek, az 1917/18-as tanévi 6027 főről 1920/21-re
1712-re csökkent. Az óriási különbség (4315 fő) abból következett, hogy a törvény rendelkezéseivel ellentétben, az egyetemi felvételi bizottságok a zsidókat a felsőbb évfolyamokra
sem engedték beiratkozni. A zsidó hallgatók száma legjobban a budapesti egyetemen csökkent, 3880 fővel. (Közülük 1599 fő a II–V. évfolyamokról kiszorult orvostanhallgató volt,
akiknek csak kisebb része tudott a pécsi és szegedi egyetemekre átiratkozni.) – HALLER
István: Harc a Numerus Clausus körül (Budapest: a szerző kiadása, 1926), 130–133.
A „numerus clausus” törvényről és utóéletéről lásd SZEGVÁRI Katalin: Numerus Clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon (Budapest: Akadémiai Kiadó,
1988); MOLNÁR Judit (szerk.): Számokba zárt sorsok (HAJDU Tibor, KEREPESZKI
Róbert és KOVÁCS M. Mária tanulmányaival) (Budapest: Holokauszt Emlékközpont,
2011); MOLNÁR Judit (szerk.): Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról (Budapest: Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, 2011); legújabban (bőséges irodalommal); KOVÁCS M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon
1920–1945 (Budapest: Napvilág kiadó, 2012).
A jelenség nem volt magyar specialitás, de – tömeges méreteit tekintve – ebben a korban
még inkább kivételnek számított. Miután 1887 júliusától az Orosz Birodalomban korlátozták a középiskolába és az egyetemekre felvehető zsidó diákok arányszámát („a letelepülési
övezet” városaiban 10%-ban, egyéb városokban 5%-ban, Moszkvában és Szentpéterváron
pedig egyenesen 3%-ban) a tanulási lehetőségeikben korlátozott oroszországi zsidók „…

ra és a már korábban beiratkozott zsidó hallgatókra is kiterjesztett korlátozásokra a
történeti magyar állam felbomlásáért bűnbakká kikiáltott és a gazdasági-társadalmi „őrségváltás”-sal fenyegetett zsidóságnak – amely több évezredes történetéből
ismeretes módon az országon belül mindig engedelmesen követte a hatóságok utasításait – egy töredéke migrációval válaszolt. A kiváló középiskolákban végzett,
idegen nyelveket (elsősorban és legfőképpen a németet,5 szinte anyanyelvi szinten) ismerő, vállalkozó szellemű, jó képességű fiatalok – szinte kizárólag férfiak
– megindultak a színvonalas oktatást ígérő külföldi felsőfokú tanintézetek és netán
perspektivikusan állást kínáló kutatóhelyek felé.
Közülük sokan a megcsonkult Magyarországon nem végezhettek volna felsőfokú
tanulmányokat, vagy a háborút követő nehéz gazdasági-társadalmi körülmények
között diplomásként – állás hiányában – nem bontakozhatták volna ki képességeiket. Ezen újkori tömeges értelmiségi „népvándorlás” első célpontjai a szomszédos
országok egyetemei és főiskolái voltak. Külföldön az egyetemek elvileg nem vizsgálták a hallgatók származását, és a Magyarországról, ahol érdemben külföldre
utazási korlátozás nem létezett, érkező zsidó fiatalok a továbbra is liberális osztrák
vagy a frissen létrejött demokratikus csehszlovák felsőoktatási rendszerben (így a
német nyelvű prágai és brünni [Brno] tudomány- és műegyetemeken [Technische
Hochschule]) vagy Pozsonyban szinte akadálytalanul beiratkozhattak, és folytathatták jogi, orvosi és műszaki tanulmányaikat. A szomszédos országok mellett
elsősorban Németország és Svájc számított kívánatosnak, ahol a feltörekvő jómódú magyarországi családokból származó fiatalok már a háború előtt is szívesen töltötték akadémiai vándoréveiket.6 (Elegendő talán csak a filozófus szegedi

5

6

Nyugatra áramlottak: a századfordulón már mintegy négyezer oroszországi zsidó fiatal tanult Németország, Ausztria és Svájc egyetemein, főként az orvosi karokon. Németországban a századforduló körül kétezernél több orosz diák tanult. Az orosz zsidók beáramlására
a német egyetemek is egyfajta létszámkorlátozással reagáltak, ez azonban az orosz numerus clausussal ellentétben nyílt formában nem tartalmazott zsidóellenes intézkedéseket.
Csupán azt rendelte el, hogy a németországi egyetemek hallgatói között 1913-tól kezdve
a ’külföldi’ diákok száma nem haladhatja meg a kilencszázat, s ezzel mintegy harmadára csökkentette azon helyek számát, amelyekre orosz zsidó fiatalokat lehetett felvenni.
(1911/12-ben kb. 2000 orosz diák tanult Németországban, ezeknek mintegy a fele orvostanhallgató volt. 1914-ben a német egyetemeken tanuló külföldi diákoknak a fele még
mindig orosz volt)” – KOVÁCS M. Mária: Törvénytől sújtva…, 69.
„Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar középosztályának tagjai, zsidók és nem zsidók egyaránt, jól beszéltek németül. Otthonról hozták magukkal, az iskolában tanulták, alkalmanként
használták a hadseregben vagy ausztriai nyaralások során, és ez lett most a belépőjük Európa legjobb egyetemeire” – FRANK Tibor: Kettős kivándorlás Budapest–Berlin–New York
1919–1945 (Budapest: Gondolat Kiadó, 2012), 82.
Csak ezen sorok írása közben tudatosult bennem, hogy családunk férfi (és utóbb női) tagjai
iskolázásának immár négy generáció óta szerves része – önként vagy kényszerből – a hos�szabb, leginkább többéves, külföldi (Halle, Bécs, München, Manchester) tanulmányút.

107

Lukács György [1885–1971], a fizikus szőllőskislaki Kármán Tódor [Theodore
von Kármán, 1881–1963] vagy a matematikus Pólya György [1887–1985] életútjára utalni.)
Az 1920 után külföldre kényszerültek, „a numerus clausus száműzöttjei” közül
– mint Michael L. Miller kutatásaiból7 ismert – sokan Berlin, Frankfurt, Karlsruhe, Drezda, Lipcse és más német városok egyetemén szereztek orvosi vagy
mérnöki oklevelet. Mások célállomása Svájc (Zürich [Eidgenössische Technische
Hochschule], Bern), Olasz- vagy Franciaország volt, néhány esetben pedig a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (Zágráb, Belgrád), netán a román uralom alatt
álló Erdély (Kolozsvár). A hagyományos német nyelvterület mellett Olaszország
is nagy népszerűségnek örvendett, különösen hogy az olaszok, mint önminősített (egyetemi) nagyhatalom – a külföldi diákok, köztük a zsidók, odacsábítása
érdekében is – 1923-tól eltörölték a tan- és vizsgadíjat az egyre színvonalasabb
képzést nyújtó állami főiskolákon és egyetemeken. Az olasz fasiszta állam – ellentétben a kontinens középső zónájával Franciaországtól Ukrajnáig – nemhogy
antiszemitának, de kifejezetten zsidóbarátnak számított, ami nyilván vonzotta a
zsidó diákokat. Az olasz zsidók túlnyomó többségükben lelkesen támogatták az
új rendszert, amely mint a költő Vas István (1910–1991) – aki 1928-ban maga is
beiratkozott a bécsi Kereskedelmi Intézetbe – életrajzi regényeiben8 olvasható
a pesti zsidó kispolgári körökben is nagy népszerűségnek örvendett. Különösen
1933 után, amikor egyre nehezebb volt – még Csehszlovákiában (az 1920-as évek
végi egyetemi pogromhangulat9 nyomán) vagy Franciaországban is (az 1935-ös
Armbruster-féle törvényt követően) – nyugodt egyetemi befogadásra számítani.
Mindez persze csak 1938-ig igaz, amikor is Mussolini feláldozta korábbi filoszemita álláspontját, a Harmadik Birodalommal kötött szövetség oltárán.)
Mint Karády Viktornak e téren is kezdeményező, a numerus clausus törvény következményeit vizsgáló tanulmányaiból10 ismeretes Bécs a Kárpát-medencéből
7
8
9
10
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MILLER, Michael L.: „’A numerus clausus száműzöttjei’ a berlini felsőoktatási felsőoktatási intézetekben 1920 és 1933 között” in Múlt és Jövő UF 4/2006, 84–91.
VAS István: Nehéz szerelem, A félbeszakadt nyomozás, Mért vijjog a saskeselyű? (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964, 1967, 1981), passim.
Brünn: 1927, Prága: 1929.
KARÁDY Viktor: „Egyetemi antiszemitizmus és érvényesülési kényszerpályák: magyarzsidó diákság a nyugat-európai főiskolákon a numerus clausus alatt” in Levéltári Szemle
42 (1992), 3. sz., 21–40; KARADY, Victor: „A l’ombre du ‚numerus clausus’.La restratification du système universitaire hongrois dans l’entre-deux-guerres” in CHARLE,
C. – KEINER. E. – SCHRIEWER, J. (ed.) : A la recherche de l’espace universitaire
européen (Paris-Francfort: Peter Lang, 1993), 345–372 ; KARÁDY Viktor: „A numerus clausus és a zsidó értelmiség” in Vázsonyi Vilmos Emlékezete, Konferencia Vázsonyi
Vilmos életművéről 1994. március 25-én (Budapest : AB Beszélő kiadó, 1995), 79–98;
KARÁDY Viktor: „A numerus clausus és az egyetemi piac. Társadalomtörténeti esszé” in

származó hallgatók életében már a 19. század második harmadától kiemelt szerepet játszott, a 20. század elején valamennyi ottani felsőoktatási intézményben
a Magyarországról származó diákok között a zsidók arányszáma átlagosan 23%
körül mozgott,11 ami nagyjából megfelelt a korbeli magyarországi viszonyszámoknak. 1910-ben például a Bécsi Egyetem orvoskarán tanuló magyar diákok
között a zsidók aránya mintegy 48% volt, a jogi fakultáson 23%-ra, a bölcsész
és a természettudományi karokon pedig 14%-ra rúgott.12 (Az 1919 előtti külföldi
stúdiumokat elősegítette az intelligencia körében uralkodó kétnyelvűség, s az a
praktikus tény, hogy felsőbb stúdiumok mind Ausztriában mind Németországban
– a külföldieket sújtó esetlegesen magasabb tandíjak ellenére – csak mérsékelt
járulékos anyagi megterheléssel jártak. A közös közép-európai városi kultúra és
a Magyarországon is honos porosz oktatási modell is összekötő kapocsként szolgált. Ez utóbbi nagyon fontos volt az egyetemek közötti átjárhatóság – akár szemeszterről szemeszterre – a magyarországi végbizonyítvány, valamint a diplomák
nosztrifikációja szempontjából.)
Bécs jelentősége a háború után fokozatosan csökkent nem utolsósorban a szerepét
vesztett város egyre jobban észlelhető hanyatlásából adódó provincializmusa és az
emelkedő megélhetési költségek miatt. Nem utolsósorban pedig a növekvő egyetemi antiszemitizmus következtében, amelyről a fehérterror elől családjával a volt
császárvárosba költöző Koestler Arthur (1905–1983) későbbi híres író, társadalomfilozófus, polihisztor – 1922-től maga is a bécsi Technische Hochschule mérnök hallgatója – önéletrajza első kötetében fest plasztikus képet.13 (A Technische
Hochschule 1923-ban 10%-os zsidó kvótát fogadott el és a klasszikus Bécsi Egyetemen is voltak zsidó ellenes korlátozások.)14 Csehszlovákiában többen a prágai

11
12

13
14

MOLNÁR Judit (szerk.): Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról (Budapest: Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, 2011), 181–195; KARADY, Victor: „The
restructuring of the academic market place in Hungary” in Victor KARADY – NAGY,
Peter Tibor (ed.): The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law
and Academic Antisemitism in Modern Central Europe (Budapest: Centre for Historical
Research of the Central European University, 2012), 112–135.
PATYI Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon, 1890–1918 (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2004), 34.
KARADY, Victor: „Funktionswandel der österreichischen Hochschulen in der Ausbildung
der ungarischen Fachintelligenz vor und nach dem ersten Weltkrieg” in KARADY, Victor–MITTER, Wolfgang (ed.): Education and Social Structure in Central Europe in the
19th and 21th century (Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1990), 177–207, különösen 188.
KOESTLER, Arthur: Nyílvessző a végtelenbe (Budapest: Osiris Kiadó, 1996), különösen
91–108. Lásd továbbá Koestler David Caesarini által idézett levelét szüleihez – CAESARINI,
David: Arthur Koestler: The Homeless Mind (London: William Heinemann, 1998), 30.
MILLER, Michael L.: „From White Terror to Red Vienna” in STERN, Frank –
EICHINGER, Barbara (Hrsg.): Wien und die jüdische Erfahrung, 1900–1938 (Wien–
Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2009), 307–323.
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német nyelvű Károly Egyetemen (az 1920-as évek végén ott eluralkodó pogromhangulat ellenére) szerezték diplomájukat, de ismerünk más célállomásokat is.
Radnóti Miklós (1909–1944) például az őt a textilszakmára szánó anyai nagybátyja kívánságára egy tanévet a csehországi Liberec (Reichenberg) Textilipari Főiskoláján végzett (1927/28). Akarata ellenére, gyámja kívánságára ment oda tanulni.
A peregrinusok számára a viszonylagos politikai, vallási, szakmai és művészeti szabadságot ígérő, a modernitásra nyitott weimari köztársaság idején (1919–
1933), különösen annak első éveiben, a német egyetemek a többi országokénál
kedvezőbb fogadókészséget tanúsítottak. A húszas évek első harmadától a magyarországinál vagy ausztriainál magasabb megélhetési költségek ellenére egészen az 1933 tavaszáig15 Németország lett a külföldön továbbtanulók, szakmai
karrierre törekvők, új életlehetőségeket keresők legfontosabb célállomása. Ebben
az időben a kelet-közép-európai nyomorúságnál összehasonlíthatatlanul nagyobb
szellemi (és anyagi) lehetőségekkel kecsegtető Németország volt az „agyelszívás”
központja, az az Amerika a kényszerperegrinusok számára, amelyet manapság
mutatis mutandis a világ nagyobb része számára az Egyesült Államok jelent. Nem
véletlen, hogy a numerus clausus által érintett, annak korlátozásai elől menekülő,
utóbb világhírnévre szert tevő magyar származású természettudósok, közgazdászok stb. szinte mindegyike16 hosszabb-rövidebb ideig tanult, kutatott, dolgozott
Németországban. Ily módon gyarapítva a karrier-okokból vagy az 1918/19-es forradalmak bukása utáni kényszeremigráció miatt már korábban ott megtelepedő
(például az orvos végzettségű kémikus, filozófus Polányi Mihály [1891–1976], a
szociológus Mannheim Károly [1893–1947], az ipari formatervező és konstruktivista festő Moholy-Nagy László [1895–1946], számos [újság]író, képzőművész,
színész, filmes stb.) magyar kolónia sorait.17
15

16

17
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A januári nemzetiszocialista hatalomátvételt követően 1933. április 25-én került elfogadásra az úgynevezett „Das Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und
Hochschulen” (a német iskolák és egyetemek túlzsúfoltságának megszüntetésére irányuló
törvény), amely – a magyarországi numerus clausushoz hasonlóan korlátozta a felvehető
(németországi és külföldi) zsidó hallgatók létszámát, azzal a nem titkolt céllal, hogy létszámuk arányos legyen német árja lakosság egészével – vö. Béla BODÓ: „The Role of
Antisemitism in the Expulsion of non-Aryan Students, 1933–1945” in Yad Vashem Studies
XXX (2002), 189–227.
Összefoglalóan MARX György: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik Nyugaton
alakították a 20. század történelmét (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000). Lásd továbbá
Kati MARTON: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot (Budapest:
Corvina, 2008). (Az utóbbi könyv eredeti angol címe: The Great Escape: Nine Jews Who
Fled Hitler and Changed the World [New York City: Simon & Schuster, 2006], a hazai
kiadásban a „kilenc zsidó” [nine Jews] eufémisztikusan „kilenc magyar”-ra változott.)
CONGDON, Lee: Exile and Social Thought Hungarian Intellectuals in Germany and
Austria, 1919–1933 (Princeton: Princeton University Press, 1991), passim.

Álljon itt a leendő tudósok közül néhány „nagy” név. Szilárd Leó (1898–1964) atomfizikus, aki a Magyar királyi József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem („Műegyetem”)-i kezdet után 1919-től18 Berlinben: Technische Hochschulén
műszaki tanulmányokat, majd 1921-től Berlini Egyetemen (Friedrich Wilhelm
Universität) fizikai stúdiumokat folytatott. Gábor Dénes (1900-1979), Nobel-díjas
(1971) fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia feltalálója. 1918 novemberétől a Budapesti Műegyetem gépészmérnök hallgatója, 1920-tól Berlinben a
charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki karának diákja, diplomáját
is itt szerzi (1924). Wigner Jenő Pál (1902-1995), Nobel-díjas (1963) atomfizikus
1920-tól a Műegyetem vegyészmérnök hallgatója, tanulmányait 1921-től a berlini
Technische Hochschulé-n folytatta.19 Neumann János20 (Johann/John von Neumann, 1903–1957) matematikus, a számítástechnika úttörője. 1921-től a budapesti
tudományegyetem matematika szakának hallgatója, de nemzedéke számos tagjához
hasonlóan kétlaki, sokat tartózkodott Berlinben, ahol kémiát, statisztikus mechanikát
és matematikát hallgatott. 1923-tól a zürichi Szövetségi Műszaki Egyetemen kémiát
tanult, ott szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1925-ben. Teller Ede (1908–2003)
atomfizikus. 1925 őszétől a Királyi József Műegyetem vegyészmérnök hallgatója.
de már 1926. január 2-án elhagyta az országot abban a hitben, hogy Németország
mentesebb lesz az antiszemitizmustól, mint a Horthy-korszak Magyarországa a numerus clausus törvényt követően. Karslruhében kémiát és matematikát tanult, majd
1928 tavaszán Müchenben átnyergelt át a fizikára. Az év ősze már Lipcsében találta,
ott védi meg 1930-ban doktori értekezését. A természettudományi példák további
szaporítása helyett említsünk meg még két Angliában nagy karriert befutott közgazdászt, akik egy ideig szintén Németországban (Berlinben) folytatták felsőfokú tanulmányaikat: (Lord) Balogh Tamást (1905–1985) és Káldor Miklóst (1908–1986).
Ellentétben a később nagy karriert befutottakkal az egyes külföldön tanult „közemberek”-ről csak kevés adat áll rendelkezésre. Nincs hiteles információ a numerus clausus miatt külföldre kényszerült zsidó fiatalok pontos számáról sem.
A publikált statisztikai összesítések nem teljesek, és hiányzik belőlük a vallási18

19
20

Szilárd Leót és ugyancsak mérnökhallgató testvérét Bélát 1919 szeptemberében antiszemita diákok bántalmazták és akadályozták meg beiratkozásukat a Műegyetemre. Szilárd Leó
ezután települt át Berlinbe. Részletes életrajzát lásd William LANOUETTE – Béla SZILÁRD: Genius in the Shadows. A Biography of Leó Szilárd (New York: Charles Scribner´s
Sons, 1992).
SZANTO, Andrew: The Recollections of Eugene P. Wigner as told to Andrew Szanto
(New York–London: Plenum Press,1992), passim.
Neumann azon kevesekhez tartozott (bankár apja Széll Kálmán miniszterelnök támogatását élvezte, a család a Tanácsköztársaság elől Ausztriába menekült), akiknek „konzervatív,
jó kapcsolatokkal rendelkező, felső-középosztályi család”-juk jóvoltából „bár zsidó származású volt, valószínűleg még 1919–1920 után, Horthy Magyarországán sem lett volna
mitől tartania” – FRANK Tibor: Kettős kivándorlás…, 298.
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etnikai- kulturális háttér szerinti bontás sem. A zsidó szervezetek és a liberális
jogvédők maximalizálni, az autoriter antiszemita ellentábor minimalizálni igyekezett a kényszeres peregrináció mértékét. A hivatalos statisztika szerint a külföldön
tanulók száma az 1910/11–1913/14 közötti évek átlagos 516 főjéről az 1920/21–
1922/23-as évekre 898 főre nőtt, és az 1923/24–1925/26 közötti időszakban elérte
az 1071-et.21 (Míg azonban a háború előtti időszakban a zsidó diákok aránya a
külföldön tanulók összlétszámán belül az egyötöd és egynegyed között mozgott,
1919 után meghatározóvá vált.) Karády Viktor mintavételi vizsgálatai szerint a
Bécsi Egyetemen az 1920/21 és 1930/31 között a magyarországi diákok 91%-a
volt zsidó az orvos- és 71% a bölcsészkaron.22 Kovács Alajos, a két háború közötti időszak egyik legjelentősebb (mellesleg erősen jobboldali nézeteket valló,
a numerus clausus törvény és az 1938-as első zsidótörvény megfogalmazása körül is buzgólkodó) statisztikusa hasonló eredményekre jutott a külföldön tanuló
magyar diákok vonatkozásában; szerinte az egész periódus alatt a diákok 80%-a
volt zsidó.23 (Vizsgálatai szerint a külföldön tanuló zsidó diákok aránya az összes
magyarországi zsidó hallgatón belül a különböző években 25% és 45% között
mozgott [a csúcspont 51%-kal 1927/28-ban volt], azaz átlagban az összes zsidó
hallgató egyharmada tanult egyidejűleg külföldön. Egy korabeli, hivatalos statisztikai adatokra hivatkozó (a numerus claususs-szal rokonszenvező) forrás szerint
a külföldön tanuló magyar diákok száma az 1920/21–1923/24 közötti években
1100 között ingadozott, nagy valószínűséggel ezek 3/4-e, mintegy 700–800 fő tekinthető zsidónak.24 A Budapesten 1929-ben megjelent Zsidó Lexikon szerint25 is
– csak 1925-ben – valamivel több mint 1200 magyarországi diák tanult külföldön,
„föltehető, hogy kevés kivétellel mind zsidóvallású.” Ugyanakkor egy (a törvényt
élesen ellenző/elítélő) másik korabeli forrás szerint az 1925 táján a külföldön tanuló egyetemisták és főiskolások száma összesen mintegy 5000 fő volt.26 (Ez a
21
22

23
24
25
26
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A vonatkozó Magyar Statisztikai Évkönyvek szerint.
KARADY, Victor: „Funktionswandel der österreichischen Hochschulen in der Ausbildung
der ungarischen Fachintelligenz vor und nach dem ersten Weltkrieg” in KARADY, Victor
– MITTER, Wolfgang (ed.): Education and Social Structure in Central Europe in the 19th
and 21th century (Köln – Wien: Böhlau Verlag, 1990), 202.
KOVÁCS Alajos: „Magyarországi zsidó hallgatók hazai és külföldi főiskolákon” in Magyar Statisztikai Szemle, XVI évfolyam (1938), 9. szám, 897-902, különösen 899.
HALLER István: Harc a numerus clausus körül (Budapest: szerző kiadása, 1926), 154.
(Magyar) Zsidó Lexikon (Budapest: a Zsidó Lexikon kiadása, 1929), 563b, 655–656.
BETHLEN Pál (szerk.): Numerus clausus: a magyar zsidóság Almanachja (Budapest: A
Magyar Zsidóság Almanachja K.-V., é.n. [1925]), 139, 146. A Központi Zsidó Diáksegítő
Bizottság adatai szerint 1928-ig az általuk támogatottak közül 1,450 diák kapott külföldön
diplomát. Vö. MOL K28 (Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály), 53. tétel, 1929. március 13.
Szabolcsi Lajos jelentése a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság működéséről, jelentés a
magyarországi izraeliták országos irodájának 1929. évi működéséről – idézi KOVÁCS M.
Mária: Törvénytől sújtva…, 164.

szám talán túlzottnak tűnik, jóllehet számos későbbi szerző hajlamos ezt a számot
elfogadni.) A korszak szakértője, Nathaniel Katzburg a két háború közötti magyarországi zsidósággal foglalkozó könyvének egyik lábjegyzetében viszont azt írja,27
hogy 1925-ben „3300-ra becsülték azoknak a zsidó fiataloknak a számát, akik a
numerus clausus miatt hazájuk elhagyására kényszerültek, és zsidó alapítványok
segítségére szorultak. Németország 12 városában 1000-en, Bécsben szintén 1000en, Csehszlovákiában 600-an, a többiek Olaszországban, Svájcban és Franciaországban tanulnak tovább.” Idézni szoktak egy zsidó forrást is (1926), amelyik azt
állítja, hogy a Pesti Izraelita Hitközség kebelében – az Egyenlőség című felekezeti
lap agitációjára28 – 1922-ben életre hívott Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság
760 külföldön tanuló zsidó hallgatót támogatott.29 Ez a szám jól konvergál azzal
a becsléssel, amely szerint a külföldön tanuló zsidó hallgatók száma mintegy egy27

28

29

KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919–1943 (Budapest: Bábel
Kiadó, 2002), 61, 10. lábjegyzet. Katzburg ugyanezen műve szerint (58.o.) 1921-ben 1000
magyarországi zsidó diák tanult Prágában és 800 1922-ben Bécsben.
Szabolcsi Lajos, az Egyenlőség főszerkesztője az 1940 és 1942 között készült visszaemlékezésében (Két emberöltő Az Egyenlőség évtizedei [1881–1931] [Budapest: MTA Judaisztikai
Kutatócsoport, 1993, 349]) a Diáksegítő Bizottság létrejöttéről és tevékenységéről – némiképp patetikusan és a segítség mértékét kisé túlozva – a következőket írja: „Ezekben a hónapokban [1922 tavaszán] ér történelmi magaslatokra az Egyenlőség olvasóinak segélyakciója, amely sokszáz millió koronát eredményezett a külföldi száműzöttek számára. A lap
fele olyan cikkekből állt, melyben a külföldi nyomorgó zsidó diákoknak segélyt kértek, és az
itthoni nemes felajánlások közléséből, Mint egy áradat özönlött a pénz, a ruha, a tankönyv.
Megalakítottam a hivatalos segítőbizottságot. (Címe lett: Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság.) Vezetőnek felkértem Hevesi Simont, Vázsonyi Vilmost és Lederer Sándort. Én lettem
a negyedik tagja a vezetőségnek. Hálával említem fel Fellner Leót, báró Kohner Vilmost,
Wilhelm Károlyt, Vázsonyi Vilmost, Balla Bernátot, Csergő Hugót és Palágyi Lajost a belső
segítő gárda közül. A mozgalom olyan arányokat öltött, hogy évente átlag ötszáz diplomát
szereztek a külföldön olyan magyar zsidó fiúk, kik különben itthon nem is juthattak volna
a tanulás lehetőségéhez. És ez évtől kezdve nyolc esztendőn át a ’bújdosó fiúk’ voltak a fő
témája a magyar zsidó közéletnek templomban, székházban, nőegyletben, kultúrestélyen.”
Vö. HALLER i.m., 155. A Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság működése első négy esztendejében 8 különböző országban 68 városban 2,440 szegénysorú diáknak nyújtott segítséget. Németországban például a Bizottság 1923/24-ben 170, 1924/25-ben 100, 1925/26ban 70 és 1926/27-ben 39 diákot támogatott. – lásd GÁBOR Gyula: „Küzdelmeink a numerus clausus ellen” in Zsidó Évkönyv (1927/28), 150–159. A magánszemélyek támogatása és a hazai zsidó sajtó (Egyenlőség, Múlt és Jövő, Zsidó Szemle) által szervezett pártfogó
sajtókampány mellett kezdetben a külföldre kényszerült diákok még a Joint-tól (American
Jewish Joint Distribution Committee), Csehszlovákiában a Jüdische Fürsorge-Zentrale in
der Tschechoslowakei-tól (Zsidó Segélyközpont), sőt Németországban még az YMCA-tól
(!) (Young Men’s Christian Association) is kaptak támogatást. Sok Berlinben tanuló diák
részesült az évtizedek óta (egészen Hitler hatalomra jutásáig) a városban élő tőzsde-mágus
Manovill Alfréd, a Berliner Ungarn-Verein (Berlini Magyaregylet) tiszteletbeli elnökének
kisebb-nagyobb mérvű anyagi segítségében is.
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harmada volt valamennyi, a Magyarországon belül és kívül felsőfokú tanulmányokat folytató zsidó diáknak, mivel az 1920 és 1930 közötti években a beiratkozottak
között zsidóként azonosított hallgatók száma 1500–2000 fő volt.30 (Ez ugyancsak összevág azzal az adattak, hogy a külföldön tanuló diákok évi átlaga 898 fő
volt 1920/21–1922/2-ban és 1071 az 1923/4–1925/6 közötti időszakban, feltéve a
becslés miszerint a hallgatók 4/5-e zsidó volt megfelel a valóságnak.)
A külföldön továbbtanulók szociális körülményeire is csak kevés adat áll rendelkezésre. Feltételezhető, hogy ez nagyjából megfelel a numerus clausus idején a
magyar oktatási intézményekbe beiratkozott zsidó hallgatók társadalmi helyzetének, esetleg a különböző zsidó szervezetek által támogatottak nagy számából
következtetve annál valamivel demokratikusabb volt. A felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgatók fő bázisát a művelt neológ szekuláris középosztályi zsidóság
adta, amelynek növekvő részaránya az elcsatolt területeken élő ortodox tömegek
leválásával a csonka országban élő zsidók polgárosultságának mesterséges növekedését eredményezte. Soraikban nőtt a „stratégiai aposztáziá”-ra való hajlandóság: névmagyarosítás, keresztény iskolákba való beiratkozás, vegyes házasság,
kitérés. Budapesten (ahol a húszas-harmincas években a magyarországi zsidók
közel 50%-a, több mint 200 000 fő élt) a leendő hallgatók társadalmi-szakmai
szelekciója jól láthatóan ezen felsőbb társadalmi rétegek irányába tolódott el a két
háború közötti időszakban az 1918/19 előtti évekkel összehasonlítva, és kisebb
mértékben ez volt a helyzet a vidéki tanintézményekben is. Karády Viktor kutatásaiból ismeretes, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek (fizikai munkások, kisegítők stb.) és kispolgárok (iparosok, kereskedők) közé sorolt családokból
származó zsidó orvostanhallgatók aránya Budapesten például az 1918-as 50,4%ról 1920 és 1929 között 33,4%-ra csökkent. (Az 1930 és 1944 közötti időszakban
pedig tovább, 31,4%-ra zsugorodott.) Persze ezt a képet sem szabad túláltalánosítani a hagyományőrző famíliákból is többen eljutottak külföldre. Így például az
ortodox családból származó későbbi híres izraeli történész és pedagógus, a Magyargencsen született Jákov (Jakab) Katz (1904–1998) világi iskolákban és zsidó
vallási tanintézményekben, jesivákban (Győr, Sátoraljaújhely) töltött évek után
1925-től két és fél évig külföldön a híres pozsonyi jesivában tanult. 1928 tavaszán
a világi műveltség iránti vágytól ösztökélve Frankfurt am Main-ba költözött, ahol
a budapesti Központi Zsidó Diáksegítő Bizottság támogatásával31 egyszerre volt
hallgatója az ottani híres Ádát Jesurun jesivának és Mannheim Károly tanítványaként a Frankfurti Egyetemnek, ahol 1934 tavaszán doktorált.32
30
31
32
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Lásd 15-ös jegyzet.
Jacob KATZ: With My Own Eyes: The Autobiography of an Historian (héberből fordította
Ann BRENNER és Zipora BRODY) (Hanover/NH: Brandeis University Press,1995), 71.
Zsidó diákok korlátozott számban egészen 1938 novemberéig tanulhattak, diplomázhattak,
illetve doktori fokozatot szerezhettek Németországban. 1937. április 15-én Bernhard Rust,

Nem ismeretes hogy a mindenképpen több ezerre rugó külföldön tanuló hallgató,
szellemi munkavállaló mekkora hányada tért vissza Magyarországra néhány év
múlva,33 s hogyan alakult a sorsuk a továbbiakban. A külföldön maradottak szétszóródtak Európa boldogabbnak tűnő tájain, vagy kivándoroltak a tengeren túlra.
Az erdélyi származású Dávid Giládi leírásából34 tudjuk, hogy jutott belőlük Palesztinába is, ahol a Magyarországról érkezettek ott egy korábban nem ismert technikai kultúrát honosítottak meg. Magyarországról származó mérnökök tevékenysége
kötődik a haifai cementgyár üzembe helyezéséhez, a Jezréel-völgy mocsaraink lecsapolásához, a jeruzsálemi vízművek létesítéséhez stb. A húszas évek kényszerperegrinációjának következtében Magyarország a fiatal értelmiségi nemzedék számos tehetségét veszítette el, akik paradox módon gyakran a külföldön megszerzett
nyelvi ismereteiknek, szakmai tudásuknak, társadalmi kapcsolataiknak köszönhették, hogy megmenekültek attól a sorstól, amely otthon maradt társaikat sújtotta.
A numerus clausus törvény okozta külföldi kényszertanulás és értelmiségi munkavállalás csak az első volt azon mindmáig tartó, a hazai zsidóság sorsán messze túlmutató migrációk hosszú sorában, amelyek a politikai-társadalmi kataklizmák és
kellően át nem gondolt állami intézkedések következtében a világháborús vereség
és a trianoni katasztrófa következtében egy közép-európai nagyhatalom, az Osztrák-Magyar Monarchia kvázi uralkodó alkotórészéből szinte rokontalan nemzeti
nyelvébe bezárkózó, kelet-közép-európai kisállammá degradált Magyarországot
közel száz év óta mondhatni periodikusan sújtják. A következmények túlmutatnak
egy-egy bűnbaknak kiszemelt/kikiáltott réteg bármilyen súlyos megpróbáltatásain, valamennyiünk jövőjét érintik.

33

34

német birodalmi és poroszországi kutatási, oktatásügyi és népnevelési miniszter dekrétuma
szerint a németországi egyetemek nem fogadhatták el a német állampolgárságú zsidó diákok jelentkezését a doktori vizsgára. A Mischling-kategóriába tartozók különböző feltételek teljesítése esetén engedményeket élvezetek, a külföldi zsidók jogai maradtak a régiben.
Két nappal a Kristályéjszaka után, 1938. november 11-én Rust a numerus nullus jegyében
utasította a német egyetemek rektorait, hogy távolítsák el valamennyi zsidó hallgatójukat.
Ilyen visszatérő volt például az ismer politikus, parlamenti képviselő, Vázsonyi Vilmos
feleségének unokaöccse, Szalkai János, aki a numerus clausus miatt a brünni német nyelvű
műegyetemen szerzett mérnöki diplomát. Magyarországra hazatérve – nyilván családi ös�szeköttetések által is támogatva – a helyi Western Electric főmérnöke lett. Sikeresen túlélte
a háborút, de egy 1948/49 fordulóján megkísérelt disszidálás miatt családostul börtönbe
került. Csak Nagy Imre első miniszterelnöksége idején szabadult, s csupán kocsikísérőként
tudott elhelyezkedni. A forradalom leverése után kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol
minthogy korábban „…a Western Electric főmérnöke volt Magyarországon, (…) nem volt
problémája az elhelyezkedéssel, végül pedig remek nyugdíjat kapott a cégtől.” – HADAS
Miklós – ZEKE Gyula (öá.): Egy fölösleges ember élete Beszélgetések Vázsonyi Vilmossal (Budapest: Balassi Kiadó, 2012), 50–51.
GILÁDI, Dávid: Pesti mérnökök – Izrael országépítői (Budapest: Ex Libris – Múlt és
Jövő, 1992), passim.
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HIDVÉGI Máté
egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Makovecz Imre kézirat-töredéke
az antiszemitizmusról
Makovecz Imre (1935–2011) építőművészt – életében és halálában – többször
megvádolták antiszemitizmussal.1 Méltatlannak tartanám annak a kérdésnek a
puszta felvetését is, hogy ez az óriási művész antiszemita lett volna.2 Közelről ismervén Makoveczet, állítom: nem volt az. Írásom tehát nem védbeszéd Makovecz
Imre mellett.3 Már megtette ezt Mezei Gábor,4 akinek édesapja az Európai Isko1
2

3
4
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Pl. http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/95603/1/belfold/Makovecz_eltavolitasa_a_Fidesz_
erdeke; http://www.szombat.org/politika/4256-magyar-melyrepules--kertesz-lefokozasa.
Érdekes lenne a téma, és szakmailag jelentős volna a kihívás, megvizsgálni Makovecz
zsidó kötődéseit, viszonyulását – alkotásain át – a választott néphez. Két példát említek.
Az egyik a Bp. VIII. ker. Szentkirályi utcai ráépítés. Makovecz mondta nekem, hogy az
eredeti egyemeletes házat, amelyre az irodaépületet kellett megterveznie, egy zsidó kereskedő építtette több mint egy évszázaddal korábban. Neki ez volt a legfontosabb szempont:
a ház, amire épít, zsidó emlék, amit meg kell őrizni. Ha arra járnak, nézzék meg ezt az
irodaépületet – Makovecz Imre fájóan kevés budapesti épületei egyikét. Zsinagógát látnak.
A másik példa, amit megemlítek, Dunaszerdahely. A városrekonstrukcióval Makovecz irodáját bízták meg. Idézek egy interjújából: „Az egy kemény meló. Tizenöt éve vagyunk ott.
Az egy szétvert város. A szlovákok nemcsak a lakóházakat és az utcákat döntötték romba
lakótelep-építés címén, hanem ledöntöttek templomot és zsinagógát is. Mi a volt zsinagóga
oldalán terveztünk egy panziót. Elővettük a fényképeket a régi zsinagógáról, és a panziónak a régi zsinagóga homlokzatát csináltuk meg, csak megcsavarva. El akartunk helyezni
rajta egy táblát, hogy „Ezt az emlékképet (kiemelés tőlem, H. M.) a hűlt helyével szemben
az elpusztított zsidó hazánkfiainak emlékére emeltük, X.Y.”. Felhívtam a budapesti rabbit,
hogy szentelje fel, találjunk erre egy alkalmat. Azt mondta, hogy nem ő az illetékes ebben,
hanem a pozsonyi főrabbi. Elmentem a pozsonyi főrabbihoz, aki azt mondta, hogy ezeket
maguk ölték meg, úgyhogy mi nem fogunk ezzel foglalkozni. A vége az lett, hogy kimentünk néhányan, és mondtuk, hogy ne haragudjatok.” (Somlyódy Nóra és Vargha Mihály:
„Szélsőséges, szürreális helyzet” – Interjú a hetvenéves Makovecz Imrével. 2005. október.
http://epiteszforum.hu/node/412.
Ha valami, akkor inkább vádbeszéd azok ellen, aki őt le-antiszemitázták. És tették ezt még
abban – az utolsó – időben is, amikor a rákbetegsége végső stádiumában járva megpróbált
– emberfeletti erővel – élni.
„…tekintettel arra, hogy elképzelhető, miszerint ezt az írást nagyobb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik, megragadom az alkalmat egy aktuálpolitikai kijelentésre:

la egyik megalapítója volt.5 Makovecz erkölcsi tisztasága kikezdhetetlen.6 Vonzalma Izraelhez7 – házassága révén – rokoni köteléket is hordozott. A róla szóló
külföldi nekrológok8 még érintőlegesen sem utaltak esetleges antiszemitizmusra,
ám hangsúlyozták Makovecz ellenállását a kommunizmussal, materializmussal és
globalizmussal szemben. Az egyik cikk kiemelte, hogy hiányzott belőle a dogmatizmus9 A kortárs világ véleményét hűen tükrözték a Financial Times-ban megjelent
nagy nekrológ10 bevezető szavai: „He was one of the most remarkable and deeply
political architects of the twentieth century”. (Egyike volt a huszadik század legjelentősebb és mélyen politikus építészeinek.)
Írásom célja egy, az antiszemitizmusról szóló, igen figyelemreméltó és legjobb tudomásom szerint ismeretlen Makovecz-szöveg közlése. A 2002 decemberében fogalmazódott, másfél oldalas autográf kézirat fénymásolatát a szerző személyesen
adta át nekem budapesti, Kecske utcai dolgozószobájában. Magunkban voltunk és
arról beszélt, miért terjesztik róla, hogy antiszemita. A rágalomhadjárat – szerinte
– az anyagi ellehetetlenítését célozta: építészként ne kaphasson megrendeléseket.
„Egy fasisztával nem lehet szóbaállni! – Ezt akarják: szalonképtelenné tenni engem.”
Nem tudom, Makovecz Imre miért bízta rám ezt a feljegyzést. Akármiért is, most
közzéteszem, mert bár sokan érezzük a jelenlétét – fizikai jelenlétre gondolok –,
nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy egy éve halott.
*

5
6
7

8

9
10

Makovecz Imre barátom NEM antiszemita! Aki azt hiszi, hogy az: idióta. Aki terjeszti:
gazember. Erről ennyit, punktum. MG” In: Mezei Gábor: Belső tárlat. Kráter Műhely
Egyesület, Budapest, 1997. p. 59.
Pán Imre (Mezei Imre) (1904–1972).
Dávid Katalin: „In pace”. Kortárs 2011; 55(12): 3-10.
Többször beszélt nekem felemelő izraeli élményeiről, és dolgozószobája könyvespolcán a
legfontosabb emléktárgyai között tartotta azt a követ, amelyet a jeruzsálemi Yad Vashemből hoztam neki. Grafikája a gyökerestűl lebegő fenyőfákkal, amelyet Hidvégi György
kérésére készített Márton Áron (1896-1980) erdélyi püspök poszthumusz „Világ Igaza”
kitüntetése emlékére (http://www.romkat.ro/?q=node/3355; http://www.magyarhirlap.hu/
kultura/a_gyokerek_az_almok_es__a_templomok.html), minden magyarázatnál tisztábban szól erről a vonzalomról is.
Ld. pl.: Jonathan Glancey: Hungarian architect whose fairytale designs defied
soulless Stalinism. The Guardian, 29 September 2011; Paolo Portoghesi: Senza radici non
c’é architettura. Un ricordo dell’artista ungherese Imre Makovecz. L’Osservatore Romano,
30 settembre 2011.
Brian Hanson: Imre Makovecz and the Prince of Wales. The Guardian, 3 October 2011.
Edwin Heathcote: An architect appalled at communism and consumerism alike. Financial
Times, 1 October 2011.
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„Aki a parasztművészetet a mai „magasművészetbe” átemeli, aki a balladák, jelek
kozmikus összefüggéseit kutatja, aki az organikus építészetet gyakorolja, aki Trianonról beszél, aki Románia helyett Erdélyt, Szlovákia helyett Felvidéket mond,
aki roma helyett cigányt mond, aki Lechnert, Kós Károlyt emleget Kozma és Lajta helyett, aki Rainer Maria Rilkét, S. J. Perset, Proust-ot, Borgest, Tarkovszkijt,
Bergmant, Vargas Llosát, Szolzsenyicint, Makin(e)t hangsúlyoz Aragon, Kertész,
Ginsberg helyett, aki kedveli Tolkient, aki a folyók, a termőföld védelmére kel, aki
a drogok ellen van, aki a vidéki élet „embermegtartó erejéről” beszél, aki március
15-én kokárdát visel, aki a koronás magyar címert akarja a zászlón, aki azt mondja, hogy magyar és azt mondja, hogy nemzet, akinek bajsza van, aki nem akarja,
hogy a termőföld áru legyen, aki a rovásírást a magyar írásbeliség történelmi
részének tekinti, aki csizmát húz, aki népdalt énekel és népi táncot jár, aki nem
nyávogva beszél, akit zavar a „lakópark”-ok világa, aki abnormálisnak tartja a
leszbikus, a homoszexuális, a pedofil, a pornográf világot, aki sötétnek tartja 1919
történetét, Kun, S(z)amuely és társainak terrorját, Rákosi, Gerő, Révai, Farkas
és a többiek korát Kádárral, Aczéllal együtt, az antiszemita. Az antiszemita. Vagy
nyíltan, vagy burkoltan. Ezeknek a beszéde gyűlöletbeszéd, és a gyűlöletbeszédet
büntetni kell.
Aki a szeretet társadalmában, az egyéni-családi-nemzeti-földrajzi világösszefüggésben akar élni a sorrendet soha meg nem változtatva, az, ha nemzetet mond
és benne önmagát, az kirekesztő, az rasszista, az antiszemita. Aki Hamvas Bélát
mond, az Lukács György ellenében mondja. Ki, kik találták ki ezt a szellemi diktatúrát a zsidók ellen?
Csak az állandó propaganda által eltorzított elmék nem veszik észre, hogy ezt az
egész összefüggő, a hajlamok mélyáramáig ható rendszert a választott nép ellen
találták ki, annak eltorzításá(ra), gyűlöletben tartására, irracionális világba való
kitaszítására. Ez a cél. Kiknek a célja?
Mit sugallnak „ők”? Hogy a családellenes, nemzetellenes, magyarellenes, hagyományellenes, a természettel ellenséges, az egészségellenes „trend” zsidó praktika,
a zsidók összeesküvése a világ ellen. Ezt sugallják nap mint nap.
Ez a manipuláció maga az antiszemitizmus.
2002. december
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Makovecz Imre”

KÁRPÁTI Judit
docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

„Saved Alone”
A jemeni zsidók és a jeruzsálemi
Amerikai Kolónia találkozása
– 5642. (1881–1882)
130 éve történt – az 5642. zsidó évben
„Koincidencia vagy szerencsés véletlen” – véli az az ember, aki nem hisz a csodákban, még kevésbé az Isteni Gondviselésben. Tény, hogy az egzakt tudományok
segítségével nehezen írható le ez utóbbi, sokak által objektív valóságként megélt
fogalom. Ezzel együtt jól tudjuk, vannak olyan vallási irányzatok, melyek egyfajta spirituális matematika eszközeivel próbálják megragadni a felfoghatatlant. Ezt
tették a jemeni kabbalisták is, akik közül fénylő csillagként emelkedik ki a jemeni
zsidók által Reb Sólemként emlegetett, Ráv Salom Sabbazi, népének századokon át hűséges útmutatóként szolgáló költőóriása. A 17. században tevékenykedő
misztikus rabbi-poéta több művében próbál választ adni a Messiah eljövetelének,
és így a száműzetés végének időpontjára vonatkozó találgatásokra. Egyik írásában
a következőt olvashatjuk:
„Az 5642. évben, azaz a tármáb1 évben beteljesedik a bibliai mondat: „És mondom, felmegyek a pálmafára.” (Énekek éneke 7,9)2 Megjelenik a Vénusz-csillag
is, az uszályával, és hang fog hallatszani az égből: „Ma, ha halljátok az Ő hangját!” És a hang egész Jement betölti majd, hívván a zsidókat, hogy szálljanak
hajókra és lépjenek be a Szentföldre… Sok nehézséggel kell majd szembenézniük,
mert ez a mondat ezoterikus értelme: Boldog ember az, akit Te megdorgálsz. De
később békességben lakoznak majd.”3
1
2
3

A zsidó évszámot héber betűkkel írjuk. A betűk számértékének összege az év száma. Az
5642. év héber betűi: hé (5000) – elhagyható, táv (400), rés (200), mem (40), bét (2) – ös�szeolvasva: tármáb
ámárti eále betámár
Hubara, Yosef: bi-Tela’ot Teman vi-Rushalayim, Jerusalem, 1970, p. 362 in Aharoni, p.
159
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Éppen 130 évvel ezelőtt, a zsidó időszámítás szerinti 5642. év beköszöntének
hajnalán, ros hásáná környékén a földkerekség két távoli pontjából a Szentföldre
érkező maroknyi embercsoportokat az Örökkévaló szava iránti szeretet és elkötelezettség vezérelte. A világ minden szempontból ellentétes két pólusából elindulók
– hívő szemmel nézve mindenféleképpen misztikusnak mondható – találkozásáról
érdemes megemlékeznünk.

Készülődés az új világban
Elsőként fordítsuk tekintetünket napnyugat irányába, s a távoli földrészen, az új
világban új életet kereső zarándokok New York államában letelepedett leszármazottjai közül a Spafford-családra vessünk egy pillantást. A 18. és 19. század fordulóján élő és tevékenykedő Horatio Gates Spafford a maga korában zseni volt.
Noha a szövetségi kormány egyik jeles elöljárójaként szolgálta közösségét, különféle technikai ötleteivel sokakat bámulatba ejtett. Az ún. Bessemer-féle acélgyártási technológiát jóval annak hivatalos feltalálása előtt negyven évvel megsejtette,
s papírra is vetette,4 ezzel elnyervén a hadsereg vezetőinek érdeklődését. Olyan
híres amerikai államférfiak, mint James Madison, Thomas Jefferson is az ismeretségi köréhez tartoztak. A Spaffordok magas politikai körökhöz tartozó jómódú
családjában az 1828-ban született, ifjabb Horatio Gates Spafford kiváló nevelésben részesült. Jogi diplomájának megszerzése után az akkori világban még felfedezetlen Nyugat felé vette az irányt. No, nem a távoli prérifarkasok birodalma,
hanem az intenzív fejlődésnek induló, széljárta város, Chicago vonzotta, ahol letelepedve ügyvédi irodát nyitott huszonnyolc éves korában, 1856-ban. Megtakarításait ingatlanügyletekbe fektetve hamarosan jelentős vagyonra tett szert. Munkája
mellett a Fullerton sugárúti presbiteriánus gyülekezet alapító vezetőségi tagja volt,
s közösségének vasárnapi iskolájában bibliai ismereteket is tanított. Egy ilyen vasárnapi bibliaórán figyelt fel egy rendkívül vonzó, fiatal hölgyre, a norvég születésű Anna Larssenre, aki úgymond csak „véletlenül”, barátnője unszolására ment el
egy alkalommal a vasárnapi iskolába. A kölcsönös vonzalom ellenére még éveket
kellett várniuk a fiataloknak az esküvő napjára, mivel az időközben megárvult
Anna csak 1861-ben töltötte be a 19. életévét.
Az ifjú pár Chicago egyik elegáns északi negyedében fekvő családi villája hamarosan gyermekzsivajtól, és baráti együttlétektől lett élénk. Az elkövetkező tíz
évben a Spafford-család négy leánygyermekkel gyarapodott, s az anyagi áldás
mellett sok szellemi felfrissülésben lehetett része. Ekkor vált Spaffordék otthona
4
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Boyd, Julian P.: Horatio Gates Spafford, Precursor of Bessemer, Princeton University, read
November 20, 1942. http://www.jstor.org/pss/984998

az egyházon belüli reform mozgalmak képviselőinek találkozó helyévé, s ezidőtájt
alakult ki szoros barátság a család és az akkoriban még szerény körülmények között élő és szolgáló, későbbi zseniális evangélista, Dwight L. Moody között.
A polgárháborút megelőző években a rabszolga-felszabadító mozgalom számos
aktivistája is a Spafford-házat választotta tanácskozásainak helyéül. Horatio
Spafford, a vagyonos ügyvéd, a város egyik elismert vezető embereként vált ismertté, s időközben őt kérték fel arra, hogy betöltse a presbiteriánus szeminárium
igazgatói tisztjét is. Spaffordék élete maga volt az amerikai álom: harmonikus
családi élet, siker, gazdagság, társadalmi elismertség.
Az első nagy fordulat 1871-ben következett be: a forró és száraz nyarat követő októberben eddig nem ismert okok miatt lángra kapott a jóformán csak fából felépült
Chicago. A hatalmas tűzben porrá égtek az otthonok, az áruházak, a középületek,
sőt még a járda is. Jóllehet Spaffordék elegáns villája megmenekült a lángoktól,
azonban az ügyvéd irodája, s befektetéseinek java része a lángok martalékává vált.
A tűztől megkímélt otthonuk így is jó ideig a mindenüktől megfosztott, fedél nélkül maradt barátok és ismeretlenek átmeneti menedékhelyévé vált. Hónapokon
keresztül dolgozott a házaspár sokadmagával a szerencsétlenül járt városlakók
sorsának enyhítésén.
Jóllehet, a nagy chicagói tűzvészben jelentős anyagi veszteség érte a Spaffordékat,
azonban két évvel később már sikerült annyira megerősödniük, hogy megengedhettek maguknak egy európai családi vakációzást, úti célként Angliát kitűzve, tudván, hogy kedves barátjuk, D. L. Moody szintén ott lesz, evangelizációs körúton.
Az akkoriban legjobban felszereltnek ismert luxushajóra, a francia gőzösre, a Ville
du Havre-ra foglaltak helyet, amely 1873. november 15-én indult New York kikötőjéből Britannia partjai felé, fedélzetén Anna Spafforddal, a négy kislánnyal és
a francia nevelőnővel. A családfőt üzleti kötelezettségei megakadályozták az utazásban, s úgy döntöttek, hogy ő majd később csatlakozik a többiekhez. Alig több
mint egy hét elteltével pár szavas távirat érkezett az ügyvédhez, a felesége küldte
Cardiffból. Az első tőmondat így hangzott: „Saved alone. (Egyedül megmentve.)”
Ebből egy szempillantás alatt tudta Horatio Spafford, hogy mind a négy gyermekét elveszítette az SS Ville du Havre november 22-i tragédiája következtében. A
csendes, őszi éjszakán tisztázatlan körülmények között, hajnali két óra tájban, az
Atlanti-óceán közepén a luxushajó 12 csomónyi sebességgel a brit gyorsjárású vitorlásnak, a Loch Earn-nek ütközött, s alig tizenkét perc alatt elsüllyedt. A frissen
mázolt, és az állványhoz ragadt mentőcsónakok nagy részét a legénységnek nem
sikerült mozgósítania, a vízre tett néhány példányon pedig a francia személyzet
menekült el.
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A több mint háromszáz utas közül mintegy hatvanan maradtak életben, köztük
Anna Spafford, aki eszméletlen állapotban lebegett egy hajódeszkán, amikor
rátaláltak. Megmentői a wales-i Cardiffban tették partra, ahonnan a döbbenetes
táviratot küldte férjének. Horatio Spafford kérésére folytatta útját párizsi barátaikhoz, ahová férje is azonnal elindult egy következő hajóval. Később született
lányuk, Bertha Spafford Vester elbeszélése szerint, az út egy szakaszán a kapitány
az irodájába hívatta Horatiot, s tapintatosan értésére adta, hogy éppen a tragédia
helyszínén haladnak keresztül. Ekkor visszatérvén kabinjába, a később Philipp
Bliss által megzenésített világhírű dicsőítő ének szövegét vetette papírra, melynek
legismertebb sora a következő: „It is well, it is well with my soul.”5 – Ezzel is az
Örökkévalóba vetett feltétlen hitéről és bizalmáról téve hatalmas tanúbizonyságot.
A karácsonyt a gyászoló házaspár Párizsban töltötte, majd útközben hazafelé menet, Londonban sok vigasztalást kaptak a régi baráttól Moodytól. Az evangélista
bölcs tanácsát követve Anna Spafford minden energiájával felkarolta a chicagói
Moody-kör női mozgalmát. Az elkövetkező évben a házaspár fokozatosan szakított a hagyományos kálvinista felfogással, és egyre inkább annak a bizonyos
értelemben vett univerzalista szemléletmódnak a követőivé váltak, mely szerint a
győzedelmes isteni szeretet minden embert képes megújítani.
Három évvel a tragédia után Anna a legifjabb Horationak adott életet, majd 1878ban Berthanak. Ismét két év telt el, s újabb tragédia sújtotta a családot: az alig
négy éves kisfiú skarlátban megbetegedett és eltávozott közülük. Addigra már a
kikövezettről új utakra térő házaspár bírálatok kereszttüzébe került a presbiteriánus közösségen belül, s elindultak a szóbeszédek: vajon milyen bűnt követettek
el, amiért ilyen sorscsapások érik őket? Volt, aki pusztán jóindulatból felajánlotta,
hogy lányukat örökbe fogadja. Ez volt az a mozzanat, mely egy teljesen új életforma kezdetére ösztökélte Spaffordékat.
Amellett, hogy Horatio Spafford korábbi érdeklődése a bibliai próféciák iránt
felerősödött, egyre inkább a pár meggyőződésévé vált, hogy az életben tapasztalt szenvedések, nem az elkövetett bűnök büntetései. Egyre kevésbé hittek az
emberben lakozó ördögben, az örök pokolban, s ezeket a meglátásaikat nem is
rejtették véka alá. Természetesen ezzel is napról napra nőtt a köztük és a hagyományos presbiteriánus felfogás szerint élők közötti szakadék. Végül Spaffordékat
felkérték a gyülekezet végleges elhagyására, nem kis szakadást okozva ezzel a
közösségben.
Az eltelt évtizedek alatt folyamatosan születtek az újabb és újabb lelki énekek
Horatio Spafford tolla nyomán, s bennük egyre inkább kifejezést talált Krisztus
második eljövetelébe vetett hite, az az eszkatológikus várakozás, melyet abban az
5
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„Az Úrban jó nekem!” (Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv ford.)

időben csak néhány keresztény csoport vallott magáénak. Horatio Spafford bibliai
tanulmányai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a zsidók visszatérése ősi
hazájukba Krisztus második visszajövetelének közeledtét jelzi. Így Spaffordék és
támogatóik körében mindinkább erősödött a Szentföld és ezen belül is, a Szent
Város, Jeruzsálem iránti elkötelezettség.
Nem meglepő ezek után, hogy új életük színtereként Jeruzsálem sejlett fel, s konkrét előkészületeket is tettek a Szentföldre történő kivándorlása. 1881-ben már minden készen állt a nagy útra, mikor világra jött a tragédia utáni második kislányuk,
Grace. Így már két gyermekkel indulhattak a Biblia földjére. Időközben számos
barát és ismeretlen keresztény is csatlakozott a zarándokok csapatához. Nem voltak nagyszabású elképzeléseik, szentföldi tartózkodásukat átmenetinek tervezték.
Sok-sok évvel később Bertha Spafford a következőképpen jellemzi szülei Szentföld iránti vágyakozását:
„I find it difficult to interpret to this modern generation Father’s and
Mother’s attitude toward life at this time and throughout the following years
without making them seem impractical, fanatical, narrow, and visionary.
They were none of those things... It is hard to do them justice.”6
1881 szeptemberében, 5642. ros hasanájának előestéjéhez7 közeli időben Jaffánál
partot ért a tizennyolc zarándokból álló kis csapat. Voltak köztük vagyonosak, de
volt, aki teljesen nincstelenként érkezett, csak a munkaerejét, szaktudását hozta
magával. Ez utóbbira hamarosan szükség is lett, hiszen miután az általuk először
látott Szent Várost felfedezték, hosszabb távú letelepedésre alkalmas helyre leltek a Damaszkuszi-kapunál, közvetlen a városfalra épült házban, ahol nyomban
létrehoztak különféle, a megélhetés biztosítására szolgáló kis műhelyeket. Az asztalos- és cipészműhelyek mellett a ház körüli veteményes kertben zöldségféléket
termeltek, s volt egy kecskenyájuk is. A ház hamarosan a helyi keresztények számára is napi találkozó hellyé vált, ahol többek között közös éneklésekre gyűltek
össze, s muzsika hangjai odacsalogatták a környéken élő zsidókat és muszlimokat
is. Horatio Spafford vezetésével elindult a Biblia – és angol nyelvoktatás. Rövid
idő múlva iskolát is nyitottak, melynek tanulói között ott találunk néhány helybéli
zsidó és muszlim gyermeket is. A csoport nem választott magának semmi különös
nevet, így a jeruzsálemiek hamarosan „amerikaiak”-ként kezdték őket emlegetni,
s csak később kapta a közösség az Amerikai Kolónia elnevezést, amely néven a
mai napig is ismeretesek.
6
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„Nehéz elmagyarázni ennek a modern nemzedéknek Anyám és Apám akkori és az azt
követő években magukénak vallott életszemléletét anélkül, hogy gyakorlatiatlannak, fanatikusnak, szűklátókörűnek és fantazmáknak láttatnám őket. Egyik dolog sem volt jellemző
rájuk… Nehéz helyesen megítélni őket.” (ford. a szerző)
5742. Tisré hó elseje – 1881. szeptember 24.
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Hazatérés a „Boldog Arábiá”-ból
Az amerikai zarándokokkal közel egy időben egy egészen másfajta társaság is
érkezett a Szentföldre. Izrael földjéről nézve talán úgy is fogalmazhatnánk, a világ ellentétes sarkából indultak el a nagy útra, hogy több hónapos, gyalogosan és
hajóval megtett vándorlásuk végén megláthassák azt az országot, melyről kicsi
gyermekkoruk óta hallottak, melyre napi háromszori imádságaik alkalmával és fő
étkezéseik után áldást mondtak, s melyről fiaiaknak, lányaiknak meséltek a nagy
bölcseik példáját követve, az ő szavaikat idézgetve.
Mohamed próféta színrelépését követően nem sokkal az Arab-félsziget zsidó lakosságának létszáma erősen megfogyatkozott, mígnem a Hidzsázban8 gyakorlatilag megszűnt a zsidó jelenlét. A félsziget déli csücskében, az ókori rómaiak
által termékeny Arábiának, Arabia Felixnek nevezett Himjárban a ködbe vesző
ősi legendák szerint szinte már Salamon király óta éltek zsidók, akik nagy elődeik
tanításaihoz mindvégig ragaszkodván túlélték a még a legfanatikusabb síita Zajdi
imámok9 kegyetlenkedéseit, őrizvén a Messiah eljövetelébe és a Cionba való
visszatérésbe vetett hitüket.
A jemeni zsidók Cion utáni vágyakozása évszázadokig leginkább szellemi értelemben volt intenzív és a vallásos költészet számára megtermékenyítő hatású. A
valóságban csak nagyon kevesen jutottak el Izrael földjére, s csak néhányuknak
adatott meg, hogy ott le is telepedjenek. Egy ilyen kiemelkedő személyiség, az
utazó rabbi, Slomo Adani volt, aki Erec Izraelben alkotta legjelentősebb művét,
egy átfogó Misna-kommentárt, Melekhet Selomo néven.10
Az 1872. esztendő nagy változásokat hozott a jemeni zsidóság életében: a világnak ez a része is immár az Oszmán Birodalom részévé vált, s így a szintén oszmán
fennhatóság alatt álló Palesztinában való eljutás lényegesebben könnyebb lett, kiváltképp a Szuezi-csatorna 1869. évi megnyitását követően. Ezidőtájt terjedt el az
a hír is a jemeni zsidók körében, miszerint egy Rothschield nevű zsidó király föl8
9
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Az Arab-félsziget északi és középső része, megközelítőleg a mai Szaud-Arábia területe.
A zajdijja síita jogi irányzat az összes síita irányzaton belül a legközelebb áll a szunnita hagyományokhoz. Leginkább az imamátusról vallott felfogásuk különbözteti meg őket más
síitáktól. A zajdijja követői, a zajdik szerint bárki lehet imám, aki Ali családjából származik; elvetik az ún. „rejtett imám”-ról szóló tantételt, ill. a imam mahdi visszatérésének és
az imámok tévedhetetlenségének dogmáját. A szufizmus minden formáját elutasítják. Filozófiai szempontból a mutazilita irányzathoz állnak legközelebb. A zajdi elnevezést Zajd ibn
Ali után kapták, aki a Mohamed próféta unokaöccsének volt dédunokája, Husszein unokája. Az 1962-ig fennálló, jemeni Zajdi immamátust Jehja ibn al-Husszein alapította 890-ben.
Ld. még a nagy britanniai University of Cumbria PHILTAR enciklopédiáját: http://philtar.
ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/shia/zaydi.html
Aharoni, p. 159

det vásárol Erecben a szegény zsidó bevándorlók számára, mi több, maga a török
szultán is pártolja a zsidók palesztinai letelepedését.11 Ezeknek a lehetőségeknek
a jelentősége egyre inkább felerősödött, ahogyan közeledett a nagy kabbalista rabbi-költő, Slomo Sabazi által messiási évként megjövendölt 5642. zsidó esztendő,
amely 1881 és 1882-re esett a Gergely-naptárban.
A héber betűknek számértéke is van, s így a zsidó naptár éveit betűkombinációval
szokás leírni. Az 5642. év betűvel történő leírása tartalmazza azokat a betűket, melyeket más sorrendbe állítva úgy is olvashatunk, mint „bátámár”, azaz a pálmafán
(pálmafára). Ebből az olvasatból származik Rabbi Slomo Sabazinak a bevezetőben ismertetett próféciája, mely az Énekek éneke 7. fejezetének 9. paszukját veszi
alapul: „És mondom, felmegyek a pálmafára.” A felmenni szó, láálot, egyúttal
jelenti a Szentföldre történő kivándorlást is. Azaz a tármáb-évben fel kell menni,
alijázni kell a Szentföldre.
Ezt a több száz éves prófétai útmutatást követve indult el valamivel több, mint kétszáz jemeni zsidó Izrael földjére, hogy ott végleg letelepedve várja a Messiah-ot.
Gyakorlatilag egy pár szandálban és egy öltözet ruhában keltek útra, vagyontalanul, az Örökkévaló gondoskodásában tökéletesen meg bízva. Messianisztikus lelkesedésük csak kis mértékben hagyott alább, mikor a Szentföldre érkezve tapasztalhatták, hogy a Rothschild „király” által vásárolt földeket már jóval érkezésük
előtt kiosztották, s Jemenben sokat érő mesterségeik az új környezetben haszontalannak bizonyultak.12 Teltek múltak a napok, s nem találtak maguknak szállást,
így sátrakban, mindenféle anyagból összetákolt kunyhókban vagy a Kidron völgyének barlangjaiban, sziklavájataiban húzták meg magukat az esős évszak közeledtével. Alkalmi munkákból próbálták fenntartani magukat, de az élelem fogytán
volt, s egyre több volt köztük a beteg. Egyikőjük, Alsejk Rabbi így ír levelében,
melyet Szanaaban maradt családtagjainak küldött el:
„Mindenki a saját rokonságával törődik: az askenáz az askenázokkal, a
szefárd a szefárdokkal... És ez a következőképpen működik: származási
helyükön élő gazdagoktól gyűjtenek pénzt, és küldik el azt Jeruzsálembe,
hogy azoknak a szegényeknek házakat építsenek, akik közülük vándoroltak
ki. …a jemeniekkel azonban nincsen, aki törődjék…” 13
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Ld.: Yaari, Abraham, Masot Eretz Yisrael, Ramat Gan, 1976, pp. 644–645 és Nini,
Yehuda, Teman veTsiyyon: haReqa haMedini, haHevrati vehaRuhani laAliyyot haRishonot
miTeman, 1800–1914, Jerusalem, 1982, pp. 179-195
Nini, Yehuda, Teman veTsiyyon: haReqa haMedini, haHevrati vehaRuhani laAliyyot
haRishonot miTeman, 1800–1914, Jerusalem, 1982, pp. 237–275
Ratzaby, Yehuda, Rishone Ole Teman baAliyyat 1882. Mahanaim, 72 (1963), p. 73
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A szanaa-i rabbi szava pontosan tükrözik a helyzetet, mely akkortájt jellemezte
a szentföldi zsidó közösségeket. Ez pedig az ún. halukka jótékonysági rendszere
volt. Ne feledjük: a politikai cionizmus világra jövetele előtt vagyunk, az első
cionista világkongresszus (1897) összehívására még tizenöt évet várni kell! A
szentföldi zsidók szorosan zárt közösségekben éltek abból a támogatásból, melyek
kiküldötteik (slichim) össze tudtak gyűjteni a diaszpóra sokszor távoli zsidóságától. A jemeni zsidók gyakorlatilag kívülállóként cseppentek bele ebbe a régtől
fogva bejáratott szociális rendszerbe. A jeruzsálemi zsidó vezetők aggodalommal
tekintettek a jemeniek jövetelére. Israel Frumkin a Chavacelet (Liliom) c. hetilap
szerkesztője a következőképpen vélekedik a jemeni zsidók bevándorlásáról:
„Nehéz elhinni, hogy ezek az emberek idejönnek, és nem tanulnak azon
testvéreik riasztóan nehéz körülményei láttán, akik már régebb óta letelepedtek.”14
Mindezeken túl meg kell említeni egy másik nehezítő körülményt is: alig a jemeniek alijája előtt érkezett Oroszországból az ún. BILU-csoport15, az első halucok,
akik legfőbb tevékenysége volt Izrael földjének birtokba vétele a föld megművelése által. Ekkor jöttek létre az első települések, mint Zikhron Jáákov, Rison leCion,
és később Ros Pína. Más mezőgazdasági telepek (kibbucok, mosavok) még nem
léteztek, így a jemeni zsidók a mezőgazdaságban sem tudtak ekkor még elhelyezkedni.

14
15
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Chavacelet 15/8 (1886), p. 239 in Aharoni, p. 161
BILU-csoport (1882) : első cionista földművelési próbálkozások egyike. Béjt Jáákov lekhu
venelkhá. – Jákob háza menjünk, induljunk!-bibliai mondat (Jésájá 2,5) szavainak első
betűiből alkotott mozaik szóról elnevezve.
„A BILU képviselőinek első alijjázó csoportját tizennégy volt egyetemi hallgató képezte
Israel Belkind vezetésével, aki az egész mozgalom elindítója és névadója volt. 1882 júliusában Harkovból Odesszába, majd onnan Konstantinápolyba utaztak. A hónap végén a
tizenhárom férfiből és egy nőből álló csoport megérkezett Jaffa kikötőjébe. Az ő számukra
a földművelés, melybe belefogtak Palesztinában, egészen más életvitelt jelentett, mint amilyenben Oroszországban éltek. (Oroszországban a zsidók nem birtokolhattak földet.) Noha
nagy energiával vetették bele magukat az új életbe, sem tapasztalatuk, sem pénzük nem
volt. Két palesztinai őslakos zsidó, a Mikve Jiszráél tagjai, akik rendelkeztek egy kis földbirtokkal, átadott nekik egy csekély területet, amelyet megművelhettek. Néhány hónapos
nyomorgás után kihunyt a lelkesedés, és az első csoport több tagja elhagyta Palesztinát.”
– Frölich Róbert, BILU és Herzl, in http://www.remeny.org/book/export/html/67

A találkozás
Ebben az egyre kritikusabbá váló helyzetben valóban isteni csodaként fogható fel
az egyre kiszolgáltatottabbá váló jemeni zsidók és az önzetlen amerikai keresztények találkozása.
Az Amerikai Kolónia lakóit egészen megérintette az éhező, elrongyolódott öltözetű sötét bőrű, fekete göndör fürtjeiket pajeszban hordó jemeni zsidók látványa.
Eszkatológikus ihletéssel gáditáknak nevezték őket, vélvén, hogy az elveszett Gád
törzsének leszármazottai tértek vissza az ősi földre, több hónapos sivatagi vándorlás után kimerülve, legyengülve. Bertha Spafford Vester romantikus hévvel tárja
elénk benyomásait az újonnan érkezettekről:
„klasszikus tisztaság és sémi vonások (jellemezték őket) … sötét bőrűek,
sötét hajúak és sötét szeműek. Hajuk két oldalt fürtökben lógott le… Méltóság és kellem volt mozdulataikban, miként a beduinoknál is tapasztalható.
Karcsúak voltak, s kissé alacsonyak.” 16
Az amerikai közösség tagjai nyomban isteni elhívatásnak érezték a szerencsétlen
sorsú jemeni zsidókról való gondoskodást. Élelmezték őket, s minden erejükkel
igyekeztek javítani életkörülményeiken.
Rövidesen kölcsönös bizalom, tisztelet és megbecsülés alakult ki a két csoport
között. Befogadó szeretetükkel az amerikai, s a később hozzájuk csatlakozó svéd
keresztények hozzájárultak az első jemeni alija sikeréhez, életben és egészségben
tartva a csoportot, ameddig a hivatalos segítség megérkezett. A szintén eszkatológikus várakozással teli jemeni zsidókat szomorúsággal töltötte el zsidó testvéreik
elutasító magatartása, s keresztény barátaikra, mint mennyekből érkezett jótevőkre tekintettek.
Közben a Chavacelet főszerkesztője sem maradt tétlen. Israel Frumkin számos
cikkben hívta fel a világ zsidóságának figyelmét a jemeni zsidó bevándorlók válságos helyzetére. Erőfeszítéseit siker koronázta: 1883-ban különféle adományokból létrehoztak egy különleges alapítványt, Ezrat HaNiddachim néven, mely kimondottan a jemeni zsidók letelepedését volt hívatott elősegíteni. Így jöhetett létre
Frumkin szorgalmazására az első jemeni városrész az Olajfák hegyének lejtőjén,
Kfar Siloach néven, mely az 1936-os arab lázadásig a jemeni zsidók legfőbb jeruzsálemi otthona volt.17

16
17

Aharoni, p. 161
Ld.: Druyan, Nitza, Be-En Marvad Qesamim: Ole Teman beErets Yisrael 1882–1914.
Jerusalem, 1981, pp. 22–34
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1887-ben a jemeni zsidók létszáma Jeruzsálemben a kezdeti kétszázról ötszázra
emelkedett.
Az Amerikai Kolónia lakóinak száma is folyvást gyarapodott, leginkább a Svédországból kitelepülő keresztényekkel. Idővel a közösség kétnyelvűvé is vált. Ezt
az időszakot dolgozza fel a Nobel-díjas svéd írónő, Selma Lagerlöf Jeruzsálem c.
regényében.
„Saved alone.” Megmentetett – egyedül, hogy sokaknak lehessen megmentője.
Az Amerikai Kolónia áldásos tevékenysége jelentősen hozzájárult az első jemeni
alija sikeréhez, amelyet még számos újabb alija követett. Végül az 1950-es évekre
a jemeni zsidóság túlnyomó többsége már Izrael államban élt, nemcsak megőrizve
évezredes kultúráját, de aktív jelenlétével termékenyítően hatva a fiatal zsidó állam egész kulturális és vallási életére.
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Az Ó- és Újszövetség nyelvi
kapcsolatának jelentősége
Ha az őskereszténység korában az Ószövetség magyarázatának egyes értelmezéseivel találkozunk, azok között feszültséget találhatunk. Ezt a feszültséget az egyes
kegyességi irányzatok eltérő írásmagyarázata eredményezte, amelyek vizsgálata
elengedhetetlen az interpretációhoz. A kereszténység szempontjából nem csak az
Ószövetség fontos, hanem egyességi irányzatok is. Írásmagyarázati és folklórtörténeti szempontból a judaizmus fontos, ami nem azonos sem a mai zsidósággal,
sem az Ószövetség egyedüli értelmezésével. A judaizmus egy jelenség az Ószövetség korából, amelynek hatása kimutatható az Újszövetség koiné nyelvében is.
E szempontból F. C. D. Moule tesz egy 1971-ben megjelent munkájában1 nagyon fontos kijelentést: A koiné nem nyelvromlás, hanem kettős nyelvi hatás lenyomata. Egyfelől a hellenizáció arra törekedett, hogy egységes nyelvet hozzon
létre, másfelől azonban a gyakorlatban idiomaszinkretizmus alakult ki. Ebben a
szinkrézisben az egyes nyelvcsoportok átvették ugyan az attikai görög nyelvi fordulatait, de azok szemantikai tartalma egymástól jelentős mértékben különbözött
az adott nyeli területeken belül. Ezek „népi sajátságok” amelyeket adott esetben
idiomáknak kell tekintenünk és a szótári jelentés alapján nem elégséges a szó szerinti fordításuk. 2
A judaizmus ebből a szempontból fontos szerepet játszik a megértésben, amellyel
már Anthony Collins is foglalkozott a 18. században.3 Mivel ezek egy-egy
vetületét megtaláljuk az Újszövetségben, nem elegendő az Újszövetség szövegét
önmagában, ezek nélkül interpretálni.4

1
2
3
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C.F.D. Moule: An Idiom-Book of New Testament Greek. Cambridge University Press, 1971.
Moule: Im.1-4.
William Baird: History of New Testament Research. USA, Minneapolis, 1992, 43-45.
Jó példa erre a kabbala, ami misztikus tan, Krisztus korában keletkezett. Megvetett tan
volt, de nyomait megtalálhatjuk Pál ap. leveleiben. Ilyen részlet a 2 Kor. 12,2, vagy 1 Kor.
4,9. Lásd: Herbert Haag Lexikona/kabbala címszó. In: MRVSZ 2000 Cd Rom, Archanum
Adatbázis, Budapest, 2000.

Ch. Th. Vrieezen holland protestáns teológus az Ószövetség teológiájának irányvonala című munkájában5 a teljes kb. 400 oldalból az első több mint 100 oldalt6
az Újszövetséggel kezdi, kifejezve művének eredeti szándékát. Valójában itt is
az Ószövetséggel foglalkozik; hogyan használták az őskeresztények azt, mit és
miért idéztek belőle Művének első mondatát így kezdi: „A kereszténység története
kialakulása szempontjából a judaizmus vállain áll.”7 E holland szerző művét annak a teológiai hullámnak részeként írja, amely 1948 után indul el. Képviselői kimondják, hogy a holokauszt a kereszténység szégyene, ezért, hogy ne ismétlődjön
meg, komolyabb figyelmet kell a keresztény egyházban az Ószövetség iránt tanúsítani, mert azt a korai kereszténységtől kezdve méltatlanul a háttérbe szorította a
teológia.8 Ebben a vonatkozásban nem egyféle megnyilvánulás figyelhető meg
természetesen, hanem legalább két irány ismert, amelynek vannak közös vonásai.

A római katolikus teológia és a Szentírás
A Római Katolikus Egyház a híres 1545-ben tartott Tridenti, vagy Trenti Zsinaton
emelt be a kánonba9 olyan könyveket is, amelyeket sem a zsidóság, sem a protestáns kereszténység nem tekint az Írás szerves részének. Ezek a Makkabeusok
könyvei, a Tóbiás könyve, a Judit könyve, Jézus Sirák fia könyve, Dániel könyvének apokrif kiegészítései stb. Ezeket a könyveket a protestantizmus 16. században megjelenő hatására tette azért, hogy a protestáns teológiában hangsúlyozott
egyes állításokat ezen iratokkal egészítsen ki. A próbálkozás nem volt elvtelen
az Újszövetség teológiája szempontból, hiszen egyes újszövetségi iratok tartalmaznak idézeteket az apokrifekből is.10 Az sem zárható ki, hogy a Trenti zsinat
döntésében a Luther Mártonnal folytatott vita is számot tevő jelentőséggel bírt.
Erre Donald McKim mutat rá, aki Tomaso De Cajatan bíboros szerepét ebből a
5
6

7
8

9
10

Lásd: Ch. T. Vrieezen: An Outline of Old Testament Theology. Charels T. Brandford
Company, Newton Centre, Mass. 02159, 1966.
Négy fejezetben foglalkozik az Újszövetséggel: The Christian Church and the Old
Testament. 2-10. o. The historical character of the Old Testament revelation; fundamental
and factual observations. 12-38.o. The spiritual structure of the Old Testament and of the
Old Testament writings. 39-78. o. The Old Testament as the Word of God, and its use in the
Church. 79-115. o.
Lásd: Ch. T. Vrieezen: Im. Első oldal, első mondata.
Erre az irányultságra lehet következtetni azon tényezőből is, hogy az újabb Bibliafordítások inkább a Maszoréta szövegre támaszkodnak ellenben a 16-17. századi hagyományokkal, amelyek pedig inkább a LXX fordításának dominanciájára épülnek. Lásd pl. Rev.
Károli és Prot. Újfordítás szövegét Ézs 4,1 és Mt 1,23 alapján.
Lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tridenti_zsinat 2012.04.25.
Jó példa erre a Júdás levelében található Asumtio Mosis idézet: „Pedig Mihály arkangyal,
mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!” Lásd: Rev. Károli szövegét,
Júd 1,9.
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szempontból kiemeli.11A próbálkozás mára felértékelte a katolikus kiadásokban e
könyvek értékét, ezzel egy időben azonban a verbális inspiráció tanát aláásta.12 A
katolikus teológia nagy nyeresége volt ez a fordulat: a protestáns teológia második
hullámában ugyanis szinte mindenki a verbális inspiráció tanát támadta.

A Szentírás szerepe a protestáns teológiában
A protestáns teológiában sokáig az Újszövetség jelentette az „elsődleges” Szentírást, az Ószövetség inkább tipológia, vagy allegória volt, ahogyan Pál apostol és
Péter apostol is alkalmazza a Szentírást helyenként.13 Nem volt ritka jelenség az,
hogy ha egy lelkész az Ószövetségből prédikált, azt is csak olyan igék esetében
tette, amelyek előfordulnak az Újszövetségben, és onnan is olvasta fel. Ez a jelenség mára már megszűnőben van. A 20. század elején, távol keleten a legújabb kori
misszióban dinamikusan növekedő főként protestáns kereszténységben az egész
Szentírás teljes tartalma leginkább etikai tanulság volt, sem mint ihletett forrás.14
Ebben az időszakban (és ezen a földrajzi területen) élte reneszánszát az a felfogás a protestáns teológiában, ami az egész kereszténységben megfigyelhető volt
évszázadokig: az Ószövetség méltatlan nélkülözése, amiről erős kritikával a már
említett Vrieezen így írt: „Az Ószövetség olvasása olyan, mint rákot enni; több
rajta kemény páncél, mint a fogyasztható hús…”15

A Szentírás szövegének fontossága a kortárs teológiában
A II. Világháború után, különösen a protestáns teológiában újra hangsúlyt kapott az
Ószövetség szerepe. Az 1950-es évek után azok az irányzatok, amelyek kizárólagosan
etikai célzattal olvasták az Írásokat elveszítették domináns szerepüket.16 A Biblia ér11
12
13
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Donald K. McKim (szerk.): Dictionary of Major Biblical Interpreters. IVP, Nottingham,
England, 2007, 283-286.
Lásd Keresztyén Bibliai Lexikon/Verbális inspiráció címszót. In: MRVSZ 2000 Cd Rom,
Archanum Adatbázis, Budapest, 2000.
Újszövetségi allegória pl.: Mt. 13,36-43. Róma 11,17-24. Jak. 1,23 kk. Tipológia pl: Róma
5,14. 1 Pét. 3,21. Zsid. 9,24.
Richard B. Hays: The Conversion of the Imagination: Paul as Interpreter of Israel’s
Scripture. The Role of Scripture in Paul’s Ethics. USA, Eerdmans, 2005, 1–20.
Vrieezen: Im. 79–81. o.
Ennek oka kétrétű: Egyfelől az applikatív hermeneutika felekezeti fundamentalizmussal
találkozott, így hiába lett rekonstruktív jellegű, a fundamentalizmus eltorzította azok élét.
Másfelől ok az evangelikalizmus, amely ökumenikus indíttatású így arra törekszik, hogy
az ökumenikus szempontból közös nevezőnek számító „etikai tanulságokat” hangoztassa.
E szempontból az ihletettség, de főleg a verbális másodlagos. A jelenség visszahat a Biblia
fordítására is, amely elrettentő példájaként álljon itt az angol nyelvű The Living Bible,

telmezésének módszertana a szekularizáció mai világában gyökeresen megváltozott.
Egy olyan világban, ahol a gondolkodás plurális, az emberi kíváncsiság is nagyobb
a különféle vallások irányába, ezért a felekezetek nem tehetik meg, hogy figyelmen
kívül hagyják egymás interpretációs irányultságait.17 Ez a plurális gondolkodásmód
vezetett el egyes Újszövetség kutatókat arra a felfedezésre, hogy kutatásokat kezdeményezzek a két szövetség; Ó- és Újszövetség közötti nyelvi kapcsolatok felderítésre
az őskereszténység korában, különösen Pál apostol személyének megítélését illetően,
amit „Új perspektívának” neveznek18 a Pál kutatásban.19
Johann Barton több olyan szempontot is felsorol,20 amelyek az Ószövetség dominanciáját, illetve a két szövetség nyelvi kapcsolatának sajátosságait helyezi
előtérbe. Ezek az alábbi szempontok: 1. Tanulmányozzuk a vallást. Csak ebben
az esetben találkozik egymással a racionális érdeklődés és a vallási közösségek
igénye. Ez nem kizárólag a vallástörténet szerepét emeli ki, hanem a judaizmus
dominanciáját is. 2. Tanulmányozzuk különböző módszerekkel a Biblia szövegét, kijelentéseit. A teológia, a történetkritika és a vallásos meggyőződés egyaránt szolgáltathat eredményeket. Az egyes módszerek liberális, vagy konzervatív előjelektől mentesen is alkalmazhatók. 3. Használjuk a történeti kutatásokat
egészséges kontrollnak a sensus literalis értelmezés mellett. Van értelme tehát
megkülönböztetni a Biblia szövegén belül egyes részeket funkciójuk és céljuk
szempontjából, akár az apokrif és nem apokrif iratok közötti különbségtételre akár
a kánon egyes kijelentéseire gondoljunk. 4. Az értelmezés szóljon a ma teológiájának. Ami a múltban fontos volt a teológia számára, arról a kortárs teológusok sem
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Zsoltárok 17,5 szövege: „Ami engem illet, az én megelégedésem nem a gazdagságban van,
hanem abban, hogy Téged látlak, és tudom, hogy minden jól van közöttünk. És amikor felébredek a mennyben, teljesen megelégítesz, mert látni foglak színről színre.” A jelenségre
kiválóan rámutat Tina Pippin: Ideological Criticism, Liberation Criticism, and Womanist
and Feninist Criticism. In Stanley E. Porter: Handbook to Exegesis of The New Testament.
Brill Academic Publishers, INC. USA, Boston–Leiden, 2002, 267–277.
In Robert Morgan-Johann Barton: Biblical Interpretation. The Oxford Bible Series. Oxford
University Press, 1988. 289–293.
A New Perspective azt jelenti, hogy a protestáns teológia szakít azzal a korábbi felfogással, ami szerint Pál apostol kizárólagosan a Sola Gratia, Sola Fide elvének a teológiáját
hirdetné leveleiben. A protestáns teológiában ez eredményezte a szövegkritika egyes következtetéseit. Pl. egyes páli leveleket elvitattak Páltól. A Tübingeni Iskola a 19. században
csak az alábbi leveleket tulajdonította Pálnak: Római, Galata, 1-2 Korinthus. Mára ez a
felfogás már nem állja meg a helyét. A Tübingeni Iskola szövegkritikájához lásd: Horton
Harris: The Tübingen School. A Historical and Theological Investigation of the School of
F. C. Baur. Apollos, 1975. Pál apostol új megközelítéséhez: James D. G. Dunn: The New
Perspective on Paul. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2007.
Peter Wick: Pál. A keresztyénség tanítója. Kálvin Kiadó, Budapest, 2007. 13–16 és 21–24.
Robert Morgan-John Barton: Biblical interpretation. Oxford University Press, Oxford,
1988, 269–297.
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felejtkezhetnek meg. Az igazságot nem lehet elhallgatni, vagy eltorzítani, de a feltárás módszere nem lehet ugyanaz, mint évszázadokkal ezelőtt. Ma már az egész
világ, de vele együtt az egyház is plurális. Ez a sokarcúság nagyobb toleranciára
kell, hogy ösztönözzön bennünket. 5. Az értelmezés szóljon a jövő teológiájának
is. A nyugati világ szekularizálódása hozta azt a folyamatot, hogy a bibliakritika
kialakulhatott, beleértve annak a legszélsőségesebb válfajait is. Ezért a jövő teológiájának nagy kihívása a Biblia re-interpretációja.
Van egy morális örökségünk, ami a Biblián nyugszik, de kevés, ha csak a morális
értékeket hangsúlyozzuk ki. Ha ezt tesszük, ugyanoda jutunk, mint a társadalomtudományok ihlette nyugati teológia a 20. század második felében. A jövő teológiájának célja az Írás tekintélyének helyreállítása.
A fenti folyamat egy nem kívánatos jelenség végét jelenti: Az Ószövetségről alkotott különböző vélemények miatt a keresztény teológiai tanszékek egymástól
a múltban elváltak, a kutatások mind nyelvi, mind pedig teológiai szempontból
érdemtelenül távolodtak el egymástól.21 A folyamat iróniáját jelzi, hogy egyetlen
dologban volt különösen a protestáns teológia részéről összhang a két szövetség
viszonyát illetően; a szövegkritikában, de annak is a szélsőséges történetkritikai
módjában, amely elvitatja mindkét szövetség ihletettségét.22 Ez a felfogás ma már
tarthatatlan: már a 20. század elején Adolf Von Harnack rámutatott, hogy az őskereszténység nem hellén és nem is judaista irányzat volt, hanem egy társadalmilag interkulturálisan működő jelenség a római birodalom korában,23 de különösen
Nagy Konstantin koráig. Konstantin rendeleteiben a kereszténységnek kedvezett,
de sajnos ez azt a fordulatot hozta, hogy a zsidóságot érdemtelenül diszkriminálta.24
21

22

23
24
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Itt említem meg ismét Moule koiné nyelvről alkotott véleményét. A szerző megjegyzi a
görög nyelv idioszinkretista értelmezésével „nem a dogmatika nyelvét szolgálja ki.” In
Moule: Im. v-vi.
Ügyeljünk a pontos megfogalmazásra a szövegkritikát illetően. A magyar nyelvben gyűjtőfogalommal „történetkritikai módszernek” szokás nevezni mindent, ami a 19. századi
szövegkritikában jelenik meg. Valójában a történetkritika a szövegkritika és a lingvisztikai kritika három különböző irányzat. A szövegkritikát John Mill 1645–1707 és Richard
Bently 1662–1742 alakította ki. A történetkritikát Jean-Alphonse Turretin 1671–1737 és
Johan Jacob Wettstein 1693–1754 vezette be. A lingvisztikai kritikát többen alkalmazták.
Lényeg, hogy ezek nem mindegyike vitatta el a Szentírás ihletettségét. Amely szerzők ezt
megtették munkájukat angolul „higher critic”-nek nevezzük. Magyarban a szubjektív szövegkritika kifejezést találtam a legvalószínűbb fordítási lehetőségnek. William Baird: Im.
Adolf Von Harnack: A kereszténység lényege. Osiris, Budapest, 2000. 129–136. o.
A kereszténységre vonatkozó kedvezmények azt jelentették, hogy a zsidóságtól tejes egészében a kereszténységet elválasztotta az állampolitika a nélkül, hogy a két vallási irányzatot összevetették volna. Abban a korban sajnálatos módon ez a szempont is kedvezőnek
tűnt a kereszténység számára, ami elindította a nem kívánt filozófiai hellenizálódást Kele-

A Szentírás kétféle értelmezésének szinkronizálása
A Szentírás szövegének mindig legalább kétféle olvasata létezett. Ezek közül az egyik
a kérügmatikus szövegértelmezés. Ez az, amely biztosítja az egyes vallások számára
hitéleti szempontok szerint az üzenet „textuskészletét”. Ez túlzottan tagolttá teszi a vallási felekezetek egymáshoz való viszonyát: Minden felekezetnek vannak „kedvenc”
textusai, ezeket szívesen idézgetik, ezekre építi a hitelveit, míg más igei részeket figyelmen kívül hagy. Egyben ezek a textusok alapozzák meg a felekezetek egymással való
fundamentalista szembenállását is, illetve e textusok magyarázati „túlterheltségét”.
A textuális olvasat, ahogyan a nevében hordozza a szó a jelentést: „szövegszerű”
értelmezést jelent, vagyis a teljes Szentírás szövegének minden egyes szavát, annak funkcióját és szerepét öleli fel. Általában ez a tudományos Szentírás olvasás
végcélja. Ideális esetben a felekezetek gondolkodásában nincs nagy távolság a tudományos igeolvasás és a hitéleti használat között, de ez a helyzet a gyakorlatban
koránt sem mondható általánosnak.25
A két végpont érzékeltetéséhez Rudolf Bultmannt említem példának, aki újszövetségi teológiájában a „mitologiátlanításról” vált híressé.26 Azt állította, hogy olyan
események, mint Krisztus feltámadása, valójában nem történtek meg, csak a tanítványok képzeletében lejátszódó esemény lehetett.27 Ennek ellenére húsvétkor teljes
hittel prédikált a feltámadásról. Később megkérdezték miért teszi ezt. A válasz így
szólt: „A kérügmát minden körülmények között hirdetni kell.”28 Bultmann a tipikus
példája annak, hogyan válhat el egymástól a kérügma és a textus valós kijelentése. A
jó, textushű olvasatban nem válhat ketté a kérügma és a szöveg.

25

26
27

28

ten, majd Nyugaton a latinosodást. Lásd: Konstantin 313-ban kiadott Milánói Ediktumának
szövegét. In: Katolikus Lexikon/milánói ediktum címszó, http://lexikon.katolikus.hu/M/
mil%C3%A1n%C3%B3i%20ediktum.html 2012.04.26.
Hogy a kérügmatikus és a textusszerű olvasat közötti különbség mekkora lehet, ahhoz lásd
példaképpen: Dr. Tóth Kálmán, Bibliafordítás – Bibliamagyarázás c könyvének Isten Igéje, Isten üzenete c fejezetét. A szerző rámutat arra, hogy már a Biblia szövege is tartalmaz
magyarázatokat. További kérdés lehet, hogy ezek a magyarázatok ihletettségüket illetően
milyen viszonyban állnak a „kérügmatikus” résznek nevezet igehelyekkel. Im. Kálvin Kiadó, Budapest, 1994.
Bultmann hitéhez és teológiájához lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann
2010.01.14.
Mint ismeretes nagymértékben hozzájárult ehhez a német „Historie und Geschihte” kettős
szemlélete. Ez a gondolkodás az angol nyelvterületen nem vált egyeduralkodóvá, habár élő
előadásban hallottam arra példát, hogy az előadó Cambridge-ben a „history” és a „saga”
kifejezésekkel megpróbálta érzékeltetni ezt a különbséget.
Lásd: Bultmann: Mi értelme annak, hogy Istenről beszélünk? Valamint: Az Újszövetség teológiai exegézisének problémája c. írásait. In: Rudolf Bultmann, Hit és megértés.
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 42–71. o.
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Hipertextus, mint lehetőség:
a szöveg kommunikációs alapú értékének kiaknázása
A hipertextus lehetőségének vágya és ebből eredő alkalmazás a kortárs irodalom,
de ezen belül a kortárs teológia egyik vágya. Bruce Metzger is ír arról, milyen jó
lenne, ha a mai számítástechnika világában mindent egy nagy rendszert rendeznénk és egy-egy szóhoz hozzá lehetne minden lexikont rendelni az összes ismeretanyaggal együtt, amelyet mindezidáig felhalmoztak.29 Peter Wick céloz rá,
hogy Pál leveleinek egyes részleteit úgy kell olvasni, mint a hipertextust, vagyis
egy-egy szóhoz, mondatrészhez olyan gazdag szemantikai tartomány rendelhető
hozzá, hogy feltételezni kell, a szavak jelentésén túl többletinformációt is hordoznak ezek a részek. A hipertextus jelenség tehát igény a teológiában, önálló hermeneutikai iránynak azonban nem nevezhető mindaddig, míg e célból valaki be nem
vezeti. Erre kívánok itt némiképpen kísérlett tenni.
A hipertextus egyszerűen azt jelenti, hogy a szövegben több van benne, mint amit
a mai olvasó pusztán a (homogén nyelvű) szöveg alapján kiolvas abból.30 Ilyen jelenség minden nyelvben létezik, de a fogalmat az 1960-as évektől kezdik használni
tudatosan, a 90-es évek óta terjedt el,31 első sorban az Internet fejlődése miatt.32 Itt
említem ismét Moule idioszinkretista felfogását a koiné nyelvről, amely határozottan e meghatározás irányába mutat. Az alábbiakban tekintsünk át néhány példát a
világirodalmi alkalmazásból.
Egy szövegben lehetnek konkrét képek és érzések.33 Pl. Mondunk egy magyar népi
szót: „kredenc” Hogyan lehet ezt lefordítani idegen nyelvre? Kizárólag olyan körülírással, ami a funkciójára mutat rá, de így sem lehet teljesen kifejezni a fogalmat. Legszemléletesebb példa erre az egynyelvű szótárak meghatározásai akár
a magyar akár az idegen nyelvterületeken. Az egyes jelentésárnyalatok alapján,
29
30

31
32

33
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A textualitás, intertextualitás, hipertextualitás fogalmi meghatározásához lásd pl: http://
www.technorhetoric.net/2.2/features/paralogic/textuality.html 2011.01.14.
A pontos meghatározáshoz lásd az ELTE Irodalomtudományi Intézetének publikációját:
http://germanistik.elte.hu/irodbev/2008/Az%20irodalomtudomany%20alapjai_ 2008-5.
pdf 2011.01.14.
A pontosabb meghatározáshoz lásd: http://www.technorhetoric.net/2.2/features/paralogic/
textuality.html 2011.01.14.
Az Internet esetében a hipertextes szöveg, az, amikor „kékítve” találunk egy-egy szót,
vagy fogalmat. Arra klikkelve egy újabb szöveget tudunk olvasni, majd abban is találunk
újabb „kékített” szöveget, amihez újabb szöveg tartozik, és így tovább… Az egymásra
épített szövegeket nevezik hipertextnek.
Ezt nevezik a szó, vagy szöveg „affective” jelentésének. Lásd Charles E. Osgood: Focus on
Meaning. Volume 1. Explorations in Semantic Space. In Janua Linguarum. Mouton, The
Hague. Paris, 1976.

ha idegen nyelvet tanulunk, aligha tudjuk feltérképezni, hogy egy szó jelentése a
profán, vagy irodalmi kategóriába tartozik-e. Ehhez már körülírásra van szükség,
a szemantika határait pedig túlszárnyalja.
A szöveg hordozhat olyan jelentéstartalmat is, amikor a többlet tartalom miatt egy
mondat teljesen mást jelent, mint a szó szerinti fordítás.34 Ilyenek az idiomatikus
szólás-mondások. Ilyen lehet a „falra hányt borsó…” Ezt a kifejezést egyszerűen
lehetetlen szó szerint lefordítani bármilyen idegen nyelvre, a tartalmának megfelelően más kifejezéssel fordítható. Egy másik konkrét példa mutatja, hogyan. „Az
élet olyan, mint a mókuskerék” kifejezést angolul így fordítják: „The life is like the
rat race.” (Az emberi élet olyan, mint a menekülő patkány élete a süllyedő hajón.
Vagyis: kilátástalan.)35
Előfordulhat az is, hogy egy adott szövegrészben olyan jelentéstartalom található,
amikor a saját nyelvemen beszélek, de egy másik nyelv szava található, mint jövevényszó, ami teljes egészében mást jelent az én nyelvemben,36 mint az eredetiben.
Két példát figyeljünk meg, egyet a magyar nyelvből, egyet pedig az angolból: Add
ide a „rotringomat”! Ez a német szó, a mi nyelvünkben a 0,5-ös hegyvastagságú
ceruzát jelenti. Az eredeti német nyelvben egy márkanév, ami egy egész seregnyi
irodai berendezés márkaneve. Angol: Hoover. Eredetileg ez a szó egy személy neve,
aki porszívócéget alapított. Ma már az angol nyelvben a „vacuumcleaning” főnevet,
vagy igét is lehet helyettesíteni a „hoovering” melléknévi igenévvel, vagy igével.
Hipertextusnak nevezzük tehát a fenti jelenség alapján az olyan szöveget, amikor nem elegendő a szó szerinti fordítás, hanem kifejezésre kell juttatni a szövegben található képi formai jelenséget is. Ezt a szó, vagy mondatrész asszociatív jelentésének nevezzük, a fogalom használata pedig Richard Balley-re
vezethető vissza, aki 1940-ben kezdte alkalmazni ezt egy francia nyelvész nyomán, akinek neve ismeretes a strukturalizmus úttörőjeként. 37 Hipertextualitás
34

35
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Ezt „cross-cultural meaning”-nek, vagyis kultúrák közötti jelentésnek nevezik. Lásd
Charles E. Osgood: Focus on Meaning. Volume 1. Explorations in Semantic Space. In
Janua Linguarum. Mouton, The Hague. Paris, 1976.
A magyar szólásokat átváltani (és nem lefordítani) nehéz dolog, és nem is mindig jelent pontos megoldást egy-egy fordítás. Ma már ennek található irodalma. Lásd: Nagy
György, Angol-magyar kifejezések. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. Néhány példát találunk a fordításra az alábbi helyen: http://webshop.animare.hu/angol_magyar_
kifejezesek_a_3000_leggyakoribb_szokapcsolat_szolas_es_kozmondas_szotara+165250.
html 2011.01.14.
Ezt „cross cultural univerzale” néven ismerik a nyelvészek. Vagyis kultúrák közötti általános
megnyilvánulások. Lásd Charles E. Osgood: Focus on Meaning. Volume 1. Explorations in
Semantic Space. In Janua Linguarum. Mouton, The Hague. Paris, 1976.
A fogalmat 1940-ben Balley vezette be, de Saussure volt az, aki korábban már utalt rá egy
tanulmányában. Ebbe a kategóriába egy szó történelmi és etimológiai tartománya egyaránt
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az a jelenség, amikor ezt az asszociatív jelentés-többletet kifejezésre juttatjuk
a szöveg interpretálásában ehhez különböző nyelvészeti, archeológiai, vallástörténeti, vagy egyéb adatokat rendelünk38 hozzá, hogy a mai világnézetet az
ókorival összevetve minél inkább elkerülhessük az esetleges tévedéseket.39 Az
interpretálásnak ez a komplexitása azt jelenti, hogy a kérügmatikus és a textuális
jelleg egyaránt kifejezésre jut. Ha e kettőt nem tévesztjük szem elől az alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésünkre.
Kontextuális értelmezésről beszélünk, ha a latin „con” és „textus” szavak összetétele (szövegkörnyezet) alapján értelmezünk valamekkora, de viszonylag rövidebb
szöveget. A „con” és a „textus” latin kifejezések visszautalnak arra a szövegolvasásra, amikor egy lapon, egy bizonyos egységet lát a magyarázó ezért szövegkörnyezet alapján értelmez.
Az ettől eltérő, bővebb szövegkörnyezetet is figyelembe vevő olvasat a tudományban és a hitéletben is ismert, intertextuális szövegolvasásnak nevezzük. A
tudományban akkor használhatjuk ezt, ha nem egy levélen, vagy bibliai könyvön
belül értelmezünk valamit, hanem összehasonlítjuk ezt másik irattal is. Például Pál
leveleiben található kijelentéseket Jakab, vagy Péter leveleivel, de ilyen a szinoptikus kérdés megoldása is, vagy az, ha Pál leveleit egymással hasonlítjuk össze. A
tudományos teológiában a bibliai teológia és a rendszeres teológia használja ezt a
módszert. A hitéletben keresztények körében teljesen elfogadott és ismert megoldás, hogy az Ó- és az Újszövetséget egymás kiegészítéseként olvassák. Erre utaló
szakkifejezés a septuagintizmus, 40 amely elve feltételezi, hogy a Septuaginta szövegét e célból idézik az Újszövetség szerzői.
A harmadik értelmezés ennél sokkal komplexebb, ezért nevezhető hiper
texuálisnak. E jelenség bemutatására tekintsünk meg néhány alkalmazási példát.
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bele tartozik, de a szótári jelentés nem. Ez a mező tartalmazza azt a területet, ami alapján
pl. el lehet dönteni egy szóról, hogy annak jelentése a vulgáris tartományba tartozik-e, vagy
sem, függetlenül a jelentésétől. Lásd: Stefan Ullmann, Semantics. In: Thomas A. Sebeok
(editor): Current Trends in Linguistics. Linguistics in Western Europe. Volume 9. Mouton.
The Hague – Paris. 1972. 369–381.
Stefan Ullmann: Semantics. In: Thomas A. Sebeok (editor): Current Trends in Linguistics.
Linguistics in Western Europe. Volume 9. Mouton. The Hague – Paris. 1972. 369–972.
Ezek az eszközök lehetnek az újszövetségi teológiában található módszerek: Vallás fenomenológia, amikor a vallási hátteret tárjuk fel, lehet rendszeres teológia is, de archeológia,
vagy akár filozófia is lehet. Ezeknek a kritikáját és módszertanát lásd: Balla Péter, Az újszövetségi teológiát ért kihívások. KIA, Budapest, 2008. 9–14., 25–29., 34–35., 35–37. o.
A fogalom meghatározását lásd: Richard N. Soulen–R. Kendall Soulen: Handbook of
Biblical Criticism. James Clark Co. Ltd, England, Cambridge, 1977, 172.

A zsidókhoz írt levél 11. részének hipertextuális olvasta
Zsid. 11,1 szövegében található egy nehezen értelmezhető kifejezés, a hüpo
sztaszisz. Jelentése: „áll valami valamiből”. Szótári meghatározás a teljesség igénye nélkül: állomány, állag, anyag, létezés, igazi lét, tulajdonság, természet, szándék, terv etc.41
Ezek a szavak nem fejezik ki azt a lényeget, ami az eredeti görög kifejezés mögött
található. E taralom bemutatására alkalmas a hipertextuális értelmezés.
A latin fordítás törekszik megtartani a kifejezhetetlent és ezért annak tartalma
utal egy nagyon összetett referenciális közegre:42…est autem fides sperandorum
substantia rerum argumentum non parentum A substantia jelentése: létezés
(anyagi természetű), lényeg, állag.43
A latin fordítás jól megragadja a lényeget, amire az Újszövetség néhány előfordulási helyéből is lehet következtetni: A 2 Kor. 9,4-ben a hüposztaszisz jelentése:
Benne lenni a szégyen állapotában, vagy állagában. A 2 Kor. 11,17-ben: benne
lenni a merészség állapotában és dicsekedni azzal… A Zsid. 1,3-ban pedig ez
a jelentés még erősebb: Krisztus Isten „karakterének” a hüposztaszisza, vagyis
abban az állapotban van benne, ami az Atya, de karakterben vagy természetben,
nem pedig formában.
A fentiek érzékeltetése is sugallja, hogy nagyon nehéz eldönteni milyen szinonimával adjuk vissza pontosan a kifejezés jelentéstartalmát. A kulcsszó (a hüposztaszisz
vagy substantia) azt jelenti, hogy amint benne lehetünk egy (materiális) állapotban, vagy egy formában, úgy lehetünk benne a hitben, amit bizalomnak nevezünk.44 Ez egy állapot, ami pontosan ugyanolyan összetett, mint annak negatív
ellenpárjai pl. a szégyen és a dicsekedés a már idézett helyek alapján. Vagyis:
inkább megtapasztalható, mint sem megérthető! Ez azonban nem elegendő teljes
megértéshez. Szabad, tartalmi fordításban: A hit, a bizalomban rejlő állag, vagy
állapot… Ebből következik, hogy vagy benne vagyunk ebben az állagban, vagy
nem, a köztes állapot kizárt.45
41
42
43
44
45

Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár. Kálvin Kiadó, Budapest, 1996, 970.
Ezt a kifejezét használja a szóra Köster in Gerhard Friederich (szerk.): Theological
Dictionary of The New Testament. WM. B. Eerdmans Publishong Comapny, Grnad
Rapids, USA, Michigan, 1972, 572–590.
Tegyey Imre: Latin-magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 349. o.
E jelentésre így mutat rá Köster: Tulajdonképpeni jelentése, a „valóság mögött meghúzódó
dolgok megjelentetése”.
Egyes értelmezés szerint Jézus mustármagról szóló példázata is ezt akarja kifejezni. A mi
Bibliánkban így találjuk: „Ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag…” Az ott található
nyelvtani szerkezetet így is lehet fordítani: „Ha úgy lenne hitetek, mint ahogyan van mus-
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Mivel ezt megérteni nem könnyű feladat, ezek után következik az a rész, amit
hipertextusnak nevezhetünk. A szerző használja az Ószövetség egyes történeteit,
de úgy, hogy azokat illusztrációként alkalmazza a hit hüposztaszisz jellegének
megértetéséhez.
A levél olvasói, címzettei olyan személyek lehettek, akik alaposan ismerték az
Ószövetséget eredeti héber nyelven, nem csak annak görög fordítását. Erre utal a
levél megnevezése is. Az irat szerzőségének kérdésével itt nem foglalkozunk.46
A Zsid. levél 11,1 utáni rész ószövetségi történeteket sorol fel, mintegy illusztrációként, hogy ezt az állapotot kifejezze. Mindegyik történet héber megfelelőjében
van valami olyan jellegű kifejezés, amit a görög nyelv és hellén kultúra nem tudott
kifejezni, csakúgy, mint a substanciát. Ha ezek közül három történetet megvizsgálunk hipertextuális értelmezésben tárhatjuk fel az Ó- és az Újszövetség közti
nyelvi kapcsolat lényegét, annak összetettségét.

Amikor egy szó mást jelent, mint amit jelentenie kellene
Zsid. 11,3: Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
Ebben az igében egy érdekes szófordulattal mutat rá (rámutatás allúzió, vagyis célzás) az Ószövetségben rejlő lehetőségekre a levél írója. Ha egyszerűen azt
mondaná, hogy Isten szava által teremtett mindent, egy olyan görög kifejezést
alkalmazna, amit kerülnie kellett. Ez pedig a logosz. A logosz filozófiai kifejezés
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tármagotok…” Ez esetben a mustármagra, mint egy általánosan elfogadott fűszerre utalt
Jézus mondása, ami ha hiányzik éppen olyan kellemetlen volt, mint a mi kultúránkban
a só hiánya. A mustármag mindenképpen a legkisebb mérték kifejezésére vonatkozott, a
mustár bokor pedig a legnagyobbra. Ezt a „szinte semmiből” a hatalmasat próbálja a hasonlat kifejezni. A rabbinikus használatban is ennek a szinte semminek volt a mustármag
a mértéke. Valószínűleg a már említett görög nyelvi fordulat is ezt akarja tovább fokozni.
Lásd Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma. Osiris Könyvtár Kiadó, Budapest, 2005.
141-142. Valamint: Keresztyén Bibliai Lexikon/Mustármag. In: MRVSZ 2000 Cd Rom.
A szerzőségre három személy jöhet szóba. A hagyomány egy része Pálnak tulajdonítja
a levelet. Ezt nem tartom valószínűnek. Pál 64-ben, vagy 68-ban meghalt. A Zsid. levél
tartalma: Hol a templom? Ki benne a főpap? Ki mutat be áldozatot a bűnökért? A templom
pusztulása után lehetett kérdés a zsidóság számára, az pedig 70-ben volt. Lukács személyét szokás még említeni a görög nyelvi stílus miatt és azért, mert Pál tanítványa volt.
Igaz, hogy a görög nyelvi stílus szép, de a levél logikája nagyon is rabbinikus, így nem
valószínű, hogy Lukács lenne a szerző. Legvalószínűbb, hogy a szerző Barnabás lehet,
aki zsidó származású volt, tehát ismerte a rabbinikus érvelési technikát. Jól képzett lehet
görög nyelvből és ismerte Pál teológiájának a lényegét is. Lásd részletesebben: Keresztyén
Bibliai Lexikon/Zsidókhoz írt levél. In: MRVSZ 2000 Cd Rom. Archanum Adatbázis, Budapest, 2000.

volt a görög nyelvben, ezért alkalmazza János apostol, de kerüli a Zsidókhoz írt
levél szerzője. Itt így rhéma szót használja.
A rhéma „semleges” jelentésű, a filozófiai jelentéstől mentes: szólás-mondást,
kijelentést, jövendölést jelent inkább.47 Olyan szó, vagy kifejezés, ami nem isteni
(hangsúlyozottan a görög elképzelés szerint) hanem emberi beszéd, vagy szó. A
levél írója megfoszt egy görög szót annak szakrális tartalmától. Ezt azzal kárpótolja, hogy hipertextuálisan visszautal a héber szövegre, ami pedig tartalmaz egy
szakrális kifejezést.
Már a szó használatával is körülírást akar alkalmazni: Azzal a lépéssel, hogy a
logosz szó helyett a rhémat használja, a görög nyelvet megfosztja attól a tartalomtól, amit a hellenizmus vallási, filozófiai értelemben hozzákapcsolt. Majd rámutat
az ószövetségi börésít48 kifejezés használatára. Ez pedig, mint nagyon sok héber
szó, „foglalt” jelentésű. Nem egyszerűen annyit jelent, hogy „kezdet”, hanem sokkal többet: 1. Az egész (görögül) Genezis könyvének a neve, 2. Mindig olyan kezdetnek a neve, amikor Isten a kezdeményező. Isten belép az emberi történelembe.
(Ezt a Jeremiás próféta könyvéből is megtudhatjuk.)
Jer. 26,1. A Jojákim uralkodásának kezdetén, a ki fia vala Jósiásnak, a
Júda királyának, e szót szólá az Úr, mondván…
Jer. 49,34. Az Úr szava, a melyet szóla Jeremiás prófétának Elám felől,
Sedékiásnak, a Júda királyának országlása kezdetén, mondván:
Ezen kívül néhány esetben találunk a Jeremiás könyvében példát az előfordulásra.
Első tanulság tehát: A szerző egy szó használatával képes visszamutatni az egész
ószövetségi kontextusra úgy, hogy hipertextuális utalást képez azzal. 49
A fentieket két célból teheti a szerző: Egy szó használatával visszautal a szerző az
ószövetségi kezdet isten okára, amelyből következik, hogy vagy elhiszem, hogy
Isten az Alkotó, vagy nem hiszem el. Ha elhiszem, akkor a hit állapotában, vagy
szubsztantiájában vagyok benne. Ha nem hiszem el, akkor azon az állapoton kívül helyezkedek el. Ez mindkettő materiális állapot, tapasztalható valóság, a kettő
közötti különbséget nem lehet filozófiai eszközökkel megmagyarázni, ahogyan a
görögök tették.50
47
48
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Lásd: Dr. Varga Zsigmond, Újszövetségi görög-magyar szótár. Kálvin Kiadó, Budapest,
1996. 849. o.
A héber Szentírás első szava: Kezdetben…, vagyis; Börésít…
A Zsid levél ilyen jellegű értelmezésével foglalkozik D. H. Tongue: The Concept of
Apostasy in the Epistle to the Hebrews. In Tyndale Bulletin, England, Tyndale House,
Cambridge. 1960. április, 19–27.
Philo és Josephus: Philo filozófiai és teológiai kontextusban is használja a szót. Igei formában a létezést (egzisztencia) fejezi ki az egyszerű jelenléttel (appearantia) szemben utalva
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Amikor egy görög szó szemantikai mezejét kell
kibővíteni51
Zsid. 11,4: Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal
nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.
E mondatban ismét olyan tényezőt találunk, amelyet nem tud a görög nyelv kifejezni és ezért egy görög szó jelentésének tartományát kiszélesíti héber nyelvi
tartománnyal.
A martüreó aminek görög jelentése: Tanúskodik, tanúsít, bizonyságot tesz, bizonyságul szolgál, esküvel megerősít valamit. Kain és Ábel esete nem kimondottan ezt jelenti: Az egyszerű olvasó azt mondhatja, hogy igazságtalan a történet,
hiszen Ábel állattenyésztő volt, természetes, hogy állatot vitt áldozatul Istennek,
Kain földműves, az is természetes, hogy abból vitt áldozatot. Ábel, aki becsesebb
ajándékot vitt meg kellett, hogy haljon. Még a mai logika alapján is teljesen igazságtalan történetnek tűnik. A megoldást e problémára a héber szöveg használata
adja meg.
A Gen. 4,5-ben a sááh szó található. Ez nem sokszor fordul elő az Ószövetségben,
csak min, vagy bö prepozícióval található meg több helyen. A Gen. 4,5-ben található formájában viszont kizárólagosan a Jób 14,6-ban lelhető fel. Ott a jelentése:
Elfordulni valamitől. A szónak ez a jelentése is használhatót itt: Elfordult Isten
Kain áldozatától.
Az okokat nem mondja ki szó szerint a Genezis, de arra következtetni lehet a körülményekből és a héber szavak gazdag jelentéséből, hogy Kainnak szívében volt
baj: Istenhez nem hittel fordult. Erre utal az is, hogy a történetben Isten szólítja
meg a testvérgyilkosság után: „Aki jól cselekszik, emelt fővel jár.” A Septuaginta
próbálja kifejezni ezt a tartalmat görög nyelven, de aligha sikerült az alexandriai fordítóknak ezt megtenni: proszekhó, ez kölcsönös birtoklási viszonyt jelent,
mintha azt mondaná a szöveg, hogy sem Istennek, nem tetszett az áldozat, sem
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arra, hogy a létezés csakis Isten jelenlétében képzelhető el. Josephus mintegy 30 alkalommal használja főként igei formában, „látható valóság” jelentéssel. Lásd Köster in Gerhard
Friederich (szerk.): Theological Dictionary of The New Testament. WM. B. Eerdmans
Publishong Comapny, Grnad Rapids, USA, Michigan, 1972, 572–590.
A szemantikai mező szűkítését, vagy bővítését D. A. Carson a magyarázatban exegetikai
tévedésnek veszi. Nem számol azzal az eshetőséggel, amikor két szöveg egymás közötti
kapcsolatát vetjük össze, pláne ha az a görög és a héber nyelv egymás közötti viszonya.
A fogalom meghatározásához és az exegetikai jelenség vizsgálatához lásd: D. A. Carson:
Exegetikai tévedések. KIA, Budapest, 2003. 27–50.

Kain nem vitte azt jó szándékkal. Megítélésem szerint ez nem fejezi ki megfelelően a lényeget.
A görög szó nem fejezi ki a teljes tartalmat, ami a sááh héber szóban benne foglaltatik. Erről azok a kommentárok győznek meg bennünket, amelyek szükségtelenül
túlmagyarázzák az okot, amiért Isten nem fogadta el az áldozatot. Ezekben esetenként melléfognak a magyarázók:
Kain eladhatta volna a terményeit, hogy Ábeltől vásároljon állatot véres áldozatot
bemutatni… (Ez nem derül ki a szövegből, a héber kifejezések alapján másik szó
lenne az áldozat kifejezésére.) Áldozat helyett itt a Gen. 4,4-ben és a Gen. 4,5-ben
a minöháh szó szerepel, ami „ajándékot” vagy „adományt” „jutalékot” jelent.52 A
véres áldozat szó a zebah itt nem is fordul elő.53 Az Gen. 31,54-ben található meg
először, amit Jákob mutatott be Istennek, az a történet pedig másról szól.
Ilyen a körülíró magyarázat is: „Hogy Kain áldozatát elutasította Isten, az valószínűleg nem valami külső jelből derült ki, hanem egyszerűen az áldás elmaradásából: a föld rossz termést hozott. – Emiatt Kain elcsüggedt és gonosz terveket
forgatott fejében, Isten azonban a bűnre hajló embert is idejében figyelmezteti.”54
E magyarázat problematikája: Ha így történt volna mindez, akkor azt kellene
mondani, hogy Isten nem adott áldást, majd elvárta, hogy Kain mégis tökéletes
áldozatot vigyen és végül megharagudott volna. Ez nem csak az ember igazságérzetét bántja, de Isten következetességét is kizárná.
Ha hipertexuálisan olvassuk a szöveget, a görög nyelv csak kommunikációs hordozó eszköz, körülírja a történetet, hogy visszaemlékeztessen arra, ami a héber
szakvak gazdag tartalmában van benne. Az ószövetségi történet eredeti szövege
azt sugallja, hogy Kain lelkületével volt probléma. A Zsidókhoz írt levél tekinthető
olyan textuális kommentárnak is, amely elmagyarázza, hogy mi volt ez a lelkületbeli probléma: Nem volt Kainnak hite, vagyis nem volt benne a hit szubsztanciájában, ahogyan a magyar fordítás mondja:
Zsid. 11,4: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi
által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
Erre a tényre mutat rá az is, hogy Kain bélyeget kapott az Úrtól, ami védelmet
jelent: Senki meg nem ölhette. Isten időt adott neki, hogy gondolkodjon, hitre
jusson. A bélyeg nem a negatív diszkrimináció eszköze volt.
52
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Lásd: Pollák Kaim, Héber-magyar teljes szótár. Sine Pub. Budapest, 1881. 202.o.
Lásd: im.: 87. o.
Lásd: Jubileumi Kommentárok idevonatkozó része. In: MRVSZ 2000 Cd Rom, Archanum
Adatbázis, Budapest, 2000.

143

Amikor egy nyelvtani alak nem fejezhető ki
a görög nyelvben, pedig abban rejlik a lényeg
Zsid. 11,5: Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem
találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.
Erről a szakaszról bőségesen találhatunk olyan kommentárt, ami tökéletesen félre
érti a lényeget. A teljesség igénye nélkül egy szélsőségesen pietista magyarázat
azt mondja, hogy Énók érzelmi lángolása Isten iránt olyan minta volt, hogy ezt a
lángolást, vagy rajongást kell mintaértékűnek tekinteni. Mi az, ami a héber szövegben benne van és a görög nyelv nem tudja kifejezni? A megoldás a Gen. 5,24ben található:
1Móz. 5,24: Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához
vette őt Isten.
Itt az Istennel járni kifejezésben rejlik a titok: A szó egyszerű; hálak. Ennek azonban a hitpaél igealakját használja imperfektum formában az ige: jitöhallék.
Az Ószövetség teológiai értelmezése akkor kezdődik, amikor valamit ki lehetne
fejezni egy Qal igetörzzsel is, de ez valamilyen ok miatt másképp történik. Ez az
igealak lehet egyszerűen a rendszeresség és gyakoriság kifejezésének a módszere
is. Ennek oka, hogy a héber imperfektum nem azonos a görög imperfektummal és
éppen itt a két szöveg kapcsolatának, vagy éppen ellentétének a lehetősége.
Néhány példa a fenti igealak megjelenésére:
2 Sám. 11,2. És lőn estefelé, mikor felkelt Dávid az ô ágyából, és a királyi
palota tetején sétála (oda-vissza sétálgatott): láta a tetőről egy asszonyt
fürdeni, ki igen szép termetű vala.
1 Krón. 21,4. De a király szava erôsebb volt a Joábénál. Elméne azért
Joáb, és bejárta egész Izráelt (keresztül kasul); azután megtért Jeruzsálembe.
Van olyan magyarázó, aki erre teszi a hangsúlyt:
„A mennybe ragadtatása előtt Énókh Istennel járt 300 éven át. A világ állapota akkor sem volt kegyesebb a keresztény jellem tökéletesítésére, mint
napjainkban. Hogyan járt Énókh Istennel? Arra nevelte értelmét és szívét,
hogy mindig Isten jelenlétében érezze magát; és amikor tanácstalan volt,
imája megtartásért szállt fel Istenhez.”55
55
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Ellen G. White: Az Utolsó napok eseményei. Advent Kiadó, Budapest, 1993, 51.

Sokkal hangsúlyosabbnak érzem azonban azt, ami a hitpaél igében még többletként benne van; a kölcsönösséget. E szerint nem biztos, hogy Énok akarta, hogy
Istennel járjon, hanem Isten is akarta és Énok is. A zsidó magyarázatok ezt ki is
fejezik.
Hogy elkerülje az antropomorfizmust, Onkelosz így fordítja: „Énók Isten félelmében járt”.
A Jeruzsálemi Targum: „hűséggel szolgált Isten előtt”. Míg a többi említett ember
csak fizikailag tartotta fenn létével az emberi nemet, Énók belső összeköttetésben
élt Istennel az ő erkölcsileg elfajult korszakában. A héber szólásmód „Istennel járni” kifejezi az élet erkölcsös útját, mintha az ember, akiről szó van, Teremtőjével
járna, és az kísérné őt. Hasonló kifejezés áll Nóénál,56 de perfektum formájában.
Ez utóbbi példa tanulsága: A folyamatosságot ki tudja fejezni a görög nyelv, de a
kölcsönösséget nem. Talán a mediális alak lehetne erre eszköz, de annak használatát itt a görög nyelv mellőzi, nem kizárt, hogy passzív mondattani jelentés elkerülése végett. Ezért a görög nyelvet használó író nem oldja meg azzal a problémát,
egyszerűen visszautal az Ószövetségre. Ez még a Septuagintában is szembetűnő:
A járkálás, együtt járás szó helyett az euareszteó kifejezést használja a fordításra,
aminek jelentése; kedvesnek lenni, tetszésére lenni Istennek:57
„Mivel Énok kedvesnek találtatott Isten szerint, ezért nem találtatott meg,
mert elváltoztatta Őt az Isten.”58
A Zsid 11,5-ben a Septuaginta szövegét idézi a szerző, de abban nincs benne az, amit
a héber nyelv ki tud fejezni egy szó egyetlen nyelvtani alakjával.
A görög nyelv nem tudja kifejezni azokat a lehetőségeket, amelyek a hitpaél igealak imperfektumában vannak benne. Annyit tud és akar az író kifejezni, hogy
Énok is benne volt a hitnek nevezett állapotban, vagyis substantiában. Ezt a héber
nyelv is másképpen fejezi ki és a görög nyelv is. A pontos érthetőség kedvéért
szócserét használ, csakúgy, mint a targum írók, de itt kétszeresen is alkalmazza
ezt a módszert: Egyszer kicseréli a szót, másszor pedig nem szó szerint idézi a
Septuaginta szövegét, csak utal arra. Így az olvasó kíváncsi lesz, mi van a héber
szövegben. Valószínűleg el lehetett a levélíró célja.59
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Hebert Haag Lexikona/Hámok címszó. In: MRVSZ 2000 Cd Rom.
Dr. Varga Zsigmond: Újszövetségi görög–magyar szótár. 384.
Saját fordítás az LXX szövege alapján.
Különösen Pál levelei esetében több példát is hoz Peter Wick az ilyen idézésre különösen a
Római és a Galata levelek esetében. Lásd Peter Wick: Pál. A keresztyénség tanítója. Kálvin
Kiadó, Budapest, 2007. 44–56.
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Mire jó a hipertextes olvasás?
A tudomány igazolja azt, amit egyes Újszövetség kutatók állítanak: A görög nyelv
használata nem „szent nyelv” volt az őskereszténység kialakulása idején, hanem
éppen olyan hordozó eszköz, mint minden más kulturális termék esetében. Így az
Újszövetség pontosabb értelmét nem csak hogy a judaizmusban kell keresni, de a
héber nyelvben is. Nem ritka jelenség, hogy az Újszövetség írói egyes héber, vagy
arám szavakat átírnak görögre, mert nincs rájuk megfelelő görög szó. Ez a tényező eddig is ismeretes volt, de újdonság, hogy ez a jelenség egyes szókapcsolatok,
mondatrészek esetében is működik. A jelenségre többek között Peter Wick svájci
teológus mutat rá, de hasonlónak mondható Moule próbálkozása is.60 Mindezek
mellett meg kell említeni még Stanley Portert is, aki a görög nyelv sokkal szélesebb körű judaizmusban is alkalmazott szerepére mutat rá.
Mindez növeli szükségességét annak is, hogy a keresztények vegyék komolyan az
Ószövetséget, annak a magyarázataival együtt. Ez nem csak a mai keresztény magyarázatokat jelenti, hanem a korabéli zsidó magyarázatokat is. Nem véletlen, hogy a szövegkritika jeles személyiségei gyakran rámutatnak erre a szempontra. Egyes részleteit
az Újszövetségnek e szempont nélkül könnyen félreértelmezhetjük. Ezen iratok írói
nem csak az Ószövetségre utalnak, de olyan zsidó iratokat is idéznek, amelyek nincsenek benne az Ószövetségben. Pl. Asumptio Mosis a Júd. levelében. Az apokrifek
alkalmazása ha nem is afelé vezet bennünket, hogy azokat beemeljük a kánonba, arra
mindenképpen tanulság, hogy az Újszövetség szövegét szélesebb kontextusokban kell
értelmezni, amelyben ma már a vallási prulalizálódás is segítséget nyújt.
Mindez hozzásegít az újszövetségi iratok szerzőségi vitájának eldöntéséhez is. Ezek
a felvilágosodás kora óta folyamatosan vita tárgyát képezik. A Zsidókhoz írt levelet
a hagyomány Pál apostolnak tulajdonítja,61 vannak, akik Pál tanítványának, Barnabásnak, vagy Apollósnak. Olyan elmélet is van, ami Lukácsnak tulajdonítja, vagy
Római Kelemennek.62 A hipertextuális olvasás kizárja, hogy olyan személy írta volna, aki nem volt maga is zsidó. Az írójának ismernie kellett a zsidó gondolkodást és
az Ószövetség eredeti nyelvét, mégpedig alaposan. Ez kizárja Lukács és Római Kelemen szerzőségét. Pál személyét kizárólag a kortörténet alapján kérdőjelezhetjük
meg: Pál a hagyomány szerint 64-ben halt meg, a leginkább merész kortörténet szerint 68-ban. A jeruzsálemi templomot 70-ben rombolták le. A levél témája a templom és a papi szolgálat, ez 70 után lett fontos. Bár nem bizonyítja, de valószínűsíti
Barnabás szerzőségét aki „ciprusi származású lévita volt” (ApCsel. 4,36).
60
61
62
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Lásd: im. teljes terjedelmében.
Origenész (Eusebius, Historia ecclesiastica VI, 25,11kk) In: Keresztyén Bibliai Lexikon/
Zsidókhoz írt levél címszó.
Lásd: U.o.

KRÁNITZ Mihály
egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kálvin János katolikus értékelése
Kálvin János a genfi reformátor születésének 500. évfordulójára emlékeztünk
2009-ben. Élete, műve jelentősége már több évszázada meghatározza a keresztény/keresztyén gondolkodás és kultúra fejlődését, valamint az európai társadalmak alakulását. Az újítók, a reformátorok sorsa soha nem volt könnyű. Szándékuk
az eredethez, a forráshoz (ad fontes) való visszatérés, illetve az oda visszatalálás,
és onnan egy újbóli elindulás. Az egyháztörténelemben a reformátorok mindig a
lelkiismeret szavát szólaltatták meg. Néhány év múlva a nyugati egyházban az
öt évszázada kezdődött megújulási törekvés, a XVI. századi reformáció jelentős
dátumhoz, 2017-hez érkezünk. Ez a tény is indokolja egymás jobb megismerését
és értékelését.
Az egyes keresztény egyházak különbözőképpen készülnek a döntő évfordulóra.
Kálvin János meghatározó tanítása, születésének jubileuma és a reformáció fél
évezredes felidézése szempontjából is fontos. Katolikus részről eltelt néhány évszázad, míg tárgyilagosan tudták értékelni Kálvin és a többi reformátor művét. Az
elfogulatlan értékeléshez és közeledéshez a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) járult
hozzá, mely így mérföldkőnek tekinthető az ökumenikus és egyházközi párbeszédben.

1. Történeti kitekintés:
a katolikus Pázmány Péter a látható egyházról
Pázmánynak egy kis művét, amely főképp grazi tanári idejéhez köthető, Őry Miklós fedezte fel, és adta ki fakszimile kiadásban, magyarázatokkal ellátva.1 William Whitaker (1548–1595), a puritán pietizmus kiemelkedő angol képviselője,
cambridge-i tanár Bellarmin bíboros ellen írt egy művet. E mű, mely valószínűleg
Pázmány egyik tanítványának (Fridericus Brenner) bakkalaureátusi disputációjára
készült tanulmány, ahol Pázmány Péter volt az elnök. Bár később a könyvecske
1

Pázmány, P., Krisztus látható egyházáról. Diatriba Theologica de visibili Christi in terris
Ecclesia, adversus posthumum Guilielmi Witakeri librum contra Cardinalem Bellarminum,
Graz 1605 (Prugg Verlag, Eisenstadt 1975).
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Brenner neve alatt jelent meg, de a kor szokása szerint a vitát levezető elnök kivonatot készít. A Pázmányra jellemző irodalmi és teológiai stílusjegyek egyértelműen felfedezhetők. A mű alapján összehasonlítást tehetünk Pázmány és Kálvin
tanbeli gondolkodása és eljárása között.
A Pázmány által használt ókori szerzők közül kiemelkedik a latin Seneca és Cicero, valamint a görög Plutarkhosz. Plutarkhosz és Seneca minden művében, de
főleg prédikációiban igen kedvelt auktorai.2 Senecára egyébként egyik beszédében (ÖM VII,212–216) nem kevesebb mint huszonhétszer hivatkozik. Szent Pál
maga is használta a diatriba stílust, főleg első három levelében. A 2Kor 11,22-ben
találjuk a jellegzetes mondatot: Hebreaei sunt? Et ego. Israelitae sunt? Et ego.
Semen Abrahae sunt? Et ego… stb. Nem ikertestvére-e ez a pázmányi Felelet
mondatának? (ÖM I,46–47: „Mit mondanál? Én is, más is, harmadik is ezeket
tulajdonítá magának? Forgatod a Szentírást? Én is. Könyörgesz Istenhez, hogy
világosító Szentlelket adjon? Én is. Kívánod lelked üdvösségét? Én is. Te magyarázod a Szentírást? Én is.”3) Pázmány forrásai és olvasóanyagai is rendkívül
tanulságosak a reformáció tanítóinak ismereteire nézve. Pázmány „a kis könyvecskéjében 312-szer hivatkozik a Szentírásra, 123-szor citálja Whitakert, 31
szentatyának 276 helyét idézi, 19 katolikus teológust – Bellarmino Controversiáját
14 ízben –, 30 protestáns hittudóst és 4 profán szerzőt”.4 Pázmánynak elsődleges forrása azonban a Szentírás.5 Pázmány egész biztosan jól ismerte a közkézen forgó enchiridionokat: a sorbonne-i doktor, François Feuardent Theomachia
Calvinisticáját (Párizs, 1604), mely a szerző több Kálvin ellen írt művén alapul.
Rendkívül érdekes Pázmány esetében a protestáns szerzők használata. Őry Miklós
megjegyzi, hogy Pázmány mindig szem előtt tartja, hogy kinek ír. Így pl. a lutheránus Magyari István elleni Feleletében is 13 evangélikus és 4 kálvinista szerzőt
idéz. A Diatribában megfordul a helyzet: 13 kálvinista, illetve helvét vallású szerző szerepel, és csak négy lutheránus. A Diatribában nem kevesebb mint 57-szer
hivatkozik Kálvinra, és csupán 25-ször Lutherre.6 Pázmány kis könyvében az
egyház tagjairól, sajátosságairól és ismertetőjegyeiről szól – arról, ami a reformációt is foglalkoztatta. Nem rendszeres értekezés, hanem vitairatnak tekinthető.
A munka ilyen értelemben egyetemes jellegű. Más műveit Pázmány kifejezetten
2
3
4
5
6
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Vö. Őry, M., Bevezetés Pázmány Diatriba Theologica című művéhez, i. m. 21.
Vö. Őry, M., Bevezetés Pázmány Diatriba Theologica című művéhez, i. m. 21. Egyébként
Rudolf Bultmann fedezte fel a diatriba stílust Pál írásaiban: Bultmann, R., Der Styl der
paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe, Göttingen 1910.
Vö. Őry, M., Bevezetés Pázmány Diatriba Theologica című művéhez, i. m. 26.
Vö. Őry, M., Pázmány az ige szolgálatában, in Szolgálat (1969/2), 47–70. Pázmány Péter
jezsuita kiképzéséről lásd: Őry, M., Pázmány Péter tanulmányi évei (Pázmány Irodalmi
Műhely, Tanulmányok 5.), PPKE-BTK, Piliscsaba 2006.
Vö. Őry, M., Bevezetés, 28.

magyaroknak írja. Még a külföldi támadásokra írt feleleteket is – Balduin, Petschi
ellen – elsősorban nemzetének szánja, ezért írja őket anyanyelvén. A Diatribával
az egyetemes egyház polemikus mozgalmához csatlakozik, ezért ezt latinul írja.7
A Diatriba Pázmány első teológiai műve, időrendben elsőnek kidolgozott értekezése.8 Pázmánnyal kapcsolatban dr. Huszár Pál dunántúli főgondnok Kálvinról
írt művében megemlíti, hogy a magyarság érdekében katolikusok és reformátusok
összefogtak, és „Bethlen Gábor számíthatott ebben a kérdésben a református gyermekből lett esztergomi érsek megértésére”.9
Pázmány az erdélyi fejedelemség fenntartása mellett állt ki, s így szembehelyezkedett a bécsi császár-király udvarával: „Nekünk elégséges hitelünk, tekéntetünk
van mostan az mi kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál az
német nemzet előtt, míglen Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, azontúl
mindjárt contemptusban jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, akár barát
vagy akárki légyen.”10

2. Kálvin tanítása Krisztus hármas tisztségéről
(király, pap, próféta) és II. Vatikáni Zsinat
Kálvin először Luthert követve, csak Krisztus két szolgálatát, a királyi és papi
feladatkört említette. Ő maga tette hozzá a harmadik méltóságot, a prófétai szolgálatot. Ebben a hármas felosztásban mindenképpen adós a katolikus egyház
Kálvin Jánosnak. A reformáció idején Krisztus üdvözítő művének bemutatásában
kettős „hivatal”, a papi és a királyi feladat volt a meghatározó.11 Krisztus kettős
méltósága már megjelenik Kálvin első művében,12 mint a Tractatus de libertate Christiana (1520) és a Christianae religionis institutio (1536) írásaiban.13 Az
Institutio 1539-es kiadásában Kálvin már azt állítja, hogy az Ószövetségben há-

7
8
9
10
11

12
13

Vö. Őry, M., Bevezetés, 28.
A Diatriba már 1603-ban már megvolt, de csak 1605-ben adták ki.
Huszár, P., Kálvin János élete, teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága
(1509–1564), Kálvin Kiadó, Budapest 2009, 157.
Vö. uo. 157.
Ez valójában a Kr. u. II. századtól egészen a reformációig megfigyelhető. Vö. Müller, E.
F. K., art. Jesu Christi dreifaches Amt, in Realencyklopädia für protestantinische Theologie
und Kirche, J. C. Hinrichs, Leipzig 1900, 733. Vö. Jansen, J. F., Kalvins Doctrin of the
Work of Christ, J. Clarke, 1956, 26–32.
Vö. Ut antem hanc gratiam…, wa. 7.56, 36–57.
Io. Calvino autore, in Ioannis Calvini opera selecta, edidit P. Barth, vol. I, Kaiser, München 1926, 82.
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rom tisztség szerepel, melyek egységet alkotnak: a próféta, a király és a pap.14
A Genfi katekizmusban (1542) pedig megjelenik a hármas feladatkör Krisztusra
alkalmazva.15
Mint Luther, úgy Kálvin is az ősegyház krisztológiai hagyományából meríti tanításának alapvető elemeit.16 Krisztus hármas tisztéről az Institutio második könyvének tizennegyedik (Krisztus váltságmunkája) fejezetében beszél Kálvin. Ha
figyelembe vesszük a tria munera későbbi fejlődéstörténetét, azt látjuk, hogy ez
jelentős hatást gyakorolt a protestáns, de a katolikus teológiára is.
„Krisztus hármas tiszte.
A Megváltó tevékenységének hármassága
Helyesen állapítja meg Augustinus, hogy jóllehet az eretnekek hirdetik a Krisztus
nevét, de ezzel még nincs közös alapjuk a hívőkkel, hanem ez megmarad az egyház kizárólagos tulajdonának. Ha gondosan vizsgáljuk meg, hogy mit mondanak
Krisztusról, azt találjuk, hogy Krisztus csak nevében található meg az eretnekek
között, a valóságban azonban nem. Így ma is ilyen kifejezések hangzanak el a
pápisták ajkán, mint »Isten Fia«, »a világ Megváltója«, de mert megelégesznek a
név puszta emlegetésével, és megfosztják azt erejétől és méltóságától, Pál szavai
illenek rájuk: »nem ragaszkodnak a Főhöz« (Kol 2,19). Azért tehát, hogy a hit szilárd alapra találhasson Krisztusban, és így megnyugodhasson benne, azt az elvet
kell leszögeznünk, hogy az a tisztség, amelyet az Atya Krisztusra bízott, három
részből áll. Őt Isten ugyanis prófétánkul, királyunkul és papunkul adta nekünk. De
keveset érne egyszerűen csak ismerni ezeket a neveket, ha nem járulna hozzájuk
a céljuknak és a hasznuknak a megértése. A pápisták is hangoztatják ezeket a neveket, de hidegen és megfelelő hatékonyság nélkül, mert nem tudják, hogy ezek a
tisztségek egyenként mit tartalmaznak…” (XIV,II,15.2)17
Míg Kálvin analitikus és történeti jelleggel határozza meg a hármas tisztséget,
Jézus földi vagy a megdicsőült Krisztus tevékenységére vonatkoztatva, addig a
katolikus értelmezés ekkléziológiai szempontból tekinti ezeket. Az átmenet – a
krisztológiai használattól az ekkléziológiai használatra – a hármas feladat átala14

15
16
17
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Vö. Ganoczy, A., Calvin théologien de l’Église et du ministère, Cerf, Paris 1964, 45–46;
Vercruysse, J. E., „Nous ne sommes point nostres…”. La spiritualité de Jean Calvin, in
Gregorianum 69 (1988/2), 279–297.
Vö. latin kiadás (1545): Cathesismus Ecclesiae Geneviensis, in Ioannis Calvini opera
selecta II (edidit P. Barth–D. Seuner), Kaiser, München 1926, 72–151, itt: 79.
Vö. Witte, J., Die Christologie Calvins, in Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und
Gegenwart III (szerk. Grillmeier, A.–Bacht, H.), Echter Verlag, Würzburg 1954, 487–529.
Kálvin János, Tanítás a keresztény vallásra, A Magyarországi Református Egyház Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya, Budapest 1991, 104.

kítását is jelenti. Kálvin meglátásai a hívek számára mutatják be Krisztus szolgálatait, s így az egyház a Közbenjáró méltósága gyakorlásának az eredménye.18
A katolikus teológia tehát az egyházra és szolgáira alkalmazza a tria munerát, és
kétségkívül egy újdonságot vezet be. Az egyház nem egyszerűen a Szentlélek által
jelenvalóvá tett Krisztus üdvözítő művének a gyümölcse, hanem tevékeny alany
az üdvösség megvalósulásában, az igehirdetés, az istentisztelet és a lelkipásztori
kormányzás alapvető megnyilvánulásában. Az átalakulást jelentő átmenetet kön�nyebben megérthetjük, ha kapcsolódási pontnak, az „egyház mint Krisztus teste”
megfogalmazást tekintjük.
A három tisztség bevezetése a katolikus teológiába a belga Gérard Philipsre (1899–
1972) vezethető vissza, aki J. A. Möhler elgondolását felhasználva az egyházat a
megtestesülés meghosszabbításaként értelmezte.19 Phillips számára – Kálvin tanítását alkalmazva – Krisztus, akinek üdvözítő műve az egyházban él tovább, és
tevékenységét az egyházon keresztül folytatja, a triplex munusban értelmezhető.20
A három tisztség gondolatának katolikus átvétele az egyház tanítói működésének
kíván megfelelést adni, mely az egyház alapvető felfogását eredményezi, erősítve
Krisztus hármas feladatkörének paradigmáját, mely a történeti folyamatosságot
hozza létre. Az eredetileg krisztológiai felosztás ekkléziológiai alkalmazást nyer
azzal a létrejött változással, mely Krisztus és az egyház tevékenysége között megfelelést lát. A II. Vatikáni Zsinat a Lumen gentium konstitúcióban az egyház és
a megtestesülés misztériuma közötti analógia felvezetése után alkalmazza a tria
munerát, leírva az egyház küldetésének Isten egész népe révén – a hierarchiától a
világi hívőkig – megvalósuló alapvető módjait.21
Kálvinnál Krisztus hármas tisztének leírásában csíraszerűen ott van az egyházi
jelleg. A XIV,II,15.2-ben a prófétai kenettel kapcsolatban Kálvin Krisztus igehirdetői tevékenységét emeli ki, és éppen ez az, amivel övéit, a kezdeti egyházat a
feltámadt Megváltó megbízza: „Menjetek, és hirdessétek!” (Mk 16,15) A felkiáltás a közösségre, az egyházra vonatkozik, és Krisztus az ő egyházában él. Ez az
első rejtett ekkléziológiai szempont. A Lumen gentium 12. és 34. pont szerint Isten
szent népe Krisztus prófétai küldetésében is részt vesz.
A XIV,II,15.3-ban Krisztus királyi tisztéről szól Kálvin, és éppen az ő királyi léte
a biztosítéka annak, hogy „az ördög a világ minden támogatásával sem képes arra,
18
19
20
21

Vö. Maffeis, A., Teologie della Riforma. Il Vangelo, la Chiesa e i sacramenti della fede,
Morcelliana, Brescia 2004, 174.
Gérard Philips peritus volt a II. Vatikáni Zsinaton a De Ecclesia albizottságban. Johann
Adam Möhler (1796–1838) a tübingeni iskola és a fundamentálteológia atyja.
Vö. Schick, L., Das dreifache Amt Christi und der Kirche, in Catholica 37 (1983), 112–
113.
Maffeis, A., Teologie della Riforma, 175–176.
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hogy megsemmisítse az egyházat, amely Krisztus örök királyi trónjára van fundálva. Krisztus királyi feladata és az egyház működése a legszorosabb összefüggésben áll egymással. A Lumen gentium 13. szerint Isten elküldte Fiát, hogy ő legyen
mindenki tanítója, királya és papja.
Végül a XIV,II,15.6-ban Kálvin Krisztus papi tisztéről szólva megállapítja, hogy
„Krisztus a papi szolgálatot nemcsak azért végzi, hogy az engesztelés törvénye szerint kiengeszteltté és kegyelmezővé tegye irántunk az Atyát, hanem azért is, hogy
ebbe a megtisztelő tisztségbe mint társakat minket is bevegyen (Jel 1,6)”. Krisztus
papi tisztségében egyértelműen mint társak szerepelnek az egyház tagjai. A Lumen
gentium 10. és 34. pontokban Krisztus az emberek közül választott főpap.
A hármas tisztség továbbá együttesen is vonatkozik az egyház tagjaira. Az
Apostolicam actuositatem 2-ben az egyháztagok apostoli hivatásáról szólva a II.
Vatikáni Zsinat kifejti, hogy a világiak részesei lévén Krisztus papi, prófétai és
királyi tisztségének, Isten egész népének küldetésén belül az egyházban és a világban töltik be a maguk szerepét.

3. Előrelépések katolikus részről a reformáció tanításának
megértésében
A Lumen gentium a 3. pontjában kimondja, hogy valahányszor az oltáron megünneplik a keresztáldozatot, amelyben húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták
(1Kor 5,7), mindannyiszor megvalósul a megváltás műve. Protestáns részről természetesen ez a „legkényesebb” katolikus tanítás, ám az egyház és az eukarisztia
minden keresztény egyházban a legszorosabban összetartozik. Értelmezés kérdése, hogy „ki mit lát benne”. A konstitúció ugyanezen pontjában olvashatjuk, hogy
„az eukarisztia kenyerének szakramentuma ábrázolja és meg is valósítja a hívők
egységét, akik egy testet alkotnak Krisztusban (1Kor 10,17)”. A lényeg, hogy szinte látható és fogható módon részesei legyünk annak az áldozatnak, amely „egyszer
s mindenkorra Krisztus által végbement”.
A Verbum Domini kezdetű apostoli buzdítás (2010) a Szentírás elsődlegességét
– ami protestáns hagyomány – emeli ki a liturgia során. Amint a protestáns egyházakban fontos a zsoltárok éneklése, ugyanígy halljuk a legfrissebb pápai dokumentumokban, hogy a liturgikus szertartásokban az énekek esetében „előnyben
kell részesíteni a tisztán bibliai ihletésű énekeket, melyek a szavak és a dallam
harmóniájával meg tudják jeleníteni az Isteni Szó szépségét”.22
22
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XVI. Benedek pápa, Verbum Domini, (Az Úr Szava kezdetű apostoli buzdítás) 70, SZIT,
Budapest 2011.

A Szentírás szavának egyre elmélyültebb megismerésére a püspöki szinódus szándéka, azért, hogy „az egyház egész lelkipásztori tevékenysége biblikusabb jelleget öltsön”.23 A világi hívek, de a leendő papok számára is a szinódusi atyák azt
ajánlották, hogy „lehetőleg a már létező egyetemi szervezetek fölhasználásával
hozzanak létre képzési központokat laikusok és misszionáriusok számára, ahol
megtanulhatják megérteni, megélni és hirdetni Isten Szavát; s ahol erre szükség
van, hozzák létre a biblikus tudományok szakintézményeit, hogy az egzegéták
megbízható teológiai tudást, és küldetésükhöz megfelelő érzékenységet tudjanak
elsajátítani”.24
Egy másik, a reformációtól átvett szempont az ecclesia semper reformanda volt. Ahogy
a katolikus Gánóczy Sándor teológus és Kálvin-szakértő megállapítja, hogy a II. Vatikáni Zsinat szinte teljesen átvette a református teológusok jelszavát – ecclesia semper
reformanda –, amikor hasonló értelemben beszél egy ecclesia semper renovandáról
vagy ecclesia semper purificandáról.25 VI. Pál pápa az Evangelii nuntiandi kezdetű
apostoli buzdításában a mai világ evangelizálásáról szólva megjegyzi, hogy „az egyháznak mindig meg kell térnie, meg kell újulnia, önmagát kell evangelizálnia ahhoz,
hogy szavahihetően evangelizálhassa a világot”.26 Ide tartozik még II. János Pál pápa
bocsánatkérése is, melyet 2000. március 12-én tartott nyilvánosan Rómában.
Változás történt továbbá a katolikus tanításon belül a keresztelés nélkül elhunyt gyermekek üdvössége kérdésében, melyet Kálvin mint teológiai véleményt nem tartott
jelentősnek. 2010-ben a katolikus felfogás is változott, amikor megszüntették a limbusról szóló tanítást.27 A legmagasabb szintű teológiai római katolikus bizottság a
megkereszteletlen gyermekekkel kapcsolatban válaszol a teológiai kihívásokra és „az
idők jeleire”. Krisztusnak a gyermekek iránti szeretete miatt „jogos reményünk van
arra – fogalmaz a dokumentum –, hogy azok üdvözülésében higgyünk”. A Szentírás
soha nem szól a limbus létezéséről, az egyház ezt soha nem tette dogmává, ezért mindig is megmaradt a teológiai gondolkodás területén. De sem a kérdés tanbeli természete, sem pedig a tartalma nem volt egészen világos. Korábban Karl Rahner és a mostani
pápa mint Joseph Ratzinger bíboros a limbus fogalmának az elhagyását ajánlották.
Ide tartozik, hogy a II. Vatikáni Zsinat kimondja, hogy az egyház egész teste osztozik Krisztus prófétai küldetésében, és a hit tekintetében nem tévedhet (LG 12). Az új
dokumentum megjegyzi, hogy az egyház az evangélium jobb megértése érdekében
értelmezte „az idők jeleit”.
23
24
25
26
27

Verbum Domini, 70.
Verbum Domini, 76.
Gánóczy, S., Határon innen, határon túl. Teológiai párbeszédek, SZIT, Budapest 2009, 136.
EN 15.
Nemzetközi Teológiai Bizottság, A keresztség nélkül elhunyt gyermekek üdvösségének reménye, Catholic Truth Society, Publishers to the Holy See, London 2007.
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4. Gánóczy Sándor Kálvin kutató munkássága
A katolikus és a református teológia közeledésének napjainkban szép példáját
Gánóczy Sándor adja. A Kálvin-kutató 1928. december 12-én született Budapesten, még az államosítás előtti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi
Karán tanult filozófiát (1947–1949), melyet Párizsban folytatott a teológia elsajátításával (1949–1953), s ezt követően pappá szentelték (1953. október 9.). Tanulmányokat folytatott az Institut Catholique de Paris-n (1955–1957), a római
Gregoriana Egyetemen (1961–1963), ahol doktorátust is szerzett 35 évesen. Doktori értekezését 1964-ben publikálta Kálvin, az egyház és az egyházi szolgálat
teológusa címmel.28 1965-ben a mainzi Európa-történeti Intézetben végzett kutatásai után jelentette meg művét A fiatal Kálvin. A reformátori hivatás születése
és fejlődése címmel.29 Tudományos elismerései között szerepel a Genfi Egyetem,
valamint a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karainak díszdoktori
címe (1982, 1990), és a rangos Stephanus-díj 2009-ből. Ez utóbbi alkalomra jelent meg a Szent István Társulat gondozásában teológiai cikkeinek a gyűjteménye,
mely a katolikus–protestáns, és kifejezetten a katolikus–református párbeszéd olvasókönyve.30 1968-ban kinevezték a Keresztény Egységtitkárság konzultorává,
majd mintegy negyed századon át a würzburgi egyetemen az első számú Dogmatika Tanszék vezetője volt (1992–1996). Egyúttal ő vezette az 1971-ben alakult
Hermann Schell Intézetet, mely Kálvin-kutatással foglalkozott.31 A nagy múltú
Lexikon für Theologie und Kirche harmadik kiadásában (1993–2001) a Kálvin,
a kálvinizmus és még sok más, a reformációval összefüggő szócikket a katolikus Gánóczy Sándor írta. A reformáció korához köthető ismeretek szócikkeit a
katolikus Herder Kiadó 2002-ben jelentette meg A reformáció korának lexikona
címmel.32

28
29
30
31
32
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Ganoczy, S., Calvin, théologien de l’Église et du ministère, Cerf, Paris 1964.
Ganoczy, S., Le jeune Calvin. Genése et évolution de sa vocation réformatrice, Steiner,
Wiesbaden 1966.
Gánóczy Sándor életrajzi adatait vö. http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1n%
C3%B3czy_S%C3%A1ndor.
Műveinek bibliográfiáját lásd: Gánóczy, S., Határon innen, határon túl, 285–292.
Vö. Lexikon der Reformationszeit (Redaktion: Klaus Ganzer – Bruno Steimer), Herder,
Freiburg 2002. Jelentősebb szócikkek: art. Calvin (Alexandre Ganoczy, 112–122.); art.
Calvinismus (Alexandre Ganoczy, 122–125.); art. simul iustus et peccator (Otto Hermann
Pesch, 694–697.); art. sakramente (Herbert Vorgrimler, 665–669.); art. Amt (Alexandre
Ganoczy, 28–29.); art. Trient, Konzil (Klaus Ganzer, 757–773.); art. sola scriptura (Walter Sparn–Joachim Drumm, 706–708.); art. reformierte Kirchen (Bruno Steimer–Milan Opočenský, 646–648.); art. reformation (Rolf Decot, 623–646.); art. Rechtfertigung
(Otto Hermann Pesch, 616–623.); art. Protestantismus (Martin Brecht, 611–614.); art.
Luther (Otto Hermann Pesch, 453–475.); art. Kirche (Ulrich Kühn–Walter Kasper–Joa-

5. A Lumen gentium ekkléziológiája
A II. Vatikáni Zsinaton az egyházról szóló dokumentum címe: Lumen gentium,
quod est Christus, vagyis a népek világossága Krisztus – mely ott tündöklik az
egyház arcán. A szövegen végigvonul a Szentírás elsősége, mely korábban a reformátori „solák” között jelent meg. Az egyház szentség, szakramentum, azaz jele
és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. A zsinat a folyamatosság jegyében szól az előző zsinatok tanításáról, ám
tüzetesebben akarja feltárni saját maga lényegét és egyetemes küldetését, mindezt
a híveknek és az egész világnak is.33Az egyházat sürgetik a jelen idők viszonyai:
„Az emberek közelebb vannak egymáshoz, ezért fontos, hogy Krisztusban is elérjék a teljes egységet (LG 1).
Jóllehet a zsinat definiálta, hogy hol található meg és hol áll fenn Krisztus egyháza, az egyházról előképekben szól, melyek már a világ kezdetétől megvoltak. Az
egyház a következő négy állomás során bontakozott ki: 1. előkészítés (Izrael népe
és az Ószövetség); 2. alapítás: a végső időkben (Újszövetség); 3. nyilvánosság:
a Szentlélek kiáradásakor (pünkösd); 4. dicsőséges teljesség: a történelem végén
(eszkaton). Az egyetemes egyház az Atyánál lesz, amikor az igaz Ábeltől (ecclesia
Abel) az utolsó választottig mindenki célba jut.34
Krisztus az Atya akarata szerint megalapította a földön a mennyek országát. Az
egyház Krisztusnak titokzatos módon már jelenlévő országa. A keresztáldozatot
az oltáron ünneplik, ahol megvalósul a megváltás műve. Mivel egyház és eukarisztia a legszorosabban összetartozik, ezért az eukarisztia kenyerének szakramentuma ábrázolja és megvalósítja a hívek egységét.35 Erre az egységre minden
embert meghívnak.
A Szentlélek az egyház állandó megszentelője. A Szentlélek úgy lakik az egyházban és a hívők szívében, mint a templomban. A Szentlélek és a menyasszony így
szólnak az Úr Jézushoz: „Jöjj el!” (Vö. Jel 22,17.) Így az egész egyház „mint az
Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből egybegyűlt nép áll előttünk”.36

33

34
35
36

chim Drumm, 393.); Itt találjuk az egyház definícióját: „Congregatio sanctorum in qua
evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta.” (CA 7)
Lásd a Hittani Kongregáció egyháztani dokumentumát: 1. kérdés: Vajon a II. Vatikáni
Zsinat megváltoztatta-e az Egyházról szóló korábbi tanítást? Válasz: A II. Vatikáni
Zsinat nem megváltoztatni, hanem kibontani, mélyebben megérteni és gyümölcsözőbben
előadni akarta, ezért nem mondható, hogy megváltoztatta az Egyházról szóló tanítást. Vö.
Responsa, 2007, in Teológia (2008/1-2), 106.
LG 2.
Vö. LG 3 és UR 4.
Vö. Augustinus, Sermo, 71,20,33; PL 38,463sk.
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Jézus Isten országának hirdetésével indította el útjára az egyházat. Az egyház pedig Isten országának csírája a földön, átveszi Jézus küldetését, hogy Isten országát
minden nép között megalapítsa.37 A zsinat szentírási képekben szól az egyházról. Az egyház akol, termőföld, építmény, Isten háza, családja, lakóhelye, szent
templom, új Jeruzsálem, a vőlegénynek felékesített menyasszony, a magasságbeli
Jeruzsálem, anya s a szeplőtelen Bárány szeplőtelen jegyese.38
A zsinat az egyházat Krisztus misztikus Testének is nevezi. Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hívőkben. Az eukarisztia kenyerének megtörésekor valóságosan részesedünk az Úr testéből, s így közösségbe lépünk Ővele és egymással is.39
A Lélek egyesíti a testet, s ennek a testnek Krisztus a feje, s minden tagnak őhozzá
kell formálódnia.40
Az egyházról szóló tanítás a látható és kegyelmi valóságot is hordozó egyház bemutatásában éri el csúcspontját. Krisztus ugyanis látható szervezettségben alapította meg és tartja fenn szent egyházát. Az egyház látható gyülekezet és kegyelmi közösség; hierarchikus társaság, de egyúttal Krisztus misztikus teste. Emberi
elemek alkotják, de isteni elemek éltetik. Így maga az egyház egyetlen összetett
valóság, és joggal hasonlítható a megtestesüléshez, Krisztus inkarnációjához.41
Az egyház úgy, ahogy a hitvallásban is imádkozzunk (a nicea–konstantinápolyi
változatban) egy, szent, katolikus és apostoli. A jelzők lényegesek és fontosak.
Bennünket, katolikusokat és protestánsokat legtöbbször a katolikus jelző gondolkodtat el. Ez azonban nem a részre, hanem az egészre vonatkozik. A szó eredeti
jelentése ugyanis éppen ez: kat’holon = egész szerinti vagy egyszerre egész. Ezt
a jelzőt a hitvallásban, ahogyan ezt más nyelveken is imádkozzák, nem szabadna lefordítani. Az önálló jelző tehát semmiképpen sem kizáró vagy elhatárolódó,
hanem összefogó jelentéssel bír. Ezért katolikusként, de talán reformátusként is
mondhatjuk, hogy Krisztus egyetlen egyháza katolikus egyház. A római rítus a latin rítust jelenti, amely Európa nyugati részére jellemző, de van más rítusú egyház
is, például a Magyarországon is nagy számban élő görög katolikus egyház, vagy
az örmény, a szír és a kopt katolikus egyház, melynek vezetője, az ún. kopt pápa.42
Krisztus végső soron Péternek adta át az egyházat, hogy pásztora legyen, és őrá
meg a többi apostolra bízta, hogy kormányozzák.43
37
38
39
40
41
42
43
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Vö. LG 5.
LG 6.
Vö. LG 7 és LG 1.
LG 7.
Vö. LG 8.
Érdekes azonban, hogy a pápa cím máshol is használatban van. III. Senuda, kopt pápát
(egyházfőt) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2011. augusztus 19-én avatta díszdoktorrá.
LG 8.

A II. Vatikáni Zsinat az egyházról szóló konstitúciójában bár kimondja, hogy „az
egyház ebben a világban mint alkotmányos és rendezett társaság a katolikus egyházban áll fenn (subsistit in), vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben élő
püspökök által kormányzott egyházban, de hozzá teszi, hogy a szervezetén kívül
is megtalálható a megszentelődés sok eszköze és sok igazság.44

6. A katolikus teológiai megújulás értékelése
református oldalról
Mintegy ötven évvel ezelőtt hangzott el a II. Vatikáni Zsinat jelszava: az
„aggiornamento” (megújulás, naprakészség, nyitás). A legfelsőbb katolikus vezetés
érezte meg, hogy az Egyháznak fel kell zárkóznia a korhoz, „napjainkhoz”. E szándék
megvalósítása útján sok jó történt az egyházban, főképp a keresztény egyház irányában” – értékelte Vályi Nagy Ervin a zsinat hatását.45
„Isten vándorló népe megint egyszer útnak indul. Előzőleg hosszasan táborozott egy
helyen, s foglalkozott a saját táborhelyével, ami nem felelt meg hivatásának. Az Úr
iránta való irgalmának kell tulajdonítanunk, hogy különféle késztetésekkel útnak indította, városából kirángatta, mint Lótot és családját az angyalok (Ter 19,14–16).”46
A református értékelés arra utal, hogy a katolikus egyház megújulását örömmel
fogadták protestáns körökben, és készséggel a párbeszéd felvételére, sőt mi több,
egymás megismerésére. Az eredményes kapcsolat legutóbbi közös dokumentuma az Isten országáról szóló közös tanúságtétel vonatkozásában az egyházra mint
kommunióra, azaz közösségre tekint.47
A párbeszéd első fázisa 1970–1977 között tartott: a Krisztus jelenléte az egyházban és a világban téma elmélyítésével, mely a két felekezet közötti különbségek
fényénél igyekezett eljutni egymás hagyományainak megismerésében egy közös
felfogáshoz Krisztus és az egyház, a tekintély, Krisztus világban való jelenléte, az
eukarisztia és a szolgálat összefüggésében.48 Egy következő megbeszélés-soro44
45
46
47
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Uo.
Vö. Vályi Nagy, E., Nyugati teológiai irányzatok századunkban, A Református Zsinati
Iroda Sajtóosztálya, Budapest 1984, 14.
Uo. 15.
Vö. The Church as Community of Common Witness to the Kingdom of God, Report of the
Third Phase of the International Theological Dialogue between the Catholic Church and
the World Alliance of Reformed Churches (1998–2005), vö. http://www.vatican.va/roman_
curia/pontifical_councils/chrstuni/alliance-reform-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070124_
third-phase-dialogue_en.html.
The Presence of Christ in Church and World – Dialogue between the World Alliance of
Reformed Churches and the Secretariat for Promoting Christian Unity 1970–77, Geneva 1977.
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zat 1984–1990 között zajlott, és az egyház lényegének közös megértését tűzte ki
célul.49 A tanácskozások harmadik szakasza az Isten országáról szóló közös tanúságtétellel függött össze 1998–2005 között, mely a szentírási szövegek, a közös
patrisztikus hagyomány feldolgozásával és a XVI. századot követő református és
katolikus teológia együttes vizsgálatával foglalkozott.
Az ökumenikus párbeszéd a Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács és
a Református Világszövetség (World Alliance of Reformed Churches, WARC)
között 1970-ben jött létre, amikor a Református Világszövetség is megalakult, a
világszerte jelenlévő presbiteriánus és kongregacionalista egyházakból. A református egyházak eredete a XVI. századi Európára, főképp Svájcra vezethető vis�sza, ahol először Huldrych Zwingli (1484–1531) Zürichben, majd Kálvin János
Genfben mozdította elő a protestáns reformáció terjedését.
A párbeszéd kiemelt területe az ekkléziológia, melyhez a legutóbbi dokumentum
is kötődik. A református–katolikus párbeszéd céljai között kezdetektől szerepelt
a történelmi szakadások meghaladása. Az 1960-as évek végén már az első kapcsolatfelvételt előkészítők kifejezték szándékukat, hogy nem annyira a két hagyomány közötti feszültségekről kell gondolkodni, hanem arról a közös feladatról,
mely mindannyiunkra vonatkozik Krisztus megjelenítéséhez a mai világban.50 A
közös munka és az abból fakadó közös cselekvés az emlékezet gyógyítására szolgál, melyet a legfelsőbb szintről a helyi közösségekig kell közvetíteni.

7. Református és katolikus közös pontok
Kálvin szerint a keresztény számára a legfontosabb, hogy Istent Úrnak ismerje el,
és engedelmeskedjen akaratának. Ez teljesen azonos a katolikus felfogással, mivel
a Tízparancsolat, melyet teljes egészében a katolikusok is vallanak, e szavakkal
kezdődik, s ezt Jézus is megerősíti: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”51
A második a Szentíráshoz kötődő gondolat, vagyis hogy Isten Igéjét a maga tisztaságában kell hirdetni. Ebben is teljesen egyetért a katolikus egyház a genfi reformátorral, ezt annyiban kiegészítve, hogy Isten szavát az egyház adja kezünkbe,

49
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Vö. Towards a Common Understanding of the Church, WARC, Geneva 1991.
Vö. „Preparation for the dialogue between the Roman Catholic Church and the World
Alliance of Reformed Churches”. Proceedings of the Uniting General Council of the
World Alliance of Reformed Churches (Presbyterian and Congregational), Offices of the
Alliance, Geneva 1970, 205.
MTörv 6,13–14; Kiv 20,2–5; Mt 4,10.

akinek magyarázata mértékadó lett a két évezred folyamán. Hogy ez mennyire
aktuális, azt jól mutatja a 2008-ban tartott püspöki szinódus az Isten szaváról.52
Figyelemre méltó, hogy a reformáció ötszáz éve alatt szintén születtek magyarázatok és sajátos értelmezések az isteni kinyilatkoztatásról, melyektől sem az egyház
vezetői, sem a hívek nem akarnak elszakadni, ezért ezt egyfajta tradíció kialakulásának tekinthetjük. A reformátorok tanítása mértékadó, s ugyanígy az egyházatyáké is a katolikusok számára. A sola scriptura elv tehát, amelyhez nem kimondottan, de hozzátartozott a sine ecclesia, mégiscsak megjelenik pozitív formában az
egyház látható képviselőinek a valóságában. Legyenek ezek hívek vagy vezetők.
Éppen a hagyomány megismerése az egyik nagy feladata a katolikus–református
párbeszédnek.
A harmadik kálvini szempont a szentségek igazi formájáról szól, mely egy szélesebb megbeszélésre tartana igényt a református–katolikus párbeszédben egymás
múltja, hagyománya a megismerésének a szándékával az eltérő értelmezések tényleges megmaradásával. Ebben a vonatkozásban is döntő szerepe van a katolikus
egyház kétezer éves megszakítatlan hagyományának. Kálvin szerint az evangélium prédikálása az egyház lelke. A katolikus egyház jelenlegi rendszerében helyet kapott az Új Evangelizációt Előmozdító Pápai Tanács, mely éppen azt kapta
feladatul, hogy megújult módon hirdesse az evangéliumot.53 2012. október 7–28.
között Rómában a XIII. Általános Püspöki Szinódus témája az Új evangelizáció
a keresztény hit átadására. Ennek elődokumentumához (Lineamenta), amelyet a
világ püspöki konferenciáihoz és egyházi szervezeteihez megküldtek, hívek és
vezetők is hozzászólhatnak.54
Kálvin János szerint a fegyelem az az ízületrendszer, mely testté egyesíti az egyház tagjait. E kijelentést akár katolikus részről is mondhatta volna egy püspök
vagy maga a pápa, mivel az egyházat is, bármely közösségben valósuljon meg,
a rendezettség tartja össze. A katolikus egyház jelenlegi struktúrájában ez az ízületrendszer nagyon jól látható a kongregációk, pápai tanácsok és egyéb bizottságok kiépülésében. Kálvin Institutiója a reformátusság magna chartája. Talán nem
minden vonatkozásban, de párhuzamba állítható a katolikus egyház törvénykönyvével, mely sok hasonlóságot mutat az eredetileg jogász végzettségű Kálvin alapokmányával.

52
53
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Vö. XVI. Benedek pápa, Verbum Domini (Az Úr szava, apostoli buzdítás 2010), SZIT,
Budapest 2011.
Kránitz, M., Az új evangelizáció XVI. Benedek pápaságának súlypontja, in Teológia
(2010/3–4), 219–235.
Lineamenta: La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.
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A katekizmusok szintén megtalálhatók katolikus területen. Az egyik ilyen meghatározó a Trienti Zsinat katekizmusa volt, amely egészen a XX. század közepéig
hatályos volt. A mostani és legújabb, a protestáns testvérek által világkatekizmusnak nevezett, A Katolikus Egyház Katekizmusa, mely ötvözi a régi keresztény, katolikus és protestáns hagyományt is, és kérdések és válaszok formájában összegzi
a hit lényeges tanítását. Ez az új káté először 1992-ben franciául jelent meg, majd
1995-ben magyarul is,55 sőt napvilágot látott ennek rövidebb változata, a Kompendium (2005), mely tartalmában és formájában alkalmazkodik a modern kor
embere számára használhatóbb egyfajta hittankönyvhöz. Érdemes a felépítését is
figyelembe venni, amikor a kálvini katekizmusokkal egybevetjük, mert nagyon sok
egyezés fedezhető fel itt is. A katolikus egyház katekizmusa négy fejezetből áll: első
A hit megvallása – nem véletlen a sola fides elvvel való rokonság, mivel a Krisztuskövetés lényege maga a hit és annak tulajdonságai. A második rész a szentségekről
– itt természetesen a szentségek számában és tartalmában is különbség van, de sok
esetben azonosság is. Majd a harmadik rész a Tízparancsolat alapján bontja ki a
keresztény erkölcsiséget, s a negyedik rész a keresztény lelkiséget a Miatyánk, az Úr
imája alapján mutatja be.
Az együttműködés új területe a közös szentírásfordítás. Franciaországban 2010-ben
újra kiadták az ökumenikus fordítású Bibliát.56 A keresztény egység egyik legszebb
példája, mely immár harmadik kiadásában jelent meg (az előző kiadások 1975-ben
és 1988-ban láttak napvilágot). A jelen kiadás újdonsága, hogy a katolikus és a református egyház mellett az ortodoxok is részt vettek a fordításban. Ez az ökumenikus
Biblia tehát tartalmazza az Ószövetség könyveit, annak a katolikusok és ortodoxok
által elfogadott ún. deuterokanonikus könyveit, valamint az ortodoxok által használt
hat könyvet, mely sem a katolikus, sem a protestáns Bibliában nem található, viszont
ősidőktől kezdve az ortodox egyházak liturgiájukban használták. Ez a hat könyv pedig
a következő: Ezdrás 3. és 4. könyve, a Makkabeusok 3. és 4. könyve, Manassze imája,
valamint a 151. zsoltár. Ezdrás 3. és 4. könyve, valamint Manassze imája egészen a
XX. századig a latin Vulgata függelékében is szerepelt.
Ebben az új fordítású ökumenikus Bibliában megcsodálhatjuk azt a páratlan együttműködést, amelyet az említett egyházak a péteri tisztséggel kapcsolatban magyarázatként a Szentírás szövegéhez hozzáfűznek.57 A TOB Mt 16,18-nál lévő ma55
56
57
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A Katolikus Egyház Katekizmusa, SZIT, Budapest 1995 és a latin mintakiadás (editio
typica) fordítása 2002-ben.
Traduction Oecuménique de la Bible (TOB), Cerf, Paris 2010.
Itt érdemes felidézni az 1996-ban magyar nyelven is megjelent Stuttgarter Erklärungsbibel
értelemezését. A magyar szövegű és magyar fordítású magyarázatos Bibliában Péter vallástételénél és a kulcsátadásnál a következőt olvassuk: „Annak, hogy Péter milyen fontos
szerepet játszott az egyház első napjaiban, utána lehet olvasni az ApCsel 1–12-ben… A
[mátéi] szövegből magából nem vehető ki, hogy vajon a 19. v.-ben szereplő, az egyetemes

gyarázat a katolikus, az ortodox és a protestáns álláspontot is egyszerre hozza. A
mindannyiunk számára lényeges kifejezésről a következőket találjuk: az ekklèsia
nagy valószínűséggel a qahal fordítása (vagy a sôd és édah szavaké, amelyekkel a
qumráni közösség jelölte önmagát mint az Isten választottainak eszkatologikus közösségét, melynek a jelentése: gyülekezet). A kifejezés azt az új közösséget jelenti,
amelyet Jézus épít, s amelynek Péter az alapja. Jézus kijelentése megegyezik azzal
a kiemelt szereppel, amelyet az Újszövetség szerint Péter betöltött az egyház első
napjaiban.
A katolikus hagyomány úgy utal erre a szövegre, mint amely megalapozza azt a tanítást, mely szerint Péter utódai öröklik primátusát. Az ortodox hagyomány szerint
viszont az igaz hitet valló valamennyi püspök Péter és valamennyi apostol utóda.
A protestáns szentírás-magyarázók, elismerve Péter helyét és szerepét az egyház
kezdeténél, úgy tartják, hogy Jézus itt csak Péter személyével foglalkozik.58

8. Meglátások Kálvin tanításáról
Kálvin a törvény pozitív szerepét elemezve kifejti, hogy a Tízparancsolat magyarázatára az apostoli hitvallás kifejtése után kerül sor.59 A katolikus Egyház
Katekizmzusában is ez a sorrend érvényesül: a Tízparancsolat a hitvallás és a
szentségek után következik.
Az úrvacsora értelmezésében Kálvin nem tudja elfogadni az átlényegülést
(transsubstantiatio), számára a sákramentum nem más, mint jel. A valóságos kenyér megmarad jelnek! Ne semmisüljön meg, átadva helyét egy más lényegnek.
Emellett az egy szín alatti áldozás megfosztja a hívőket a vér jegyétől – vallja.
Kálvin a szentségimádást is bálványimádásnak tartja (Heidelbergi káté 80. kérdé-

58

59

egyházat érintő tanbeli és fegyelmi hatalmat Péter idején túl is egy meghatározott személy
kell, hogy gyakorolja (pápaság), vagy az egyes gyülekezetek, az egyházak mindegyike a
maga területén. Vö. Biblia – magyarázó jegyzetekkel, Kálvin kiadó, Budapest 1996, 1132.
Vö. Traduction Oecuménique de la Bible, 2135. Lásd még: Dominus Iesus, 16. „A hívőknek vallaniuk kell, hogy – az apostoli jogfolytonosságban gyökerező – történeti folytonosság van a Krisztus által alapított egyház és a katolikus egyház között: Krisztus egyetlen
egyháza (...), melyet Üdvözítőnk feltámadása után a pásztor Péternek adott át (Jn 21,17), és
őrá meg a többi apostolra bízta terjesztését és kormányzását (vö. Mt 28,18), és mindörökre
az igazság oszlopának és erősségének rendelte (1Tim 3,15), e világban mint alkotmányos
és rendezett társaság a Péter utóda és a vele közösségben élő püspökök által kormányzott
katolikus egyházban létezik [subsistit in].”
Cadier, J., Kálvin. Egy ember Isten igájában, 111; Calvin, J., Le catéchisme de Genève,
Edition „Je sers”, Paris 1934, 78. Kálvin az első francia nyelven író teológus, mégpedig Szalézi Szent Ferenc (1567–1622), Blaise Pascal (1623–1662) és Jacques-Bénigne
Bossuet (1627–1704) francia püspök és teológus mellett.
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se).60 Luther kijelenti, hogy Wycliff-fel hiszi, hogy a kenyér megmarad, a skolasztikusokkal pedig, hogy Krisztus jelen van (Luther: Az egyház babiloni fogsága).61
Az új reformátori irányt követők számára Kálvin 1543-ban összeállított egyfajta
„viselkedési útmutatót” a római egyház képviselőivel szemben.62 Végső soron
Jean Cadier (1898–1981) reményként fogalmazza meg, hogyha mindenki elismeri
a Krisztus valóságos jelenlétére vonatkozó tant, helyreáll a reformáció egysége.
A II. Vatikáni Zsinattal azonban a pápaság felfogása is átalakult. A pápák feladatukat egyre inkább „péteri szolgálatnak” nevezték. XXIII. János, VI. Pál és II. János
Pál is egészen a XVI. Benedek pápáig a kollegialitást gyakorolta.63 Példamutató
magatartásuk Yves Congar (1904–1995) szerint azt eredményezte, hogy „nagyon
sok protestáns elfogadja az egyetemes egység megszemélyesített szolgálatának
eszméjét”.64 Antiochiai Ignác mondása szerint a római püspöknek „a szeretetben kell elnökölnie”.65 Effajta magatartás Kálvin szerint Nagy Szent Gergelyben
(540–604) volt meg utoljára.66 Az Isten szolgáinak szolgája megjelölés (servus
servorum Dei) is tőle származik, akit Kálvin Ágoston (354–430) után a legtöbbször idéz az egyházatyák közül.67
60

61
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„80. kérdés: Mi különbség van az Úrvacsora és a pápás mise között? Felelet: Az Úrvacsora
azt bizonyítja nékünk, hogy Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatáért, melyet Ő maga vitt
egyszer véghez a keresztfán, minden mi bűneink megbocsáttatnak. És hogy mi a Szentlélek
által Krisztusba oltatunk, aki emberi természetével (testével) már nincs a földön, hanem
a mennyekben van, Istennek, az Ő Atyjának jobbján s azt akarja, hogy ott imádjuk Őt.
A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem a Krisztus szenvedéséért
bocsáttatnak meg, ha csak a misemondó papok naponként meg nem áldozzák érettük a
Krisztust. És hogy Krisztus a kenyér és a bor alakjában testileg jelen van. És ezért azokban
kell Őt imádni. Ezért a mise lényegében nem más, mint Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és szenvedésének tagadása és átkozott bálványimádás.” Vö. Heidelbergi káté. A református keresztyén egyház hitvallása (ford. Galambos, Z.), Református Traktátus Vállalat,
Budapest 1943. Vö. http://mek.oszk.hu/00100/00168/00168.htm. (A kutatás ideje: 2011.
augusztus 19.)
Vö. Cadier, J., Kálvin. Egy ember Isten igájában, 117.
Vö. Kálvin, J., Rövid értekezés arról, hogy miként viselkedjék az evangéliumi igazságot ismerő hívő a pápisták között. Vö. Calvin, Homme d’Église: oeuvres choisies du réformateur
et Documents sur les Églises réformées du XVIe siècle, Labor et Fides, Genève 1936,
192–254 (Opuscules, 537–587).
Vö. Gánóczy, S., A II. Vatikáni Zsinat előzményeiről, in Határon innen, határon túl, 123–
124.
Uo. Vö. Congar, Y., Entretiens d’automne, Cerf, Paris 1987. Kivonatos magyar fordítás:
Mérleg (1995/3), 273–282, itt: 277.
Vö. Antiochiai Szent Ignác, Római-levél, in Apostoli atyák (szerk. Vanyó László),
SZIT, Budapest 1980, 179 (prokathémené tész agapész). Lásd: Die Apostolischen Väter,
Griechisch-Deutsche Parallelausgabe, J. C. B. Mohr, Tübingen 1992, 208.
Vö. Gánóczy, S., Kálvin és a pápaság, in Confessio (2001/3), 95–102, itt: 98.
Vö. Gánóczy, S., Gondolatok Kálvin hermeneutikájához, in Határon innen, határon túl, 136.

9. A reformáció katolikus értelmezése
Joseph Adam Lortz (1887–1975) a reformáció katolikus megközelítését megszabadította a konfesszionalizmus és az apologetika béklyóitól. A németági reformációról szólva kimutatja, hogy a késő középkor és a XVI. század elejének vallási,
kulturális és politikai helyzete magában hordozta a reformáció okait. Lortz egyúttal rámutat a Luthert meghatározó vallásos felismerés alapjaira is. A reformátort
vezető hatás során Luther ellenállt a pelagianizmusra hajló késő középkori skolasztikus teológiának, mely valójában csak teológiai vélemények (dicta probantia)
gyűjteménye volt. Luther emellett felfedezte a Szentírást, s mindazt, ami benne a
katolikus hithez tartozik: az ember nem a tettek alapján, hanem Krisztus megváltó
műve alapján igazul meg. „Így Luther ledöntött önmagában egy olyan katolicizmust, mely nem volt katolikus.”68
Lortz szerint a reformációval egy tragikus félreértés játszódott le, mely vagy a
korban meglévő bizonytalan teológiából vagy a kontroverz teológiának a lehetetlenségéből származott, mivel nem tudták megérteni a lutheri vallásosság központi
magját, és elismerni azt legitimként a katolikus hagyományon belül. Lortz történetileg rekonstruálja a reformációt kiváltó okokat, és igyekszik megérteni Luther válaszát a kor egyházában jelenlévő visszaélésekre, eljutva odáig, hogy a reformáció
„bizonyos szükségességét” állapítja meg. Természetesen Lortz nem mindenben ért
egyet Lutherrel, és szubjektivizmusát „eretnekségként” jellemzi.69 A luxemburgi
Joseph Lortz az egyik legelismertebb katolikus reformáció-szakértő.70
A XX. század második felében új megközelítéssel fordultak a katolikusok a reformáció felé, mely a történeti szempontok helyett a teológia tanulmányozását
helyezte előtérbe. Ebben a törekvésben katolikus és protestáns teológusok kerültek közel egymáshoz úgy, hogy a véleménykülönbségeket már nem a felekezethez
tartozás határozta meg. Ennek során ment végbe a reformátori teológia „történeti
értelmezési szakaszából” a „szisztematikus-ökumenikus” értelmezési fázisba való
átmenet.71
Otto Hermann Pesch (1931–) római katolikus teológus kutatásai is ebbe az irányba mutatnak, aki megállapította, hogy a reformátorok teológiáját nem kizárólag a
68
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Lortz, J., La riforma in Germania I, Jaca Book, Milano 1979, 201. Eredeti kiadás: Die
Reformation in Deutschland, Bd. 1–2, Herder, Freiburg 1949.
Vö. Maffeis, A., Teologie della Riforma, 16.
Vö. Lautenschläger, G., Joseph Lortz (1887–1975); Weg, Umwelt und Werk eines
katholischen Kirchenhistorikers, Echter-Verlag, Würzburg 1987; Zum Gedenken an Joseph
Lortz (1887–1975); Beiträge zur Reformationsgeschichte und Ökumene (szerk. Decot,
Rolf et alii), Steiner-Verlag, Stuttgart 1989.
Vö. Maffeis, 17.
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XVI. században kialakult kritériumok alapján kell megítélni, amint ez a katolikus
hagyományban elfogadott álláspont.72 A reformáció gondolatvilágának alkalmasabb értékelése számot vet azzal a móddal, amelyben a katolikus hit változáson
ment át, melynek során a katolikus hit a keresztény hagyomány egészével szembesíti a reformáció teológiáját. A kérdés most az, hogy lehet-e katolikus az, ami
„egykor nem volt katolikus”, és hogy milyen értelemben lehet az.73
Ideillő példa a simul iustus et peccator-kijelentés (egyszerre igaz és bűnös), mely
a Trienti Zsinat számára elfogadhatatlan volt. Az alapos kutatás kimutatja, hogy az
eltérések a katolikus és a protestáns teológia között azokra a különböző gondolkodási formákra vezethetők vissza, melyekben a tanítást megfogalmazták. A skolasztikus teológia inkább a bölcsességi (sapientialis), míg a reformátori gondolkodás
többnyire az „egzisztenciális” jelleget hordozza magán. Az előbbi a teremtő Isten
logikus tervét igyekezett kimutatni, amelyben a teremtmény eléri célját, az utóbbi a
bűnös emberi lény és az üdvözítő Isten drámai találkozására figyel. Valójában mindkét megközelítés legitim a keresztény hagyomány egészében, még az eltérő tanbeli
hangsúlyok ellenére is, melyeket nemcsak tartalmi szempontból, hanem azon gondolkodási forma összefüggésében kell értékelni, amelyben megtalálhatók.74

10. A katolikus–református közeledés kiemelkedő példái
A katolikusok és a reformátusok közötti kapcsolat szép példája a XIX. század elején Guzmics Izidor (1786–1839) és Kazinczy Ferenc (1759–1831) levelezése. De
Guzmics nemcsak levelezést folytatott a református Kazinczyval, hanem kiadta az
72
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Lutheránus Világszövetség–Római Katolikus Egyház, Közös nyilatkozat a megigazulás
tanításáról, Evangélikus Sajtóosztály–Szent István Társulat, Budapest 2000, 15: „Közös
a hitünk, hogy a megigazulás a Szentháromság Isten műve. Az Atya elküldte Fiát e világba a bűnösök üdvösségére. A megigazulás alapja és feltétele, hogy Krisztus emberré lett,
meghalt és feltámadt. A megigazulás ezért azt jelenti, hogy maga Krisztus a mi igazságunk,
amelyben az Atya akarata szerint a Szentlélek által részesedünk. Közösen valljuk: Egyedül
kegyelemből, Krisztus üdvözítő művébe vetett hitben, nem saját érdemünk alapján fogad
el minket Isten és kapjuk a Szentlelket, aki megújítja szívünket, képessé tesz és felszólít jó
cselekedetekre.” Lásd még: 4. 4: A megigazított ember – bűnös ember.
Pesch, O. H., Der „lutherische” Luther – Eine katholische Möglichkeit? Versuch einer
Verständigung über „historische Lutherforschung” und „systematische Lutherdeutung”, in
Ökumenische Erschliessung Martin Luthers. Referate und Ergebnisse einer internationalen
Theologenkonsultation (szerk. Manns, P.–Meyer, H.), Paderborn–Frankfurt am Main 1983,
53. Otto Pesch 1975–1998 között mint római katolikus teológus oktatott szisztematikus
teológiát a hamburgi egyetem evangélikus teológiai karán. 2008-ban javasolta, hogy a reformáció 500 éves évfordulójára (2017) Luther Mártont katolikus részről rehabilitálják.
Vö. Pesch, O. H., Theologie der Rechtvertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin.
Versuch eines systematisch-theologischen Dialogs, Grünewald, Mainz 1967.

Egyházi Tár füzeteket. Összesen tizennégy jelent meg ebből, s így lett előfutára a
magyar katolikus ökumenizmusnak. A XIX. század végén az ún. Szivárvány-híd
Pannonhalma és Debrecen között mutatta az egységtörekvés vágyát katolikusok
és reformátusok.75
Emlékezetes II. János Pál pápa debreceni történelmi látogatása, akit az ökumenikus tanács elnöke, Kocsis Elemér egy emlékkönyvecskében külön is köszöntött.76 II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-án a debreceni Nagytemplomban
vett részt egy ökumenikus találkozón, és mondott beszédet. Itt köszönetét fejezte
ki, hogy eljöhetett Debrecenbe, és találkozhatott a reformáció hagyományának
képviselőivel. Megerősítette a katolikus egyház elkötelezettségét az ökumenikus mozgalomban, kijelentve, hogy bízik abban, hogy magyarországi látogatása
is előmozdítja és erősíti az ökumenikus kapcsolatokat a keresztények között. A
pápa így fogalmazott: „Tudatában vagyok annak, hogy a múltban ez a találkozó
nem jöhetett volna létre. A Magyarországra látogató pápa nem jött volna el ide.
S Debrecen lakói nem tartották volna kívánatosnak jelenlétét. Azok a változások,
amelyek e téren bekövetkeztek, különböző tényezőknek tulajdoníthatók – s ezek
sokat mondanak a keresztény élet és tanúságtétel számára.”77 II. János Pál debreceni látogatása során megkoszorúzta a protestáns gályarabok emlékművét, mely
a katolikus és református egyházak közötti kiengesztelődést szolgálta. A pápa a
következő szavakkal zárta a beszédét: „Ez a találkozó maga is egy lépés a cél, az
egység felé vezető úton.”78
II. János Pál pápa egyik utolsó írása Az egyház Európában címet viseli.79 A pápa
megállapította, hogy az ökumenikus mozgalom a Szentlélek ajándéka, melyet
annak az európai földrésznek adott, mely a második évezredben a keresztények
között oly súlyos megoszlások helye volt, s még ma is szenved ezek következményeitől. A pápa örömmel fedezi fel a dialógusban elért eredményeket a reformációból eredő egyházi közösségekkel, melyekben a Szentlélek működésének a jelét
látja.80 A pápa mintegy ökumenikus testamentuma fogalmazódott meg ökumenikus buzdításában, amikor a keresztények egységéről szólt: Ennek megvalósulásához mindenki részéről türelmes és állhatatos, igazi reménységtől s ugyanakkor
józan realizmustól áthatott elkötelezettségre van szükség, mely arra irányul, hogy
75
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Vö. „Szivárvány-híd Pannonhalma és Debrecen között”. Válogatott dokumentumok a
római katolikusok és reformátusok párbeszéde történetéből Magyarországon 1898–1943
(szerk. Barcza, J.), Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen 1991.
Ökumenikus Tanács nyilatkozata és köszöntése 1991. augusztus 18-án, Debrecen 1991.
A szentatya beszéde Debrecenben az ökumenikus találkozón, vö. II. János Pál pápa magyarországi látogatása, 1991. augusztus 16–20., MKPK Sajtóiroda, Budapest 1991, 35.
Uo. 39.
II. János Pál pápa, Ecclesia in Europa (apostoli buzdítás, 2003), SZIT, Budapest 2003.
Uo. 17.
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becsüljük meg azt, ami már egyesít bennünket, hogy őszintén, kölcsönösen értékeljük egymást, szabaduljunk meg az előítéletektől, és ismerjük meg és szeressük
egymást. Ha az egységért való fáradozást jól meg akarjuk alapozni, nem tekinthetünk el az igazság szenvedélyes keresésétől. Ennek eszköze a dialógus és egy
olyan helyzetfelmérés, mely – elismerve az eddig elért eredményeket – további
indítékokat talál az út folytatásához s a keresztényeket még megosztó különbségek legyőzéséhez.

11. Nyílt kérdések az ökumenikus párbeszédben:
A tekintély és az egyház mibenléte
A reformáció követelései között szerepel a pápa, a püspökök és a papok feladatkörének a megszüntetése, ám törvényre és rendre mindenképpen szükség van az
egyházban. A Groupe des Dombes81 legutóbbi ökumenikus kiadványa az egyház
tanbeli tekintélyéről szól.82 Protestánsok és katolikusok mára egyetértenek abban,
hogy a középkori egyház tekintély- és hatalmi visszaélései váltották ki többek
között a reformáció feltartóztathatatlan kifejlődését és ezzel együtt az egyházi
egység szakadását.83
Az egyházak nehezen értik meg egymást, intézményeik működéseinek módjaiból
is következik a nehézség, mely sajátos nyelvezetet hoz létre.84 Ezért az eltérések
és a nehézségek végére kell járnunk. Van-e bátorságunk eljutni a ház alapjáig s
onnan kiindulva nézzük meg azt, amit felépítettünk? – teszik fel a kérdést francia
katolikusok és reformátusok.85
Az egyházak számára nem a hitvallás első cikkelye jelent kérdést: „Hiszek egy
Istenben…” vagy a nagy üdvtörténeti igazságok, mint a megtestesülés, a megváltás, a Szentlélek működése, hanem az „egy, szent, katolikus és apostoli egyház”
megvallása.86 Bár az egyház fogalma a hit tárgya, mégis a leggyakrabban vita81
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Groupe des Dombes ökumenikus csoport, amelyet mintegy negyven francia nyelvű katolikus és protestáns hozott létre 1937-ben, ökumenikus kiadványaival elismerést szerzett
az egyházak körében, így ösztönözte az Egyházak Világtanácsa és a II. Vatikáni Zsinat
munkáit is.
Groupe des Dombes, „Un seul Maître” (Mt 23,8); l’autorité doctrinale dans l’Église,
Bayard, Paris 2006.
Uo. 14. Ezzel kapcsolatban lásd: Luther Márton, Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske (1520), Aeternitas Irodalmi Műhely, Felsőőrs 2005; Andreas Helvigius Fridlandensis, A
római Antikrisztusról (1612), Aeternitas Irodalmi Műhely, Felsőőrs 2005.
Un seul Maître, 15.
Uo. 16.
Uo. 17–18.

tott kijelentés lett, mely szembeállítja az eltérő felfogást képviselő egyházakat.87
Napjainkban, és mintegy fél évszázaddal a katolikus–református párbeszéd után
közös célunk az, hogy eljussunk a differenciált konszenzusig, vagyis az árnyalt és
megkülönböztetett egyetértésig. Ez a fogalom a római katolikus egyház vezetői és
a Lutheránus Világszövetség által 1991. október 31-én aláírt történelmi ökumenikus, a megigazulásról szóló közös nyilatkozatban szerepel (a 14. és 43. pontban).
A szöveg maga nem más, mint egy alapvető egyetértés a legközpontibb kérdésben,
vagyis a Krisztus általi üdvösségben. Ez az alapegyezség magában foglalhat az
egyházakat nem elválasztó számos különbözőséget, eljutva a megosztó eltérések
átalakításával kiegészülő különbözőségekig.88
A vita – arról, hogy ki vagy mi az egyház – tovább folytatódik, s ezt jól mutatja a
2000 év őszén Dominus Iesus címmel megjelent dokumentum.89 A tanítóhivatali
nyilatkozat, a Dominus Iesus nem ökumenikus, hanem dogmatikai szöveg, mely
nem Európára, hanem inkább Ázsiára vonatkozott, megvédve Krisztus egyetlenségét és a vele szorosan összekapcsolódó egyházét. A megfogalmazásában „akadémikus” szöveg nem tett mást, mint megismételte a II. Vatikáni Zsinat tanítását,
és semmiképpen sem volt célja, hogy bírálja a protestáns egyházak saját egyházfelfogását.90
Az egyház vezetői feladatáról gondolkodva II. János Pál az Ut unum sint kezdetű körlevelében sokak meglepetésére kijelentette: „Meg vagyok róla győződve,
hogy… különös felelősségem van, mindenekelőtt a keresztény közösségek többségének ökumenikus törekvésének észrevételében, továbbá hogy meghalljam a
felém irányuló kérést: találjam meg a primátus gyakorlásának olyan formáját,
mely – küldetésének egyetlen lényeges mozzanatáról sem mondva le – kitárul az
új helyzet felé.”91 Ez az új helyzet pedig az ökumenikus mozgalom, melyben a
római katolikus egyház „a II. Vatikáni Zsinattal visszafordíthatatlanul elkötelezte
magát”.92
Ahogy egyetlen egyház sem mondhat le saját életének a szervezéséről, ugyanígy
az egyház tévedhetetlenségének a kérdése protestáns körökben is elfogadható, mi87
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Uo. 18.
Uo. 20.
Hittani Kongregáció, Dominus Iesus. Nyilatkozat Krisztus és az egyház egyetlen és egyetemes üdvözítő voltáról, SZIT, Budapest 2000.
A II. Vatikáni Zsinat következetes volt a szóhasználatban, és a nem katolikus keresztények
esetében mindig egyházi közösségekről szól. Vö. LG 15 és UR 3. Ugyanezt követi II. János Pál pápa Ut unum sint kezdetű ökumenikus körlevelének a szóhasználata (1995); Lásd
még: Un seul Maître, 218.
II. János Pál pápa, Ut unum sint (körlevél, 1995), SZIT, Budapest 1996, 80.
Ut unum sint, 3.
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vel ez azt jelenti, hogy az egyház tanúságot tesz az evangéliumról. Luther számára
például az evangéliumhoz hűséges prédikáció tévedhetetlen.93 Az „ezt mondja
az Úr” (haec dicit Dominus) ténylegesen Jézus Krisztus szava. Még ha a reformátusok meg is különböztetik a látható és a láthatatlan egyházat, és valóságának
kettős paradoxonát állítják, a protestáns ekkléziológia kimondhatja, hogy az egyház mint Krisztus lelki teste, valóságában tévedhetetlen, mert bizonyos abban,
hogy a Szentlélek jelenlétét mozdítja elő apostoli missziója során. Különös, hogy
az effajta ekkléziológiai fejtegetés kimondja, hogy az egyház mégiscsak tévedhet
történeti valóságában, mert tudatában van a Krisztus evangéliumának adott emberi
tanúságtételének gyengeségéből és tévedhetőségéből következő bűnbánatnak.94
A Groupes des Dombes-ot képviselő katolikus és protestáns teológusok egyöntetűen megfogalmazták kívánságukat, hogy egy viszonylag közeli jövőben a katolikus egyház fogalmazza újra a pápai tévedhetetlenség dogmáját, hogy számára
még inkább érvényesüljön a kommunió ekkléziológiája. Ez az új megfogalmazás
egy leendő zsinat keretében történhetne, amelyben a többi egyház képviselői a
nekik kijáró szerepet tölthetik be. Egy ilyen pontosításig a katolikus egyház csak
kivételes esetekre korlátozza a tévedhetetlenség gyakorlását, kiterjesztve az egész
egyházzal és más egyházakkal való megbeszélés után.95 A pápa megnyilatkozásainak többsége a hiteles tanítás szintjén jelenik meg. A hitelesség a katolikus
egyházban elsősorban a püspöki rendre tartozik, akik igehirdetésükben Krisztus
tekintélyével szólalnak meg, s őket mint az isteni és katolikus igazság tanúit kell
tisztelni.96
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Un seul Maître, 221.
Uo.
Uo. 222. Az elmúlt 140 év alatt csak XII. Piusz pápa használta egyetlenegyszer a tévedhetetlenség karizmáját, az assumptio dogmájának kihirdetésekor (1950).
Vö. Un seul Maître, 112. A mai római katolikus és református közeledést jól szemlélteti Randall C. Zachman könyve: John Calvin and Roman Catholicism. Critique and
Engagement, Than and Now, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2008.

KUSTÁR Zoltán

egyetemi tanár, Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A család, mint Isten áldásának
színtere.
A 128. zsoltár üzenete1
A Biblia, azon belül pedig az Ószövetség a család fontosságát hangsúlyozza. A mózesi törvények a családok oszthatatlan egységét feltételezik kultikus, jogi, szexuáletikai és vagyoni értelemben egyaránt, és igyekeznek ennek a közösségnek a védelmét mindezekből a szempontokból jogilag is biztosítani. A bibliai elbeszélések
pozitív és negatív példák sorával illusztrálják a családi összetartás fontosságát, az
ószövetségi bölcsesség-irodalom az istenfélő ember jutalmaként mutatja be a jól
működő családot, míg a prófétai iratok a legszörnyűbb káosz jelének tekintik, ha a
társadalom nagyobb egységei mellett már a családok is széjjelhullanak.
A Zsoltárok könyve alapvetően az egyén, illetve a kultuszközösség Istenhez való
viszonyát tükrözi, s így a család csak elvétve jelenik a látómezejében. Vannak
azonban olyan zsoltáraink is, amelyek ez alól kivételt jelentenek. Ezek közül az
egyik legszebb, és témánk szempontjából talán a legrelevánsabb a 128. zsoltár.
Úgy érzem, hogy ez a költemény olyan szép gondolatokat és a hívők számára
olyan gazdag ígéreteket fogalmaz meg a családdal kapcsolatban, hogy érdemes
ebben a rövid kis előadásban alaposabb vizsgálódás alá venni.
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt felolvassam magát a zsoltárt – az új protestáns
bibliafordítás revideált változata (1990) szerint:
Zarándokének.
(1)
Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár.
Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.
(2)
Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő;
(3)
gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.
(4)
Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat.
1

Az előadás elhangzott a „Terézvárosi Biblikus Konferencia – 2011” konferencián a Budapest, Avilai Nagy Szert Teréz Templomban 2011. május 16-án.
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(5aα) 	
(5aβb) 	
(6a)
(6b)

Áldjon meg téged a Sionról az ÚR,
hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át,
és megláthasd unokáidat is!
Békesség legyen Izráelben!

Műfajára nézve ez a rövid zsoltár a bölcselkedő tanító-költemények csoportjába
tartozik.2 Az 1. és a 4. vers egy általános érvényű kijelentés, ami az istenfélelmet
nevezi meg a boldog élet alapjaként. Ez a két vers keretként fogja közre a 2-3.
verseket, melyekben a zsoltáros immár közvetlenül szólítja meg az olvasót3, és
mutatja be részletesen Isten áldásait. A közvetlen megszólítás a bölcsességirodalomból is ismert, hiszen a tanító is így beszél a tanítványával, intve, buzdítva és
személyesen győzködve őt. Ugyanakkor a közbülső rész a papi üdvjövendölésre
is emlékeztet bennünket, mint ahogy az 5-6. versek, a zsoltár második tartalmi
egysége, összességében is egy papi áldásnak tűnik. A zsoltár konkrét megfogalmazására a prófétai iratok is befolyással voltak, mint ahogy a háttérben Mózes ötödik
könyvének átok- és áldásmondásai is felsejlenek előttünk.4 Aki tehát ezt a zsoltárt írta, jól ismerte a jeruzsálemi Templom kultikus nyelvezetét, sokat olvashatta
a tanítói könyveket, forgatnia kellett a prófétai iratokat, és minden bizonnyal már
az írott Tórát is ismerte. Nyilvánvaló emiatt az is, hogy ez a zsoltár valamikor a
babiloni fogság után, a második templom kései időszakában íródhatott.5
A 128. zsoltár az ún. zarándokénekek sorába tartozik, melyek a 120. zsoltárral
kezdődnek, és a 134. zsoltárral érnek véget. Ez a kis gyűjtemény, amelynek az
alapját valóban a Jeruzsálembe zarándokló hívek énekei alkothatták, már az előtt
elkészülhetett, hogy a Zsoltárok könyvét összeállították. A zarándokénekek a
Zsoltárok könyvének utolsó harmadában kaptak helyet, ahol a szerkesztők szándéka szerint a könyörgésekkel szemben már a hálaadás, a csüggedéssel szemben
a megerősödött hit hangja, a panasszal szemben pedig Isten feltétlen magasztalása
dominál.
A 128. zsoltár helye azonban a zarándokénekek között sem a véletlen műve. Az
előtte álló 127. zsoltárhoz közi az első versben szereplő boldogmondás, a munka
és a gyermekáldás témája, valamint a családi élet pozitív megítélése és szépségeinek hétköznapi hasonlatokkal való illusztrálása is. A mögötte álló 129. zsoltár egy
közösségi hálaének, amelyben Izráel vallja meg, hogy mi mindentől megszabadította már történelme során az Úr, s hogy a vesztére törő pogány nemzetek eztán
2
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Gunkel, 556; Kraus, 1041; Karasszon, 627.
Ugyanehhez a formai váltáshoz lásd pl. Zsolt 91,1kk.
Kraus, 1041k.
Kraus, 1041; Karaszon, 627.

sem fognak bírni majd vele. Arra, hogy a szerkesztői kapcsolat ehhez a zsoltárhoz
is jól át lett gondolva, a későbbiekben majd még ki fogunk térni.6
Lássuk most a részleteket!
A költemény a többi zsoltárból, de a Biblia egyéb könyveiből is ismert boldogmondással kezdődik.7 Az 1. vers mindazokat nevezi boldognak (vö. 2,12; Ézs
30,18), akik félik az Urat. Istenfélelem. Ez a fogalom a bibliai szóhasználatban
nem rettegést, lelki szorongást jelent, de még csak nem is az istenséggel való találkozás tremendum-élményét, hanem az Istentől való egzisztenciális függőség
elismerését és kinyilvánítását. Aki féli az Urat, az úgy számol vele, mint aki képes
az ember életébe beleavatkozni, és mint aki áldásával vagy éppen büntetésével
meghatározza az emberi sorsok alakulását, s ezért az ő akaratához való viszony a
boldogság és a siker egyetlen meghatározója.
Világosan mutatja ezt a parallel félsor is: az, aki féli az Urat, ugyanaz, mint aki
az ő útjain jár – azaz követi az ő tóráját, az ő útmutatását. A 27. zsoltár szerint
Izráel kegyesei éppen azért keresik fel a jeruzsálemi Templomot, hogy ott életük
dolgaiban magától Istentől kérjen útmutatást: „URam, taníts meg utadra, vezess a
helyes ösvényeden!” (11. v., vö. Zsolt 86,11). Az Ézs 2,4 szerint az utolsó időkben
a megtért pogányok is éppen ezért zarándokolnak majd Jeruzsálembe: „Jöjjetek,
menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy
az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.” – Az 5. vers mutatja, hogy a 128. zsoltár ugyanilyen szoros kapcsolatot lát
egyrészt Jeruzsálem, másrészt Isten útmutatása és áldása között: Isten áldása – olvassuk ott – a jeruzsálemi templomhegyről, a Sionról érkezik.
Miben áll az a boldogság, amit Isten az őt követőknek ígér? A 2. és a 3. vers ezt
részletezi. Nem nagy dolgokat sorol itt a szerző. Nem a hatalom, gazdagság vagy a
tekintély jelenti itt a legfőbb jót, hanem csupa hétköznapi, látszólag szerény dolog,
az „élet apró örömei”: egy szerény, de önálló és boldog élet képe bontakozik ki e
két versben előttünk. Csupa olyan dolog, amiben az ember a külső nehézségek közepette is igazi, mély örömöt találhat, s ugyanakkor csupa olyan dolog, amelyről
olyan könnyen megfeledkezhet jó dolgában, vagy éppen napi gondjai között is az
ember. Vegyük most sorra ezeket!
Izrael földjén, a Biblia korában a legtöbb zsidó ember kétkezi földművesként dolgozott, családjával és néhány háziállatával művelve a földjét. Mit is kíván egy
ilyen földműves magának? Azt, hogy megélhessen saját kétkezi munkájából (vö.
1Tim 6,8), és földjének, kertjének termését ő maga élvezhesse (vö. Ézs 62,8; Ám
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Kselman–Barré, 839.
Lásd pl. pl. Zsolt 1,1; 32,1k.; 34,9; 40,5; 41,12k.; 84,5k. 119,1k.
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9,14) – hogy ne pusztítsák el azt a kártevők, ne vigye el az aszály, a jég (vö. 5Móz
28,30kk; Ám 4,4kk; Mik 6,15; Lev 26,16), adóssága fejében ne harácsolják el tőle
népének előkelői (vö. Ám 2,6–8; 5,11; Ézs 5,8–10; Mik 3,2k.), vagy ne szedjék
el tőle adóként az idegen megszállók (vö. JSir 5,1kk). Ugyanez a gondolat jelenik
meg az Ószövetség számtalan egyéb helyén: Mózes öt könyve és számos próféta
jövendöli meg ennek elmaradását Isten ítéleteként, vagy hirdeti meg a beteljesülését Isten áldásaként. Mintha az Ézs 65,21kk ígéretét foglalná össze itt a zsoltáros:
„(21) Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik
gyümölcsüket. (22) Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy
ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké.
Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. (23) Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival
együtt.”
Ez tehát a boldogság, az Istennek tetsző élet egyik szép jutalma: az ember kétkezi
munkájával el tudja tartani magát és szeretteit, sőt, „boldog” ebben – azaz a napi
roboton túl Isten az elnyert javak feletti rácsodálkozást és örvendezést is megadja
neki – a jól ismert bibliai fordulattal mondva: „saját szőlőjében” és a saját „fügefája alatt” (1Kir 5,5; 2Kir 18,31; Mik 4,4).8
A másik jutalom, és témánk szempontjából most ez itt a fontosabb, a család. Azt,
hogy a család, és a családi béke a földi életben elnyerhető egyik legfőbb áldás,
számtalan helyen hirdeti vagy illusztrálja a Biblia, mint ahogy a Példabeszédek
könyvének számos mondása is a vagyon és a külsődleges sikerek elé helyezi a családi békét, szeretetet és a harmóniát (15,16–17; 17,1). Az Ószövetség korában férfiközpontú volt a társadalom, s így ez a zsoltár is a férfi, a családfő szemszögéből
írja le a boldog életet – méghozzá a földművelő emberhez oly közel álló növények
hasonlataival. Ám a zsoltár üzenete természetesen ugyanúgy érvényes akkor is,
ha a családban mi már a nők és a férfiak egyenjogúságát valljuk – a családi munkamegosztás modernebb vagy konzervatívabb gyakorlatától teljesen függetlenül.
A Példabeszédek könyve a jó feleséget annyira sokra tartja, hogy magát a bölcsességet is a fiatal feleséghez hasonlítja, s a könyv végén, a derék asszonyról szóló
szakaszban a bölcsesség áldását és hasznát a feleség szerető gondoskodásának
költői képével fejezi ki. A könyv középső részének bölcs mondásai pedig az egyik
legnagyobb csapásként írják le a zsémbes asszonyt, aki béke és nyugalom helyett
csak perpatvart és haragot szül férje körül a házban (Péld 19,13; 21,9.19; 25,24;
27,15).

8
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Így ez utóbbi aspektushoz lásd Weiser, 530.

Nem csoda hát, hogy a 128. zsoltár is a jó feleséget említi az első helyen. A szerző
őt egy termő szőlőtőhöz hasonlítja.9 Érthetnénk ezt úgy is, hogy a zsoltáros a
feleség anyai szerepét emeli ki: az a jó asszony, aki sok gyermeket szül, ahogy
a jó szőlőtő sok szőlőt terem. Mivel az előző, 127. zsoltár a bő gyermekáldásról
beszél, ez az értelmezés itt is kézenfekvő lenne.10 Ám a folytatás a gyermekeket
piciny olajfákhoz hasonlítja, azaz a tőkén megtermő szőlő nem őket jelöli. Az as�szony, a feleség tehát – mondja a zsoltár – önmagában áldás. Ahogy a szőlőtő édes
gyümölccsel és borral ajándékozza meg a gazdáját, úgy halmozza el örömmel és
boldogsággal a feleség is a szeretett férjét – és nyilván a kép fordítva is igaz: egy
férjnek is ugyanígy kell gondoskodó szeretetével elhalmoznia az élete párját.
A feleség után a gyermekek bemutatása következik. Ők olyanok, olvassuk, mint
az olajfa csemetéi.11 Az olajfa az Ószövetségben több helyen is az életerő, a vitalitás szimbóluma (lásd Zsolt 52,10; Jer 11,16). Értékét jól mutatja Jótám tanmeséje
is, ami szerint amikor a fák királyt akartak maguk közül választani, legelőször az
olajfát kérték fel erre a tisztségre (Bír 9,8k.). Az olaj a bor mellett az ókori Izraelben a másik legfontosabb élvezeti cikknek számított. Bogyóját fogyasztották, olaját kipréselték, és illatszerként, testápolóként használták az öröm és a boldogság
ünnepi alkalmain. Az „olaj”, az „ünnep” és a „boldogság” fogalmai a Bibliában
tehát szinte szinonimái egymásnak. A gyermekek, mondja a költői hasonlat, még
kicsik. Most még gondozásra, védelemre szorulnak. Ám a facsemete előbb-utóbb
termőre fordul, és akkor a lassan megöregedő szülők konkrét segítséget is remélhetnek tőlük. A hangsúly azonban ebben a zsoltárban nem a jövőtől remélt gondoskodáson van – hanem azon az örömön, amit a gyermekek jelenléte a családi
asztal körül az istenfélő embernek már most megad. Az a jó, ha a családban sok
a gyermek – mondja ez a zsoltár –, ha a vacsora során az étkezőasztalt teljesen
körbeülik.
Miben áll tehát Isten áldása? A szerény, de biztos megélhetésben és a boldog,
nagy, harmonikus családban. Ehhez a két dologhoz kapcsolja hozzá az 5. vers a
hosszú életet: azt, hogy az ember megláthatja nemcsak gyermekeit, hanem unokáit
is, ahogy például ez Jákóbnak, majd pedig Józsefnek megadatott.
A 4. vers, miközben formailag visszakapcsolódik a zsoltárt elindító első vershez, e
boldogság forrásaként ismételten az istenfélelmet nevezi meg. Erre a boldogságra,
hangsúlyozza tehát a szöveg, csak azok számíthatnak, akik Istenre bízzák életüket,
az ő útjain járnak, az ő céljaiért és az ő eszközeivel küzdenek.
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Ennek a nyelvi alapja az, hogy a héberben a szőlőtő (gefen) szó szintén nőnemű.
Így Gunkel, 557; Kraus, 1042.
Hasonló képet hoz JSirák 50,12.
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Hogyan kell ezt érteni? Egyrészt a megfizetés-tan értelmében úgy, hogy az ÚR
csak „oda küld… áldást és életet mindenkor” (vö. Zsolt 133,3), ahol az ő akarata
a legfőbb célja az embereknek. Másrészt viszont nyilván az is igaz, hogy csak
az ilyen emberek ismerik fel ezeket az értékeket, törekszenek rájuk, képesek és
hajlandóak áldozni értük, hogy megteremtéséhez magukra vállalják mindazt, ami
ebből őrajtuk áll.
A kettő együtt igaz, egymástól elválaszthatatlanul: csak az istenfélő ember kap
meg bizonyos kincseket, mert csak az istenfélő ember ismeri fel, hogy Istentől
értékes, drága kincseket kapott.12
Az 5–6. versek érdekessége az, hogy az egyén boldogságát a gyülekezet és a nemzet közösségébe ágyazottnak mutatják be, s hogy az ok-okozati viszonyok így
is, és úgy is értelmezhetőek. Ezt a két verset most az érthetőség kedvéért ismét
felolvasom:
(5aα) 	
(5aβb) 	
(6a)
(6b)

Áldjon meg téged a Sionról az ÚR,
hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át,
és megláthasd unokáidat is!
Békesség legyen Izráelben!

Ez a két vers egyrészt úgy is értelmezhető, hogy a Jeruzsálem boldogságában való
részesedés az igazaknak van fenntartva: az Úr mindenképpen áldásában részesíti a
Siont, ám ebben az áldásban csak az istenfélő igazak részesedhetnek – legalábbis
csak ők élvezhetik azt az emberileg megélhető teljes élethosszon át, és nem kell
attól félniük, hogy az idő előtti halál ettől a boldogságtól megfosztja őket. Jeruzsálem jóléte és a nép békéje ebben az esetben tehát az igaznak szánt jutalom, a család
mellett az egyén boldogságának egyik fő forrása.13
Ám a megfogalmazás úgy is értelmezhető, hogy az egyén hite és engedelmes élete,
az Úrban megtalált családi boldogsága Jeruzsálem és a nép boldogságának alapja
és záloga is egyben.14 Jeruzsálemnek addig megy jól a sora, amíg istenfélő, boldog
emberek járnak oda; Isten addig őrzi meg szent templomát, és áldja meg népét, amíg
az ilyen egyszerű, boldogságukat Istennél kereső emberek zarándokhelye.
Jeruzsálem és a nép boldogsága tehát ebben az esetben nem oka az igazak boldogságának, hanem következménye: csak az engedelmes igazak és a boldog családok
biztosíthatják a város és a nép fennállását, boldogulását. A záró mondat, amely
Izrael egészének kíván békességet,15 ezt az értelmezést támogatja. Ugyanezt tá12
13
14
15
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Így Rasi, majd pl. Weiser, 531.
Lásd ugyanezt a záró áldást a Zsolt 125,5-ben, valamint vö. Zsolt 29,11.

mogatja a zsoltár kontextusa is: Nyilván nem véletlen ugyanis, hogy a Zsoltárok
könyvében a 128. zsoltárt egy kollektív hálaének követi. Ebben Izráel közössége
azt vallja meg, mennyi bajtól mentette, és fogja még a jövőben is megmenteni őt
az Úr. A jelenlegi elrendezés a 128. zsoltárban leírt istenfélelmet és a boldog családi életet a nemzeti megmaradás eszközeként, alapjaként jeleníti meg.
A nép boldogsága, mondhatjuk így is: boldogulása az istenfélő emberekre és azok
családjára épül – tanítja tehát ez a gyönyörű költemény.
Természetesen az Ószövetség korában is nagyon jól tudták, hogy Isten jutalmazó
igazságossága az emberi sorosokon nem mindig és nem mindenütt nyilvánvaló,
s hogy az igaznak ezer gonddal és kihívással kell napról napra megbirkóznia. Az
élet realitásait bizonyára ennek a zsoltárnak a szerzője is ismerte. Ám ő a realitások között nem a jóbi sorsokra tekintett, hanem bíztatva, bátorítva akart útmutatást
adni: a bibliai idők hívőinek, és nekünk, mai embereknek is.
Ennek a bátorító üzenetnek az érvényét pedig legfeljebb csak árnyalják a hétköznapi gondok és tapasztalatok, de semmiképpen sem helyezik hatályon kívül. Aki
Isten útmutatásához igazítja az életét, az a családi életben megtapasztalja Isten
atyai áldását, annak olyan boldogságban lehet része, amely a hosszú és elégedett
élet legbiztosabb alapja. És az a család, amelyik így, Isten útján járva keresi és leli
meg a maga boldogságát, áldást jelent a gyülekezetnek, az egyháznak és az ország
egész népének is.
Egyéni és nemzeti boldogság – egyéni és nemzeti boldogulás. A 128. zsoltár legfontosabb üzenete számunkra ma az, hogy e kettő az Isten rendjéhez igazodó családban kapcsolódik egybe: az egyén ebben teljesedhet ki igazán, míg a nemzet, ha
fenn akar maradni, jól teszi, ha megrendíthetetlen alapjaiként erre építkezik.
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baptista lelkipásztor

Lichtenstein Izsák rabbi élete
és munkássága
Dolgozatomban szeretnék bemutatni egy emblematikus személyt, aki a XIX. század meghatározó személyisége volt a messiási mozgalomban, nem csak hazánkban, de külföldön is.
Kutatási munkám Lichtenstein rabbi életének feltárására irányult. Hazánkban nem
érdeklődnek tevékenysége iránt, volt könyvtár, ahol a vezető azt mondta, hogy miért ilyen marginális személlyel foglalkozom. Külföldön ugyanakkor élénk érdeklődés kíséri életét és kutatják élettörténetét. Számos kutató (legismertebb közülük,
Jorge Quiñónez (jorgequinonez@yahoo.com), szintén jelentős érdeklődést mutat
Rabbi Joshua, aki vezető rabbi az Avahat Sion Zsinagógában (Beverly Hills, CAben) érdeklődéssel fordul személye felé és igyekeznek összegyűjteni minél több
adatot életéről. „Az angol értékelők Lichtenstein főrabbit tartják a héber messianizmus legnagyobb személyiségének.”1
A mai technikát használva érdekes volt rátalálni a facebook-on Rabbi Isaac
Lichtenstein profiljára. Volt valaki, aki oldalt készített Lichtenstein rabbinak, és
röviden leírta élettörténetét. Többen hozzászóltak és kb. 90-en „kedvelték” az oldalt. Sajnos nem kaptam választ a kérdésemre, hogy ki készítette el az oldalt, és
hogy milyen indíttatásból fogott a munkájába.
A kutatói munkám két fő területre tagolódott. Az egyik a levéltári kutatás. A Pest
Megyei Levéltárban, a Zsidó Levéltárban, a Baptista Levéltárban, illetve az Országos Széchenyi Könyvtárban kutattam a rabbi élete és családja után. Sikerült
felvenni a kapcsolatot egy nagykátai kutatóval, Kucza Péter úrral, aki rengeteg
forrással rendelkezik a Tápió-vidék településeiről, lakosairól. A kutatási eredményekről mindig az adott szakaszban beszámolok. Nagy élmény volt felfedezni
egy-egy adatot, személyt, aláírást, és belegondolni abba, hogy éppen ezt az anyakönyvet a rabbi saját kezével írta.
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A másik sokkal személytelenebb, de gyorsabb és a ma emberéhez közel állóbb, az
internetes kutatás. Hihetetlen mennyiségű anyag van fent az interneten. Sajnos azt
is tapasztalni kellett, hogy nagyon sokszor körbeidézik egymást a terjesztők, és
kritikátlanul vesznek át adatokat, eseményeket.

Lichtenstein Izsák vagy Ignátz (Ignácz), a név problémái
A fellelhető dokumentumokban teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a
Lichtenstein Izsák és Ignácz (Ignátz) azonos személy. Feltételezhető, hogy ez a
zavaró keresztnév kettősség arra vezethető vissza, hogy a zsidó anyakönyvben az
Izsák nevet kapta, polgári neveként pedig Ignácz lett bejegyezve az állami anyakönyvi hivatalba.
„Nevét Isaak Lichtenstein formában ő maga használta szívesen, mint szerző. Miután
Lichtenstein Ignác nevét az akkori német iratokban „I” betűvel jelölték, de ezt gyakran
„J”-nek értelmezték, a főrabbit Jákob néven is nevezték.”2
Feltételezhetjük, hogy mivel nem Magyarország területén született, hanem a
Habsburg birodalom Sziléziai tartományában – és az ottani anyakönyvezést Magyarországi bejelentkezése idején elírhatták.
Érdekességként említem meg, hogy az Tápiószelei izraelita anyakönyvek vizsgálata
során láttam, hogy az 1887-es évben születettek felsorolásakor, a körülmetélő neveként Lichtenstein Izsák-ot írt, de a dokumentum összesítésénél úgy írta alá, hogy
Lichtenstein Ignátz kerületi rabbi, mint anyakönyvvezető.3 Még egy esetet találtam az Izsák név használatára az 1881-ben Gottfried Adolf és Lichtenstein Regina
(Lichtenstein Ábrahám Jakob lánya) házasságkötésénél tanúként így írta alá a dokumentumot.4 Rabbiként valószínű, hogy ő maga is szívesebben használta a héber
nevét, mint a polgári nevét – ugyanakkor a hivatali kötöttsége nem engedte meg,
hogy a nem hivatalos nevén járjon el, mint a hitközség vezetője, és anyakönyvvezetője.
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Dr. Szebeni Olivér kérésemre küldött jegyzetében olvasható Budapest, 2012. február.
Pest-Pilis-Solt és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye Tápiószele. 1878/400 folyószám.
Nagykátai kerület izraelita felekezeti anyakönyv II. sz. kötet, házassági, szül és halotti
anyakönyv. 1880-1895. 1881 év. Folyószám:1.
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Pecsétlenyomatai
Kétféle viaszlenyomatot találtam az anyakönyvekben. Tényként állapíthattam meg,
hogy míg a Tápiószelei közösség rabbija volt a körformátumú pecsétnyomóján a következő felirat volt: kalligrafikus betűkkel „I L” alatta pedig a „Rabbi” felirat. Miután
kerületi rabbivá nevezték ki a pecsétnyomója is változott. Ekkor a körformátumú lenyomat kerületén olvasható „LICHTENSTEIN IGNATZ” felirat, valamint a kör belsejében, két sorban a „KERÜL RABBI” felirat. Mivel jogilag nem megengedett az
anyakönyvekről fénykép készítése, így mindezeket a Levéltárban lehet személyesen
megtekinteni.

Lichtenstein korai évei
1825.
„A sziléziai Nikolsburgban született 1825-ben Lichtenstein Ignátz.”5 (A születésére
vonatkozó adatok, amelyeket a Református Külmissziói Évkönyv 1932-es számában
találtam, feltehetően Lichtenstein szóbeli közlésén alapult. Születési anyakönyvét eddigi kutatásaim nem derítették fel.) Ebben a forrásban találtam az említett, születési
helyére vonatkozó adatot. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy Nikolsburgban nagyon jelentős zsidó közösség működött, ahonnan sokfelé Európába szóródtak szét a szabad költözési rendelet életbe lépésétől. Apja zsidó tanító volt. Nagy nyomorban és nélkülözésben éltek. „Kilenc éves korában, mikor elvégezte elemi iskoláit, édesanyja kézenfogta
és kivezette a városon kívül, megtöltött egy palackot vízzel egy meszes gödörből, egy
cipót nyomott a kezébe, zsebkendőjébe bekötött 25 fillért, esetleges előre nem látható
kiadások fedezésére és útnak bocsátotta, hogy vegye nyakába a nagyvilágot és tudós
rabbik lábainál folytassa tanulmányait, mint talmud bócher. Az ilyen vándor talmudtanulóknak buzgó zsidó családok szoktak volt néha szállást és ebédet adni s ennek
fejében kisebb-nagyobb szolgálatokat kívántak meg tőlük. Izsák is végigszolgált sok
családot, volt házitanítótól-pesztonkáig minden s éjszakákon keresztül szorgalmasan
tanulta a tórát (Mózes könyveit), hogy felvegyék rabbinövendéknek.”6
1843–45.
„Rabbi diplomáját (semichá) már húsz éves kora előtt (1843) megkapta. Ezután
Észak-Magyarország különböző közösségeiben gyakorolta hivatását…”7
5
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Lichtenstein Izsák családjáról
1854.
Házasságkötésének ideje feleségével, Hoffer Fáni-val 1854. április 26-án volt Tápiószelén. Az esketést végző rabbi: Lichtenstein Ábrahám Jakob kerületi rabbi
volt.8
Feleségének a születési helyeként Tápiószele szerepel, de sajnos Lichtenstein
Ignátz születési helye nem lett feltüntetve. A levéltári kutatás egyik célja pedig az
volt, hogy az anyakönyvekben hátha rátalálok a születési helyére.
Elsőszülött gyermekük, Lichtenstein Wolf 1856. augusztus 11-én született
Tápiószelén,a körülmetélést apja végezte el augusztus 18-án. Még egy éves sem
volt, amikor 1857 február 20-án meghalt.
Emanuel, 1859. június 29-én született, vele meleg hangú levélváltásokat folytatott
édesapja.
Dr. Lichtenstein Manó (Emanuel) meghalt, 1887. március 11.
A halál oka: tüdővész
Az elhalt: Lichtenstein Emanuel kórházi orvos
A Tápiószelei izraelita temetőben megtaláltam a sírját, ami jó állapotban van és jól
olvasható rajta a következő felirat:
„Itt nyugszik forrón szeretett fiunk és felejthetetlen testvérünk Dr.
LICHTENSTEIN MANO, meghalt életének 28. évében, 1887. március 11.
Béke poraira.”

Dr. Lichtenstein Emanuellel kapcsolatos egyéb adatok
The university of Kolozsvár/Cluj and the student of the medical faculty9
Listing of students at the faculty of medicine (1872–1918)
Név: Lichtenstein Manó
Született: 1859–
Nemzetisége: magyar.
Vallása: izraelita
8
9

Születési anyakönyvi kivonat az 1852-54 szóló évről. Tápiószele izraelita hitközség felszólításra bélyegmentes. Lapszám:1/1852-54. Folyószám: 4.
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179

Atyja neve, foglalkozása, lakóhelye: Lichtenstein Ignácz rabbi, Tápiószele PestPilis-Solt-Kiskun m.
Tanulmányai: Budapesti Egyetem, 1878/I. 1881 I-től Kolozsvári Egyetem, 4 félév,
7. 1878–1882 (8félév).
Lichtenstein Kathi született 1864. márczius 24, Tápiószele
Lichtenstein Ilka nevű lányuk született, Szarvason 1865-ben. Egyéb anyakönyvi
adat nem áll rendelkezésemre.
Kucza Péter úr gyűjteményében megtalálható Lichtenstein Ilka házasságkötési
meghívója:
„Tápió-Szele, 1882. szeptember hó
Lichtenstein Ignátz és neje tisztelettel meghívják kedves leányok Ilka,
Neuberger Zsigmond urral ünnepélyes esküvőjükre, mely f. hó 6ikán délután 3 órakor, a helybeli imaházban fog megtartatni. Táncz 8 órakor”10
Ebből a házasságból két leány gyermek született, Neuberger Klára (1883. július
30.) és Neuberger Aranka (1884. július 9.)
Anyakönyvezte: Lichtenstein Ábrahám Jakab kerületi rabbi, Nagy-Káta11
Feltűnhet a Nagykátai és a Tápiószelei rabbik névazonossága. Ez nem véletlen,
ugyanis édestestvérek.
„Lichtenstein Ábrahám Jakab, rabbi megh. Nagykátán 1886. Előbb Tiszabeőn volt
rabbi, de itt rágalmazás folytán a Bész-din állásvesztésre ítélte, míg egy másik
Bész-din Landesberg Izsák nagyváradi főrabbi elnökletével visszahelyezte oda. L.
1880 elején Nagykátán lett rabbi s ott működött haláláig. Öccse a hírhedt L., aki
korábban tápiószelei rabbi volt s később, mint az Újtestamentum híve, a misszionáriusok szolgálatába állott, anélkül, hogy megkeresztelkedett volna.”12
Lichtenstein Julanka született 1867. február 22., Tápiószele, Julanka 1869. január
19-én meghalt tüdősorvadásban Tápiószelén.
Lichtenstein Aranyka születési adatát nem találtam, meg csak a halálozását, ami
1873. március 05-én volt Tápiószelén.

10
11
12
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Kusza Péter Nagykátai kutató magángyűjteménye.
PPS-PPSK vm. Felekezeti anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye, Nagykáta.
Folyószámok: 1883/3, 1884/5
Újvári Péter (szerk): Magyar Zsidó Lexikon, Budapest, 1929.

Lichtenstein Izsák Szarvason
1861.
1852-ben a neológ izraeli hitközség Szarvason rabbit választott Strasser Lipót személyében, aki 1860-ig működött itt. Az ő rabbisága idején, 1856-ban építették fel
imaházukat a hívek önkéntes adományaiból s Szarvas község hozzájárulásával.
Strasser 1860-ban Kulára távozott, de helyét csak 1861-ben töltötték be. „Ekkor
az öcsödiek kötelezték magukat, hogy a választandó szarvasi rabbi fizetéséhez 55
forinttal, a szentandrásiak, hogy 100 forinttal járulnak, de csakis azon kikötéssel,
hogy ha az általuk óhajtott Lichtenstein Izsák választatik meg és csakis addig, míg
ő lesz a szarvasi rabbi.”13
A szarvasi hitközség anyagilag nagyon gyengén állt, ezért ezt a nyomást el kellett, hogy viseljék, így elfogadták az ajánlatot. Megválasztották Lichtenstein Izsákot rabbijuknak. A kinevezés három évre szólt. „Rabbisága alatt megkezdődtek a
hitközség kebelében azok a pártvillongások, melyek Szarvason részint személyi,
részint dogmatikus természetűek voltak s melyek pár év múlva az orthodoxok kiválásával végződtek. Mikor 1864-ben Lichtenstein rabbiságának három évi ideje
letelt, nem akarták tovább tartani, csak az akkori szörnyű ínséges évre való tekintettel, könyörületből adtak neki még két évet, annak kijelentésével, hogy az újabb
határidő leteltével minden előzetes felmondás nélkül távozni köteles.”14
A szarvasi zsinagógáról nem rendelkezünk fényképpel. Egyetlen helyen találtam
utalást a zsinagógára: „Egyetlen, az Újtemplom tornyából készült fénykép ismert,
melyen a méreteinél fogva impozáns zsinagóga épülete látható”15. Gyakorlatilag
élvezhetetlen a felvétel, semmit nem lehet kivenni a zsinagóga épületéből.

Lichtenstein Izsák Tápiószelén
Tápiószele leírása: „Tápiószele, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 9739 lak. A
zsidó hitközség 1770 körül alakult, ami főként a régi sírkövekből állapítható meg,
azonban az alapítókról és az első évtizedek eseményeiről nem tudunk semmit. A
templomot 120 évvel ezelőtt építették és ugyanakkor létesítették a Chevra Kadisát is. Elemi iskola is fennállott, amelynek alapítási ideje ismeretlen, de annyi
bizonyos, hogy 1867. már magyarul tanítottak benne… Az 1890-es években egy
feltűnést keltő eset kapcsán országszerte ismertté vált a hitközség. Lichtenstein
Ignác, az akkori rabbi Judentum und Christentum c. füzetet adott ki, amelynek
13
14
15

http://phoenix.szarvas.hu/varos/26.html (letöltve: 2012. március 2.)
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a mottója ez volt: «Kinek a zsidó vallás nehéz, keresse üdvét Jézus kebelén.» A
füzet megjelenése nagy konsternációt keltett az egész országban s a rabbi elmozdítását követelték, azonban pártfogói is akadtak és heves harc keletkezett. Végül a
közfelháborodás láttán a rabbi önként lemondott állásáról. Az ily módon megüresedett rabbiszék betöltetlen maradt és 1923. a hitközség a nagykátai rabbisághoz
csatlakozott.”16
Az előbbiekben feltüntetett évszámok Lichtenstein szarvasi illetve tápiószelei
rabbiságára vonatkozóan bizonyos diszkrepanciát mutatnak. Konkrét utalás vagy
feljegyzés ez idáig nem fellelhető, hogyan oldotta meg Lichtenstein egyidejűleg
a szarvasi és a tápiószelei rabbiszolgálatot tekintettel a két település közötti nagy
távolságra, az akkori közlekedési viszonyokat figyelembe véve. Bizonyos magyarázatul szolgálhat a szarvasi hitközségre vonatkozó közlés annak rendkívül
gyenge anyagi helyzetére vonatkozóan. Így helye lehet annak a magyarázatnak,
hogy a nem túlságosan erős tápiószelei hitközség és a szarvasi hitközség közösen
szolgáltatták azt az anyagi bázist, ami a dokumentumok alapján gyermekáldásokban bővelkedő Lichtenstein család megélhetését biztosította. További kutatások
pontosíthatják a fenti feltételezést.
1882. A Tiszaeszlári Per
„A Tiszaeszlári vérvád vagy egyszerűen Tiszaeszlári per az 1882-1883 között Tiszaeszláron, majd Nyíregyházán lezajlott per és az ahhoz kapcsolódó politikai és
közéleti viták összefoglaló neve. A vérvád, amelyben a Tiszaeszlári zsidókat egy
keresztény lány, Solymosi Eszter rituális meggyilkolásával gyanúsították meg.
Rövidesen a magyar politikai erők összecsapásának terepévé vált, Európa-szerte
nagy figyelmet kapott, és nagy hatással volt a magyarországi antiszemitizmus későbbi alakulására.
Kossuth Lajos is nyilatkozott, ebben a rövid, velős megnyilatkozásában is meglátjuk a „nagy” embert. „Én az antiszemitikus agitációt, mint a 19. század embere
szégyellem, mint magyar, restellem, mint hazafi, kárhoztatom.”17 írta emigrációjából Kossuth Lajos.
E szomorú, országunkban történt esetnek a híre eljutott egészen Rómáig és a Pápáig. 1883. május 13-án a Vatikánnak a hivatalos lapja a „Moniteur de Rome” lapjain
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magának a pápának a nevében Jacobini bíboros, a szent konzisztórium titkára az
alábbi nyilatkozatot tette közzé:
„A szent konzisztórium nevében kijelentjük, miután a Talmud összes tanításait és a zsidó vallás összes törvényeit ismerjük, az a vád, hogy húsvétkor
keresztények vérével élnek, hazugság és hamis. A zsidóknak el van tiltva
mindennemű vér élvezése. Még az állatoké és madaraké is: mennyivel inkább az embereké!”18

Megjegyzés
Magyarország történészei nagytekintélyű egyházi vezetői megdöbbenéssel vették
tudomásul, hogy az antiszemita retorika és kiadványok következtében napjainkig
feléleszthető a hiedelem Solymosi Eszter halálával kapcsolatban. Gerjesztve ezzel
azokat a kártékony és a keresztyén gondolkodással és életvitellel összeegyeztethetetlen történelemszemléletet és magatartást amely sajnálatos módon súlyosan
fertőzi a magyar közéletet. Az 2012-es április 15-i „Élet menetén” Erdő Péter bíboros a sajtó közlése szerint saját maga kérte, hogy felszólalhasson Magyarország
megítélését nemzetközi szinten is hatékonyan romboló antiszemita szemlélettel
szemben.
A Tiszaeszlári per idején, Lichtenstein Izsák Tápiószelén szolgált, mint kerületi
rabbi és köztiszteletnek örvendett. Közelről kellett éreznie a gonoszság erejét és
hatását. „Ezen alkalommal gyülekezetéből 11 tag Nyíregyházán a tömlöczbe került.”19
Ekkor egy zsidó küldöttség felkereste a kor legnagyobb tekintélynek örvendő keresztény teológusát, Dr. Franz Delitzsch professzort, aki a Lipcsei egyetemen oktatott, és egyben a zsidótörvények és szokások szakértője volt. Delitzsch professzor
kitűnő védőiratot írt, amiben kimutatta, hogy a zsidók semmilyen körülmények
között sem használhatnak vért a páskájuk elkészítéséhez. Ebben az iratban számos
újszövetségi idézet is szerepelt, ami felkeltette Lichtenstein Izsák érdeklődést.
Lichtensteint meglepték az olyan kijelentések, amelyek Krisztus üzenetét a minden embernek szóló élet és szeretet üzeneteként jellemezték.
Így került kezébe a kicsiny Újszövetség, amely még mindig a könyvek között, a
polcon hevert, azon mód, ahogyan egykor mérgében odahajította. A már idősödő
18
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rabbi számára az Újszövetség elzárt és gyűlölt könyv volt, és azt gondolta róla,
hogy telve van a zsidó nép iránti megvetéssel és gyűlölettel.
A szomorú események után ezt írja: „Különös, hogy éppen a tiszaeszlári vérvád
indított arra, hogy olvassam az újszövetséget”.20
A leírások szerint ekkor fedezte fel a szekrénye tetején a körülbelül harminc éve
ott porosodó újszövetséget, amit egykori tanárától felháborodva vett el, hogy ilyen
gyűlöletes könyvet nem szabad tartani és olvasni.
Ekkor döbbent rá, hogy eddig számára egy pecséttel lezárt könyv volt, de most,
mind amellett, hogy minden újnak tűnt szemében, mégis, mintha egy régi ismerős
mutatkozott volna be neki.
1883.
Hatvan évesen, 1883-ban elfogadta személyes megváltójának Yeshua-t, mint
a Messiást. Megrázó szavakkal beszél korábbi ellenállásának okáról. „…belém
fészkelte magát a gondolat, hogy Krisztus maga a zsidók csapása és átka, nyomorúságaink és üldöztetésünk oka és hajtóereje. Ezzel a meggyőződéssel nőttem
fel, ezt gondolta, míg meg nem öregedtem. Nem ismertem különbséget az igazi
keresztyének és azok között, akik csak névleg azok.”21
1885.
Néhány évig szívében tartotta ezt a titkát, de ezután a közösségében elkezdett prédikálni az újszövetségből, ami idegennek és újnak tűnt. Nyíltan megvallotta, hogy
ezeknek a beszédeinek az alapját az újszövetségből vette, és beszélt Jézusról, mint
az igazi Messiásról. Megdöbbentek a közösség vénei, de szerették és tisztelték
rabbijukat. „Kérésére még evangélikus tanítót is alkalmaztak iskolájukban, hogy a
fiatal nemzedék minél jobban megösmerhesse Krisztust.”22
1886.
Három rövid pamfletet írt, amelyekben összefoglalta látását és hitét. Ezek az iratok nagyon gyorsan elterjedtek és nem csak Magyarországon, hanem Európában
is. Különösen az egyik irat váltott ki nagyon heves ellenállást ellenségeiből, ennek
a címe: „Az én bizonyságtételem”. Ebben az időben Andrew Moody Budapes20
21
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ten szolgált, mint a Skót Misszió munkatársa. Moddytól sok olyan információ�
származik, amely nélkül nagyon hiányos lenne a Rabbi életének története. Maga
Moody írta 1886-os beszámolójában (1887-ben jelent meg), hogy Lichtenstein
rabbival két és fél éven át többször találkoztak (kb. 1884 nyarától 1885 év végéig),
de mindig titokban jelent meg, és nem akarta feltárni nevét és szolgálati helyét.
Azonban nem sokáig bírta magában tartani a Yesuáról, mint igazi Messiásról szóló
tanítását.
Így ír erről a meggyőződéséről: „Mint hivatalában megőszült rabbi, mint törvényeihez hű öreg zsidó ember bizonyságot teszek róla: Jézus az Izráel ígért Messiása
Krisztus a szövetség angyala, kinek jövetelét népünk nem szűnt meg remélni. A
Messiás eljött! Ezt a szózatot kiáltom ujjongva a világba. E szózatnak akarom szentelni ajkamat és tollamat, ennek akarok élni.”23
Ennek erőteljes hatása volt, mert ismerték Lichtenstein kerületi rabbit és írásait,
jelentős pozícióját. Beindult a gyalázkodó gépezet és elvakult módon még a legközelebbi barátai is elutasították. Voltak, akik csupán gúnyolódva, vagy csúfolva
beszéltek vele és róla, de akadtak, akik arra figyelmeztették: „hogy megtérésének
és missziói tevékenységének következménye veszedelem és harc lesz.” A rabbik
és zsidó sajtó egyházi átokkal sújtotta (cherem). Néhány nappal korábban még a
legtekintélyesebb rabbik közé tartozott, most egy szempillantás alatt a népe szégyene lett sokak szemében, mert bevallotta hitét Yeshuában.
Jellemző a korabeli közhangulatra az az idézet, amely a judaisztikai kutatócsoport anyagában található,24 amely egyfajta kapcsolatot vél felfedezni a protestáns
sérelmek és a zsidóságot ért atrocitások között. Azonban Lichtenstein személyével kapcsolatosan egyrészt pontatlanságok másrészt hamisítások láttak napvilágot
(tápiószelei rabbisága sok évvel korábban kezdődött, valamint sohasem volt a skót
zsidómisszió alkalmazásában).
„A magyar zsidóság, mely Tiszaeszlár óta letargikus állapotban volt, hirtelen felriadt és ráeszmélt arra, hogy neki még a protestánsokénál is sokkal súlyosabb sérelmei vannak. Az 1890. év folyamán például a következők történtek. A tápiószelei
hitközségben egy rabbit választottak, akiről kiderült, hogy a skót térítő misszió
fizetett alkalmazottja. A hitközség el akarta mozdítani, de a kultusz minisztérium
nem engedte.”25
23
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A budapesti rabbi-zsinat elé idézték. Amikor belépett a terembe sokan azt kiáltozták, hogy: „visszavonni, visszavonni”, mármint az írásait. Azt felelte ezekre a
szavakra, hogy ha „meggyőznek engem arról, hogy nincs igazam” kész vagyok
vissza vonni nézeteim.
„Kohn főrabbi egy kompromisszumot javasolt neki: Lichtenstein rabbi szívében
azt gondolhat, amit akar, ha abbahagyja, hogy Krisztusról prédikáljon. Ami pedig
a rettenetes röplapokat illeti, amelyeket írt – e szerencsétlenséget –, egyszerű módon érvényteleníteni lehetne: A rabbinátus egy hiteles magyarázatot fogalmazna
meg, hogy ő az írásait egy múló szellemi összeomlás rohama alatt írta. Csak egyet
várnak el tőle, azt hogy névaláírásával lássa el ezt a magyarázatot.”26
Felszólították, hogy adja fel hivatalát és keresztelkedjen meg. Azt felelte, hogy ő
továbbra is zsidó akar maradni, és zsidókkal akar közösségben maradni és a zsinagógában az újszövetségből akar prédikálni.
A rabbinátusnak nem sikerült elmozdítania állásából, mert a saját gyülekezete –
akiknek, egyedüli joga volt arra, hogy elmozdítsa helyzetéből –, kiállt mellette.
Természetese nagy nyomást gyakoroltak a közösségre, hogy elérjék céljukat a
rabbinátus vezetői. Igyekeztek anyagilag tönkretenni azokat, akik kiálltak mellette, pl. felesége rokonait és a gyülekezet tagjait.
Amikor írásai elterjedtek több missziós társaság, felekezet felkereste, hogy lépjen
be hozzájuk.
Még a pápai küldöttség is megjelent nála Tápiószelén, és nagyon csábító ajánlatot tett, hogy lépjen be a római egyház szolgálatába. Ezekre a felkérésekre ezt
válaszolta: „Én szeretem Jézus Krisztust, és hiszem az Újszövetségben, de nem
hagyom magam rábeszélni, hogy átlépjek egy másik egyházba. Mint őrálló az
én testvéreim körében akarok maradni, és arra szeretném serkenteni őket, hogy
ismerjék fel Jézusban Izráel valódi dicsőségét.”27
„Zettler váci kanonok többször felkérte, hogy vállalja el a káptalan héber könyvtárának rendezését”28, természetesen úgy, hogy ha előbb megkeresztelkedik és
katolizál. Ezt az ajánlatot is visszautasította.
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1887.
Ebben az évben levelet váltottak fiával, Dr. Emanuel Lichtensteinnel. Mélységes
tisztelet és szeretet jelenik meg a levelekben. Fia aggodalmát fejezi ki apjának
hitbeli megváltozása iránt, ugyanakkor biztosítja, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne szenvedjenek anyagilag hiányt semmiben. Ezek a levelek
megtalálhatóak a „Két Igazi Izráelita Életútja” című könyvecskében.
1888–89.
„1888 januárjában Szolnokon prédikált egy híres igehirdető A. N. Somerville. Abban az időben nagyon kevés evangélizációt hallottak nagyegyházi környezetben.
Sommerville január 17-ikén nagyegyházi környezetben prédikált, és a rabbi elment meghallgatni. Beszédbe elegyedtek, de amikor a szállodában meghívta az
angol, nem ült vele egy asztalhoz étkezni, miután ezt az ortodoxia tiltotta.”29
Sajnos anyagilag teljesen tönkrementek, így kénytelenek voltak eladni házukat
Tápiószelén. Hamburgból a magyar származású, Dr. Arnold Frank-on keresztül
kap anyagi segítséget, illetve a Londoni barátai is támogatják, hogy a nehézségekből kitudjanak lábalni. A próbák, melyek érték nem csak lelkileg, de fizikailag is
rombolták, egészsége megromlott.
1890.
Budapesten telepedik le, ahol hamarosan nagy ismertségre tesz szert. David Baron
barátjának beszámol akkori életéről. Hírességek, magas rangú családok, orvosok,
tisztviselők és sok külföldi látogatja meg otthonában. A házfelügyelő állandóan
szemmel tartotta őt is a hozzáérkezőket, és mindenről tájékoztatta a rabbinátust.
Összeköttetésben maradt régi gyülekezetével. Többször meghívták előadások tartására és felesége a nőegyleti munkában vett részt.
Üldöztetése nem szűnt meg, sőt még az utcán fizikailag is megtámadták. A borbélyát is megvesztegették 50 koronával – hogy vágja le nagy szakállát, ezzel is
meggyalázva –, ami nagy szégyen egy zsidó embernek.
Lichtenstein rabbinak mégis megadatott, hogy mintegy húsz éven át hirdethesse
Krisztus igazságát egész Európában.
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1892–93.
Ebben az évben, a békesség kedvéért önként feladja rabbiságát, amit közel 40
éven keresztül végzett, szolgálva övéi között a Mindenhatónak.
Dr. Arnold Frank (1859–1965) meghívta magához Hamburgba, ahol szemtanúja
is volt zsidók bemerítkezésének. A Magyarországon született messiáshívő zsidó
lelkész, aki a Jeruzsálem templomban szolgált és a hasonló nevű kórháznak volt
az igazgatója ezt írta ezekről az alkalmakról: „Mialatt a vendégünk volt, két zsidót
kereszteltek meg a templomunkban. Lichtenstein rabbi tartott hozzá egy rövid beszédet. Bátorította a fiatal hívőket, hogy hűségesen kövessék Krisztust, mert csak
ez ad életüknek célt és értelmet, amiért érdemes élni.”30
1895.
Lipcsében egy konferencián beszédet mondott és imádkozott a következő szavakkal:31 Mindenható Mennyei Atyám, aki „vagyok, aki vagyok”, szuverén ura
a múlt, jelen és jövő felett. Mi dicsérünk Téged a múltunkért, és mi köszönjük
Neked, hogy a kifürkészhetetlen bölcsességeddel úgy döntöttél, hogy minket minden nép közül kiválasztasz a földön, bár tiéd minden nép. És azt akarod, hogy
tanúid legyünk a Te szövetségednek. A jelen sötét, sivár és unalmas, de bízunk az
ígéretedben Atyánk, hogy nem hagyod el egészen az örökkévalóságig a te népedet
Izrael, hanem megyünk előre a remény egy dicsőséges jövő felé, mert ismerjük a
hírnök nevét, a Te szeretett Fiad, a Messiás Yeshua. Ő a küldött, aki vigasztalja
a gyászoló Sion leányát. Kezdj velünk újat, ó Örökkévaló, újítsuk meg nap, mint
nap, ahogy a korábbi években. Ámen.”
1898.
Egy másik levelében egy barátjának Lichtenstein rabbi a következőket írta 1898ban: „...A barátaim nem értem. Ez egy rejtély számomra, hogy az én kapcsolatom
az emberekkel nem szűnik meg. A gyakori látogatások és a zsidó zsinagógák körökben még megvannak annak ellenére, hogy állandó sértegetést és megaláztatást
szenvedek el. Lehet, hogy nem veszik észre, hogy ki vagyok? Kaptam egy utat, és
ezen az úton remélem, hogy képes vagyok, több száz Újszövetséget és más irodalmat terjeszteni, hogy „Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Zsolt. 126,5”
Megszakítva az évek szerinti események felsorolását mielőtt a haláláról szólnék
szeretnék egy nagyon fontos témát beiktatni ez pedig a bemerítés.
30
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Bemerítkezett-e Lichtenstein Izsák?
Több forrásból származó véleményeket ütköztetek az alábbiakban.
Dr. Arnold Frank azt írja, hogy a legutóbbi látogatása során, amikor kikísérte az
állomásra ezt mondta neki: „Rabbi azt kívánnám, hogy ugyanezen a véleményen
lehetnénk a keresztséget illetően is”. „A héber tradíció ereje egy népet tart ös�sze. A zsidó megtérőnek azzal is szembe kell néznie, hogy Krisztusért virtuálisan
meghal. A családja elgyászolja, és bárhol találkoznak vele, még csak meg sem
ismerik.”32 Lichtenstein úgy gondolta, hogy több befolyása lehet a zsidókra, ha
megkereszteletlen marad, mert a zsidók azt hiszik, hogy a keresztség elválasztja
őket a népüktől. Ez után a beszélgetés után két évvel egy Lipcsei konferencián
kérte Frank-ot, hogy keresztelje meg. Így ír erről Dr. Arnold Frank: „addigra világosan felismerte, hogy tartozik Krisztust a keresztség által is megvallani, és arra
kért, hogy kereszteljem meg.”33
Dr. Szebeni Olivér: „Lichtenstein miután megkeresztelkedett az egyik metodista
irányzathoz csatlakozott.”34
Andrew Moody 1888-ban írt jelentésében ezt írja Lichtenstein rabbival történt
beszélgetéséről: „Beszéltem vele többször is a keresztségről, és arra törekedtem,
hogy megmutassam neki, hogy ha teljesen meg akarja vallani Krisztust, akkor
meg kell keresztelkednie, de ő azt állította, hogy megkeresztelkedik, akkor megszakítja a kapcsolatot népével.” Moody többször is próbálkozott rábeszélni a keresztségre, de nem járt eredménnyel.
Joseph Rabinowitz. 1891 Őszén Rabinowitz Budapesten járt feleségével és lányával. Ebből az alkalomból Rabinowitz felesége is megkeresztelkedett Moody által.
Október 5-én haza táviratozott Rabinowitz: „Mama, gerettet” (anya megmentett).
Lichtenstein és Rabinowitz két alkalommal találkozott Moody házában.
Egy levelet írt Moody-nak Rabinowitz 1889 februárjában, melyben így fogalmaz:
„Köszöntsétek Rabbi Lichtensteint, és mondjátok meg neki: „Eljött az óra ...ha a
gabonamag elhal, akkor terem sok gyümölcsöt.” „A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya
dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” Róm. 6,4
Ha Rabbi Lichtenstein szereti a népét, Izraelt, és szeretné, hogy az igazság gyümölcseit teremje Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására, akkor

32
33
34

Dr. Szebeni Olivér kérésemre küldött jegyzetében olvasható Budapest, 2012. február.
Két Igazi Izráelita Életútja. Evangéliumi kiadó, Budapest, 2008. 14.p.
Dr. Szebeni Olivér kérésemre küldött jegyzetében olvasható Budapest, 2012. február.

189

meg kell keresztelkednie. Bemerítése által jó példát adna övéinek. Azzal, hogy
nem vállalja a nyilvános keresztelést nem teszi meg a döntő lépést a Judaizmusból.
Rabinowitz nagyon keményen fogalmazott és érvelt, de Lichtenstein rabbi nem
változtatott véleményén, nem keresztelkedett meg a hivatalosan és nyilvánosan.
Dr. Somerville, kiemelkedő alakja a Skót missziónak, jelentést nyújtott be 1889ben a egyház munkatársa számára Budapesten. Ebben kifejezte azt a félelmét,
hogy Lichtenstein meghal anélkül, hogy megkeresztelkedett volna és így az ő
vallomása is gyengülhet. Még mindig görcsösen kapaszkodik ahhoz az ötletéhez,
hogy az ő bizonyságtételének nagyobb a súlya, az övéi között, ha nem keresztelkedik meg. Nem tudjuk sarokba szorítani őt érveinkkel, de reméljük és imádkozunk,
hogy Isten Lelke vezetésére és utasításra figyelni fog.
Nem világos, hogy miért nem tette meg ezt a lépést Lichtenstein. Az a tény, hogy
őt nem keresztelték meg nyilvánosan, valószínűleg lehetővé tette számára, hogy
egy zsidó temetőben temessék el.
Egyes források szerint azonban Lichtenstein később megkeresztelte önmagát a
„Sabbath mikve szerint, Jézus Krisztus nevében.”35
1900–haláláig
1900-as évektől haláláig terjedő szakaszáról hiányos ismereteink vannak. Valahogy, mintha az érdeklődés alábbhagyott volna iránta. Ugyanakkor a fizikai állapota is nagyon leromlott. Ekkoriban ezt írta: „kedves zsidó testvéreim, fiatal
voltam, de most megöregedtem. Elértem a 80 éves kort, amelyet a zsoltáros a
földi emberi élet végső határaként említ. Miközben kortársaim örömmel aratják le
munkájuk gyümölcsét, és elhagyottan egyedül maradtam, mert felemeltem figyelmeztető hangomat: Térj meg Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál
el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz.”
Levéltári kutatási adat, hogy Lichtenstein-nek 1900-ban Budapesten volt bejelentett címe. A következő adatot találtam a Budapesti lakcímjegyzékben:36
Név: Lichtenstein Ignácz
Foglalkozása: kerületi rabbi
Kerület: VII.
Cím: Király u. 9.
Halála dátuma: 1908 vagy 1909?
35
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A legtöbb életrajz megemlíti, hogy, amikor érezte végét, akkor feleségének és ápolónőjének a jelenlétében a következőket mondta: „Köszöntsétek testvéreimet és
barátaimat, és mondjatok nekik meleg köszönetet. Jó éjszakát gyermekeim! Jó éjszakát ellenségeim; többet nem árthattok már nekem. Egy Istenünk és Atyánk van
mindenekfelett, akik gyermekeknek neveztetünk a mennyben és a földön – és egy
Krisztusunk, akik életét adta az átok fáján, a kereszten az emberek megmentéséért.
Az Ő kezébe ajánlom szellememet.”37
Dr. Sipos Ete Álmos szóbeli közlésében említette, hogy úgy tudja, hogy a rabbinak
az utolsó éveiben baptista ápolónője volt. Ezt felkeltette érdeklődésem. Megkerestem
kérdésemmel Dr. Szebeni Olivér, aki a következőket írta: „nemleges a válaszom arra
is, hogy keresztyén (baptista) asszony állt a szolgálatában. Hiszen a vallása szerinti
kóser követelményeknek ő nem felelt volna meg.

Egy tény és egy megjegyzésem van a diskurzushoz:
A tény az, hogy az „Igazság Hírnöke” (ami csak 1908-ban jelent meg a Békehírnök sorozatában és folyószáma alatt) a következőket közli: „Legutóbbi időben
sokat szenvedett és e nyáron ereje összeomlott. Budapesti baptista gyülekezetünknek egyik tagja volt ápolónője. Dicső dolog volt betegágyánál lenni.”38
Dr. Szebeni Olivér állításával kapcsolatban megjegyzendő, tudunk több olyan zsidó családról, akik ha megengedhették maguknak, keresztény cselédet tartottak,
hogy a zsidók számára tiltott szombati munkákat velük végeztessék el.
A legtöbb forrás Lichtenstein rabbi halálának időpontját 1909 októberére teszi.
Ezzel szemben két korabeli irat 1908-as dátumot szerepeltet. Az egyik a Külmis�sziói Szemle, amiben Draskóczy László írt cikket Lichtenstein rabbiról, a „Jézus a
Tápiószelei zsinagógában” címmel.
A másik forrás számunkra kedves, mert saját kiadványunkban találtam rá. „Igazság Hírnöke”. In: Békehírnök 14. évf. jan. 15.–jan. 30. 2 szám. Igazság Hírnöke
febr. 15.–dec. 30. 3–24. szám. 1908. 357. oldalon cikket közöl Lichtenstein Izsák
halálával kapcsolatban, „Egy zsidó rabbi, aki Krisztusról vallást tesz” címen. Mivel az újság 1908-ban jelent meg, így véleményem szerint halálozásának a korrekt
dátuma 1908 októbere.
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A perdöntő bizonyítékra azonban a Fővárosi Levéltárban találtam. Az 1908-as Budapest VIII. kerületi halotti anyakönyvben a következő adatokat találtam a 2811es folyószámon:39
Az elhunyt neve: Lichtenstein Ignácz
A haláleset ideje: 1908. október 16. reggel 7 óra
Vallása: izraelita
Lakcíme: Budapest, VIII. ker. Gyöngytyúk u. 3.
Házastársa: Hoffer Fanni
Halál oka: aggkori végkimerülés
Megjegyzés: az elhalt utóneve tisztán írva, Ignác

Lichtenstein Izsák művei:
Németül:
Eine Bitte an die geehrten Leser. Budapest, 1880
Der Talmud auf der Anklagebank durch einen begeisterten Berehrer des Judenthums. Heft
I. Budapest, 1886
Mein Zeugnis. Heft II. Budapest: Hornyánszky, 1886
Die Liebe und die Bekehrung. Heft III. Budapest, 1886
Judenthum und Christenthum. Hamburg: A. Scheibenhuber, 1891
„Das Blut Christi, ein Nachklang aus dem Midrasch Echa” in Saat auf Hoffnung 30, 1893,
229–232.
„Welche Anknüpfungspunkte findet die evangelische Berkündigung bei den Juden?”
in Gustaf Dalman (editor). Die allgemeine Konferenz für Judenmission in Leipzig,
abgehalten vom 6. bis 8. Juni 1895. Leipzig, 1896. [Schriften des Institutum Judaicum
in Leipzig, No. 44–46
„Zwei Briefe oder was ich eigentlich will” in Saat auf Hoffnung 30 (1893), 9–36. Reprinted
London: H. C. T. I. 1902
Judenspiegel. Vienna: L. Scnberger, 1896)
Commentar z. neuen Testament. Lipcse, 1897
Apostelgeschichte. Leipzig, 1898
Römerbriefe… Leipzig, 1898
Begegnungspunkte zwischen Juden und Christen. Wien, 1902
„Ein Weihnachts: und Neujahrsgrutz an alle Neugeborenen im Herrn” in Saat auf Hoffnung
36, 1899
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Budapest VIII. kerület 1908-as évi halotti anyakönyvi kivonat, 2811 folyószám. Az eredeti
halotti anyakönyv a Fővárosi Levéltárban található.

„Ein Weihnachts: und Neujahrsgrutz für die auserwählten Kinder des Lichtes” in Saat auf
Hoffnung 37, 1900, 35–40. 5–9.
„Ein Geheimniss aus dem Talmud.” [Vienna, L. Scnberger, 1900
„Ein Neujahrsgrutz für die Neugebornen im Herrn zum Heilsjahre 1902” in Saat auf
Hoffnung 39,1902, 5–8
Begegnungspunkte zwischen Juden und Christen: Gesetz und Evangelium. London, 1902
Zwei Briefe oder was ich eingentlich will? Budapest, 1912
Eine bitte an das Israelitische Volk. Budapest, 1912

Angolul:
Two Letter, or, What I Really Wish. (Translated by Mrs. Baron). London: H. C. T. I. 1887
Judaism and Christianity. (Translated from the German by Margaret M. Alison). Elliot,
1893
An Appeal to the Jewish People. (Translated by Mrs. Baron). [London]: The Hebrew Christian Testimony to Israel, H. C. T. I. 1894
„Letter from Rabbi Lichtenstein” in The Scattered Nation 7 (July 1896), 175–176
The Jewish Mirror. London: H. C. T. I. 1897
The Points of Contact between Evangelical and Jewish Doctrine: An Address, Delivered
at Leipsic. (Translated from the German by Mrs. Baron). Northfield, England: H. C.
T. I. 1897
„How to Approach the Jews” in The Scattered Nation 8 (October 1896), 193–195.
The Blood of Christ. H. C. T. I. 1903

Magyarul:
Két levél. Pécs, 1907
Zsidók Tükre. Kiadja Feinsilber Róbert, Budapest, kiadás éve nem ismert, másik kiadás
Pécs 1908.
Kérelem a zsidó olvasókhoz. Londoni Vallásos Iratokat Terjesztő Társulat, Budapest, 1924.
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MARTOS Levente Balázs

főiskolai tanár, Győri Hittudományi Főiskola

Az olajfa és beoltott ágai
Egy félig elfeledett vatikáni dokumentum
méltatása
A Pápai Biblikus Bizottság 2001-ben jelentette meg A zsidó nép és szentírása
a keresztény Bibliában című dokumentumát.1 A dokumentum kifejtése mind
egzegetikai, mind biblikus teológiai, mind pedig a vallások kapcsolatát bemutató
és megalapozó kijelentései tekintetében alapos, és éppen ezért nagyon hasznos is.
A következőkben szeretnénk bemutatni jellegét, fontosabb témáit és egyes kijelentéseit, remélve, hogy a közeljövőben megjelenő magyar fordítása még nagyobb
szolgálatot jelenthet majd a magyar vallásos és kulturális közélet számára.

A dokumentum jellege
A Pápai Biblikus Bizottság megnyilatkozásai nem „doktrinális” jellegűek, azaz a
katolikus hívők számára sem bírnak saját tekintélyüknél fogva kötelező erővel. A
bizottság a Hittani Kongregáció prefektusának elnökletével, egyfajta tanácsadó
testületként működik, amelynek tagjait a pápa ötéves periódusra nevezi ki.2 A Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban megjelent Szentírás-magyarázat az Egyházban3
című dokumentuma még II. János Pál pápa részletes bemutatásként is értékelhető
beszédével együtt jelent meg, de bevezetőjében a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, Joseph Ratzinger ki is emelte, hogy „abban az új formájában, amelyet a
II. Vatikáni zsinat után kapott, a Pápai Biblikus Bizottság nem a Tanítóhivatal orgánuma, hanem szakértők testülete, akik katolikus egzegétaként tudatában vannak
1
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Commissio Pintificia de Re Biblica utódja, amelynek rendszerét 1971. június 27-én kiadott
Sedula cura kezdetű motu propriojával VI. Pál alakította mai formájára.
Magyarul: Szentírásmagyarázat az Egyházban (Biblikus írások 1; Szent Jeromos Társulat,
Budapest, 1998).

tudományos és egyházi felelősségüknek, s miközben az Írás értelmezésének lényegi kérdéseiben megnyilatkoznak, a Tanítóhivatal bizalmát is nyilván élvezik.”
A 2001-ben megjelent dokumentum előszavát újra Joseph Ratzinger szignálta,
mégpedig a téma dogmatikai jelentőségének rövid megalapozását is nyújtva.4 A
dokumentum szerzői különösen a téma bemutatását követő és befejező gyakorlati
következtetések közben többször hivatkoznak II. János Pál pápának a zsidóság
és kereszténység kapcsolatáról való megnyilatkozásaira, s ezzel egyfelől nyilván
elismerik a tanítóhivatal tekintélyét, másfelől részben támogatni is kívánják írásukkal.
Míg a bizottság 1993-ban megjelent dokumentuma jobbára elvi, hermeneutikai
kérdésekkel foglalkozott, a 2001-es szöveg terjedelmének nagyobb részét konkrét
szövegelemzések teszik ki. A dokumentum tehát, bár magában véve nem szoros
értelemben vett tudományos munka, folyamatosan a bibliai szövegek elemző olvasására hivatkozik és biztat, s ahogy felépítéséből is kitűnik majd, a szent szövegek keletkezési, hermeneutikai, tartalmi témáit, illetve lehetséges és kívánatos
(vagy éppen nem kívánatos) hatástörténetüket is bemutatja.

Előszó – teológiai bevezetés
A dokumentum ismertetését a bevezetővel kapcsolatos megjegyzéssel kezdjük. A
szoros értelemben vett bevezetés előtt ugyanis mintegy előszóban a bizottság hivatalából adódóan elnöki tisztét betöltő Joseph Ratzinger gondolatait olvashatjuk.
Joseph Ratzinger mondandójának lényege, hogy a kereszténység elveszítené egyik
legfontosabb jellegzetességét, történelmi mivoltát, ha lemondana az Ószövetségről, mint az üdvösség történetének valós részéről illetve dokumentumáról. „Az
Újszövetség az Ószövetség nélkül olyan könyv lenne, amelynek értelme kibogozhatatlan, vagy mint egy gyökér nélküli növény, melyet kiszáradásra ítéltek”, idézi
is bevezetőjében a dokumentum egyik összefoglaló megállapítását (84. pont).
A bevezetőben két ókori szellem szembenállásából, majd több modern gondolkodó példájából érthetjük meg a probléma lényegét. Szent Ágoston a Bibliát olvasva
tér meg, ebben látja meg az üdvösség útját. Markion azonban elveti az Ószövet4

A Pápai Biblikus Bizottság 1984-ben franciául megjelent dokumentumában a Szentírás és
krisztológia témakörét dolgozta fel (magyarul megjelent Budapesten 1998-ban, Várnai Jakab fordításában), majd 1989-ben az Egységről és sokféleségről az Egyházban. A bizottság
azóta újabb dokumentummal is jelentkezett, amely a Biblia és erkölcs. A keresztény cselekvés erkölcsi gyökerei címet viseli (Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano
[Libreria Editrice Vaticana, Roma 2010]). Magyar fordításban tudomásunk szerint még
nem jelent meg. Apparátusát tekintve valamivel szegényebb, mint a 2011-es szöveg, de
szintén elméleti és szövegszerű megalapozásra is törekszik.
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séget, s annak tartalmát a kereszténységgel ellentétesnek igyekszik bemutatni. A
Markion felvetette kritikával szemben az egyházatyák gyakran az allegória eszközeivel éltek, ami egyfelől ugyan gyümölcsözővé tette az Ószövetséget a keresztények életében, másfelől azonban az önkényesség látszatát kelthette és keltette
is. Az Ó- és Újszövetség egymásra épülését Luther a törvény és az evangélium
szembenállásaként, illetve egyiknek a másikban való meghaladásaként értelmezte, s ezen az úton haladt Rudolph Bultmann is, aki szerint „az Ószövetség Krisztusban kudarcot vallottan teljesedik be.” Joseph Ratzinger idézi a két szövetség
kapcsolatát legkritikusabban látó Adolf von Harnacknak 1920-ban megfogalmazott gondolatait is: „Elutasítani az Ószövetséget a második században (Markionra
utal) hiba volt, melyet a nagy Egyház jogosan utasított vissza. Megőrizni ugyanezt
a 16. században végzetes volt, s ebből a reformáció akkor még nem tudta kivonni
magát. De hogy a 19. század óta a protestantizmus kánoni dokumentumként az
Újszövetséggel egyenértékűnek minősíti, az a vallási és egyházi élet megbénulásának a következménye.”5
Az akkori prefektus, jelenlegi pápa kiemeli, hogy az Ószövetséget elvetve a kereszténység saját alapjait támadná meg. A Biblia belső egységét a történeti-kritikai
egzegézis módszereivel is meg kell vizsgálni, és fel kell tárni, hogy milyen értelemben állítható a két szövetség belső kapcsolata. Bevezetőjében így fogalmaz:
„Alapos módszertani megfontolásokra támaszkodva a Pápai Biblikus Bizottság
megvizsgálta a két Szövetség nagy szövegcsoportjainak tematikáit, és konklúzióként megállapította, hogy az Ószövetség keresztény szövegmagyarázata, amely
kétségkívül alapjaiban különbözik a zsidóságétól, ’mindazonáltal olyan értelmi
potenciált fejez ki, amely ténylegesen jelen van a szövegekben’ (64.).”
Ezt a megállapítást egyfelől megnyugtatónak érzékelhetjük, másfelől azon kihívást
is jelent a Bibliával foglalkozó keresztények számára is. Az a „beteljesedés” ugyanis, amiről itt szó van, ahogy még visszatérünk rá, nem két egyenként egydimenziós,
tehát kizárólag egymásra utaló szöveg kapcsolata, hanem olyan összefüggés, amely
csak az üdvtörténet egész horizontján magyarázható. Ezt a horizontot érthetővé tenni pedig folytonos kihívás marad a módszerek és megközelítések, az emberi és egyházi helyzetek sokaságában minden keresztény bibliamagyarázó számára.

A dokumentum felépítése és főbb tartalmi pontjai
A dokumentum törzse négy fejezetből áll. Első fejezete megerősíti, hogy a zsidó
nép szentírása a keresztény Biblia alapvető része, ez mind az újszövetség szövegéből, mind az újszövetségi kánon egyházi történetéből egyértelmű. Ez a kijelentés
5
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A. von Harnack, Marcion, 1920. Reprint Darmstadt 1985, XII. és 217.

természetesen arra irányul, hogy kifejezze, mekkora tekintéllyel bírtak és bírnak
a keresztény közösség számára a zsidó írások. Nem a szövegek „eltulajdonításáról” van szó, hanem annak az alapvető ténynek a beismeréséről, hogy a keresztény Biblia második része érthetetlen és sok szempontból hamis is volna az első
egység nélkül. Ez a fejezet szövegszerűen, mintegy materiálisan mutatja meg a
két „szövetség” egymásra utaltságát. Mind az Újszövetség kifejezett vagy bennfoglalt ószövetségi hivatkozásai,6 mind pedig az írásoknak a két közösségben
elismert alapvetően közös hermeneutikája (amelyhez hozzá tartozik a hagyomány
és írások, a kánon, az értelmezési módszerek rövid bemutatása is), a biblikus tudományoknak a témaköre.7 Ez a szövegszerű, mintegy materiális kapcsolat már
önmagában is lehetetlenné tesz minden olyan kísérletet, amely az Ószövetséget
egyszerűen ki akarná vágni a keresztény Biblia testéből, illetve eleve arra figyelmezteti a két vallási közösséget, hogy figyeljen fel módszereinek hasonlóságaira.
A dokumentum első fejezete tehát biblikus nyelvezettel folytatja azt, amit a Hittani Kongregáció prefektusának előszava a dogmatika szempontjából, a kereszténység önértelmezése szempontjából megkezdett.
A dokumentum második fejezete tárgyalja a két íráscsoport teológiai témáit, s a
köztük mutatkozó kapcsolatokat és eltéréseket. Ez a fejezet mintegy a dokumentumnak felét teszi ki. A fejezet első egysége a „két szövetség” kapcsolatának általános
kérdéseit fejtegeti, majd kilenc téma köré csoportosítva konkrét megfigyeléseket
tesz. Az itt felsorolt témák a zsidó és keresztény vallások párbeszéde, illetve közös
tanúságtételük szempontjából is jelentősek. A kilenc témakör azonos felépítést követ: az Ószövetsége és az Újszövetség állításait külön tárgyalja, mégpedig az egyes
hagyománycsoportokat saját rendjük szerint bemutatva, majd a két szövegcsoportot
összeveti. A témakörök a következők: Isten kinyilatkoztatása; az ember; a szabadító és megmentő Isten; Izrael kiválasztása; szövetség; Törvény; imádság és istentisztelet, Jeruzsálem és a templom; Isten számonkérései és ítéletei; Isten ígéretei. E
témák mentén a dokumentum valójában mintegy biblikus teológiai vázlatot készít,
amelynek természetesen megvan a sajátos nézőpontja, s ez nem is lehet más, mint az
egység és az eltérés, a kontinuitás és diszkontinuitás témája. A dokumentum szövege
olyan bőséges példatára a bibliai tanításnak, különböző mivoltában olyan pontosan
6
7

A dokumentum a bennfoglalt íráshasználat példájaként találó módon a Jelenések könyvére
hivatkozik (3), amely ugyan egyetlen alkalommal sem idézi kifejezetten a zsidó Bibliát, s
mégis minden oldala a korábbi bibliai motívumok szinte áthatolhatatlan szövevénye.
Kétségtelen, állítja a dokumentum (14), hogy éppen Pál szívesen alkalmazza a rabbinikus írásértelmezés módszereit, amelyeket Hillél rabbi Hét Middót-jaként ismerünk (Tosef.
Sanh. VII.), közülük is a Qal wa-chomer és a Gezerah schawah emelhető ki (vö.: Qal
wa-chomer Róm 5,15.17; 2 Kor 3,7-11; és Gezerah schawah Róm 4,1-2; Gal 3,10-14).
A qumráni exegézis esetenként ugyan „részben megdöbbentő hasonlóságot mutat” olyan
újszövetségi szakaszokkal, mint a Róm 10,5-13, mondja a dokumentum (13).
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igyekszik egymás mellett feltárni az írások gazdagságát, hogy ezt a bibliai üzenet
példás feltárásának mondhatjuk. A dokumentumnak ez a fejezete megmutatja, men�nyi a szó legszorosabb értelmében vett teológia lehetséges zsidók és keresztények
közös kincseként. A beszélő Isten megszólítja és nem hagyja nyomorában elveszni a nagynak teremtett, ám mégis gyötrelmes szolgaságba süllyedő embert.8 Az
emberiség körében szeretetből küldetéssel ruház fel egy népet, amelyet elkötelezett
kapcsolatra hív, amelynek életét közelről vezeti Törvénye által, amelytől az imádság
és az istentisztelet válaszát várja. Az Úr törvénye és cselekvése konkrét választ vár,
s ezt számon is kéri, ám cserébe az élet és a közösség beteljesedését is megígéri.
A dokumentum nem tagadja a zsidó és a keresztény értelmezés különbségeit, kitart a héber írások keresztény újraolvasása mellett azt állítva, hogy ezek a szöveg
lehetséges jelentésmezejének egyik potenciális, ténylegesen meglévő jelentését
emelték ki (22; 64). A dokumentum mindazonáltal nyilvánvalóan nem az eltéréseket, nem az elhatárolódást, hanem az egységet és a jobb megértést keresi és
szolgálja.
A dokumentum harmadik fejezete a zsidó népre vonatkozó újszövetségi kijelentéseket taglalja. Érdekessége, hogy röviden vázolja azt a történelmi közeget is,
amelyet egyfelől a zsidó nép sorsának gyökeres átalakulása, másfelől – témánk
szempontjából éppen ilyen jelentős módon – a keresztény közösségek önazonosságának fokozatos kialakulása és megszilárdulása jellemzett.9 A dokumentum
elismeri ugyan, hogy az Újszövetség egyes kijelentései – a szöveg az egyes íráscsoportokat, a hagyományok jelentősebb szerzőit, amilyenek az evangélisták, a
lukácsi kettős mű, a páli korpusz stb., egyenként tárgyalja – negatív tartalmúak a
zsidósággal kapcsolatban, de egyfelől hangsúlyozza, hogy az Újszövetség sehol
nem buzdít a zsidóság általános elítélésére, másfelől azt állítja, hogy az egyes
8

9
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A 64. pont így foglalja össze a két szövetség belső folytonosságát: „Először egyetlen folyamatos és állandóan jelenlévő perspektíva mutatkozik meg: Isten egy; ő az, aki Igéje és
életlehellete által megteremtette és fenntartja a világot, beleértve az embert is, nagyságában
és méltóságában, gyengesége ellenére. A további témák meghatározott történet keretében
mutatkoztak meg: Isten szólt, kiválasztott magának egy népet, számtalanszor megszabadította és megmentette őket, és szövetséget kötött velük, melyben közli magát velük (kegyelem) és a felajánlja nekik a hűség útját (törvény). Krisztus személye és műve, csakúgy, mint
az Egyház létezése ennek a történetnek a folytatásába illeszkedik be. Mindez a választott
nép számára csodálatos perspektívát nyit: leszármazottak (ígéret Ábrahámnak), otthon (egy
ország), tartós fennmaradás minden válság és megpróbáltatás ellenére (Isten hűségének köszönhetően) és ideális politikai rend eljövetele (Isten uralma, messianizmus). Az ábrahámi
áldás kezdettől fogva egyetemes ragyogást céloz. Az Isten által ajándékozott megváltásnak a
Föld legvégső határát is el kell érnie. Jézus Krisztus valóban felajánlja az üdvösséget az egész
világnak.”
Az eseményeket a Krisztus előtti utolsó évszázadoktól, majd az 1. századot három részre
osztva ismerjük meg.

zsidókkal szemben gyakorolt kritika jobbára nem haladja meg annak a kritikának
a kereteit és általában témáit sem, amellyel a héber írásokban, a próféták ajkán
Izraellel szemben találkozunk.10
Talán ezzel kapcsolatban kell megemlítenünk, hogy a dokumentum komolyan
számot vet azzal a történelmi ténnyel, hogy a keresztény kultúrájú országokban
jelentős mértékben kifejlődött az antiszemitizmus, s hogy – bár nyilvánvalóan jogtalanul – gyakran bibliai szövegekkel visszaélve követtek el jogtalanságot sok-sok
zsidó emberrel szemben.11 A Shoah tragédiája, egyes keresztények gyáva és nemtelen viselkedése, ugyanakkor mások nagylelkű és bátor kiállása, mondja a bevezetés, szükségessé teszi, „hogy a keresztények elmélyítsék a zsidó néppel való
kapcsolatukat”. Ebbe a feladatba kíván beilleszkedni a dokumentum is.
A negyedik fejezet lelkipásztori ajánlásokat fogalmaz meg. Mint már említettük,
ebben a szakaszban találunk a leggyakrabban hivatkozásokat II. János Pál pápa
szavaira, amelyekkel a zsidó nép és a kereszténység különlegesen közeli és testvéri kapcsolatát hangsúlyozta.12

10

11

12

A 87. pontban ezt olvassuk: „Természetesen el kell ismerni, hogy az említett szövegek
közül több helytelenül felhasználható az antijudaizmus fedezetéül, s hogy ezeket valóban
így is használták. Hogy elkerüljük ezt a félresiklást, szem előtt kell tartani, hogy az Újszövetség polemizáló szövegei, még azok is, amelyek általánosító fordulatokat használnak,
mindig konkrét történelmi helyzethez kapcsolódnak, és sohasem irányultak minden korok
és helyek egész zsidósága ellen csak azért, mert ők zsidók. Az általánosító fordulatokra, az
ellenfél rossz oldalainak kiemelésére, a pozitív tulajdonságok elhallgatására való hajlam,
amely megfeledkezik az okokról és esetleges jóhiszeműségről, amely az ellenfélben munkál, az egész antikvitás polemikus nyelvezetére jellemző, és a zsidóságon meg a kereszténységen belül is megfigyelhető mindenféle másként gondolkodóval szemben.”
A 22. pontban a következőt olvassuk: „Az a megrendülés, melyet a második világháború
idején a zsidók kiirtása (a Shoah) váltott ki, minden egyházat arra ösztönzött, hogy teljesen
átgondolja a zsidósághoz való viszonyát, valamint a zsidó Biblia, az Ószövetség értelmezését. Egyesekben az is felmerült, hogy a keresztényeknek nem kellene-e szemrehányást
tenni azért, amiért kisajátították a zsidó Bibliát, olyan olvasatot adva, amelyben még csak
egyetlen zsidó sem szerepel. Felmerül tehát a kérdés, hogy a keresztényeknek úgy kell-e
ezentúl olvasni a Bibliát, mint a zsidóknak, csupán azért, hogy tiszteletben tartsák eredetét.” A kérdésekre azt a választ kapjuk, hogy a két közösség olvasási módja nem vezethető
vissza egymásra, önálló, bár egymást alkalmanként megtermékenyítő olvasási mód és hagyomány, s éppen ezért nem kell, de nem is szabad egyiket sem megszüntetni.
1986-ban II. János Pál pápa ezt mondta a római zsinagógában: „Krisztus Egyháza felfedezi
’kötődését’ a zsidósághoz, amennyiben saját titkán elmélkedik (vö. Nostra Aetate, 4., 1. bekezdés). A zsidó vallás számunkra nem valami ’külsődleges’, hanem bizonyos értelemben
vallásunk ’belső világához’ tartozik. Előnyben részesítünk benneteket, bizonyos mértékben úgy is mondhatnánk, idősebb testvéreinknek tekintünk.” Vö. a jelen dokumentum 86.
pontja.
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Egymásra épül tehát az írás mibenlétének, a kánon meghatározásának történelmi
és teológiai kérdése, a szent iratra hivatkozó közösség és a szent irat kapcsolata,
az értelmezés technikájának leírása, az iratokban kifejezett teológiai tartalom kapcsolódási pontjai, végül a két közösség történelmi kapcsolata, amelyet a szövegek
befolyásolnak és rögzítenek. Katolikus részről mindezidáig sohasem született ilyen
elmélyült és alapos reflexió, amely nemcsak állította, hanem ténylegesen ki is fejtette a zsidóság és kereszténység genetikai kapcsolatának szövegszerű megnyilatkozását. A két vallás az Igében találkozik, s bár ennek az Igének végső távlatairól
és mibenlétéről eltérő az álláspontjuk, azért megközelítésük sok szempontból párhuzamosságokat, nagybecsű közös kincseket mutat. Csak egymás szeretetben való
megismerése hozhat reményteljes jövőt.13 A két vallás közti kapcsolat keresztény
részről mindenesetre kötelesség, amely mint minden valódi kötelesség a felszabadulás és az önmagunkra találás útja. Az Írások mélyebb megértése valójában állandó
párbeszédre hív, s ezért valódi értelemben a párbeszéd mesterévé kell hogy avasson.
A párbeszédben pedig megújul az ember.14

Néhány jellemző szövegrész és nyitott kérdés
Az eddigiekből kitűnhetett, hogy néhány oldalon nem lehet bemutatni a dokumentum által átölelt minden részletkérdést, de ez elvileg nem is szükséges, ha a dokumentum nemsokára magyar nyelven is hozzáférhető lesz. Néhány olyan szempontot
és szövegrészt szeretnénk még kiemelni, amelyek valamilyen okból különösen is
fontosnak tűnnek. Szempontjaink valószínűleg keresztény jellegűek, ahogy zsidó
részről sajnos nem ismerünk választ vagy reakciót a Pápai Biblikus Bizottság dokumentumával kapcsolatban.

13
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XVI. Benedek pápa 2011. szeptember 22-én a berlini Reichstagban a zsidóság képviselői
előtt szintén a kapcsolatból születő reményre utalt: „Dieser Dialog soll die gemeinsame
Hoffnung auf Gott in einer zunehmend säkularen Gesellschaft stärken. Ohne diese
Hoffnung verliert die Gesellschaft ihre Humanität.” (Erősítse dialógusunk az Istenbe vetett
reményt az egyre szekularizáltabb világban. Enélkül a remény nélkül a társadalom elveszíti
emberséges arcát.)
XVI. Benedek pápa a 2007. április 25-i általános kihallgatáson Órigenészről beszélt. Tanításának végén, amelyben főként Órigenésznek a Szentírásra való odahallgatását állította
példaképül, a következő szakaszt idézte Órigenésznek a Számok könyvéhez írott homíliájából (9,4): „Nem nevezem a Törvényt ’Ó-szövetségnek’, ha a Lélekben értem meg. A Törvény csak azok számára lesz ’Ó-szövetség’, akik test szerint akarják érteni”, vagyis csak
a szó szerinti alakjával törődnek. A pápa azonban folytatta Órigenész szavait: „Nekünk
azonban, akik az evangélium Lelke és értelme szerint értjük és tesszük, a Törvény mindig
új, s a két szövetség egyetlen új szövetség, nem az időbeli dátuma miatt, hanem új értelme
miatt… A bűnösnek viszont és azoknak, akik nem figyelnek a szeretet szövetségére, az
evangéliumok is elévülnek.”

Az első szöveg a két szövetség kapcsolatát a „beteljesedés” fogalmával írja le
(a 21. pontban), ugyanakkor ezt a fogalmat jelentősen, számos kortárs keresztény számára is sokat mondóan újraértelmezi. A keresztény hit az Írások és Izrael várakozásának beteljesedését Krisztusban ismeri fel, de nem csupán úgy, mint
egyszerű megvalósulását mindannak, ami meg volt írva. Egy ilyenfajta koncepció
túlságosan is leegyszerűsítő lenne. A keresztre feszített és feltámadt Krisztus misztériumában a beteljesedés valójában előre nem látható módon megy végbe. Ez a
beteljesedés felülmúlást is jelent. Jézus nem egyszerűen egy előre meghatározott
szerepet játszik – a Messiás szerepét –, hanem a Messiás és az üdvösség fogalmának olyan beteljesedést ad, amelyet előtte el sem lehetett volna képzelni, új
valósággal tölti meg e fogalmakat, úgy is fogalmazhatnánk, hogy „újat teremt”
(2Kor 5,17; Gal 6,15). Tévedés lenne tehát az ószövetségi próféciákat a jövőbeli események egyfajta fényképeinek tekinteni. A szöveg ezután óv is attól, hogy
túlságosan gyakran mint bizonyító erejű tényre hivatkozzunk az ószövetségi jövendölések beteljesedésére. Az ószövetségi próféciáknak megvan a maguk történeti jelentése, éppen történeti mivoltukban megvan egyfajta irányulásuk, amely
irányban ugyanakkor a jövőben más is feltűnhet, mint amit a próféta (vagy tágabb
értelemben a prófétai értelemben vett ősi szöveg) ténylegesen mondani akart. Az
„írásbizonyítékok” azoknak a hívőknek szolgálhatnak bizonyítékul, akiknek élénk
tudata van Isten üdvözítő művének egységéről és hatékonyságáról. Az Ószövetség
és az Újszövetség olvasói, bármilyen valláshoz tartozzanak is, autentikus emberi
megnyilatkozásokat találnak bennük, olyan emberekét, akik hatékonynak tapasztalták életükben az élő Isten művét. A „beteljesedés” elfogadása valójában nem
más, mint a történelemben önmagát feltáró, kinyilatkoztató Isten egységének és
jelenlétének elismerése.15
Egy másik szöveg, amelyet idézni szeretnénk, a zsidóságnak az evangéliumokban
megjelenő képével foglalkozik. A 78. pont a következőket írja: A zsidó nép már az
Ószövetségben is két ellentétes oldalról mutatkozik meg: egyrészt mint olyan nép,
amely arra hivatott, hogy Istennel tökéletesen egyesüljön, másrészt pedig mint
bűnös nép. Mindkét oldalnak meg kellett nyilvánulnia Jézus nyilvános élete folya15

Hasonló következtetésre jut D. Wiederkehr, „Entfernungen – Annäherungen – Horizonte:
Bewegungen eines Gesprächs um den einen Gott”, In: C. Thoma, M. Wyschogrod (szerk.),
Das Reden vom einen Gott bei Juden und Christen (Bern 1984) 221-227. A 225. oldalon így
ír: „a kölcsönös megértés egyetlen lehetéges helye a kinyilatkoztatás történetének értelmezése. A zsidó istentan ezen a talajon egyfajta bátorsággal Isten feszültséggel teljes kapcsolatokra való készségét feltételezte; de erről a talajról indult el a keresztény Szentháromságtan
is, előbb a háromság kinyilatkoztatás-teológiai és üdvtörténeti-teológiai kifejtésével. Csak
miután az sajnálatos módon bezárkózott az isteni valóság belső világáról való spekulációba,
akkor veszítette el a kinyilatkoztatás történetének közös helyét. Ezért most újra fel kell keresni ezt a helyet…”
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mán. Jézus szenvedésének pillanatában úgy tűnt, a negatív oldal kerekedik felül,
még a tizenkettő magatartásában is; a feltámadás azonban megmutatta, hogy valójában az isteni szeretet győzedelmeskedett, és mindenkinek bűnbocsánatot és
új életet szerzett. A dokumentum fontosnak látja megemlíteni, hogy Jézus szenvedésének pillanatában a tizenkettő is árulóvá lett. Ez mintegy jelzi, hogy nem a
zsidó nép árulása és a kereszténység hűsége áll szemben egymással, bármennyire
is valami hasonló sémát igyekszik követni voltaképpen bárki, aki polémiába keveredvén a saját álláspontját védi. A keresztény teológiai felfogás szerint Jézus
valóban Isten végleg felkínált jósága találkozik az ember végső elzárkózásával és
gonoszságával. S ha igaz, hogy az üdvösség a zsidóktól származik (vö. Jn 4,22),
vagyis Isten az ő körükben akart belépni a jótól és rossztól terhes történelembe,
akkor szükségszerű volt, hogy rajtuk nyilvánuljon meg a világ hisztérikus ellenállása is, amely egy ideig annál hevesebben védekezik, minél nyilvánvalóbban hívja
változásra a végtelenül jóságos és emberszerető Isten. A szívek „megkeményítésének” témája az „egy Bibliában” az egyiptomi fáraótól a tanítványokig tart (vö. Kiv
3,19; Mk 8,14-21), de az ember szerencsétlenségére alighanem ma is folytatódik.
Végül megemlítjük, hogy a dokumentum sürgeti (87) az „elismerő, tisztelet- és
szeretetteljes magatartást a zsidó néppel szemben”, mindenesetre nem foglal állást
a zsidóság felé irányuló keresztény misszió ügyében.16 E kérdést illetően látnunk
kell, hogy a dokumentum kérdésfelvetése nem dogmatikai, hanem egzegetikai
jellegű, így határai egyfelől a szövegre koncentráló mivoltából, másfelől a korai
történelmi szakaszra való koncentrációjából fakadnak. Bár felmutatja a zsidó és
a keresztény írások nagy közös témáit, ezt az ekkléziológiai alapú távlatot nem
érinti, az írásokban kibontakozó alapvető megfelelésen túl a kölcsönös emberi
elismerés útját ajánlja. Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a további kérdések tisztázása a vallásközi párbeszéd távlata, illetve egyházi részről a dogmatikai
szakértők feladata lehet.
16
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Mint ismeretes, XVI. Benedek pápa többször utalt arra, hogy bár a keresztények imádkoznak a zsidók megtéréséért, missziós tevékenységet nem folytatnak körükben. Vö. J.
Ratzinger, XVI. Benedek, A Názáreti Jézus II. A jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig
(Szent István Társulat, Budapest 2011) 42-43. A szöveg egyfelől hangsúlyozza a pogányok
felé megnyíló misszió fontosságát és lendületét, másfelől azt állítja, hogy a misszió középpontjában nem az egyén üdvösségének biztosítása áll, hanem az egyetemes küldetés,
amely minden népre irányul. A zsidóság megtérése Isten különleges ajándéka lesz, addig a
zsidóság is egyfajta jel, „élő igehirdetés, amelyre az Egyháznak is utalnia kell” (a pápa itt
Hildegard Brem szavait idézi). A témához magyar nyelven olvasható kifejtés Tatai I., Az
Egyház és Izrael (Missziológiai tanulmányok 5; Budapest ?) 173-178. A Tatainál kifejtett
nézetek közül J. Ratzinger bizonyos pontokban mintha F. Mußner látásmódjához állna
közel, aki az Egyház útját látja kerülő útnak, amely majd az idők végén Isten teljesen szuverén kegyelmi döntése alapján beletorkollik Izrael külön útjába.

Összefoglalás
A röviden ismertetett dokumentum jelentős feladat elé állítja a keresztény bibliaértelmezőket, és fontos üzenete van a lelkipásztorok számára is. A zsidóság képviselői számára ugyanakkor, mint a tisztességes és testvéri párbeszédre tett ajánlat,
az őszinteségben és tiszteletben megmutatkozó szeretet gesztusa mutatkozik meg.
A teológia saját lényegéhez visszatérve, önnön küldetésére ráeszmélve adhat legtöbbet a társadalomnak is. A kölcsönös félreértések és gyanúsítások leépítése csak
hosszú, nem ritkán fájdalmakkal terhelt tanulási folyamatban lehetséges, amelynek része lehet a dokumentumban példásan megvalósított és a továbbiakra is ajánlott forráselemző, az írások értelmét ma is közösen kereső munka.
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NÉMETH Pál
főiskolai tanár, Külkereskedelmi Főiskola

Iszlám-keresztyén párbeszéd
a Krisztus utáni nyolcadik századból
Bevezetés
Amikor az iszlám hódító útjára indult, és Szíria, Irak és Perzsia földjét elérte,
virágzó keresztyén kultúrával találkozott. A pogány hellenista műveltség egykori szellemi fellegvárai a hellenizálódott keresztyén műveltségnek és tudománynak is központjaivá lettek. Csak a fontosabbakat említjük: Antiochia, Caesarea
(ma: Kayseri), ar-Ruhá (az ókori Edessza, ma: Urfa), Niszibisz (ma: Nusaybin),
Harrán és a perzsa Gondísápúr. Irak és Perzsia területén élő keresztyének többsége nesztoriánus volt. Önálló nemzeti egyházszervezetet építettek ki, élén a saját
katholikosszal, később pedig a teljesen független patriarchával.
Az omajjáda kalifátus bukása után az abbászida uralkodók székhelye Bagdad
lett. A bagdadi kalifák mértéktartó tiszteletet mutattak az iszlám által megtűrt
monoteista vallások hívei és vezetői iránt. Ezt birodalom-építő érdekből tették.
Az abbászida uralkodók a keresztyénség hiteles képviselőinek a nesztoriánusokat
tekintették. Miután a patriarchátus székhelye a birodalom fővárosába, Bagdadba
költözött, gyakran megfordult a nesztoriánusok nagy egyházszervező patriarchája,
I. Timótheosz a harmadik abbászida kalifa, Al-Mahdi udvarában. A kalifa társaságában (madzslisz) politikai, filozófiai és irodalmi témák mellett megvitattak vallási kérdéseket is. Ezek a megbeszélések tudatosan alakított és mindkét fél részéről
alaposan átgondolt vallásfilozófiai disputák voltak, melyekről irodalmi formába
öntött – esetünkben a keresztyén fél nézeteit részletesen kifejtő – összefoglalás is
készült.
A vallások közötti párbeszéd, a dialógus korunk divatos feladatává vált. A megbeszélések azonban nem mennek túl az óvatos tapogatózáson, udvarias és üres
formulák ismételgetésén, amelyekkel a tényleges és lényeges kérdéseket megkerüljük.
Az I. Timótheosz és Al-Mahdi párbeszédét azért is érdemes áttanulmányoznunk,
mert láthatjuk belőle, hogy a vita egykoron komoly vallási tartalmak körül forgott
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és hitvallás jellege volt. Tartalmi felépítése és előadási formája a katekizmusra
emlékeztet. Anélkül, hogy közeledtek volna az álláspontok, s talán mindkét fél saját vallásának hitében megerősödve zárta le a maga részéről a vitát, annyi mindenesetre nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy miközben a másik érveit tudatosítjuk,
mélyebben és alaposabban megismerjük saját keresztény hitünknek igazságát.
A párbeszéd szövegének első megfogalmazása valószínűleg szír nyelven történt.
Ezt fordították le vagy dolgozták fel később arab nyelven. Egy rövidebb, tömörített változatának arab kritikai szöveggondozását több kézirat gondos egybevetésével Rudolf Caspar végezte el (Islamo-christiana 3 – 1977, 125–152. pp.). Ennek
magyar fordítását korábban közreadtuk a Vigilia 2009/8. számában a 622–632.
lapokon „Iszlám–keresztény párbeszéd – Bagdad, anno Domoni 781” címmel. A
Párbeszéd arab szövegének bővebb változatát elsőként Luis Cheiko adta ki az
al-Machriq című folyóirat XIX. évfolyamában (1921) a 359–374. és a 408–418.
lapokon. Fontos még Samir Khalil Samir szövegkiadása a Christian Arabic
Apologetics During the ‛Abbāsid Period (750–1258) (Brill, New York, 1994)
című gyűjteményben. Az itt következő magyar nyelvű fordítás Clint Hackenburg,
An Arabic-to-English Translation of the Religious Debate between the Nestorian
Patriarch Timothy I and the ‛Abbāsid Caliph al-Mahdī című disszertációjának
(The Ohio State University, 2009) arab szöveggondozása alapján készült.
*
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Vallási párbeszéd, amely al-Mahdi, a hívők fejedelme1
és Timotheosz katholikosz, nesztóriánus patriarcha között
zajlott a Krisztus utáni nyolcadik században2
Arab nyelvből fordította: Németh Pál
A fordítást az eredetivel egybevetette: Saleh Thaier
Előszó
1 – Az említett Timotheosz3 levelet írt barátjának, amelyben tudósítja őt arról a
párbeszédről, amely közte és a hívők fejedelme között zajlott. Ennek a levélnek a végén így szól:
2 – Napokkal korábban bementünk győzedelmes királyunk színe elé. És midőn
beszélgetést folytattunk az isteni természetről és annak örökkévalóságáról,
olyan dolgot mondott nekünk a király, amilyent korábban még sohse hallottunk tőle:
Első fejezet:
Krisztus Isten Igéje, aki megjelent testben a mi megváltásunkra
Bevezető
3 – Óh katholikosz!4 Egy olyan embernek, mint amilyen te vagy, aki
tudós és tapasztalt, nem illik a magasságos Istenről azt mondani, „hogy ő as�szonyt vett magához és fiút nemzett vele”5.
1
2
3

4

5
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Al-Mahdi ibn al-Manszúr abbászida kalifa (775–785), a „hívők fejedelme” elnevezés a
kalifa egyik méltóságjelzője.
Hagyományosan elfogadott vélemény szerint pontosan 781-ben.
I. Timótheosz nesztoriánus katholikosz-pátriárcha (780–823) a mai Erbíl nevű iraki várostól délnyugatra fekvő egykori Hazza nevű faluban született 727/728-ban, aztán egy Basós
nevű falucska monostori iskolájában nevelkedett Szafszáfa környékén. Megtanult görögül
és arabul. Bibliai írásmagyarázattal és Arisztotelész filozófiájával foglalkozott. Elsajátította a görög és szír nyelvű művek arab nyelvre való fordításának művészetét. 769/770-től
Béth Bagás püspöke, 779/780-ban vitatott választással emelték a katholikosz-pátriárchai
székbe, 823 elején 94 éves korában halt meg Bagdadban.
A „katholikosz” (arabul: dzsáthalíq, magyarul: általános püspök) cím eredetileg egy bizonyos terület nemzeti egyházának fő metropolitáját jelöli, aki Mezopotámia és Perzsia egész
területének legfőbb pásztora s jogköre alig kisebb a pátriárcháénál. Miután a Markabtában
összehívott nemzeti zsinat (424) nesztoriánus püspökei kimondták egyházaik függetlenségét a bizánci és az antiochiai pátriarchától, a perzsa nemzeti egyház feje 486-ban felvette
„az egész kelet katholikosza és pátriárchája” címet.
Vö. Korán 6:101

4 – Ezt válaszoltuk: Óh istenszerető király! Ki lenne az, aki ekkora káromlást
szólna a felséges és hatalmas Isten ellen!?
5 – Akkor így szólt hozzám a győzedelmes király: Mit vallasz tehát Krisztusról?
Kicsoda ő?
6 – Ezt feleltük a királynak: A Krisztus Isten Igéje, aki megjelent testben a világ
megváltására.
1. A Krisztus Istennek Fia
7 – Azután győzedelmes királyunk megkérdezte tőlem: Nem vallod-e, hogy a
Krisztus Istennek Fia?
8 – Ezt feleltem: Mi kétségtelenül ezt valljuk, mivel így tanultuk magától Krisztustól. Hisz meg van írva róla az Evangéliumban6, a Tórában és a Prófétáknál7, hogy ő az Isten Fia. De az ő születése nem olyan, mint a testi születés,
hanem csodálatos születés, amely felülmúlja azt, ami értelemmel felfogható,
és nyelvvel kifejezhető, amint ez illik is az isteni születéshez.
9 – Győzedelmes királyunk megkérdezte: Hogy is van ez?
10 – Ezt feleltük: A Krisztus Fiú, és minden időnek előtte született. Tehát nem
kutathatjuk ezt a születést, sem fel nem foghatjuk, mert Isten minden tulajdonságában felfoghatatlan.
11 – Viszont egy természetből vett hasonlattal élünk: Mint ahogy megszületnek a
sugarak a Napból, és az ige a lélekből, ugyanígy a Krisztus is, minthogy ő Isten
Igéje, az Atyától született minden időnek előtte.
2. A Krisztus Szűz Mária Fia
12 – Győzedelmes királyunk megkérdezte tőlem: Nem mondjátok-e, hogy a
Krisztus szűz Máriától született?
13 – Ezt feleltük: Mi azt valljuk és hisszük, hogy Krisztus az Atyától született,
minthogy az ő Igéje, és szűz Máriától született, mivel ő ember. Atyától való
születése örökkévaló, minden időket megelőz, Máriától való születése pedig
időbeli, apa nélküli, nem házasságból való, anyja szűziességének sérelme nélkül.
6
7

Az „Evangélium” kifejezés szorosabb értelemben a négy kanonikus evangéliumra vonatkozik, de jelölheti a teljes Újszövetséget is.
A „Tóra és a Próféták” kifejezéssel – együtt, de külön-külön is – az Ószövetséget jelöli a
szerző.
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14 – Istenszerető királyunk ezt mondta nekem: Az, hogy Krisztus Máriától házasság nélkül született, meg van írva és bizonyos. De miként lehetséges, hogy ez
a szülés a szülő asszony szűziességének sérelme nélkül történt?
15 – Ezt feleltük a királynak: Ez a dolog, ha a természetet tekintjük, akkor képtelenség, és nem történhetik a szűziesség sérelme nélkül. Mert egyáltalán nem
lehetséges, hogy ember szülessék, de még az sem, hogy megfoganjon anélkül,
hogy férfi közösülne asszonnyal.
16 – Ha azonban a természet Teremtőjének hatalmát tekintjük, akkor lehetséges
ez, mármint hogy a szűz szűziességének sérelme nélkül szüljön, mert a magasságos Istennek mindenre van hatalma, őnála semmi sem kivihetetlen.
17 – Nekünk van erre bizonyítékunk a Szentírásban és a természetben, amelyek
világossá teszik számunkra, hogy egy ember születése lehetséges a szülő as�szony szűziességének sérelme nélkül.
18 – Vegyük először a Szentírásból. Meg van írva, hogy Éva Ádám oldalából
vétetett ki, anélkül, hogy az az oldalborda megrepedt volna.8 Krisztus pedig
– Békesség vele! – felment a mennybe anélkül, hogy az égboltozat meghasadt
volna. Ugyanígy szűz Mária is megszülte fiát anélkül, hogy szűziessége megsérült és károsodott volna.
19 – Másodszor a természetből. A gyümölcsök a termőfákból születnek, a látás
a szemből, az illatok a virágokból anélkül, hogy különválnának, és az egyik
elkülönülne a másiktól. Hasonlóképpen születnek a fénysugarak a Napból.
20 – Ilyen módon született Krisztus is Máriától anélkül, hogy szűziessége sérelmet szenvedett volna. Mert amiképpen örökkévaló születése felülmúlja az értelmet, ugyanígy időbeli születése is csodálatos.
3. Az egy Krisztusnak két természete van: isteni és emberi
21 – Királyunk megkérdezte tőlem: Hogy is van ez? Örökkévaló s mégis időben
született?
22 – Ezt feleltük: Krisztus nem örökkévaló mivoltában született Máriától, hanem
időbeli és emberi mivolta szerint.
23 – És ekkor így szólt hozzám győzedelmes királyunk: Akkor a Krisztus kettő;
egyik időbeli, a másik örökkévaló. Az örökkévaló – amint mondod – Istentől
való Isten, az időbeli pedig Máriától való ember.
8
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24 – Ezt feleltük: Óh király! A Krisztus nem kettő, sem nem két Fiú, hanem egy
Krisztus és egy Fiú, akinek két természete van, isteni és emberi, mivelhogy ő
Isten Igéje, aki emberi testet öltött magára, és emberré lett.
25 – Erre így szólt a király: A Krisztus mégis kettő: az egyik teremtetett és alkotás,
a másik pedig nem az.
26 – Ezt mondtam neki: Mi hisszük, hogy Krisztusnak két egymástól megkülönböztetett természete van, de azt is hisszük és valljuk, hogy ebből a két természetből egy Krisztus és egy Fiú ismerhető meg.
27 – Királyunk ezt válaszolta nekünk: Ha a Krisztus egy, akkor nem lehet kettő,
és ha kettő, akkor nem lehet egy.
28 – Mi azonban a következő bizonyítékot hoztuk fel ez ellen: Mint ahogy az ember is egy összetettsége és egységessége szempontjából, és mégis kettő a lelke
és teste tekintetében (amely kettő két megkülönböztetett természet, az egyikük
összetett és látható, a másik egyszerű és láthatatlan), ugyanígy az Isten Igéje
megtestesülése által két egymástól különböző természetűvé lett, az egyikük
isteni, a másik emberi, amint mondtuk.
29 – Ezzel együtt egyetlen Krisztus és egyetlen Fiú maradt személyének egysége
végett.
4. Krisztus Istennek Fia, nem pedig szolgája
30 – Győzedelmes királyunk megkérdezte tőlem: Nem mondta-e Jézus – Békesség vele! – „Vissza fogok menni Istenemhez és a ti Istenetekhez”?
31 – Ezt válaszoltuk: A mi Megváltónk valóban mondta ezt az igét, de van egy
másik ige is megírva előtte, amelyet méltó itt megemlíteni: „Elmegyek az én
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez”.9
32 – Királyunk ezt mondta: Itt bizony ellentmondás van. Mert hogyan lehetséges
ez? Ha atyja volt neki, akkor nem lehetett Istene, ha pedig Istene volt, akkor
nem lehetett atyja.
33 – Ezt feleltük neki: Óh istenszerető király! Itt semmiféle ellentmondás nincsen,
mert amennyiben az ő atyja természet szerint, nem Istene a természet által, és
amennyiben Istene a természet által, nem atyja természet szerint, hanem atyja
az isteni természet által, mert ő az ő szülötte öröktől fogva, ugyanúgy, mint
ahogy megszületnek a fénysugarak a Napból, az ige a lélekből, de ő az Istene is
emberi természetére nézve, mivelhogy ő Máriától született időbeli születéssel.
9
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34 – Tehát egy a Krisztus, kettős születéssel: az egyik közülük örökkévaló, a másik időbeli.
35 – Győzedelmes királyunk ezt mondta nekem: Hogyan lehetséges az, hogy a
Lélek nemz, mikor nincsenek szervei a nemzéshez?
36 – Ezt feleltük neki: Hogyan lehetséges az, hogy a Lélek teremt, mikor nincsenek cselekvő szervei? És amint ő megteremtette a világot ezek nélkül a szervek
nélkül, ugyanúgy született meg az Ige a születéshez szükséges szervek nélkül.
37 – Példának okáért a Nap a fényből szüli a sugarakat cselekvő szervek nélkül.
Ugyanígy a hatalmas és felséges Isten képes arra, hogy nemzzen és teremtsen
még akkor is, ha merőben egyszerű Lélek, és nem összetett. Ezért nemzi a Fiút,
és kibocsátja a Lélek a maga lényegéből, mint ahogy a Nap kibocsátja magából
a hőséget.
Második fejezet:
A Szentháromság
Bevezető
38 – Azután királyunk megkérdezte tőlem: Hiszel-e az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben?
39 – Ezt feleltem neki: Igen.
1. A három személy nem jelent három istenséget
40 – Ezt mondta nekem: Akkor tehát te három Istent hiszel és vallasz.
41 – Ezt feleltük neki: Ennek a három névnek a megvallása három személy megvallását jelenti, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Ő egyetlen Isten, egyetlen
természet és egyetlen lényeg. Annak megfelelően hisszük és valljuk ezt, amire
Jézus – Békesség vele! – világosan tanított minket, és amit a Prófétákból is
megtanultunk.
42 – Van nekünk bizonyítékunk erre a teremtményekben. Mint ahogy a mi istenszerető királyunk egy a szavával és a lelkével, és nem három király, s nem válhat külön tőle a szava és a lelke, és ahogy nem nevezhető királynak a szó és a
lélek nélkül, szintúgy a magasságos Isten is; Ő is egy az Igéjével és a Lelkével,
és nem három Isten, mivel nem válhat külön tőle az Ige és a Lélek.
43 – Úgy mint a Nap a sugaraival meg a hevével egy, és nem három Nap.
44 – Akkor ezt kérdezte tőlem a király: Különválhat-e az Ige és a Lélek az Istentől?
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45 – Erre ezt feleltük neki: Semmiképpen sem! Mert amint a fénysugarak és a
hőség sohasem válnak külön a Naptól, ugyanígy Isten Igéje és Lelke semmiképpen nem válnak külön tőle. Mert mint ahogy ha különválnának a Nap
sugarai és heve a Naptól, akkor megszűnne a fénye és forrósága, és többé már
nem lehetne Napnak nevezni, szintúgy a magasságos Isten is, ha különválna
tőle az Ige és a Lélek, akkor már nem lenne többé Beszélő és Élő Isten.
46 – A Beszélőt tekintve, nem mondható róla, hogy nélkülözi az Életet és a Lelket.
Ha valaki azt merészelné állítani az Istenről, hogy ő bármely időben az Ige és
a Lélek nélkül volt jelen, akkor káromlást szólna. Mert a magasságos Isten számára öröktől fogva megszületett az Ige mint a Beszéd forrása, szintúgy örökké
kiárad belőle a Lélek mint az Élet forrása.
47 – Királyunk megkérdezte tőlem: Vannak-e neked szentírásból vett nyilvánvaló
bizonyságaid arra, hogy az Ige és a Lélek öröktől fogva az Istenben vannak?
48 – Ezt feleltük: Nekünk erre többféle egyértelmű bizonyítékunk van.
49 – Először a próféták könyveiből:
50 – Így szól Dávid próféta: „Az Úr Igéje által készültek az egek és szájának Lelke
által minden serege.”10 Ezt is mondja: „Isten Igéjét magasztalom”11 Aztán amikor
a halottak feltámadásáról tanít, így szól: „Ha elküldöd Lelkedet, megteremtetnek,
és megújítod a föld színét.”12 Dávid itt nem a teremtett világot dicsőíti és magasztalja, és nem nevezi meg a teremtmény és az alkotás teremtőjét és megújítóját. Egy
másik helyen pedig úgy beszél Isten Igéjéről, mint akinek nincs kezdete és vége,
midőn így szól: „Óh Uram! A te Igéd mindörökké szilárd marad a mennyekben.”13
51 – Ugyanígy Ézsaiás próféta is, Dávidhoz hasonlóan beszél az Isten Igéjéről,
midőn így szól: „Megszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk Igéje örökké
megmarad.”14
52 – Másodszor a szent Evangéliumból: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige.”15 Aztán így szól a Lélekről: „Benne volt az Élet, és
az Élet volt az emberek világossága.”16 Tehát Istenben van az Ige és az Élet,
vagyis a Lélek.
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53 – Ezzel a kifejezéssel azonban, hogy „volt az Ige”, nem arra utal, hogy neki
kezdete van, hanem azt jelzi, hogy minden időknek előtte volt. Aztán az „Ige”
kifejezéssel sem teremtetésére utal, hanem örökkévalóságára, arra, hogy nem
teremtmény.
54 – És minthogy a Lélek Élet volt, és az Élet öröktől fogva jelen van az Istenben,
ezért a Lélek is örökké jelen van az Istenben. Az Isten Lelke pedig élet és világosság az emberek számára.
55 – Azután Jézus – Békesség vele! – amikor beszélt Atyjához, ezt mondta: „Most
pedig dicsőíts meg engem, óh Atyám, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt
nálad a világ létrehozása előtt”.17 Ezzel azt erősíti meg, hogy neki már volt
dicsősége mielőtt még bármelyik teremtmény lett volna, és az ő dicsőségének
nincs kezdete, mert hiszen ezt mondja: „azzal a dicsőséggel, amely az enyém
volt nálad a világ létrehozása előtt”.
56 – Amikor mennybe ment, megparancsolta tanítványainak18: „Menjetek el, és
tegyétek tanítvánnyá az összes népeket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében”19 Jézus azonban – Békesség vele! – nem
szokta felsorolni a teremtményeket a teremtővel együtt, sem pedig időbelit
azzal együtt, akinek nincs kezdete sem vége.
57 – Mint ahogy a természetükre nézve különböző dolgokat (mint amilyen a Nap,
a kő, a ló, a gyöngy és a réz stb.) nem sorolják fel a logika művelői egymással együtt, hanem például csak három gyöngyszemet vagy három csillagot –
amelyek egyenlők egymással természetükre nézve, és mindenben hasonlítanak
egymásra – sorolnak fel együtt. Ugyanígy Krisztus sem tehette volna meg,
hogy az Igét és a Szentlelket Istennel együtt sorolja fel, ha nem ismerné, hogy
ők természetük tekintetében egyenlők (vele).
58 – Másképpen hogy történhetne meg, hogy Isten a neki kijáró tiszteletben és
a királyi hatalomban egyenlő lenne olyan valakivel, aki a természete szerint
nem Isten? Különben hogy lenne közös lényege annak, aki időbeli, azzal, aki
örökkévaló? Mert a szolgák nem részesülnek a királynak kijáró tiszteletben,
hanem csak a fiak.
17
18

19
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2. A három személy különbözik anélkül, hogy külön válna
59 – Azután királyunk így szólt: Milyen megkülönböztetés van a Fiú és a Lélek
között? Hogyan van az, hogy a Fiú nem a Lélek, és a Lélek nem a Fiú? Amikor
nincs különbség Istenben aszerint, hogy ő nemző vagy hogy kibocsátó, hisz te
mondtad, „hogy ő egyszerű, és nem összetett”.
60 – Ezt válaszoltuk: Óh király! A személyek között a lényegre nézve egyáltalán
nincs semmi megkülönböztetés, de ha egyenként nézzük őket, már megvan ez
a megkülönböztetés. Ez pedig az, hogy az egyiknek olyan tulajdonsága van,
hogy nem születik, a másiknak meg olyan, hogy születik, megint másiknak
pedig az, hogy származik.
61 – Az Atya a forrása mind a Fiúnak, mind a Szentléleknek. Emezt öröktől fogva
nemzi, amazt kibocsátja. Ez azonban nem testi különválással és elkülönüléssel
történik, sem pedig a nemzéshez és kibocsátáshoz szükséges szervek közvetítésével.
62 – Az Isten azonban sem nem összetett, sem nem testi. A különválás és a testrészek csak a testeknél jöhetnek szóba. Minden test összetett. Az elkülönülés
és a testrészek szintén az összetett dolgok és a testek sajátosságai. Az Isten
pedig nem ilyen. Így tehát nem lehetséges, hogy a Magasságos Istennel bármi
megférjen az említett különválásból és elkülönülésből.
63 – Van egy másik hasonlatunk is a természetből. Ez pedig az, hogy a lélekből
születik az ige és árad ki a szeretet különválás és szervek közvetítése nélkül. A
szeretet megkülönböztethető az igétől, és az ige nem szeretet.
64 – Ugyanígy a Nap árasztja a világosságot és a hőséget, de ez nem különválással vagy különleges szervekkel történik. A teljes világosság a teljes Napból
születik, és a hőség is a teljes napkorongból árad.
65 – Az ige és a szeretet a maguk teljességében jelen vannak a léleknél. Ugyanígy
mind a világosság, mind pedig a hőség a Napnál, de nem keveredik a világosság a hőséggel, sem a hőség a világossággal.
66 – Szintúgy az Ige és a Lélek: az egyik születik, a másik kiárad az Atya Istentől
különválás és különleges szervek közvetítése nélkül felfoghatatlan és meghatározhatatlan módon. Sajátságaikat tekintve a Fiú nem az Ige, és az Ige nem a Fiú.
67 – Azután miként az íz és az illat kiárad az almából, és az illat nem az egyik
részéből árad, az íz pedig a másikból, hanem mindkettő a teljes almából származik; és az íz nem illat, s az illat sem íz. Ugyanígy születik a Fiú az Atyától,
és származik tőle a Lélek nem meghatározható módon. Tehát örökkévaló származik örökkévalótól, és ami nem alkotás attól, ami nem alkotás.
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68 – Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem válnak külön egymástól, sem nem elegyednek, sem nem keverednek, de különböznek személyeikben, egyenlők természetük szerint, mert a magasságos Isten egyetlenegy lényegére és természetére nézve, és három személyeit tekintve.
3. Testet öltött-e mindhárom személy?
69 – Aztán királyunk így szólt hozzám: Ha a személyek nem válnak külön, és
nem különülnek el egymástól, akkor az Atya és a Szentlélek a Fiúval együtt
megtestesültek.
70 – Ezt válaszoltuk: Mint ahogy a király igéje és szava, amikor egyesül, azaz
felíratik a papírlapra, nem mondható a lelkéről és az értelméről, hogy egyesült, azaz felrótták a papírlapra, pedig a lelke és értelme nem válnak külön a
szavától. Ugyanígy Isten Igéje testet vett fel anélkül, hogy az Atyától és Szentlélektől különvált és elkülönült volna. Így tehát nem mondható az Atyáról és a
Szentlélekről, hogy testet öltöttek.
71 – Ugyanígy az ige, amely a lélekből születik, hangot ölt magára a levegő hatásai következtében anélkül, hogy különválna a lélektől és az értelemtől. Ezért
nem mondható a lélekről, sem az értelemről, hogy hangot ölt magára. Ezért
nincs ember, aki bármikor ilyet mondhatna: „Hallottam valakinek a lelkét,
vagy valakinek az értelmét”. Csak azt mondhatja, hogy „Hallottam valakinek
a szavát”, amely nincs távol, s nem válik el, sem nem különül el lelkétől és
értelmétől. Ugyanígy az Isten Igéje felvette a mi testünket, de nem különült el
és nem került távol az Atyától és a Lélektől. Ezért egyáltalán nem mondható az
Atyáról és a Lélekről, hogy az Igével együtt testet öltöttek.
Harmadik fejezet:
Krisztus a mi fejedelmünk és vezetőnk
Bevezető
72 – Miután ezt elmagyaráztuk, királyunk megkérdezte tőlünk: Ki a te fejedelmed
és vezetőd?
73 – Ezt feleltem neki: Jézus Krisztus – Békesség vele!
1. Miért nem vagytok körülmetélve Krisztushoz hasonlóan?
74 – Aztán megkérdezte tőlem a király: Körül volt-e metélve a Krisztus, vagy
pedig nem?
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75 – Ezt feleltem neki: De igen.
76 – Így szólt hozzám a király: Akkor te miért nem metélkedsz körül? Ha a te fejedelmed és irányítód Jézus Krisztus körülmetéltetett, akkor ez szükségszerűen
magával hozza, hogy te szintén körülmetélkedj.
77 – Ezt válaszoltam neki: Óh király! Jézus Krisztus körülmetéltetett és meg is
keresztelkedett. Körülmetéltetése nyolcadnapra volt a Törvény parancsa szerint20, megkeresztelkedése körülbelül harminc évre rá történt, s megkeresztelkedésével eltörölte a körülmetéltetést.21
78 – Krisztus megtartotta az egész Törvényt, hogy a zsidókat az üdvösség felé
vonzza, de én nem vagyok köteles a Törtvényt megtartani, hanem csak az
Evangéliumot. Éppen ezért – még ha Krisztus körülmetéltetett is – én nem
metélkedem körül, hanem hozzá hasonlóan megkeresztelkedem vízzel és Lélekkel, és őbenne hiszek. Mert Krisztus megkeresztelkedett, és a szükségszerűség kötelez engem a keresztségre, és ezzel elhagyom az árnyékot és a jelképet,
s az eredetit és az igazságot követem.
79 – Aztán megkérdezte tőlem a király: Hogyan törölte el Jézus – Békesség vele!
– a körülmetélést? És mi az a jelkép, amiről szóltál?
80 – Ezt feleltük neki: Óh Király! A Tóra a maga egészében csak jelképe az Evangéliumnak. Az áldozatok, amelyek elő voltak írva a Törvényben csak Krisztus
áldozatára utaló jelzés voltak. Aztán a Törvény szerinti papság és főpapság a
Krisztus papságára és főpapságára utaló jelképek. A testi körülmetélés pedig a
lelki körülmetélés jelképe volt.
81 – Amint eltörölte Evangéliumával a Tórát, áldozatával az áldozatokat, főpapságával a törvény szerinti főpapságot, ugyanúgy eltörölte a körülmetélést, amely
emberkéz cselekedete által ment végbe, az ő körülmetélésével, azaz a keresztséggel, amely nem emberkéz cselekedete által történt, hanem a Szentlélek erejével. Ez pedig a mennyei királyságnak és a halottak közül való feltámadásnak
a titka.
82 – Királyunk így szólt hozzám: Ha Jézus – Békesség vele! – eltörölte a Törvényt
és összes parancsolatait, akkor ellensége volt és ellentmondott neki. Mert egymásnak ellentmondónak azokat a dolgokat nevezzünk, amelyek kölcsönösen
cáfolják egymást.
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83 – Ezt válaszoltuk neki: Amint a csillagok fénye eltűnik a Nap világosságánál, a
gyermekkor cselekedeteit eltörlik a férfikor tettei22, a földi királyság teljességét pedig a mennyei királyság, mégsem mondható, hogy a Nap a csillagoknak
ellentéte, vagy az ember önmagának, avagy az Isten királysága az emberek
királyságának, ugyanígy midőn Jézus – Békesség vele! – eltörölte a mózesi
Törvényt az ő Evangéliumával, akkor nem mondott ellent neki és nem volt az
ellensége.
2. Miért nem Jeruzsálem felé fordulva imádkoztok
Krisztushoz hasonlóan?
84 – Királyunk így szólt hozzám: Jézus – Békesség vele! – születésének idejétől
egészen a mennybemeneteléig hol imádkozott és borult le? Ugye a jeruzsálemi
templomban?
85 – Ezt feleltük neki: Igen.
86 – Így szólt hozzám a király: Akkor te miért Keleten borulsz le és imádod az
Istent?
87 – Ezt válaszoltuk neki: Óh király! Az igazi leborulás az lesz, amelyet majd az
emberek Isten előtt végeznek a menny királyságában. A földi Paradicsom a
mennyei Paradicsomra utaló jelkép volt. S az a helyzet, hogy a Paradicsom
Keleten volt, ezért – nagyon helyesen – mi Keleten borulunk le és imádkozunk, ahol a földi Paradicsom volt, amely a Paradicsomra utaló jelkép, mint
mondottuk.
3. Hogy’ lehet Krisztus a ti Istenetek, mikor ő imádkozott
és földre borult?
88 – Ekkor királyunk így szólt hozzám: Mit tartasz Jézusról? – Békesség vele!
Vajon ő is leborult és imádkozott?
89 – Ezt feleltük neki: Igen, ő szintén imádkozott és földre borult.
90 – Azután királyunk így szólt hozzám: Azzal, amit mondtál, tagadod Krisztus
istenségét. Ha imádkozott és földre borult, akkor nem lehetett Isten. Ha Isten
volt, akkor nem imádkozott volna és nem borult volna le.
91 – Ezt feleltük neki: Isteni mivoltában nem borult le és nem imádkozott, hanem
előtte borultak le, és hozzá imádkoztak. Emberi mivoltában viszont leborult és
imádkozott. De már korábban világossá tettük, hogy ő egyszerre Isten és ember.
22
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Negyedik fejezet:
Miért nem fogadod el a Szentírás tanúságtételét Mohamedről?
Bevezető
92 – Királyunk ezután áttért erről a tárgyról egy másik témára, és ezt mondta nekem:
Mi az oka annak, hogy te elfogadod Krisztust és az Evangéliumot a Tóra és a
Próféták tanúságtétele alapján, de nem fogadod el Krisztus és az Evangélium
tanúságtételét Mohamedről – Békesség vele!?
1. Krisztust a róla szóló sok tanúságtétel miatt fogadjuk el
93 – Ezt feleltem: Óh király! Örömmel vettünk sok Krisztusról szóló tanúságtételt
a Tórából és Prófétákból. Mindnyájan egyetértésben emellett tesznek bizonyságot.
94 – Némelykor az ő anyjáról tanúskodnak: „Íme, a szűz teherbe esik, és fiút
szül”23 Ebből tudjuk, hogy férfi és nő házassága nélkül fogant és született
meg, mert illett az Isten Igéjéhez, aki az Atyától született anya nélkül, hogy
anyától szülessen apa nélkül, s így a második születése tanúságtétel legyen az
első születéséről.
95 – Némelykor megmagyarázzák nekünk az ő nevét, mikor azt mondják róla,
hogy „hívják nevét Immánuelnek, csodálatosnak, tanácsadónak, hatalmas Istennek, világ fejedelmének”24
96 – És némelykor beszélnek csodáiról és ámulatba ejtő cselekedeteiről a következőképpen: „Íme, Istenetek jön bosszút állni, és maga Isten büntetése jön,
hogy megszabadítson titeket. Akkor a vakok szemei kinyílnak, a süketek fülei
megnyílnak, akkor ugrándozik a sánta, mint a gazella és örvendező éneket
zengedez a néma nyelve.”25
97 – Némelykor szenvedéseiről tanítanak minket: „És ő megöletik vétkeinkért,
megaláztatik bűneinkért”26
98 – Aztán feltámadásáról beszélnek: „Mert nem hagytad lelkemet a pokolban,
és nem engedted meg szentednek, hogy romlást lásson.”27 „Az Úr mondta
nekem: Te az én fiam vagy, ma nemzettelek téged.”28
23
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99 – Aztán mennybemeneteléről van szó: „Fölmentél a magasságba, és foglyot
ejtettél, és adományokat fogadtál el az emberek fiainak.”29 Szintén: „Fölment
az Úr dicsőségben, és az Úr kürt hangjával…”30
100 – Másik helyen szó esik a mennyből való második eljöveteléről: „Éjszakai
látomásban láttam, hogy íme, az ég felhőivel ember fiához hasonló jött, az
öregkorúhoz érkezett és eléje vezették, és adott neki hatalmat, tekintélyt és
királyságot, hogy minden nép, nemzet és nyelv imádja őt. Hatalma örökkévaló
hatalom, amely nem veszthető el, és az ő királyságának nem lesz vége”31
101 – Ezek az igék, és rajtuk kívül még sok másik is nyilvánvalóan Jézus Krisztus
mellett tanúskodnak, de egyáltalán nem láttunk egyetlen igét sem az Evangéliumban vagy a Prófétáknál, sem egyebütt, amely Mohamedről, cselekedeteiről
és nevéről tanúskodna.
2. Nem Mohamed-e a megígért Paraklétosz?
102 – Ekkor a mi kegyes és jóságos királyunk intett nekem, hogy ne mondjak
többet ennél. Aztán ismételten megkérdezte tőlem: Nem láttál-e valamilyen
tanúságtételt Mohamedről – Békesség vele!?
103 – Ezt válaszoltam neki: Egyáltalán nem, óh emberszerető király!
104 – Erre megkérdezte tőlem: Hát akkor kicsoda a Paraklétosz?
105 – Ezt feleltem neki: A Paraklétosz az Istennek Lelke.
106 – A király megkérdezte tőlem: Micsoda az Istennek Lelke?
107 – Ezt feleltem neki: Az Isten Lelke maga Isten, isteni természete van, és az a
sajátossága, hogy származik, amint Jézus Krisztus tanított minket róla.
108 – Győzedelmes királyunk így szólt hozzám: De kicsoda az, akiről Jézus – Békesség vele! – beszélt?
109 – Ezt válaszoltam neki: Krisztus ezt mondta tanítványainak: „Amikor felmegyek a mennybe, elküldöm a Lelket, a Paraklétoszt hozzátok, aki az Atyától
származik, akit a világ nem bír elfogadni, de ő nálatok és köztetek van. Aki
minden dolgot ismer, és minden dolgot megvizsgál, még az Isten mélységeit
is. És ő majd emlékeztet titeket az összes igazságra, amelyet mondtam nektek.
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Az dicsőít majd engem, mert abból vett, ami az enyém, és azt fogja elmondani
nektek.”32
110 – Királyunk így szólt hozzám: Mindezek Mohamed – Békesség vele! – eljövetelére utalnak.
111 – Erre ezt válaszoltam neki: Ha Mohamed volna a Paraklétosz – s mivel a
Paraklétosz Istennek Lelke – akkor Mohamed az Isten Lelke lenne.
112 – Az Isten Lelke pedig Istenhez hasonlóan határtalan, akkor tehát Mohamed
határtalan. Ami pedig határtalan, az láthatatlan. Eszerint Mohamed láthatatlan.
Annak pedig, aki láthatatlan, nincsenek testi tulajdonságai. Mohamednek tehát
nincsenek testi tulajdonságai. Akinek pedig nincsenek testi tulajdonságai, az
nem összetett. Mohamed tehát nem összetett.
113 – Ha pedig Mohamed összetett, testi tulajdonságai vannak, látható, körvonalazható, akkor ő nem az Isten Lelke. Aki pedig nem az Isten Lelke, az nem a
Paraklétosz. Mohamed tehát nem a Paraklétosz.
114 – Aztán a Paraklétosz a mennyből, az Atyától való, Mohamed pedig a földről
való, Ádám természetéből, tehát nem Mohamed a Paraklétosz.
115 – Továbbá a Paraklétosz ismeri az Isten mélységeit33. Mohamed azonban elismeri, hogy még azokat a dolgokat sem ismeri, amik vele és azokkal estek meg,
akik hisznek benne.34 Ezért tehát nem Mohamed a Paraklétosz.
116 – Aztán a Paraklétosz a tanítványokkal és a tanítványok között volt, amint
Jézus mondta, amikor beszélt hozzájuk. Mohamed nem volt sem a tanítványokkal, sem közöttük, tehát nem ő a Paraklétosz.
117 – Aztán a Paraklétosz Jézus – Békesség vele! – mennybemenetele után tíz
nappal megjelent a tanítványoknak. Mohamed viszont csak több mint hatszáz
esztendővel később jelent meg. Tehát nem Mohamed a Paraklétosz.
118 – Továbbá a Paraklétosz azt tanította a tanítványoknak Istenről, hogy ő háromszemélyű, Mohamed azonban nem vallotta ezt, tehát nem ő a Paraklétosz.
32
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belelátna az emberek szívébe vagy gondolataiba: „Én csak ember vagyok, ti mégis peres
ügyeitekkel jöttök elém. Előfordulhat az,hogy egyikőtök hamis bizonyítékot hoz fel testvére kárára, s én annak megfelelően ítélek, amit hallottam. Így ha valakinek testvére jogát
ítéltem oda, nem adtam neki mást, csak egy részt a pokol tüzéből.” Másik hagyományos
mondás szerint ezt mondta Mohamed: „Én a külső szerint tudok csak ítélni, a szívek az
Istenre tartoznak”.
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119 – Aztán a Paraklétosz sok csodát és számos jelet tett a tanítványok keze által,
Mohamed viszont egyetlen jelet sem cselekedett kortársai és az utánuk következők keze által. Tehát nem ő a Paraklétosz.
120 – Aztán a Paraklétosz természetére nézve egyenlő az Atyával és a Fiúval. És
ebből tudható, hogy ő is a mennyei erők teremtője. Mint ahogy Dávid próféta
mondja az Isten Lelkéről: „Lelke által teremtettek a mennyei és a földi erők
mindnyájan.”35 És az a helyzet, hogy Mohamed nem teremtő, ezért nem ő a
Paraklétosz.
121 – Ha lenne róla megemlékezés az Evangéliumban, akkor világosan utalnia
kellene az eljövetelére, a nevére, és megemlítenie anyját és népét az írásokban,
amint pontosan és világosan körül van írva Jézus – Békesség vele! – eljövetele
a Tórában és a Prófétáknál, őróla azonban egyáltalán nincs semmi említve. És
az Evangéliumban sincs semmi említés róla.
3. Nem hamisítottátok-e meg szentkönyveiteket azzal, hogy kihagytátok
belőlük a Mohamedre vonatkozó tanúságtételeket?
122 – Istenszerető királyunk így szólt hozzám: Amint a zsidók cselekedtek Jézussal – Békesség vele! – hogy nem fogadták el őt, ugyanazt tették a keresztyének
Mohameddel – Békesség vele! – mikor nem fogadták el őt.
123 – Ezt válaszoltam neki: A zsidók azért, hogy nem fogadták el Krisztust, méltók az ítéletre és a büntetésre, mert a Tóra és a Próféták telve vannak róla szóló
bizonyítékokkal és tanúságtételekkel. Mi azonban nem fogadtuk el Mohamedet, mert könyveinkben egyetlenegy bizonyíték sincs róla. Ezért ebben nem
vagyunk vétkesek.
124 – Erre a király ezt mondta nekem: Sok tanúságtétel és bizonyíték volt Mohamedről – Békesség vele! – könyveitekben, ti azonban megrontottátok és meghamisítottátok a könyveket.
125 – Ezt feleltem neki: Óh király! Honnan van nektek tudomásotok arról, hogy
mi meghamisítottuk a könyveket? És hol van az a hamisítatlan könyv, amelynek alapján megállapítottátok, hogy mi meghamisítottuk a szentkönyvünket?
Vegyétek elő, hadd lássuk és ragaszkodjunk hozzá, a meghamisított könyvet
pedig vessük el. Honnan tudjátok azért, hogy az evangélium meg van hamisítva?
126 – És milyen hasznunk volt nekünk a meghamisításából? És ha szerepelne
Mohamed említése az Evangéliumban, ugyan miért töröltük volna ki a nevét?
35
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Könnyen mondhatnánk azt, hogy még nem jött el. Vagy hogy ő nem az, akiről
ti beszéltek, hanem még csak ezután fog eljönni.
127 – Mint ahogy a zsidók, mivel nem tudták Jézus – Békesség vele! – nevét kihagyni a Tórából és a Prófétákból, ezzel utasították el: Krisztus nem jött el még
a világba, ezután fog csak eljönni. Ebben olyan vakokra hasonlítanak, akik
mivelhogy nincsen szemük, tagadják azt, hogy délben süt a Nap.
128 – Ugyanígy mi is, mivelhogy nem tudjuk kitörölni Mohamed nevét a szentkönyvből, ellentmondhatnánk nektek az időt és a személyt illetően, miként a
zsidók.
129 – De megvallom az igazat: Ha találtam volna az Evangéliumban csak egyetlen
próféciát is Mohamed eljöveteléről, mindjárt odahagytam volna az Evangéliumot, és a Koránt követtem volna. Áttértem volna az egyikről a másikra, mint
ahogy átértem a Tóráról és a Prófétákról az Evangéliumra.
4. A Koránt nem igazolják csodatételek
130 – Aztán királyunk megkérdezte tőlem: Mit tartasz a mi Szentkönyvünkről?
Istentől lebocsátott (kijelentett) könyv-e?
131 – Ezt válaszoltam neki: Hogy Istentől lebocsátott könyv-e? Én ezt nem tudom
megítélni. Mégis azt mondom: Az Isten igéje meg van írva a Tórában, a Prófétáknál, az Evangéliumban, és az Apostolok könyveiben. Mindegyikük jelek és
csodák által megerősítve. Mint ahogy ez sincs rejtve felséged előtt. Azonban
állítom, hogy ez a Könyv nincs megerősítve egyetlen jel által sem.
132 – Mert szükség lenne arra, hogy nyilvánvalóvá tegye igazságát egyéb jelek és
csodák által. Mint amikor a hatalmas és felséges Isten azt akarta, hogy eltörölje
az Ószövetséget, amelyet korábban sok jellel és csodával megerősített, és az
Evangéliummal helyettesítse, más jeleket és csodákat cselekedett Jézus – Békesség vele! – és a tanítványok keze által, s ezzel megerősítette az Evangéliumot és eltörölte az Ószövetséget.
133 – Ezért lenne szükség arra, hogy új jeleket és csodákat cselekedjen a Korán
megerősítése és az Evangélium eltörlése érdekében. Ez azért van, mert a jelek
és csodák lennének a döntő bizonyíték a Magasságos akaratáról. És ebből tudja
Felséged az eredményt.
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5. Nem Mohamedről prófétált-e Ézsaiás?
134 – Győzedelmes királyunk megkérdezte tőlem: Kicsoda az, akiről azt mondják, hogy látták amint teveháton utazik?
135 – Ezt válaszoltuk neki: Ez az igehely Ézsaiás prófétánál szerepel, holott ezt
mondja: „És látott lovasokat párban, olyat, aki szamáron, és olyat, aki tevén
utazott”36
136 – Királyunk megkérdezte tőlem: Kicsoda a szamár utasa, és ki a teve utasa?
137 – Ezt feleltem neki: A szamár utasa Dáriusz, a méd Artaxerxész fia, a teve utasa pedig a perzsa Kóres, aki Elámból való. És ő elfoglalta a médek királyságát
és a perzsák királyságához csatolta, a méd Dárius pedig elfoglalta a babilóniaiak királyságát és a médek királyságához csatolta.
138 – Királyunk megkérdezte tőlem: Hogyan igazolod ezt?
139 – Ezt feleltem neki: Ezt a szöveg összefüggéséből igazolom, mert Ézsaiás
próféta ezt mondja korábban – ugyanebben az idézett fejezetben – „Jöjj fel,
óh Élám! Ostromold, óh Média!”37 Élámmal a perzsa Kóresre, a teve utasára
céloz, Médiával pedig Dáriuszra, a szamár utasára céloz.
140 – Aztán így szól az imént említett próféta: „Íme, lovas csapat jött, lovasok
párosával. Akkor válaszolt és így szólt: Elesett, elesett Babilon.”38 Ezzel az
igehellyel nyilvánvalóan Dáriuszra és Kóresre céloz, mivel ők foglalták el a
babilóniaiak királyságát.
141 – Aztán királyunk megkérdezte tőlem: Miért hasonlítják ezeket a királyságokat teve utasához és szamár utasához?
142 – Ezt válaszoltam neki: Mert a médek területén többnyire szamarak vannak,
Perzsia és Élám területén pedig inkább tevék. A szamarakkal és tevékkel mint
hátas állatokkal a próféta képes beszédet alkalmazva a területekre utal, a területekkel a királyságokra, amelyek készen voltak arra, hogy kijöjjön belőlük a
két király, akikre utalás történik.
143 – Aztán a médek királysága közel volt ahhoz, hogy elpuhuljon és meggyengüljön, Perzsia és Élám királysága pedig azon volt, hogy erősödjék, és tettre
kész legyen. Ezért hasonlítja Isten a médek királyságát a gyenge szamárhoz, a
perzsákét és Élámét pedig az erős és tettre kész tevéhez.
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144 – Úgyszintén Dániel próféta a médek királyságát a lomha medvéhez hasonlítja, az élámiták és perzsák királyságát pedig a gyorsmozgású párduchoz, midőn
így szól: „És íme, egy másik állat, a második egy medvéhez hasonló, oldalt
megállt, szájában a fogai között három oldalborda… Aztán láttam, hogy a másik párduchoz hasonló, négy szárnya van – madáréhoz hasonló – a hátán.”39
145 – Továbbá Dániel könyvében a magasságos Isten a médek királyságát ezüsthöz hasonlítja, mert lágy, a perzsákat és az élámitákat viszont a rézhez, mert
kemény.40 A próféta tehát a szamárral a médek királyságára céloz, a tevével
pedig a perzsák és élámiták királyságára.
146 – Királyunk ezt mondta nekem: A szamár utasa Jézus – Békesség vele! – a
teve utasa pedig Mohamed – Békesség vele!
147 – Ezt válaszoltam neki: Az idők és az események rendje kizárja, hogy ezt a jelentést Jézushoz és Mohamedhez kapcsoljuk ezen a helyen. Ismeretes az igazság
az idők figyelemmel kíséréséből és a próféták látomásaiból. A szamár kifejezés
a médekre utal, a teve kifejezés pedig az élámitákra, és nem más személyekre.
148 – Meglehet, hogy az emberek a szamár kifejezést önkéntelenül is Jézusra
alkalmazzák, mikor egy másik helyen találóan meg van írva róla Zakariásnál:
„Íme, a te királyod jön hozzád, aki igaz, győzedelmes, alázatos és szamárháton
ül, nőstény szamár csikóján”41
149 – A teve kifejezést azonban egyáltalán nem lehet Mohamedre alkalmazni.
150 – Királyunk megkérdezte tőlem: Milyen ok miatt?
151 – Ezt feleltem neki: Mert Jákób próféta ezt mondja a Teremtés könyvében:
„Nem távozik el Júdától a bot (azaz az uralkodás botja) és az irányító a térdei
közül (azaz a prófétaság birtokosa) míg el nem jő ’az, akié’ (azaz Jézus Krisztus, akié a királyság és az ítélet) és neki engedelmeskednek a népek”42 Ezzel
teszi világossá az említett Jákób, hogy Jézus eljövetele után nem lesznek többé
próféták és próféciák.
152 – Azután Dániel próféta ezt mondja: „Tudd meg és ismerd meg, hogy a Jeruzsálem ismételt felépítését elrendelő parancs kijövetelétől a vezérlő Krisztusig
hét hét és hatvankét hét van, és újra felépül az utca és az árok viszontagságos
időben.”43 És ugyanígy: „És hatvankét hét múlva meg fogják ölni a Krisztust,
39
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és nem lesz neki senkije, és a következő fejedelem népe lerombolja a várost és
a szentélyt.”44 Ezzel világossá teszi Dániel, hogy Krisztusban beteljesedtek a
Próféták és a látomások.
153 – De maga Jézus ugyanezt mondja: „A Próféták mindnyájan és a Tóra keresztelő Jánosig prófétáltak”45 Tehát minden prófétaság, ami keletkezett, Krisztusban befejeződött. Krisztus után már nem lesz több prófétaság, sem próféta.
Mert a próféták mindnyájan Jézus Krisztusról prófétáltak.
154 – Krisztus a menny királyságáról tanított minket, ezért nem használ nekünk,
ha más ismeretet szerzünk emberi és földi dolgok vonatkozásában azután, amit
megismertünk az istenség titkáról és a menny királyságáról.
155 – Mert a próféták időnként ennek a világnak a dolgairól és királyságairól
prófétáltak, és időnként Isten Igéjének testben való megjelenéséről, a Krisztus
azonban nem emberi dolgokról tanított minket, hanem isteni dolgokról és a
menny királyságáról, mint mondottuk.
156 – Tehát ha a prófétaságok Krisztussal befejeződtek, amint láttuk, és Krisztus
korától kezdődően hirdetik az Isten királyságát, mint Krisztus hatalmát, akkor
hamis és értelmetlen, ha más prófétaságban hiszünk Isten Igéjének megtestesülése után, aki előtt leborulunk.
157 – Mert a szép és jó rend az, ami alulról felfelé emel minket, az emberi dolgoktól az isteni dolgok felé, a földiektől a mennyeiekhez. A felülről lefelé ereszkedés, az isteni dolgoktól az emberiekhez, a mennyeiektől a földiek felé azonban
fordított és fonák rend.
Ötödik fejezet:
Mit vallasz akkor Mohamedről?
Bevezető
158 – A mi bölcsességgel teljes kegyes uralkodónk így szólt hozzám: Mit mondasz
Mohamedről?
1. Mohamed a próféták útját járta
159 – Ezt válaszoltam: Mohamed minden értelmes lénytől dicséretet érdemel
azért, mert a próféták és az Istent szeretők útját járta, mert amint a többi próféták Isten egyedülvalóságát tanították, Mohamed ugyanezt tanította. Tehát ő is
a próféták útján haladt.
44
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160 – Aztán mint ahogy az összes próféták eltávolították az embereket a gonoszságtól és a rossz cselekedetektől, és a jó erkölcshöz, meg a jó cselekedethez
vonták közel őket, ugyanúgy Mohamed is eltávolította nemzetének fiait a gonoszságtól és a jó erkölcs, meg a jócselekedet felé vonzotta őket. Tehát ismét
csak a próféták útját követte.
161 – Aztán az összes próféták megtiltották az emberek fiainak, hogy a sátánok előtt
leboruljanak, és a bálványokat imádják, és az erős és hatalmas Isten imádatára és
felsége előtti hódolatra sarkallták őket, ugyanígy tett Mohamed is, amikor megtiltotta honfitársainak a sátánok imádatát, a bálványok előtti hódolatot és arról győzte meg őket, hogy az egyetlen, magasságos Istent, akin kívül más isten nincsen,
megismerjék, és csak neki hódoljanak. Ebből is világos tehát, hogy Mohamed a
próféták útját követte.
162 – És amint Mohamed Istenről, az ő igéjéről és lelkéről tanított, ugyanerről
prófétáltak a próféták mindnyájan. Mohamed tehát a próféták útján haladt.
2. Mohamed féltékeny szeretete hasonlít Mózes és Ábrahám
féltékeny szeretetére
163 – És kicsoda az, aki ne dicsérné, ne tisztelné, ne becsülné azt, aki az Istenért
harcolt? Aki nemcsak szóval, hanem karddal is kimutatta féltő szeretetét a magasságos Teremtő iránt?
164 – Mert miként Mózes, a mi prófétánk cselekedett Izráel fiaival, akik aranyból borjút készítettek és leborultak előtte, és karddal ölte meg és pusztította
el mindazokat, akik a borjút imádták, ugyanígy tett Mohamed is, amikor kimutatta féltő szeretetét a magasságos és magasztos Teremtő iránt, akit jobban
szeretett és többre becsült, mint önmagát, családját és honfitársait.46
165 – Azokat pedig, akik követték őt az Isten félelmében és tiszteletében, felmagasztalta, tisztelte, dicsérte, és Istentől is jót, dicsőséget és tisztességet ígért
nekik ezen a világon és a túlvilágon a Paradicsomban. Ám harcolt azok ellen,
akik imádták a bálványokat és hódoltak előttük, a Gyehenna tüze fájdalmas
kínjával fenyegette őket, amelyben örökké fognak égni a képmutatók.
166 – Amint Ábrahám, Isten barátja cselekedett, amikor elhagyta a bálványokat és
rokonságát, és Istent követte és neki hódolt, valamint az Isten egyedülvalóságára kezdte tanítani a nemzeteket, ugyanúgy cselekedett Mohamed is, midőn
elhagyta a bálványok tiszteletét és azokat is, akik a rokonságából és az idege46

Meglepő, hogy Timótheosz a dzsihád intézményét pozitívan ítéli meg, mint az Isten iránti
odaadó szeretet bizonyítékát, és szerinte ebben Mózes volt Mohamed példaképe s mintegy
előfutára.
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nek közül tovább hódoltak nekik, és egyedül csak azt tisztelte, aki egyedül igaz
Isten és csak neki hódolt.
3. Ezért az Isten megbecsülte őt és hatalmat adott neki a népek fölött
167 – Ezért az Isten is felettébb kegyes volt hozzá és lábai alá vetette a két erős
birodalmat – üvöltésük hangja, mint az oroszláné vagy a mennydörgésé, mely
az egész világra elhallatszik – vagyis a Perzsa Birodalmat és a Bizánci Birodalmat. Az első a teremtmények előtt hódol a Teremtő helyett, a másik testi fájdalmat és halált tulajdonít annak, aki nem érez fájdalmat és nem hal meg soha.
168 – Kiterjesztette a magasságos Isten az ő királyságának hatalmát a hívők fejedelme és fiainak keze által kelettől nyugatig és északtól délig. Ki ne dicsérné
azt – óh, győzedelmes király! –, akit az Isten dicsér? Ki ne ékesítené a dicsőség
és tisztelet koszorújával azt, akit az Isten felmagasztalt és ennyire becsült?
Ez, vagy valami ehhez hasonló a véleményem Mohamedről nekem, és velem
együtt mindazoknak, akik Istent szeretik, óh, dicsőséges király.
4. Valljad tehát az Egyetlen Istenben való hitet!
169 – Királyunk így szólt hozzám: Akkor viszont el kell fogadnod a Próféta igéjét.
170 – Ezt feleltem neki: Melyik igéjéről szólt a mi királyunk?
171 – Ezt mondta nekem a király: Azt az igéjét, amelyet Istenről mondott, hogy ő
egy, és nincsen más rajta kívül.
172 – Ezt válaszoltam neki: Az egy Istenben való hitet már korábban megtanultam
– óh király! – a Tórából, a Prófétákból és az Evangéliumból. Ehhez ragaszkodom, és kész vagyok meghalni érte.
173 – Győzedelmes királyunk így szólt hozzám: Mint mondtad, te egy Istenben
hiszel, és egy Istent vallasz, mégis azt mondod, hogy ez az Isten háromság és
egység.
174 – Ezt feleltem neki: Ezt nem is tagadom, óh, király! De hittel vallom, hogy az
egy Isten háromság, de nem háromság istenségére nézve, hanem csak személyeit, Igéjét és Lelkét tekintve, mert ő szintén háromság és egység, de mégsem
egy személyeire nézve, hanem csak istenségére nézve, amint ezt korábban kifejtettük.
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Hatodik fejezet:
Krisztus kereszthalála
1. Miért borultok le a kereszt előtt?
175 – Győzedelmes királyunk így szólt hozzám: Miért borultok le a kereszt előtt?
176 – Azért borulunk le a kereszt előtt, mert az volt az életnek okozója.
177 – Királyunk többször megismételve ezt mondta nekem: A kereszt nem az életnek, hanem a halálnak volt okozója.
178 – Ezt feleltem neki: Óh király! A kereszt a halál okozója, amint mondtad. A
halál azonban a feltámadás oka, és így az életnek és a halhatatlanságnak az
oka. A kereszt tehát – óh király! – az életnek és a halhatatlanságnak az oka.
Ezért segítségével a magasságos Isten előtt fejezzük ki hódolatunkat, aki megnyitotta számunkra az életnek és hallhatatlanságnak forrását.
179 – Mert ő az, aki kezdetben így szólt: „a sötétségből felragyog a világosság”47 és
megédesedtek a keserű vizek egy keserű fadarab által,48 és a mérges kígyó látványa révén élettel ajándékozta meg Izráel fiait,49 és ő szerezte meg nekünk az élet
gyümölcsét a keresztfáról, s ugyancsak ő ragyogtatja számunkra a keresztfa ágai
között az élet és halhatatlanság fénysugarait.
180 – Amint mi tiszteletet tanúsítunk a termőfák iránt és gondozzuk őket, mivel
szeretjük a gyümölcsüket, ugyanígy tiszteljük és becsüljük a keresztet, magasztalván az élet gyümölcséért, amelyet termett számunkra.
181 – Továbbá Isten szeretetének ragyogó sugarai felvillannak a látható és láthatatlan teremtmények között mindenki előtt, akkor azonban, amikor Fia halálra
adatott a keresztfán, jobban kívánván mindenki megváltását, életét és feltámadását, növekedett ez élet sugarainak ragyogása az értelmes ember felé.
182 – Helyesebben mondva – óh győzedelmes király! – mindenkinek kötelessége,
hogy kifejezze Isten iránti szeretetét a kereszt segítségével, amely által a Magasságos kinyilvánította mindnyájunk iránti szeretetét.
2. Meghalt-e Krisztus a kereszten?
183 – Királyunk megkérdezte tőlem: Lehetséges-e, hogy Isten meghaljon, bárhogyan történjék is?
47
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184 – Ezt feleltem neki: Jézus isteni mivolta tekintetében nem halt meg, hanem
csak emberi természete szerint, emberi mivoltában.
185 – Mint amikor a szégyent magának a királynak tulajdonítják, midőn szégyenszemre elszakad a bíborpalástja, vagy gyalázatra szétszakad királyi ruhája, így
van Jézus – Békesség vele! – halála is, ami testében ment végbe, mégis isteni
személyének tulajdonítják.
186 – Királyunk ezt mondta nekem: Isten ments! Jézust – Békesség vele! – „nem
ölték meg, és nem feszítették keresztre, hanem csak valakit összetévesztettek
vele”50
187 – Ezt feleltem neki: Meg van írva a Jézusról szóló fejezetben a következő:
„Békesség legyen velem azon a napon, melyen megszülettem, és azon a napon,
melyen meghalok, és ama napon, melyen életre támadok.”51 Ebből a koránversből egyértelmű és világos, hogy Jézus meghalt és feltámadott.
188 – Az Imrán családjáról szóló fejezetben pedig: „Isten így szólt Jézushoz: Én
most már elszólítalak, és magamhoz emellek téged”52
189 – Királyunk ezt mondta nekem: Jézus nem halt akkor még meg, majd később
fog csak meghalni.
190 – Ezt válaszoltam neki: Ha Jézus nem halt volna meg mindmáig, és még
nem ment volna fel a mennybe, és nem támadt volna fel, hanem majd ezután
fog mennybe menni és életre támadni, de hiszen – óh király! – mindenki előtt
ismeretes és bizonyos volt Jézus mennybemenetele és életre való feltámadása
hosszú idők óta, mint ahogy tanúskodik erről a te szentkönyved is. Helyesen
mondva: Jézus meghalt a keresztfán, mint ahogy eljövetele előtt megjövendölték róla a próféták.
191 – Királyunk megkérdezte tőlem: Melyik próféta jövendölte Jézusról, hogy
meg fog halni a keresztfán?
192 – Ezt válaszoltam neki: Sokan voltak olyanok, akik jövendöltek erről.
193 – Először is Dávid próféta ezt mondja: „Kezemet és lábamat átlyukasztották,
számba vették minden csontomat, és néztek rám és szemügyre vettek engem,
egymás között elosztották ruháimat, felsőruhámra sorsot vetettek.”53 Arról
van szó az Evangéliumban, hogy ez mind valóssággal megtörtént.
50
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194 – Aztán Ézsaiás próféta azt mondja a Krisztusról, hogy őt „meg fogják ölni
vétkeinkért, és megalázzák majd bűneinkért.”54 És az idézett próféta Jézus
személyébe helyezve önmagát ezt mondja: „Testemet odaadtam a verőknek,
arcomat a tépdesőknek, és nem rejtettem el orcámat a gyalázók és köpdösők
elől.”55
195 – Azután Jeremiás próféta ekképpen beszél: „Én pedig olyan voltam, mint a
kezes bárány, amelyet levágni visznek, pedig ők ilyen terveket fontolgattak ellenem: Dobjuk el az ágat gyümölcsével együtt és irtsuk ki az élők földjéről”56
196 – Dániel próféta is ezt mondja: „A Krisztust meg fogják ölni, s nem lesz neki
senkije…”57
197 – Zakariás próféta szintén ezt mondja: „Mik ezek a sebek a kezeiden? Erre ezt
mondja: Azok, melyeket szeretteim házában ütöttek rajtam. Óh kard! Serkenj
föl az én pásztorom ellen!”58
198 – Ennyit, sőt még ennél is többet beszéltek a próféták Krisztus megfeszítéséről, megöletéséről és haláláról.
199 – Ezután királyunk így szólt hozzám: A Próféták csak hasonlatképpen beszéltek ilyen módon a Krisztusról.
200 – Ezt feleltem neki: Kitől jött hozzájuk ez a hasonlat? – óh király! – Istentől-e,
vagy pedig a sátántól? Ha a magasságos Istentől való, akkor hogyan jelentetett
ki a prófétáknak olyan valami, ami nem létezik valóságosan? Mert végképpen nem illik Istenhez, hogy olyasvalamit jelentsen ki, amely által az emberek
megcsalatnak.
201 – Mert ha a felséges Isten olyan hasonlattal élt, melynek nincs megfelelője a
valóságban, a tanítványok pedig csak leírták azt, ami nekik kijelentetett, akkor
ő maga lesz az okozója mindnyájunk félrevezetésének. Ez azonban merő képtelenség, tehát nem lehetséges.
202 – De hát ki állt elő ilyen hasonlattal, és ki jelentette ki a tanítványoknak?
Valóban a sátán? De mi köze lehet a sátánnak – Isten alázza meg! – a tanítványokkal olyan dolgokban, amelyek az isteni gondviselésre tartoznak? Ki
merészelné azt állítani, hogy a megkövezett59 sátán képes volt arra, hogy meg54
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tévessze a tanítványokat, akik isteni hatalommal üldözték és űzték ki őt, úgy
hogy kénytelen volt hanyatt-homlok menekülni előlük. Azt kell tehát mondanunk, hogy ezt Isten jelentette ki.
3. Hogy’ halhatott meg Krisztus, mikor ő hatalmas Isten?
203 – Királyunk így szólt hozzám: Mivel Jézus Krisztus kedves volt Istennél, ezért
nem adta őt a zsidók kezére, hogy megöljék.
204 – Ezt feleltem neki: Azok a próféták, akik a zsidóktól halált szenvedtek, nem
lettek emiatt megvetetté és letézetté az Isten előtt. Így tehát nem mindenki
megvetett és alábecsült, akit megöltek a zsidók. Ennyit a prófétákról.
205 – Jézus Krisztust tekintve pedig elmondhatjuk: A zsidók őt valósággal megfeszítették. Nem azért azonban, mintha ő gyenge lett volna, és nem bírt volna
velük, hanem azért, mert ezt saját akaratából szenvedte el. Ő maga mondja ezt
János evangéliumában: „Leteszem az én életemet, hogy aztán újra felvegyem.
Senki sem veszi el tőlem, hanem én magamtól teszem le. Van hatalmam arra,
hogy letegyem, és van hatalmam arra, hogy ismét felvegyem.”60 Ezzel Krisztus nyilvánvalóvá tette, hogy ő saját akaratából szenvedett, nem pedig azért,
mert gyenge volt, a zsidók meg erősek.
206 – Mert az, aki a keresztfán függött megrázta az eget, és megrengette a Földet,
elsötétítette a Nap világosságát, a vér jegyeit tette láthatóvá a Holdban, miatta
hasadtak meg a kősziklák, nyíltak meg a sírok és támadtak fel a halottak. A
valóságban ő nem volt gyenge, és nem volt olyan, mint aki nem tudja magát
kiszabadítani a zsidók kezei közül. Így tehát az ő szenvedése a keresztfán saját
akaratából és szabadsága szerint történt.
207 – Királyunk így szólt hozzám: Akkor a zsidóknak nem róható fel bűnül Krisztus kereszthalála, mert ők csak teljesítették az ő akaratát.
208 – Így válaszoltam neki: Ha a zsidóknak Krisztus keresztre feszítésével az
volt a céljuk, hogy ő feltámadjon a halottak közül fényességgel, és felmenjen
a mennybe dicsőséggel, akkor nincs bűnük, sőt rászolgáltak a dicséretre és a
nagyrabecsülésre.
209 – Ha azonban a zsidók célkitűzése Krisztus keresztre feszítésével arra irányult,
hogy megöljék őt és kiirtsák a föld színéről, akkor rászolgáltak az ítéletre és
a halálra, mert hisz azért feszítették keresztre a Krisztust, hogy alászálljon a
pokolba. Az Isten azonban felmagasztalta őt, amikor feltámasztotta a halottak
közül és felvitte a mennybe.
60
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210 – Istenszerető királyunk ezt mondta nekem: A két dolog közül melyikről beszélsz: Akarta-e Krisztus, hogy keresztre feszítsék, vagy pedig nem? Mert ha
akarta, akkor a zsidók nem bűnösök, hiszen végrehajtották akaratát. Miért
lennének akkor átkozottak és megvetettek? Ha azonban nem az ő akaratából
feszítették keresztre, akkor a zsidók erősebbek voltak nála. Akkor viszont hogyan lehet Istennek nevezni azt, aki nem képes önmagát kiszabadítani azoknak
kezei közül, akik meg akarják őt feszíteni. Mert így akaratuk sokkal erősebb
volt az ő akaratánál.
211 – Erre viszont én is kifejtettem a neki ellentmondó válaszomat a következőképpen:
212 – Mit gondol a mi értelemben gazdag, bölcsességben bővelkedő királyunk:
Vajon a kettő közül melyikről beszél? Akarta-e a magasságos Isten, hogy egy
angyalból sátán váljék, vagy pedig nem? Ha igennel válaszolsz erre, akkor a
sátán többé nem kárhoztatható azért, hogy ilyenné vált, mert az isteni akaratot valósította meg és teljesítette be. Ha azonban nemmel válaszolsz, akkor
viszont a sátán akarata felülkerekedett Isten akaratán és erősebbnek bizonyult
nála. Ezek után hogyan nevezhető Istennek az, akinek akaratát legyőzte az
ördög akarata?
213 – Ezt is megkérdezem: Akarta-e a magasságos Teremtő, hogy Ádám kiűzessék az Édenkertből (vagyis a Paradicsomból), vagy pedig nem? Ha igennel
válaszolsz, akkor megmenekül a sátán a kárhoztatástól, mert segítségére volt
a felséges Isten akaratának abban, hogy Ádámot kitaszítsa és kiűzze a Paradicsomból. Ha azonban nemmel válaszolsz, akkor miért nem mondod, hogy legyőzetett az Isten akarata és gyengének bizonyult, mivel az egész az ő akarata
nélkül történt.
214 – És ekképpen a magasságos Teremtő továbbra is hatalmas Isten maradt, noha
az ördög és Ádám ellene szegült akaratának. Aztán Ádám és az ördög nem
mentesek a bűntől, akkor sem, ha Isten tudomásul vette kettejük ügyét (vagyis,
hogy az ördög leesik a mennyből, Ádám pedig kiűzetik a Paradicsomból). És
ez azért van, mert nem azért vétkesek, mert követték a Magasságos akaratát,
hanem mert a saját akaratukat teljesítették a bűnben. Ugyanígy Jézus Krisztust
továbbra is hatalmas Istennek hívjuk.
215 – Ha azt mondjuk, hogy a zsidók nekibátorodtak, és akarata nélkül keresztre
feszítették, akkor ők nem tehetik meg, hogy megmentsék magukat a Pokol
tüzétől és az átoktól. De Krisztus elfogadta azt, hogy a keresztfán szenvedjen
kívánván az emberiség megváltását.
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216 – Mert a zsidók nem azért feszítették keresztre Jézust, hogy eleget tegyenek
akaratának, hanem az iránta – és az iránt, aki elküldte őt – táplált gyűlöletből
és ellenszenvből. Ez volt az oka annak, hogy keresztre feszítették, vagyis hogy
meghaljon és elpusztuljon a földön. Krisztus azonban azért akarta, hogy keresztre feszítsék, hogy halála árán mindenkit élettel ajándékozzon meg, mint
mondottuk.
Hetedik fejezet:
Miért nem hiszünk abban, hogy Mohamed próféta?
Bevezető
217 – Győzedelmes királyunk ezt mondta nekem: Óh katholikosz! Szükséges tudnod, hogy amint a hatalmas és felséges Isten adta először a Törvényt Mózes
kezébe, utána az Evangéliumot Jézus kezébe, ugyanígy tette az üdvösséget
Mohamed – Békesség vele! – kezébe.
1. Isten kijelentette, hogy az Evangélium eltörölte az Ószövetséget
218 – Ezt válaszoltam neki: Óh király! A mózesi törvényre nézve, amelynek érvényét kellett vesztenie, már korábban világosan kijelentette róla ezt az Isten
a próféták szája által.
219 – Így szól a magasságos Isten Jeremiás prófétánál: „Íme, eljönnek a napok
– így szól az Úr – új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával, nem
ahhoz a szövetséghez hasonlót, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam Egyiptom földjéről, ők azonban megszegték szövetségemet s nekem elegem lett belőlük – így szól az Úr. Hanem ez
lesz az a szövetség, amelyet kötök Izráel házával ama napok után – így szól az
Úr: Törvényemet a belsejükbe helyezem, és a szívükre írom fel, és Istenükké
leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a felebarátját,
sem senki a testvérét mondván: ’Ismerjétek meg az Urat!’ Mert ők mindnyájan
– kicsinytől nagyig – ismerni fognak engem”61
220 – Ezek az igék világosan kijelentik a régi törvény érvénytelenítését (vagyis a
mózesi törvényét), és az új szövetség kinyilatkoztatását (vagyis az Evangéliumot és megerősítését).
221 – És szintén Jóél prófétánál világosan beszél a hatalmas és felséges Isten
azokról a csodákról, melyeknek meg kell történniük a mózesi törvény eltörlé-
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se és az Evangélium életbelépése idején, valamint a Paraklétosz Lélekről, aki
kész volt arra, hogy befogadják őt a tanítványok. Így szól:
222 – „És történik ezek után, hogy ki fogom árasztani Lelkemet minden emberre.
Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok
pedig látomásokat látnak. Sőt a szolgákra is, meg a szolgálólányokra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.”62 A Lélek szóval pedig a Paraklétosztra
utal, aki Jézus Krisztus mennybemenetele után elküldetett a tanítványokhoz,
amint előre megígérte nekik Jézus.
223 – Azután ezt mondja az idézett próféta: „És csodákat teszek a mennyben és
a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. A Nap sötétté változik, a Hold pedig
vérré.”63 És ezek mind megtörténtek mindenki szeme láttára, amikor Jézus
Krisztus szenvedett a keresztfán.
224 – Amikor Jóél próféta ezeket az igéket hirdeti, még hozzáfűzi: „El fog jönni
az Úr hatalmas és félelmetes napja”64 Az a nap, amelyen megjelenik majd
Istennek a mi természetünkben emberré lett Igéje az égből mint a villámlás,
nagy hatalommal és dicsőséggel. Az a nap, amelyen megrendülnek majd az
egek minden erői, a csillagok lehullanak az égből65, amint maga Jézus mondja
az Evangéliumban.
225 – Aztán pedig így szól ez a próféta: „Mindenki azonban, aki segítségül hívja
az Úr nevét, megszabadul.” Vagyis mindazok, akik olvassák Isten Evangéliumát, és megcselekszik, amit parancsba kaptak, elnyerik az örök életet.
226 – Nyilvánvaló tehát, hogy az Isten ezekben a minden csalástól és ámítástól
mentes igékben világosan kijelenti az ó szövetségnek (vagyis a mózesi törvénynek) eltörlését, és róla az új szövetségre (vagyis az Evangéliumra) való
áttérést. Az Evangélium eltörléséről, és a róla más dologra (nevezetesen a Koránra) való áttérésről azonban nem tanít a Magasságos és Felséges egyetlen
helyen sem.
227 – Aztán az Ószövetség jelképe volt az Evangéliumnak, az Evangélium pedig a
menny királyságának jelképe, amelynél semmi nincs, ami jobb lenne.
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2. Nem Mohamedre utal az Isten igéje:
„Hozzám hasonló prófétát támaszt majd az Úr testvéreitek közül”
228 – Győzedelmes királyunk így szólt hozzám: Nem mondta-e meg Mózes –
Békesség vele! – nyilvánvalóan Izráel fiainak a törvényadás megismétlésében:
„Hozzám hasonló prófétát támaszt majd az Úr testvéreitek közül”?66 És kicsodák Izráel fiainak testvérei az iszmáelitákon kívül? És kicsoda lett Mózeshez
hasonló próféta Mohameden kívül?
229 – Ezt feleltem neki: Óh király! Sok testvére van még Izráel fiainak ebben az
értelemben az iszmáelitákon kívül:
230 – Először is az edomiták közelebbi rokonságban vannak Izráel fiaival Iszmáel
fiainál. Azért, mert az izráeliták Jákóbtól születtek, az edomiták pedig Ézsautól
származnak. Jákób és Ézsau Izsák fiai voltak, aki ősatyja volt a zsidóknak és
fivére Iszmáelnek, akitől a muzulmánok erednek. Ezért tehát az edomiták közelebbi rokonságban vannak Izráel fiaival, mint Iszmáel fiai.
231 – Ha tehát az a kijelentés, amit Mózes Izráel fiainak testvéreiről mondott, nem
a tizenkét törzsre vonatkozik, hanem egyéb rokonaikra, akkor azt mondjuk,
hogy inkább vonatkozhat az edomitákra, mivel közelebbi rokonságban voltak
Izráel fiaival Iszmáel fiainál, mint már láttuk.
232 – Másodszor: az izráeliták testvérei nemcsak az iszmáeliták voltak, hanem az
ammóniták és a moábiták is.
233 – Harmadszor: Mózes nem az iszmáelitáknak mondta, hanem Izráel fiainak:
„hogy az úr támaszt nektek a ti testvéreitek közül” (és nem az idegenek közül)
hozzám hasonló prófétát (aki nem különbözik tőlem a tanításban).
234 – Ez az igevers pedig hasonlít ahhoz, amelyben a magasságos Teremtő beszél az
ő népéhez egy királyról: „Testvéreitek közül való királyt állítok föléd”67 És amint
ennek a királynak támasztása Izráel fiainak testvérei közül, nem jelenti Iszmáel
fiait, ugyanígy a próféta támasztása testvéreik közül sem célozhat Iszmáel fiaira.
235 – Aztán tekintettel kell lennünk a kifejezett összehasonlításra ebben az igében,
midőn azt mondja Mózes Izráel népének: „Az Úr hozzám hasonló prófétát
támaszt majd neked”.
236 – Ha Mohamed Mózeshez hasonló próféta lett volna, akkor sok jelet és csodát
kellett volna tennie, mint ahogy Mózes is cselekedett. Mohamed azonban egyáltalán nem tett csodákat, tehát Mohamed nem hasonló Mózeshez.
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237 – Aztán ha Mohamed Mózeshez hasonló próféta lett volna, meg kellett volna a
Tórát tartania, és tanítania kellett volna a törvényt, amely a Színáj hegyen adatott, megtartván a körülmetélést, a szombatot és az ünnepeket, amint Mózes is
cselekedett. Mohamed azonban nem tette ezt, tehát nem hasonló Mózeshez.
3. Mohamed nem lehet próféta, mert mi nem várunk más prófétát,
csak Illést
238 – Királyunk így szólt hozzám: Beszéded szellemes, értelmezésed helyes. Bárcsak elfogadnád Mohamedet a próféták között.
239 – Így válaszoltam neki: Meg van említve nálunk, hogy még jön egy próféta
a világra Krisztus mennybemenetele után és visszajövetele előtt, amint megtudjuk ezt Malakiás prófétától és Gábriel angyaltól, aki örvendetes hírt hozott
Zakariásnak fiának, Jánosnak fogantatásáról.
240 – Királyunk megkérdezte tőlem: És kicsoda ez a próféta, akiről szóltál?
241 – Így válaszoltam neki: Ő Illés.
242 – Mert a magasságos Isten így szól róla Malakiás prófétánál (aki utolsóként
prófétált az Ószövetségben): „Emlékezzetek szolgámnak, Mózesnek törvényére, amelyet megparancsoltam neki a Hóreben az egész Izráel számára, a parancsolatokra és rendelkezésekre. Mert íme elküldöm hozzátok Illés prófétát,
mielőtt eljön az Úr hatalmas és félelmetes napja. És az atyák szívét visszatéríti
a fiakhoz, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne
sújtsam a földet.”68
243 – És amikor Gábriel angyal örvendetes hírt hoz Zakariásnak János fogantatásáról, ugyanezzel a beszéddel érkezik: „Így szólt hozzá az angyal: Ne félj, óh
Zakariás, mert meghallgatásra talált imádságod. Feleséged, Erzsébet fiút fog
szülni neked, és Jánosnak fogod nevezni őt. Örömödre és vigasságodra lesz
neked, és sokan fognak örvendezni az ő születésén, mert hatalmas lesz az Úr
előtt, és anyja méhétől fogva be fog telni Szentlélekkel. Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és előtte jár majd az Illés lelkével és erejével, hogy az atyákat visszafordítsa a fiakhoz, az engedetleneket
az igazak gondolkodásához, hogy készséges népet alakítson az Úr számára.”69
244 – Lásd meg, óh győzedelmes király, hogyan van az, hogy az angyal Jézus
Krisztust Úrnak és Istennek nevezi. Továbbá, hogy az előbbi igék a következőre tanítanak minket, vagyis arra, hogy amikor János, Zakariás fia megelőzte
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Jézus Krisztus testben való eljövetelét, így mutatta be őt a sokaságnak: „Íme,
az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét!”70 Aztán: „Ő az, aki Szentlélekkel
és tűzzel fog keresztelni, ő az Isten Fia, s nem vagyok méltó arra, hogy saruja
szíját kioldjam.”71
245 – Így aztán el fog jönni Illés próféta mielőtt megjelenne Jézus Krisztus a
mennyből, hogy előre figyelmeztessen minden embert, és arra serkentse őket,
hogy legyenek készen az ő második dicsőséges megjelenésekor a vele való
találkozásra, és hogy megfeddje az Antikrisztust.
246 – Nincs tehát különbség keresztelő János és Illés próféta között a bennük
megszólaló Lélek erejét tekintve, ezért ő egy.
247 – Mert keresztelő János már eljött, Illés pedig el fog jönni Jézus előtt, aki meg
fog majd jelenni a mennyből nagy erővel és dicsőséggel, hogy feltámassza az
embereket a halottak közül. Mert ő az Isten Igéje, kezdetben minden teremtmény teremtője, és ő fogja végül mindegyiket megújítani, ő a királyok Királya
és az uraknak Ura, és az ő királyságának nem lesz vége.
Nyolcadik fejezet:
A Tóra, a Próféták és az Evangélium nincsen meghamisítva
Bevezető
248 – Ezután bölcsességben bővelkedő királyunk így szólt hozzám: Ha nem változtattátok volna meg a Tórát és az Evangéliumot, akkor ott látnátok Mohamedet is a többi prófétával együtt.
249 – Ezt válaszoltam neki: Felséges királyom! A magasságos Isten nektek adományozta a koronát, a trónt és a királyi jogart, és mindezen fölül adott nektek
bőséges értelmet, tágas és készséges szívet az egyének és a közösség ügyeinek
irányítására, amint meg is érdemli ezt Felségetek. Hatalmas tekintélyedhez az
illik, hogy mindezeket a dolgokat, amelyekről beszélsz, gondosan megvizsgáld.
250 – Melyik dolog vitt minket arra, hogy megváltoztassuk az írásokat?
1. A Tóra és a Próféták nincsenek meghamisítva
251 – Mert a Tóra és a Próféták egybehangzóan, mint a mennydörgés hangja kiáltanak és tanítanak Krisztus istenségéről és emberségéről, csodálatos isteni szüle-
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téséről minden időknek előtte, amelyet nem képes soha senki szavakba önteni,
amint Ézsaiás próféta mondja: „és az ő nemzedékét kicsoda beszélheti el?”72
252 – Ő az, akiről és az ő eredetéről úgy beszéltek, hogy kezdettől fogva való, még a
világ teremtése előtt73: „egy anyaméhből hajnalhasadta előtt szültelek téged”74.
Továbbá: „még a Nap előtt létrejött az ő neve”75.
253 – Azután így szól Ézsaiás próféta anyától való időbeli születéséről: „Íme, a
szűz teherbe esik, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik őt.”76
254 – Dávid király, Ézsaiás és a Próféták mindnyájan nyilvánvalóan és világosan
tudósítottak azokról a csodákról és ámulatba ejtő dolgokról, amelyeket készült
megcselekedni testben való megjelenésének idején, továbbá Isten valódi megismeréséről, amely betöltötte a lakott földet e világba való eljövetele idején.
255 – Tudósítanak minket testében elszenvedett fájdalmairól, keresztre feszítéséről és haláláról, ahogy az imént említettük. És szintén szólnak feltámadásáról a
halottak közül, mennybemeneteléről, és e világra való második eljöveteléről, a
halottak feltámadásáról, és a végítéletről, amellyel megítél mindeneket, merthogy ő Isten, az Atyának Igéje.
256 – Mivelhogy a keresztyén tanítás egészét tartalmazza a Tóra és a Próféták,
ugyan miféle ok miatt változtattunk rajta?
257 – Még ha feltételezzük is, hogy megváltoztattuk és meghamisítottuk a Tórát
és a Prófétai írásokat, melyek a mi birtokunkban közöttünk vannak, de hogyan
voltunk képesek arra, hogy megváltoztassuk és meghamisítsuk azokat, amelyek a héberek kezében vannak.
258 – És ha ezzel szemben felvetné valaki: A keresztyének megváltoztatták és
meghamisították azokat a könyveket, melyek az ő kezükben vannak, a zsidók
pedig ugyanezt tették a saját könyveikkel. Mi erre ezt feleljük:
259 – Ugyan miféle okból nem változtatták meg, és nem hagyták ki a zsidók a
könyveikben szereplő igéket, melyekre büszke a keresztyén vallás, és rájuk támaszkodik? Mert még nem volt olyan ellenségeskedés a világon, amely hasonlítana ahhoz, ami korábban volt és most van a keresztyének és zsidók között.
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260 – Ha azt mondanánk, hogy a zsidók megváltoztatták és meghamisították
szentkönyveiket, hogyan hallgathatnánk az általuk meghamisított igehelyekről? Hiszen rajtuk fordul meg a mi vallásunk.
261 – Azonban sem a keresztyének, sem pedig a zsidók nem változtatták meg s
nem hamisították meg a szentkönyveket, amint a köztük levő ellenségeskedés is
tanúsítja, ami miatt lehetetlen megegyezniük egymással ilyen fontos dologban.
262 – Világos tehát, hogy nem volt lehetőség arra, hogy a keresztyének és zsidók egyességre jussanak egymással a szentkönyvek meghamisításában. Nem
tagadható, hogy a zsidók vitatkoznak velünk némely szavak és nevek magyarázatában, valamint az időkre nézve. De a kifejezések, szavak és igazságuk tekintetében nincs közöttünk semmi vita, mert a kifejezések és a szavak mindkét
félnél egyaránt megtalálhatók.
3. Az Evangélium nincs meghamisítva
263 – Óh király! Mi nem változtattuk meg, s nem is hamisítottuk meg a Tórát és a
Prófétákat, és ugyanezt kell mondanunk az Evangéliumról is. Mert amit az első
próféták mondtak a Krisztusról, ugyanaz van megírva róla az Evangéliumban.
Egy tehát a fénysugár, amely a Tórából, a Prófétákból és az Evangéliumból világít számunkra. Azonban mégis van különbség. Ez pedig az, hogy a Tórában
és a Prófétáknál előre szerepel a beszéd, meg a jelképek, az Evangéliumban
pedig nyilvánvalóvá válnak a cselekedetek és az igazság.
264 – Az Evangélium hívja fel a figyelmünket arra, amit a próféták Krisztus istenségéről és emberségéről tanítottak, a legkisebb változtatás nélkül, mert egy és
ugyanaz, aki a Tórát és a Prófétákat adta, ő pedig az Isten.
265 – Aztán ha megváltoztattuk és meghamisítottuk volna a szentkönyveket, akkor
azoknak a dolgoknak a megváltoztatásán és meghamisításán buzgólkodtunk
volna, amelyek alacsonyrendűnek, alávalónak és vallásunknak ellentmondónak tűnhetnek, mint például a félelem, az ütlegelés, a fájdalmak, a kereszt, a
halál és ehhez hasonlók.
266 – Azonban nemcsak hogy nem változtattuk meg ezeket a dolgokat, hanem
dicsekedünk velük és tiszteljük őket ugyanúgy, amint dicsekszünk azokkal
a dolgokkal, amelyek fennköltek és hatalmasak a vallásunkban, és tiszteljük
őket. Mert amint valljuk Jézusról, hogy ő Isten, akinek nincs kezdete, sem
vége, aki egyenlő az Atyával természetére nézve, ugyanígy valljuk azt is, hogy
ő valósággal ember, aki egyenlő velünk emberi természete szerint.
267 – Ezért nem változtattunk meg, és nem is hamisítottunk meg – óh király! –
egyetlen sort sem Isten könyvében.
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268 – Ha pedig Mohamed neve szerepelne szentkönyveinkben, akkor vágyakozva
várnánk az ő eljövetelét, mint ahogy vágyakoztunk azoknak eljövetelére, akikről a Próféták írtak.
269 – Aztán milyen rokonságban vagyunk mi a zsidókkal? Közelebbi-e ez, mint
amilyen az iszmáelitákkal van? Miért fogadtuk el Krisztust, aki a zsidók
nemzetségéből való, és utasítottuk el Mohamedet, aki az iszmáeliták leszármazottja volt? Mert egy a mi természet szerint való rokonságunk egyrészt az
iszmáelitákkal, másrészt a zsidókkal.
270 – Az igazság arra kényszerít, hogy elmondjam: Krisztus megjelenése előtt a
zsidóknak tekintélyük volt minden nép előtt, és az Isten előtt is. De miután az
Isten Igéje megjelent közülük való testben, lenézettek és megvetettek lettek
Isten és emberek előtt. Mert behunyták szemeiket, hogy meg ne pillantsák, és
ne gyönyörködjenek a világosságban, amely eljött a világra, hogy világítson
az embereknek. Így lettek a zsidók gyűlöletesek és utáltak mindenki részéről.
271 – Az iszmáelitákkal éppen fordítva van. Nekik tiszteletük és becsületük van
Isten és ember előtt, mert felhagytak a bálványok és a sátán imádatával, és
egyedül az Istent imádják és tisztelik. Ezért méltók arra, hogy mindenki szeresse és tisztelje őket.
272 – Ezért ha lenne a szentkönyvekben prófécia a javukra, nemcsak hogy nem
változtattuk és hamisítottuk volna meg azt, hanem nagy örömmel várnánk a
beteljesedését, mint ahogyan várjuk azt, aki a végidőben fog eljönni, mint fentebb már szóltunk róla. Mert mi nem helyesbítői vagyunk az Isten parancsolatainak, hanem sokkal inkább megtartói.
Befejezés
273 – Erre királyunk így szólt hozzám mosolyogva: Most itt hagyjuk abba a párbeszédet, és más időben beszélünk még ezekről a dolgokról, amikor majd alkalmunk lesz rá, hogy alaposan megtárgyaljuk őket.
274 – És akkor dicsőítettük az Istent, aki a királyok Királya és az uraknak Ura, és
aki bölcsességet és értelmet ad a királyoknak, hogy igazsággal és könyörületességgel irányítsák királyságaikat. Aztán könyörögtünk a királyért és országáért, azt kérvén Istentől, hogy támogassa és őrizze meg azt sokáig ebben a
világban, és hogy szilárdítsa meg az ő királyi székét igazságossággal és becsületességgel mindörökké. Ámen.
275 – És így jöttünk el tőle.
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Oláh János

rektor h. Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Bacher Vilmos, a Wissenschaft
des Judentums egyik „importálója”
Bacher Vilmos 1850. január 12-én született Liptószentmiklóson1, a felvidéki Liptó
vármegyében. Apja: Bacher (Bachrach) Simon2 az elsők között volt, ki magyar
nyelvű verseket héberre fordított.3 Elemi iskolai tanulmányait az árva megyei
Szucsányban, majd szülővárosában, Liptószentmiklóson, a zsidó alreál iskolában4
végezte. Ezek befejezése után Besztercebányán és Pozsonyban, az evangélikus líceumban képezte tovább magát; majd 1867-ben (17 évesen!) a pesti Magyar Királyi
Tudományegyetemre nyert felvételt.
1

2
3

4
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E többségben szlovákok, kisebb részben magyarok, németek és zsidók lakta felvidéki városka
ismertebb XIX. századi zsidó szülöttei még: Baneth Eduárd (1855–1930), korotschini (ma:
Krotoszyn, Poznan mellett – Lengyelország) rabbi, majd a berlini Lehranstalt für Wissenschaft
des Judentums híres, generációkat felnevelő Talmud tanára; Diner-Dénes József (1857–1937),
művészettörténész, publicista, politikus, a Károlyi- és a Berinkey-kormány külügyi államtitkára, író, aki Karl Marx-ról is írt egy könyvet, amelyhez a későbbi francia miniszterelnök, a zsidóságát soha meg nem tagadó Léon Blum /kinek Diner-Dénes József a baráti köréhez tartozott/
írt előszót; Fischer Sámuel (1859–1934), a világszerte ismert S. Fischer Verlag könyvkiadó
megalapítója; Goldstein Simon (1830–1908), az első „királyi szabadalmas” zsidó vallású ügyvéd Magyarországon; Hübsch Adolf (1830–1908), prágai, majd New York-i rabbi, fia: W. Ben
Huebsch, az Amerikai Egyesült Államok képviselője volt az UNESCO-ban; Kohlbach Bertalan
(1866–1944), temesvár-gyárvárosi rabbi, a budapesti Zsidó Múzeum megalapításának egyik
kezdeményezője és annak „őre” (kb. tudományos vezető), az egyik legjelentősebb magyarzsidó folklorista; Sturm Albert (1851–1908), korának közismert újságírója, a Kisfaludy Társaság tagja; Pollák Káim (1834–1905), a hebraisztikával foglalkozók körében a legismertebb és
mindmáig használt kézikönyv, a Pollák-féle Héber-magyar teljes szótár írója.
Bacher (Bachrach) Simon: 1823–1891.
Többek között Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty, Eötvös és Arany verseit ültette át a Biblia
klasszikus nyelvére. Az ő fordításában volt először olvasható héberül a Nemzeti dal és a
Szózat. Az 1868-as Izraelita Egyetemes Gyűlést héber nyelvű ódával köszöntötte. Még
ugyanezen évben jelentette meg magyar költők hazafias verseinek héber nyelvű fordításait
Zemirot háárec (Hazafias dalok) címmel. 1894-ben, apja halála után három évvel Bacher
Vilmos kiadatta összegyűjtött költeményeit három kötetben: Sáár Simon (Simon dalai)
címmel.
E zsidó alreáliskolában tanított 1857–59 között Heinemann (Heinrich, Henry) Zirndorf
(1829–1893), aki később rabbi lett Detroitban, majd pedig a cincinnati-i Hebrew Union
College történelemtanára.

Tanulmányaival párhuzamosan Brill Sámuel Löw5 pesti rabbinál is tanult
Goldziher Ignáccal6 együtt, ki akkor még jó barátja volt. A későbbiekben családi
kötelék is létrejött közöttük, mert Bacher második felesége Goldziher Ignác unokatestvére: Goldzi(e)her Ilona7 lett.
1868-ban Breslauba, az akkori szóhasználattal Boroszlóba8 ment tanulni, az ottani híres Rabbiképzőbe, a Jüdisch-Theologisches Seminarba, a „Wissenschaft des
Judentums” – „a zsidóság tudományának” egyik fellegvárába. E modern intézményben a vallási tárgyak oktatása mellett a világi tudományokba való bevezetés
is nagy hangsúlyt kapott. 20 évesen, 1870-ben a lipcsei egyetemen szerzett doktori
fokozatot.9
Rabbivá 1876-ban avatták, Breslauban. Még ez évben meghívták Szegedre, Löw
Lipót10 megüresedett rabbi-székébe11. 1877-ben, az akkor megnyíló budapesti
Országos Rabbiképző Intézetbe invitálták tanárnak. 36 éven át, 1913-ban12 bekövetkezett haláláig tanított13 itt Szentírást, szentírás-magyarázatot és homiletikát.
1907-től, Bloch Mózes14 nyugállományba vonulásától15, rektora volt az intézménynek, sajnálatosan korai haláláig.

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

15

Brill Sámuel Löw: 1814–1897. A Pesti Zsidó Hitközség dájánja (vallási bírája) és későbbi
rabbisági elnöke, az Országos Rabbiképző Intézet tanára.
Goldziher Ignác: 1850–1921. Orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Korának egyik legnagyobb sémi filológusa, ki megalapította a modern, kritikai
módszerekkel dolgozó iszlámtörténetet. Sokat tett a modern vallástudományi szemlélet
magyarországi megismertetéséért is.
Goldzi(e)her Ilona: 1860–1931.
Ma Wrocław a város neve. A valaha itt, és Lengyelországban élt zsidók emlékét őrzi e
városban a „Muzeum Historii Żydów Polskich”.
Disszertációja: Nizâmî’s Leben und Werke, und der Zweite Theil des Nizâmî’schen
Alexanderbuches, mit persischen Texten als Anhang. Leipzig, 1871.
Löw Lipót: 1811–1875.
Löw Lipót egyik fia: Löw Immánuel ugyanis még Berlinben tanult a Wissenschaft des
Judentums másik emblematikus felsőoktatási intézményében, a Lehranstalt für die
Wissenschaft des Judenthumsban.
1913. december 25-én, Budapesten halt meg. Sírja a Salgótarjáni utcai temetőben van.
Bacher 1878-ban a tábori rabbija volt a Bosznia-Hercegovinába bevonuló, azt okkupáló
osztrák-magyar haderőnek és a főhadiszálláson teljesített katonai szolgálatot.
Bloch Mózes: 1815–1909. Lásd bővebben: Oláh János: Bevezetés. In: Dr. Guttmann Mihály-Bloch Mózes: A háláháról. Magyar Zsidó Tudományok 5. kötet. Gabbiano Print Kft.Budapest, 2008. 95-99. old.
Bloch Mózes 62 évesen lett a budapesti Országos Rabbiképző Intézet rektora és 92 éves
koráig töltötte be e tisztséget, megtisztelő feladatot.
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Bacher Vilmos önálló munkáinak, köteteinek, könyveinek száma: 56. Ezek mellett
53 folyóiratnak volt cikkíró munkatársa és mintegy 800 tudományos dolgozata
jelent meg16 németül, héberül, angolul, franciául és magyarul.
Bacher Vilmos rabbi-nemzedékeket felnevelő munkássága mellett nagy érdeme a
zsidó tudományosságban a talmudi hagyomány rendszerezése a filológus pontosságával, az akkor még újdonságnak számító történeti-kritika módszereivel. Érdeklődésének és munkásságának egyik területe az ágádá� kutatása volt.17
Ő vállalkozott először arra, hogy minden egyes régi tanítónak (tannának,
amórának) kijelölje helyét az időben, és egyesítse minden ágádikus megnyilatkozását. Munkásságának másik területe a héber és a keleti nyelvek (arab, perzsa)
grammatikai kutatása, de nem önmagában, hanem a Szentírás magyarázatának
történetével karöltve. Munkáiban a középkori tudományosság és költészet három
nagy nyelve: arab, perzsa és a héber emlékeinek első rendszeres megtárgyalására, feltárására vállalkozott. A nyelvkutatás mellett a középkor bölcseleti, filozófiai
vizsgálódásai is gazdagították ezt az exegézist.18
Bachernek a költészet iránti affinitása egyértelműen megmutatkozott a perzsa
költészet, a perzsa-zsidó és a perzsa-arab irodalmi érintkezések tanulmányozásában, publikálásában és fordításában.19 A XX. század elején megjelenő Jewish
16

17

18

19
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Blau Lajos: Bacher Vilmos élete és működése 60-ik születésnapja tiszteletére. Athenaum
Irodalmi és Nyomdai Rt., 1910. In: Kőbányai János szerk.: Bacher Vilmos: Szentírás és
zsidó tudomány. Múlt és Jövő-Budapest, 1998. 187–218. old.
E munkásságának egyik, újra kiadott produktuma: Dr. Bacher Vilmos: A babylóniai amórák
agadája. Magyar Zsidó Tudományok 3. kötet. Gabbiano Print Kft.-Budapest, 2007. 12 és
142 lap.
Ez irányú munkásságáról lásd:
A Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat 6. köteteként újra kiadva (Gabbiano Print
Kft., Budapest, 2010): A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni
előtt. In: Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1891-92-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1892. VIII és 142 lap.
A Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat 7. köteteként előkészítve a kiadásra (Gabbiano
Print Kft.-Budapest, 2012): Maimûni Mózes szentirásmagyarázata. In: AZ ORSZÁGOS
RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1895–96-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest,
1896. XII és 164 lap.
Például:
Két zsidó-perzsa költő. Sáhin és Imráni. (Első fele). In: A BUDAPESTI ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1906–1907-iki ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1907.
116 lap. Németül: Zwei jüdisch-persische Dichter. Scahin und Imrani. (Erste Hälfte). 124
lap.
Két zsidó-perzsa költő. Sáhin és Imráni. (Második fele). In: A BUDAPESTI ORSZÁGOS
RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1907–1908-iki ISKOLAÉVRŐL. Budapest,
1908. 193 lap. Németül: Zwei jüdisch-persische Dichter. Scahin und Imrani. (Zweite
Hälfte). 196 lap.

Encyclopedia és az Encyclopaedia Britannica szócikk-írójaként pedig a zsidó tudományosság közkinccsé tételében játszott nemzetközileg is jelentős szerepet.
A tudományokban elért eredményeiről így írt20 Heller Bernát,21 ki tanítványa volt
Bachernek, és a Rabbiképző szintén jelentős tudományos tevékenységet végzett
professzora: „Egy munkás emberélet gazdag tartalmául beillenék akár az agádakutatás önmagában, akár a zsidó szentírás-magyarázatnak és nyelvtudománynak
története, melyet Bachernek köszönhetünk. De amit azon felül végzett, az is elegendő volna néhány egyetemi tanszéknek, néhány akadémiai tagságnak megszolgálására.”22
Bacher, fent említett úttörő tudományos tevékenysége mellett, jelentős szerepet
játszott a XIX. század végi és a XX. század eleji zsidó szellemi élet „intézményeinek” megteremtésében és fenntartásában. Bánóczi Józseffel23 együtt megindította24 és éveken át szerkesztette25 a Magyar-Zsidó Szemlét,26 az első magyar
zsidó tudományos folyóiratot, amely a világ zsidó tudományosságában is jelentős
szereppel bírt. Blau Lajosnak27 – ki Bachert követte a Rabbiképző rektori székében – szavaival: „a magyar irodalom törzsébe új ágat plántál.”28

20
21

22

23

24
25
26

27

28

A jémeni zsidók héber és arab költészete. In: A BUDAPESTI ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐINTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1909-1910. TANÉVRŐL. Budapest, 1910. 90+56 lap. Németül: Die hebräische und arabische Poesie der Juden Jemens. 100+56 lap.
A szövegben előforduló idézetek szó szerinti idézetek, ezért azok a kor helyesírását és
szóhasználatát tükrözik!
Heller Bernát: 1871–1943. Sokoldalú, külföldön is ismert tudományos munkássága többek
között a bibliatudományra, a héber mesekutatásra, az iszlám mese-, monda- és legendavilág tanulmányozására, valamint a magyar mesék és mondák kapcsolatainak vizsgálatára és
az összehasonlító irodalomtörténetre terjedt ki.
Heller Bernát: Bacher Vilmos. Zsidó Plutarchos II. Népszerű zsidó könyvtár 19. Budapest,
1927. In: Kőbányai János szerk.: Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. Múlt és
Jövő-Budapest, 1998. 179. old.
Bánóczi József: 1849–1926. Tanár, író, filozófus, irodalomtörténész. Az Országos
Rabbiképző Intézet tanára, az Országos Izraelita Tanítóképző igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a „Fehér Kereszt Gyermekkórház” egyik alapítója,
titkára, majd alelnöke.
1884-ben.
1893-ig.
A Magyar Zsidó Szemle Új folyama 2004-ben indult útjára az Országos Rabbiképző-Zsidó
Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Zsidó Vallástudományi Kutatócsoportja
gondozásában.
Blau Lajos: 1861–1936. Lásd bővebben: Oláh János: Bevezetés. In: Dr. Blau Lajos: Az
ózsidó bűvészet. Magyar Zsidó Tudományok 1. kötet. Gabbiano Print Bt.-Budapest, 2005.
3–6. old.
Blau Lajos: Bacher Vilmos. In: IMIT Évkönyv – 1911. Budapest. 13. old.
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Bacher egyik alapítója, és szellemi atyja volt az IMIT-nek, az Izraelita Magyar
Irodalmi Társulatnak, amelynek évkönyvei – a kezdetekben Mezey Ferenccel29
együtt szerkesztette30 – jelentős dolgozatokat, kutatási eredményeket közöltek.
Bacher neve „fémjelzi”, nagy része van az IMIT-Biblia, e zsidó részről első magyar nyelvű Biblia-fordítás elkészültében, megjelenésében, kiadásában.31 Annak
idején Bacher és Bánóczi meggyőző egyszerűséggel hirdette: „Nekünk a Biblia
kell mint taneszköz az iskolában, mint olvasmány a családban; tartozunk vele
nemzeti irodalmunknak, mert magyarok vagyunk, és tartozunk vele felekezetünknek, mert zsidók vagyunk.”32
1913-ban, Hevesi Simon,33 a tanítvány, a Rabbiképző professzora és a Dohány
utcai zsinagóga főrabbija a következőket mondotta temetésén: „Ez volt Bacher
Simon fia, Bacher Vilmos, az írástudó, a hagyomány-kutató, a rózsakertek poétája, a mélylelkű exegéta. Világtekintély volt. Megértése előtt egység volt a zsidóság egész több évezredes nehéz literatúrája, héber, arámi, arab vagy perzsa,
görög vagy újkori nyelv ruhájában. Egymás fölé alakuló rétegekben, mint Biblia,
midrás, Misna, Talmud, kommentár, bölcsészet: élő egységnek mutatkozott szelleme előtt a zsidó irodalom, lelkével rokon, véle is egy.”34
„Bacher eredeti lángelme volt-e?” Tette fel a kérdést Heller Bernát, majd meg is
válaszolta: „Ha igaz, hogy a feladatot a lángelme meglátja, a tehetség megoldja, akkor Bacher Vilmos lángelméjének valóban komoly a fogyatkozása: ő az új
feladatokat nemcsak meglátta, hanem hozzá is fogott a megoldásukhoz, s Isten
kegyelmével nagyrészt maga meg is oldotta.”35
*
29

30
31
32
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34
35
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Mezey Ferenc: 1860–1927. Ügyvéd, az Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának elnöke, az Országos Izraelita Tanítóképző igazgatótanácsának ügyvezető elnöke, a
budapesti Zsidó Múzeum megalapításának egyik kezdeményezője.
1895 és 1900 között.
1898 és 1907 között jelentek meg kötetei.
Heller Bernát: Bacher Vilmos. Zsidó Plutarchos II. Népszerű zsidó könyvtár 19. Budapest,
1927. In: Kőbányai János szerk.: Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. Múlt és
Jövő, Budapest, 1998. 183. old.
Hevesi Simon: 1868–1943. Rabbi, főrabbi majd vezető-főrabbi, vallásfilozófus. Az Országos Rabbiképző Intézet tanára és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület
(OMIKE) alapítója.
Idézi: Frojimovics Kinga–Komoróczy Géza–Pusztai Viktória–Stribik Andrea: A zsidó Budapest I-II. Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport-Budapest, 1995. 315. old.
Heller Bernát: Bacher Vilmos. Zsidó Plutarchos II. Népszerű zsidó könyvtár 19. Budapest,
1927. In: Kőbányai János szerk.: Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. Múlt és
Jövő, Budapest, 1998. 186. old.

Néhány mondat a Wissenschaft des Judentumsról, e mozgalomról/szellemi irányzatról (talán mindkettőről), hogy mit is „importált” Magyarországra Bacher Vilmos, néhányadmagával.
A „mozgalom” létrejötte 1819-re datálható, a „Verein für Cultur und Wissenschaft
der Juden” – „Társaság a zsidók kultúrájának és tudományának” megalapításával. Ez a Társaság/Egyesület Moses Mendelssohn36 követőinek és tanítványainak
tevékenysége, a hászkálá/Aufklärung/a zsidó felvilágosodás „eredményeképpen”
alakult meg.
E Társaság tagjai, az Egyesület hívei, belső, a zsidóságon belüli vallási reformot, világi oktatást és emancipációt óhajtottak, kértek és követeltek. Céljaikat,
egyértelműen, 1822-ben fogalmazták meg a „Zeitschrift für die Wissenschaft des
Judenthums” – „A zsidóság tudományának folyóirata” hasábjain. A zsidóságot és
hagyományait, a zsidó vallást, egzakt módon próbálták meghatározni és „fejtegetni”, elemezni, tehát annak sokoldalú, vallási kötöttségektől mentes, tudományos
kutatását tűzték ki célul, hogy bebizonyítsák a zsidóság évezredes ismereteinek
egyetemes értékét. Bizonyos mértékben közös alapot kívántak találni a keresztény
kultúrával.
Bizonyítani akarták, hogy a zsidóság nem érdemtelen az emancipálásra, és a zsidó
kultúrának a recens tudomány talaján álló ismertetésével próbáltak egyenjogúsító
törekvéseiknek legitimitást biztosítani.
Abból indultak ki, hogy a zsidóság régente, jelentősen gazdagította az általános
kultúrát, de később szűk látókörűekké lettek és a vallási elmaradottságba süppedtek, ebben „leledzenek”. Innét kell kiemelkedniük, miként Immanuel Wolf (eredetileg: Wohlwill)37, az egyik alapító írta: „A zsidóságnak újra meg kell mutatniuk, hogy mennyit is érnek! Mennyit érnek, mint bátor munkatársak az emberiség
közös vállalkozásában. Önmagunkat és elveinket fel kell emelnünk a tudomány
szintjére.”38 Ez a Társaság/Egyesület 1823-ban befejezte tevékenységét, konkrét
eredmények nélkül (elnöke: Eduard Gans39 és több tagja is megkeresztelkedett),
de valami elkezdődött.
A XIX. század második felének közepére Németországban és Magyarországon is
megszületett az ún. „emancipációs” törvény40, megoldódni látszottak a társadalmi

36
37
38
39
40

Moses (Mose) Mendelssohn: 1729–1786.
Immanuel Wolf: 1799–1847.
Idézi: Johnson, Paul: A zsidók története. Európa-Budapest, 395. old. (Lásd: 44. hivatkozás).
Eduard Gans: 1798–1839.
Németországban 1871-ben, Magyarországon 1867-ben történt ez meg.
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problémák és a „szabadon gondolkodó” zsidóság igényelte a zsidó tudományosság tudományának művelését és annak kikutatott eredményeit.
A „Wissenschaft des Judentums” – „A zsidóság tudománya/Judaizmus tudomány”
fogalmat talán Zacharias Frankel41 drezdai főrabbi, majd a boroszlói Rabbiképző,
a Jüdisch-Theologischen Seminar in Breslau „Seminarrabiner”-e, rabbi-rektora
fogalmazta meg legegyértelműbben, miszerint: „Das Recht der Wissenschaft in
Judentum und das Recht des geschichtlichen innerhalt der Kultur.” – „A tudománynak ott a helye a zsidóságon belül, és a történelmi zsidóságnak joga helyet
foglalni a művelt (világ)kultúrában.”
Tehát a zsidóság, tudományos módszerekkel tanulmányozható és tanulmányozandó!
Frankel „történelmi zsidóság” fogalma a zsidó tradíció, a zsidó múlt örökségének
„talaján” állt, az Írásbeli42 és részben a Szóbeli Tanra43 épült – korának tudományos módszereit, eszközeit felhasználva, szoros kapcsolatot teremtve a külső, az ún.
általános kultúrvilággal – hozta létre saját diszciplínáját: a „zsidóság tudományát”.
Az általa 1851-ben alapított „Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums” – „A zsidó történelem és tudományok havilap” volt e mozgalom „szócsöve”, melyet egy ideig44 Kaufmann Dávid45 is szerkesztett, Bacher Vilmos pedig publikálta benne több írását, tanulmányát46.
A Wissenschaft des Judentums egyik intézménye a berlini „Hochschule
(Lehranstalt) für die Wissenschaft des Judentums” – „A Zsidóság Tudományának
Főiskolája” mellett a Jüdisch-Theologisches Seminar volt Breslauban/Boroszlóban, ahol Bacher Vilmos tanult és művelte „a zsidóság tudományt” 1868–76 között, majd visszatért, hazatért Magyarországra.
*
41
42

43
44
45
46
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Zacharias Frankel: 1801–1875.
A zsidóság szóhasználatában a Tanah az úgynevezett Írásbeli Tan. E szó egy rövidítés,
egy betűszó, egy notarikon, amelynek feloldása: Tóra + Neviim + Ketuvim = Tan/Mózes öt
könyve + Próféták + Iratok, vagyis a Biblia protestáns kánon (ún. „palesztinai kánon”) által
„Ószövetségként” számon tartott része.
A Szóbeli Tan alatt – nagyon leegyszerűsítve – a Szináj-hegyen az Írásbeli Tannal (Tanah)
egy időben, az Istentől kapott, az Örökkévaló által szóban közölt, ott elhangzott szóbeli
tanításokat és azok továbbgondolásait értjük, amelyeket később foglaltak írásba.
1892–1899 között.
Kaufmann Dávid: 1852–1899. Ő is Breslauban tanult 1867–1877 között és a lipcsei egyetemen doktorált. Disszertációjának bővített változata: Geschichte der Attributenlehre in
der jüdischen religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni. Gotha, 1877.
Lásd: több helyütt! Pl.: Blau Lajos: Bacher Vilmos élete és működése 60-ik születésnapja
tiszteletére. Athenaum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1910. In: Kőbányai János szerk.: Bacher
Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány. Múlt és Jövő-Budapest, 1998. 187–218. old.

Bacher néhány művéről, alkotásáról, a közelmúltban újra kiadott47, magyar nyelven is olvasható műveiről, „dióhéjban”:
„A babylóniai amórák agádája azért az agáda általános történetében csak epizódnak tekintendő; azt korszerinti összefüggésben előadni czélja a jelen munkálatnak.48 Ez azonban egyszersmind adalékot is képez azon munka megismeréséhez,
melyből kiválóan merítette anyagát: a baylóniai amórák munkásságának agádai
részét tárgyalván, méltán mondható adaléknak a baylóniai talmudba való bevezetéshez”49 – írta az agádát feldolgozó – tíz kötetben50 azt kimerítően és mindmáig
meg nem haladottan megtárgyaló – első művének bevezetésében Bacher Vilmos.
47

48
49

50

– Dr. Bacher Vilmos: A babylóniai amórák agadája. Magyar Zsidó Tudományok 3. kötet.
Gabbiano Print Kft., Budapest, 2007. 12 és 142 lap.
– Dr. Bacher Vilmos: A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni
előtt. Magyar Zsidó Tudományok 6. kötet. Gabbiano Print Kft., Budapest, 2010. 12 és 142
lap.
– Kiadás alatt: Dr. Bacher Vilmos: Maimûni Mózes szentirásmagyarázata. Magyar Zsidó
Tudományok 7. kötet. Gabbiano Print Kft., Budapest, 2012. 10 és 176 lap.
„Az agáda fogalmát legtágabb értelemben vettem, a melyben a szentirás minden nem
haláchai magyarázatát és alkalmazását foglalja magában, valamint egyéb, nem a haláchához
tartozó, különösen erkölcstani tartalmú tételeket is.” – Bacher Vilmos jegyzete.
Bacher Vilmos: A babylóniai amórák agádája. Adalék az agádá történetéhez és a
babylóniai talmudba való bevezetéshez. In: A BUDAPESTI ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1877–78-iki TANÉVRŐL. Budapest, 1878. XIV. old.
1. A babylóniai amórák agádája. Adalék az agádá történetéhez és a babylóniai talmudba
való bevezetéshez.
In: A BUDAPESTI ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1877–78iki TANÉVRŐL. Budapest, 1878. XV és 142 lap. Németül: Die Agada der babylonischen
Amoräer. Ein beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in der babylonischen
Talmud. Strassburg, 1878. XVI és 151 lap. Újra kiadva: G. Olms-Hildesheim, 1965.
2. Die Agada der Tannaiten. Erster Band. Strassburg, 1884. VI és 457 lap. Újra kiadva: de
Gruyter-Berlin, 1965.
3. Die Agada der Tannaiten. Zweiter Band. Strassburg, 1890. VIII és 578 lap. Újra kiadva:
de Gruyter-Berlin, 1966.
4. Die Agada der palästinensichen Amoräer. Erster Band. Strassburg, 1892. XVI és 578
lap. Újra kiadva: G. Olms-Hildesheim, 1965.
5. Die Agada der palästinensichen Amoräer. Zweiter Band. Strassburg, 1896. VIII és 545
lap. Újra kiadva: G. Olms-Hildesheim, 1965.
6. Die Agada der palästinensichen Amoräer. Dritter Band. Strassburg, 1899. XII és 804
lap. Újra kiadva: G. Olms-Hildesheim, 1965.
7. Die Agada der Tannaiten und Amoräer. Bibelstellenregister. Nebst einem Anhage:
Namens-Register zur Agada der babylonischen Amoräer. Strassburg, 1902. VIII és 94 lap.
8. Die Prooemien der alten jüdischen Homilie. Beitrag zur Geschichte der jüdischen
Schriftauslegung und Homiletik. Leipzig, 1913.
9. Rabbanan, a tudósok agádája. Adalék az anonymus agáda történetéhez. In: AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ ÉRTESÍTŐJE AZ 1913-1914. TANÉVRŐL. Budapest, 1914. 96 lap.
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„Mit jelentenek e művek a tudományra általában, mit a zsidó tudományra különösen? Nehéz arról puszta vázolással fogalmat nyújtani. Az aggáda a talmudnak és
midrásnak virága, vagy ha úgy tetszik, az illata. Ami poézis az akkori kor vezető
tudósaiban volt – és volt bennök több, mintsem képzelnők – ami tanítás, intelem,
vigasz, reménység, történeti reminiscentia, bölcsészet, a világi dolgok megítélése,
természetrajzi észrevételek stb. ajkukról csak elhangzott, mind-mind az aggáda nagy
birodalmában tárulnak elénk, letéve azon nagy foliánsokban, meg nagyszámú furcsabetűs művekben, melyek a zsidó tudósnak oly kedves édenkertjét képezik, melyből azonban valamely ördöngős ármány kituszkol mindenkit, aki benne a járást nem
ismeri és botlásaival csak rongál és pusztít. Nos, Bacher előtt e kertben sétáltunk
járatlan útakon, tüskén-bokron át, nem tudva, hova jutunk, nem látva, mi rejlik a bozót mögött. A káoszba Bacher hozott rendet, az eligazodást ő tette lehetővé, a rejtett
virágszálakat ő kötözte csokorba”51 – írta a tanítvány: Krausz Sámuel52.
Nos, e „rendrakás és virágcsokor” első, magyar nyelven is megjelent kötete ízelítőt ad abból a hatalmas munkából, amelyet Bacher végzett az agádá kutatása és
tudományos igényű feldolgozása terén és „teljesen be is fejezte, ott nem maradt
»hely az utódoknak, hogy hírnevet szerezzenek vele.«”53
Az első mű e tudományos diszciplína feldolgozásában A babylóniai amórák
agádája. Adalék az agádá történetéhez és a babylóniai talmudba való bevezetéshez. A Talmud irodalomtörténeti vizsgálata, és egy évszázadokat átívelő irodalmi
műnek az elemzése, a vele foglalkozókat mindig nehéz feladat elé állította. A Talmud ugyanis nem egy egységes mű, nem lehet összehasonlítani semmi mással!
„Amolyan rendszer nélküli általános enciklopédiának lehetne nevezni.”54
A Talmud nem egy embernek, vagy embercsoportnak az alkotása, nem is egy korszaknak a terméke, hanem a zsidóság írástudóinak, gondolkodóinak, bölcseinek
majd ezer évet átölelő szellemi alkotása.55 A kezdeti időben szóban hagyomá-
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Németül: Rabbanan, die Gelehrten der Tradition. Beitrag zur Geschichte der anonymen
Agada. In: Jahresbericht der Landesrabbinerschule. Budapest, 1914. 104 lap.
10. Tradition und Tradenten in den Schulen Palästinas und Babyloniens. Studien und
Materialien zur Entstehungsgeschichte des Talmuds. Schriften herausgegeben von der
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judenthums. Leipzig, 1914. XI és 704
lap. Újra kiadva: de Gruyter, Berlin, 1966.
Krausz Sámuel: Bacher Vilmos (1850–1913). In: IMIT Évkönyv – 1916. Budapest. 62. o.
Krausz Sámuel: 1866–1948. Az Országos Rabbiképző Intézetben végzett 1894-ben, majd
1906-tól a bécsi Jüdisch (Izraelitsch) -Theologische Lehranstalt professzora, 1932–1937
között igazgatója volt. Tudományos munkássága 1300-nál több dolgozatot számlál.
Klein Miksa: Bacher utolsó nagy műve. In: IMIT Évkönyv – 1916. Budapest. 89. old.
Uo. 82. old.
A Talmudról bővebben: Blau Lajos: A Talmudról. Magyar Zsidó Tudományok 2. kötet.
Gabbiano Print Bt., Budapest. 2006. 120 lap.

nyozták a Szináj-hegyről, a „kinyilatkoztató és megnyilatkozó” Istentől eredeztetett tanítást, mígnem a III. század elején Júda Hánászi írásba foglaltatta azt és
megszületett: a Misna. Az írott Misnát azután az írástudók, gondolkodók, bölcsek
megvitatták, magyarázták, aktualizálták, majd ezeket is írásba foglalták, amelynek
neve: Gemárá. A kettő együtt alkotja a Talmudot.
A Talmudban idézett személyek mondásai, tételei, tanításai adják szövegének jelentős részét, így keletkezésének és fejlődésének megértéséhez írói jellemzőinek
ismerete elengedhetetlenül szükséges. Minden kutatónak magából a Talmud szövegéből kell kiindulnia, a hagyományok rendszerével kell tisztában lennie, mert
csak ekképpen lehet világos képet kapni a hagyomány teljes kifejlődéséről, kialakulásáról. Ezzel a kérdéskörrel, alapelemmel foglalkozik Bacher Vilmosnak A
babylóniai amórák agádája című könyve, amely az első része az agádáról szóló
műveinek, 8 nagyobb fejezetben és egy függelékben.
*
„A Rabbiképző Értesítőjét az 1891/92 évre egy kiváló munka előzi meg dr. Bacher
Vilmos tanár tollából, ki kétségtelenűl a jelenkori zsidó tudósok legtermékenyebbike és elismert tény, hogy munkái mind a legalaposabbak, a legcsekélyebb részletekre kiterjeszkedő figyelemmel vannak megírva s mindegyike valóságos tárháza
a tudománynak”56 – írta Bernstein Béla,57 Bacher kiváló tanítványa, mesterének
A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni előtt58 című
művéről.
A Szentírás, hasonlóan a megelőző időszakhoz, a középkor zsidó kulturális életében
is meghatározó helyet foglalt el. E korszak zsidó exegetáinak azonban már választ
kellett adniuk a zsidóságot belülről támadó karaiták59 téziseire, valamint a görög
és az arab filozófia által felvetett új szempontokra. Többen, több irányból, többféleképpen fogalmazták meg válaszaikat, fejtették ki nézeteiket, álláspontjukat a Szentírásról. E korszak nyolc meghatározó jelentőségű zsidó gondolkodójának, vallásbölcsészének, szentírás-magyarázójának munkásságát, tevékenységét ismerteti meg
56
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Bernstein Béla: IRODALOM. A VALLÁSBÖLCSÉSZEK EXEGÉZISE. In. MagyarZsidó Szemle IX. évf. – 1892. 730. old.
Bernstein Béla: 1868–1944. Rabbi, főrabbi, író, történész. Az Országos Rabbiegyesület
alelnöke.
In: Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1891–92-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1892. VIII és 142 lap. A Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat 6.
köteteként újra kiadva (Gabbiano Print Kft.-Budapest, 2010. 12 és 142 lap.
A karaita judaizmus a zsidó valláson belüli szellemi és gyakorlati irányzat. Legmeghatározóbb jellemzője, hogy csak az Írásbeli Tant, a Tanahot fogadja el és elutasítja az úgynevezett Szóbeli Tant.
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Bacher Vilmos A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni
előtt című művében.
E „nyolcak”: Száádja ben Joszéf, Slomo ibn Gavirol, Bahja ibn Pakuda, Ávrahám
bár Hija, Mose ibn Ezra, Joszéf ibn Cádik, Jehuda Hálévi és Ávrahám ibn Daud.
Amint a hellenisztikus-zsidó korszak is gyakorlatilag a Szentírás görög nyelvre
fordításával, a Szeptuagintával vette kezdetét; úgy az arab-zsidó korszak is egy
fordítással, Száádjá gáon arab nyelvű Szentírás fordításával keltezhető.
A bibliafordításhoz szükség volt rendszeres nyelvtanra is, a kor arab szellemiségéből is következően, hiszen e korszak az, mikor a Korán nyelve iránt mutatott
tisztelet és érdeklődés igen élénk. A zsidó vallásbölcsészek is komoly grammatikai
vizsgálódásokba kezdenek, amely jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy
túllépjenek az addig domináns midrásirodalom60 homiletikus-allegorikus értelmezésén és a Szentírás szó szerinti értelmét vegyék vizsgálat alá. Száádjá gáon61
az úttörő e munkában, az ő filologikus és filozofikus értelmező módszerét fejlesztik tovább majd a középkori zsidó vallásbölcsészek Bacher által elemzett tagjai
Maimuni-ig62, aki a középkori zsidó vallásbölcsészet csúcspontját jelentette.
A könyv „Előszavában” ekként ír céljairól Bacher: „A zsidóság szellemi fejlődésének középkori virágkorszakában nyelvtudomány és vallásbölcsészet alakitották
át a szentirásmagyarázatot és azt új, a hagyományos úttól eltérő irányba terelték. De míg a héber nyelvtudomány a szentirás helyes megértését közvetlenül
mozditotta elő és a bibliamagyarázatnak a legnélkülözhetetlenebb eszközöket
szolgáltatta a szöveg értelmének kinyomozására és önkényes fölfogások távoltartására, addig a vallásbölcsészeti elmélkedésben a szentirás értelmezése csak második sorban jött tekintetbe, mert mindenek előtt azt czélozta, hogy saját eredményeinek bizonyitását és megerősitését a bibliai szövegben találja. A szentirás helyes
megértésének szükségéből származott héber nyelvtudomány főczélul a szentirás
magyarázatát tűzte ki magának; a vallásbölcsészet elsősorban eszköznek tekintette
a szentirás fejtegetését, hogy általa az észszerü gondolkodásnak tartalmát és eredményeit a vallásos megismerés irott kútfőivel hozza összehangzásba. De a vallásbölcsészet is abból a föltevésből indult ki, hogy a szentirás igazi értelmét deriti
föl, midőn annak tartalmát a bölcsészeti spekulációval törekszik összeegyeztetni,
hogy a bibliai szöveget ezzel valóban értelmezi és nem tőle idegen gondolatokat
fektet szavaiba. Ez oknál fogva a vallásbölcsészet főtényezővé lesz a középkor
60
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A Tanah szellemiségébe behatoló exegézis, amely annak szövegét minden oldalról meg
kívánja világítani.
Gáon: zseni, lángész, nagy tudós.
Rabbi Mose ben Maimon / Maimuni / RaMBaM / Maimonidész: 1138–1204.

zsidó vallásbölcsészetének történetében és e történet forrásai közé a bibliai kommentárokon kivül a zsidó vallásbölcsészeti irodalom termékei is számitandók.”63
Bacher részletesen ki is tér e korszak vallásbölcsészeinek meglátásaira, tanításaira, hiszen azok „az illető munkák exegetikus tartalmát ismertetik, különös tekintettel a bibliai iratoknak fölfogásához és értelmezéséhez tartozó általános kérdésekre.”64
Bacher e műve magyar nyelven kuriozitás volt, és mindmáig az, azon a szakterületen, amelyet ő így fogalmazott meg: „az a czélom, hogy kimutassam, milyen része
volt a középkori zsidó vallásbölcsészet ezen megalapitóinak az észszerü és tudományos gondolkodás eredményeit magába fölvevő szentirásmagyarázatban és
hogy ezzel összefüggő áttekintetét nyújtsam a legfontosabb elemeknek, melyekkel
a vallásbölcsészet a szentirásmagyarázatot befolyásolta és meggazdagitotta.”65
A Bacher által ismertetett vallásbölcsészek munkásságából, munkásságáról, magyar nyelven régebben66 és a közelmúltban67 is jelentek meg szemelvények, rö63
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A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni előtt. In: Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1891–92-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest,
1892. III. old.
Uo. IV. old.
Ibid.
A teljesség igénye nélkül néhány ezekből:
Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. Pallas, Budapest, 1906.
193–240. old.
Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I. kötet. IMIT, Budapest, 1909. Több helyütt.
Lőwenheim Miksa: A világ teremtett voltának problémája Száadjától Majmonidesig. (Bölcsészdoktori értekezés), Budapest, 1935. Több helyütt.
Spiegler Gyula Sámuel: A héberek bölcsészetének története különös tekintettel a keresztény
és arab bölcsészetre, Budapest, 1893. Több helyütt.
Vajda Béla: A mózesi törvények észszerű megokolásának története a X–XII-ik század zsidó
vallásfilozófiájában. (Bölcsészdoktori értekezés), Budapest, 1887. Több helyütt.
A teljesség igénye nélkül néhány ezekből:
Guttmann, Jacob: Maimonidész vallásfilozófiájának kapcsolata zsidó elődeinek tanításához. In: Maimonidész. Zsidó filozófia Y zsidó és skolasztikus filozófusok a középkorban.
Logos, Budapest, 1995. 79–109. old.
Moskovits, Jechiél Cvi: A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl, Budapest, év nélkül. Több helyütt.
Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok.
Múlt és Jövő, Budapest, 1999. Több helyütt.
Sirat, Colette: A zsidó filozófia a középkorban a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján.
Logos, Budapest, 1999. 26–140. old.
Vajda, Georges: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba. Logos, Budapest, 2002. 46–
120. old.
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videbb-hosszabb tanulmányok68, de ezen művek nem azt a specifikus nézőpontot
tartották szemük előtt, amelyet Bacher így körvonalazott: „Általában véve, bibliai exegézisünknek csak történeti jelentőséget tulajdonithatni még: mert koruk
philosophiája, melyet az emberi észben alapulónak hittek és igy teljes bizalommal
csatlakoztak hozzá, a történet birodalmába való immár, a szentirás értelmezéséhez
pedig mi most oly föltevésekkel járulunk, melyek lényegesen különböznek azon
régi gondolkodók fölfogásától és hitétől. De minthogy szentirásmagyarázatuk
saját koruknak legjobb meggyőződéséből származott, azért minden kornak
élt az, és vallásunknak ezen régi szellemi vezérei még most is vezethetnek és
megerősithetnek bennünket abban a hitben, hogy a szentirás vallásos tartalma isteni eredetü, de annak is a megismerésében, hogy a szentirás magyarázatában a
biráló észnek mértékét kell alkalmaznunk.”69
Bacher, a rabbi és tudós, a Rabbiképző inspiráló erejű70, rabbi-nemzedékeket felnevelő professzora, e nézetét szem előtt tartva elemzi, ismerteti, és néha kritizálja
is ezen írásában, 8 fejezetben, a középkori zsidó vallásbölcsészek szentírás-magyarázatát Maimonidész előtt. Ahogyan a tanítvány írta mesterének e művéről:
„Szerző jelen munkájával ismét öregbitette hervadhatatlan érdemeit a zsidó irodalom körül és a vallásbölcsészet és bibliaexegézis történetének munkásait s barátait
mély hálára kötelezte.”71
*
„Maimûni Mózes vallásbölcsészeti főmunkájában, a bölcsészettel és Izraél vallásos irataival egyaránt buzgó foglalkozásának ezen érett gyümölcsében, tartalmának lényeges részét a szentirásmagyarázat képezi. Hiszen azon „tévelygők”,
kiknek e munka „útmutatóul” akar szolgálni, éppen a szentirásnak azon komoly
olvasói, kikben a szentirás szövege és az észszerü kutatás között talált ellenmondások kinzó kételyeket támasztottak. Ezen kételyek útvesztőjéből Maimûni
„Utmutatója” a helyes bibliamagyarázat fonalán oly megismerés világosságához akar kivezetni, mely amaz ellentmondásokat elháritja és összehangzásba
hozza a kinyilatkoztatást a tudománynyal” – írja Bacher Vilmos Maimûni Mó68
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Lásd: Turán Tamás: A középkori zsidó filozófia kutatásának hungarika-bibliográfiája. In:
Sirat, Colette: A zsidó filozófia a középkorban a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján.
Logos, Budapest, 1999. 401–428. old.
A középkori zsidó vallásbölcsészek szentirásmagyarázata Maimûni előtt. In: Az ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESITŐJE AZ 1891–92-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1892. VI. old.
Bacher megkezdett témáját „továbbíró” tanítványa volt Schönfeld Áron néhai besztercebányai rabbi (1880–1950), ki doktori disszertációját e címmel írta: A zsidó vallásbölcsészek
szentírásmagyarázata Maimúni után. (Bölcsészdoktori értekezés) Pozsony, 1904. 48 oldal.
Bernstein Béla: IRODALOM. A VALLÁSBÖLCSÉSZEK EXEGÉZISE. In. Magyar-Zsidó
Szemle IX. évf. – 1892. 735. old.

zes szentirásmagyarázata72 című, az Országos Rabbiképző Intézet 1895/96-os
tanévének Értesítője mellékleteként megjelent tanulmányának Előszavában73.
Majd ekként jellemzi Maimonidész74 exegézisének lényegét: „A szentirás – ez
Maimûni exegézisének egyik alapeszméje – a nyelvi kifejezések összes eszközeivel él, a mint azokat az emberi szellem magának alkotta, hogy általuk a gondolatokat kimondja vagy pedig – elleplezze. Mert tényleg Maimûni szentirásmagyarázata
majdnem gyakrabban azt mutatja, mit leplez el a szentirás nyelve, semmint azt, a
mit nyiltan kimond.”75
Bacher, e magyar nyelven unikális művében – Maimonidész egész életművét,
szerteágazó írásbeli munkásságát felhasználva (főként a Tévelygők útmutatóját76, a Misnához írt kommentárját77 és a Misné Torát78) – elemzi, rendszerezi és foglalja össze röviden azt, mit a Szentírás értelmezéséből, „megfejtéséből”
Maimonidész a legfontosabbnak tartott.
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Maimûni Mózes szentirásmagyarázata. In: AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET
ÉRTESITŐJE AZ 1895–96-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1896. XII és 164 lap. Németül: Die Bibelexegese Moses Maimunis. XV és 176 lap.
Uo.: III. old.
Maimonidész művei magyar nyelvű fordításainak, és a róla szóló írásoknak bibliográfiáját
Scheiber Sándor adta közre a legrészletesebben: In: Jewish Studies in Memory of Michael Guttmann I. Budapest, 1946. 389–412. old. Az Országos Rabbiképző Intézetben folyt
Maimonidész kutatásokról, publikációkról Dienstag, J. I. írt tanulmányt: The Seminary
and Maimonidean Scholarship. In: Carmilly-Weinberger, Moshe ed.: The Rabbinical
Seminary of Budapest 1877–1977. Budapest–New York, 1986. 269–298. old. Megtalálható
Maimonidész hungarika-bibliográfiája Turán Tamás: A középkori zsidó filozófia kutatásának hungarika-bibliográfiája című gyűjteményében: In: Sirat, Colette: A zsidó filozófia a
középkorban a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján. Logos, Budapest, 1999. 401–428.
old.
Maimûni Mózes szentirásmagyarázata. In: AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-INTÉZET
ÉRTESITŐJE AZ 1895–96-IKI ISKOLAÉVRŐL. Budapest, 1896. IV. old.
E hatalmas művében Maimonidész a Szentírás teremtő I.tenét az arisztotelészi filozófiába
integrálta, bizonyos mértékben az addig hagyományosnak mondható zsidó tanok átformálásával. Klein Mór (1842–1915) fordításában jelent meg először magyar nyelven: A tévelygők utmutatója I. kötet. Pápa – 1878; II. kötet. Nagybecskerek – 1887; III. kötet. Nagybecskerek – 1890. Új, bővített összkiadás: Maimonidész: A tévelygők útmutatója. Logos,
Budapest, 1997. 1151 lap. Bacher, S’muel Ibn Tibbón héber nyelvű fordítását használta,
amint azt megjegyzi az Előszóban (XI. old.). Hevesi Simon „Dalalat Alhairin” címmel
a Tévelygők útmutatójának modernebb nyelvű áttekintését adta közre 1928-ban, magyar
nyelven.
Maimonidész arab nyelven írta meg e kommentárját a Misnához 1168 körül. Bacher az arab
nyelvű, eredeti szöveget használta, amint azt megjegyzi az Előszóban (XI. old.).
Teljes, magyar nyelvű fordítása nem készült még.
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21 fejezetre osztottan, bőséges idézetekkel mutatja be a zsidó exegézis nagyhatású
alakjának meglátásait, fejtegetéseit a Tanahhal kapcsolatosan.
Klein Mór79, a kortárs írta Bacher könyvének recenziójában: „…nagy gonddal
vannak összegyüjtve mindazon szentirási helyek, miknek magyarázata Maimuni
nézetei és állításainak megerősítésére szolgálnak s a ki különösen a tévelygők útmutatójával sem arabs eredetiben sem fordításaiban nem ismerkedett meg, Bacher
jelzett könyvéből alapos tájékozást nyer a Maimuni-féle szellem működéséről és
többnyire meggyőző erejéről. Mert »az eszme és érzelem, a tapasztalat és sejtelem, a tudás és hiedelem emberemlékezet óta harczban állnak egymással – s
ezeket egymással kiengesztelni, közöttük egy megélhetési módot megállapitani,
minden korszak legjobbjainak törekvése, sőt mi több némelyiknél életfeladat is
vala. S ez utóbbiak között Maimuni Mózes kiváló helyet foglal el.«”80
Maimonidész „életfeladatának” e szisztematikusan felépített, egyedül álló rendszerét láttatja meg többek között Bacher Maimonidész munkásságában, amint a
tanítvány és az Országos Rabbiképző Intézet rektori székében őt követő Blau Lajos írja: „Közel fél századig, 23 éves korától 70 éves koráig, 1204-ben bekövetkezett haláláig tartó irodalmi tevékenységében mintha előre kigondolta, egységes
terv szerint járt volna el. A rendszeresség vérében volt, ami annál meglepőbb, mert
az ősi zsidó szellem egyáltalában nem rendszeres, hanem szertecsapongó, ötletes,
villámszerű, aforisztikus.”81
A XIX. században jelentkező Wissenschaft des Judentums próbálta rendszerezni, rendezni először tudományos alapon, a kor irodalmában megszokott módon, a
zsidóság irodalmát, nagyjainak írásait. E korszak és irányzat, szellemi mozgalom,
jelentős alakjának: Bacher Vilmosnak e műve is erre tett maradandó és magyar
nyelven mindeddig egyedülálló kísérletet. „Általában véve Bacher eme munkáját
is ugyanazon alaposság és oknyomozási hajlam jellemzi, mely minden iratait a
zsidó ujabbkori irodalom díszei sorába helyezi s azt a kivánságot idézi elő: »bár a
hozzá hasonlók száma jóval megszaporodnék Izráelben.«”82
Legyen ez így hamarjában, napjainkban, vagy a közeljövőben!
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Klein Mór: 1842–1915. Rabbi majd főrabbi. Az Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja, író, fordító, a zsidó tudományok jeles művelője.
Klein Mór: IRODALOM. MAIMUNI MÓZES SZENTÍRÁSMAGYARÁZATA. In: MagyarZsidó Szemle – 1897. 58. old.
Blau Lajos: Maimonidész élete, működése és jelentősége. In: Magyar-Zsidó Szemle – 1905.
127. old.
Klein Mór: IRODALOM. MAIMUNI MÓZES SZENTÍRÁSMAGYARÁZATA. In: MagyarZsidó Szemle – 1897. 59. old.

S. Szabó Péter
egyetemi tanár, Zsigmond Király Főiskola

Filozófiai antropológiai alapú
megfontolások
a vallásközi párbeszéd témaköréhez
A tolerancia, a mássághoz való megértő, megérteni akaró viszony, alapvető attitűd
kialakítása, az erre való törekvés egyre erőteljesebb irányvétele a mai kor szellemi
erőfeszítéseinek. Nem kivétel ez alól a vallások területéhez kapcsolódó tolerancia sem, a vallásközi párbeszédek, egyházfői találkozók, fórumok, konferenciák
növekvő száma jelzi az elhatározások komolyságát. Ugyanakkor ellenpéldák is
vannak. A vallási, etnikai törésvonalak mentén a genocídiumig terjedő rémtettekről adnak hírt időről-időre a kommunikációs eszközök, s a vallási intoleranciának
a középkorban tapasztalható kegyetlenségét is felülmúló precedensek borzolják
idegeinket. A vallási tolerancia előmozdítására irányuló törekvés tehát folyamatos
aktualitást hordoz, elméleti megalapozásának feltérképezése nem szűnő fontosságú, jelentős feladat.
A vallási tolerancia elméleti megalapozásának adalékait tanulmányozónak ma
már szerencsére elég gazdag forrásvidéket lehet áttekintenie. Viszonylag új tudományágak, illetve régi tudományok új irányvételei szállítanak folyamatosan, figyelemreméltó gazdagságban érveket, következtetéseket. Itt említhető a
vallásfenomenológia tudománya, mely hangsúlyozottan értékelésmentes, leíró
módszerekre alapozottan tanulmányozza, térképezi fel a vallásokat, keresi azokat
a közös elemeket, építőköveket, amelyek értékes adatok minden vallás tanulmányozásánál. A kulturális antropológia hasonló szándékkal, terepmunkával, „sűrű
leírással” megalapozott és megformált tapasztalatai hasonló jellegűek és értékűek.
De a vallásokat, az embernek a transzcendencia világával való küzdelmének tanulmányozását folytató csaknem minden tudomány említhető itt, hisz szándékaik
és eredményeik egyaránt értékesek, fontosak. Ebből a sokirányú, a vallások világához való toleráns viszonyulást, szemléletet, attitűdöt megalapozó vizsgálódási
irányvételből most a filozófiai antropológia közelítésmódját jellemzem, a talán
legrégibb tudomány, a filozófia egyik legújabb diszciplínáját.
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A filozófiai antropológia alábbi jellemzésénél nem is, vagy nem csak az „irányzat”
maga az érdekes, bár természetesen az is. De ez egyben törekvés, program is, amely
amellett, hogy az embert állítja vizsgálódásai középpontjába, még „ember-párti”
is, azaz a legmesszebbmenőkig és a legkövetkezetesebben humanista. Fő törekvésének lényege Heinrich Rickert megfogalmazásában a következőképpen hangzik:
kitűzni „az antropológia elé azt a filozófiai feladatot, hogy az emberi életnek a
világban megnyilvánuló egyetemes értelmét felmutassa.” (Rickert:1987:179) Ez
a törekvés elsősorban a társadalmi tartalmakra koncentrál, társadalomközpontú
„az antropológiában a lényeget illetően nem a természeti lény mivoltú ember, hanem a kultúrember jön számításba.” (Rickert:1987:192) Valamint erkölcs és érték
centrikus; „az egész embert filozófiailag vizsgálni…azt jelenti, hogy kapcsolatba hozzuk azon értékek univerzumával, amelyek életének értelmet biztosítanak.”
(Rickert:1987:196)
Anélkül, hogy folytatnám a filozófiai antropológia további törekvéseinek szisztematikus jellemzését, kiemelem azt az egy sajátosságát, amelyet ebben a vonatkozásban – a vallási tolerancia elméleti megalapozásának vonatkozásában – fontosnak, figyelemreméltónak tartok, és ami egyúttal arra is alkalmas, hogy más,
hasonló szándékú és igényű tudományágak számára kiindulópontot, alapvető
módszertani premisszát jelentsen. Ez pedig az a – a történelem hosszú időszakait jellemző szemléletmódokat áttekintve meglehetősen ritka – sajátosság, hogy
a metafizikai kérdésekre, a transzcendencia végső kérdéseire adott különböző
(egymástól eltérő vallási alapú, vagy agnosztikus, vagy ateista) választípusok
tekintetében nem a vagy-vagy típusú, azaz egy válasz mellett döntő és a többit
mereven, egyszer s mindenkorra kizáró álláspontra helyezkedik, hanem messzemenően toleráns mindenfajta antropológiai, emberi megoldással szemben. Nyitva
hagyja, nem dönti el véglegesen, egyféleképpen a végső metafizikai kérdéseket,
pontosabban megengedi, természetesnek, antropológiai realitásnak tekinti a különféle válaszok egyidejű, egyenjogú egymás mellett létezését, magára vonva így
természetesen mindazok rosszallását, akik a szóban forgó kérdéseket – szerintük
az egyetlen helyes módon – így vagy úgy eldöntötték.
Nyíri Tamás katolikus filozófus jellemzi úgy a „kiváltképp Max Scheler, Helmut
Plessner, Arnold Gehlen, Michael Landmann nevéhez fűződő, úgynevezett „klas�szikus”, tulajdonképpeni „filozófiai antropológiát”, hogy egyrészről „teljességgel
agnosztikus és ateista”, másrészről viszont „nem hallgatható el az sem, hogy a filozófiai antropológia implicit és ’magától értetődő ateizmusát’ nem ritkán a vallás
és a vallásos igény jóindulatú megértése kíséri” (Nyíri:1981:7) Tehát, ebből következően, messzemenően toleráns. Sőt, Nyíri Tamás – azzal együtt, hogy az egész
irányzatot ateistának tartja – olyan megállapításokat is idéz – bár némiképp szkeptikusan – részint maguktól az irányzat képviselőitől, amelyek arról szólnak, hogy
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„a filozófiai antropológiának semmiképp sem kell ateistának lennie”…, „a klasszikus antropológia nem tekinti magát határozottan ateistának...” (Nyíri:1981:8) Ha
kételkedik is a katolikus filozófus a fenti kijelentések valóságtartalmában, annyi
bizonyos, hogy a vallás itt nem hamis tudat, torz tükröződés, pszichés aberráció,
hibás önértelmezés, hanem autentikus emberi válasz a transzcendencia kihívására.
Rickert is ezt erősíti meg: „ha vallásilag hiszünk abban, hogy a lélek személyes
kapcsolatban áll a személyes istennel, akkor éppen az egyetemesen gondolkodó
filozófiai tudomány nem vitathatja el tőlünk azt a jogot, hogy ragaszkodjunk egy
ilyen hithez… A világmindenség fogalmában helyet kell biztosítanunk ennek is,…
a filozófia olyan problémákba is beleütközik, amelyek…elméletileg sohasem lesznek megválaszolhatók.” (Rickert:1987:245)
A filozófiai antropológia tehát nem dönti el vagy-vagy alapon a metafizikai kérdést. Az a körülmény, hogy mégis inkább ateistának tűnik – amint ezt Nyíri Tamás
is vélelmezi –, valószínűleg inkább metodikai megfontolás eredménye, egyfajta
„módszertani ateizmus”, épp annak érdekében, hogy pártatlanságát, előítélet-mentességét hangsúlyozza és így kerülje el az intolerancia látszatát. Erre intheti például Rickert meglátása is, aki így ír: „a vallásos ember lényegéből adódóan mes�szemenően intoleráns… mihelyt… elvesztené abbeli meggyőződését, hogy saját
vallása vallási értelemben minden más vallásnál értékesebb, igazából megszűnne
vallásos ember lenni. Itt nincs „pártatlanság”, mint a kultúra más értékterületein”.
(Rickert:1987:241)
Természetesen Rickert még nem ismerhette korunk fejlődési folyamatait, azt például, hogy vallásos alapról is lehet a más vallású iránt toleráns álláspontot kialakítani, ahogy például a II. vatikáni zsinat dokumentumai tanúsítják, és – véleményem szerint – ez abban ragadható meg a legpregnánsabban, ha egy vallás a saját
teológiájában kidolgozott megváltási és üdvözülési lehetőségeket más vallásúak,
sőt akár ateisták számára is elérhetővé teszi. Ilyen értelmű megfontolás olvasható
ki például a II. vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű konstitúciójából: „Mivel
Krisztus mindenkiért meghalt, és mivel az embernek valójában csak egy végső
hivatása van, mégpedig az isteni, vallanunk kell: a Szentlélek mindenkinek módot ad arra – Isten tudja, miképpen –, hogy a húsvét titkában részesedjék” (A II.
vatikáni zsinat tanítása: 1975:458) Tehát: mindenkinek. Megjegyzendő azonban,
hogy a keleti vallások (hinduizmus, buddhizmus) valószínűleg már jóval korábban
eljutottak az ilyen természetű toleráns meglátásokhoz.
Nos, a filozófiai antropológia alapállásának e jelzésszerű felvázolása után érdemes
szemügyre venni néhány ebből következő konkrétabb megfontolást. Az első ezek
sorában az embernek a metafizikához, a transzcendenciához való viszonyának értelmezése, értékelése. Ebben pedig az a lényegi, tartalmi mozzanat, hogy az ember
igénye a transzcendenciára és ennek megfelelően a különböző metafizikai, vallási
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rendszerek kidolgozására antropológiai tény, realitás. Az ember ilyen, az emberek
döntő többsége csak ilyen módon tudja normálisan leélni életét. „Lélektani szempontból nézve a vallás pszichikus jelenség, amely irracionális módon egyszerűen
van, épp úgy, mint az a tény, hogy van fiziológiánk, vagy anatómiánk.” – támasztja
alá a filozófiai antropológia álláspontját a pszichológia oldaláról C. G. Jung (Jung:
1996:11). Azok a vélekedések, amelyek a kezdeti – tudatlanságból, erőtlenségből,
kiszolgáltatottságból stb. eredeztethető – vallásos korszak után a történelem fejlődésében vallástalan, transzcendencia nélküli korszak eljövetelét, a vallás elhalását feltételezték, tévesnek bizonyultak, megbuktak. Az embernek – a filozófiai
antropológia szerint – differencia specifikája a transzcendenciával való eszmei,
érzelmi, kultikus konfrontáció, ez az ember lényegi jellemzője, legalábbis eddigi
tapasztalataink ezt mutatják.
A következő tartalmi mozzanat a transzcendencia kihívására adott sokféle emberi
válasz megítélése kritériumának kérdése, illetve magának a sokféle válaszadás
lehetőségének az elismerése. Az egész problémakör filozófiai antropológiai alapú megközelítésének egyetlen módja a végtelen, határtalan, semmiféle emberi
megnyilvánulást ki nem rekesztő, ki nem záró korlátlan tolerancia. A metafizikai
kérdéseket, köztük az Isten-kérdést megoldani csak egyféleképpen lehet; antropológiai értelemben parttalanná tenni megválaszolásának módozatait. Azt kell végül
tudomásul venni – erre nyit fel talán egyfajta távlatot a filozófiai antropológia
szempontja – hogy a világnézeti végső kérdések megválaszolása tekintetében értelmét veszti az igaz-hamis típusú ítéletalkotás. „Az emberi világban egymástól
eltérő vallások sokaságát ismerjük – írja Rickert – és mivel mindezek történelmileg meghatározottak, a tudományos antropológia nincs abban a helyzetben,
hogy közülük bármelyiket olyan mértékben részesítse előnyben, hogy elméletileg
„igaz” vallásnak jelentse ki, míg vele szemben a többit „hamisként” elméletileg
lefokozza.” (Rickert:1987:240) Egyszerűen nincs objektív kritérium. Lehet ugyan,
hogy a hívők egy-egy csoportjának szentírás értékű, csalhatatlan vezérfonal a saját kultúrkörben élő hithagyomány, de ugyanez a biztos zsinórmérték nemhogy
nem igaz, nem érvényes, hanem egyszerűen érthetetlen a más metafizikai rendszer
lelki táptalaján élő hívek tömegeinek. A sokféle válaszfajta autentikussága tehát
nem abban keresendő, hogy egy objektíve meglévő transzcendens valósághoz hogyan viszonyulnak, mennyire közelítik meg egy objektíve létező transzcendens
lény, vagy lények valódi jellemzőit, mert hisz ezen objektív körülmények helyett
mindig csak egy másfajta, de ugyancsak emberi választípus az, amellyel, mint
kritériummal egybevethetők. Igaz vagy hamis voltuk sohasem látható és láttatható
be. Ilyen módon megkérdőjeleződik minden missziós szempont, térítő törekvés
is, hisz a hittérítőnek saját hit-szerű belátásán túl semmilyen más érv nem áll rendelkezésére. A szituáció az emberi nyelvek viszonyához hasonlítható, hiányolhat
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nyelvi elemeket egyik nyelv a másikban, de ami egy nyelvben nincs meg, az neki
nem hiányzik, és funkcióját anélkül is teljes értékűen ellátja.
Megnő tehát ezen a téren a szubjektív kritériumok szerepe, melyek alanya lehet
az egyén, de lehet az adott vallást vagy nézetet vallók közössége is. A szóban
forgó nézetrendszer autentikusága elsősorban azon mérhető le, hogy mennyire teszi lehetővé az adott szubjektum normális, minél alapvetőbb, minél humánusabb
értékek szerinti életvitelét. Az adekvátság garanciái a szubjektumban keresendők
elsősorban. Ha lehetővé teszi ennek lényege szerinti életét, önmegvalósítását, és
ugyanakkor nem emberellenes, nem gátol, nem sért másokat, más vallást vagy
nézetet, akkor ezt az ő szempontjából autentikusnak kell tekintenünk. Itt, ezen a
területen igazán szuverén a személyiség, a szubjektum. Sehol másutt nem lehet
ilyen mértékben az. Nincs semmi, és senki, ami korlátozná, vagy korrigálná. Ezt
a gondolati, lelkiismereti és a legteljesebb értelmű emberi szabadság megingathatatlan alapköveként kell értelmeznünk. Igenis az adott szubjektumban kell keresni
az adott válasz adekvátságának kritériumait, és ennek lényege, hogy az adott szubjektum számára a normális egzisztáláshoz szükséges eszmei alapot biztosítsa. Az
objektív szempontú, bármilyen külső (tudományos, tekintélyelvű, közmegegyezésen alapuló stb.) kritériumot érvényre juttatni akaró kísérletek megbuktak.
További megfontolás, hogy a problémakör igazán toleráns, filozófiai antropológiai alapú megközelítéséből az is következik, hogy a metafizika kérdésfeltevésére
adott adekvát és érvényes emberi válasznak kell felfognunk az agnoszticizmust,
vagy akár az ateizmust is. Természetesen a hatalmi pozíciókból fakadó agresszivitástól mentes, jó, tiszta szándékú, humanista karakterű agnoszticizmust, ateizmust. Olyan választípusnak kell tekintenünk, amely az ember önmagára eszmélése pillanatától mindmáig a lehetséges válaszadás egy alternatíváját tartalmazza.
Amely nélkül szegényesebb lenne az ember intellektuális küzdelmének története
a transzcendenciáért, amely kiteljesíti az ember gondolati erőfeszítéseit élete értelme, valamint önmaga és a transzcendencia viszonya körvonalazásában. Ez sem
maradhat ki a lehetséges emberi megoldások közül. Olyan törekvése ez az emberi szellemnek, amely az értelmi felfoghatóság kritériumára igen nagy hangsúlyt
fektető útkeresés. De amelyik ugyanolyan útkeresés az emberi lét végső céljai és
értelme irányába, mint a vallásoké. Sőt a maga nemében igen bátor kísérlet is, hisz
nem riad vissza a transzcendencia léte hipotetikus elvetéséből eredő sokszor iszonyúan sivár, vigasztalan, nem egyszer csüggesztő emberi magáramaradottságtól
sem. Ez is felfogható egyfajta aszkézisnek, lemondásnak, magába vonultságnak,
amikor az ember, nem érezvén elégnek a hit-szerű elemek konvencionális környezetét, intellektuális „otthontalanságba vonul”, elhagyja a jól megismert transzcendens eszmékből felépített „hazai környezet” komfortosságát.
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Az eddig körvonalazott filozófiai antropológiai alapú megfontolásokhoz még az is
hozzátartozik, hogy a metafizikai válaszok sokfélesége egy emberi életúton belül
is előfordulhat, sőt valószínűleg gyakoribb jelenség, mint gondolnánk. A világnézeti végső kérdésekkel kapcsolatos vita-irodalom általában kiérlelt, stabil nézetek
taglalását, illetve ütköztetését írja le, már csak módszerbeli megfontolásokból is,
hogy a nézetek minél plasztikusabban, világosabban tanulmányozhatók, érzékelhetők legyenek. Ez az alapállás azonban nem számol egy köztes mezővel, azzal
nevezetesen, hogy a kételyek, bizonytalanságok szinte holdudvarként övezik a
szilárd meggyőződés-magvakat, és a köztük lévő határ el is mosódhat.
Joseph Ratzinger – a jelenlegi római pápa, XVI. Benedek – írja Lisieux-i Szent
Terézről, aki számára a hit, a vallásos meggyőződés „létének magától értetődő
adottsága volt”, hogy szenvedésének utolsó szakaszából olyan megrendítően rejtélyes vallomásokat hagyott hátra, melyek azt bizonyítják, hogy „a hívőt is fenyegeti a bizonytalanság” (Ratzinger: 1976:16-17). De a másik oldalon is megeshet
ez. A Martin Buber nyomán hozott példában a tudós materialista alapállású zsidó
ifjú nem hívő tartását töri meg a „talán mégis igaz” hirtelen felmerülő lehetősége
(Ratzinger: 1976:18-19).
Valószínű tehát, hogy az egyszer s mindenkorra stabilnak, kiforrottnak tűnő világnézeti alapállások mellett a formálódás, kételkedés folyamatában lévő világnézeti
képleteket is figyelembe kell venni. Nem dől el minden esetben a világnézet-típus
végérvényesen a családba való beleszületéssel, és nem forr ki megváltoztathatatlanra 20-25 éves korra sem, nem kérgesedik be a felnőtté válással, a végleges testméretek kialakulásával, ahogy nem is olyan rég általában a pedagógiai-pszichológiai tankönyvek tanították. Egész életre szóló program ez, hozzátartozik az egyéni
életút is az összes fordulatával, és a megrázó élmények, a határhelyzetek, a halál
közeliség érzése alapvetően megváltoztathatja a már kiforrottnak vélt nézeteket.
Mindebből adódik az a praktikus hipotézis, hogy a homlokegyenest ellentétes válaszok szembenálló oldalainak taglalása helyett talán sokkal közelebb viszi egymáshoz a különböző világnézetűeket, ha egymás kételyeihez próbálnak közelhajolni.
Így biztosabban felismerhetjük a más világnézetűben is a kételyeivel, dilemmáival
küzdő, választ kereső embert, akiben ily módon a rokon, a közös vonások is jobban feltárulnak, felvetődik az ugyanazon úton járás felismerésének lehetősége.
Elképzelhető, hogy a tradicionális szembenállás stratégiájának lebontása éppen e
kételyek mentén történhet.
Az elmondottakhoz még hozzáfűzném, hogy az itt kifejtett tartalmi megfontolások, nevezetesen, hogy a különböző világnézetű választípusokat nagyfokú toleranciával kell közelíteni, a filozófiai antropológia törekvései mellett maguktól
a metafizikai rendszerektől sem idegenek, a különböző vallások gondolatvilá260

gában, teológiai eszméiben is megfogalmazódnak. Az európai ember számára
sokszor megdöbbentő, hogy a keleti vallások milyen nagymértékben toleránsak,
szinte egybefonódik bennük az antropológia és a teológia szempontjai. Egészen
hajlékony, szinte az egyes ember transzcendencia igényéhez közelhajoló teológiai tendenciáról tanúskodik például a hinduizmusnak az a jegye, hogy az „isten felveszi az imádói által elképzelt formákat”… „amilyennek tűnik, olyanná
lesz”… (Coomaraswamy: 1994:18), azaz az embernek magának is aktív része
van az istenek teremtésében, formálásában. – Szinte ateisztikusnak tűnik a Tibeti Halottaskönyv állandóan ismétlődő figyelmeztetése, mely a túlvilág istenei,
démonai közt bolyongó emberi lelket arra inti, hogy mindezt „önnön értelmed
önnön villódzásául kell felismerned” (A Köztes Lét Könyvei: 1986:59). A különböző választípusok egyidejű autentikusságának elismerése fejeződik ki a mai
ökumenikus törekvésekben, a vallások és egyházak útkeresésében egymás felé, a
hiteles egyházi vezetők megnyilatkozásaiban megragadható rokon tartalmakban.
Összegezve az elmondottakat a leglényegesebb közös tartalom talán abban ragadható meg, hogy a világnézeti végső kérdésekre, a metafizika, a transzcendencia
kihívására adott eltérő válaszok egységes szempont alá hozhatók a filozófiai antropológia szemléletében, égisze alatt. Nem szükségszerű, hogy az itt jelentkező
eltérések, különböző vélekedések, szembenállások éket verjenek az azokat vallók
közé, nem szabad, hogy az emberiség nagy és igen nehéz létfeladatai megoldásában a vázolt kérdéskörök megválaszolásában megnyilvánuló világnézeti különbségek akadályozzanak. Ebben az értelemben a jelzett tartalom, a filozófiai antropológia üzenete napjaink egyik legfontosabb és legaktuálisabb intése.
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SCHÖNER Alfréd
rektor, egyetemi tanár, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

„A miskolci zsidóság a vidéki
közösségek fellegvára volt...”1
Egy tanulmány elkészítésének előéletéhez2
1968-ban még rabbijelöltként Scheiber Sándor professzor az Országos Rabbiképző
Intézet akkori igazgatója legációra küldött Miskolcra. A miskolci zsidóság a vidéki közösségek fellegvára volt. Sajnos múlt időben kell beszélnem, hiszen ez az
állítás ma már nem igaz.
E nagy múltú, tradíciókkal rendelkező közösség szükségszerűen teremtette meg
azokat az intézményeket, intézményrendszereket, amelyek a 19. század közepétől
a század, a millennium végéig egyre-másra szinte kinőttek a földből. Ezen épületeket a magyarországi zsidó szellemi alkotások töltötték meg. Pedagógiai munka
és karitatív tevékenység, szociális eseménysor, valamint a klasszikus irodalom búvárlása jellemezte Észak-Magyarország e jelentős központját.
Első vizitációm alkalmából személyesen tapasztaltam, hogy a zsinagógát, e mély
áhítatra méltó, meghitt belső szakrális teret, gyakran használták hitéleti célokra:
minden hétvégén, péntek este és szombat délelőtt rendszeres istentisztelettel. E
gyönyörű zsinagóga belső tere, amely több mint 1500 személy befogadására alkalmas, az 1970-es évek elején péntek-szombatonként legfeljebb 70-80 férfit invitált
imára.
A kisebb városokból, falvakból Miskolcra beköltözött hívek nagyobb része már
nem az úgynevezett ortodox vallási szokások szerint rendezte be életét. Azt sem
mondhatnám, hogy neológok voltak, hiszen, amikor e téma előtérbe kerül, meghatározásbeli kérdésekkel küszködöm. Vajon mit jelentett e terminus technicus, azaz
a neológia szakkifejezés, az 1970-es években Miskolcon? Az ortodox közösségek

1
2
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Elhangzott: a Zsidó Múzeum: „Az emancipáció nemzedékei – magyar zsidó művészet,
magyar zsidó művészek” című előadássorozatának délutáni nyitó előadásán, 2012.03.19.
Hábermann Zoltán: A judaizmus társadalometikai elveinek kifejeződése a a Miskolci zsinagóga enteriőrjében. Lásd: http://www.rabbi.hu/hacofe/hac-vol5-tart.htm

elnevezésükben azt tételezték fel, hogy a vallási élet mind külső, mind belső formai jegyei, intézményei egyaránt megtalálhatók voltak.
Melyek ezek az alapvető intézmények?
Chevra Kadisa?3 Azaz temetkezési egylet? Igen, volt.
Mikve? Igen. Hiszen mind a férfiak, mind a hölgyek – természetesen külön épületben – rendszeresen igénybe vették a rituális fürdőt.
Kóser konyha és étterem is volt, ami az ortodox rabbi felügyelete alatt működött,
de a klasszikus vidéki ízeket idézte, és a társasági élet központjának is számított.
A hozzávalókat az ortodox húscég szállította. Ezen kívül még kóser pékség is
színesítette a palettát.
Weisz Jenő – becenevén Jidu – volt a hitközség rabbija. Megjelenésében és tudásában egyaránt tekintélyes, nagy tiszteletnek örvendő személyiség. Jiddis az anyanyelve, de válogatott kifejezéseket használó magyar nyelvű prédikációi a hívek
osztatlan elismerését vívta ki. A prédikáció nyelve azonban nagyobb részt a jiddis
volt, hiszen a hívek egy jelentős része így is igényelte a drósét, az írásmagyarázatot.
A miskolci közösség a második világháború előtt demográfiailag igen jelentős
gyülekezetnek számított. Talán az egyik legnagyobb vidéki zsidó közösség volt
Magyarországon. Több mint 10-15 ezer lélekkel, egyesek azt mondták, hogy elérte számuk a húszezres nagyságrendet. Különös tragédiája a magyarországi közösségeknek, hogy e gyülekezet túlnyomó többségét is elpusztították, elnyelte őket
Auschwitz pokla. Időseket, fiatalokat, asszonyokat, gyermekeket, kisdedeket egyaránt. Emlékük megmaradt a zsinagóga udvarán, a táblákon felsorakozott nevek
áradata örök mementó az utókornak.
A miskolci zsidóságot dominánsan az ortodox világszemlélet jellemezte. Talán ez
volt az egyedüli a nagy magyarországi zsidó közösségek között, amelynek nem
volt kifejezetten neológ árnyalata.
Ez a „csodarabbik” vidéke. Olaszliszkától egészen Sátoraljaújhelyig. A mai napig zarándokok, látogatók százai, talán ezrei jönnek, és teljesítik a „kever Ávot”
micváját.

3

A téma kiváló elméleti alapvetését lásd: Lőw Immánuel–Klein Salamon: A Szegedi Chevra
1787-től 1887-ig. Szeged: Szegedi Chevra Kadisa kiadása, 1887. Ezt a munkát is felhasználja dolgozatában, Ábrahám Edit: Zsidó temetések a Víz alatt c. munkájában. Lásd: http://
orzse.hu/kutat/tanulmanyok/abraham_temetesvizalatt.htm
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A 18. század végének, a 19. század elejének első évtizedei hatnak a 21. századra is.
Vallási, irodalmi halachikus alkotásaikkal ércnél maradandóbb emléket hagytak
az utókorra, és formálólag hatottak a világ zsidóságának szellemi arculatára.
A helyi közösség jelentős szerepet játszott e nagyváros mai imázsának kialakításában, az urbanizációban. Elévülhetetlen az érdemük az iparban, a gazdaságban, a
korabeli tömegkommunikáció megteremtésében, a marketing tevékenységben, és
nem utolsósorban pedagógiában, valláspedagógiában egyaránt. Itt működött többek között a budapesti tanítóképzőn kívüli az egyedüli megalapozott zsidó vallási
tudást adó tanítóképző intézet.
Néhány gondolat erejéig szólnék a zsinagóga építészetéről. A magyarországi zsinagóga építészetnek két olyan személyisége van, akik a szó szoros értelmében
döntő módon befolyásolták a magyarországi zsinagógák építészetének történetét.
Az egyik Ludwig Förster, Förster Lajos, a másik a szárnyaló tehetségű Baumhorn
Lipót.4
Förster építette a Dohány utcai zsinagógát is. A híres bécsi épületek megtervezése
és kivitelezése után a 19. század közepén invitálták őt Pestre. Megtervezte a kéttornyos zsinagógát, amelyet 1859-ben avattak fel. Ludwig Försternek az volt az
elve, hogy két vagy inkább háromhajós belső tereket kell építeni. Ezt a Dohány
utcai zsinagógánál fogalmazta meg a legkarakterisztikusabban, majd vidéken,
először Miskolcon. Formateremtő művész volt, akinek alkotásai Magyarország
nagyon sok helyén megtalálhatók.
A zsinagóga külseje meglehetősen puritán, a homlokzaton itt is megjelenik a kettős kőtábla, a Tízparancsolat. Ludwig Förster modern ember volt. Új idő, új stílus,
új világszemlélet. A világot immár behálózza az úgynevezett vallási liberalizmus
szellemisége, adott esetben, az építészetben is. Itt, Miskolcon is kialakította az
orgonának szánt belső teret, azonban e monumentális hangszer megformálására,
illetve elhelyezésére vallási okok miatt már nem kerülhetett sor.
Magyarországon az első ilyen, mondhatni forradalmi tettre, Lőw Immánuel édesapja, Lőw Lipót szánta magát az 1800-as években, amikor a nagykanizsai zsinagógában elhelyeztette az orgonát.5
Hatalmas lavinát indított el.
4
5
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Baumhorn Lipót 1860–1932, a Magyar Zsidó Múzeum kiadása, szerk.: Szegő György
Baumhorn Lipót, a zsinagógaépítő. in. http://www.or-zse.hu/resp/hallgatoi/faragobaumhorn.htm
Lásd: Hidvégi Máté: Löw Lipót beszédei. Összegyűjtötte és az utószót írta Hidvégi Máté,
Budapest, 1999

Lőw elvei hatottak a pápai zsidóságra is, amikor a mai napig álló, tündöklő szépségű, kétemeletes épületet fogalmazta meg e református székhely centrumában,
Pápán. Mi több, a Bimát is az Áron ha Kodes, az úgynevezett Áron szekrény előtti
térben kívánta elhelyezni. Később ugyanezt szerették volna megvalósítani Miskolcon is. Sikertelenül.
Az 1850-es évektől megjelenik az egyedi jellegű, nevezzük így információs tábla. A tóraolvasó asztalnak illusztris eleme lesz ez, amelyen szép, elegáns, kalligrafikus betűkkel, héberül olvashatók a tóraolvasás előtti és utáni benedikciók, a
brahák. Jobb és bal oldalán feliratok, héber betűs tulajdonnevek, és ami először
talán meglepőnek tűnik, magyar fordításuk.
A héber textus mellett magyar szavak az ortodox zsinagógában.6
E szavak, fogalmak üzenetértékének jelentősége, szociológiai üzenete képezi a
bevezetőt követő előadás, Hábermann Zoltán kutatásának tárgyát.
Két szóról, két fogalomról külön teszek említést: Málbis árumim, a „ruhájuktól is
megfosztottak megsegélyezése”, és a Keren Kálemet le Jiszráél, a Zsidó Nemzeti
Alap.
Mind a két szó jelzésértékű, hiszen az elkészítés korának teljes szellemisége, mi
több, zsinagógai elvárása formálódik meg a tóraolvasó asztalt körülölelő táblákon.
Az egyik a két világháború közötti időszakot idézi:
Keren Kájemet le Jiszráél.
Utal a 20. századi zsidóság mozgalmai közül az egyik legjellemzőbbre, leginkább
dominánsra, az úgynevezett, „Erec Jiszrael Földmegváltása” jelentőségére.7 Ez
az a korszak, amikor szinte alig van olyan ház Magyarországon, ahol ne gyűjtöttek volna a Keren Kájemet számára. Elődeink, apáink, nagyapáink otthonaikban
gyűjtötték a kék-fehér színű gyűjtőperselyeket, amelyekbe vallási árnyalatra való
tekintet nélkül (?), bedobtak néhány kisebb pénzdarabot, és minden hónapban
egyszer az arra hivatott személy begyűjtötte. A bennük lévő összeget elküldték
a Szentföldre, és ott visszavásárolták a földeket a helyi fellahoktól. Személyes
adományukkal hozzájárultak a modern Izrael létrejöttéhez.

6

7

Fiatal koromban több ilyet láttam az egykori budapesti ortodox közösségekben. Hadd említsem meg a teljesen méltatlan körülmények között elfelejtett Akácfa utcai, Jósika utcai,
Garay utcai, Király utcai zsinagógát, avagy a Dobozi utcai sült, a Vörösmarty utcai kis
zsinagógát, vagy a mai napig reggeli és esti istentiszteleteknek is helyt adó Dessewffy utcai
zsinagógát.
Ez a kifejezés szerepel a miskolci táblán.
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A második táblán lévő szó is üzenetértékű:
Málbis Árumim (deportáltak felruházása)
A második világháború a miskolci zsidóság életében is tragikus változást hozott.
A helyi zsidóságot is elvitték, kisemmizték, tönkretették. Az 1945 után újraélődő
közösség egy jelentős részének ruhája sem volt. A ruhagyűjtés e nemes, ma már
kevésbé ismert akcióját a zsidó közösség legszentebb helyén, a zsinagógán belül,
a tóraolvasó asztal környékén is hirdették. Várták az adományt, és szétosztották
az arra rászorulóknak.8
A Förster által épített zsinagóga Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiemelkedő építménye. Az egyetlen olyan zsinagóga, amely e térségben még ma is működik. A
’70-es években, mint már említettem, 70-80 ember vett részt a péntek esti, szombat délelőtti istentiszteleteken. Ma, 2012-ben, jobb esetben péntek este is és szombat délelőtt is van minján, van istentisztelet.
Förster csodálatos építményét, amelyet nemrégen városrendezési szempontokat
is figyelembe véve, maga a város renováltatott, a nagyünnepek kivételével legfeljebb csak idegenforgalmi célokra használják. A helybeliek ápolják a hagyományt.
A néhány tíz ember még kötődik az épülethez. Évente egyszer, az ázkárára9, az
ország különböző részeiről, még külföldről is, visszajönnek az elszármazottak,
vagy a követő generációk tagjai. Elzarándokolnak a temetőbe, és ott áldó kegyelettel, fájó emlékezéssel gondolnak a 16-18 ezer miskolci zsidóra. A hajdani épületek sokaságára, és benne a ma is büszkén álló, magasodó, gyönyörű Förster zsinagógára, ami hirdeti a helybeli közösség egykori nagyságát, öntudatát, büszkeségét.
Úgy tűnik, nem csak a könyveknek, az épületeknek, a magyarországi zsinagógáknak, elsősorban a vidéki zsinagógáknak is megvan a maguk sorsa.
Szomorú sorsa.

8
9
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A tóraolvasó körüli táblák betétlapjai a kor követelményeinek megfelelően változtak.
Minden évben megrendezik a Miskolc és környéke zsidósága deportálásának emléknapját

SZÁNTÓNÉ Balázs Edit
professzor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

A budai purim
„…könnyes szemmel siratom a pompás város pusztulását,
kínok-keservek közt legyilkolt lakosságát.”
(Schulhof Izsák: Nagy gyász-ének Buda pusztulására)

A purimi olvasmány olyan könyv a Szentírásban, amely Izraelen kívül, a diaszpórában (a galutban) játszódik, s nagy valószínűséggel ott is íródott. Talán ez is
befolyásolta a bölcseket, amikor Eszter könyvét fölvették a Szent iratok közé. Arra
törekedtek , hogy a galuti zsidóságnak is legyen olyan szent könyve, amely a maga
sajátos problémáit dolgozza fel, sajátos, diaszpórabeli ünnepet ír elő, méghozzá
örömünnepet a sok szomorúság mellett. Antiszemita támadással, zsidóellenes vádaskodással (ami jellegzetesen a galutra jellemző) ugyancsak Eszter könyvében
találkozunk először. Hámán, aki eredetileg csupán Mordechájon akar bosszút állni, az antiszemitákra jellemző általánosítással, vádjaival már az egész nép ellen
fordul, s végül az ismert módon megmenekül a zsidóság.
Purim az egyetlen olyan ünnep, melynek nyomán több hasonló ünnep keletkezett.
Nevezetesen, ezek olyan megemlékezések voltak, melyekkel zsidó közösségek
szerencsés megmenekülésüket ünnepelhették. De nemcsak közösségek, hanem
sokszor családok is Purimnak nevezték el esetenkénti megmenekülésüket egy-egy
helyi pogrom során. Munkánkban mi is két olyan purimról szeretnénk szólni, amit
Budai purimnak neveznek, az egyik közösségi, a másik családi.
A 16–17. században, a három részre szakadt Magyarországon, a török hódoltság
területének központjába Budára, tömegesen költöztek be a zsidók a lényegesen
konszolidáltabb európai országokból.
A törökök ugyanis pusztán a vallásuk miatt nem alkalmaztak különleges bánásmódot a zsidókkal szemben. A szultáni udvarnak jól jövedelmezett a zsidókkal
szembeni türelmesség. Adózóként és kölcsönzőként egyaránt a birodalom legjobban jövedelmező alattvalói közé tartoztak. A török birodalomban felhalmozódott
kereskedelmi tőke főként az ő kezükben forgott; nyelvtudásuk, szétszórtságuk
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ugyanakkor összetartásuk révén rendkívül jelentős szerepet játszottak a levantei
kereskedelem szervezésében.
A budai zsidók és a törökök kapcsolata már az 1526-os mohácsi csatavesztés után
a későbbi együttműködés szempontjából bíztató mozzanattal kezdődött. A Budán
rekedt zsidók, akiknek nem volt hova menekülniük, mint a város német és magyar polgárságának, maguk nyújtották át a város kulcsait a szultánnak. Majd 1526
szeptemberében a törökkel együtt távoztak, nyilván nem önként, hogy aztán a török birodalom különböző városaiban bukkanjanak fel zárt közösségként. A kulcsátadás persze jelképes gesztus volt, de önvédelmi akcióként jól bevált.
Buda végleges megszállása (1541) után idetelepedet (vagy idetelepített) isztambuli, belgrádi, szendrói, szaloniki, edirnei, filibei, kavalai és vidini zsidó családok
akiket 1546-ban a zsidó negyed lakóiként összeírtak, 1559-re szinte egytől egyig
megszöktek. Az 1559-es török összeírás azonban tanúsítja, hogy az elszököttek
helyére újak érkeztek, köztük két orvos.1
A budai zsidó közösség végig a 16. században meglehetősen kicsi volt, de jelentős
gazdasági erővel rendelkezett. A budai basáknak a bécsi kormányszervekhez írt
levelei mindig zsidókat neveznek meg a hódoltságból megszökött magyar kereskedők hitelezőinek. A portyázó végvári katonák is előszeretettel vadásztak a budai
zsidó kereskedőkre. Forgách Simon egri főkapitány 1567-ben nem kevesebb, mint
10 000 forintban állapította meg egy Mózes nevű budai zsidó váltságdíját és a nála
talált árukat is megtartotta sarcként. Az tizenöt éves háború idején, amikor Buda 3
ostromot is átvészelt (1598, 1602, 1603), a budai zsidó hitközség csaknem teljesen
szétszóródott. Legnagyobb részük magában Konstantinápolyba került, ahol 1603ban 59 budai zsidót írtak össze. Az 1660–70-es években azonban megnövekedett
a számuk, a litvániai, alsó-ausztriai és morvaországi üldözések menekültjei közül
sokan Budán találtak menedéket. Három rítust követtek: szefárd, szír, askenázi.
Három zsinagóga is működött.
A királyi területekkel a kapcsolatteremtés a hódoltsági magyar kereskedőkre hárult, akik török alattvalóként, magyarként, és keresztényként viszonylag teljes
mozgásszabadságot élveztek. A budai zsidók csak a török birodalomban előállított iparcikkekhez jutottak hozzá közvetlenül. Főként ruhaneműt és szőnyegeket
hoztak be, de lehetett náluk kapni bőröket, fémeket, nyugati fegyvereket: sisakot,
vértet és kardot is. Egyes budai zsidók adó- és vámbérlőként kapcsolódtak a török
igazgatásba, mások élelemmel látták el a hadsereget.2
1
2
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Szakály Ferenc: Aki a török Budát elsiratta (Shulhoff Izsák emlékiratáról) in: Schulhoff
Izsák: Budai krónika (1686) Bp. 1981. 59–88.old
Uo.

Egy stabil hitközség általában élénk szellemi kapcsolatban volt más hitközségekkel, ez alól a budai sem volt kivétel. 1617-ben a Jeruzsálemi Pinhasz szerint a
szafedi (cfati) askenázi hitközség 9 hitközséggel, köztük a budaival levelezett.
A budai zsidó közösségnek is megvoltak a maga egyesületei. A responsumokból
ismert, hogy működött jótékonysági, temetkezési és betegápoló egylet]. Feltételezhető, hogy mind a három zsinagóga körül külön-külön kialakultak ezek a szervezetek. Az egyleteket választott tisztségviselők vezették. A rabbi évente kétszer
mondott beszédet az egyletek támogatása érdekében. Az egyletek feladatai között
szerepelt, hogy Hanuka idején ruhát adtak a szegényeknek; pénzt gyűjtöttek a zsidó rabszolgák kiváltására, illetve a Szentföld részére. Buda lakóit külföldön is
tisztelték, egy forrás szerint a galut egyik legelőkelőbb közössége volt. Ezeken túl
megvoltak azok a körök, melyekben a férfiak esténként vagy hetente egy éjszaka
a Bibliát, a Szentírás-magyarázatokat, a Talmudot, illetve a zsidó misztikát tanulmányozták, megfelelően képzett emberek vezetésével. Egy ilyen, 30 főből álló
társaság vezetője lett Schulhof Izsák.3
Szellemi vezetői közül számon tartja az utókor. Rabbi Szimha ben Gerson haKohént, főműve, a Séfer semot (Nevek Könyve 1657). E munka nem is a vallási
törvényhozás terén mérvadó, inkább a rabbik gyakorlati munkáját segítette azzal,
hogy az ismert települések nevének héber írásmódját megadta4.
R. ben Jaakov KAC/Efraim ha-Kohen már ismertebb volt a maga korában is.
Kommentárokat írt a Talmudhoz, beszédeket tartott, levelezést folytatott más rabbikkal. Beszédeit és műveit fia adta ki Sáár Efraim (= Efraim Kapuja) címmel5.
A közösség kulturális szintje nem lehetett alacsony. Schulhof megemlíti, hogy a
szent könyveket – az 1686-i ostrom idején – százával égették el. Valószínűleg
minden családban lehetett imakönyv, és régi kéziratok is szép számmal voltak
a közösségben. A zsinagógákban is nagyszámú könyv és tekercs lehetett, mert
az 1686-os ostrom után Lotaringiai Károly herceg 35 Tóra-tekercset is lefoglalt,
váltságdíj gyanánt. A budai héber kéziratok egy része ma is megtalálható külföldi
könyvtárakban. Scheiber Sándor és Krausz Sámuel számos kódexet és irattöredéket megvizsgált, és egyes példányokról biztosan állítható, hogy Budán készültek,
mert a fedőlapokon az évszám és a másoló mellett szerepel Buda neve is.
Európa végveszélyben érezte magát, amikor a török 1683-ban megjelent Bécs falainál. A Habsburg uralkodó, I. Lipót nem ismerte fel, hogy a szultán birodalma
romlásnak indult, és ez a támadás csak az utolsó nagy fellobbanás volt. A közvet3
4
5

http://www.zsido.hu/tortenelem/torok.htm (2012. július 16.)
Részletesebben lásd Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig Pozsony 2012. 486–488,
Uo. 494–497.
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len fenyegetettség érzése megtette azt, amire évszázadokon keresztül nem voltak
képesek a keresztény uralkodók: ezúttal egységesen léptek fel a hódító ellen.
A török birodalom legdicsőbb korszakának a XVI. század első felét, Nagy Szulejmán uralkodásának időszakát tartják. A birodalom legnagyobb kiterjedését mégis a XVII. század második felében, 1672-ben érte el. A „hanyatló török félhold”
uralma alatt állt ekkor a Földközi-tenger medencéjének egész keleti fele, beleértve
a Velencétől elfoglalt Kréta szigetét is, és a Fekete-tenger egész partvidéke, sőt
az újonnan elfoglalt magyar és lengyel területek. Az egykori magyar királyság
Nagyvárad és Érsekújvár elfoglalása után egy keskeny nyugati és északi sávra
zsugorodott. Erdély pedig addigi viszonylagos mozgásszabadságát is elveszítve,
lényegében a vazallus fejedelemségek sorába süllyedt.
IV. Mehmed szultán olyan hadjáratra szánta el magát, amilyenre elődei másfél évszázad óta nem mertek vállalkozni. Nagyvezírét, Kara Musztafát Bécs elfoglalására küldte, vagyis a cél nem a magyarországi hódoltsági terület kiszélesítése volt,
hanem a Habsburg örökös tartományok legfontosabb városának, a császárvárosnak a meghódítása. A szultán tehát ekkor már magára a német-római birodalomra
támadt, amely ugyan régóta csak nevében élt, közjogi fikció volt csupán, de a
támadás mégis jelezte, hogy a török a korábbi évtizedekben a megszokottnál még
messzebbre, esetleg Nyugat-Európára tör. Az 1683. év április elején Drinápolyból
útra kelő török had menetrendje egészen a magyar határig megszokott volt; a százhúszezres hadsereg szinte ellenállás nélkül foglalta el a maradék Dunántúlt, míg
a törökkel szövetségben harcoló Thökölyi Imre kurucai a Felvidék nyugati részét
szállták meg. A császári csapatok harc nélkül adták át a töröknek egész Magyarországot. Az udvar elmenekült Bécsből, és a nagyvezír július közepén akadálytalanul kezdhette meg Bécs ostromát. A török látszólag hatalma tetőpontján állott,
hiszen a császári főváros 1529-ben látta utoljára a szultán hadait. Bécs elfoglalása
megnyithatta volna az utat a belső német területek felé. Nem túlzunk, ha így fogalmazunk: Nyugat-Európa, de legalábbis a közép-európai államok veszélyben
érezhették magukat.
A bécsi udvar és a császár, I. Lipót évtizedek óta békepolitikát folytatott a törökkel, s esetenként győzelmeit sem használta ki, csak hogy haderejét a fontosabbnak
vélt Nyugat-Európában, az ősi ellenség, XIV. Lajos Franciaországa ellen vethesse
be. Az udvar 1683-ban is a régi beidegződések alapján politizált, Bécs ostromát,
az örökös tartományok megtámadását azonban nem hagyhatta válasz nélkül. Lényegében belekényszerült a háborúba, és ekkor derült csak ki, hogy a török ereje
és hatalma már távolról sem a régi. Ráadásul az európai politikai helyzet alakulása
sem kedvezett a töröknek: másfél évszázad óta először kezdtek kibontakozni egy
nagy törökellenes európai szövetség körvonalai.
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Ezzel szinte egy időben, 1676 őszén új pápa lépett Szent Péter örökébe. Benedetto
Odescalchi bíboros XI. Ince néven foglalta el a pápai trónt, és személyében egy
aszkéta életű, a politikai pártharcoktól magát távol tartó, s számos kortársától eltérően mindenekelőtt az egyetemes egyház, a kereszténység általános érdekeit
képviselni akaró főpap vette kezébe a római egyház irányítását. XI. Ince külpolitikájának alappillére lett a török kiűzésének terve az európai területekről, és a
pápa semmilyen áldozattól nem riadt vissza. Hosszú idő után az első volt a pápák
sorában, aki szakított elődei megszokott nepotizmusával: rokonainak semmilyen
pozíciót nem juttatott, sőt a pápai udvar kiadásait alaposan megnyirbálva minden
lehetséges erőforrást a török elleni harcra fordított.
A pápai diplomácia egy olyan közép-európai szövetséget igyekezett létrehozni,
amely a siker reményében szállhatott szembe a törökkel. A pápa politikájának bécsi képviselője Buonvisi nuncius volt, aki a későbbiekben nagy szerepet játszott
a magyarországi felszabadító hadjáratok szervezésében. A Habsburg-birodalom
egyik lehetséges törökellenes szövetségesének Lengyelország számított, ahol
1674-ben lépett trónra Sobieski János, a tehetséges hadvezér, a lengyel országgyűlés pedig a Habsburg-szövetség mellett döntött. Az osztrák-lengyel szövetséget
azon a napon kötötték meg, amikor a szultán serege Drinápolyból Bécs felé indult.
Ausztria tehát korántsem volt olyan védtelen 1683 nyarának végén, mint ahogy
azt a császári fővárost csaknem két hónapja ostromló nagyvezír hitte. Szeptember
elejére az ostromló sereg létszámának egynegyedét elvesztette, s mégsem tudott
sikert elérni. Közben a bajor és a szász választófejedelemségekből, valamint a
szövetséges Lengyelországból, továbbá a birodalom más tartományaiból igen jelentős felmentő sereg érkezett Bécs alá. A Sobieski János6 és Lotaringiai Károly
vezette csapatok 1683. szeptember 12-én tönkreverték a Bécset ostromló török
hadakat, amelyek maradványai rendezetlenül menekültek az egykori hódoltsági
területre.
A császári udvar rövid ideig még e nagy győzelem után is a korábbi, kompromis�szumra hajló politikát folytatta. Szóba került ugyan a törökkel kötendő béke terve,
de ez Magyarország szerencséjére, a török vezetés rossz helyzetfelmérésén meghiúsult, így végül is az udvarban a háborús párt kerekedett felül. A törökellenes harc
folytatására buzdított XI. Ince pápa is, aki maga több mint egymillió forinttal segítette a Bécs felmentésére vonuló csapatokat. A török aligha számított a vereség
súlyosabb következményeire; ezúttal azonban a korábbiaktól eltérően a császári
sereg kihasználta a Bécs alatti siker nyújtotta lehetőséget, és 1683 októberében
Párkánynál újra megverte Kara Musztafa hadait, majd visszafoglalta Esztergomot.
A nagyvezír nem sokkal élte túl a sikertelen hadjáratot; karácsony napján szultáni
parancsra Belgrádban megölték.
6

Ekkehad Eickhoff: Velence, Bécs és a törökök Bp. 2010. 288–293.
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Bécs felmentése után egész Európa föllelkesült a keresztény hadak sikerén, és
a török korábbi hódításainak felszámolását kívánta. Lengyelország már Ausztria
katonai szövetségese volt, és célja volt a török által 1672-ben elfoglalt Podólia
visszaszerzése, sőt, esetleg a török hűbéresnek számító Moldva felé való terjeszkedés is. A másik természetes szövetséges a tengeren még mindig nem jelentéktelen Velencei Köztársaság volt, amelynek Kréta szigetének 1669-es elvesztéséért
volt elszámolnivalója a törökkel. Számításba jöhetett a Fekete-tengerhez kijáratot
kereső Oroszország is, amelynek útjában éppen a török fennhatóság alatt levő Krími kánság állt.
A fenti érdekviszonyokat mérlegelve lépett működésbe XI. Ince pápa diplomáciai
gépezete, majd nyomában a bécsi udvar politikája is. Az 1683 végén Velencének
tett ajánlatra a Signoria pozitív választ adott, és ezzel kialakult a pápai védnökség alatt álló lengyel–osztrák–velencei szövetségi rendszer terve. Az 1684 tavaszi
tárgyalások során körvonalazódtak a szövetség alapelvei. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy szövetségük csak a török ellen irányul; keresztény hatalom
ellen nem fordulhatnak. Mindegyik tagállam külön-külön indítja meg hadjáratait,
de békét a többiek hozzájárulása nélkül nem köt. A szövetség védnöke és kezese
XI. Ince pápa, a tagállamok képviselői az ő kezébe teszik le a szövetség megtartására vonatkozó esküt. A pápa ünnepélyes áldását adva a hármas szerződésre, azt
Szent Ligának nevezte el.
A Haditanács egyenesen Buda elfoglalását tűzte ki célul, jóllehet ilyen jelentős
feladatra sem a sereg létszáma, sem műszaki és egyéb felszerelése nem volt alkalmas.
1684-ben a császári hadsereg Buda ostromához fogott. A török ellenállást azonban
vitézség, véráldozat sem tudta megtörni.
5444. elul hó 14-én, 1684. év augusztus 20-án, futár érkezett Velencébe a Budát
ostromló császári seregtől.
Az ostromló seregben nagy számban voltak olasz zsoldosok a Velencei Köztársaság területéről, Páduából is. Padovai volt az egyik tábornok is marchese Rinaldo
degli Obizzi, aki már Bécs ostrománál kitüntette magát (mint Daun gróf szárnysegédje).
Az egész keresztény Európa szeme Budára tekintett s minél inkább késett a vár
eleste annál izgatottabb lett a néphangulat.
Budán nem nagy számú, de tekintélyes zsidó község volt. Az ostrom kezdetekor
azok, akik a császáriakkal szimpatizáltak, kiszöktek a várból, a bennmaradtak részt
vettek a vár védelmi munkálataiban, a résbetöméseknél, a legveszedelmesebb helyeken dolgoztak. A zsidók és a törökök buzgalmát fokozta egy keresztény fogoly
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vallomása, hogy a császáriak, ha birtokukba kerül a vár, mindnyájukat kardélre
hányják Vagyonuk és életük megóvása miatt elhatározták, hogy a végsőkig fognak
harcolni. A várőrséget pedig pénzzel és ígéretekkel bátorították
Az elhúzódó sikertelen ostrom kudarcáért a zsidókat tették felelőssé. Alaptalan,
hazug híreket terjesztettek róluk, hogy 30 000 vannak, hogy az elfogott keresztény
foglyokat megkínozzák és megcsonkítják, hogy a budai pasa már fel is akarta
adni a várat, amikor a zsidók a tömérdek kincsekkel rávették, hogy tartson ki a
vár védelme mellett. A zsidók elleni hangulatot fokozta a Buda váráról készült
mindenféle metszet is, amely a gettót közvetlenül az egyik legfontosabb várkapu
mellett tünteti fel. A metszetek szerint a budai zsidóknak tornyos templomuk volt,
úgy, mint a keresztényeknek.
Ezek a híresztelések persze nem voltak igazak. A budai zsidók védték az életüket,
vagyonukat, mint a várban lévő többi török alattvaló.
Rómában annyira fokozódott a hangulat a zsidók ellen, hogy katonai kíséret nélkül
nem is mertek az utcára menni. Különösen ellenségessé vált a hangulat Pádovában.
Ennek elsősorban gazdasági okai voltak, ugyanis nem sokkal korábban engedélyezték a zsidóknak, hogy részt vehessenek a vászon- és gyapjúiparban.
Pádua fontos zsidó kulturális központ volt. Híres talmud iskolája volt, melynek
megalapítói Jehuda Minz, majd a fia Ábrámo Minz, és annak veje Padovai Méir
Katzellenbogen voltak.7
R. Jichak Hajjim Cantarini Mé-ha.hazzánim („az énekesek közül való”), ha Kohén
(1644–1723). Páduában orvosnak tanult, és az orvosi mesterséget élete végéig gyakorolta városában. Mint rabbi nagy népszerűségnek örvendett, olaszul is prédikált,
beszédeit nemzsidók is hallgatták. Verseket, orvosi értekezéseket, responsumokat
egyaránt írt. Egyik könyve, a Vindex snguinis (Amsterdám, 1680), a vérvád cáfolata. Fő művének címe Pahad Jichak (Izsák félelme). A könyv Amsterdamban
jelent meg 1685-ben.
R. Jichak Cantarini könyve nem magával Buda ostromával foglalkozik, hanem
azokkal az eseményekkel, amelyek annak hatására 1684 nyarán és őszén Páduában történtek. Amikor híre kelt, hogy a budai zsidók a törökkel együtt védekeznek
Károly, az ostromló keresztények csapataival szemben Páduában zsidó ellenes zavargások törtek ki. A Pachad Jichak ezt a történetet mondja el. Közben azonban a
szállongó hírek és néhány talán pontosabb értesülés nyomán, a rágalmazó szóbeszéd cáfolatául, élénk vonásokkal megidézi magát az ostromot.8
7
8

Munkácsi Ernő: A „budai purim” Könyvek és kövek, Bp., 1944. 84–88.
Shlomo J. Spitzer–Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi
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„Hazug könyvek, hamis írások egytől egyig azért, hogy a zsidók ellen dühöt gerjesszenek velük, hogy az ártatlant álnokul beletaszítsák a közeli pusztulásba.”
„Azon a napon hazug és álnok ajkak, rágalmazó és bántó ajkak… azt beszélték,
hogy harminc ezren vannak (ti. a budai zsidók), nagyobb részük harcra kész, ös�szetartanak, kivonták tőrüket, ellenségeiket le tudják döfni, hogy megalázzák és
kigúnyolják őket… Egy héttel ezután beszélni kezdtek a hatalmas gazdagságáról,
hetvenszer finomított, próbált ezüstjükről, több tízezernyi aranypénzükről. ”
„És mondták még, és beszélték, hogy a zsidók magukra vállalták: sanyargatni fogják a lelküket, szent böjtöt hirdettek, összehívták a gyülekezetet, áv havának 9-én,
naptáruk szerint, és a földre ültek, és emelt hangon sírtak, és port szórtak a fejükre,
hogy imádkozzanak a testvéreikért és a magyarokért, azért, hogy Buda ne essen
a császáriak kezére, és azok jussanak elevenen pokolra és hulljon le rájuk Isten
haragja.9”
„Ezenfelül kitaláltak még egy csalást, hogy felszítsák a gyűlöletet, ne csak a fülben, hanem a szemben is. Buda vár ostromának a rajzát, kis és nagy papírra rajzolva, a város utcáin árulták, és a rajzokat lekicsinyítették a lerajzolt utakon, és
a jeleket a palotáknál és az erős tornyoknál, és nagy betűkkel vázolták rajtuk a
zsidók gettóját. És ezek a rajzok vádaskodás és heves támadások tárgyává lettek,
és nagyon rossz lett Izraelnek.10”
A továbbiakban megtudjuk, hogy az elul hó 10-én érkezett budai futár nem hozott
jó híreket. A vár elestének híre helyett azt adta hírül, hogy az ostromlottak a végsőkig kitartanak.
Erre több ezer fős csőcselék vonult a gettóhoz, s támogatták őket az iparosok,
különösen a kovácsok. A zsidó negyednek 4 kapuja volt, a legjelentősebb a Szent
Urbáno templom mellett állt. Hatalmas kapu volt, a zsidó negyedre utaló felirattal
és felette Szent Márk oroszlánjával.
A tömeg bevonult a gettóba, és rabolni kezdett. A városi hatóság egy ezred páncélost küldött ki, ezeknek sikerült a tömeget a gettó utcáiról kiverni, és a rendet rövid
időre helyreállítani. De a katonaság elvonultával a tömeg újból megjelent a Szent
Urbano kapunál, amit a zsidók gyorsan megerősítettek belülről. Először történt
meg emberemlékezet óta, hogy elmaradt a zsinagógai istentisztelet, holott az még
a félelmetes pestis idején sem fordult elő. Egyesek feleségüket és gyermekeiket
létrákon a gettón kívülre lévő szomszédos házakban lakó keresztény barátaikhoz
9
10
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mentették át. Amikor a csőcseléknek sikerült betörni a gettókaput, betörték a zsinagógák ablakait a boltokat feltörték, fosztogattak.
A hangulatot még az is szította, hogy a tömegben megjelent egy zilálthajú, ledér
nő, aki azt kiáltozta sírva, hogy a zsidók megölték a gyermekét. A gettó lakói
eltorlaszolták házaik bejáratát és várták a halált. A város podesztája egy ezred gránátossal jelent meg, a katonaságot fáklyákkal kísérték, amelyek mint az egykorú
költő mondja „nappallá tették az éjjelt”. Kiverték a tömeget és kihirdették, hogy
aki a zsidókhoz mer nyúlni halál fia lesz. Egész éjjel ott maradt a katonaság, a
gettó őrzésére. Hajnalra megérkezet a velencei Tízek Tanácsának a követe, hozta
a rendeletet, hogy halálbüntetés vár mindazokra, akik a zsidókat megtámadja. A
nyugalom azonban csak hetek múlva állt helyre.11
A zsidók elleni hangulat akkor csitult, amikor az ellenük felhozott hamis vádakat az ostromló seregben résztvevő Marco D’Aviano kapucinus barát személyes
tapasztalatai alapján cáfolta. Avianói Márk, aki Európának a töröktől való megszabadulásáért fáradozva tizenhárom alakalommal járta meg – kapucinus szerzeteshez illően gyalog – az Itália és Magyarország közötti utat. Marco D’ Aviano korának kiváló szónoka volt, aki később Lipót császár gyóntató papja lett. Részt vett
Buda ostromában, megbetegedett és így került 1684 október havában Grázba. Itt
értesült a hazai eseményekről és gyorsan levelet írt a padovai kapucinusok főnökének Bartalomeo Castelfranconak. A levélben azt írta, hogy vallásos igazságérzetének tesz eleget, amikor cáfolni kénytelen azokat a hamis (falsiccimo) vádakat,
amelyekkel minden ok nélkül illették a budai zsidókat. A törökökről igen de „a
zsidókról ilyesmit nem hallottam azon két hónap alatt, amíg a táborban voltam.”
A kapucinus barát levelét egész Olaszországban körözték és ez megtette a hatását.
Halála után több mint háromszáz évvel, 2003. április 27-én, Rómában a boldogok
sorába emelte a pápa12,
5444 elul hó 19-ének emléke megmaradt a paduai zsidók között. „Budai púrim”nak nevezték el ezt a napot, amikor Izrael istene megmentette népét úgy, mint
Ahasvérus király idejében.
Buda elfoglalására két év múlva, 1686. szeptember 2-án került sor. A magyar királyok egykori székhelyének a visszafoglalása a törökellenes felszabadító háború
egyik legkiemelkedőbb eseménye volt. Többek között azért, mert az akkori Európában az egyik legkorszerűbben felszerelt, élvonalbeli ostromtechnikával rendelkező császári sereg csak két és fél hónap után, hallatlan küzdelem árán tudott
11
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eredményt elérni. A morálisan szilárd, kitűnően vezetett török védősereg a végsőkig való kitartásával a sokszoros túlerejű keresztény had máltó ellenfele volt13.
A mintegy 61 000 fős szövetséges sereg Lotaringiai Károly és Miksa Emánuel
bajor választófejedelem vezetésével június 17-én bevette Pestet, 20-ára körülzárta
a várat. Az első rohamot – július 27-én és augusztus 3-án – még sikerült visszaverniük.
Elsőnek a Zsidó- vagy Viziváros jutott a keresztények kezére. Könnyen elfoglalták, mert az 1684-es ostromnál összedőlt falait Abdi pasa nem állította helyre és
védelem nélkül hagyta.
A felsővárosba szorult zsidók a szomjúságtól és éhségtől gyötörve rettegve nézték
a heves küzdelmet. A bombák összezúzták a házaikat. Eleinte a zsidók nem vehettek részt a védelemben, csak pénzt adhattak. Amikor azonban a szultán segédhada
nem ért oda, akkor már védekezhettek. A Szent János apostol templom tornyáról
ágyúval lövöldöztek a császáriakra. A július 27-i nagy ostromkor pedig égő szurok
koszorúkat hajigáltak a támadókra és pénzzel ösztönözték kitartásra a törököket.
Naponta 20-20 zsidó lőport, ágyúgolyót, fát, vizet, követ hordott a várkatonáknak.
Szeptember 2-án, délután 3 órakor a Kis-Svábhegyen hat ágyúlövés adott jelt a
végső támadásra. Rövid véres ostrom után a branderburgiak a felső-város zsidó
utcáját elérték. Miután az utolsó budai basa Ali Abdurrahmán elesett, a védők
felhagytak a kilátástalan ellenállással.
Buda visszafoglalásának hírét egész Európa ünnepelte, harangzúgással, díszkivilágítással, tűzijátékkal és mindenféle látványossággal ünnepelte14.
Magának Budának az ostromáról, a körülményeiről és a következményeiről sok
értékes adat található zsidó és nem zsidó forrásokban egyaránt.15
De mindössze két szerző van, amelyik elsiratta a török Budát: Az ismeretlen szerzőtől fennmaradt „Ájn sájn náj lid fun ofen” (Szép új dal Budáról) jiddis verses
krónika16, és a viszontagságos sorsú budai zsidó Schulhof Izsák.
A legfőbb zsidó forrás Schulhof Izsák három műve. Különösen becsesek, mert
személyes hangon vallanak egy jórészt a személytelenség ködébe burkolódzott
13
14
15
16
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közösség hétköznapi gondjairól örömeiről, törekvéseiről. Meg azért is, mert a budai ostromnak többnyire az ostromlók szemszögéből ismert eseményeit, a másik
oldalról is megmutatják.
R. Jichak ben Zalman Schulhof ha-Lévi/Schulhoff Izsák (1645/48 k.–1733)
Prágában született. Apja R. Zalmaán ben Mose prágai dajjan, anyai ágon a híres
prágai R. Jehuda Löb Becálél leszármazottja volt. Schulhoff a Prágában tartózkodó vilniusi rabbi Efrájim ha-Kohén lányát Esztert vette feleségül. Amikor az apósát meghívták Budára, 1666-ban ő is ide költözött. Apósa halála után, az 1670-es
években a budai zsidó szellemi élet egyik vezetőjének számított.
Buda ostroma során a feleségét megölték, alig nyolc éves fiát, Sámsont, fogságba
hurcolták, a fogságban Győrött meghalt. Ő maga kiszabadult a fogságból, nagy
nehézségek árán előbb Nikolsburgba, (Mikulov), majd Prágába került. Ott újból
megnősült (Rebeka Hanna) és magas kort ért meg.17
Gyász-ének feleségének és fiának a haláláról (Kína)18
Nagy gyász-ének (Kína gedola) magáról az ostromról19
Megillat Ofen (Könyv Budáról)20 – Budai Krónika! Részletesen leírja a zsidó
életet Budán a török uralom utolsó két évtizedében és magát ostromot.
„Szereztem jámbor feleségem emlékére, aki a főpap, nemzedékének legnagyobb
rabbija, Oven szent községében a bíróság (bét din) feje és tanítója és a jesíva feje,
tiszteletre méltó tanítónk, R. Efrajim úr Vilnából – az igaz emléke legyen áldott –
leánya, és akit nagy bűneink miatt megöltek az első vihar során, amikor a várost
elfoglalták a körülmetéletlen szívűek. És kedves fiamat, a hét éves ifjút egy gonosz és ellenséges férfi elragadta mellőlem… de magam – a mindennap csodákat
művelő isten kegyelme folytán – megmenekültem a kezéből. Többé azonban nem
jutott ki nekem, hogy fiam arcát lássam, mert ő külön ment száműzetésbe, én pedig külön, mások keze által megmaradtam… A nagy böjt előestéjén azonban drága
fiam ott maradt a kopár és sötét országban, kegyetlen kezekben még vagy három
hónapon át, és nem volt lehetőségem arra, hogy segítsek rajta, míg végül nagy
vétkeim miatt, meghalt a fogságban, és Jiszráél fiai eltemették őt Rav21 városában.
Amikor megérkezett hozzám a rossz hír tartózkodásom (helyére), Nikolszburg
17
18
19
20
21

Kaufmann Dávid: Budavár visszafoglalásának egy szemtanúja és leírója in: Évkönyv,
1895, IMIT, 63-92.
Gyász-ének feleségének és fiának a haláláról. Spitzer-Komoróczy, im 827.
Uo. 830.
Nagy gyász-ének Buda pusztulására. uo. 831–851.
Raab/Győr
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szent községébe, lelkem elgyengült, és görcs ragadott meg, és hosszú időn át beteg
voltam a fájdalomtól. Amint visszatért belém a lélek, szereztem ezt a gyász-éneket, amelyet, hogy ne felejtsem el, leírtam, hogy majd évről-évre elmondjam azon
a keserves napon elul havában.”22
A Kína gedola bevezetője pedig így hangzik:
„Ez a gyász-ének, melyet Oven községének üldöztetéséről szereztem egészében.
Háromszorosan van benne rím, (benne van) az ábécé. És benne van a nevem,
mégpedig minden versszakban az első szó után, egészen a nyolcadik rímig… És
a világ éveinek számára szintén van benne utalás, ahogyan azt a kis időszámítás
szerint számolták, amikor az eset történt, vagyis 446, a kis időszámítás szerint…
Szerepel még az a szörnyű eset is, amely a folyónál történt, egy hajón, amelynek
során Izraelből számos lelket megöltek, és elmerültek a vízben nagyok és kicsik.
A folyó neve Tuna. Ez az eset úgy történt, hogy vagy száz lélek fogoly volt Izraelből a hajón, és a császár – növekedjék dicsősége – népéből csak néhány őr volt
velük. És jött a nép, akiknek a lelke elszánt volt az öldöklésre, huszárok, és úgy
tettek, mintha azért jöttek volna, hogy megnézzék a foglyokat, és örvendjenek
rossz sorsukon, de azonnal felugrottak a hajóra, kivont karddal, úgy hogy a császár
népe nem tudott ellenállni nekik, és számos lelket megöltek. És volt (a foglyok
között), aki beugrott a vízbe, és elmerült. Erre utal a „kaf”(betűs) versszak, amely
így kezdődik
Amikor lementünk a sebes folyóhoz, a neve Tuna.”23
Lotaringiai Károly herceg 6000 katona és civil lakos fogságba eséséről számolt be
a jelentésében. Az ostrom utáni napokban a budai tábor rabszolgapiachoz kezdett
hasonlítani. Szemtanuk szerint kezdetben olyan sok volt a fogoly, hogy egy kupa
borért akár 2-3 törököt is lehetett kapni.24
A legyilkoltakból valóságos torlaszok keletkeztek, a győzteseken azonban hamarosan úrrá lett a józan megfontolás. Hamar ráébredtek arra, hogy az élőkből
több hasznuk származik, mint a lemészároltakból. „ A zsidóknak száz tallér az ára,
mert megbízottjuk vásárolja össze őket, míg mások önmagukat váltják meg” írja
a síneai Paolo Amerigli.25

22
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Gyász-ének feleségének és fiának a haláláról. Spitzer-Komoróczy, im. 829.
Nagy gyász-ének uo. 237.
Napló Buda, avagy Offen erős városának híres ostromáról… Bp. 1998. (Régi Magyar
Könyvtár Források 7.) 25.
Szakály Ferenc: Hungaria Eliberata, Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása
a török uralom alól 1683–1718. Bp. 1986. 71.

A zsinagógába menekülők németül kértek kegyelmet Schöning János Ádámtól, a
branderburgiak tábornokától sok pénzt ajánlva nekik. Egy spanyol tudósítás szerint a budai zsidók egy kérvényt nyújtottak át Schöningnek, hivatkozva a zsidók
ismert alattvalói hűségére, kérték, hogy Budán maradhassanak és vallásukat szabadon gyakorolhassák. A tábornok megígérte, hogy nem esik bántódásuk, ha 70
000 forint váltságdíjat fizetnek.
A váltságdíjért, mely a török birodalom és más országok zsidóitól összegyűlne a
prágai és más zsidók kezeskedtek.
A Budán tartózkodó ezer zsidó közül mintegy 500-an kaptak kegyelmet, a többiek meghaltak. A wormsi hitközség emlékkönyvben szokta feljegyezni minden
században azon zsidó vértanuk neveit, akiket agyonvertek, lemészároltak, megfojtottak, megköveztek stb. – ezek között feljegyezték 72 budai meggyilkolt nevét,
asszonyokét, ifjakét és gyerekekét.
Budán megkezdődött a fosztogatás. A tórákat és héber könyveket a tűznek hagyták
martalékul. Gróf Marsigli érdeme, hogy egyes héber kódexek, amiket a lángokban
álló zsidó utcából mentett meg, megmaradtak az utókornak.
A győztesek, azokat a budai zsidókat, akik megmenekültek a mészárlásból, árucikknek, vagyonukat pedig prédának tekintették: Eszterházy Pál huszárai 10 zsidót zsákmányoltak, őket Eszterházy Kismartonban telepítette le. Két bajor generálison 20 budai zsidót követelt a Haditanács, amely maga is igyekezett a kezét
rátenni erre az értékes zsákmányra. Végül mintegy 25 szegényebb sorsút sikerült
is megszereznie, ezeket Győrben és Komáromban őrizték, amíg Oppenheimer Sámuel bécsi zsidó hadseregszállító és bankár vállalta, hogy szabadon bocsátásuk
fejében mindegyikükért 1-1 muskétást állít ki teljes felszereléssel, vagy fejenként
20 tallért fizet, ezen felül egy összegben letesz ezer forint váltságdíjat.
Valószínű, hogy a budai zsidó közösségből került ki az a 64 zsidó is, akiket a törökök 1688–89-ben Konstantinápolyban, mint eredetileg budai illetékességűeket
írtak össze.26
A zsidó bíróságokat a holttá nyilvánítás foglalkoztatta, az a kérdés, házasodhat-e a
túlélő, akinek a házastársát állítólag megölték? (Ez az aguna kérdés foglalkoztatja
a második világháború után is a halahikus bíróságokat.) A hitközségi tagok pedig
a váltságdíjak összegyűjtésén fáradoztak. Egész Európa megmozdult. Velence,
Ferrara, Verona zsidói jártak az élen. Különös érdemei voltak a váltságdíj megszerzésében a Kismartonban megtelepedett Spitz Ábrahám ben Mózes, Hirsch ben
Lázár Stompfáról, a bécsi Oppenheimer Sámuelnek és az általa támogatott prágai
26

Szakály Ferenc: Aki a török Budát elsiratta (Shulhoff Izsák emlékiratáról) in: Schulhoff
Izsák: Budai krónika (1686) Bp. 1981. 62–66.
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Taussig Alexander Süsskindnek, kinek érdemeit egy 1688-ban megjelent némethéber dal is magasztalja. Taussing állítólag a budai zsidók számára életüket és
vagyonukat védő levelet eszközölt ki Lipót császártól, amit a lotaringiai herceghez
vitt. Az ostrom utolsó napján háromszor hirdették ki, hogy a császáriak ne tegyenek kárt a zsidók életében.
A császáriakkal benyomult Budára, a zsidókat a templomba gyűjtötte, eléje őrséget
állíttatott, mely jó pénzért megvédte őket. Megkegyelmezésükért váltságdíjat ajánlott,
melynek megfizetéséért kezeseket állított. 270 zsidó foglyot és a hitközség 35 tóráját
Nikolsburgba szállíttatta, és megkezdte a váltságdíj összegyűjtését. Mivel határidőre
nem sikerült összeszednie a pénzt, Taussigot a kezesekkel 39 héten át fogva tartották.
Azzal vádolták, hogy a budai zsidók vagyonával hűtlenül bánt. Miután túszul állította
maga helyett az anyját és a testvérét rabbik és a nikolsburgi hitközség ajánlólevelével
bejárta a gettókat, és apránként összegyűjtötte a váltságdíj még hiányzó részét.
A megmenekült és Budáról szétszóródott zsidók (Cseh, Morva, Német és Törökországba), származási helyükre az Ofner név utalt, a Budáról származott, a Budáról elkergetett jelöléseket függesztették a nevük mellé.
A budai zsidóság értékeit mutatják azoknak a pályája, akikről műveik alapján a
későbbiekben is hírt kapunk.
Dávid ben Ózer Jeruzsálembe költözött, ő az aki 1705-ben aláírta a sabbatheánusok
elleni átkot. Ábrahám ben Czevi visszatért Magyarországra ahol tanítónak szegődött el, innen Altonába ment. Tekintélye miatt sokan fordultak hozzá vallásügyi
kérdésekkel, döntései egy részét kiadta „Czevi cháchám (rabbi) feleletei” címmel
1712-ben Amsterdamban. Prágába költözött Joszéf ben Gerzson, aki innen aztán Szmirnába vándorolt. Neve műve a „Ros Joszéf” által lett ismertté. Prágában
találjuk még Kohén Chájimot, Ofner Ábrahámot, Áskenáz Farkast, Jakab rabbi
fiát, akik a zsidó tudományokkal foglalkoztak. Nikolsburgban talált menedéket
Jónatán ben Jakab elöljáró aki öreg napjaiban a Tórát tanulmányozta. Ennek eredményét publikálta a „Jonathán tolla” címmel (Dyherenfurt), mely élet és vallási
szabályok gyűjteménye. 1697-ben „Neu Máásze Buch” címmel a jiddis nyelven
írt legendákat és elbeszéléseket tartalmazó könyvét.
Németországba vándorolt Joszéf ben Sámuel kinek imádságos és énekes könyve
jelent meg (1733 Wandsbeck). Banbergbe került fogságba Jakab zsidó, akit azzal
vádoltak, hogy az őse bírta rá Izabella királynét, hogy adja át Budát Szulejmánnak.
Visszatért Magyarországra Joséf ben Mózes, ahol 4 évig fogságban tartották, és
országról országra vitték megvasalva. Amikor kiszabadult, a pozsonyi kamarához
írt kérvényében kérte, hogy adják vissza Belgrádban ajándékba kapott ezüst kard280

ját, melyet a pozsonyi harmincados elkobozott, és Istent hívta tanúságra, hogy a
budai zsidó foglyok közül senki sem szenvedett annyit, mint ő.
A budai hitközség rabbiját Áskenázi Jakabot Berlinbe hurcolták a katonák, amikor
kiszabadult Altonába költözött Czevi fiához. Majd Palesztinába vándorolt, ahol
73 évesen meghalt. Sógora Juda is Jeruzsálembe menekült, majd 1687-ben vis�szatért Európába, hogy beváltsa apjának – Kohén Efrájim rabbinak – tett ígéretét,
hogy irodalmi hagyatékát megjelenteti. Sulzbachban nyomtatta ki apja munkáját
„Efráim kapuját” (1689), melyet jegyzetekkel, a maga döntvényeivel és az apja
életrajzát a Buda visszafoglalásának rövid történetét tartalmazó előszóval látott el.
Ugyancsak Prágában, szülővárosában telepedett le Schulhoff Izsák, akinek új családjában évenként elul 14-ét purimi (budai purim-családi) vigassággal ünnepelték
annak emlékére, hogy 1686. szeptember 3-án megmenekült a biztos haláltól.27

27

Büchler im. lásd még Komoróczy (2012) im. 557–562.

281

SZÉCSI József

docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Hét keresztény
egyházi megnyilatkozás
Az magyarországi ún. rendszerváltás után hangos volt a sajtó zsidó ügyben, pro
és kontra beszélgettek az értelmiségiek jól és rosszul. Itt most nem részletezendő,
azóta sem higgadt le a kérdéskör, nem jutott normális társadalmi nyugvópontra.
Globalizálódtunk is azóta, mindenbe beleszól a nagyvilág is és szépen összekuszálódott minden. Ez évünknek első felét szerencsésnek is mondhatjuk, mert a
magyarországi keresztény egyházak nyílt társadalmi hozzáállása megváltozott.
Az elmúlt másfél-két évtizedet általában az jellemezte, hogy az egyházi vezetések nemigen akartak és néhány alkalmat kivéve nem is nyilatkoztak ütőképesen
társadalmi kérdésekben, így az antiszemitizmus ügyében. A válasz az volt, hogy
vannak hivatalos világegyházi állásfoglalásaink, olvassuk a Bibliát, nem vagyunk
antiszemiták, nem nyilatkozunk minden napi ügyben. A Vatikán azonban napi
szinten megnyilatkozott, bírált és elítélt durva és el nem fogadható erőszakcselekményeket vagy éppen rasszizmust. Az elmúlt félév, melynek vannak előzményei
is „pálfordulást” jeleznek a magyarországi egyházak vezetésének társadalompolitikájában. A dokumentumok újraolvasásra érdemesek! Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke a 2012. év legsúlyosabb parlamenti
provokációját is elítélte egyháza nevében.
*
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I.
Az Egyház élő hitével összhangban1
Krisztusban Kedves Testvérek!
Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk,
nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed.
Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még
az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen
van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus
bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt
sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez
újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy
helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar
örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az
öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike
a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus”. Ez a jelenség
azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ
és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a
„Jézus, pártus herceg”-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar
vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb
hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye,
hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út,
az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is.
1

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívta fel a hívek figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. A testület levelét,
melyet szeptember 20-án minden katolikus templomban felolvasták.
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Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint
pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit. Arra
kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az
egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek
maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják
meg, de a meséket elfogadják” (2Timóteus 4,3-4).
Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából
is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett
a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét,
valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten
tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek
feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie.
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján”. Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az Egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül egyházának
ígérte meg Jézus Krisztus: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”
(Máté 28,20).
Budapest, 2009. szept. 19.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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II.
Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek
Igehirdetés az első magyarországi keresztény-zsidó
imanapon2
Szeretett Testvéreim! Tisztelt Imádkozó Gyülekezet!
A Krónikák első könyvéből azt a szakaszt olvastuk fel az imént (1Krónikák 29,1013), amely Dávid király hálaimáját tartalmazza. Az imádság benne áll a jeruzsálemi templom építésére rendezett gyűjtés összefüggésében. Nem csak a király ajánl
fel igen nagy anyagi értékeket az építkezésre, hanem a családfők, a törzsek vezetői
is önkéntes megajánlással kötelezik magukat nagy értékű adományok összeadására a szent cél megvalósítása érdekében. Az imádság előtti részben a királyi adományozás leírását Dávid ezekkel a szavakkal vezeti be: „Én minden erőmet latba
vetve szereztem az Úr háza számára aranyat (…), ezüstöt (…), bronzot” (1Krónikák 29,2). Minden erőmet latba vetve – mondja. Mintha újra hallanánk az Isten
szeretetéről szóló főparancsot: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és minden erődből!” Ez az ember helyes magatartása Isten színe előtt.
És ez a lelkület fejeződik ki az anyagiakkal való bánásmódunkban is, ha valóban
hiszünk a Biblia Istenében.
„Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, a mi Atyánk öröktől örökre! Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön” (1Krónikák 29,10-11). Aki a mindenséget alkotta, aki szabadon
rendelkezik a világgal, arról gyönge hasonlatként szólnak az emberi életből vett
fogalmak. Tulajdon, hatalom, gazdagság egészen más, magasabb értelemben vonatkoznak a Mindenhatóra. Az ő színe előtt az ember magatartása a jogos félelem
és az elbűvölt szeretet. Ennek a valóságnak a mi részünkről csakis a teljes odaadás
felel meg. A dicsőítés, az áldás, a nagyság és a fönség elismerése. A hálaadás
a létünkért, a világért és minden jó lehetőségért, ami megnyílik előttünk. Dávid
imádságának most elhangzott szavai szinte már a babiloni fogság után újjáépített
templom ünnepélyes liturgiájára emlékeztetik az embert.
Különböző keresztény felekezetek keresik a tisztelet és a közösség érzése jegyében a párbeszédet az „idősebb testvérrel”. A II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik évfordulóját ünnepli Egyházunk az idén. A Nostra Aetate kezdetű zsinati nyilatkozat szilárd alap és iránymutatás a számunkra, amikor a szeretet és a
közösség párbeszédét keressük. Számos dokumentum született az utóbbi időben
2

Budapest, 2012. január 22.
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a Katolikus Egyház és a Zsidó Közösség hivatalos találkozói során. 2003. december 3-án, azaz 5764. kiszlév 8-án – mert így, kettős formában hangzik a dokumentum keltezése –, a Zsidó-katolikus Dialógus Bizottság közös nyilatkozatában
megállapítja: „Hangsúlyoztuk, hogy a vallásos hit előmozdításának feladata a mai
társadalomban azt kívánja a részünkről, hogy mutassuk meg az igazságosság, a
szeretetteljes emberiesség, a türelem és az alázat élő példáit. Mikeás próféta szavai
szerint: „Megmondták neked, ó ember, mi a jó és mit kíván tőled az Úr: Semmi
mást, Mint hogy váltsd tettekre az igazságot, Szeresd hűségesen, és járj alázatosan
a te Isteneddel!” (Mikeás 6,8)”.
Ebben a szellemben jelentette ki II. János Pál pápa a római zsinagógában mondott
beszédében (1986. április 13.), hogy „a zsidó vallás számunkra nem valami „kívülálló” dolog, hanem valamiképpen vallásunk belső kérdése. Olyan kapcsolat fűz
minket hozzá, amely semmilyen más valláshoz nem köt minket. Különösen szeretett testvéreink vagytok, és valamiképpen azt mondhatjuk: idősebb testvéreink”.
Ezt a testvériséget különösen is átérezzük, amikor mindannyiunk Ura és Teremtője színe előtt állunk, amikor felismerjük feltétlen hatalmát, kifürkészhetetlen bölcsességét, a történelemben is megnyilvánuló, de számunkra felfoghatatlan módon
működő erejét, amikor a Biblia szavainak mélységéből kihalljuk a hangját.
Ha ilyen közös útmutatást kapunk, ha az ő színe előtt folyik az életünk, akkor
az igazságosság és az irgalmasság közös feladatait megtaláljuk hétköznapi életünkben is. Ehhez kérjük Tőle a szeretetet, az erőt és a józanságot mindannyiunk
számára! Ámen.
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III.
Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek
A kereszténység nem fér össze
az antiszemitizmussal!3
Kedves Barátaim!
Lelkiismereti kötelességemnek érzem, hogy elmondjak itt most három gondolatot.
Az első: A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal!
Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási
közösség, semmilyen népcsoport ellen. Mesterünk, a Názáreti Jézus főparancsként tanította azt, ami ott áll már a héber Biblia lapjain is: „Szeresd felebarátodat,
mint önmagadat!” Ez pedig minket, keresztényeket minden ember szeretetére kötelez. Ez a menet ma a Salkaházi Sára-rakpartról indult el. Arról a helyről, ahol a
katolikus szerzetesnőt, Boldog Salkaházi Sárát azokkal a zsidó asszonyokkal és
gyerekekkel együtt lőtték a Dunába, akiket a rendházban rejtegetett. Példája ma
is kötelez minket.
A második: Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel!
A Biblia szerint minden ember Isten teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei
vagyunk.
A harmadik: Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk!
A gyűlölködés, az antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező.
Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és mindegy, hogy miért, milyen okból
vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is –, akkor van esélyünk.
Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövőnket építhetjük. Köszönöm, hogy meghallgattak!

3

Erdő Péter bíboros felszólalása Budapest, 2012. április 15-én, az „Élet meneté”-n
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IV.
A katolikus, református és evangélikus
egyházi vezetők állásfoglalása a tiszaeszlári vérvád
parlamenti emlegetése ellen4
Egyházi vezetői szolgálatunk kötelez minket, hogy szót emeljünk a gyűlöletkeltés
ellen. Így utasítjuk el, hogy nemrégiben a Parlament falai között egy képviselői
felszólalásban felidéződött a szégyenletes tiszaeszlári vérvád, amelynek felemlegetése egyedül az indulatkeltés eszköze lehet.
Ebben a helyzetben is emlékeztetnünk kell Krisztus tanítására: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Hitünk, emberségünk semmilyen körülmények között
nem fér össze az antiszemitizmussal, a vallási közösségek, népcsoportok elleni
gyűlöletkeltéssel.
Különösen is aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő beszéd a Parlament falai
között hangzott, hangozhatott el. A magyar törvényhozásnak, a politikai közbeszédet meghatározó képviselőknek, politikusoknak fokozott felelősségük van a
gyűlöletkeltéssel való szembeszállásban. A tiszaeszlári vérvádat és az általa keltett
gyűlöletet elutasítva együtt hívunk mindenkit a szeretet és az elfogadás krisztusi
parancsának követésére és hirdetésére, az igazi emberi értékek alapján álló alkotó
együttműködésre.
Budapest, 2012. április 19.
Erdő Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke
Gáncs Péter
a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke

4
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Budapest, 2012. április 19.

V.
A katolikus, református és evangélikus egyházak
vezetőinek válasza Kovács Zoltán államtitkárnak, amelyet
a Nemzeti Összetartozás Napján tervezett harangzúgással
kapcsolatos megkeresésre küldtek5
Tisztelt Államtitkár Úr!
Köszönettel vettük május 25-i megkeresését, amelyben arra kér bennünket, hogy
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces harangzúgással kapcsolódjunk be a megemlékezésekbe. Kérésének sajnos nem áll módunkban eleget
tenni, mert templomi harangjaink istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak.
Ezúton is megerősítjük ugyanakkor, hogy mindennapi szolgálatunkban is
megjelenő módon egyházaink szívükön viselik a nemzeti összetartozás
ügyét hazánkban, a Kárpát-medencében és a világban élő magyarság között.
Budapest, 2012. május 29.
Válaszunk elfogadását kérve, az ünnep előkészítéséhez sok erőt kívánva, üdvözlettel:
Erdő Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke
Gáncs Péter
a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke

5

Budapest, 2012. június 2.

289

VI.
A katolikus, református és evangélikus egyházak
vezetőinek nyilatkozata
a Dr. Schweitzer József ny. országos főrabbit ért
június 5-i inzultáció miatt6
Megütközéssel értesültünk arról, hogy a köztiszteletben álló Dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbit, testvérünket, Budapesten, a nyílt utcán zaklatták és
megalázták vallása miatt. A gyáva támadást a leghatározottabban elítéljük, egyben
kifejezzük együttérzésünket és szolidaritásunkat világhírű honfitársunkkal és az
egész zsidó közösséggel.
Budapest, 2012. június 5.
Erdő Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke
Gáncs Péter
a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke

6
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Budapest, 2012. június 5.

VII.
Iványi Gábor Nyilatkozata
az újabb náci provokációval és az arra adott válaszokkal
kapcsolatban
„A nép nem tudta megkülönböztetni az örömben való
kiáltást a nép siralmának szavától.” Esdrás 3,13
Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében elítélem azt
az Országházban, a Jobbik szószólójától elhangzott provokációt, mely arra irányult volna, hogy „nemzetbiztonsági okokból” a Parlament vegye számba, kik az
országgyűlés, illetve a mai magyar kormány zsidó vagy valamilyen szempontból
Izraelhez köthető tagjai.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy bár az említett pártot kivéve (mely
megpróbálta megmagyarázni a menthetetlent), valamennyi képviselőcsoport elítélte a nyíltan náci javaslatot, a dolog mégsem előzmények nélkül való.
A hatalomgyakorló jobboldal folyamatos fenyegetéssel, lejáratással, az ország
mesterséges megosztásával, a szegények, a kisebbségek vagy egyszerűen a másság elleni uszítással, a mindenfajta konszenzust kerülő törvényalkotással, jogaink
visszamenőleges és folyamatos csorbításával nemcsak bel-, hanem külföldön is
lejáratta Magyarországot, és megteremtette a most elítélt szélsőséges magatartás
nyílt képviseletének feltételét.
Helyeseljük, hogy pártok, szervezetek és magánszemélyek írásban, parlamenti
felszólalásban vagy utcai demonstráció formájában elítélték azt, ami történt. Egy
tisztességes demokráciában a náci, nyilas, fasiszta, rasszista, másság-ellenes kijelentések és magatartások csakis a társadalom és a közélet perifériáján jelennek
meg. A velük szembeni összefogás pártállásra, felekezetre, társadalmi rangra való
különbségtétel nélkül mindenki számára kötelező. Sajnáljuk, hogy a vasárnapi
szervezők nem minden demokratikus erőre számítottak, s az alkalmi koalíció érdekében mellőztek demokratikus parlamenti pártokat is. Sajnáljuk azt is, hogy a
vezető kormánypárt frakcióvezetőjének szerepeltetésével azt a látszatot erősítették, hogy az érintett párt eddigi működését semmiféle felelősség nem terheli a két
háború között Magyarországot gyalázatba és gyászba döntő eszmék nap, mint nap
tapasztalható újraélesztéséért, s ezzel segítséget nyújtottak ahhoz, hogy valódi erkölcsi megújulás nélkül érhessék el kedvezőbb megítélésüket. A legnagyobb kárt
azonban a porhintésben, a jószándékú tömeg megtévesztésben látjuk. Sajnáljuk,
hogy a szervezőket az elaltathatatlan gyanú szerint sokkal inkább másodrendű politikai szándékok, a társadalmi befolyás nagyságának demonstrálása motiválhatta.
A magunk részéről ezért nem tiltottuk (ilyet sohasem teszünk) és nem is bátorí291

tottuk (lehetőleg ettől is tartózkodunk) híveinket az e politikai rendezvényen való
részvételre. Ugyanakkor most is, mint korábban mindenkit arra biztattunk, hogy
semmiféle közösséget ne vállaljon a sátáni rasszizmus, antiszemitizmus, semmilyen másság-ellenesség bármiféle formájával, és ezt tegye nyíltan és egyértelműen.
Budapest, 2012. december 3.
Iványi Gábor
elnök, Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség
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SZÉCSI József

docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

ojkiá párá thálásszán
– ház a tengerparton

1

ApCsel 10,6

1. Jaffa
Jaffa városát a Földközi-tenger partján, már a kőkorszakban lakták. Régészeti
bizonyítékok azt mutatják, hogy a Jaffa lakott volt már i.e. 7.500 körül. Neve,
héberül: Jáfó, görögül: Joppe, arabul: Jaffa. Az 1955 óta folytatott ásatások leleteiből következtethetően a rézkorszakban különösen sokan éltek Joppéban, s mint
Beersebában, részben itt is földalatti barlangok szolgáltak lakásul. A bronzkorszakban hatalmas erődöket építettek. A i.e. XIII. sz. végén, II. Ramszesz idején
lerombolták. II. Ramszesz címét és nevének egy részét bevésték a kapu köveibe.
A város egyiptomi neve Ja-Pho volt. Az i.e. XII. sz. elején az ún. tengeri népek
ismételten lerombolták. A város szerepel az amarnai levelekben és az asszír feliratokban is. A perzsa időből is kerültek felszínre leletek. Az i.e. III. századból bástya
előtti tér maradt fenn.
A feliratok III. Tuthmószisz (i. e. 1490–1436) Szíria elleni hadjáratainak idejétől
említik. A Jaffát megemlítő óegyiptomi levél szerint (i.e. 1470), Dzsehuti volt az
egyiptomi seregek parancsnoka. Ostroma Jaffa ellen sokáig sikertelen volt. Dzsehuti
sátrába csalta a joppei fejedelmet, hogy vele színleg békéről, az egyiptomiak fegyverletételéről tárgyaljon. A sok ivás után a joppei fejedelem látni szerette volna III.
Tuthmószisz fáraó buzogányát. Dzsehuti megmutatta és utána le is ütötte a joppei fejedelmet. Ezután megbízta a fejedelem kocsisát, aki a történtekről nem tudott, hogy
közölje a várossal a jó hírt: Szutech isten Dezsehutit és családját a joppeiek kezére
adta, és már hozzák is ajándékaikat. Az ajándékos zsákokban azonban fegyveres
egyiptomi katonák voltak, és a városba érve a zsákokat kísérők kibontották azokat,
a katonák pedig az egész város lakosságát bilincsbe verték.
1

Az előadás elhangzott az OR-ZSE-MTA Egyetemi Napok – „Tel-Aviv 100 éves” konferencián, 2009. november 24-én.
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Józsue 19,46 vidékét Dán örökrészéhez számítja, ténylegesen a filiszteusok vagy
a kánaániak birtoka volt, de az izraeliták használták a város kikötőjét, mely akkor
szinte az egyetlen kikötő volt a Földközi-tengeri partokon. Lehetséges, hogy a Salamon és Zerubbábel építkezéseihez érkezett föníciai fát is Joppéban rakták partra2. A 2Krónikák 2,15 szerint Hírám tíruszi király Jáfóba küldte azt a cédrusfát,
amelyet Salamon a templom építésére használt fel. Ugyanígy a babiloni fogság
után is a tírusziak szállítottak épületfát a Libanon-hegységből Jáfóba a tengeren,
a Második Templom felépítéséhez. Jónás történetében Jónás egy Tarsisba induló
hajóra szállt fel Joppéban (Jónás 1,3). A perzsa korszakban – egy felirat szerint – a
föníciaiak birtokában volt. I.e. 144-ben Makkabeus Simonnak sikerült a várost
elfoglalnia és zsidóvá tennie.3.
Joppe és Jamnia esete a második Makkabeus könyv szerint így történt (2Makkabeus
12,1-9): „Ez egyezségek megkötése után Liziász elment a királyhoz. A zsidók pedig
újra a földet művelték. Ám azoknak a vidékeknek a parancsnokai, Timoteusz és
Genneusz fia, Apollóniusz, továbbá Hieronimusz és Demofon, valamint a ciprusi
Nikanor nem hagyták, hogy békében és nyugodtan éljenek. Ugyanakkor Joppe lakói
gyalázatos tettet követtek el: meghívták a körükben élő zsidókat, szálljanak fel az
előre odakészített hajókra asszonyostul, gyerekestül, mintha semmiféle ellenséges
szándék nem vezetné őket, hanem a város közös határozata szerint járnának el. Ezek
elfogadták (ti. a meghívást), mivel békére törekedtek és semmiféle rosszat nem gyanítottak. De amikor már jól kint voltak a tengeren, a mélybe süllyesztették őket, nem
kevesebb, mint kétszáz embert. Júdás hírét vette a testvérein elkövetett gaztettnek,
és közölte a dolgot híveivel is. Aztán segítségül hívta Istent, az igazságos bírót, és
kivonult testvérei gyilkosai ellen. Éjszaka fölgyújtotta a kikötőt, elégette a hajókat és
megölte, akik oda menekültek. Aztán mivel maga a hely le volt zárva, elvonult azzal
a szándékkal, hogy majd visszatér, és Joppe egész lakosságát kiirtja. De aztán meghallotta, hogy Jamnia lakói hasonló terveket forralnak az ottani zsidók ellen, azért
egy éjszaka a jamniaiakra támadt, fölgyújtotta a kikötőt a hajókkal egyetemben. A
tűz egész Jeruzsálemig ellátszott, 240 stádiumnyira.”
Pompeius beolvasztotta Szíria római tartományba. Miután Caesar visszaadta a
zsidóknak, i.e. 34–30 kivételével zsidó kézen volt. Péter apostol hosszabb ideig
Joppéban tartózkodott (Apostolok Cselekedetei 9,43). Az Apostolok Cselekedetei
9,36–42 beszámol Tabita (Dorka) feltámasztásáról, a 10,9–16 pedig leírja Péter
látomását a tiszta és a tisztátalan állatokról.

2
3
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1Királyok 5,17 kk.; Ezdrás 3,7
1Makkabeus 10,75 kk.; 11,6; 12,33; 13,11; 14,5.34; 15,28.35; 2Makkabeus 12,3.7

2. Péter
2.1 Péter
Péter Jézus tanítványa, a 12-es tanítványi kör meghatározó alakja volt. A görög
Petrosz csak a Jézus-tanítvány Simon mellékneveként fordul elő az Újszövetségben. Jelentése: kő, arámul: kéfá és az ugyancsak Simon nevet viselő tanítványtól
(szimón ho kananajosz vagy kananítész, ill. zélótész) való megkülönböztetésül
szolgál. Az elnevezésből a későbbiek során tulajdonnév lett. A tanítvány eredeti neve (héber Simeón, ill. arám Simón) a zsidóságban meglehetősen népszerű
volt. Az evangéliumokban előforduló Szimon görög tulajdonnév, és így, mivel a
héber hangzáshoz közel állt, a Simeon név pótlására alkalmasnak mutatkozott. A
másik mellékneve: Kéfász, ami az arám Kéfá görögös átírása, jelentése: szikla,
kő4, melynek görög fordítása: petrosz (vö. János 1,42). A kereszténység előtti
korban a Petrosz tulajdonnév még nem fordul elő. Jézus Pétert mindig a Szimón,
ill. Szimón bar Jóna néven szólította meg.
Simon, a Jóna fia, valószínűleg Bétsaidából (János 1,44), a Jordán keleti partján
lévő, erősen hellénizált, kis zsidó városból származik, melynek lakosai zömében
halászatból éltek (innen való András és Fülöp is). „Írástudatlan és iskolázatlan
ember” volt (Apostolok Cselekedetei 4,13), azaz sem a rabbinikus, sem a görög
képzési ideálnak meg nem felelő, egyszerű halászember5, aki a Zebedeus két
fiával együtt dolgozott (Lukács 5,10). Később Kapernaumban élt (Márk 1,29).
Otthonában Jézus is megfordult, sőt az is lehetséges, hogy hosszabb ideig nála
lakott (Máté 8,14). A Márk 1,29-31 és az 1Korintusi 9,5 szerint házasember volt.
Az Apostolok Cselekedetei tudósít arról, miképpen töltötte be Péter a Jézustól
kapott feladatot. Vezető szerepe megmutatkozott abban, hogy a 12. tanítvány kiválasztásakor ő vezette a tanítványi gyűlést (Apostolok Cselekedetei 1,15), ő értelmezte a pünkösdi eseményeket (Apostolok Cselekedetei 2,14), meggyógyított egy
sántát a jeruzsálemi templom előtt (Apostolok Cselekedetei 3,1), védte Jézus üzenetét (Apostolok Cselekedetei 4,8 és 5,29), gyakorolta az egyházfegyelmet, felügyelte a missziót Szamáriában, misszionált Liddában, Joppéban és Caesareában.
Miután börtönbe került, szabadulása után elhagyta Jeruzsálemet (Apostolok Cselekedetei 12,17), ahol a gyülekezet vezetését ezután Jakab vette át. Ettől kezdve
Péter egészen a missziói tevékenységnek élt. Az ún. apostoli zsinat idején találkozunk újra vele, de a zsinatot már nem ő, hanem Jakab vezeti (Apostolok Cselekedetei 15). A Galata 2,9 sem őt, hanem Jakabot nevezi meg az első helyen. Az
apostoli zsinaton hozott határozat értelmében Pál apostol a pogányokhoz ment, a
4
5

pl. Galata 1,18; 2,9; 1Korintusi 1,12; 3,22; 9,5; 15,5
Márk 1,16; Lukács 5,2; János 21,3
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jeruzsálemiek pedig a cirkumcízióban élőkhöz vitték Jézus üzenetét. Péter így a
zsidókeresztény misszió vezetője lett, amelynek felügyelői a jeruzsálemi apostolok maradtak.
2.2 Lukács
A név a latin Lucius, Lucianus vagy Lucanus rövidített formája. Csupán néhány
helyen említik az Újszövetségben: a Kolosszei 4,14-ben, ahol három zsidó munkatárs megnevezése után három nemzsidó között említi az apostoli levél Lukácsot,
mégpedig mint „szeretett orvost”, azután a Filemon 24, ugyanezen munkatársak
felsorolásában, továbbá a 2Timóteus 4,11, mégpedig úgy, mint aki egyedül maradt
az apostol mellett fogságában. Eusebius egyházatya említi egyháztörténetében,
hogy Lukács antiochiai származású pogány. A Muratori-kánon szerint azonos a
harmadik evangélium szerzőjével, orvos, akit Jézus mennybemenetele után Pál
magához vett, és aki a saját neve alatt, de Pál nézetei szerint írta meg az evangéliumot.
2.3 Lukács Evangéliuma
Lukács Evangéliuma a többitől nem független, mégis önálló mű. Következetesen használja Márk Evangéliumát, ahhoz told a Logia-forrásból és saját forrás(ai)
ból perikópákat. Az összeállítás munkájában nem alakított ki más sorrendet, mint
Máté vagy Márk. A perikópák összeállítása azonban egyáltalán nem esetleges, hanem a betoldások ellenére is tudatos szerkesztés eredménye. Az átvett anyagokat
az evangélista stilizálja: a vulgáris kifejezéseket kicseréli irodalmi görög szavakra.
Ugyancsak kerüli a nem görög szavak használatát, gyakorlatilag csak egyet hagy
meg, az ámen kifejezést.
Miután maga a szerző nem palesztinai származású, és nincs is tisztában Palesztina
földrajzával. A mai álláspont azonban az, hogy Jézusnak a Lukács 21,20–24-ben
mondott szavai6 már feltételezik Jeruzsálem elpusztításának ismeretét, tehát az
Evangélium mindenképpen 70 után keletkezett. Ha az Apostolok Cselekedeteinek keletkezését is összekapcsoljuk az Evangéliummal, az Evangélium megírása
70–90 között valószínű.
6
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„Amikor pedig látjátok, hogy seregek veszik körül Jeruzsálemet, tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akik akkor Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. Az ottlévők
költözzenek ki, és akik vidéken vannak, ne menjenek oda. Mert a bosszúállás napjai ezek,
hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. Jajj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Mert nagy szorongatás lesz a földön és harag ezen a népen. Kard élén
hullanak el, és fogságba hurcolják őket minden néphez, Jeruzsálemet pedig legázolják a
pogányok, míg be nem telik a nemzetek ideje.”

2.4 Az Apostolok Cselekedetei
Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv az Újszövetségi kánonban a négy evangélium után következő, történeti jellegű mű. A könyv bevezetése (Apostolok Cselekedetei 1,1-2) világosan összekapcsolja a könyvet a lukácsival (Lukács 1,1-4).
Hivatkozik nemcsak az előzőleg megírt műre, de annak befejezésére, az apostoloknak szóló megbízásra, és említi Teofilust mint címzettet is. A bevezetés után
rátér a mennybemenetel részletes leírására, majd folytatja a történetet az apostolok
korának leírásával. Így tehát a két könyv összetartozása vitán felüli. A könyv befejezése váratlanul félbeszakad, még Pál perének befejezését sem mondja el. Jellemzi a könyv szemléletét, hogy az egyház mintegy kényszerből fordult a pogányok
felé, miután zsidó részről általában elutasításra találnak.
A könyv szövegének kéziratos hagyományozásában egy feltűnő tény van: két változat él a kéziratokban. Egy egyiptomi szövegváltozat, görög nyelven, és egy kibővített, nyugati változat, elsősorban a Vetus Latinában. A könyv keletkezésének
ideje 80–95 közötti, megírásának helyéről közelebbit nem tudunk.
3.1 Simon tímár háza
Joppe városának neve tíz alakalommal fordul elő az Újszövetség irataiban, mindannyiszor a Lukács szerzőségű Apostolok Cselekedeteiben, a 9., 10., és 11. fejezetekben7. Az Apostolok Cselekedeteinek eme szövegrészletei a 9,36-11,18 között
találhatók.
Apostolok Cselekedetei 9,36-43. Tabitát életre kelti Péter Joppéban: Péter a közeli
Liddából elment Joppéba, mert barátai a szöveg szerint „azokban a napokban”
elhunyt Tabita nevű nőhöz hívták, akit Péter kérő imájára Isten visszahívott az
életbe. Ekkor szállt meg Péter a joppei Simon nevű tímár házában, akit ugyanúgy
hívnak, mint őt.
Apostolok Cselekedetei 10,1-16. Kornéliusz és Péter látomása: Caesareában
élt egy Kornélius nevű, római katonatiszt, aki a szöveg szerint euszebész és
fobumenosz, vagyis istenfélő volt. A római helyőrség katonai alakulatának, a
Cohors Italicanak volt a századosa. 32 ilyen alakulat volt a Római Birodalomban,
tagjai Itáliából származtak. Az „istenfélő” megjelölés az Újszövetségben csak az
Apostolok Cselekedeteiben található meg, annak első részében a fobumenoj tón
Theón, a másikban pedig a szebomenoj tón Theón. A Szentföld kezdeti gyülekezeteinek nézete a térség zsidó szemlélete volt: akik körülmetélkedtek, akik a Tóra
egészét elfogadták, azok lehettek Jézus üdvrendjének részesei. Péternek szemére
hányják az Apostolok Cselekedetei 11,3-ban Kornélius, római századoshoz való
7
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hozzáállását, aki az Apostolok Cselekedetei 10,2.22 szerint csak fobumenosz tón
Theón volt. Péter látomásban megbizonyosodott arról, hogy a fobumenosz tón
Theón magatartás elegendő a Jézushoz való kapcsolódásra. A zsidóságba reménység szerint betérők a zsinagóga peremén helyezkedtek el. A diaszpórában kevesebbet vártak el a prozelitáktól, Erecben azonban a teljes Tórát. Kornéliusz imádságos
látomásban kap utasítást Péter elhívására Joppéból, Péter pedig szintén imádságos
látomásban kap üzenetet Istentől a tiszta és tisztátalan állatok képzetében, mely
arra vonatkozik, hogy nemcsak a zsidók, hanem a pogányok is részesei lehetnek
Isten világának.
Apostolok Cselekedetei 10,34-48. Péter beszéde Kornéliusz házában: Péter elmegy Kornéliuszhoz Caesareába, ahol elmondja a vele történteket, hallgatóságára
pedig leszáll a „tó pneumá tó hágion”, a Szent Lélek, és így e pogányokat is bemerítik, megkeresztelik Jézus nevére.
Apostolok Cselekedetei 11,1-18. Péter beszámolója Jeruzsálemben a pogányok
megtéréséről: Péter elmegy Jeruzsálembe, ahol vitába szállnak vele a jeruzsálemi
zsidó-keresztény gyülekezet tagjai, hogy miért ment pogányokhoz és még evett is
velük? Péter elmondja a történteket, amit elfogadnak.
3.2 Apostolok Cselekedeteinek 9,36-11,18
Simon tímár háza, ma is a tengerparton áll. Nála szállt meg Péter. Most az Apostolok Cselekedeteinek 9,36-11,18 néhány szövegrészletéhez fűzünk magyarázatot,
elsődlegesen a talmudi tradícióból8.
3.2.1 Apostolok Cselekedetei 9,43
„Egeneto de hémerász hikánász mejnáj en Jóppé párá tini Szimoni brüszej. – Történt pedig, hogy elegendő napot maradt Joppéban, egy bizonyos Simon tímárnál.”
Tímár, görögül: bürszeúsz, héberül: burszi. A cserző-varga, tímármesterség egy
megvetett foglalkozás volt. Péter, akinek neve Simon volt Simon tímárhoz, mint
vendég tért be. Tudelai Benjámin, spanyol zsidó utazó 1170-ben csupán egyetlen
zsidót talált Joppéban, aki pedig kelmefestéssel foglalkozott.
Kiddusin 82a Baraita: „Aki asszonyokkal foglalkozik, annak magatartása haragos,
olyan, mint az aranyművesé, az üvegfúvóé, vagy, mint malomkő éle, a szatócs,
a takács, az olló, a sodrófa, az érvágó, a fürdő vagy a tímár (ti. magatartása).” A
tímároknak az asszonyokkal való kapcsolatáról Rási megjegyzi: „Szőrméket készít ruhákhoz és cipőkhöz. Tőlük sem a király sem a főpap nem rendel, nem azért
8
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Apostolok Cselekedetei 1- 9,43; 2- 10,9; 3- 10,11; 4- 10,13; 5- 10,45; 6- 11,15

mert arra alkalmatlan lenne, hanem azért, mert az ő kézművessége egy megvetett
valami.”
Kiddusin 82b Baraita: „A rabbi azt mondta: Nincs egyetlen kézműves mesterség
sem, mely eltűnne a világból (vagyis nélkülözhető lenne). Aki szüleinél egy tisztes
mesterséget lát, fájdalom ha (ti. valójában) szüleinél egy megvetett mesterséget
lát. A világ nem lehet meg szatócsok nélkül, de fájdalom ilyen a tímár mesterség
is.”
Kiddusin 2,2: „Ha valaki azt mondja egy asszonynak: Légy eljegyezve ama feltétellel,… hogy én egy szatócs vagyok, kiteszi magát annak, hogy ő egy szatócsnak,
egy tímárnak,… és így az eljegyzés érvényes. Ha ő mondja: Azon feltétellel, hogy
én csak… egy szatócs vagyok, kiteszi magát annak, hogy ő egy szatócs és egy
tímár,… így az eljegyzés érvényes.”
Ketubbót 7,10: „A következő férfiakat kényszeríthetik feleségeik elhagyásra (ti.
a válás felé vezető úton): a bélpoklos/leprást, akinek polipos betegsége van, egy
kutyagané domb tulajdonosát (ti. tímárműhely), az ércolvasztót és a tímárt, mindegy vajon az illető már a házassága előtt volt, vagy csak a házassága után lett
azzá.”
Ebben az értelemben mondta Rabbi Meir (150 körül): „Ha valaki vele (ti. a házassága előtt) megállapodott abban, mondhatja: Én azt hittem, hogy el tudom viselni,
de most nem tudom elviselni. A bölcsek ellenben ezt mondják: Neki el kell (ti.
ebben az esetben) viselni a bélpoklossággal/leprával megterheltet, mert őt (ti. a
házasságban) hagyná elpusztulni. Egyszer meghalt Szidonban egy tímár, akinek
volt egy testvére, aki éppen úgy tímár volt (ti. és a hátrahagyott özveggyel kellett
levirátusi házasságot kötnie). Ekkor kijelentették a bölcsek: Ő mondhatja: A te
testvéredet képes voltam elviselni (ti. a mestersége ellenére), de téged nem vagyok
képes elviselni.”
Megillá 3,2: „A bölcsek mondták: Egy zsinagógát el lehet adni bárkinek, csak a
következő esetekben nem: ha valaki oda egy fürdőházat tervez, vagy egy tímárnak, vagy mikve és mosóház számára.
Bává Vátrá 2,9: „Dögnek/állati tetemnek, síroknak és tímárműhelyeknek a várostól 50 rőf/könyök távolságra kell lenni. Egy tímárműhelyt csak a város keleti
részén lehet létrehozni (ti. mivel ott ritkán fúj a szél)”.
Rabbi Ákiba (+ 135 körül) mondta: „Minden irányban létrehozható (tímárműhely), csak a nyugati oldalon nem.”
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3.2.2 Apostolok Cselekedetei 10,9
„Ánebé Pétrosz epi tó dómá proszeukszásztháj peri hórán ektén. – hat óra tájban
Péter felment a ház tetejére imádkozni.”
Tető, görögül: dóma, héberül gág, iggár, arámul: iggárá. Szövegünkben imahelyként szolgál, amely terület egyébként egy emeleti lapos tető, erkély, emeleti tornác, görögül: hüperóon, héberül: álijjá.
Táánit 23b: „Ábbá Chilkijjá (Jézus idősebb kortársa) azt mondta feleségének:
Menjünk föl a tetőre imádkozni!” A lapos tető, mint imahely a Talmudban több
helyen szerepel, pl. Jeruzsálemi Talmud Bechórót 5,9d, 21 és Bechórót 34b.
Az első századi zsidóság napi zsidó imarendje, az imaórák történetünkben több
helyen is megjelölésre kerülnek. A reggeli/sáhárit, a délutáni/minha és az esti/
maariv az induló zsidókeresztény gyülekezetek tagjainak rendes imája volt.
3.2.3 Apostolok Cselekedetei 10,11
„Káj theorej tón uránón áneogmenon káj kátábájnon szkeuósz to hósz othónén
megálén tesszárszin árkhájsz káthiemenon epi tész gész. – Nyitva látta az eget, és
egy edény ereszkedett alá, olyan, mint egy nagy vászon, amelyet négy sarkánál
fogva eresztenek le a földre.”
Szánhedrin 59b: „Rabbi Jehudá ben Temá (egy tánnáita) mondta: Az első ember a
Gán Édenben asztalhoz ült és a szolgáló angyalok sütöttek neki húst és szűrték a
bort. Ekkor megpillantotta őt (ti. az embert) a kígyó, és amikor látta, hogy milyen
nagy tiszteletben van része, féltékeny lett rá. (ti. Ebből következne, hogy az ember
kezdettől evett húst. Az ellenvetés:) Ott eme hús a mennyből jött le! Van (ti. egyáltalán) olyan hús, ami az égből lejön? Igen – amint azt Rabbi Simon ben Cháláftá
(190 körül) története mutatja. Egyszer útközben – egy utazása alkalmával, amikor
oroszlánokkal találkozott, és azok ráordítottak. Ő ezt mondta: A fiatal oroszlánok
rabló után ordítanak.” (Zsoltár 104,21: „Prédáért ordítanak az oroszlánkölykök,
s eledelt kérnek maguknak Istentől.”) Ekkor leereszkedett néki két húsdarab: az
egyik felfalásra (ti. az oroszlánoknak), a másikat pedig részére. Ő vett belőle, bement a tanházba és megkérdezte: Ez tisztátalan vagy tiszta? Erre valaki ezt válaszolta: Nem jön alá tisztátalan az égből!”
Rabbi Zeira (330 körül) kérdezte Rabbi Abbahut (300 körül): „Ha nekem most egy
szamár jönne le (ti. a mennyből), mi lenne? Ezt válaszolta neki: … Az égből nem
jön le tisztátalan!”
Midrás Zsoltár 146§4: „Az ÚR megengedi a tiltottat!”. Mit jelent az, hogy „Ő
megengedi a tiltottat”? …Néhányan mondják: Minden állat, amelyet ezen a vilá300

gon tisztátalannak mondanak, Isten az Eljövendő Időben (= a messiás napjaiban)
majd számunkra tisztává teszi. Ugyanezt mondja a Prédikátor 1,9: „Mi az, ami
volt? Ugyanaz, mint ami lesz. Mi az, ami történt? Ugyanaz, mint ami ezután is
történik.” „És ami megtörtént” azok a tiszták, mielőtt Noé fiai lettek (Noachidák).
Genesis 9,3: „Minden, ami mozog és él, eledelül szolgáljon nektek: mint a zöld
növényzetet, íme, ezeket is mind odaadtam nektek. Ugyanúgy, mint a növények
zöldjének, nektek is mindent megadok.” Amint a növények zöldjéért mindent
megteszek, ugyanúgy a vadállatért és a marháért is. Mi az tehát, ami tiltva van?...
A jövőben minden meg lesz engedve, ami tiltva van. Néhányan azonban azt mondják: Ez nem lesz megengedve jövőben, mert azt mondja Izaiás 66,17: „Akik megeszik a sertéshúst, az undokságot és az egeret, együtt megsemmisülnek, mondja az
ÚR.”…A jövő elindulásához vannak most tiltott állatok.”
3.2.4 Apostolok Cselekedetei 10,13
„Káj egeneto foné prósz autón, Ánásztósz, Petre, thüszon káj fáge. – Egy hang így
szólt hozzá: Kelj fel Péter, öld meg és edd!”
Vágás – görögül: thüejn, héberül: sáchát, arámul: sechát, rituális módon, ti. nyaki
metszéssel vágni. A vágás/sechitá, jóllehet a háláchá szerint a tisztátalan állatoknál egyáltalán nincs (Chullin 4,4). A rituális vágást (metszeni, sakterolni) bárki
elvégezheti a szabályok szigorú betartásával. Az Apostolok Cselekedetei 15,20
kijelenti: „meg kell írni nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől.”
Az állatok levágására alkalmazott speciális vágási módszer, a sechita a következő
módon zajlik: a rituális vágás végrehajtására kiképzett és erre jogosult személy a
négylábú állat vagy a szárnyas nyakán bemetszést végez egy borotvaéles pengéjű,
különleges késsel, amelynek sima élét egyetlen csorbulás sem torzítja el. A vágást
egyetlen gyors és határozott mozdulattal kell elvégezni, a nyomás és a szúrás tilos.
A vágás elmetszi a fő ütőereket, ezáltal az állat eszméletét veszti, a vér pedig kifolyik a testből. A mészáros (sóhét) a vágás előtt imát mond.
Chullin 1,1-2: „(1) Mindenki vághat, vágása érvényes, kivéve a süketnémáé, a bolondé és a kiskorúé.” (2) „Mindenki vághat, minden időben szabad vágni, és mindennel
lehet vágni, csak aratósarlóval, fűrésszel, villával nem… mert ezek megfojtják.”
Különösen öt dologra kell a vágásnál figyelni. Chullin 9a: „Ezek a vágás szabályai: (ti. el kell kerülni) „sehijjá” megállást, szünet tartását (ti. a kés oda- vis�sza-húzásakor); „derászá” a rányomást (ti. a késnek); „cháládá” a beszúrást (ti. a
kését a nyaki érnél); „hágrámá” félrecsúszást (ti. a vágókés a vágási helyről) és a
„ikkur” kitépni valamit (ti. a nyaki érből).
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3.2.5 Apostolok Cselekedetei 10,45
Káj ekszesztészán hoj ek peritomész pisztoj hoszoj szünéltháj tó Petro. hoti káj epi
tá ethné hé doreá tú hágiu pneumatosz enkekhütáj. – A körülmetéltségből származó hívek, akik Péterrel jöttek oda, elcsodálkoztak, hogy a Szent Lélek kegyelme a
pogányokra is kiáradt.”
Az elcsodálkozás érthető, ha arra gondolunk, hogy az általános vallási meggyőződés szerint Isten csak Erecben, és a diaszpóra zsidósága között van jelen, valamint
az, hogy a messiás napjaiban már nem vesznek fel prozelitát9.
Mekhilta Exodus 12,1: „Mielőtt Izrael országa kiválasztott lett, minden ország
alkalmas volt (Isten) szavának hallgatására, miután Izrael országa kiválasztott lett,
minden más ország ettől elesett… (10.sor): Ha azt mondjátok: Hozok egy (másik)
következtetést a prófétáktól, amellyel a külföldön (ti. a diaszpórában) lévőkhöz
beszél (ti. az Isten), az csak az Atyák érdemei miatt lehetséges…És ha velük külföldön az Atyák érdeméből beszélt, úgy velük csak a vizek tiszta helyén szólt
(Dániel 8,2; 10,4; Ezékiel 1,1)… (19. sor): Ismerd fel, hogy a Sechiná (ti. az isteni
jelenlét, Isten jelenvalósága) külföldön nem lesz nyilvánvalóvá, mert ezt jelenti
Jónás 1,3: „Felkelt erre Jónás, de azért, hogy Tarzisba meneküljön az ÚR színe
elől, és lement Joppéba. Ott talált is egy Tarzisba induló hajót, megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy Tarzisba menjen velük az ÚR színe elől.” Hogyan akart
az ÚR színe elől elmenekülni? A Zsoltár mondja (Zsoltár 139,7): „Hová mehetnék
lelked elől, hová bújhatnék színed elől?” (vö. Zakariás 4,10; Ámosz 9,2; Jób 34,22)
Többször azt gondolta Jónás: Külföldre akarok menni, ahol a Sechina nincs jelen,
mert a pogányoknál, vezeklésük közeledtével, a zsidókat nem éri büntetés.”
Megillá 29a Baraita: Rabbi Simon ben Jocháj (150 körül) mondta: Jöjj és lásd,
mennyire szereti Isten a zsidókat, mert mindenütt, ahol a száműzetésben voltak,
velük volt a Sechina. Voltak Egyiptomban, velük volt a Sechina. 1Sámuel 2,27:
„Tehát az ÚR mondta: Nézd, megnyilatkoztam Atyáid házának, amikor Egyiptomban, a fáraó házában szolgák voltatok. Amikor Bábelbe vitettetek, a Sechiná
veletek volt.” Izaiás 43,14: „Így szól az ÚR, a ti megváltótok, Izrael Szentje (ti. a
Sechina): Értetek küldök Babilonba!”
Deuteronomium 30,3: „Akkor az ÚR, a te Istened visszahoz téged fogságodból!”
A Midrás hozzáfűzi; ez nem azt jelenti, hogy: Ő hagyja, hogy visszatérjenek, hanem azt, hogy Ő hozza vissza őket. Azt tanítja, hogy Isten velük, a száműzetésben
lévők között, velük fog visszatérni10.
9
10
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Starck,H.-Billerbeck,P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.
München, 1961. IV.705.
vö. Jeruzsálemi Talmud Táánit 64a, 12; Genesis Rabba 86 (55b); Mekhilta Exodus 12,41
(20a)

3.2.6 Apostolok Cselekedetei 11,15
En de tó árkszasztháj me lálejn epepeszen tó pneumá tó hágion ep’autúsz hoszper
káj ef’émász en árkhé. – Amikor aztán beszélni kezdtem, a Szent Lélek leszállt
rájuk, ahogyan miránk is kezdetben.”
Olam Rabba 21 (a befejezés előtt): „Miután az izraeliták megkapták a Tórát, megszűnt
a Szent Lélek (ti. jelenléte) a népnél. Ezt jelenti Mózesnél az Exodus 33,16: „Miből
is tudhatnánk meg, én és a te néped, hogy kegyelmet találtunk színed előtt, hacsak
velünk nem jársz, hogy így dicsőbb legyünk minden népnél, amely a földön lakik?”
Az Exodus 34,10 ezt jelenti: „Az ÚR azt felelte: Megkötöm a szövetséget: mindenki
láttára olyan jeleket fogok művelni, amilyeneket még nem láttak a földön semmiféle
népnél, hogy lássa ez a nép, amely között vagy, az ÚR rettenetes tetteit, amelyeket
cselekedni fogok.” – És abban az órában megszűnt a Szent-Lélek a népénél.”
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A Papi Írás teológiájához
A Wellhausen elmélet születése és gyenge pontjai
Már Abraham ben Meir IBN EZRA (Tudela, 1092 – Calahorra, 1167), a mór fennhatóságú Hispániában élő zsidó rabbi megsejtette, hogy a Tóra öt könyvét nem
egyedül Mózes írta, hanem a későbbi évszázadokban is kerültek bele részek.1
Ibn Ezra a Második Törvénykönyvhöz írt kommentárjában elcsodálkozik például
azon, miért írja így a Biblia: „Ezeket a beszédeket tartotta Mózes… a Jordánon
túl” (MTörv 1,1)? Hiszen Moáb pusztája, ahol Mózes búcsúbeszédei elhangzottak, csak Palesztinából nézve van a Jordánon túl. Transzjordániából nézve, ahol
Mózes – a hagyomány szerint – leírta ezeket a beszédeket, mindez a Jordánon
innen történt. Úgy tűnik tehát, hogy a bevezető mondatot (MTörv 1,1) később,
már Palesztinában fogalmazták meg. Ibn Ezra azon is meglepődik, miért írja azt
Mózes (már ha a hagyományt elfogadjuk), hogy Og vaságya „vajon nem Rabbat
Ammonban van” (MTörv 3,11)? Itt is az a benyomása az olvasónak, hogy egy
későbbi korban fogalmazzák a szöveget, és utalnak vissza Mózes kortársának,
Ognak a megmaradt vaságyára. Ibn Ezra mindezeket a kérdéseket igen óvatosan
teszi fel. Nem volt veszélytelen ezeket a témákat feszegetni.2 Még évszázadokkal
később is, Barukh Spinoza (Amsterdam 1632 – La Aia, 1677) számára a zsinagógából való kiközösítést érdemelték ki hasonló kijelentések. Ez a portugál zsidó
filozófus és bibliakutató pontosan Ibn Ezra évszázadokra elfelejtett kérdéseit teszi
fel újra, az ő kételyeit fogalmazza meg sokkal bátrabban és világosabban. De hasonló retorzióval kellett szembenéznie Richard Simon oratoriánus szerzetesnek
(Dieppe, 1638–1722), aki Mózes mellett más írnokok munkáját is feltételezte a
Pentateukhus kialakulásában. Őt kizárták a rendjéből, a könyveit pedig elégették.
A következő évszázadokban aztán lassanként elfogadást nyer ez a kezdetben eretneknek tűnő elmélet: a Pentateukhus hosszú évszázadok alatt keletkezett, egyes
részei a babiloni fogság alatt, sőt az után íródtak. Az elmélet klasszikus megfo1
2
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Vö. Ska, Jean-Louis, Abraham et ses hôtes (Bruxelles 2002) 100–102.
Vö. Blenkinsopp, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible
(The Anchor Bible Reference Library; New York 1992) 2.

galmazója Julius Wellhausen.3 Nem is annyira önálló meglátásai miatt – hiszen
ezeket elődeitől vette át – hanem szintetizáló képessége miatt lett a Pentateukhus
kutatás kulcsfigurája. Wellhausen szerint a Pentateukhus négy forrásból jött létre:
jahvista, elohista (Kr. e. 10–8. sz.), 4 deuteronomista (Kr. e. 622), papi (Kr. e. 6.
sz.).5
Wellhausen idealizálta az egységes dávidi monarchiát, és az ezidőtájt keletkezett jahvista forrást. A jahvista eredeti, természetes, racionális vallásossága
a deuteronomista iskolában a centralizáció, a ritualizáció áldozata lesz, majd a
papi írás mindezt még megterheli a bűntudattal. Nem nehéz Wellhausen történelemszemlélete mögött meglátni a protestáns világnézetet, amely az evangélium
törvénnyé silányulásaként értékeli az egyház történetét is. Minden bizonnyal befolyásolta Wellhausent az ő korában létrejövő egységes német állam iránti lelkesedése is, ami miatt az Északot és Délt egyesítő dávidi és salamoni időket idealizálta.
A Wellhausen féle szemlélet egyenes következménye volt, hogy a papi írást sokan
a dekadencia, az eredeti természetes vallásosság végső megmerevedése dokumentumaként tartották számon.
Később aztán inogni kezdtek az elmélet alappillérei. Elsőként az elohista forrás
elmélete bizonyult tarthatatlannak. Egyre világosabbá vált, hogy az ide sorolt szövegek tulajdonképpen azok a maradékok, amelyek más forrásokba nem kerülhettek be, ám ezek között a szövegek között nincs kapcsolat. Nincs sem egységes
stílusuk, sem azonos teológiájuk. Az ún. elohista szövegeket semmilyen konkrét
adat vagy részlet nem köti az északi országrészhez, ahogyan azt Wellhausen feltételezte. Az északi próféták (Illés, Ozeás) a YHWH, és nem az Elohim nevet
használják Isten megjelölésére.
Ugyancsak problematikussá vált a jahvista forrás feltételezése is. Meglepő tény
ugyanis, hogy a ránk maradt fogság előtti írások hallgatnak a legalapvetőbb
’jahvista’ elbeszélésekről, személyekről. Noé neve Deutero Izajásnál és Ezekielnél
– vagyis a babiloni fogság idején – fordul elő legelőször (Iz 54,9; Ez 14,14), Ábrahám és Sára szintén ugyanekkor (Iz 51,2; Ez 33,24). Ozeás próféta pedig szembeállítja Jákobot és Mózest (Oz 12,3-5. 10. 13-14), mintha nemigen tudna a pátriárkai hagyományokat a kivonulással összekötő történeti műről. A fogság előtti
szövegek hallgatása mellett az is elgondolkodtató, hogy a kapocs-szövegek az állí3
4
5

Egyik legjelentősebb, összefoglaló műve a Prolegomena zur Geschichte Israels (Berlin
1883).
Wellhausen gyakran nem különbözteti meg ezt a két forrást, és ’jehovista’ forrásról beszél.
Wellhausen a papi forrást Q betűvel jelöli a latin quattuor (= négy) szó nyomán, ugyanis őszerinte a papi írás négy szövetségkötés alapján periodizálja az üdvtörténetet: Ádám,
Noé, Ábrahám, Sínai. A Wellhausen féle megállapítás egyébként téves, ugyanis a papi írás
csak Noé (Ter 9) és Ábrahám (Ter 17) esetében ír szövetségről.
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tólagos jahvista forrásban mind későiek. Ilyen késői betoldás például a Ter 12,1-4a
Ábrahám meghívásáról, amely összekapcsolja az őstörténetet a pátriárkák történeteivel.6 De hasonlóképpen a pátriárkákat a kivonulás hagyományaival összekapcsoló szövegek is későiek. Ezenkívül az úgynevezett jahvista szövegeknek nincsenek közös stílusjegyei, közös teológiája (a papi és a deuteronomista szövegeknek
van). Egyre valószínűbbnek tűnik tehát, hogy jahvista forrás helyett egyszerűen
csak fogság előtti hagyományokról kell beszélnünk, amelyek nem alkottak egy
nagy történeti művet, és amelyeknek az ismertsége is igen változó lehetett.
A kutatásnak ezek az újabb eredményei egyre fontosabb szerepet juttatnak a papi
szerzőknek, akiknek a munkája által a Pentateukhus összeállt. A papi teológia határozza meg az egész Pentateukhus alapszerkezetét, ez a szemlélet nyomta rá a
hagyományokra a végső bélyeget. A Pentateukhus hasonlít egy két földrengés (Kr.
e. 721; 586) után újjáépített városhoz.7 Vannak benne teljesen lerombolt, a romok
helyén újjáépített házak (csak a P hagyomány által hozott elbeszélések; pl. Ter 17),
vannak félig megmaradt, félig viszont újonnan kiegészített épületek (P + fogság
előtti hagyományok összeötvözve; pl. Kiv. 14), végül vannak egészen épenmaradt
épületek is (fogság előtti hagyományok; pl. Ter 26). Ám minden épület arra szolgál, hogy a fogság utáni népet befogadja. Vagyis az egész Pentateukhus elsődleges történelmi kontextusa a fogság utáni helyzet, ebből a történelmi szituációból értelmezendő.8 Mindez tehát a papi hagyomány döntő szerepét húzza alá
a Pentateukhus megértése szempontjából. Lássuk ennek a ténynek az igazolását
néhány konkrét szöveggel kapcsolatban.

A vízözön (Ter 6,5-9,19)
A vízözön elbeszélésében sok belső feszültséget, ellentmondást láthatunk. Már
Bernhard Witter (1683–1715) és Jean Astruc (1684–1766) felfigyeltek a kétféle
istennév (YHWH, ill. Elohim) használatára. Noé hol egy párat visz be a bárkába
minden állatfajból (Ter 6,19-20), hol a tisztátalanokból egy, a tiszta állatokból vi6

7
8
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A szövegrészlet beékelődik Terach vándorlásának leírásába. A Ter 11,31-32 leírja, hogy
Terach elindul Kánaán földje felé, de útközben, Háránban meghal. A Ter 12,5 itt folytatja:
Ábrahám megy tovább a megkezdett úton Kánaán felé. A Ter 12,1-4a megszakítja ezt a
leírást. Erre az isteni hívásra nem történik visszautalás Ábrahám történetének további szövegeiben (kivéve két késői szöveget: Ter 18,18; 22,18). A fogság alatt vagy az után megfogalmazódó szöveg a káldeus (= babiloni; óriási anakronizmus!) Urból hazatérő Ábrahámot, mint a fogságból visszatérők példaképét és ősét mutatja be. A fogságból hazatérők is
a hitükért, mindent hátrahagyva indulnak az ismeretlenbe, az Ígéret Földje felé, az ősatyák
hitét keresve.
Ska, Jean-Louis, Introduzione alla lettura del Pentateuco (Roma 1998) 211.
Ibid., 212.

szont hét párat (Ter 7,2-3). A vízözön időtartama hol 40 nap (Ter 7,4. 12; 8,2b),
hol 150 (Ter 7,24; 8,3). Ezenkívül az elbeszélés számos eleme kétszer is szerepel
a leírásban: az emberiség gonoszsága, Isten elhatározása, a vízözön bejelentése,
parancs a bárkába való belépésre, parancs az állatok bevitelére, belépés a bárkába,
a vízözön kezdete, az élőlények pusztulása, a vízözön vége, a vizek leereszkedése,
ígéret hogy nem lesz többé vízözön. Kézenfekvőnek tűnt a feltételezés, hogy egy
ősi (’jahvista’) és egy későbbi (papi) elbeszélést ötvöz össze itt a Biblia.
A hipotézisnek azonban igen sok gyengéje van. A ’jahvista’ (YHWH nevet használó) versek szókincse igen gyakran késői, pl.: „szíve gondolatainak minden vágya” (Ter 6,5; 8,21; vö. 1Krón 28,9; 29,18; MTörv 31,21; Iz 26,3; Zsolt 103,14);
„az ember gonoszsága nagy” (Ter 6,5; vö. Préd 8,6); „kellemes illat” (Ter 8,20-21;
vö. Lev 1,9; Ez 6,13). Több kifejezést a ’jahvista’ versek a papi versekből kölcsönöznek, pl.: „igaz ebben a nemzedékben” (Ter 7,1; vö. 6,9); „hímet és nőstényt”
Ter 7,3; vö. Ter 6,19; 1,27). A ’teremteni’ (bara’) ige használata (Ter 6,7) egyedülálló volna itt jahvista szövegben. Ezt az igét Deutero Izajás hatására kezdi el
a teremtés értelmében használni a Biblia. A második teremtéstörténet a ’csinálni’
(׳asah) és a ’formálni’ (jacar) igét használja a teremtés kifejezésére (Ter 2,4b.7).
A bara’ – teremteni ige nem a jahvista, hanem a papi írás jellemző kifejezése (vö.
Ter 1,1). A ’jahvista’ versekben szereplő állatlisták (Ter 6,7; 7,23) ugyancsak papi
szókincset használnak (pl. „csúszómászók”; vö. Ter 1,24-25). Meglepő egy ősi
jahvista szövegben a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetésére tett nagy
hangsúly (Ter 7,1-3). Ez a megkülönböztetés a Leviták könyvének (késői) törvényeiben lesz jelentős (Lev 11; MTörv 14). Az említett szöveg stílusa is a papi
írással rokon. Az ajtó becsukásának említése (Ter 7,16b) – állítólagosan jahvista
szöveg – a papi versek közt van a helyén, a ’jahvista’ szövegek közt a Ter 7,5 és
7,10 között kellene állnia. Szemmel láthatóan jahvista betoldás a papi szövegbe.
Minden jel arra mutat, hogy a YHWH nevet használó versek kiegészítései egy
meglévő papi elbeszélésnek. A kiegészítések egyik célja a mezopotámiai vízözönelbeszélések elemeinek befűzése a bibliai történetbe. A zsidóság a fogság alatt és
után egyre jobban megismeri ezeket az elbeszéléseket, és a Bibliából hiányzó elemeiket betoldják. Ilyenek az ajtó becsukása (Atrahasis 3,252; Gilgames XI, 93);
a madarak küldése (Gilgames XI, 145-154) és az áldozat (Atrahasis 3,5.34-35;
Gilgames XI, 159-161).
A jahvista kiegészítések másik célja a vízözönt okozó bűn természetének pontosabb meghatározása. A Ter 6,5-8 megfogalmazása szerint az emberi szív gondolata rosszra hajlik. A papi szerző megfogalmazása helyett, mely a „minden test”-en,
azaz minden élőlényen eluralkodó erőszakot említi a vízözön okaként (Ter 6,1112), a jahvista kiegészítések egy ennél mélyebb gyökeret, az ember szívében levő
rossz hajlamot nevezik meg.
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A Ter 7,1-4 jahvista kiegészítése pontosítja a bárkába bevitt állatok számát (vö.
Ter 6,19-22 [P]): a tiszta állatokból hét pár kerül a bárkába, csak a tisztátalanokból
kettő. Mindez a vízözön végén bemutatott hálaáldozatot (a mezopotámiai mítoszokból kölcsönzött részlet) készíti elő: az áldozathoz tiszta állatok kellenek, és a
tiszta fajoknak is el kell majd szaporodniuk a vízözön után.
A jahvista szöveg (értsd: a YHWH nevet használó, fogság utáni redakció) igen
nagy súlyt fektet az áldozat témájára. A bűn, ami a babiloni fogságot is okozta,
elkerülhetetlen. Az ember szívének vágya rossz ifjúságától fogva (Ter 8,21). Az
egyetlen kiút a bűnből és az általa létrejött tragédiákból az engesztelés, a kultusz.
Nézzük most a vízözön eredeti papi elbeszélését, melyet a jahvista redaktor később kiegészített! A papi írás szerint a vízözön oka az, hogy a föld megtelt erőszakkal (h/amas), minden test rossz útra tért (Ter 6,11-13). Nem csak az emberek
között, hanem az állat és az ember között is erőszak uralkodik. Ezért a vízözönben
’minden test’ (minden élőlény) elpusztul, nem csak az ember (Ter 6,17). Isten
az embert a mindenség pásztorául rendelte, hogy uralkodjon az állatvilágon és
gondozza azt (Ter 1,28-29).9 A teremtés rendjének őre az ember. Ha az ember
ehelyett zsarnokává válik a világnak, akkor a teremtés rendje összeomlik, a mindenség visszahull a káoszba. A papi írás a vízözönt a teremtés rendjének összeomlásaként írja le. A mélység forrásai feltörnek, az ég csatornái megnyílnak (Ter
7,11). Az alsó és a felső vizek, amelyeket Isten szétválasztott (Ter 1,7), most újra
összekeverednek.
A vízözön végnek leírása szintén a teremtéstörténetet idézi. Isten újra útjára indítja
a világot, újra megáldja az embert és újra megparancsolja neki, hogy szaporodjon
és sokasodjon, töltse be a földet (Ter 8,17; 9,1). Van azonban egy eltérés is a teremtéstörténettől. A teremtéskor az ember és az állatvilág között harmónia van,
és az ember csak a növényekből táplálkozhat (Ter 1,29). Most Isten korrigálja
a teremtés eredeti rendjét. Azt mondja az embernek: ’Féljen és rettegjen tőletek
minden élőlény’ (Ter 9,2). Az embernek adja ételül az állatokat is, éppúgy mint a
zöld növényt (Ter 9,3). Mintha Isten beletörődött volna az erőszak, a rossz jelenlétébe a földön. Egyfajta kompromisszum születik itt, egy új világrend, amelyben
helye van a rossznak, de azt Isten korlátok közé szorítja. A vér fogyasztását és a
gyilkosságot megtiltja (Ter 9,4-7).10
9
10
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A Ter 1,29-ben szereplő rdh ige az akkád redû szóval rokon, ami pásztort jelent (vö. Zsolt
68,28). Helytelenek azok a fordítások, amik valamilyen erőszakos uralkodást sejttetnek.
A Biblia nem a vegetáriánus életmód mellett tör lándzsát, amikor a teremtés ősi rendjét úgy
ábrázolja, hogy akkor az ember még nem ette meg az állatokat. A vegetáriánus élet eszménye idegen a Bibliától. Sokkal inkább egy szimbolikus kifejezésmódról van szó, amellyel
a Biblia jelzi a kezdeti, azóta eltűnt harmóniát, amely vissza fog térni a végső időkben,
amikor majd szalmát eszik az oroszlán (Iz 11,7).

A ’h/amas’ (= erőszak) szónak erős társadalmi felhangjai vannak. Elsősorban az
erős, a hatalmas, a gazdag kegyetlenségét jelenti a szegénnyel, az elnyomottal
szemben. A próféták igehirdetése szerint a babiloni fogság egyik legfőbb oka a
választott népben eluralkodó erőszak, a gyöngék és a szegények elnyomása (Ám
3,10; 6,13; Ez 7,23; 8,17; 28,16). Ezzel a szóval jelzik a próféták Babilon népeket
eltipró brutalitását is (Jer 51,35; Hab 2,8.17; Joel 4,19; Ez 7,23). A vízözön és később a babiloni fogság is egyenes következményei a földet elözönlő erőszaknak.
Isten azonban menedéket készít az ember számára ebből a vízözönből, a bárkát.
A bárka méretei sok hasonlóságot mutatnak a szent sátor (Kiv 25-31), Salamon
temploma (1Kir 6), és az ideális ezekieli templom méreteivel (Ez 40-42). A bárka fedelére használt kifejezés (mikseh) ugyanaz, mint ami a szent sátor tetejét
jelzi (Kiv 26,14). A bárka három szintje a világ három szintjének (alvilág, föld,
ég) mása. Ahogyan a világmindenség befogad minden lényt, halottakat, élőket,
angyalokat egyaránt), éppígy a bárka is. A bárka négyszögletes alakja utal a négy
égtájra. A bárka tehát mikrokozmosz, templom, az életet átmentő szent hely. A
menedék az erőszak özönvizéből a templom, Isten közössége, az Általa létrehozott, az Ő rendje szerint működő világ. A fogság népeket megsemmisítő, elnyelő
zűrzavarában a menedék a templom, Isten szent közössége.
Végül a papi leírás fontos eleme a Noéval kötött szövetség. Izrael eredeti elképzelése az Istennel kötött szövetségről egy feltételekhez kötött szövetség volt. A
deuteronomista iskola a hetita és az asszír államszerződések mintájára ábrázolja a sínai szövetségkötést: a szerződő fél bemutatkozása („én vagyok az Úr a te
Istened…”), jótéteményeinek felsorolása („aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről…”), a szövetség feltételei (a parancsok), a szövetség dokumentumának őrzésére, és időről időre való felolvasására vonatkozó előírások (kőtáblák a szent
sátorban), a szövetség tanúi („tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet…”),
áldások és átkok a szövetség megtartása ill. megszegése esetén (vö. MTörv 5,16,9; 27,1-28,69). A deuteronomista teológia tehát feltételes szövetséget ábrázol
Isten és a népe között. Ha a nép megtartja a parancsokat, akkor Isten áldásában
részesül.
Ez a teológia krízisbe kerül a babiloni fogság idején. Izrael ugyanis gyökeresen
megszegte a szövetséget, az átkok be is következtek, a szövetség megtört. Van-e
innen továbbvezető út? A papi iskola egy erősebb, mélyebb alapot akar vetni Izrael
létének, mint a sínai szövetség. Meglepő tény, hogy a szövetség kifejezést a papi
iskola nem használja sínai eseményekkel kapcsolatban. A papi szerző egy régebbi
és biztosabb alapot keres, mint a sínai szövetség. Ezt az alapot pedig a Noéval és
az Ábrahámmal kötött szövetségben találja meg (Ter 9,8-17; 17,1-27). Mindkét
szövetség egyoldalú, Isten ígéretén alapszik. Az ember bűne nem teheti semmissé. Noé szövetsége az egész emberiséggel kötött szövetség, Ábrahámé pedig a
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választott néppel kötött szövetség. Mindkettőt egy jel kíséri: a szivárvány, illetve
a körülmetélkedés.
A fogság utáni Izrael tehát Isten ígéretére, a Noénak és a pátriárkáknak ígért hűségre építi a hitét. Később azonban ez a teológia is elégtelennek bizonyul. A bűn
valóságával ugyanis küszködik az ember, azt nem lehet megkerülni. Így születik
meg a Pentateukhus harmadik nagy teológiája, a Szentség Törvényének (Lev 1726) teológiája. Ez a harmadik teológia szintézist alkot a deuteronomista és a papi
iskolákból. Tartalmazza mind a feltételes szövetség gondolatát (pl. áldások és átkok; Lev 26), mind a pátriárkáknak tett feltételek nélküli ígéretet (Lev 26,41-44).
Ezen túlmenően pedig kiutat mutat a bűnből, kiutat a hűtlenség felülmúlására. Ez
a kiút az engesztelés. A fogság utáni zsidóság legátéltebb, érzelmileg legfontosabb
ünnepe az engesztelés napja lesz (Lev 16).

Átkelés a Sás tengeren (Kiv 13,17-14,31)
A Sás tengeren való átkelés elbeszélésében szintén sok feszültséget, kisebb ellentmondást találunk. A csoda leírása estenként Mózes botját említi, amellyel ő széthasítja a vizeket (Kiv 14,16. 21ad), máskor viszont egy egész éjszaka fújó keleti
szelet, amely kiszárítja a tengert (Kiv14,21bc. 27b). A bibliakutatók feltételeznek
egy ősi elbeszélést, amely a tenger partjára érkező Izrael és Egyiptom táborát említi, az egész éjszaka tartó erős keleti szelet, a tenger kiszáradását, a hajnali pánikot
Egyiptom táborában, az egyiptomi katonák menekülését a tenger felé, és végül
azt, ahogyan reggel Izrael látja az egyiptomiak holttesteit a tengerparton, és hisz
az Úrnak valamint az ő szolgájának Mózesnek. Feltételeznek ezen kívül egy későbbi, papi elbeszélést, amely leírja, hogy Izrael az Úrhoz kiált, Mózes kiterjeszti
a botját, a vizek kettéhasadnak, Izrael átkel a falként álló vizek között, a vizek
aztán visszatérnek az üldöző egyiptomiakra és elborítják őket. Mi most csak a két
elbeszélés néhány fontos teológiai gondolatát szeretnénk kiemelni.
Az ősi elbeszélés11 műfaja teofánia, mégpedig olyan teofánia, amely Isten emberét igazolja, a beléje vetett hitet erősíti. Ennek a műfajnak az alapelemei:
–
–
–
–
11
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a nép Istenhez kiált
Isten embere bejelenti az isteni közbelépést („álljatok… és meglátjátok…”)
Isten közbelép
A nép elismeri Isten emberének tekintélyét.
Tudatosan nem nevezzük jahvista elbeszélésnek, vagy a jahvista forrásban szereplő történetnek, mert egy a fogság előtt létező, az ősi elbeszéléseket egy történeti forrásban összefogó jahvista forrás léte igen kérdéses, sőt valószínűtlen.

A Sás tengeren való átkeléshez nagyon hasonló elbeszélést találunk Sámuel prófétával kapcsolatban. A szárazság idején Sámuel bejelenti Isten segítségét, amely be
is következik, a nép pedig hisz az Úrban és Sámuelben (1Sám 12,16-18).12
A papi elbeszélés egyik fontos motívuma a szív megkeményítése, ill. az Úr elismerése. Isten megkeményíti a fáraó szívét, az üldözi Izraelt még a tengerben
is, végül pedig az egyiptomiak, amikor rájuk zúdul a víz, „megtudják, hogy én
vagyok az Úr”. Ezek a motívumok igen fontos szerepet játszanak Ezekiel próféta
könyvében is, aki a papi írással nagyon sok rokonságot mutat, feltehetően annak
egyik szellemi atyja. Ezekiel sokat ír arról, hogy a nép szíve megkeményedett,
megkérgesedett a fülük, nem hallgatnak az Úrra (Ez 3,7). Ennek a következménye
az, hogy Izrael a fogságba került. Isten ugyanis hiába figyelmeztette népét a próféták által, és hiába igazolta magát csodás jelekkel, a nép nem hitt. Éppen így, a
papi szerzők leírása szerint, a fáraó nem hisz a csapások hatására. Isten ezért egy
„nagy ítéletet” tart Egyiptom felett: „Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az
Úr” (Kiv 7,1-6). Ez a nagy ítélet a Sás tengernél következik be. Hasonlóan ígéri
Ezekiel próféta, hogy az Úr majd nagy ítéleteket hajt végre a népeken, megmutatja
dicsőségét, és a népek akkor majd megtudják, hogy Ő az Úr (ez 28,22).
A Sás tengernél az Úr megdicsőül (Kiv 14,4. 17-18). A papi írás hangsúlyt fektet
arra, hogy az Úr dicsősége nem csak a kultuszban van jelen, nem csak a szent
sátort tölti be (Kiv 40,34-35)13, hanem jelen van a nép vándorlása során is, az
üdvtörténet fontos eseményeiben (manna, Korach lázadása, Meriba vizei). Éppen
így hangsúlyozza Ezekiel, hogy az Úr dicsősége elhagyja a templomot, és együtt
megy a népével a fogságba (Ez 1,28; 10,18-22).
A papi szerző leírása a Sás tengeri csodáról egy elementáris erejű kép. Izrael bemegy a halálba, olyan helyre, ahol az ember számára lehetetlen az élet. Vakon
követi Mózest ezen a szűk ösvényen. A vizek kettéhasadnak, és előtűnik a száraz:
Mózes a Teremtő gesztusát ismétli, aki elválasztotta a vizeket és előtűnt a szárazföld (Ter 1,6-10). Izrael megteremtését ábrázolja a papi szerző hatalmas erővel.
Azt a pillanatot, amikor Izrael megszületik a tenger méhéből, az élet megszületik
a halálból. Mintegy hatalmas tabló, ábrázolja a tengeren való átkelés Izrael lényegét. Addig marad életben ez a nép a halál helyén, a népek közé szétszórva, a meg12
13

Ska, Jean-Louis, Le passage de la mer. Étude de la construction, du style et de la symbolique
d’Ex 14,1-31 (Analecta biblica 109; Rome 1986) 161-166.
Ez a leírás a papi történetírás egyik csúcspontja. Az ókori teremtésmítoszok (Enuma Elis,
Ugariti teremtés-elbeszélés) gyakran templomépítéssel zárulnak. Elkészül a templom, ahol
az ember imádja a Teremtőjét. A papi szerző leírásában a teremtés hetedik napján Isten
megalkotja a szombatot, a szent időt, majd később megszületik a mennyei minta szerint a
szent sátor, a szent hely is. Miután pedig „Mózes befejezte minden munkáját” (Kiv 40,33:
világos utalás a teremtés-elbeszélés végére), az Úr dicsősége betöltötte a szent sátrat.
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semmisüléstől fenyegetve, amíg halálmegvető bátorsággal követi Mózest, amíg
tud hinni a halálból is életet teremteni képes Istenben. Méltán lett a kivonulás a keresztség, Mózes pedig a minket a halálon átvezető Feltámadt Krisztus előképe.14

A föld gyalázói (Szám 13-14)
A kémekről szóló elbeszélés az előző kettőhöz hasonlóan számos feszültséget tartalmaz. Nem világos, hogy Párán pusztájában (Szám 13,3) vagyis a Sínaihoz közel
(vö. Szám 10,12), vagy pedig Kádesben vagyunk (Szám 13,26), mely utóbbi a Cin
pusztájában van (vö. Szám 20,1; MTörv 1,19-46). Nem világos, hogy a kémek
Kánaán egész földjét bejárják (Szám 13,2), vagy csak Hebron környékét és Eskol
völgyét (Szám 13,22-26). Nem világos hogy a kémek beszámolója jót és rosszat
is tartalmaz az ígéret földjével kapcsolatban (Szám 13,27-29), vagy csak rosszat
(Szám 13,32-33). Végül nem világos, hogy Káleb egyedül (Szám 13,30; 14,24),
vagy Józsuéval együtt (Szám 14,6-7. 30. 38) kel az ígéret földjének védelmére.
A feszültségeken kívül ebben az elbeszélésben is igen sok ismétlés van. Az Úr
parancsa a föld kikémlelésére, a kémek beszámolója, a közbeszólás a föld védelmében, a záró isteni beszéd mind kétszer szerepel az elbeszélésben. A kutatók
ebben az esetben is feltételeznek egy ősi, fogság előtti elbeszélést, és egy későbbi
papi leírást.
Lássuk most a papi elbeszélés főbb motívumait! A papi elbeszélésben igen gyakran, nagy hangsúllyal szerepel a Kánaán földje kifejezés. A papi történetírás többször is hangsúlyozza, hogy Isten Kánaán földjét az ő népének adta örökös birtokul
(Ter 11,31; 12,5; 17,8; Kiv 6,4). Érdekes felfigyelni arra, hogy a papi elbeszélés
demilitarizálja a kémek történetét. Igazából nem is kikémlelik (rgl ige piel alakja),
hanem bejárják (twr ige) a földet. Az ókorban egy földterület akkor vált az azt
megvásároló vagy azt öröklő tulajdonává, ha be is járta a területet. Justinianus
császár törvénykönyvében ambitus-nak nevezi ezt a jogcselekményt. Ugyanez a
felfogás van jelen Áháb történetében is, amikor ő lemegy a megölt Nábot szőlőjébe, hogy azt birtokba vegye (1Kir 21,15-18). A papi szerző kiemeli azt, hogy Ábrahám bejárta Kánaán földjét Északtól Délig és Kelettől Nyugatig (Ter 13,7). Az
Úr azt ígéri Józsuénak, hogy neki ad minden földet, „amit bejár a lábatok” (Józs
24,3). Kánaán földje tehát Izrael tulajdona, az Úr „nekünk adja” (Szám 14,8).
A babiloni fogság után hazatérő nép katonailag, valóságosan nem tudta újra birtokba venni az ígéret földjét. Időközben mások (edomiták; a népből otthonmaradottak)
kezébe került (Ez 11,15; 33,24). Ők csak bejárhatták a földet, mint valaha Ábra14
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Ska, Jean-Louis, Le passage de la mer. Étude de la construction, du style et de la symbolique
d’Ex 14,1-31 (Analecta biblica 109; Rome 1986) 110-112.

hám, aki egyetlen talpalatnyi földet sem birtokolt Kánaán földjéből, csak azt a
sírhelyet, ahová Sárát eltemette. Ábrahám csak ígéretképpen kapta meg Kánaán
földjét, csak hitben birtokolhatta. Ugyanez történt a fogságból, a káldeus Urból
hazatérő kései utódaival.
A kémek a papi szerzők leírása szerint gyalázták az ígéret földjét (Szám 13,32;
14,36-37). Ez a kifejezés Ezekiel prófétánál fordul elő ismételten. Ezekiel idejében, és később is előrementek egyesek Babilonból ’kikémlelni’ az ígéret földjét,
vajon lehet-e hazamenni. Ezek a kémek aztán igen gyakran rossz híreket hoztak.
Az a föld felfalja lakóit, éhínségben pusztulnak el az ott lakók (Ez 36,3.13). A
kémek gyalázták az ígéret földjét. A papi szerző óriási véteknek, tragédiának ábrázolja ezt.15 Akik a földet gyalázták, azokat azonnal halálra sújtotta az Úr, akik
pedig nekik hittek és nem Józsuénak (és Mózesnek), azoknak 40 éven át bolyonganiuk kell a pusztában, amíg egytől egyig mind meg nem halnak. Izrael népe
addig marad fenn, amíg Ábrahám nyomában tart az Ígéret Földje felé, amíg hisz
az őt szólító Istennek. Amint gyalázni kezdi az ígéret hazáját, akkor belevész a
történelem sivatagába.
Józsue és Káleb így bíztatta a népet: „Ne féljetek a föld népétől!” (Szám 14,9).
A föld népe (am ha’arec) kifejezés több jelentésváltozáson is átment az évszázadok folyamán. Júda történetének utolsó évtizedeiben a vidéki földbirtokosokat,
a vidék lakosságát jelentette. Ők voltak azok, akik a dávidi dinasztiát igen nehéz
helyzetekben megvédelmezték. Atalja meggyilkolása után a föld népe rombolja le
Baal oltárát (2Kir 11,14. 20), a királyfiak meggyilkolásából egyedül megmenekülő Joást a föld népe segíti a trónra (2Kir 14,19-21), az istentelen Ámon uralkodása
után a föld népe kiáltja királlyá a gyermek Joziját, aki megújítja majd Izrael hitét
(2Kir 21,23-24), és ők állnak Joaház mellé is (2Kir 23,29-30). Úgy tűnik, hogy
Júda végnapjaiban a dávidi dinasztia a fővárosi elit, a hadsereg vezetői, az udvari
emberek helyett a vidéki lakosságra tudott támaszkodni. A vidék, amely feltehetően neheztelt a súlyos adókat felemésztő jeruzsálemi arisztokráciára, szövetségest vélt találni a királyban. Jozija reformjának egyik fő hangsúlya talán ezért is
a szegények védelme, segítése. A babiloni ostrom után Jeruzsálemből elhurcolják
az előkelőket, a kézműveseket, az udvari főembereket. Feltehetően a vidéki lakosság – legalábbis bizonyos szempontból – örült ennek a fejleménynek. Úgy tűnik,
15

Norbert Lohfink szerint a papi elbeszélés négy ’eredeti bűnt’ ábrázol: az erőszakot (amelynek büntetése a vízözön); a fáraó kegyetlenségét (melynek büntetése az egyiptomiak tengerbe veszése); a föld gyalázását; végül Mózes és Áron hitetlenségét Meriba vizeinél. Az
első két bűnt pogányok, a második kettőt Izrael követte el. Míg az első két bűn büntetése
a víz által történt, addig az utóbbi kettő elkövetői a sivatag homoktengerébe vesztek el,
a pusztában kellet meghalniuk. Vö. Lohfink, N., Theology of the Pentateuch (Augsburg
Fortress 1994), 96–115.
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hogy hamar elfoglalták a fogságba hurcolt jeruzsálemiek földjeit. Amikor azután a
babiloni fogságból egyre többen hazatérnek, éles ellentét alakul ki a hazatérők, és
a föld népe között. Ezdrás és Nehemiás könyvében több vádat is hallunk, amelyek
szerint a föld népe beszennyezte az országot (Ezdr 9,11; Neh 10,32). Az is világos
azonban, hogy közülük többen csatlakozhattak a hazatérőkhöz (Ezdr 6,21).
A fogságból való hazatérés tehát nem volt zökkenőmentes, és a problémák egyik
részét pontosan a föld népe jelentette. Ezdrás leírása szerint Jeruzsálem építői az
egyik kezükben a kardot fogták, és rettegéssel mutatják be az első égőáldozatot,
mert félnek a föld népétől (Ezdr 3,3; Neh 4,8.11). Amikor a papi szerző így fogalmaz a kémek elbeszélésében: „ne féljetek a föld népétől”, akkor a fogság utáni
olvasó minden bizonnyal magára, a saját félelmeire ismert.
Talán ez a néhány rövid reflexió is kellőképpen rávilágított arra, hogy a papi írás
nem a dekadencia szinonimája, ahogyan azt Wellhausen vélte. Ellenkezőleg, a papi
írás a babiloni fogság kohójában megtisztult, az onnan újjászülető nép önazonosságát, hitét fogalmazza meg nagy erővel. Ez a teológia az, amely a Pentateukhus
végső formáját a döntően meghatározta. A papi írás gondolatai, nagyerejű képei a
mai kor babiloni fogságában, az egyház mostani krízisében is irányt mutatnak és
bátorítanak.
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Az evangéliumról
A legelső híradás az evangéliumról Papiász (+130 körül) hieropoliszi püspöktől származik, aki ezt írta: „Máté a héber gondolkodásnak megfelelően írta le a
mondásokat, magyarázatokkal is ellátta ezeket, amennyire tudta, mindegyiket.”
Ez a megjegyzés Euszebiosz egyháztörténetében maradt ránk.1 A nehezen értelmezhető mondat vitát váltott ki a kutatók körében.2 Magyarra is többféleképpen
fordították ezt a mondatot. Például egy elterjedt magyar nyelvű újszövetségi bevezetésben így olvassuk: „Máté héber (arámi) nyelven összeállította az igéket,
melyeket ki-ki úgy fordított le, amint tudott.”3 Ennek a híradásnak – inkább értelmezésnek, mint fordításnak – az lenne az értelme, hogy héberül, esetleg arámul
íródott az evangélium, amit nem, vagy nagyon nehezen tudtak görögre fordítani.
Erre viszont a ránk maradt szövegben semmi nyom nem utal.4
Vanyó László véleménye erről a kifejezésről: „A héber dialektus kifejezés nem
jelenti feltétlenül azt, hogy Máté héberül írta meg evangéliumát, hanem héber
kifejezésmódot, szerkesztésmódot” alkalmazott.5 A héber kultúrához, gondolkodási módhoz való alkalmazkodás az egész műben nyilvánvaló. Jézust Máté
1
2
3
4
5

Euszébiosz Egyháztörténete. Ford. Baán István (1983) Szent István Társulat, Budapest, 142. o. Görögül: „Matthaiosz men oun hebraidi dialektón ta logia szünetákszato
hérméneuszen di auta ósz hén dünátosz hekasztosz.”
Kürzinger, J. (1960) Das Papiaszeugnis und die Endgestalt des Matthaeusevangeliums,
Biblische Zeitschrift NT. 4., S. 19–38. o.
P. Nepper-Christensen (1958) Das Matthaeusevangelium, ein judentliches Evangelium?
Káldy Zoltán (1957) Bevezetés az Újszövetségbe, Budapest, 34. o.
Szigeti Jenő, Néhány szerkezeti megfigyelés Máté evangéliumában. in. Szigeti Jenő, Bibliai nyomokon, A Kisegyház-kutató Egyesület. Bp. 2008. 175–187.
Vanyó László, Az őskeresztény egyház irodalma, Szent István Társ. Bp. 1980. 117–118. o.
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úgy mutatja be, mint az Ószövetség megígért Messiását. Ezért idézi szívesen az
Ószövetséget ezzel a jellegzetesen zsidó hátteret feltételező fordulattal: „Mindez
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által” (1,22
vö. 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35). Az evangélium szerint Jézus mindenben
figyelembe vette a zsidó szokásokat és a törvényt. A számok használtában is megmutatkozik az evangélium semita jellege. Kedveli a hetes (12,45; 15,34.36.37;
22,25.28) és a hármas számot (13,8.23; 21,35; 22,26; 25,15), melyek gyakoriak
a zsidó hagyományban és legtöbbször szimbolikus jelentésűek. Jézus nemzetségtáblázata háromszor tizennégy (2x7) nemzetségről beszél (1,1–17), Jézus hét példázatot mond Isten országáról (13. fejezet), hét jajról olvasunk a könyvben (23.
fejezet).
A Biblia szóban született. Jézus az ige hirdetésére és nem egy könyv írására adott
parancsot. A kereszténységet nem könyvek, hanem az élő igehirdetés éltette. Az
evangélium nem Krisztus-életrajz, hanem igehirdetésszerű irat. Benne a szóban
kikristályosodott elemek egy jellegzetes igehirdetői célnak megfelelő szerkezetben kerültek lejegyzésre. Ez az igehirdetői cél mind a négy evangéliumnál más.
Máté a zsidókból lett keresztényeknek írja evangéliumát. Ezért hivatkozik sokat az
ószövetségi próféciák beteljesedésére, és ezért tekinti ismertnek a palesztinai életviszonyokat. Jézus életének eseményeit Mózes életének eseményeivel állítja párhuzamba. Az evangélium „héber dialektusa” nemcsak a kulturális háttérben, a teológiai
szándékban mutatkozik meg, hanem gondolkodásmódjában és a mű szerkezetében
is. Ha a régi ember az igéről, az evangéliumról hallott, nem könyvre gondolt, hanem
megjegyzendő, emlékezetünkben megőrzendő üzenetre. Mi, a Gutenberg-galaxis jegyében mindig könyvre gondolunk, amit fel lehet lapozni, amiben utána lehet nézni,
hogy Jézus mit mondott vagy mit cselekedett. Régen ez technikailag lehetetlen volt.
Ezért az evangéliumoknak és a többi bibliai könyvnek úgy kellett elkészülnie, hogy
könnyen vissza lehessen rá emlékezni. Ezt elsősorban az elmondottak szerkezete
segítette. De ez a szerkezet – kultúra-függő.

Az evangélium szerkezetéről
Máté evangéliumának szerkezetéről megoszlanak a vélemények. A szinoptikus
kutatás valószínűvé tette, hogy az első három evangélium az „ős Márknak” nevezett közös forrást használta, mely jellegzetesen földrajzi szempontok alapján
építkezik.6
6
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A. H. McNeile, The Gospelk According to St. Matthew. London, Macmillan, 1915. – Benyik
György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés és kutatástörténete. Szeged: JATEPress 1996.
12–23

A zsidó gondolkodásnak leginkább a héber versekből és verses prózai alkotásokból ismert khiasztikus szerkezet felelt meg a legjobban. Máté evangéliuma így
épül fel. C. H. Lohr tanulmányában az egész könyvet egy hatalmas khiazmusnak
tartja.7 Mivel több bizonytalan párhuzamot sorol fel, eredményét kétségbe vonták. A Lohr ellen felhozott érveket mérlegelve az látszik a helyes következtetésnek, hogy bár Máté nem alkalmazta a khiazmus merev szabályát az evangéliumban, de a gondolkodásmódja khiasztikus.
Máté szerkezetével kapcsolatban a legelfogadottabb javaslat azon a megfigyelésen
alapszik, miszerint Máté öt nagy beszédbe rendezi Jézus igehirdetését, melyek
közül mindegyik egy meghatározott szövegkörnyezetben kezdődik, és egy máshol
nem található kifejezéssel zárul („Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket,
vagy dolognak mondását…”) (Mt 7,28-29; 11,1; 13,53;19,1;26,1). Ennek alapján
B. W. Bacon8 Mózes öt könyvével párhuzamba állítva öt részre osztja az evangéliumot. Az elbeszélő részeket a beszédhez kapcsolva öt párt lehet leírni, ami
Mózes öt könyvének tartalmára emlékeztet.
1.
2.
3.
4.
5.

Genezis: Krisztus beszédének követése (elbeszélés 3-4; beszéd 5-7)
Exodus: Az apostolság (elbeszélés: 8-9. fejezet – beszéd: 10. fejezet)
Leviticus: A kijelentés elrejtése. (elbeszélés: 11-12 – beszéd 13)
Numeri: Az egyház felépítése (elbeszélés: 14-17 – beszéd, 18)
Deuteronomium: Az ítélet (elbeszélés 19-22 – beszéd: 23-25)

A könyv első két fejezete a bevezetés, míg a 16-28. fejezet a befejezés. Bacon szerint
Máté missziói stratégiájának fontos eleme volt a Mózes könyveivel történő párhuzam
hangsúlyozása. De az elmélet kritikusai jogosan érvelnek azzal, hogy Jézus szenvedéstörténetét nem lehet csak a könyv függelékének tekinteni. A kritikusai szerint ennek a felosztásnak a kapcsolópontjai túlságosan bizonytalanok, viszont ha ezeket az
egységeket egy kiazmusba rendezzük, megnyugtatóbb szerkezeti sémát kapunk.
A Jézusra vonatkozó igehirdetésnek két nagy témája volt: Jézus életének a megváltás szempontjából fontos eseményei és Jézus tanítása. Ennek megfelelően Máté
evangéliuma Jézus történetét és Jézus tanításait nagy egységekbe rendezi. A történeteket beszédek, a beszédeket történetek követik. Ha a beszédeket és a hozzájuk kapcsolódó történeteket párhuzamba állítjuk, akkor khiasztikus szerkezetet
kapunk. Ezek az egységek párhuzamosak egymással és az egyes egységeken belül
is a khiasztikus szerkesztést használja
7
8

C. H. Lohr, „Oral Techniques int eh Gospel of Matthew” CBQ 23 (1961) 403–435.
B. W Bacon: „The Five Books of Moses, Agains the Jews. Exp, 15 (19189 66–66. – Ezt
részletesebben is kifejti: Studis in Mattew (London, Constable, 1931) – magyarul: D. A.
Carson–D. J Moo–L. Morris: Bevezetés az Újszövetségbe, Bp. 2007. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.
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A khisztikus szerkezetben a központban, a szerkezeti „piramis” csúcsán van a fő
mondanivaló és az egyes elemek párhuzamosak egymással. Máté evangéliumának
kezdete és vége összefügg. Az evangélium az Immánuelre vonatkozó próféciával
kezdődik (1,22-23), és azzal fejeződik be, hogy Jézus velünk lesz a világ végezetéig (28,20). A csúcspontján pedig a kovászról szóló példázat áll, ami arra utal,
hogy Jézus rejtve van jelen a világban (13,33). A harmadik beszédgyűjtemény Isten országáról szól példázatokban. Ez a példázat-fűzér nyilvánvalóan khiasztikus
szerkezetű.9
Prológus: Jézus otthonról elmegy tanítani (12:46-13:2).
A A magvetőről (13:3-23) – az elhintett mag nem biztos, hogy termést hoz.
		
B A búza és a konkoly (24-30) – a konkolyt titokban elszórja, ami együtt nő.
			
C A mustármag (31-32) – a látszat ellenére a kicsiből nagy.
				
D A kovász (33) – Isten országa „belerejtve”.
			
C’ A szántóföldbe elrejtett kincs (44) – elrejti és mindenét eladja.
		
B’ Az igazgyöngy (45-46) – szorgos kereséssel találja meg a kincset.
A’ A háló (47-52) – a hálóval kifogottak nem biztos, hogy jó halak.
Epilógus: Jézus hazamegy (53-58).

Bacon – véleményem szerint – jól vette észre az evangélium tényleges tartalmi
csomópontjait, de lineáris rendszer szerint gondolkodik. Ha viszont a történeteket
és a beszédeket khiasztikus rendben gondoljuk végig, érdekes párhuzamosságokat
figyelhetünk meg. Bacon rendszerét és a kritikusainak észrevételét követve a követező módon lehet Máté evangéliumát khiasztikus rendben felvázolni:
A Inkarnáció az ellenállások közepette: Jézus missziójának kezdete. 1-4. fejezet
B Boldogmondások: Közel van Isten országa. 5-7. fejezet. Hegyi Beszéd
		C Kicsoda Jézus? Meghívások. 8-9. fejezet
			
D A missziói küldő parancs. 10. fejezet.
				
E Az övéi megvetik Őt. 11-12. fejezet.
				
F Hét példázat Isten országáról. 13. fejezet.
				E’ A tanítványok felismerik Őt. 14-17. fejezet.
			
D’ A gyülekezeti együttélés parancsa. 18. fejezet.
		
C’ Kicsoda Jézus? Meghívások. 19-22. fejezet.
B’ Jajkiáltások: Közel van az Isten Országa. 23-25. fejezet. Eszkhatológiai Beszéd
A’ Szenvedéstörténet: A tanítványok missziójának kezdete. 26-28. fejezet.10
9

10
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Erről, és a körülötte folyó vitáról: D. A. Carlson–D. F. Moo–L. Morris, i.m. 139–140. és az
itt hivatkozott irodalom. azzal a kiegészítéssel, hogy az első három, a tömegnek elmondott
növekedéséről szóló példázathoz nem sorolandó be a kovász példája, sem pedig az utolsó
három tanítványoknak elmondott keresésről szóló példázathoz sem. A khiazmus lényeges
mondanivalója a csúcsán van elrejtve, stílszerűen szólva, mint kovász a lisztben,
vö. C. H. Lohr i. m.

Az evangélium pontos megértésében hasznos segítséget nyújt, ha az egyes egységeken belül figyelembe vesszük a párhuzamokat, de ugyanakkor figyelni kell
a könyv egészén belül tapasztalható párhuzamokra, pl. A Hegyi Beszéd (5-7. fejezet) és Jézusnak az utolsó időkről elmondott beszéde (23-25. fejezet) közötti
összefüggésre. Ezek a szerkezeti rendek az evangélium íróinál ösztönösek voltak.
Ezért az evangélium minden elemét nem lehet sematikusan egy kristályformába
zárni, de ha az evangélium igehirdetésének irányát érzékelni akarjuk, akkor ezt
a gondolkodási formát feltétlen figyelembe kell vennünk. Az ókori ember nem a
Gutenberg-galaxis világában élt, amikor minden információ könyvhöz volt kötve,
hanem ezek a párhuzamos szerkezetek az emlékezést segítették.

A nagy eschatologiai beszéd szerkezetéről
Máté evangéliuma híd az Ó- és az Újszövetség között. A megváltás jó hírének
nagyszerű hírnöke. Különösen nagy beszédei hatottak a keresztény gondolkodásra. Ezekben is a khiasztikus szerkesztés szabályszerűségei szerint igazodhatunk el.
A Hegyi Beszéd is khiasztikus szerkezetű11, épp úgy mint a párhuzamos szakasza,
Jézus nagy eszkhatologiai beszéde. A beszéd három khiasztikus szakaszra bontható,
ami szintén jellegzetessége Máté evangéliumának.12 Sok hármas egységet találunk
az evangélium többi részeiben is.13 D. C. Allison a Hegyi beszédben is hármas tagozódást látott.14
– Az eszkatológia lelki alapja: a befogadás feltétele. Mt. 23, 1-39.
– Az eszkatológia prófétai alapja: Jézus visszajövetelének reménysége. Mt. 24, 1-31.
– Az eszkatológia etikai alapjai: Hét példázat Jézus visszajövetelének várásáról.
Mt. 24, 32-25, 45.
E nélkül a hármas rend nélkül „közismerten nehezen magyarázható az Olajfák
hegyi (vagy eszkatológiai) beszéd”,15 amit ennek a szerkezeti, gondolkodásbeli
egységnek az alkalmazása több ponton segít megérteni.
11
12

13
14
15

Elemzése: Szigeti Jenő, i.m. 184–187.
J. D. Kingsbury: Matthew: Structure, Christology, Kingdom. Philadelphia, Fortress Press,
1975. A krisztológiai eseményekhez kapcsolva az egész evangéliumot három részre bontja.
1,1-4,16. a Messiás személyéről, 4,17-16,20 a Messiás igehirdetéséről, 16,21-28,20 a Messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról van szó. A felosztás a legtöbb kutató előtt
erőltetettnek tűnik.
Ezekről különösen sokat ír: W. D. Daves és Dale C. Allison, Jr. The Gospel According to
Saint Matthew, ICC, 3. kötet Edinburgh, T and T. Clarck, 1988–97. 1.62–68
C. C. Allison, „The Structure of the Sermon ont he Mount” JBL 106 (1987) 423–445.
D. A. Carson–D. F. Moo–L. Morris, i.m. 138
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Az eszkatológia lelki alapja. Mt. 23, 1-39.
A Jézus a sokaságnak a farizeusokról és az írástudókról (23, 1-7)
B Jézus a tanítványoknak a szolgáló életformáról (23, 8-13)
C Nyolc jaj az írástudók és farizeusok ellen (23, 13-31) – vö. Mt. 5. 3-12.
B’ A szolgálat megtagadásának büntetéséről (23, 32-36).
A’ Jézus elsiratja a várost és a sokaságot (23, 37-39).
A beszéd első szakaszának bevezetése hasonlóan a Hegyi Beszédhez, bejelenti,
hogy Jézus itt a sokasághoz és a tanítványokhoz szól (5,1; 23,1). Lineárisan a beszéd kezdete összefügg a 22,12-22,46 között található templomi vitatörténetekkel,
amiben Jézus a farizeusi kegyesség felett mond ítéletet. Ezeknek a vitáknak summája a 23:1-7, ami ezt a beszédegységet bekapcsolja az evangélium szövetébe.
Jézusnak nem a farizeusok tanításával van problémája („amit mondanak, tegyétek
meg és tartsátok meg”, 3. vers), hanem a magatartásmódjukkal. Az emberekre
súlyos terheket tesznek, de maguk az ujjukat sem mozdítják, hogy követelményeik szerint éljenek. Helyette a formális dolgok látványos teljesítésére törekszenek.
Ebben képmutatók. Ez az alapja annak, hogy Jézus elsiratja Jeruzsálemet és a
sokaságot, mivel a kegyelem lehetőségét visszautasították (23,37-39).
A beszéd első részének B szakasza a tanítványokhoz fordul (23,8-13), akiket a farizeusi magatartásmódtól eltérő, azzal ellentétes életszemléletre szólít fel, aminek
az alázatos szolgálat az alapja, az az életforma, aminek alapelveit a Hegyi Beszéd
fogalmazta meg. Záró következtetése: „Mert, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (23,13). A B’-vel jelzett rész
(23,32-36) a szolgálat megtagadásáért járó ítéletről szól, ami ellentéte kell hogy
legyen a tanítványok testvéri közösségének. Ezt a próféták sorsával illusztrálja a
szakasz.
Ennek az egységnek a központjában nyolc jajszó áll „a képmutató írástudók és
farizeusok ellen” (23,14-31), ami bárhuzamos a boldogmondásokkal (Mt 5, 3-12).
Igaz, hogy a második jajmondás, ami az özvegyek házának elkobzásáról szól, nincsen benne a legrégibb kéziratokban, bár kétségkívül jézusi mondásnak tekinthető
(14. vers). Talán éppen a párhuzam kedvéért került az evangéliumba. A Hegyi Beszéd boldogmondásai zártabb szerkezetűek, mint ezek a jajmondások, de nagyon
kiválóan összefoglalják Jézus véleményét a farizeusi kegyességről.
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A nyolc jaj (Mt 23, 13-31)
megszólítás
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térítsetek

(hatalomvágyból)

gyehenna
fiává teszitek

MISSZIÓ

esküdtök a templomra vagy az
aranyra

mi a nagyobb?
a templom, az
oltár vagy a
pénz?

értelmetlen
eskü-vita

ESKÜ

tized a jelentéktelenből

a lelki értékek
elhanyagolása

szúnyogszűrés
teve-nyelés

AZ ADOMÁNY

külső tisztaság

belső romlottság

a látszattal
takargatott
bűn

AZ ERKÖLCSI
ALAP

meszelt sír:
kívül tiszta

belül hullák,
undorító tettek

képmutató
törvényszegés

BELSŐ ROMLOTTSÁG

próféta-sírok
gondozói

a próféták
gyilkosai

nincs mentségetek

A PRÓFÉTÁK
SORSA

A beszédnek ez az első szakasza teremti meg azt a prófétailag nyitott helyzetet,
ami alkalmassá teszi a tanítványokat arra, hogy Jézusnak az írástudók és farizeusok tanításától eltérő eszkatológiai tanítását készek legyenek fogadni.
Az eszkatológia prófétai alapja. Mt. 24, 1-31.
A Jövendölés a templomról (24, 1-2).
B A nagy megpróbáltatás (24, 3-8).
C A tanítványok megpróbáltatása (24, 9-12).
D Az állhatatosság és az evangélium hirdetése mindenek felett
(24, 13-14).
C’ Jeruzsálem megpróbáltatása (24, 15-22.)
B’ A hamis próféták hitetése (24, 23-27.)
A’ Jövendölés az Ember Fiának eljöveteléről (24, 28-31.)
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A beszéd eszkatologiai szakaszát Jézusnak a templomról mondott szavai vezetik
be (24,1-2) amelyek felkeltik a tanítványok érdeklődését. A tanítványok, mentve
Jézus kemény összeütközését a templomot birtokló ellenfeleire mondott kemény
ítélete miatt, kezdik dicsérni a templomépületét. Jézus prófétai szóval válaszol:
„nem marad itt kő kövön”. Amikor az Olajfák hegyére értek a tanítványok magyarázatot kértek Jézustól erre a kemény kijelentésre. „Mondd meg nekünk, mikor
lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének”.(24,4). Ennek
párhuzamosa az A’-vel jelölt rész (24, 28-31), ami a felelet arra a kérdésre, hogy
„mi lesz a jele a te eljövetelednek”. Ez az ószövetségi apokaliptika képanyagával
szemlélteti a végítéletet.
Jézus erre a kettős kérdésre különösen válaszol. Először visszajövetelének, a
parúziának a jeleiről beszél, „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen (el ne hitessen)
valaki titeket” (24,4). A beszéd B része a hitetés kívülről jövő alkalmaival foglalkozik, a hamis krisztusokkal, a háborús pánikkal és a belső anarchiával. Ezzel párhuzamos a B’ rész (24,23-27), ami a hamis próféták hitetésével foglalkozik, akik Jézus
visszajöveteléről hirdetnek hamis tanításokat.
A C rész (24,9-12) a hitetésnek azokkal az alkalmaival foglalkozik, amelyek a
tanítványok közösségén belül akarják a hittől eltéríteni őket a hittől. Ez az árulás,
a gonoszság megsokasodása, a hamis próféták hitetése, a szeretet meghidegülése.
Ennek párhuzamosa Jeruzsálem megpróbáltatása, a C’ (24,15-22), amivel kapcsolatban a tanítványok feltették kettős kérdésüket Jézusnak. Ezt az ősgyülekezet tagjai a hagyomány szerint pontosan értették, hiszen amikor „a pusztító utálatosság”
– a rómaiak – körülfogták Jeruzsálemet az egész keresztény gyülekezet Pellába
menekült.16
Ennek a beszédegységnek a középpontja a D-vel jelzett szakasz (24,13-14), ami
egyrészt az állhatatosságra (hüpomoné) vagy béketűrésre szólítja fel a gyülekezetet, másrészt pedig a parúzia legfontosabb jele az, hogy „Isten országának ez az
evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek:
és akkor jön el a vég” (24,14).

16
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S. Brandon, The Fall of Jerusalem and the Christian Church, (1951) 2. kiad. London, 1957.
SPOCK–J. Julius Scott: The Effects of the Fall of Jerusalem on Christianity.
http://www.preteristarchive.com/JewishWars/arichles/1983_scott_effects-orchristianity.
htmt
Desmond Ford, The Abomination of Desolation in Biblical Eschatology. University Press
of America, Washington D. C. 1979.

Az eszkatológia etikai alapjai. Mt 24, 32 – 25, 45
A A fügefa példája (24, 32-35).
B Noé napjai (24, 36-42).
		C Az éjszakai tolvaj (24. 43-44).
			D A két szolga (24, 45-51).
		C’ A tíz szűzről (25, 1-13).
B’ A talentumokról (25, 14-30).
A’ A juhok és a kecskék (25, 31-45).
Jézus nem a mikorról és a hogyanról akarta tanítani a tanítványokat, hanem a
készenlét módjáról. Ezért az eszkatológiai részt egy etikai tartalmú példázatsor
követi. Ez hasonlóan a prófétai részhez hét egységből, hét példázatból álló szakasz, khiasztikus rendszerben épül fel Párhuzamos az evangélium csúcsán található hét példázattal, ami Isten országának jelenlétéről szól, ez a hét példázat pedig a
parúzia várásáról, Isten országának megvalósulásáról tanít. Az első három Jézus
visszajövetelének váratlanságáról, meglepetésszerű bekövetkezéséről szól, míg az
utolsó három a készenlét módjáról tanít. A példázatsor szíve a kétféle szolgáról
szóló példázat.
A krisztusvárás hét példázata (Mt 24, 32-25,45)
A példázat

A történés

A felszólítás

A jellemvonások

A fügefa

Gyorsan zsendül
tavasszal

Tudjad

Tudatosan várj

Nóé napjai

Mindennapi életedben várd

Vedd észre, hogy jön

Használd ki az alkalmakat

Tolvaj

Váratlanul jön

Őrködj

Légy készen

A kétféle szolga

Felelősséged van a
másikért

Teljesítsd kötelességedet

Tégy a maga idejében

A tíz szűz

Mindnyájan elaludtak

Legyen elég olajad

Készen várj állhatatosan

Ne ásd el

A másikért kaptad
ajándékaidat

A legkisebbet is tedd
meg

Észrevétlenül is tedd
a jót

A talentumok
A juhok és a kecskék

Van aki kamatoztatja,
van aki nem
Gyakorold személyválogatás nélkül a
szeretetet
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Ha khiasztikus rendben gondoljuk végig ezt a hét példázatot akkor is több párhuzamos gondolatot látunk. Az A és az A’ vagyis a fügefáról (24,32-35) és a juhok és
kecskékről (25,31-45) szóló példázat az ítélet meglepetésszerűségét hangsúlyozza. A fügefa zsendülése elegendő jele a nyár érkezésének, az ítéletre való felkészülésnek meg az a titka, hogy a legkisebb felebarátunkkal s megtegyük azt, amit
Jézussal tennénk. A Noé napjainak példája (B 24, 36-42) és a talentumokról szóló
példázat (B’ 25,14-30) abban függ össze, hogy az alkalmakat, a kegyelem lehetőségeit (vagy talentumait) ki kell használni, mert váratlanul jön az elszámolás. A
tolvaj (C 43-44), és a tíz szűz példájának (25, 1-13) is rokon mondanivalója van.
A tolvaj és a vőlegény egyformán éjszaka, váratlanul érkezik, csak az nem lesz
vesztes, aki a váratlana is készen vár. A példázatsor központjában, a kiazmus csúcsán egy kérdő formájú példázatot találunk. „Ki át a hű és okos szolga, akit azért
rendelt szolgái fölé az úr, hogy kiadja nekik az eledelt a maga idejében” (24,45).
Lényegében erre a kérdésre felel a többi hat példázat. A hűtlen szolga pedig azért
ítéltetik el, mert nem vette komolyan a fügefa zsendülését, nem vett észre semmit,
és úgy lepte meg az a nap, mint a tolvaj az őrködésről elfeledkező házigazdát. A
hűtlen szolga a balga szűz, az egytalentumos szolga, aki elásta, amit kapott és az
aki az érkező úr balkeze felől kerül, mert a kicsiben nem vette észre a rangrejtett
Jézust.
Ahhoz, hogy keresztények, vagyis Krisztus követői legyünk, meg kell ismerni és
érteni a Szentírást, ami Krisztus gyakorlati követésének útikalauza. A megismerés
elengedhetetlen feltétele a szerkezet megismerése. Egy szövegből kiragadott szakasz összefüggések nélküli vizsgálata, a gondolkodásbeli szerkezetek figyelmen
kívül hagyása veszélyes tévutakra vezet. Ezért megszívlelendő minden Bibliát olvasó, kutató ember számára Gárdonyi Géza szép mondata. „Minden embernek fel
kell fedezni maga számára egy Amerikát. Ismerte már képekből, emlegetésből,
olvasmányokból is. Mégis elámul-bámul, mikor a maga szemével látja, a levegőjét szívja, kincseiben részesül. Ez a minden ember Amerikája, a Biblia” (Gárdonyi
Géza (1863–1922).
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TOKICS Imre
professzor, Adventista Teológiai Főiskola

TOKICS Péter
teológus, Adventista Teológiai Főiskola

A pénz és pénzérmék
bibliai vonatkozásai
A pénz és pénzérmék megjelenése
Az ókori városállamok és országok közötti kereskedelem tette szükségessé a fémpénz megjelenését, mivel egyre inkább szükséges volt megbízható és kis helyen
tárolható fizetőeszközre, amely a mindennapi használat elvárásainak megfelelt.1
Az áruforgalomban a termékek értékét ezekkel a fémpénzekkel pontosan kifejezték, meghatározták. Az ószövetségi korban a fémből készült pénz valószínűleg Kr.
e. 7. században került először forgalomba.
Az első fémpénz forgalomba hozatalának dicsősége a lüdiai Gügész királyt illeti,
aki Kr. e. 687 tájékán uralkodott.
A pénz mellett a világ a föníciaiaknak köszönheti a betűírást, Byblosnak a „könyvet jelentő tekercsek” megírását, a hajózási technika első jelentős kialakítását.2
Az első pénzek ovális golyó alakúak voltak és elektrumból3 készültek, amelynek egyik oldalát hivatalosan lebélyegezték, vagyis egy hivatalos jellel ellátták.
Gügész király példáját a görögök hamar megértették és követték. Alig egy-két
évszázad alatt a pénz használata teljesen elterjedt és elfogadottá vált a kereskedők
révén az egész művelt mediterrán térségben.4 A pénzben rejlő érték egy-egy or1
2
3
4

MEDGYESSY László: A kijelentés „néma” tanúi. Bevezetés a bibliai numizmatikába. (k.
n.) Budapest, 2007, 21. o. Bővebben VAUX, de Roland: Az Ószövetség Népe, Izrael Vallásos Élete. Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 1994, 67. o.
GÖNCI–HORVÁT–STIPTA–ZLINSZKY: Egyetemes Jogtörténet I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999, 40. o.
Az első pénzérmék elektrumból készültek, az arany és ezüst ötvözetét jelenti, hol az ezüst
legkevesebb húsz százalékot eléri.
KÁPLÁR László: Ismerjük meg a numizmatikát. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984, 29. o.
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szág, városállam vagy uralkodó dicsőségét is szolgálta, ezért mindent megtettek
azért, hogy minél értékesebb és esztétikailag szép érméket gyártsanak. A szükséges nemesfémeket pedig a kis-ázsiai bányákból biztosították, sőt a Közel-keleti
folyók aranytartalma olyan gazdag volt, hogy a hordalékból termelték ki.
A korábbi időszakban a pénz helyett különböző értékes fémek cseréje útján folytatták a kereskedelmet, amelyeket úgynevezett proto-pénznek5 nevezünk. Már az
ősi időkben csereként használtak fel különböző gyapjú és vászon végeket, faanyagokat, sőt bizonyos élelmiszereket, mint az árpa vagy datolya.6
Az állatok is fontos csereeszközöket jelentettek az ókori piacok7 kereskedelmi
életében. Ismerjük azt is, amikor értékes kövek, színes (fél drága) kövek képezték
a csere tárgyát. A csere hosszú alkudozás és vitatkozás során jött létre, a tisztességes üzlethez hozzátartozott a terjedelmes alku.
Később azonban a kereskedelemben megjelentek a nemes fémek, az arany és az
ezüst, továbbá a réz, amelyek hivatalos csereeszköznek, vagyis az első pénzérméknek képezték az alapjait. A pénznek, mint hivatalos fizetőeszköznek az első
megjelenése legkorábban a magánkereskedelemben feltételezhető, majd később –
mintegy második fázisban – az uralkodó hivatalosan kiadatta. Az ősi időben a nemesfémek súlyát nem csak megmérték, hanem minőségét is gyakran ellenőrizték.
Minden egyes eladó és vevő magánál hordott egy rendkívül praktikus kézi mérleget, amellyel ellenőrizni tudta az arany, vagy ezüst súlyát. A mérleggel együtt
természetesen a hitelesített kő- és fémsúlyokat is maguknál tartották. A Tóra8
törvényei különös érzékenységet mutattak a hamis mérleg és mérőeszközök használatával kapcsolatban.9
Az első pénzegységek az akkor használt súlymértékekről kapták az elnevezésüket.
A legkorábban használt – és megtalált pénzérmék az abban az időben használt
5
6
7

8

9
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MEDGYESSY László: i. m. 21. oldalán néhány a proto-pénzt sorol fel a szerző ilyenek
voltak: attikai vasnyársak, oboluszok. Némelyek úgy vélik, hogy Kr. e. 8. század tájékán
verhették az első proto pénzeket.
VAUX, de Roland: Az Ószövetség Népe, Izrael Vallásos Élete. i. m. 66. o.
A piacokon bonyolódott le a kiskereskedelem, ahol a földművelők terményt, az iparosok
pedig a termékeiket kínálták fel cserére. A királyság végéig nem volt hivatalos kereskedelmi réteg Izrael társadalmában. Bővebben: TÓTH Károly: Régiségtani és Néprajzi Adalékok. In Jubileumi Kommentár. i. m. 123. o.
VERMES Géza: A Qumráni Közösség és a holt-tengeri tekercsek története. Osiris Kiadó,
Budapest 2005, 205. oldalán rámutat arra, hogy Mózes a Tórát Istentől kapta, majd továbbadta Józsuénak, aki a bíráknak adta tovább, akik a prófétáknak, a próféták pedig a Nagy
Tanács tagjainak adták tovább. A Nagy Tanács volt Izrael vezető testülete a babiloni fogság
utáni időkben. Továbbá: Burrows, Millar: A Holttengeri Tekercsek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1961.
Vö. Deut 25,13.

súlymértékekről kapták az elnevezésüket. Az első pénzérmék már nyomattal voltak ellátva, és az arany- vagy ezüstsékelnél könnyebb súlyúak voltak.10
Az ókori pénz nemesfém fizetőeszköz volt. Azonban különbséget kell tennünk
pénz és pénzérme között. A pénzérme olyan pénz volt, amelynek súlyát és nemesfémtartalmát a veret révén a kibocsátója garantálta. A kibocsátó lehetett egy
kisebb közösség, vagy egy városállamnak az uralkodója, azonban lehetett valamelyik szentély papsága is.11
Izraelben a régészet által fellelt legrégibb pénzérme Kr. e. 6. század közepén forgalomba hozott attikai ezüst tetradrachma lehetett, amelyet Jeruzsálemben leltek
meg. A perzsa korszak12 alatt Kr. e. 5–4. században Júda, mint tartomány kivívta
magának azt a jogot, hogy saját maga ezüstpénzt verjen és ezt forgalomba is hozhatta. Ennek az ezüstpénznek az értékét a hivatalos sékelhez igazították és így
forgalmazták.
Nem volt könnyű az ókori pénzek egymáshoz való értékét, váltási arányát meghatározni, hiszen nem csupán a pénzérme arany, vagy ezüst súlyát mérték meg,
hanem ezen túlmenően a kisebb országok pénze kevesebbet ért a nemzetközi viszonylatban, mint egy befolyásos nagy és erős birodalom pénzérméi. A hellenizmus térnyerése a pénzkiadás jogát is megváltoztatta Izraelre vonatkozólag. Nagy
Sándor megvonta a pénzverés jogát a zsidóktól, és a görög attikai mértéket megtestesítő görög pénzérméket lehetett a hellén birodalomban forgalomba hozni. Ez
a gyakorlatban azt jelentette, hogy Izrael teljesen elveszítette önállóságát politikai
és gazdasági vonatkozásban egyaránt.
A pénzérmék ezt követően – görög hatásra – alapvető változásokon mentek át. Az
aranysztatér és az ezüstdrachma13 minden más pénzt kiszorított a Közel-keleti
térségből, úgy is mondhatjuk, hogy egyeduralkodókká váltak,14 mind a pénzváltásnál, mind a hétköznapi életben.
10
11

12

13
14

Bővebben: Kézikönyv a Bibliához, Lilliput Könyvkiadó Kereskedelmi Kft., Budapest,
1992, 108. o.
A Közel-Kelet térségében a pénzérmék forgalomba hozatalát a perzsa állam vezette be.
Arany érméket a királyok, ezüstpénzt pedig a perzsa tartományok vertek. Az ószövetségi
időben, a perzsa időszakban a bibliai szövegek említést tesznek az aranydrachmáról és
ezüstmánéról. Lásd: Ezsd 2,69; Neh 7,69. Bővebben: Bibliai Lexikon, HAAG, Herbert
szerkesztésében, 1470–1471 columna.
A perzsa korban jelent meg I. Dárius által veretett pénz, amelynek a neve dárikus, ez az
érme egy 8,4 gramm súlyú aranypénz volt, vö. Ezsd 2,69. Bővebben: TÓTH Károly: Régiségtani és Néprajzi Adalékok. In Jubileumi Kommentár. i. m. 126. o.
Az aranysztatér és az ezüstdrachma súlya 4,3 gramm volt.
Nagyobb egységek is kialakultak, mégpedig a didrachma és (két drachma) a tetradrachma
(négy drachma), amelyről már említést tettünk, ugyanis a tetradrachma valószínűleg a legrégibb fellelt pénzérme Izraelben.
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A pénzek rivalizálása következtében hamar kialakult egy olyan rangsor, amelyet
minden kereskedő elfogadott és elismert. Fontos volt a fémpénz szépsége mellett
a súlya és a megbízható minősége is.15 Minden ország arra törekedett, hogy saját
nemzeti „valutája” minél szélesebb körben legyen elfogadott a pénzpiacok forgatagában.

A pénzérmék készítése
Az ókori pénzek készítésének technológiai leírása nem áll rendelkezésünkre, ezért
bizonyos feltételezésekre kényszerülnek a mai szakemberek azzal kapcsolatban,
hogy vajon, miként készítették az aranyból, az ezüstből és a rézből készített pénzérméket.
Széles nézetben elfogadott tényként kezelik azt, hogy az első érméket nem pénzverdékben készítették, hanem öntödékben. Az aranyat, vagy ezüstöt esetleg a rezet
megolvasztották, majd bizonyos ötvöző fémeket hozzáadtak, és ezt követően a
kőből faragott formákba öntötték. Ezt követően a pénzek súlyát egységesítették,
addig csiszolták a nehezebb pénzdarabokat, amíg a kívánt súlyt el nem érték.
Természetesen az érméken képeket, írásokat, szimbólumokat helyeztek el, amelyek a kibocsátó ország, uralkodó nevét, leírását tartalmazták. A korai időben készült fémpénzek érdekessége az volt, hogy csupán az egyik oldalra helyeztek el
képet vagy írást, a másik fele üresen maradt.
A fémöntésnél magasabb szakmai ismereteket feltételez a pénzverés megjelenése.
Hiszen olyan negatív képet kellett elkészíteni a verőtövek16 kialakításánál, amely
alapvetően meghatározta a pénz megjelenési formáját. A verőtöveket pedig az
ókor vésnökei metszették ki, aprólékos munkával, először vasba, bronzba, végül
pedig acélba.
A pénzkészítés következő állomása volt a megfelelő ötvözetű alapanyag előállítása, amely azt jelentette, hogy teljesen egyforma súlyú és tömegű lencse formájú
öntvényeket készítettek, amelyet kovácsolással, vagyis veréssel érme formájú lapos koronggá alakítottak. Az izzó fémgolyót az alsó verőtőbe helyezték, amelyet
egy nagy súlyú üllőre erősítettek, majd a felső verőtőre hatalmas ütést mértek rá.
15

16
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Az ókori pénzek „királya” az „athéni bagoly” volt, amelyet Nagy Sándor utánveretes
drachmája követett. Meg kell említenünk a tíruszi „sekel”-t, amelynek az ezüsttartalma
90% volt. A tíruszi sekel olyan tiszta ezüstből készült, hogy Jeruzsálemben a templomadó
pénzeként is elfogadták.
A verőtövek a pénzérme két oldalának – az előlapnak és a hátlapnak – a negatív elkészített
szerszámai voltak, amelyeknek igen keménynek kellett lenniük, hogy az írás és a kép megfelelő minőségben jelenjen meg az elkészített érmén.

Amennyiben nem volt pontos és erős az ütés, az elkészült fémpénz selejtes lett.
Igen nagy gyakorlatot, erőt és tapasztalatot igényelt, legkevesebb kettő, de bizonyos esetekben három szakmunkás egybehangolt és gyors munkáját igényelte,
egyetlen ütéssel kellet kialakítani a pénz végleges formáját és vastagságát. A hibás
érméket természetesen újra beolvasztották és hasznosították.17
Elég nagy problémát jelentett a verőtövek gyors kopása. Ezért a pénzkészítéssel
párhuzamosan nagyszámú vésnök dolgozott, hogy megfelelő számú szerszám álljon rendelkezésre. Azonban az elkészített szerszámokon található felíratok, képek
és szimbólumok nem voltak teljes mértékben azonosak, csupán hasonlóak. Ezért
a nagyító és mikroszkóp alá helyezett azonos kibocsátású ókori pénzek közötti
eltéréseket tapasztalnak a kutató szakemberek.
Izraelben egyszerre több pénz is közkézen forgott, az intertestamentális kor végén
három hivatalos fizetőeszközzel találkoztak az árusok a piacokon: az ún. régi görög pénzekkel, a birodalmi pénzverdékben előállított római érmékkel és harmadsorban a helyi, izraeli bronzpénzekkel. Mindezen felül, létezett a templomi adó,18
amely egy külön „valutát” jelentett a pénzforgalomban.19
Vizsgáljuk meg a gyakorlatban a pénznek a vásárlóerejét,20 mennyit kerestek naponta az emberek:
Rabbi Hillél tanítói fizetése 0,5 dénár, az általa alapított iskolában
Ugyanabban az iskolában a portás juttatása 0,25 dénár
Iratmásoló 2,0 dénár
Betegápoló 2,0 dénár – a samaritánus is ennyit ajánlott fel a fogadósnak
Mezőgazdasági munkás bére 1,0 dénár
Szent papi ruhát szövő munkások (tallit – imasál – készítő) 8,0 dénár
Római katonai legionárius 1,0 dénár
Megélhetéshez szükséges kiadások:
Vekni kenyér 16 prutot21
17
18

19
20

21

MEDGYESSY László: i. m. 21–22. o.
A templomi adó évi mértéke két drachmát jelentett. A tírusi ezüst sékelnek az volt az egyetlen problémája, hogy az érme minősége megfelelt az előírásoknak, azonban a pénzeken
olyan képi ábrázolások szerepeltek, amelyekkel kapcsolatban egyértelmű tiltások olvashatóak a Tórában. Bővebben: GRÜLL Tibor: A Kövek Kiáltanak. 50 Történeti Dokumentum
az Újszövetség Tanulmányozásához. Szent Pál Akadémia, h. n. 2009, 174–175. o.
i. m. 30. o.
SPERBER, Daniel a kiváló Talmud tudós és zsidó filozófus a Money and Prices. Bar-Ilan
University Press, 1974; Second Edition with Supplement 1991, nézetire támaszkodunk,
továbbá: MEDGYESSY László: A Kijelentés néma tanúi. c. könyvére.
Egy dénár – római ezüst – 192 prutot ért, amely zsidó bronzpénz volt.
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Egy amfora finom galileai olaj 1 drachma22
Egy szép fürt szőlő 8 prutot
Egy gránátalma, vagy egy citrom 1 prutah23
Egy fogadóban elfogyasztott bőséges ebéd, vacsora 16 prutot
Egy ruhagarnitúra alsó-felsőruházat 4,0 dénár
Imasál 10-20 dénár
Főpapi ruha 10-20 ezer dénár
Élő állatok piaci ára az alku után:
A bárány 4,0 dénár
A szamárcsikó 2-4 dénár
A kecske kos 8,0 dénár
A borjú 20 dénár
Az ökör 100 dénár
Lakással kapcsolatos kiadások:
Egy átlagos ház havi lakbére 4,0 dénár
Egy olajmécses pedig 1,0 prutah
Amikor a gazdaságban nem voltak krízisek és válságok, akkor a munkának megvolt az értéke, azonban amikor infláció következett be, akkor a munka és a pénz
is elértéktelenedett. Viszont az ókori gazdaságban valószínűleg nem ismerték azt,
hogy az árak szinte naponta felmentek, mivel valószínűsíthetően generációkon
keresztül nem változtak az árak.

A kovácsmesterség
A kovácsmesterség Kr. e. 2. évezredben fejlődött ki, a Tigris- és az Eufráteszfolyó kultúrájában, továbbá Egyiptomban. Az egyiptomi tartózkodás idején Izrael már ismerte a kovácsmesterséget. Minden nemzetnél az egyik legfontosabb
iparos mesterség volt a kovács. A kovácsok készítették a mindennapi használatos
tárgyakat csakúgy, mint a fegyvereket. Több bibliai könyvben történik említés a
kovácsmesterségről: Deut 8,9; Ézs 2,4; 44,12; 1Sám 13,19-21; Jóel 3,10; Mik 4,3.
A vas olyan értékes volt a honfoglalás időszakában, hogy Jerikó városa bevételénél Izrael Istenének, Jahvénak kellett szentelni a zsákmány közül minden arany-,
ezüst- és réztárgyakon felül minden vaseszközt, Józs 6,19.

22
23

330

Egy dénár egy drachmának felet meg a pénzváltók asztalán.
A prutah egyes számú alak, a többes száma pedig prutot.

A kovácsokkal együttműködve dolgoztak a kerékgyártók, akik a szekerek és kocsik előállításánál, javításánál tevékenykedtek. A legkiválóbb kovácsokból kerültek ki a korai időben a pénzverők. Későbbiekben a pénzverdék szakemberei teljes
mértékben önállósodtak a kovácsoktól. Egyetlen komoly település sem létezett
kovácsmester nélkül.24

A rézműves
A Szentírás már az őstörténetben tesz egy igen érdekes megjegyzést:
Cillá is szült: Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmesterét…
– Gen 4,22
A szent sátor égőáldozati oltárának felszerelése: edények, lapátok, hintőedények,
villák, serpenyők mind rézből készültek. Az égőáldozati oltárt körbevett egy hálószerű kerítés, valamint a faoszlopok talpszerkezete mind rézből készültek.
További érdekességként említjük meg, hogy Mózesnek magának kellett elkészítenie a rézkígyót, amelyet egy póznára kellett feltűznie. Num 21,1-9
Salamon jeruzsálemi templomépítésénél igen nagy mennyiségű rezet használt
fel. Olyan jelentős volt Salamon idejében a rézkitermelés Izraelben, hogy a király
méretlenül adta oda az értékes fémet a tíruszi Hírám király rézműveseinek. 1Kir
7,40-47 Ugyanakkor azt is megjegyezzük, hogy az ószövetségi szövegekben nem
fordul elő a „bronz” kifejezés, helyette a „réz” szót használták. Tiszta rezet, csak
kivételes esetekben, bizonyos edények elkészítéséhez használtak.25 A színtiszta
réz igen drága volt, ezért készítettek belőle pénzérméket is. Amikor Ezsdrás pap a
hazatérők első csoportjával elindult Babilonból Jeruzsálembe, akkor a felépítendő jeruzsálemi szentély számára a nagymennyiségű értékes adományokon túl két
szépen megmunkált és tökéletesen kifényesített rézedényt is magával vitt, amely
értékesebb volt a színaranynál. Ezsd 8,27.
Nabukodonozor álmában látott szobor egy része rézből készült. Dán 2,32. A rézművesség még ma is virágzik a Közel-Kelet térségében.

24
25

TAKÁCS Béla: Mesterségek és foglalkozások a Bibliában. Kálvin János Kiadó, Budapest,
1993, 32–34. o.
TAKÁCS Béla: i. m. 50–52. o.
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Az iparosok
A városi élet gazdasági hatása jótékony hatással volt az iparosok számának fejlődésére. Egymástól független szakmák alakultak ki a városok bizonyos negyedeiben: molnár, pék, szakács, takács, borbély, fazekas, fémöntő, lakatos, ékszerész.26
A családi üzemekben előállított értékeket pedig a kirakodóvásárokon, helyben,
vagy távolabb cserélték el vagy adták tovább. Ezekben a kis családi céhszerű vállalkozásokban gyakran alkalmaztak bérmunkásokat vagy hozzáértő szolgákat,
rabszolgákat.
Izraelben átvették és a királyság időszakában már elterjedt az, hogy egész városnegyedek, vagy kisebb falvak és települések azonos iparágat űztek. Minden
mesterségnek megvolt a maga hagyománya és szakmai titka, amelyet apáról fiúra
tovább hagyományoztak. A Júda déli részén található Bét-Asbea városa pedig a
textil készítésére specializálta magát.
A későbbi fejlődés során – a fogságot követően – az egymás környékén dolgozó
céhek tömörültek és önmagukat családnak, vagy nemzetségnek nevezték, a mesterembereket pedig fiaknak. Az intertestamentális időszakban már külön zsinagógát is építettek a takácsok Jeruzsálemben.27

A pénzhamisítás
A pénzverdék legkorábbi megjelenése érdekes gondolkodásmódot mutat be a ma
embere számára. A fémpénzek elterjedésének tekintélyét azzal kívánták a kibocsátó uralkodók növelni, hogy a legelső pénzverdéket szent helyek, templomok környékre telepítették.28 A kezdeti időszakban bárki megtekinthette a pénzkészítés
fortélyát, hiszen a legnagyobb nyilvánosság előtt folyt az érmék készítése. Azonban röviddel később, már a legnagyobb titok övezte a pénzkészítést. Ugyanis a
pénzverés elterjedésével szinte azonos időben elterjedt a hamis pénzek forgalomba hozatala is. Mint már korábbiakban utalást tettünk arra, hogy a pénzek nem voltak teljes mértékben egységesek, hiszen kisebb nagyobb eltérések felfedezhetőek
voltak a hivatalos úton készített érméken is. Ezért a pénzhamisítók által készített
érmék minden nehézség nélkül bekerültek a mindennapi forgalomba. Sőt azt is
26
27
28

332

A héber vrj azt a kifejezést jelöli, hogy valaki fémet, fát és követ alakít, feldolgoz. Neh 11,
35 említést tesz a mesteremberek völgyéről.
VAUX, de Roland: Az Ószövetség Népe, Izrael Vallásos Élete. Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 1994, 50. o.
Az athéni agorán található a Thészeusz szentélye mellé került az első klasszikus görög
pénzverde, majd a római Capitoliumon, Juno Moneta istennő szentélyének tőszomszédságába került egy római pénzverde.

tudjuk, hogy sokszor az országok és államok olyan inflációt elindító magatartást
tanúsítottak, hogy sokkal nagyobb kárt okoztak, min a kis számban fellépő pénzhamisítók.29
A pénzverdékben külön választott tisztviselők felügyelték a pénzkészítés minden
fázisát. Gyakran előfordult, hogy a pénzérméket megcsonkították, vagy más néven „megborotválták”. Ez azt jelentette, hogy az érméket körben megreszelték. Az
így szerzett nemesfémet pedig nagy haszonnal továbbadták. A régészeti ásatások
során előkerültek olyan pénzdarabok is, amelyeken mély vágás, hasítás fedezhető
fel. Ezek a sérülések még a forgalomba hozatal időszakában keletkeztek. A károsodás előidézői az ókor pénzváltói közöl kerültek ki, akik ezzel a módszerrel
győződtek meg arról, hogy az adott érem hamisítvány-e vagy nem.

Súlymérték a Bibliában
A súly mérésére mérlegeket használtak. A mérést héberül a sákal () szóval
fejezték ki, ebből származik a sekel, mint pénzegység. Ugyanakkor azt is megjegyezzük, hogy a méréshez használt súlyoknak is sekel volt az egységük is. A
súlyokat a hétköznapi használatban kőből készítették ezért eben-nek nevezték
őket.30 A görög kultúra időszakában a súlyok már nem kőből, hanem ólomból
készültek. Mérték az aranyat és ezüstöt úgy, mint a pénzt:
„Jajgassatok, ti, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár
nép, kivágattatik minden, aki ezüstöt mér.” – Sofóniás 1,11
Természetesen nem csupán az aranyat és ezüstöt mérték, hanem a bronzot és a vasat is, továbbá a fűszereket is, amelyek az anyagi javakhoz tartoztak. (Ex 30,23 kk.)
Vizsgáljuk meg tehát, milyen pénzegységeket, illetve súlymértékeket használtak
az ószövetségi emberek az anyagi javak és különböző értékes dolgok megmérésére.
A talentumot 31(rK”±Ki) főleg a Királyok és Krónikák könyve használja előszeretettel.

29
30
31

MEDGYESSY László: i. m. 23–24. o.
A finomabb, kisebb súlyokat abne kisz elnevezéssel illették, mint a Példabeszédek 16,11.
Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.
A talentum rK”±Ki alapjelentése: kerek lemez, korong alakú. A Pentateuchos könyveiben
kizárólag egyetlen helyen fordul elő, Ex 25,39-ben:
Egy tálentum tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.
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A mina32 kifejezés csak a későbbi könyvekben található meg. Az arany és az ezüst
súlyának megmérésénél használták, nem egészen fél kilogramm (450 gramm) súlyú lehetett egy mina.33
Sékel volt a legismertebb pénzegység a bibliai időkben. Többféle sékelt ismerünk
az Ószövetségből:
a közönséges sékelt,
az ún. szent sékelt,
a 2Sám 14,26 megemlíti a királyi sékelt.34
A Talmud35 szerint 1:2 aránylott egymáshoz a közönséges és a szent sékel.
A beka (jelentése: rész, szelet) a sékel felét jelentette. A bibliai könyvek csak elvétve használták a beka kifejezést.36 A gera37 (jelentése: gabona) egy húszad sékelt
jelenthetett eredetileg az Ex 30,13 szerint:
Ezt adja mindaz, a ki átesik a számláláson: fél siklust a szent siklus szerint (egy
siklus húsz gera); a siklusnak fele áldozat az Úrnak.
A héber pim is súlymértéket jelentett, a szó jelentése kétharmad.

32
33
34

35

36
37
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A mina szó a héber hn<m; számolni kifejezésből eredeztethető.
A mina kifejezés ószövetségi előfordulási helyei: 1Kir 10,17; Ezsd 2,69; Neh 7,70 kk.;
Ezék 45,12.
A régészeti ásatások alkalmával előkerült súlymértékekre írásokat, jeleket helyeztek el a
készítői. Az alulról nyitott nyolcas YADIN, Y. szerint a júdai király emblémája, tehát királyi sekelt jelez. A súlymértéken található egy, vagy két vonás azt jelenti, hogy a készítői az
alapmérték kétszeres, vagy négyszeres használatára utaltak. Bővebben: Bibliai Lexikon: i.
m. 1610. columna.
A Talmud szó jelentése: tan, tanítás, tanulmányozás. A Talmud két részből áll: a Misnából és a Gemarából. Két formája van, a Babilóniai Talmud és a Jeruzsálemi Talmud.
A Jeruzsálemi Talmud a régebbi és történeti szempontok alapján a jelentősebb alkotás.
Ugyanakkor a Kr. u. 499-ben lezárt Babilóniai Talmud az ortodox zsidóság körében a mai
napig érvényben van. Mindkét Talmud szabályokat és parancsolatokat tartalmaz az élet
legkülönbözőbb területén, továbbá bibliamagyarázatokat és bölcs mondásokat foglal magában. Tudományos zsidó exegézist is találunk benne bőségesen. A Talmud a Tanak után a
zsidó ember szent könyve. A Jeruzsálemi Talmud első tudományos kiadása: Velence 1523,
kiadója Bomberg volt. A Babiloni Talmud pedig néhány évvel korábban, szintén Velencében jelent meg 1520, kiadója Bomberg volt.
A beka szó az Ószövetségben igen ritkán fordul elő, a következő helyeken találjuk meg:
Gen 24,22; Ex 38,26.
A kutatók arra hajlanak, hogy a gera babilóniai átváltási értéke még gyengébb lehetett, nem
egy a húszhoz, hanem egy a huszonnégyhez. Bővebben:
Bibliai Lexikon: HAAG, Herbert, i. m. 1608–1609 columna.

A kesita kifejezés38, mint súlymérték egyelőre megfejtetlenül39 hever a bibliai
szövegekben. Előfordulási helyei: Gen 33,19;
És megvette a mezőnek azt a részét, a hol sátort felvonta vala, Khámornak a
Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen.
Szót kell ejtenünk a babilóniai súlyokról is, hiszen a bibliai történetekben eléggé
gyakran előfordulnak. El kell mondanunk azt, hogy a babiloni számrendszerben a
hatvanas volt az uralkodó, valószínűleg az idő mérésére használt óra hatvan perce
is a babiloni számrendszerből került ki.
Ex 38,25-27 alapján arra következtetésre juthatunk, hogy egy talentum az háromezer sekel lehetett, amely hatvan minát jelent. Egy mina pedig ötven sekelt ért.40
Egy babilóniai talentum 30,3 kg, egy sékel pedig 8,416 gramm súlyú volt. Ugyanakkor tovább nehezíti a kérdést, hogy a királyi súly az mindig a kétszerese volt a
nem királyi súlymértéknek. Érdekességként említjük meg, hogy Josephus Flavius
a Zsidók Története 14,7,1-ben még mindig babilóniai sékelt feltételezett,41 pedig
ekkor már jóval a római korban járunk.

38
39

40
41

A kesita kifejezés még előfordul a következő helyeken: Józs 24,32; Jób 42,11.
A kesita kifejezésen túl a sekel bizonyos szófordulatai is ismeretlenségbe burkolóznak
többek között a Gen 23,16; 2Sám 14,26. VAUX, de Roland: Az Ószövetség Népe, Izrael
Vallásos Élete. Adventista Teológiai Főiskola, Budapest, 1994, 66. o. azt a gondolatot erősíti, hogy a kesita nem az ősatyák pénzegységét jelenti, hanem olyan súlyt, vagy mértéket,
amelyet a mai napig nem ismerünk.
Ex 21,32 és a Codex Hammurapi 251 § alapján azt látjuk, hogy egy mina 60 sékel volt.
Viszont, ha összevetjük a Deut 22,19; 2Kir 15,20; szövegeivel, akkor egy mina 50 sékelt
jelentett.
FLAVIUS, Josephus az idézett művében kifejti, hogy egy mina 2,5 római fontot jelent.
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TÖRÖK Csaba

tanár, Esztergomi Hittudományi Főiskola

Az új evangelizáció bibliai alapjai1
Napjainkban a katolikus egyház küldetésének az egyik fő területe az új evangelizáció. Az ezzel való foglalkozás aktualitását az adja, hogy 2012. október 11-vel
kezdődően XVI. Benedek pápa – emlékezve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának
50. évfordulójára – meghirdette a Hit Évét. Ennek az esztendőnek volt nyitánya
a szintén októberben, Rómában tartott általános püspöki szinódus, a világegyház
főpásztorainak és szakértőinek gyűlése, amely a hitre, a hit mai helyzetére való
tekintettel vizsgálta meg az egyház evangelizációs küldetését.

Általános bevezető megjegyzés
Ha megfigyeljük a Szentírás nyelvezetét, észrevehetjük, hogy Jézus szájából
nem hangzik el soha az evangélion szó mint főnév. Ő az igei alakot használja:
evangelidzomai, az örömhírt hirdetni. Jézus számára tehát alapvetően tevékenységről, cselekvésről van szó, amely által az Istentől kiinduló, s az emberhez megérkezni akaró üzenet célba jut.
A tanítványok, az apostolok számára azonban már főnévként lesz központi fontosságú az evangélium, amely nekik mindig Jézus Krisztus evangéliuma. Ez a kifejezés többsíkú jelentést takar: ez az az evangélium, a) amit Jézus hirdetett nekik; b)
amit őtőle kaptak, hogy maguk is hirdessék; c) ami róla, a Mesterről szól.
A keresztények tehát nem csak átveszik az evangéliumi üzenetet, amelyet az Atyától hozott el számukra a Fiú a Szentlélekben, hanem azt már oly módon fogadják
be, hogy az Ige, a Szó megtestesülve maga is részévé válik annak. Őt befogadva
ők is megkapják a fiúi küldetést, amely az örömhír hirdetésére szól. Ezt az elkötelezettséget, az evangelidzomai tevékenységét takarja a teológiában az evangelizáció kifejezés.

1
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Jelen előadás a Terézvárosi Vallásközi Konferencián hangzott el 2012. május 21-én, amelynek témája A misszió volt.

1. Ószövetségi szóhasználat2
A profán héber nyelvhasználatban találkozunk azzal a kifejezéssel, amelyet magyarra a szentírásfordítók nem egyszer így ültetnek át: örömhírt hirdetni (bisar).
Ilyen értelemben találkozunk több helyen is az igével:
„Adonija és vendégei meghallották – éppen vége volt a lakomának. Joáb a
harsonazengés hallatára megkérdezte: »Miért ez a nyugtalanság az egész
városban?« Még beszélt, amikor Ebjatár pap fia, Jonatán odaért. Adonija
rákiáltott: »Gyere ide! Te derék ember vagy, biztosan jó híreket hozol.«”3
„Átkozott legyen az a férfi, aki hírül vitte apámnak: »Fiúgyermeked született« – és ezzel mint jó hírrel örvendeztette meg”4
A győzelmi híradás, vagy éppenséggel egy fiú születésének a meghirdetése önmagában véve örömhír átadását jelenti. Egyes kutatók azonban úgy vélik, hogy az ige
nem mindig és magától értetődően takar pozitív cselekvést, olykor fedheti valamiféle negatív üzenet továbbítását is. Arra alapozzák ezt a meglátásukat, hogy nem
egy alkalommal tapasztalható a Szentírásban az, hogy a pozitív hír vitele esetében
felbukkan az állítmányhoz kapcsolódóan a jó jelző (tóv). Azt jelentené ez, hogy az
említett ige adott esetben csak annyit tesz: hirdetni, mindenféle örömre való utalás
nélkül? Ezt semmi esetre sem állíthatjuk, mert a semita bsr gyök eleve önmagában
hordozza az öröm jelentési távlatát is, vagyis már ezen a szinten elkülönül a jó és
a rossz hír átadása egymástól.5 Mi lehet tehát a szó alapjelentése? Talán a következő két szentírási szakasz megvilágíthatja:
„Amint igaz, hogy az Úr él, aki életemet minden veszedelemből kimentette: aki nekem azt a hírt hozta, hogy Saul halott, abban a hiszemben, hogy
örömhírt hoz nekem, azt én elfogattam és megölettem Ciklagban, ezzel jutalmaztam az örömhírért”6
„…az őrszem egy másik embert is látott, amint utána futott. Az őrszem
tehát leszólt a kapuba: »Még egy embert látok, egyedül fut.« A király azt
mondta: »Az is jó hírt hoz.«”7
A győzelem örömteli hírének a hirdetése megjelenik szakrális kontextusban, vallási használatban is. Egyik korai helyként Sámuel első könyvének a következő
részét jelölhetjük meg:
2
3
4
5
6
7

Friedrich, G., art. euangelidzomai etc., in ThWNT 2,705–707.
1Kir 1,41–42.
Jer 20,15.
Ezt a jelenséget nem tapasztaljuk az indoeurópai nyelvek esetében.
2Sám 4,9–10.
2Sám 18,26.
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„Levágták Saulnak a fejét, leszedték róla a fegyverzetét és körbe küldték a
filiszteusok földjén, hogy így tudtukra adják bálványaiknak és a népnek az
örömhírt. Fegyverzetét Asztarte templomában helyezték el, testét azonban
kitűzték Bet-San falára”8
A Saul halála általi győzelem után a zsákmány, a diadal révén szerzett értékek, de
legfőképpen a levágott királyi fő bálványistenek előtti bemutatása mindenképpen
arra utal, hogy valamiféle kultikus cselekvésről van itt szó.
Ez a megközelítés fellelhető a 68. zsoltárban is, ahol – Isten mint győztes király
hatalmas diadalmenetének kapcsán – ezt olvassuk:
„Az Úr üzenetet bíz a hírvivőkre…”9
Izrael ellenségei elbuktak, s a győzteseket maga az Úr hangolja diadalénekre. A
győzelem hírét hírnökök hirdetik. Tudnunk kell, hogy ez a meghirdetés énekelve történik, mégpedig olyan dallamon, olyan énekkel, amit a hír hozói magától
az Úrtól kaptak. Hasonló, a hirdetés kultikus-közösségi elemét kiemelő gondolat
máshol is felbukkan még a Zsoltárok könyvében:
„Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott, Uram, te ezt tudod.”10
Mindazonáltal ezek a szóhasználatok még relatív távolságban vannak az újszövetségi jelentéstől.11 Az ott meglévő evangélium-kifejezés gyökerei leginkább
Deutero-Izajásnál (és a tőle függő szövegekben) lelhetőek fel. Ugyanis – szemben a zsoltáros egyes harcokhoz, eseményekhez kötődő győzelmeivel – itt a szent
szerző egy hatalmas, átfogó, egyetemes diadalról beszél, amely által az Úr király
lett.12 Ez azt jelenti, hogy uralkodik az egész világon. Uralmának székhelye a
szent város, Jeruzsálem, amely e győzelem által helyreáll, megújul. Kiemelt helyen szerepel itt már az üdv gondolata is, amely éppen a hírnök hirdetése által
köszönt a népre, hiszen maga Isten szólal meg által. Itt megfigyelhető az evangelizálásnak, az örömhír hirdetésének a performatív ereje: éppen az örömhír kimondása által megy végbe annak beteljesedése, a hirdetés nem egyszerűen beszámol
az eseményről, amely tőle függetlenül történt, illetve történik, hanem a kimondás
aktusában válik hordozójává és kiváltójává a diadalnak. Ennek a teljes emberi-

8
9
10
11
12
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1Sám 31,9–10.
Zsolt 68,12.
Zsolt 40,10.
Érdekes párhuzamként a feltámadás győzelmi hírének asszonyok, vagyis hírnöknők általi
hirdetését lehet megemlíteni.
Vö. Iz 52,7.

ségre kiható folyamatnak a végső állomása pedig az, hogy még a pogányok is
befogadják ezt a hírt, s eljönnek Sionra.13
Egy későbbi keletkezésű zsoltárszakasz is hasonló távlatot mutat fel:
„Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! Hirdessétek dicsőségét a pogányok között, csodatetteit minden nép
előtt!”14
Mint látjuk, az üdvösség, a győzelem, a csodajelek s a megnyilvánuló dicsőség egymástól elválaszthatatlanok, s mind összenő az örömhír hirdetésének performatív
aktusával, amely bejelenti, s ezáltal meg is valósítja az Úr királyságát nem csak
Izraelben, de az egész világon.15
Ezen háttér ismeretében tudjuk helyesen értelmezni az ige főnevesülését, amely
Deutero-Izajásnál lejátszódik. Az alkalmazott kifejezés alapvetően vallási karakterrel bír. A hírnök már nem akármilyen hírt hirdet, hanem Isten királyi uralmát
(amely az adott szövegkörnyezetben erőteljes eszkatologikus karakterrel is bír).
„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet,
örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: »Királlyá
lett a te Istened.«”16
A kibontakozó jelentési spektrumban még inkább „krisztusi” karakterrel bír azonban a következő igehely:
„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.
Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját.”17
A hírnök próféta is egyben, akinek a küldetése a szegényekhez, a kicsinyekhez, „a
föld népéhez” szól. A hír meghirdetésének a hatása lesz a szabadulás, amelyet az
elnyomottak, a rabok megtapasztalhatnak.
Összességében azt mondhatjuk, hogy az örömhír hirdetésének igei és főnévi kifejezői az Ószövetségben mindig elevenen kapcsolódnak az Isten országa, királysága gondolatköréhez, s éppen ezért elválaszthatatlanok olyan fogalmaktól is, mint
13
14
15
16
17

Vö. Iz 60,6.
Zsolt 96,2–3.
Mint látható, az evangélium hirdetésének fogalma már itt is elválaszthatatlan az Isten országa (malkút Adonáj, baszileia tou Theou) valóságától.
Iz 52,7.
Iz 61,1–2.
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az igazságosság,18 az üdvösség19 és a béke.20 Mindez már világosan előremutat
arra a szóhasználatra, amelyet az Újszövetségben találunk.

2. Újszövetség21
Az Újszövetség számára maga Jézus Krisztus a hírnök. Ezt a látásmódot ő is megerősíti, amikor az identitását firtató, Keresztelő Jánostól érkezett küldöttségnek
válaszul ezt mondja: ptokhoi evangelizontai – „a szegényeknek hirdetik az örömhírt”.22 Mint láthattuk, a kifejezés jézusi alkalmazása nagyban támaszkodik a
Deutero-Izajásnál kialakult jelentési körre, erőteljes eszkatologikus vonzatot mutatva fel. Emellett az is nyilvánvaló, hogy Jézus értelmezésében a hirdetés elválaszthatatlan az országtól (Mt: a mennyek országa; Mk és Lk: Isten országa). A szó
cselekvő és hatékony erővel bíró a Megváltó személyéhez való kapcsolódásában,
ez konkrét módon megmutatkozik Jézus gyógyításaiban, illetve szabadító gesztusaiban. Sajátos, tipikusan keresztény jelentési tartalmát azonban a feltámadás
eseménye után, a húsvéti örömhír meghirdetése keretében nyeri majd el.
A prófétai hagyománnyal való összefüggés nem csak rejtett adottság, hanem olyan
valóság, amelyet Jézus nyíltan felvállal, amikor a názáreti zsinagógában önmagára
vonatkoztatja az Iz 61,1-ben olvashatókat:
„Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”23
Mindemellett az újszövetségi görög nyelvben van egy szinonimája az
evagelidzomai igének, mégpedig a kérüsszein.24 Jézus küldetésének és tevékenységének legtökéletesebb összefoglalásai közé tartozik az a mondat, amikor a két
ige egymás mellé rendelten jelenik meg (kérüsszón kai evangelidzomenosz tén
baszileian tou Theou), összekapcsolódva Isten országának a gondolatával:
„Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát.”25
Miként az megmutatkozik az evangéliumban, Jézusnak nem csak a szavai, de
egész valója, lénye, élete hordozza azt az örömhírt, amelyet hirdet. Már születé18
19
20
21
22
23
24
25
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Vö. Zsolt 40,10.
Vö. Iz 52,7, Zsolt 95,2.
Vö. Iz 52,7.
Friedrich, G., art. euangelidzomai etc., in ThWNT 2,714–722.
Mt 11,5.
Lk 4,21.
Ld. Lk 4,43k; Mk 1,38.
Lk 8,1.

sekor felfigyelhetünk erre, hiszen Lukács a születés örömhíréről, evangelionjáról
szól.26 Egész műve – vagyis szavai és tettei27 – beteljesítik az örömhírt, s ez a
mű, maga Jézus válik szívévé annak az evangéliumnak, amelyet később majd az
apostolok fognak hirdetni.28
Természetesen itt is felbukkannak a kapcsolódó fogalmak, miként azt DeuteroIzajásnál láthattuk. Igen hangsúlyossá lesz az eiréné, a béke gondolata, amely
egészen sajátos ünnepélyességgel tárul fel a jeruzsálemi bevonulás alkalmával,
amikor beteljesül a zakariási jövendölés:
„Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján. Szétzúzza Efraimban a harci szekereket, Jeruzsálemben
a méneket. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik
tengertől tengerig, a Folyótól egészen a föld határáig.”29
A feltámadás utáni köszöntések – „Békesség veletek!” – éppen ezért nem egyszerűen a helyi nyelvhasználat módját tükrözik csupán vissza, hanem magukban
rejtik a meghirdetett evangélium teljesülésének, húsvéti valóságának elemét is.
Ez pedig olyan mértékben egyetemes és mindeneket átható, hogy még toisz
nekroisz, a halottaknak is meghirdetésre kerül.30 Azért fontos ez, hogy ők is megmeneküljenek s éljenek. Az egyház hitében a kezdetektől él ez a meggyőződés,
amint az visszatükröződik a II. századi keresztelési hármas kérdő formulából kijelentő módban hitvallássá rögzült imában, az Apostoli Hiszekegyben: „…alászállt
a poklokra…”.
Az Újszövetségben persze nem kizárólag Jézus hirdeti az örömhírt. A prófétai
hagyomány folytatója, Keresztelő János ugyanígy hírnők, aki evangelidzeto ton
laon – „még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az örömhírt”.31
Az ő személye, fellépése, életmódja és üzenete szervesen beletestesül a hatalmas
prófétai hagyományba. Ugyanakkor – Jézus szavai szerint32 – ő mégis több, mint
bármelyik próféta, hiszen vele hatékony, jelen idejű módon megkezdődött az elközelgett ország meghirdetése.

26
27
28
29
30
31
32

Vö. Lk 2,10.
Vö. II. Vatikáni Zsinat, Dei verbum dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról,
nr. 4.
Vö. Ef 2,17.
Zak 9,9–10.
Ld. 1Pét 3,19 és 4,6.
Lk 3,18.
Ld. Mt 11,9.
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Az Újszövetségben hírnöki feladatot nyernek még a tanítványok is. Ennek a küldetésnek a megragadását láthatjuk Pálnál, aki – átvéve az Iz 52,7-et – így ír a
Római levélben:
„Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz.”33
Itt a hirdető már nem Jézus – ő a hirdetett evangélium eleven tartalmává lett.
A hírnökök a tanítványok, az apostolok. Bár a Szent István Társulat magyar
nyelvű bibliája itt egyesszámot szerepeltet, az eredeti görög szövegben a hírnök
többesszámban szerepel (szemben az eredeti izajási textussal): hoi podesz tón
evangelizomenón – a jó hírt hozóknak a lábai. Pál bizonnyal az első evangéliumhirdetők, az apostolok és tanítványok többesszámára utalva „aktualizálta” az ősi
szöveget.
Az apostolok, a Jézus által állított hírnökök Isten országát hirdetik. Küldetésük
kezdő eseménye a pünkösdi eseménysor, amikor a Szentlélek leszállása s Péter
nagy ívű prédikációja nyomán megkezdődik a jeruzsálemi közösség kiépülése,
amelynek konstitutív eleme a rendszeres hirdetés, prédikálás.34 Idővel – nem kis
részben a beálló üldöztetések miatt – ez az evangelizálás kilép Jeruzsálem falai,
Júdea határai közül, s legelőbb Szamáriában, majd máshol is új utakat talál magának.35
Eddigre világos – miként azt a fenti páli idézet szövegkörnyezete is mutatja –
hogy a hirdetés tárgya nem általánosságban, jövőidőben az Isten országa, hanem
maga Jézus, aki ezt az országot önnön személyében, szavaiban és tetteiben hatékonyan jelenvalóvá tette. Ő, aki erővel és hatalommal prédikált, ugyanilyen erőt
és hatalmat kölcsönöz tanítványai örömhír-hirdetésének is. Az ország performatív
beszéd általi beköszönte ugyanis jeleket hoz magával: gyógyulásokat, a bűnök
megbocsátását, szabadító gesztusokat. Az örömhír egy kulcsfogalma, a szótéria,
az üdvösség válik így hatékonnyá, az öröm teljesül be. Mindez pedig a húsvét
utáni evangélium középpontjában, az evangéliumként meghirdetett Jézus Krisztusban konkretizálódik.
Két újszövetségi szakasz azonban eltér ettől a szentírási megközelítéstől:
„Timóteus éppen most tért vissza tőletek, és jó hírt hozott nekünk hitetek,
szeretetetek felől, és arról, hogy szívesen emlékeztek ránk, sőt szeretnétek
látni minket, mint ahogy mi is titeket”36

33
34
35
36
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Róm 10,15.
Vö. ApCsel 5,42.
Vö. ApCsel 8,4.
1Tessz 3,6.

„Hozzánk éppúgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint őhozzájuk; ám nekik
nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel
hallgatták.”37
Mint látjuk, itt a hirdetés tárgya nem az ország, vagy annak sajátos jézusi konkretizálódása, hanem a hit és a szeretet, az üdvösség, illetve az ígéretek (teljesülése).
Ez azért elgondolkodtató, mert e két szöveghely értékesen járul hozzá az evangélium átadása missziós szövegkörnyezetének jobb megértéséhez.
Végül röviden szólnunk kell még arról, hogy néhány alkalommal az örömhír
hirdetése kivételes alany által történik: Istent maga hirdet békét Krisztus által,38
illetve üdvtervét hirdeti meg prófétáinak és apostolainak.39 Ugyancsak örömhír
hirdetésével van dolgunk akkor, amikor angyal szól Zakariáshoz a jeruzsálemi
szentélyben,40 illetve amikor felhangzik az örömének a betlehemi pusztában, s az
angyalok a pásztoroknak hirdetik a jó hírt.41

3. Új evangelizáció
Mint tapasztalhattuk, a szentírás jelentési síkján az örömhír hirdetése mindig cselekvés, performatív beszéd, amely együtt jár az ország valósulásával, az öröm teljesedésével, az erő és a hatalom jeleivel. Csakhogy az egyháztörténelem századai
során egyre inkább formalizálódott és automatizálódott az evangélium átadásának
folyamata. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az örömhír hirdetésében az eleven és
éltető hírről a tárgyiasult és kategorizált üzenet átadására került át a hangsúly. Természetesen a nagy világmissziók tapasztalata visszahozta az első evangelizáció
lelkesedését, ez azonban nem feledtetheti, hogy Európában – hitoktatás, vallási
nevelés címszó alatt – csak árnyéka, egy-egy eleme maradt meg az evangélium
őseredeti átadásának. Ez oda vezetett, hogy – úgy gondolván, az egyszer megkeresztelt nemzeteknek nem kell többé apostoli módon hirdetni az evangéliumot,
elég az intézményes megoldások sora – megindult a kereszténység hanyatlása. Az
új evangelizáció fogalma erre a helyzetre akar választ adni.
A kifejezésnek volt már előélete – VI. Pál pápát kell a leginkább kiemelnünk, aki
sokféle kontextusban és igen elmélyülten foglalkozott az evangelizáció témájával. Beszélt a kultúrák, a művészet, a társadalom megújuló evangelizációjának
szükségességéről. Mindazonáltal a találó neologizmus akkor lépett a nyilvánosság
37
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elé, amikor II. János Pál pápa első lengyelországi útja során, 1979. június 9-én
Mogilában megáldott egy nagy méretű szabadtéri keresztet, amelyet egy korábban már ott állt (s a kommunisták által ledöntött) feszület helyén emeltek. Ezt a
szimbolikus helyzetet használta fel a pápa arra, hogy a régi helyén felemelkedő új
kereszt mintájára homíliájában az új evangelizációról szóljon. Mint kifejtette, az
első és az új, a megújult evangelizáció egy és ugyanaz (miként a régi és az új kereszt is), amennyiben egy a középpontja: maga Jézus Krisztus, akit nem lehet elválasztani az embertől. Amikor korunkban az ezer évvel korábbi első evangelizáció
műve mintha meggyengülne, meg kell kezdenünk az új evangelizációt, vagyis a
térségben második, Európa-szerte a harmadik keresztény évezred új evangelizációját.42
Az itt intuícióként, költői és spirituális meglátásként felbukkant kép később egyre
részletesebb kifejtést nyert. Legmélyebben szántó elemzésére II. János Pál pápa
a világiak apostoli hivatásáról írt Christifideles laici kezdetű 1988-as dokumentumában vállalkozott.43 A kiindulópontot az a meglátás képezi, hogy a keresztény vallás elhagyása „… – mivel régóta keresztény népeket sújt – haladéktalanul
követeli az Evangélium megújított hirdetését”.44 Ez azonban nem tekinthető a
papság kizárólagos feladatának, az örömhír hirdetésében minden megkeresztelt
(vagyis Jézus prófétai hivatalában részesedett) embernek a maga életállapotához
és hivatásához mérten részt kell vállalnia. Miként a II. Vatikáni Zsinat fogalmazott: „Mivel a világiakra éppen az jellemző, hogy világi környezetben és világi tevékenységek közepette élnek, Isten arra hívja őket, hogy buzgó keresztény lelkülettel kovász módjára apostolkodjanak a világban”.45 II. János Pál megerősíti ezt
a küldetést: „a világi hívők mindenféle társulásától és mindegyiküktől egyenként
megköveteltetik az a missziós lelkesedés, mely az új evangelizáláshoz alkalmas
munkatárssá teszi őket”.46
Az új evangelizáció sajátos szövegkörnyezetét, jelentőségét és súlyát a
Christifideles laici kezdetű dokumentum 34. pontja járja körül. A következőkben
ennek a résznek a legfontosabb kijelentéseit vesszük sorra, amelyek kommentár
nélkül is feltárják ennek a gondolatnak a lényegi elemeit:
„Egész régiók, sőt egész nemzetek, ahol régebben virágzott a vallásosság
és a keresztény élet, s élő és tevékeny hitű közösségek támadtak bennük,
42
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most ellentétes előjelű jelenségek miatt nem ritkán gyökeresen átalakulnak,
és érdektelenségbe, elvilágiasodásba és ateizmusba süllyednek.”
„A vallási közömbösség és Isten teljes gyakorlati mellőzése az élet súlyosabb kérdéseinek megoldásánál nem kevesebb kínt jelentenek a léleknek, és
nem kevésbé pusztító hatásúak, mint a nyíltan vallott ateizmus.”
„Más régiókban vagy nemzeteknél, ahol a jámborság és a keresztény népi
vallásosság hagyománya még elevenen él, több tényező is – köztük a szekularizáció és a szekták terjedése – megsemmisítéssel fenyegeti ezt az erkölcsi és lelki örökséget. Ezért a hit tisztaságát, mélységét és gyarapodását
csak egy új evangelizáció tudja megerősíteni, mely ezeket a hagyományokat a szabadság igazi erejévé képes átalakítani”
„Az emberi közösséget mindenütt újból keresztény szellemmel kell átitatni.
Ez akkor lehetséges, ha e régiókban és nemzeteknél az egyházi közösségek
keresztény szervezete megújul” – világiak sajátos szolgálatai és felelőssége.
„Kitárni a »kapukat« Krisztus előtt, befogadni őt emberségünkbe egyáltalán nem veszedelem az ember számára; ellenkezőleg, ez az egyetlen út
nyílik, ha az embert a maga teljes igazságában akarjuk megérteni és értéke
szerint akarjuk megbecsülni” – a mindennapos dolgok összhangba hozása
az evangéliummal.
„Isten szereti az embereket! Ez az a legegyszerűbb és megrendítő hír, mel�lyel az Egyház adós az embereknek”.
„Ez az új evangelizáció, mely nemcsak minden egyes emberhez szól, hanem
a különböző föltételek, körülmények és kultúrák között élő emberi közösségekhez is, az érettebb egyházi közösségek létrehozására irányul, melyekben
fölragyog a hit, és teljes egészében megvalósul a Krisztus személyéhez és
evangéliumához való ragaszkodás, a szentségi találkozás és közösség Ővele, és a szeretetben és szolgálatban bontakozó élet.”
Ennek a nagy feladatnak természetesen továbbra is részét képezik a klasszikus
elemek, mint például a rendszeres hitoktatás, ám ezek önmagukban véve nem
elégségesek.
Emellett hiba lenne azt gondolnunk, hogy az Óvilágban szükségessé vált új evangelizáció elfeledtetheti a keresztényekkel az első evangelizáció, a világmisszió
feladatát.
„Az Egyház, bár tökéletesen tisztában van az új evangelizáció sürgető tényével, mégsem mondhat le az örök feladatról, vagyis arról, hogy eljuttas345

sa az evangéliumot mindazokhoz – férfiak és nők millióihoz –, akik még
nem ismerik Krisztust, az emberek Megváltóját.”47
Az új evangelizáció persze nem puszta tevékenység vagy intézményesülő feladat,
hanem az egész kereszténység megújítását követeli meg minden hívőtől. Ennek
az evangéliumi szellemű átalakulásnak részét képezi például a nők szerepének
újragondolása, szolgálatuk kivételes fontosságának tudatosítása is. Ugyanis ők
azok, akik sajátos készséggel bírnak arra, hogy mind az új evangelizációt, mind a
fennálló társadalmi viszonyokat emberibb arcúvá tegyék.48
Ez a lendület, ez a lelkesedés átszabja az egyház talán megfáradt, talán túl ismerőssé vált arcát:
„Az Egyházra nagyszabású, igényes és csodálatos feladat lett bízva: az új
evangelizáció műve, melyre ma a világnak mérhetetlenül szüksége van. A
világi Krisztus-hívőknek e feladat élő és felelős részének kell tekinteniük
magukat, mivel az evangélium hirdetésére s a személy és társadalom igényeiből fakadó értékek szolgálatára kaptak meghívást.”49
II. János Pál még számos alkalommal szólt az új evangelizáció témájáról, különösképpen is a keresztények missziós küldetésével foglalkozó Redemptoris missio
kezdetű enciklikájában.50 Ám talán a leginkább lelki olvasatát ennek a nagy kihívásnak és Krisztustól kapott feladatnak a Novo millennio ineunte kezdetű apostoli
levélben találjuk, ahol a pápa azon meglátásait osztja meg a hívekkel, amelyek az
új évezredbe való belépés idején a legfontosabbak. Ott ezt olvassuk:
„Az Igéből táplálkozni, hogy evangelizációs küldetésünk során »az Ige
szolgáivá« váljunk, ez valóban elsődleges feladata az Egyháznak az új évezred küszöbén. Ma már meghaladott elképzelés az, még a régen evangelizált országokban is, hogy »keresztény társadalomban« élünk, amely az
embert mindig is jellemző számos gyengeség dacára is kifejezetten evangéliumi értékekre hivatkozik. Bátran szembe kell néznünk a mind sokrétűbbé
és megterhelőbbé váló helyzettel, a jelenségek világméretűvé válásával s a
népek és kultúrák állandóan új és változó mozaikjával, amely ezzel együtt
jár. Az eltelt években számtalanszor megismételtem új evangelizációra szólító felhívásomat. Most is megismétlem ezt, főként annak bizonyítása érdekében, hogy fel kell elevenítenünk a kezdetek lendületét, át kell adnunk magunkat a Pünkösd utáni apostoli igehirdetés hevének. Pál lángoló érzelmeit
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kell felszítanunk magunkban, aki így kiáltott: »Jaj nekem, ha nem hirdetem
az evangéliumot!« (1Kor 9,16).”51
Ezt az értékes feladatot jelentő örökséget XVI. Benedek pápa tudatosan vezette tovább, amikor az egyházon belül a szükséges intézményes kereteket is megteremtette az új evangelizáció koordinálásához, a képzések kezdeményezéséhez, a tapasztalatok cseréjéhez. Ubicumque semper kezdetű dokumentumával
(2010.09.21.) megalapította az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát, amelynek első
elnökéül Rino Fisichella érseket, a Pápai Gergely Egyetem fundamentális teológia
professzorát, később a Pápai Lateráni Egyetem rektorát nevezte ki, aki közismert
volt a kortárs nyugati gondolkodással, kultúrával folytatott párbeszédéről, a korunk sajátosságait elemző teológiai munkáiról.
Az új vatikáni hivatal, dikasztérium feladata lett (az alapító dokumentum értelmében), hogy teológiai és lelkipásztori szinten elmélyítése az új evangelizáció
témáját, elterjessze a pápa tanítását, segítse annak megvalósítását a helyi püspöki
karokban, mozdítsa elő a modern kommunikációs eszközök alkalmazását, s találja
meg a korunknak és kultúránknak leginkább megfelelő formákat a Katolikus Egyház Katekizmusának az átadására.
*
Az új evangelizáció gondolata a 2012/2013-ban, a Hit Évében megvalósítandó
feladatként áll minden katolikus hívő előtt, s bizonnyal ösztönzi a nem katolikus keresztényeket is arra, hogy megújuló lelkesedéssel és odaadással hirdessék
Krisztus evangéliumát.
Ez a feladat, küldetés azonban nem tekinthető pusztán megfelelő technikák alkalmazásának, vagy valamiféle hit-reklámnak. Ahhoz, hogy Isten akarata szerinti
lehessen, s az ő kegyelmében be is teljesedhessen, arra van szükség, hogy visszatérjünk az evangelizáció bibliai alapjaihoz. Meg kell értenünk, hogy az örömhír
szavai nem értelmi meggyőzés, okoskodás, bizonyítás által, hanem az üdvösség,
a béke, Isten országának hatékony jelenvalóvá válása révén jutnak el az ember
szívébe. Ehhez nekünk magunknak kell hiteles és alkalmas hírnökökké válnunk,
akiknek nem csak szavai, de egész lénye is hirdeti az evangéliumot.
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Bölcsészettudományi Kar Arab Tanszék

Az ember „eredeti elrendezése”
és a dzsihád
Szajjid Qutb és a dzsihád
A huszadik századi muzulmán vallási megújulás (elterjedt megnevezéssel:
reiszlamizáció) általános problémái között kiemelkedő szerepet játszanak a dzsiháddal kapcsolatos állásfoglalások, amelyek végső soron Szajjid Qutb1 politikai programjának egyik központi elemét értékelik. Szajjid Qutb világértékelését
a hákimijja, isteni kormányzás (szemben az emberek alakította uralommal), és a
dzsáhilijja, tudatlanság (az isteni törvények negligálása vagy egyszerű figyelmen
kívül hagyása) szembeállításának koncepciója alapozza meg, amiből olyan cselekvési programot állított, amelynek középpontjában a dzsihád, az iszlám helyreállításáért és a vallási törvény (saría) érvényesítéséért folytatott küzdelem áll. A
hákimijja az isteni uralom igényét, a dzsáhilijja (leszámítva iszlámelőtti korszakát) a jelenkori, Allahtól eltávolodott közállapotokat fogalmazza meg az egész
világ vonatkozásában, a dzsihád pedig a helyreállítási program legfontosabb eszköze. Szajjid Qutb iszlámértelmezésének további elemei ezt a helyzetértékelést
illetve az ebből kiinduló cselekvési programot tartalmazzák.
Ez a dzsihád azonban sajátos értelmezésével különbözik a történelmi iszlámban
kialakult dzsihád fogalmától. Nem a nagy dzsihád és a kis dzsihád2 kérdéséről,
vagy a földrajzra vetített hitvilág problémáiról van szó, és az olyan fogalmak, mint
a Dár al-iszlám (Az iszlám világa), illetve Dár al-harb (A háború világa), vagy
1

2
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a Dár al-ahd (A szerződött világ) megjelölések sem tartoznak hozzá. Ezek praktikus vallásjogi fogalmak, amelyek az egyén vagy a közösség életének egy-egy
aspektusát ragadják meg, s rendszerint a vallásjogi kézikönyvekben találunk rájuk
vonatkozó eligazításokat.
Qutb alapállása szerint azonban abban a világban, amelyben a szekularizmus, a
kapitalizmus, az ateizmus, az imperializmus és általában az immoralitás uralkodik
– s amelyben még a muzulmán országok vezetői is hódolnak a Szajjid Qutb által
bűnösnek tekintett izmusoknak – az ilyen megkülönböztetések értelmetlenek. A
világ végzetes válságban (tudatlanságban: dzsáhilijja) van, hiszen közönségesen
megtapasztalható objektív körülmény, hogy a muzulmánok szabad és valódi vallásgyakorlatát mindenféle tényezők korlátozzák, hátráltatják és ellehetetlenítik, s
ebből csak teljes megújulással lehet kilépni. Qutb úgy látja, hogy a muzulmán
világnak, sőt az egész világnak egyetemesen meg kell újulnia, hiszen nincsenek
olyan értelmes határok, amelyek kijelölnék a létező iszlám világát. A megújulás
azonban azt jelenti, hogy a hívőnek kell megújulnia, mégpedig azáltal, hogy a
dzsihád a hívő belső kötelességévé válik. S így lesz lehetőség arra, hogy a radikális és forradalmi dzsihád keretében a hívők közössége elhárítja a korlátokat a
muzulmánok szabad vallásgyakorlása elől.
Ez a dzsihád-koncepció nem veszi figyelembe az általános vallásjogi szabályokat,
nem foglalkozik a támadó, illetve védekező háború kérdéseivel, sőt, a dzsihád
meghirdetésére alkalmas jogszerű autoritás sem érdekli. Ez a dzsihád-koncepció arról szól, hogy az Allahtól az emberek által elbitorolt szuverenitást (isteni
kormányzást – hákimijja) vissza kell állítani. A dzsihád célja az, hogy az isteni
törvény érvényesülése elől elhárítson minden akadályt, hogy az isteni törvény érvényesülhessen a hívők szabad vallásgyakorlásában.
Míg a jogi szabályozásokban objektivált hagyományos dzsihád-koncepció végső
soron számol a létező világok realitásával, és ehhez kíván valamilyen elkötelezett
együttműködést megalapozni, addig a végsőkig feszített dzsáhilijja – iszlám ellentétpárra építő Szajjid Qutb – persze saját rendszerében teljesen logikus módon –
csak a tagadás pozícióját foglalhatja el a világgal szemben. Minthogy a dzsáhilijja
és az iszlám – az iszlám ismert történetének tanulsága szerint kizárják egymást, a
kortárs muzulmán hívők egyéni megítélését ez a dichotómia biztosítja: vagy hívő
valaki, vagy a hitetlenek közé tartozik. Márpedig Qutb szerint minden muzulmán
egyéni kötelessége, hogy részt vegyen az iszlám helyreállításának küzdelmében.
Ezzel összefüggésben nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kinevelődjön egy a koráni
tanításokban jól képzett generáció, amelyik alkalmas arra, hogy „újratöltse” az
iszlámot. Ennek a koráni generációnak majd nem lesz szüksége a hivatalos vallástudományra sem, mert a forrásból közvetlenül megérti a szószerinti üzenetet.
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Szajjid Qutb érveléséből és előadásából világosan látható, hogy a dzsihád újraértelmezett koncepciója a muszlim hívő hitének körébe utalja a kérdést: a hívőnek
önmagának kell fellépnie a vallásgyakorlás akadályainak elhárítása érdekében.
Belső késztetésből, személyes indíttatásból. S így döntése kialakításában meghatározó szerepe van hitértelmezésének vagy a hithez való viszonyának. Jogosan
merül fel a kérdés, hogy milyen a muzulmán ember hithez való viszonya? Vagy
általában – milyen antropológiai nézetek alapján helyezi Szajjid Qutb a vallásos
hívő személyes kompetenciájába az iszlám egészének az ügyét? S milyen közvetítéseket – ha egyáltalán – fogalmaz meg?
A következőkben nagy vonalakban ezeket a kérdéseket szeretném tárgyalni, nem
megválaszolni, pusztán megvilágítani a problémák egy-egy aspektusát.
*
Szajjid Qutb antropológiai nézetei után kutatva és olyan munkáit elemezve, mint
a nagy hatású Korán kommentár (Fí zilál al-Qur’án), a Mérföldkövek (Ma’álim
al-taríq) vagy a Muzulmán felfogás jellegzetességei (Khaszá’isz al-taszavvur aliszlámi)3, meggyőződhetünk arról, hogy a muzulmán hittel és vallásos gyakorlattal kapcsolatos gondolkodásának kulcsfogalma az ember eredeti természetét leíró
muzulmán fogalom, a fitra. Ez a benyomásunk csak megerősödhet, ha a róla szóló
olyan tanulmányokat is megvizsgáljuk, amelyek szerzői között Olivier Carré,4
William Shepard,5 Sayed Khateb6 vagy mások szerepelnek, hiszen gondolatainak elemzése és kibontása során előbb-utóbb (akár csak futólagosan is) kitérnek
Szajjid Qutb fitra-koncepciójára, illetve antropológiájára.
Ismert, hogy Szajjid Qutb tanári diplomával rendelkezett, nem tartozott a vallástudományban rendszeres oktatással képzett tudósok közé, és vallási ügyekben
tulajdonképpen ’világi’ vagy ’laikus’ szerzőnek számított, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Elképzeléseit azonban mégis az iszlám hagyományába
illeszkedve, közelebbről a szunnita iszlám nyújtotta keretek között fejtette ki, és
gondolkodásának valláselméleti alapjait az autodidakta módon elsajátított szun3
4
5
6
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Szajjid Qutb, Fí zilál al-Qur’án, 31. kiadás, 1-6. kötet, Dár al-Surúq, Kairó-Bejrút, 2002.,
Sayyid Qutb, Milestones, [angol fordítás], Islamic Book Service, New Delhi, 1998., Szajjid
Qutb, Khaszá’isz al-taszavvur al-iszlámi, Dár al-Surúq, Kairó, 1996.
Olivier Carré, Mysticism and Politics, A Critical Reading of Fi Zilal al-Qur’an by Sayyid
Qutb, translated from the French by Carol Artigues and revised by W. Shepard, E.J. Brill,
Leiden 2003.
William Shepard, Sayyid Qutb and Islamic Activism. A Translation and Critical Analysis of
Social Justice in Islam. E.J. Brill, Leiden 1996.
Sayed Khatab, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahilijjah, Routledge,
London 2006. és Sayed Khatab, The Power of Sovereignity: The Political and Ideological
Philosophy of Sayyid Qutb, Routledge, London 2006.

nita hagyomány biztosította. Minthogy pedig a fitra jelentős szerepet tölt be az
iszlám emberképének megfogalmazásában, első lépésként a fogalom szemantikai
és történeti problémáit tekintjük át úgy, ahogy az a szunnita muzulmán tradícióban
megfogalmazódott.

A fitra
Mint minden muzulmán fogalommal kapcsolatban, itt is az első feladatunk az,
hogy az arab szó alapjelentését vizsgáljuk meg, és elemezzük, milyen értelemben
használja a Korán.
Jól ismert, hogy a fitra szó a ftr7 gyökre megy vissza, az inf. fatr. Az igei alapjelentés „felhasít, szakít, feltör”, bár a tudósítások szerint az iszlám korai korszakában nem volt egyértelmű a jelentése. Egy hagyomány szerint az első generáció
nagy tekintélyű tudósa, a próféta unokaöccse, Abdalláh Ibn Abbász (megh. 687)
mindaddig nem értette a kifejezést, amíg nem hallott egy beduint arról beszélni,
hogy kutat ásott, s ennek kifejezésére a fatara igét használta az eredeti arab saqqa
(’széthasítani, feltörni, felszakítani’)8 értelemben.
A Koránkonkordancia szerint a következő alakok fordulnak elő a Korán szövegében:
fatara, tafattara, infatara, fátir és fitra.9 A Korán szemantikai szempontból két tartományban használja a szót illetve a paradigmatikus származékokat. Egyrészt a „széthasítani, feltörni, felszakítani” értelemben, mint pl. a 19. szúra 90. versében: „Kis híja,
hogy az egek szétszakadnak /yatafattarna/”.10
Másrészt a – fatara –„megteremtette” értelemben, ahogy pl. 21. szúra 56. versében
olvashatjuk: „A ti Uratok az egek és a föld Ura, aki megteremtette (fatarahunna)
azokat”, azaz „létrehozta, valami új dologként elsőként kialakította”. Ennek származéka a fátir (act. part.) „teremtő/létrehozó” jelentésben, ez hat helyen fordul elő pl. a
7

8
9
10

A dolgozatban nem alkalmazom a tudományos átírás rendszerét. Így ennek értelmezésével
sem terhelem az olvasót, de számítok a szakértők megértő türelmére. Az arab szavakat
olyan latin betűkkel írom át, amelyek az azonos vagy a lehető legközelebbi magyar hangokat jelölik.
D. B. McDonald, „Fitra” in The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Vol. 2. E. J. Brill,
Leiden, 1992. 931-932..
Muhammad Fu’ád Abdalbáqi, al-Mu’dzsam al-mufahrasz li-alfáz al-Qur’án al-karím, Dár
al-Hadísz, Kairó, 1996, 633.
A Korán idézeteket Simon Róbert fordítása szerint közlöm, legfeljebb olyan módosítással,
amely az értelmezéshez szükséges. Korán – A Korán világa, az 1923. évi kairói kiadás
szövegéből fordította Simon Róbert, 4. kiadás, Magyar Helikon, Budapest 2001. (A továbbiakban: Korán, illetve Simon, A Korán világa). [A két mű egy kötetbe kötve, de külön
számozással jelent meg.]
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„fátir al-szamavát” – „az egek teremtője/létrehozója” összetételben: (6,14; 12,101;
14,10; 35,1; 39,46; 42,11).
A szóban forgó fitra valójában ennek a második jelentéstartománynak a módosulásával állt elő, s az „eredeti elrendezés” értelemben a Korán 30,30 versében
fordul elő: Fa-’aqim wadzshaka li-’l-díni hanífan – fitrata alláhi al-lati fatara alnásza ’alajhá – lá tabdíla li-khalqi alláhi – dzálika al-dínu l-qajjimu – va-lákinna
akszara al-nászi lá ja’lamúna.
„Úgy fordítsd az arcodat a vallás felé, mint egy haníf, Allah azon elrendezése szerint, amelyre az embereket teremtette. Márpedig amit ő teremtett,
nem lehet megmásítani. Ez az igaz vallás, bár az emberek többsége nem
tudja.”11
Az itt megfigyelhető jelentésmódosulás (fitrata alláhi al-lati fatara al-násza
’alajhá) etióp kölcsön-jelentésre megy vissza, ahol a szó fetrat alakban fordult
elő.12 A szó nyelvi szempontból nomen speciei (ism al-naw’),13 vagyis az ige
alapjelentésének cselekvési módját fejezi ki. Koráni értelme szerint „az [eredeti]
teremtés módja, célja”, mégpedig olyan mód, amelyben éppúgy szerepet játszott
maga a teremtés aktusa, mint a létrehozott dolog potencialitása. Ez aztán a későbbiek során aktualizálódik, s így a fitra egyfajta archetípus,14 amely magába foglalja és utat ad a teremtett dolognak arra, hogy önálló magateremtődési folyamattal
tételeződjön.15
Megállapíthatjuk tehát, hogy a szó koráni használatának tanúsága szerint az iszlám antropológiai tanításában az embernek olyan eredeti, teremtett természete
11

12
13
14
15
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A Korán 30,30 versének fordítása Simon Róbertnél a következő: „Fordítsd hát orcádat
haníf gyanánt az [igaz] vallás felé, Allah eredeti elrendezése szerint, amelyben elrendezte
az embereket! Allah teremtését nem lehet megváltoztatni! Ez az igaz vallás! A legtöbb ember azonban nem tudja.” Korán, 289.) Ugyanezt Németh Pál így ültette át magyar nyelvre: „Úgy fordítsd arcodat a vallás felé, mint haníf, Isten teremtési rendje (fitra) szerint,
melyre az embereket teremtette, mert azt, amire ő teremtett, nem lehet megmásítani. Ez az
igaz vallás, a legtöbb ember azonban nem tudja.” L. Németh Pál, „Haníf és muszlim – A
„haníf” szó jelentése a Koránban és a keresztény arab irodalomban”, in A segítő kéznek ez
a mesterfogása, VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, szerk.: Dobrovits Mihály, Lilium
Aurum, Dunaszerdahely 2011. 109-115. 114.
D. B. McDonald, „Fitra” in The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Vol. 2. E. J. Brill,
Leiden, 1992. 931-932.
Wright, W., A Grammar of the Arabic Language. Third Edition, Bejrút 1974. 123D –
124A-C.
Simon, A Korán világa, 305.
Uo. Megjegyezhetjük továbbá, hogy ismert a tőből képzett passzív – futira – alak is, ami
azonos jelentésű a tubi’a, inf. tab’ szóval, illetve szinonimája a khutima, inf. khatm, „belenyomva, belepecsételve lenni” jelentésű szónak.

van, amely potenciája révén képes arra, hogy egyfajta magateremtődési folyamattal kiteljesedjen, és így a hívő ember beállítódásának alapjául szolgáljon. Ez
a beállítódás rendkívül bonyolult, és az iszlám egészét érintő kérdéseket vet fel,
amelyek tisztázásához először a fitra fogalmára támaszkodó hitviszony problémáját vizsgáljuk meg.
*
Az iszlám mind a Korán, mind a vonatkozó hadíszok tanúsága szerint azt tanítja,
hogy az ember Allahnak belső veleszületett ismeretével születik a világra.
Ez az Allahról szóló ismeret vagy tudás azonban nem tudatos vagy információ-jellegű dolog, hanem egyfajta természetes hit, olyan természetes állapot, beállítódás,
amelyik minden gyermekben megismétlődik, és jelen van. Ezt az álláspontot fogalmazza meg a vonatkozó prófétai hagyomány is: (Kull maulúd júlad ’alá l-fitra)
„Minden újszülött, mondta a próféta, a fitra állapotában születik, aztán a szülei
csinálnak belőle zsidót, keresztényt vagy tűzimádót.” 16 A hadísz egy másik változatában a próféta az eredeti kijelentéshez hozzáteszi még, hogy „és ha a szülei
muzulmánok, akkor muzulmánt (ti. nevelnek belőle)”.
A Korán (30,30) erre a fitra-ra vonatkozóan mondja, hogy „ez az az állapot, amelyben (természetes elrendezésben) Allah megteremtette az emberiséget”. Az ember
tehát Allah eredeti, beléje oltott ismeretével jön a világra. Ezzel összefüggésben
Németh Pál utal arra, hogy a természeti istenismeret (notitia Dei naturalis) fogalmát a keresztény teológia is ismeri, „melyben az ember a természet világosságából
(ex luminae naturae) felismeri valamiféle (teremtő és világfenntartó) isteni valóság (aliquod suprenum numen) létét.”17 De olyan különbségek vannak a két rendszer között, hogy ez a látszólagos hasonlóság éppen az eltérésekre világíthat rá.
A Korán szókészletének elemei bizonyos jól körülhatárolható körökben szorosabb
kapcsolatban vannak egymással. A fitra szót ilyen különleges kapcsolat fűzi a haníf
szóhoz. Jól ismert, hogy Ibrahim/Ábrahám (a Bibliában Ábrahám, de minthogy a
szerepük a sok hasonlóság mellett mégiscsak különböző, talán nem lesz fölösleges
és céltalan, ha a különbözőséget névhasználatbeli különbözőséggel éreztetem) a
Koránban robusztus és dinamikus egyéniség, aki a muzulmánok számára rendkívüli jelentőségű személyiséggé válik.

16
17

Abú Abdalláh Muhammad Al-Bukhári, Szahíh al-Bukhári, kiad. Qászim al-Sammá’i alRufá’i, 1-9. kötet, Dár al-Qalam, Bejrút, 1987. 2. k. Kitáb al-dzsaná’iz, 587.
Németh Pál, „Haníf és muszlim – A „haníf” szó jelentése a Koránban és a keresztény arab
irodalomban”, in A segítő kéznek ez a mesterfogása, VIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, szerk.: Dobrovits Mihály, Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2011. 109-115. 114.
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A róla szóló beszámolók olyan személyiség szellemi utazását vetítik elénk, aki
„veleszületett Allah-hitének eredeti elrendezettségéből, beállítódásából” (fitra)
indul az istenkeresésre, majd csalódásokon és kétségeken át eljut az egyetlen Allahban való hithez, és a hitben való teljes bizonyossághoz. A Korán 6,74-79 szakasza arról számol be, hogy Ibrahim/Ábrahám a körülötte feltárulkozó mindenségen gondolkodott, és arra a következtetésre jutott, hogy ennek az univerzumnak
egyetlen urának kell lennie. Először egy csillaggal, majd a Holddal azonosította
a ragyogásuk miatt. Később azonban a csillag, majd később a Hold is lement, és
Ibrahim/Ábrahám kiábrándultan reagált a jelenségre, „Nem szeretem a lenyugvókat.” (6,76). Sőt, a Holddal kapcsolatban, amikor lenyugodott, már azt mondta:
„Ha nem vezet engem az én Uram az igaz útra, bizony tévelygő leszek a tévelygő
néppel.” (6,77). Ezt követően a Napot látta megfelelőbbnek, hiszen nagyobb volt
és ragyogóbb, mint az előbbiek. A Korán így idézi fel a szavait: „Ez az én Uram.
Ez nagyobb.” (6,78). Amikor azonban az is lenyugodott, azt mondta. „Bizony én
ártatlan vagyok abban, hogy ti [más isteneket] társítotok [Allah mellé]”. (6,78).
S ennek folytatásaként még kijelentette, hogy „Arcomat hanífként afelé fordítom,
aki megteremtette az egeket és a földet. Én nem vagyok olyan, aki társat tulajdonít
[az Úrnak]”. Az egymásra következő jelenetekben jelzésszerűen, csak utalásosan
fogalmazódik meg – a Korán jellegzetes előadási technikájának megfelelően –,
hogy belső indíttatásától, beállítódásától vezérelve Ibrahim/Ábrahám rátalál az
egyetlen Allahra. Ebben az értelemben tehát Ibrahim/Ábrahám az emberiség hőse
lett, aki beállítódásának, illetve veleszületett természetes istenismeretének alapján
képes volt felfedezni az egyetlen igaz Allah valóságát, s így a monoteista hívő
archetípusát képviseli.18 Felbecsülhetetlen jelentőségű ez a mozzanat Allah és az
emberiség kapcsolatának történetében, s több szempontból is elemzésre érdemes,
pl. az Ibrahim/Ábrahám vallása (millat Ibrahim) tekintetében, most azonban csak
két vonatkozását emeljük ki.
Az egyik a prófétaság intézményének megalapozása. Az ember ugyanis, mint láttuk, az iszlám fitra-fogalma szerint veleszületett eredeti elrendezésében egyfajta
istenismerettel rendelkezik, és egyfajta monoteista hajlamot tudhat magáénak.
Ezzel együtt azonban ki van téve a rossz kísértésének és általában az igaztalanságnak, amelyek az embert a bűnök elkövetéséhez, a hanyatláshoz és végső soron
a politeizmushoz vezetik. Allah e kísértések következményeinek legyőzése érdekében küldi a prófétákat, azért, hogy figyelmeztessék az embereket, és visszatérítsék őket az igaz hitre. Az emberek pedig a figyelmezetések hatására rendszerint
képesek lesznek arra, hogy felismerjék, illetve megtalálják magukban az egyistenhitre való indíttatást, és feladják tévelygő, tévedéseken alapuló szemléletüket. A
18
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Isten így adta meg neki a prófétaság adományát, sőt bensőséges barátjává választotta
(khalíl), és végső soron az emberiség vezetőjévé nevezte ki.

világtörténelem prófétái tehát ehhez az alaptörténethez kapcsolódva végzik küldetésüket: az embereket visszatérítik Ibrahim/Ábrahám eredeti és tiszta hitéhez, a
hanífságként is ismert állapothoz, amelyben az ember egyistenhívő, de nem zsidó
és nem keresztény, hanem egyszerűen a hit embere, aki alárendeli magát Allahnak.19
A másik kérdés a muzulmán hitviszony sajátosságainak megértéséhez vezet,
amennyiben rámutat arra, hogy Ibrahim/Ábrahám a természet racionális megismerésének útját járva jut el az egyetlen igaz Istenhez, és miután felismerte, azonosította és tudással bírt róla, a hite tárgyaként fogadta el. Ha mármost Ibrahim/
Ábrahám megtérésének menetét a hitviszony genezisének tekinthetjük, akkor világosan látható, hogy a muszlim hívő hitviszonya egészen más szerkezetet mutat,
mint például a keresztények hitviszonya.
Egyfelől William Cantwell Smith elemzéseire20 hivatkozva rámutathatunk arra,
hogy a hit – ímán21 – az iszlám felfogása szerint taszdíq, azaz olyan fogalom,
amely a hit tárgyára vonatkozóan azt mondja, hogy a hívő azt „igaznak, őszintének
tartja, s egyúttal sajátjává teszi, jóváhagyja, aktualizálja azt”.22 Olyan szellemilelki jelenségről van szó, amelyben a racionális ismeret egy fajtája megelőzi a tulajdonképpeni hitet. Az ember megismeri, belátja a dolog igaz mivoltát és elhiszi,
bízik, hisz benne. A racionális aktus mintegy megelőzi magát a hitet. Ezzel szemben a keresztény felfogás a hitet kegyelemnek tekinti, s a hívő itt utólag törekszik
arra, hogy kognitív erejével igazolja mély meggyőződését, hitét. A racionális elem
tehát a hit másik oldalán van.
Az iszlámban a racionális mozzanat alapozza meg a hitet. Joggal hívják fel a figyelmet a kutatók arra, hogy a tudás jelentésű szó, illetve származékai a Korán
minden oldalán többször is előfordulnak. A muzulmánok a tudást és a belátást, s
aztán ebből következően a beláttatást is közvetlen felismerésnek és aktualizálásnak tartják, és az így realizálódó taszdíqot feltétlen erejűnek tekintik. Ezért például
a térítést is könnyen kivitelezhető feladatnak látják, hiszen e logika szerint a racionálisan igaz dolog „igaznak tartásával” szemben csak „a hazugságnak tartás”
(takdzíb) képzelhető el. Ez pedig csak akkor következhet be, ha valaki szándéko19
20
21

22

Vö.: Simon, A Korán világa 43-45.
William Cantwell Smith, „Faith as Tasdíq” in Islamic Philosophy and Theology, ed. P.
Morewedge, New York 1979.
A hit az iszlám szerint taszdíq (’igaznak tartás’) a szívben, iqrár (’megvallás’) a megnyilatkozásban és ’amal (’munka’) gyakorlatban. (i’tiqád [vagy taszdíq] bi ‚l-qalb, iqrár
bi ‚l-liszán [vagy qaul], ’amal). L. Gardet, „Ímán” in The Encyclopaedia of Islam, New
Edition, 3. k. E.J. Brill, Leiden 1986. 1170-1174.
William Cantwell Smith, „Faith as Tasdíq” in Islamic Philosophy and Theology, ed. P.
Morewedge, New York 1979. 106.
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san és akaratlagosan fordul szembe a nyilvánvaló igazsággal, és ennek során a
személyes kapcsolatra sincs tekintettel. A hit a muzulmánok szerint az ember pozitív válasza arra, amit megismer, a nem-hit a megismert dolog elutasítása, elvetése, szándékos negligálása. Világosan látszik tehát, hogy a két vallás a hitviszony
szerkezetében lényeges különbözőséget mutat.
Másfelől a végső időkre vonatkozó elképzelésekben is lényeges különbséget állapíthatunk meg a két vallás között. A kereszténység számára meghatározó jelentősége van a megváltás teológiájának, miközben az utolsó ítélet teológiája az, ami
ebből a szempontból az iszlám sajátosságát adja. A központi elem itt az eredeti bűn
kérdése. A keresztények hisznek az eredendő bűnben, és tudják, hogy a hívőt csak
az isteni kegyelem válthatja meg, saját képessége és lehetőségei nem terjednek ki
erre.
Ezzel szemben az iszlámban Mohamed, az utolsó próféta, éppen azt hirdeti, hogy
mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy megmeneküljön az örök kárhozattól. Allah közli az emberrel a tennivalókat a saría – vallástörvény – a keretében, s ha az
ember ezeket betartja, akkor Allah ennek megfelelően ítélkezik majd a hívő felett
az Utolsó Ítélet Napján. Szajjid Qutb a kinyilatkoztatással kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az iszlám üzenetének alapja az, hogy az embernek minden kétely nélkül el kell fogadnia a saríát, s végre kell hajtania az abban megfogalmazottakat.23
A két vallás ilyen különbözősége, amely a megváltás kegyelmének és a cselekedetek végső megítélésének vagy értékelésének szembenállásában fogható fel, úgy is
átfogalmazható, hogy a kereszténység alapelvek, princípiumok szerint funkcionál,
míg ezzel szemben az iszlám az isteni törvényt, az előírásokat és a szabályokat
hangsúlyozza. A kereszténység alapelveket, princípiumokat, értékeket állít, amelyek mint támpontok szabályozzák, és rendezik a cselekedeteket, de ezek az alapelvek nincsenek kibontva és megjelenítve jogilag értékelhető példák vagy minták
formájában. Igazodási elvek, amelyeket mint ilyeneket fog fel a hívő, és cselekedetei során ezek figyelembe vételével dönt.
Az iszlám a kereszténységgel szemben inkább a saría, a konkrét jogi előírások és
világosan megfogalmazott szabályok alapján működik. Az iszlám orthopraxisa és
a kereszténység orthodoxiája éppen ezért áll egymással szemben. A praxist irányító saría előírásai a hívő számára felülírhatatlanok, függetlenül attól, hogy a rituális
(ibáda), vagy a közösségi életre (mu’ámalát) vonatkoznak-e. De nincsen egység
az alkalmazásukban, hiszen a muzulmánok egy része szerint a törvényértelmezés
23
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Ehhez l. a Korán kommentár bevezetésének elemzését in Tüske László, „A muzulmán
vallási megújulás néhány kérdése, jegyzetek Szajjid Qutb értékeléséhez”, in A kívánt világosság; VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, összeállította Dobrovits Mihály. Lilium
Aurum, Dunaszerdahely 2009, pp. 359-386.

már a kinyilatkoztatással lezárult, más részük szerint az iszlám történelmi fénykorában következett ez be, míg megint más részük nyitva hagyja az értelmezések
lehetőségét, sőt, ebben látja a modernizáció lehetőségét.
A saría kapcsán az is megfigyelhető, hogy ahogy nem jogásziasodott el a kereszténység, az iszlámban ugyanúgy nem vonták el az általános elveket és princípiumokat a szabályokból, rendelkezésekből és előírásokból. A hívő mindenkori
feladata a konkrét rendelkezés maradéktalan követése és a szabályok betartása.
Cselekedeteinek egymásutánjában egyetlen szempont érvényesül csupán: vajon
az adott cselekedet megfelel-e az isteni rendelkezéseknek vagy sem. Mert előbbi
esetben elnyeri a jutalmat, az üdvözülést, míg a másik esetben kárhozat és örök
szenvedés lesz az osztályrésze.24
*
Néhány antropológiai szempontból jelentős elemet vonhatunk el a fentiekből:
létezik az emberben egy veleszületett hajlandóság, hajlam vagy beállítódás Allah megismerése felé, ahogy ezt Ibrahim/Ábrahám példázata mutatja nekünk. S
ugyanígy benne van az emberben a rosszra való hajlam is, de Allah ennek hatása
ellen prófétákat küld az emberiséghez, akiknek az a funkciója, hogy visszatérítsék
őket eredeti természetükhöz, és hitükhöz. Ha pedig az ember megismeri és tudja
az igazságot, akkor annak aktualizálásával megfelel eredeti természetének, és a
gyakorlati előírások követésével kiérdemelheti az Utolsó Ítélet Napján az üdvösséget.
A fitra tehát az ember veleszületett természetes elrendezettsége, az egyistenhitre
– a haníf monoteizmusára – való hajlammal vagy beállítódással. A vallásos irodalomban ennek a fitra (haníf) fogalomnak legalább kétféle értelmezése lehetséges.
Az egyik a specializált vagy jogi definícióból indul ki, a másik az univerzális vagy
teoretikus értelmezésre tesz kísérletet.
A vallásjogi definíció szerint25 az iszlám hit az ember veleszületett természetes
elrendezettsége, kvázi-biológiai adottság, az egyén inherens tartozéka attól a pillanattól kezdve, hogy a világra születik. Ez a definíció azt állítja, hogy az újszülött
született muzulmán és természetes módon tartozik az iszlám világához: ahogy a
hadísz mondja: „minden gyermek természeti elrendezettsége szerint születik, és a
szülei csinálnak belőle zsidót vagy keresztényt, vagy tűzimádót”.26
24
25
26

Vö.: Mark Gould, „Understanding Jihad – An authentic Islamic tradition”, Policy Review,
No. 129. February 1, 2005.
Vö.: Geneviève Gobillot, La fitra: la conception originelle ses interprétations et fonctions
chez les penseurs musulmans, Institut Français d’Archéologie Orientale, Kairó 2000. 11.
Abú Abdalláh Muhammad Al-Bukhári, Szahíh al-Bukhári, kiad. Qászim al-Sammá’i alRufá’i, 1–9. kötet, Dár al-Qalam, Bejrút, 1987. 2. k. Kitáb al-dzsaná’iz, 587.
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A definíció alapja tehát az, hogy az eredeti elrendezettség gyakorlatilag azonos a
muzulmán állapottal, s hogy az ettől való eltérés az eredeti muzulmánságtól való
eltérést jelenti, olyan változást, romlást, amelyet a kísértő, a kísértés idéz elő. Az
eredeti állapot ezért nevelésre és folytonos ellenőrzésre szorul. Így ez a definíció
a vallásjogászok terrénumát nyitja meg. Ebből ugyanis magatartásbeli következmények származnak, amelyek az iszlámhoz való tartozás demonstrálására szolgálnak: a reggeli ima, a napnyugtakor mondott ima, a tej előnyben részesítése a
borral szemben, stb. S ezen túlmenően alapvető testi előírások kapcsolódnak az
így értelmezett fitra teljessé tételéhez: ezek a körömvágás, a bajuszvágás, a hónaljszőrzet eltávolítása, a szeméremtest szőrzetének eltávolítása és a körülmetélés.27
Ennek a vallásjogi definíciónak alapvető társadalmi következményei vannak.
Mindenekelőtt arra kell utalni, hogy egy muzulmánt felépíteni, vagy kialakítani
azt jelenti, hogy meghatározott testi képzésben kell részesülnie. A születéskor a
fület célozzák meg, hogy ismerős legyen számára Allah és Mohamed próféta neve,
azzal, hogy a hitvallást elmondják neki, a fejét leborotválják a hetedik napon, a
névadás napján, majd a körülmetélés következik, nyilvánvalóan tisztasági intézményként. Később ehhez kapcsolódik az imák elmondásának, az ehhez szükséges
mozdulatoknak a megtanulása, a böjtölés megismerése. Majd a házasság intézménye következik, amely a megelégedettség, az önellenőrzés és a reprodukció funkcióit tölti be. Ezek mind a hit társadalmi-testi kifejeződései, amelyek az egyénnek
a muzulmán közösséghez való tartozását demonstrálják. A hit – ebben a felfogásban – kijelentések és cselekedetek sorozata a nyilvános és a privát térben, melynek
során a hit és a rituális cselekedetek kölcsönösen támogatják és erősítik egymást.
Egyesek számára nincsen valódi hit a cselekedetek nélkül, hiszen a cselekedetek jelentik azt, hogy valaki beletartozik a muzulmának hatalmas közösségébe, az
ummába. Máshogyan fogalmazva: a hit folyamatos és ismétlődő demonstráció,
amit minden nap és minden évben meg kell ismételni, és másokkal együtt kell
végezni, életmódszerűen és többnyire mások előtt. A muzulmán hit – innen nézve
legalábbis – egyfajta demonstratív életmód.
A vallásjogi definíció a társadalom hierarchikus szerkezetét alakítja ki a szűkebb
vagy tágabb családban, a munkahelyen és a politika világában, és ezt elfogadtatja, elismerteti a hívővel. Azzal, hogy tisztázza a férfi és női szerepeket, a vezető
és a vezetettek viszonyát, hogy rögzíti a muzulmánok hovatartozását, de azzal
is, hogy a nem-muzulmánokat másodrangú polgároknak, dzimmiknek tekinti. A
keresztények és a zsidók nem kényszerülnek arra, hogy feladják hitüket az iszlám
27
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Más szövegek további testi előírásokat jelölnek meg, mint a szakálligazítás, a fogmosás,
az ujjak és lábujjak közeinek tisztán tartása, a vízzel való tisztálkodás az ürítések után. Jól
látható, hogy ezek a rituális testi tisztaság előírásai, amelyek arra irányulnak, hogy a test
eredeti tisztaságát helyreállítsák.

világában – lá ikráha fí ’l-dín (Korán 2, 256, a vallásban nincsen kényszer!),28
– de ennek következtében valódi másodrangú szerepet töltenek be a társadalomban. A történeti forrásokból tudjuk, hogy számos korlátozást kell elviselniük a
muzulmánokkal szemben a fegyverviselet, lovaglás, imaházépítés vagy -felújítás
vonatkozásában, csengő vagy más megkülönböztető viselet hordásában stb. S ezeken túl sajátos adófajtát is kell fizetniük, a dzsizját (fejadót) a számukra nyújtott
védelemért cserébe.
A fitrának ez a speciális jogi definíciója és következményei igazolják és biztosítják
az uralmi helyzetben lévő muzulmán többség uralmát, legitimizálják a muzulmán
társadalomnak önmagával és közvetlen környezetével szemben támasztott követeléseit. S a vallásjog eredeti szkeptikus álláspontját29 mintegy kiteljesítve – nem
a hívők szellemi-lelki életére, hanem a hit gyakorlati megélésére, a hívő külső
állapotára – a forum externumra – irányítja a figyelmet.
Ezzel szemben a teoretikus meghatározás azt mondja, hogy a fitra az ember alapvető és eredeti elrendezése, természetes állapota, amely az Allahhal, az egyedülivel kötött pre-egzisztens szerződés alapján áll, és így az emberi természetnek
egyfajta természetfölötti jelleget biztosít.
E képzet mögött egy mitologikus megállapodás (míszáq, aqd, ahd) rejtőzik, amely
Allah és az ember között volt megkötve, és azt tartalmazza, először, hogy az ember
Urának ismeri el Allahot, és másodszor azt, hogy az ember nem akar tévelygésbe esni.
A Korán 7, 172 verse ezt mondja: „és [emlékezzetek arra], amikor a te Urad Ádám
fiainak az ágyékából30 vette ki az ő utódaikat és sajátmaguk ellen tétetett velük
tanúságot. [Mondván]: „Vajon nem vagyok-e én a ti Uratok?” „De igen” – mondták ők –, tanúságot teszünk mellette.” „[Ezt azért tette,] nehogy a Feltámadás Napján azt mondjátok: Bizony nekünk nem volt tudomásunk erről.” Az ember összetett jellegét tehát eredeti elrendezettsége, vagy beállítódása és ez a pre-egzisztens
megállapodás biztosítja, amit gyakran eredeti szerződésnek31 is szoktak nevezni.

28
29
30
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Az iszlám toleranciájának igazolására ez az egyik leggyakrabban idézett Korán vers, de értelmezésével kapcsolatban nincs egyértelmű álláspont. L. Simon, A Korán világa, 72.
A muzulmán vallásjog szkepszise azon alapszik, hogy az embert külső cselekedeteiben
meg lehet ismerni, de azt valójában nem lehet tudni, hogy mi van szívében.
Simon Róbert utal al-Tabari (megh. 923) Koránmagyarázatára, ahol a hadíszanyag alapján al-Tabari azt állítja, hogy „Allah Ádám ágyékából teremtette meg az összes emberi
nemzedéket egészen a Feltámadás napjáig, határozta meg eleve a sorsukat, s tétetett velük
tanúságot az ő egyedülvalóságáról.” Simon, A Korán világa, 183.
Érdemes utalni arra, hogy a muzulmán szerzők szívesen állítják szembe az „eredeti bűn” fogalmát ezzel az eredeti – pre-egzisztens – szerződéssel. L. Yasien Mohamed, Fitra: The Islamic
Concept of Human Nature, Ta-Ha Publishers Ltd, London 1996. 25-32.
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Más szavakkal, az egyetemes-teoretikus definíció azt állítja, hogy az emberek az
egyetlen Allahban való hit ismeretében, ártatlanul és rituális értelemben tisztán
jönnek a világra. Ez az egyetemes értelmezés érvényesül a filozófusok és a misztikusok munkáiban. Abu Bakr Mohamed Ibn Tufajl (1110–1185) Hajj ibn Jaqzán
c. filozófiai értekezése (, amely magyarul A természetes ember32 címmel jelent
meg) egy olyan történetet mond el, amelyben a főhős külső segítség nélkül, pusztán egyéni képességei birtokában jut el az egyetlen Allahhoz, illetve a misztikus
vallásgyakorláshoz, s ezzel mintegy paradigmatikus mintát ad a hívő adott körülmények között megvalósítható magatartásához.
A teoretikus definíció képviselőinek alapállása szerint maga az iszlám összhangban van az ember eredeti elrendezettségével, éppen-így teremtettségével. Ez
a képzet gyakorlatilag a kezdetektől jelen van a muzulmán gondolkodásban. A
teológusok azonban számos problémát érzékeltek ezzel kapcsolatban. Azok a
gondolkodók, akik a fitrát és az iszlámot azonosították, szembe kellett, hogy találkozzanak a kinyilatkoztatás kizárólagosságának problémájával. Ha ugyanis az
állítható, hogy az iszlám nem más, mint az ember eredeti természetében jelen levő
dolgok megismétlése és megerősítése, akkor nincs szükség további részletes utasításokra és előírásokra, az isteni törvényben megfogalmazott korlátozásokra stb.,
mert hiszen definíció szerint mindezek a törvények elvonatkoztathatók az emberi
reflexió révén.
A korai teológusok közül a mu’taziliták és a síiták egy része elfogadta ezt az érvelést, és azt tartotta, hogy az emberi természet ugyanazokat a törvényeket és szabályokat tartalmazza, mint amelyeket az iszlám kinyilatkoztatása hozzáférhetővé tett
az emberek számára. Mások azonban nagyon szigorúan elítélték és támadták ezt a
nézetet, és valójában a kinyilatkoztatás aktusának a leértékelését látták benne. Ez
utóbbi csoport képviselői azzal érveltek, hogy az ember eredeti természete, a fitra
különbözik az iszlámtól, mert az iszlám többet tartalmaz, mint amit az intuíció
révén, vagy a logika eszközeivel, vagy a természet megfigyelésével meg lehetne
ismerni. A viták végül is oda vezettek, hogy általános muzulmán álláspontként az
rögzült, hogy a fitrának egy része a beállítódás, a monoteizmusra való hajlam, de
az isteni kinyilatkoztatással közölt törvény szabályai és előírásai nem tartoznak
hozzá. Ez a teológiai álláspont végső soron egybehangzott azzal, hogy a Korán a
fitrát a haníf egyistenhitével azonosította.
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Abú Bakr ibn Tufajl, A természetes ember (Hajj ibn Jakzán), ford. Katona Tamás és Molnár
Imre, Európa Könyvkiadó, Budapest 1961.

Szajjid Qutb a fitráról és a dzsihádról
Mark Gould a kétezres évek közepén feltette az iszlámmal foglalkozó szakértők
egyik legnyugtalanítóbb kérdését: vajon lehet-e az iszlám egészéből elvont értékek alapján legitimizálni az iszlám nevében fellépő szervezetek erőszakos cselekedeteit? Vagy másképpen fogalmazva: vajon létezik-e valamilyen belső kapcsolat az iszlám vallási elkötelezettség – és a politikai erőszak között?33 S rögtön meg
is válaszolja a kérdést a társadalomtudós válaszával. Nem, nincsen ilyen kapcsolat
a vallás és a politikai erőszak között. Minden nagy vallási hagyomány alkalmas
arra, hogy legitimizálja a politikai erőszakot, és a társadalomtudományok részletes
elemezésekkel tárhatják fel azokat a körülményeket, amelyek a helyzetből fakadóan, de normatív szempontból is az erőszak alkalmazásához vezetnek.
Ezzel együtt világosan megfogalmazza, hogy a muzulmán vallási elkötelezettségnek (religious commitment) jelentősebb szerepe van az erőszakos akciók végrehajtásában, mint ahogy azzal számolni szoktak a társadalomtudósok, bár azok
értékelése során figyelembe kell venni a konkrét szituációt és a körülményeket is,
általában véve.
Ha most visszatérünk eredeti kérdésünkhöz, hogy ti. milyen megfontolás alapján
helyezte Szajjid Qutb a dzsihádot, azaz a dzsáhilijja felszámolását a hívő kompetenciájába, s miért várja el, hogy a hívő önmagától lépjen fel az olyan akadályok
elhárítása érdekében, amelyek akadályozzák a szabad vallásgyakorlást, akkor a
szunnita hagyomány fentiekben vázolt hitértelmezésével kaphatunk egy olyan közelítő választ, amelyik ebben az értelemben közel áll Mark Gould eredményeihez.
Úgy tűnik fel, hogy Szajjid Qutb fitra értelmezése éppen az ő „vallási elkötelezettség” fogalmának a sajátosságaihoz kapcsolódik.
A fentiekben megfogalmazott általános megfigyelések ugyanis úgy összegződnek
nála, hogy egyszerre két gondolati irányzat örökösének látszik. Olyan környezetben dolgozott, amelyikben két szellemi vonulat uralta az intellektuális életet. Az
egyik a hagyományos hanbalita irányzat tradicionalizmusa és antiracionalizmusa
volt, ahogy az mindenekelőtt Ibn Tajmijjának (megh. 1328) a huszadik század első felében újra kiadott írásaiban megjelent. A másik szellemi irányzat
tradicionalizmus-ellenességgel és racionalizmussal jellemezhető. Ennek képviselői között az iszlám reformjának (iszláh) olyan képviselőit találjuk például, mint
Muhammad Abduh (1848–1905).
Történetileg tekintve a hagyományőrző teológusok, akik a Korán és a prófétai hagyomány literális olvasatának alapján fejlesztették ki nézeteiket, a fitrát a
haníffal azonosító nézetet képviselték, s ezt támogatták azzal a prófétai mondás33
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sal is, ami arra utalt, hogy a zsidók és a keresztények gyermekei nem követik a
saját fitrájukat.34 Szajjid Qutb fitra-értelmezése az alapokat tekintve Ibn Tajmijja
tradicionális gondolkodását35 követi. Mindenekelőtt abban látható ez, hogy Ibn
Tajmijja a fitráról szóló írásában azt tanítja, hogy az emberekben természetes hajlam van arra, hogy muzulmánok és ne keresztények vagy zsidók vagy többistenhívők legyenek. Annak ellenére, hogy az ember úgy születik, hogy nincsen semmilyen ismerete a vallásról és a vallás törvényeiről, „az ember eredeti elrendezettsége
(fitra) az iszlámot követeli meg (jaqtadi). Az emberi természet az iszlám ismeretét
és szeretetét kívánja. Ezek a fitrában lévő igények és szükségletek (múdzsibát) az
életkor előre haladásával fokozatosan növekednek, és mind jobban kifejlődnek. Ez
az előrehaladás ahhoz hasonló, ahogy a tejre, majd [ezt követően] a szilárd táplálékra van szüksége az újszülöttnek, egymást követő sorrendben.” A felnőtteknél ez
a spirituális igény fejlettebb és meghaladja a testi szükségleteket. Ha az emberek
ép és változatlan módon megőrzik fitrájukat, akkor az iszlámot fogják választani,
mert az iszlám az, ami kielégíti morális vezetés iránti igényüket. A keresztények és
a zsidók gyermekeinek esetében azonban nincsen kielégítve az iszlám és az iszlám
törvényei iránti igény, s ezek az emberek elvetik, ellene szegülnek annak, amire
tulajdonképpeni eredeti elrendezettségük vinné őket. Ezt mondja: „A gyermekek
sértetlen fitrával születnek, és ha épen és egészségesen megmaradnak, akkor a
fitra a tudás választására bírja rá őket, és nem a tudatlanság választására, a hit
választására és nem a hitetlenség választására. Ha azonban ezt a fejlődést valami
romlással és erkölcstelenséggel megakadályozzák, akkor a lélek elveti a fitrát… A
fitrához ugyanis hozzátartozik egyfajta képesség (quwwa), aminek [erős]hajlama/
vonzódása van a tudás és a hit irányába, ugyanúgy, ahogy az egészséges testben
is képesség van arra, hogy a javára szolgáló ételeket előnyben részesítse…” Más
kérdés, hogy a természeti adottság azonban nem elegendő, az emberben lévő képességen túl szükség van a kinyilatkoztatásra is. „Az iszlám – mondja Ibn Tajmijja
– csak a kinyilatkoztatás révén teljesíthető ki.” Így tehát az iszlám a maga teljes
kidolgozottságával és rendszerével nem része a fitrának, nincsen benne, és a vallás
törvénye – saría – nem is vezethető le a puszta ész révén. Szajjid Qutb messzemenően követi ezt a gondolatmenetet, másfelől azonban mégis jelentős szerepet
tulajdonít a racionalizmusnak, mondhatni (szakrális) racionalizmusnak, amely a
hitviszony taszdíq elemét helyezi a középpontba, s a vallási elkötelezettség racionálisan megalapozott szerkezetét alakítja ki.
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Abú Abdalláh Muhammad Al-Bukhári, Szahíh al-Bukhári, kiad. Qászim al-Sammá’i alRufá’i, 1–9. kötet, Dár al-Qalam, Bejrút, 1987. 2. k. Kitáb al-dzsaná’iz, 587.
Ibn Tajmijja, „Fí ’l-kalám ’alá l-fitra” in Ibn Tajmijja, Madzsmú’at al-raszá’il al-kubrá,
1–2. k. Ihjá al-Turász al-Arabi, Bejrút, 1972. 2. k. 331–349.

Így a mélyen gyökerező Ibn Tajmijja-féle tradicionalizmust és a Muhammad
Abduh féle (szakrális) racionalizmust egyesíti saját reiszlamizációs rendszerében.
Ennek központi eleme az iszlám és a dzsáhilijja megkülönböztetése és szembeállítása, illetve az ezekben megmutatkozó válság felszámolásának az igénye a dzsihád révén. S mindezeket megelőzi a tauhíd, Allah egyetlenségének a dogmája,
ami azonban misztikus színezetet kap azáltal, hogy bizonyos értelemben magába foglalja az egész emberi és természeti teremtett világot. Szajjid Qutb a Korán 30,30 versét értelmezve36 kiáll amellett, hogy az iszlám vallása harmóniában
van az ember eredeti elrendezettségével/természetével és – továbbá – a természet
(az egész teremtés!) rendjével. A „haníf-mivolt Allah eredeti elrendezése, aminek
megfelelően az emberiség teremtve volt” kijelentéssel kapcsolatban a következőket mondja: „Ezek a szavak az emberi lélek fitráját az iszlám vallás természetével
kapcsolják össze. Allah teremtette mind a kettőt, s mind a kettő megfelel annak a
törvénynek, amelyik a létezést kormányozza. Mind a kettő ennek a törvénynek és
irányultságának megfelelően harmóniában van a másikkal. Hiszen Allah, aki az
emberi szívet teremtette, ugyanaz, aki ezt az iszlám vallást adta az embereknek,
hogy eszerint ítélkezzenek, eszerint forduljanak hozzá, ezzel gyógyítsák ki a betegségekből, és ezekkel tartsák vissza a túlzásoktól. … Mind az emberi fitra, és mind
a muzulmán vallás szilárdan rögzítettek, ’nincsen változás Allah teremtésében’”
(30,30). És amikor a lelkek eltérnek a fitrá-tól, csak ez a vallás lesz képes arra,
hogy visszatérítse őket. Ez a vallás harmóniában van a fitrával – az emberiség és
a létezés fitrájával.”37
Szajjid Qutb szövegeiből világosan kiolvasható, hogy meglátása szerint az iszlám
vallása eredeti formájában összhangban van az emberi lélek természetével, azzal
a móddal, ahogy Allah a fitrával megteremtette. A fitra önmagában összhangban
van azokkal a törvényekkel, amelyek Allah teremtését, a világot kormányozzák.
Minthogy pedig Allah az, aki teremtette mind a hármat, a vallást, az emberi fitrát
és a természetet, nem lehet közöttük ellentmondás. Nem lehet ellentmondás vagy
összeférhetetlenség azok között a dolgok között, amelyek ezt a hármat kormányozzák. S valójában csak az iszlám az, ami az embert visszavezetheti eredeti
állapotába, az eredeti fitra állapotába, ha eltévelyedett volna tőle. Az iszlám az
egyedüli vallás, amelyik pontosan megfelel annak a módnak, ahogy az emberi
lélek, a világ és a vallás teremtve volt. Szajjid Qutb tehát harmonikus kapcsolatot tételez fel az isteni törvény, az ember és a között a mód között, ahogy Allah
megteremtette ezt a világot. Azt tartja, hogy a muzulmán saría nem sért semmit
sem, amit Allah teremtett, és nem is áll szemben azzal. Valójában, mondja, ez az
36
37

Ad Korán 30,30 Szajjid Qutb: Fí Zilál al-Qur’án, 5. k. 2755 skk.
Vö.: Sayed Khatab, The Power of Sovereignity: The Political and Ideological Philosophy
of Sayyid Qutb, Routledge, London 2006, 69–85.
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egyetlen olyan vallási alapon álló törvény, amelyik összhangban van Allah teremtésével, és adekvát módon válaszol annak igényeire és szükségleteire.
A dzsihád pedig így nem több és nem kevesebb, mint alapvető, elemi reakció,
mely a vallási elkötelezettség megnyilatkozásaként jelenik meg, és egyedüli eszközként alkalmas arra, hogy a vallás gyakorlása akadályait elhárítsa.
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UHRMAN Iván
professzor, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Szent István fiairól
Az az olvasó – és fájdalom, manapság az is igen ritka! –, akinek egyáltalán bármilyen elképzelése is van Szent István király családjáról, már a címbeli többes
számon megütközik. Hát többen is voltak? Mert a köztudatban egyedül Szent Imre
királyfi van benne annyira, amennyire.
Pedig a vonatkozó források azt teljes egyértelműséggel állítják, hogy az államalapító szentnek több fia volt. „István király ugyan több fiút is nemzett, de az egyik,
név szerint Imre, mindegyiknél kedvesebb volt az Isten és az emberek előtt egyaránt” – számol be Kézai.1 Majdnem ugyanígy, csak kicsit cikornyásabban a 14.
századi krónikakompozíció: „István király ugyan több fiút is nemzett, de a többi
között volt egy Imre nevű fia, akit az Isten szeretett, az emberek tiszteltek, s akinek
áldott az emlékezete.”2
Ezek a 13-14. századi történetírók nem térnek ki arra, hogy ha a királynak több fia
is volt, akkor Imrén kívül a többieknek miért nincsen nemhogy áldott, de semmilyen emlékezete sem. Ezt csupán a Szent István életét feldolgozó legendák közlik:
„…azt vette észre, hogy a titokzatos örök szándék fiai halálának próbatételén keresztül fenyegeti ostorcsapásaival, mert az ártatlanokat még csecsemőkorukban
vette el ugyanaz, aki adta.”3
1
2

3

Kézai Simon: Gesta Hungarorum. 43. (SRH I. p. 142.: At rex Stephanus plures quidem filios
genuit, sed super omnes unum genuit Emricum nomine, Deo et hominibus honorabilem.)
Magyarul in MCS (p. 108.) ford.: Bollók János
Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. 63. (SRH I. p. 312.: At rex Stephanus plures
quidem genuit filios, sed inter alios habuit unum filium nomine Emericum Deo amabilem
et hominibus honorabilem, cuius memoria in benedictione est.) Magyarul in KK (p. 40.)
ford.: Bollók János
Legenda maior Sancti Stephani regis 15. (SRH II. p. 390–391.: „Postquam inde propitiationis
dei medicamine convaluit, iterum eterni per secreti consilii quandam examinationem in filiorum
suorum obitu sensit imminere verbera quod in ipsis infantie gradibus insontes, genitor propter
amorem filii superstitis, sancte idolis viri Heinrici solatio compescuit.” Magyarul: ÁKÍF (p.
295.) ford.: Kisdi Klára. Alig különbözően Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo
conscripta 19. (SRH II.. p. 427.: „Postquam inde propitiationis dei medicamine convaluit,
iterum iuducis eterni per secreti consilii quandam examinationem in filiorum suorum obitu sibi
sensit inminere verba quos in ipsis infantie gradibus insontes, qui dedit, abstulit. De quorum
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A fenti szűkszavú információkat a tudományos kutatás kezdettől bizalommal fogadta. Amióta Pray György elsőként feldolgozta őket4, s hitelességük mellett
érvül hozta fel, hogy a veszprémvölgyi alapítólevél is többes számban beszél a
király gyermekeiről5, azóta a témát érintő szakemberek gyakorlatilag magától
értetődőnek fogadták el, hogy Szent Istvánnak több fia közül nőtt fel Szent Imre
egyetlenként: így Cornides Dániel6 Wertner Mór7, Pauler Gyula8, Karácsonyi János9, a későbbiekben Györffy György10, legutóbb pedig Magyar Zoltán.11
(Noha ma már egyre többen vallják, hogy a veszprémvölgyi monostort alapító
„Stephanos khristianos ho kai kralés pasés Ungrias”12 valójában Géza fejedelem
volt13, s így ennek az oklevélnek Szent István fiaira nézve nincs információértéke.)
Hóman Bálint volt az egyetlen, aki 1925-ös monográfiájában ellenkezőleg foglalt
állást. Ő tudniillik Albericus 13. századi világkrónikájából indult ki, mely szerint
„Magyarország szent királyának, a keresztény I. Istvánnak, Géza fiának, s Álmos,
az első fejedelem után a hetediknek egyetlen fia volt, egy szent férfi, név szerint
Imre, aki akkor távozott el, amikor az apja még élt.”14 Hóman feltételezte, hogy
ez az információ, mint Albericus sok más magyar vonatkozású közlése, egy ún.
„S” (=Somogyvári) krónikára megy vissza15, ez viszont egy olyan „régi krónikára”, mely időben megelőzte volna már a Szent István-legendákat is. (Ez utóbbit
igazolnák a szövegegyezések Albericus és az ún. Knauz-krónika között.) Így az
unicum az eredeti jelző filium mellett, a legenda ezt kívánja magyarázni, mikor
hangoztatja, hogy Szent István quasi iam unicum nevelte Szent Imrét; s ezt érti félre a 13. századi gestaíró, mikor inter alios között említi Imrét.16 Hivatkozik még a
Zágrábi, illetve az azzal szorosan egyező Váradi Krónikára, ahol Imre jelző nélkül

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
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morte mestitiam obortam genitor propter amorem filii superstitis, bone indolis pueri Henrici
solatio compescuit.”
Pray 154-155. (1. sz.j.)
u.o.; vö.ö. Typicon Vespremiense in ÁKMTBF p. 80. („…tois teknois mu…”)
Cornides 228-232.
Wertner 56-57.
Pauler 1899. 74.
Karácsonyi 1904. 100.; 1926. 9.
Györffy 374.
Magyar 8-10.
ÁKMTBF p. 80.
Balogh A. 25.; Komjáthy 37-38.; László 346.; Kristó 2000. (1989) 147.; u.ő 2000. (1993)
159.; u.ő 2000 (1999) 39.; u.ő 2002. (2000) 316.; Koszta 113.
Alberichus monachus Trium Fontium ordinis Cisterciensis: „A. 1041. ....Sanctus rex de
Ungaria Stephanus primus christianus Ieche filius et a primo duce Almo septimus, filium
habuit unicum virum sanctum nomine Hemericum, qui vivente patre decessit.” CFH 103.
(p. 26.)
Hóman 1925. 23.
u.o. 27.

szerepel, valamint „a krónikák ősforrása által használt” altaichi évkönyvekre.17
Ezek közül a nagyobbik először az 1033-as évnél említi a szent királyfit – ugyanis
tévesen ekkorra teszi halála évét –, ám itt ez is csak annyit ír: „Nem sok idővel
később Istvánnak, a magyarok királyának meghalt a fia, akit Henriknek mondtak,
és meg volt keresztelve…”18; ahol viszont – 1041-ből visszatekintve – elbeszéli
Péter király trónra jutását, kétségkívül ezt írja: „A jó emlékű István király, ennek
anyai nagybátyja, miután az ő fia még atyja életében meghalt, s mivel másik fia
nem volt…”19
Hóman e gondolatmenetével – nem csekély késéssel – Tóth Sarolta szállt vitába,
aki három érvet hozott fel vele szemben: 1. hogy többségben vannak azok a források, amelyek szerint Istvánnak több fia is volt20; 2. hogy ő éppen e források más
szövegeiből arra következtet: azok őrzik meg hitelesen az Ősgesta szövegét21; s
végül, hogy ezzel szemben azok a krónikák, amelyekre Hóman mint a szerinte eredetibb hagyomány hordozóira hivatkozik (a már említett Knauz-, Zágrábi és Váradi
Krónika, továbbá a Toldy-, Cornides- és Párizsi codexekben olvashatóak) őszerinte
már a Szent Imre-legenda egyértelmű hatását mutatják.22 Az első érv önmagában
nem sokat jelent (egyáltalán nem zárható ki olyan szövegtörténeti fejlemény, hogy
az eredeti, hiteles szöveget egyetlen példány őrzi meg, míg a romlottat akárhány).
A második nehezen bizonyítható, hiszen a számunkra ismeretlen Ősgesta szövegéről szinte minden és mindennek az ellenkezője feltételezhető. A harmadik azonban
kétségkívül komoly megfontolást igényel.
Sokkal erőteljesebb kritikával illette Hómant újabb öt évvel később Csóka J. Lajos. Míg Tóth Sarolta nem kívánta kétségbe vonni Albericus információinak hitelességét, Csóka példák sorát hozza fel arra, hogy romlott forrásokból dolgozik.23
S konkrétan levezeti ezt a filium habit unicum esetében is, mely szerinte nem
más, mint az igenis több fiút említő Hartvik-legenda információjának torzulása a

17
18

19

20
21
22
23

u.o.
Annales Altahenses maiores ad A. 1033: „Filius autem Stephani regis Ungarorum post non
multum temporis obiit, qui dictus fuerat Heinricus est canonizatus.” CFH 205. (p. 92-93.)
Magyarul: ÁKÍF 239. ford.: Makk Ferenc.
u.o. ad A. 1041: „Stephanus bonae memoriae rex, avunculus ipsius, cum filius eius patre
superstite esset mortuus, quoniam alium non habuit filium…” CFH 205. (p. 93.) Magyarul:
ÁKÍF 240. ford.: Makk Ferenc.
Tóth S. 38.
U.o.
u.o. 42.
Csóka 652–654.
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Szent László-legendán keresztül.24 Arról nem is beszélve, hogy Hóman maga is
az Ősgestát mondja Kézai forrásának, márpedig Kézai is tud István több fiáról.25
Tóth Sarolta és Csóka álláspontja mellett tette le a voksát utóbb Kristó Gyula is.26
És még további ellenérveket is lehetne sorolni. Egészen nyilvánvaló például, hogy
a nagyobb Altaichi Évkönyv „quoniam alium non habit filium” kitétele Szent Imre
halálának időpontjában érvényes: azt magyarázza, hogy miért Péterre szállt a trón.
Az tehát egyáltalán nem következik belőle, hogy Istvánnak korábban sem lett
volna más fia.
Mindez azonban valójában nyitott kapu döngetése: maga Hóman is felülbírálta álláspontját. Már ugyanazon műve egy későbbi helyén, ha fenntartásokkal is, de lehetőséget adott Imre egyik fivére, Ottó (ld. később!) létezésének.27; 1930-ban pedig
nemcsak, hogy elismeri Szent Imre testvéreinek realitását, de ekkor elsőként ő foglal
úgy állást, hogy az „in ipsis infantiae gradibus insontes” szerkezet, amely a testvérek halálának idejére vonatkozik, nem feltétlenül csecsemőkort jelent, hanem akár
15-16 esztendős ifjakét is.28 Nyolc évvel később ismét így nyilatkozott.29
Így a több fiút említő források hitelét ma már gyakorlatilag senki nem vitatja30.
Azt viszont még a legendákból sem tudjuk meg, pontosan hány fiú volt az a
„plures”, és hogy hogy hívták őket. A „super omnes”, az „inter alios” fordulatok
a gesták szövegében, de kivált a legendák „filiorum suorum obitu” kitétele csak
annyit jelez bizonyosan, hogy Imrén kívül még legalább két fiúgyerekről van szó.
S csodálkozhatunk-e ezen? Lett volna-e bármi értelme olyan gyermekek nevét
megőrizni, akik – hacsak nem Hómannak adunk igazat31 – csupán hónapokat töltöttek az élők között, s hamarabb hunytak el, mint hogy akár ők maguk is megjegyezhették volna e neveket? Miért lennének érdekesek akár a középkori, akár a
modern történettudós számára?
A kérdés természetesen költői. Király fiairól van szó, s egyben szent fiairól. S
így ha ők maguk nem érhették is meg, hogy bármilyen szerepet játszhassanak a
történelemben, apjuk szerepéhez nyilván szervesen hozzátartoztak. Mert a király
24
25
26
27
28
29
30
31
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U.o. 654–656.
U.o. (Csóka [u.o. 656-657] így még az Ősgesta létezését is kétségbe vonja, s más érvek
[u.o. 659.] alapján a „Somogyvári krónikáét” is!)
Kristó 201. 30. sz.j.
Hóman 1925.89.: „Szent István fiai a német anya befolyása alatt német neveket (HeinricusHenricus és – ha hihetünk egy későbbi forrásadatnak – Ottó) kaptak.”
Hóman 2003. 225.
Hóman 2000. 280.
Szegfű (36.) is csupán óvatosságra int: „Ma már lehetetlen kinyomozni, hogy hány gyermeke lehetett a szent királynak.”
Ld. később!

még akkor sem magánember, amikor nemzi gyermekeit; mennyivel inkább nem
az akkor, amikor nevet választ nekik! Egy királyfi esetében már a puszta név is
politikai gesztus: hagyományok őrzése vagy elvetése, politikai szimpátiák vagy
antipátiák megfogalmazódása, értékek felvállalása vagy elutasítása fogalmazódik
meg bennük. Minden uralkodó egyéniségére, értékrendszerére vonatkozóan igen
hasznos forrást jelentenek tehát. Olyan uralkodóéra azonban hatványozottan, aki a
magyar történelem egyik legmeghatározóbb sorsfordulatának volt vezető személyisége, egy addig – s nagyrészt azóta is – példátlan értékválság korának szülötte,
s nagyrészt e válság megoldója is. Alig lehet kétséges, hogy amikor fiainak nevet
adott, akkor is e megoldás felé tett egy-egy újabb lépést (ha nem ezek voltak is a
legnagyobb, legdöntőbb lépései).
Aki tehát e korszakot kívánja kutatni, kell, hogy erre is figyelmet fordítson. De
ugyanígy nem tekinthet el tőle az sem, aki nem az államalapító király, hanem a
szent alakjához próbál közelebb kerülni (már amennyire a kettő egyáltalán különválasztható). A katolikus hívők számára a szent mintaképet jelent: s akit mintaképként mutat fel valaki, annak értékválasztásait aligha hagyhatja figyelmen kívül.

1. Az elsőszülött: Ottó…
Szent Imrén kívül egyetlen olyan fiáról tudunk Istvánnak, akinek nevében túlnyomórészt megegyezik a kutatás. Őt is csak kései, a 15-16. század fordulóján keletkezett forrásokból ismerjük. Ezek egyike Temesvári Pelbárt Rosarium aureum
c. művében látott napvilágot 1508-ban, Hagenauban; a kutatók ennek megfelelően sokáig mint Temesvári közlését is idézték32; sőt, a szöveg máig legmérvadóbb kiadásának gondozója, Mátyás Flórián is így adja meg.33 Pedig az őskiadás
kolophónja még feltüntette a valódi szerző, a kötetet Temesvári halála után befejező Laskai Osvát nevét – ez csak a későbbi kiadásokból maradt el, s ment hosszú
időre feledésbe.34
Laskai tehát a következőket írta Szent Istvánról: „Az ő fiai, tudniillik Ottó és mások, akiknek a neveit elhallgatták, sok idővel a király halála előtt, kisgyermekekként eltávoztak. Egyedül Boldog Imre herceg maradt meg, akiről azt hitte, hogy
őutána ő fog uralkodni…”35
32
33
34
35

Cornides 228-229. I. sz.j.; Krones 365. 5. sz.j.; Wertner 56.; Karácsonyi 1892. 30.; Pauler
1892. 285.; u.ő 1899. 399., 517.; még a közelmúltban is Török 200-201.
Ex sermonibus de S. Stephano rege fr. Pelbarti de Temeswar 9. in VSSRED 85.
Timár 122. (Pray (28.) még tud valamit egy Osvát nevű szerzőről, de azt azonosnak hiszi Temesvári Pelbárttal: „Osvaldus Pelbartus ordinis Minorum, Temesvariensis…” – mutatja be őt.)
Ex sermonibus de S. Stephano rege: „Filii sui paruuli, videlicet Otto et alii quorum nomina
tacentur, diu ante mortem regis decesserunt. solus beatus dux Emericus remanserat, quem
credebat post se regnaturum…” VSSRED 85.
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Hasonlót olvashatunk Jakob Unrest német nyelvű krónikájában (melyet 1508-ban
zárt le36) Szent Istvánról szólva: „A szent küldött, Henrik császár neki adta vér
szerinti nővérét, akit Galának [helyesen: Gizellának] hívtak, háza asszonyául,
akivel nemzette Imrét és Ottót és több más fiút, akik itt nincsenek megnevezve, és
egyik fia sem lett megkoronázva…”37
E források nem csupán Ottó királyfi nevét örökítették meg. Mivel immár Imrén és
Ottón kívül emlegetnek filii… alii-t, illetve ander sun mer-t, ez anyit jelent, hogy
most már kettőjükön kívül emlegetnek még legalább két királyfit: vagyis ha hitelt
adunk nekik, István fiainak száma minimum négy kellett legyen.
Kérdés: hitelt adhatunk-e Laskainak és Unrestnek? Pray, aki elsőként vette az
előbbit kritikai vizsgálat alá, még óvatos volt: „Ami bizonyíték lehet, az az, ha itt
vagy a többi legendában, vagy a Krónikában valamerre, napvilágra hozzák azt,
ami valahol talán rejtőzik vele kapcsolatban…”38 Cornides ellenben úgy ítélte
meg: igen. „Pelbárt akkor élt, amikor Corvin Mátyás volt a király, és Ottó neve
kétségkívül mindaddig egy codexből adatott tudtul, amely a valamennyi nemzedék
kézírásos codexeivel ellátott Budai Könyvtár magyar évkönyvei közül való volt.”39
– indokolja álláspontját. (Ötletét nyilván éppen Pray sugallta, aki arra hivatkozik,
hogy Temesvári Pelbárt „…nem jelentéktelen emberek véleménye szerint Mátyás
király papja”40 lett volna.) Mai szemmel nézve azonban Cornides hipotézise meglehetősen gyenge lábakon áll: a budai könyvtárban bármi lehetett, amiről azonban mi – s még inkább egy 18. századi kutató! – csupán fantáziálhatunk.(És ha
Temesvári Pelbárt netán járt volna is ott ifjúkorában, a nála jóval ifjabb Laskai
bizonyosan nem!)
Ennek ellenére még a máskülönben oly szigorú Karácsonyi János is hajlandó volt
feltételezni, hogy „A Temesvári Pelbárt és Unrest Jakab kezeiben forgó s jóval
részletesebb életirat” egy eredeti, mára elveszett Szent István-legenda volt – ha
csak azért is, hogy ezzel is alátámaszthassa hiperkritikus álláspontját, mely szerint
a három fennmaradt István-legendán kívül még nemcsak egy, de legalább további
három is kellett létezzen.41 Viszont ez is lehetett az oka, hogy a vele vitázó Pau36
37

38
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Ld. Gombos in CFH 3015. (p. 1228.)
Jakob Unrest in Krones (p. 365.): („Dem gab der heilig sannd kaiser Hainreich sein
leibliche swester, genant Gala, zw ainer hausfrawn damit geperdt er Emericum vnd
Ottonem vnd ander sun mer, die hye nicht genant sind, vnd sind all sein sun vngekront…”)
Pray 154-155. 1. sz.j. („Quod indicio est, eum haec vel in alia Legenda, aut Chronico
aliquo, quod alicubi forte latet, reperisse.”)
Cornides 228-229. I. sz.j.(„Pelbartus regnante Matthia Corvino Budae vixit, adeoque nomen Ottonis e codice quopiam Annalium Hungaricorum Bibliothecae Budensis, omnis generis Codicibus Manuscriptis instructissimae compererit haud dubie.”)
Pray 28. („…& non nullorum opinione Regis Mathiae [sic!] Ecclesiastes…”)
Karácsonyi 1892. 30.

ler Gyula – aki viszont tagadta bármely István-legenda realitását az ismerteken
kívül – a 15. századi feldolgozások hibájaként értékel minden olyan mozzanatot,
melyben azok – őszerinte egyetlen – forrásuktól, Hartviktól eltértek. Ennek megfelelően minősíti szerzőiket: „…Pelbárt, ki nem is historikus, hanem hitszónok,
akitől tehát históriai szabatosságot, szigorú kritikát, históriai állításainak érett
meglatolgatását nem várhatjuk; a karinthiai Unrest Jakab, a ki Álmost és Árpádot
összezavarja…”42
Tóth Zoltán úgy látja, hogy e kritika fél évszázadra megakasztotta a kérdés magyarázatát.43 Annyiban igaza van, hogy „Pelbárt”, azaz valójában Laskai kritikai
vizsgálatával valóban nem foglalkoztak az ő fellépéséig. Ez azonban nem jelentette azt, hogy adatait elvetették volna, amint az Pauler álláspontjából következhetne.
Ellenkezőleg: a további szakirodalom minden további megjegyzés nélkül elfogadta Cornides álláspontját.44 Ám valóban Tóth Zoltán volt csupán az, aki terjedelmet és energiát szánt annak kifejtésére: „históriai szabatosságot, szigorú kritikát,
históriai állításainak érett meglatolgatását” valóban nem várhatjuk Laskaitól és
Unresttől – de nem is vár ilyet tőlük senki. Pontosan történeti érzékük hiányából
következik, hogy csak lemásolták, ami előttük volt, s nem gondolkodtak el rajta45. Hiszen az Ottó név valamilyen módon nyilván III. (Görög) Ottó császárra
(983–1002) utal, a 15–16. század fordulóján azonban e császár jelentőségének
Szent István és családja szempontjából aligha lehettek tudatában, s épp ez zárja
ki, hogy a név Laskai vagy Unrest fejéből származott volna.46. Így ő a Szent István-legenda ma már ismeretlen, korai változataiból származtatja Laskai és Unrest
információit47 Azt is tisztázza, hogy a két, közel egykorú forrás nem származik
egymásból: bár elvileg lehetséges lenne, hogy Unrest Laskai információját vette
át , ám ennek ellene szól, hogy minden más tekintetben inkább Bonfini hatását
mutatja, aki viszont nem tud Ottó királyfiról.48 Így fel kell tételezni egy negyedik,
közös alapszöveget, amelyet Unrest és Laskai egyaránt felhasznált: Unrest hűségesebben, Laskai – mivel prédikációt írt – átszerkesztve, jobban kiemelve a szent
királyt sújtó veszteséget.49 Bonfini viszont ugyanezen ősforrásnak egy későbbi,
kivonatolt változatát használhatta, melyből Ottó neve már hiányzott.50
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Tóth Z. 43.
Ld. 9–11., 27–29. sz. jegyzetek!
Tóth Z. 64.
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Bár ennek az állítólagos őslegendának a létezését korántsem fogadta el egyhangúlag a szakirodalom51, Ottó alakja mégis általános elfogadásnak örvend. Mi több,
Cornides óta él a feltételezés, hogy éppen ő volt István elsőszülöttje, sőt, az is,
hogy esetleg Görög Ottó keresztfia volt.
„Fiai közül koruk szerint valószínű, hogy Ottó volt a legnagyobb; III. Ottó császár
tiszteletére. Így kapott nevet a keresztségben, ugyanis vagy szent okból vállalta
a magáénak Ottó, vagy pedig legvalószínűbben III. Ottó ugyanazon legfrissebb
jótéteményei miatt, amelyek Szent Istvánnak segítségére voltak. Bizony segítségére
volt abban is, hogy a koronát kieszközölje a legmagasabb főpaptól, és az esküvőt
is István és Gizella között, mint látjuk, Ottó hozta létre.”52 Az utóbbi gondolat
már Praynál is megjelent: „Hihető pedig, hogy éppúgy III. Ottó császár kegyéből,
aki a házasság közvetítője volt, kapta a fiú az Ottó nevet, ahogyan Imréé Henrik
császártól származott.”53
A szakirodalom nagy része ezt is minden további nélkül átvette. Werner szinte szó
szerint Cornidest ismétli (magyarra fordítva), s a mindössze annyit tesz hozzá:
„E feltételezés nem éppen valószinütlen.[sic!]”54 Karácsonyi, noha külön sehol
nem foglalkozik Ottó királyfi személyével, ám a korai Árpádok általa összeállított
családfáján Szent Imre idősebb fivéreként tünteti fel.55 Hóman Bálint 1931-ben
jóval egyértelműbben teszi le voksát Cornides álláspontja mellett: „Alig lehet kétségünk, hogy István és Gizella is első gyermekükhöz hívták meg keresztapául az
1002-ben már elhalt III. Ottó császárt, a magyar térítést és egyházszervezést teljes
rokonszenvvel kísérő előkelő rokont, akinek házasságkötésükben is része volt, s
a másodszülöttet nevezték el – nyilván a hasonlónevű nagybátya keresztapasága
mellett – a keresztény nagyapáról Henricus-Emericusnak.”56 Hét évvel később
majdnem szó szerint ismétli meg ugyanezt.57 De Györffy György is, aki Istvánnak
eleve csak a név szerint ismert fiairól vesz tudomást, csupán annyiban nyilatkozik másként, hogy a keresztapaság gondolatát nem említi: „Idősebb, korán elhalt
fiának Laskai Osvát tartotta fenn a nevét; a szász dinasztia nagyjairól Ottónak
nevezték, s így valószínű, hogy még 1002 előtt, III. Ottó életében keresztelték meg.
51
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Ld. Csóka 629–630.
Cornides 28–229. I. sz.j. („Filiorum natu maximum suisse Ottonem, probabile est; in
Honorem Ottonis III. Imp. Sic in baptismate nominatum, sive quod e sacro fonte susceperit
eum Otto, sive quod plurima, eademque recentia Ottonis III. profecta in S. Stephanum sint
beneficia. Nam, & ad Coronam a pontifice Summo impetrandam adjumento illi suit, &
nuptias Stephanum inter & Giselam, ut vidimus, conciliavit Otto III.)
Pray 154–155. (1. sz.j.)
Wertner 56.
Karácsonyi 1926. 9.
Hóman 2003. 226.
Hóman 2000. 280.

A később született fiú a német sógor, Henrik után kapta nevét…”58 S talán a sors
játéka, hogy ő is éppen hét év elteltével ismételte meg majdnem pontosan ugyanígy.59 Az ő gondolatait ismétli Török60; Magyar Zoltán pedig mindehhez azt teszi
hozzá: „…az is nagyon valószínű, hogy Ottó nevét éppen azért tartotta fenn a
hagyomány, mert István elsőszülötteként őrizték emlékét a XV. század végén még
közismert egyházi és történeti források.”61 Mindezekkel szemben egyedül Szegfű
László int óvatos fogalmazásával némi tartózkodásra, amennyiben csupán annyit
mond a témáról: „Imrét kivéve ugyanis csak kései adataink vannak arra, hogy egy
másik fiát Ottónak nevezték.”62
Erre az intelemre vitán felül szükségünk is lehet. Tudniillik a cornidesi probabile est
óta érdembelibb érv még nem hangzott el amellett, hogy miért is vegyük készpénznek
mindazt, amit ő Ottóról feltételezett? Miért csak „alig lehet kétségünk” egy akkora
megtiszteltetést illetően, mint hogy a német-római császár személyesen vállalta volna a
keresztapaságot? S amennyiben idáig nem is megyünk el – aminthogy Györffy, Török
és Magyar nem is teszik –, akkor is marad a kérdés: ha a királyfit valóban általánosan
a „szász dinasztia nagyjairól”, köztük nyilván kiemelten I. (Nagy) Ottóról (936–973)
nevezték el, akkor miért szükségszerű, hogy Görög Ottó halálát megelőzően született
légyen, s miért bizonyos, hogy idősebb Imrénél? De még ha valóban Görög Ottóra
való tekintettel kapta is a nevét – éppen e császár hangsúlyozott rokonszenve, sőt segítsége a térítésben, az államszervezés kezdeteiben és a másodunokanővérével kötött
házasságban63 indokolhatta, hogy halála után is az ő nevét kaphassa Szent István és
Gizella valamelyik gyermeke! Magyar érve, mely szerint Ottó neve éppen elsőszülöttségének köszönhetően hagyományozódott, szemben hasonlóan zsenge korban elhalt
testvéreivel, szellemes ugyan, s nem zárhatjuk ki, hogy helytálló is, de csak abban az
esetben fogadható el, ha Ottó elsőszülöttségét egyébként is bizonyítani tudjuk.
Mivel pedig Ottó királyfi születési dátumáról semmilyen közvetlen információval
nem rendelkezünk, az egyetlen nyom valóban a Cornides, Wertner és Hóman feltételezte keresztapa-keresztfiú viszony lehetne Görög Ottóval. Ezt kell tehát tüzetesen
megvizsgálnunk: mennyi realitása lehet?
Kiindulásképpen azt állapíthatjuk meg: bármekkora megtiszteltetésről légyen is
szó, egyáltalán nem példátlanról! A 10. század közepén VII. (Bíborbanszületett)
Kónstantinos bizánci császár két magyar előkelő (Bulcsú, majd a gyula) megke58
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Györffy 1977. 374.
Györffy 1984. 831.
Török 200–201.
Magyar 11.
Szegfű 36.
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resztelkedésénél is közreműködött ilyen minőségben64, holott ezek csak „harmadik”, és „második” fejedelmei voltak a magyarságnak65, míg Szent István 997
után nem is csupán az „első”, de a reménybeli egyetlen! Ami a bizánci császárnak
nem derogált, azt a német-római sem tekinthette méltóságon alulinak – még akkor
sem (sőt, annyival kevésbé), ha az ő édesanyja is bizánci hercegnő volt.
De nem csupán annyit tudunk igazolni, amennyi ezekből az analógiákból megállapítható: a császári keresztapa puszta lehetőségét. Van ugyanis írott forrásunk
arra vonatkozóan, hogy Görög Ottó valóban keresztapa-szerepet játszott volna a
magyar királyi családban – csak éppen Szent Istvánnak nem a fia, hanem az apja
mellett. Ahogyan chabannes-i Adémar elbeszéli Géza (nála: Gouz) fejedelemről:
„Őt István első vértanú születésnapján Ottó császár emelte ki a keresztvízből…”66
Mármost e közlés ebben a formában természetesen nem vehető komolyan. Géza
megkeresztelkedését a kutatás a 970-es évek első felére teszi67. Magunk korábban – Horváth Mihály68 nyomán – azt igyekeztünk valószínűsíteni, hogy e megtérésre még jóval korábban, még a 950-es évek végén, VII. (Bíborbanszületett)
Kónstantinos (945–959) életében kerülhetett sor, összefüggésben az akkor még
csak leendő fejedelemnek és a gyula – Kónstantinos keresztfia! – leányának eljegyzésével.69 Akár így, akár úgy – a 980-ban született Görög Ottó nyilván egyik
időpontban sem képzelhető el keresztapaként.70
A kérdés mármost az: mindenestül légbőlkapottnak minősítsük-e Adémar információját, vagy tételezzük fel, hogy ha torzultam is, de megőrződött benne valamilyen igazság?
Az első lehetőséget látszanak alátámasztani Deér József szigorú észrevételei, miszerint Adémar összekeveri egymással a korszak közismert alakjait, így Gézát és
Istvánt is egyszerűen csak „felcseréli” egymással, kronológiai képtelenségeket állít, s egyéb adatai is hibásak. 71 Ezek a fenntartások teljességgel akkor sem utasíthatók vissza, ha ma már annyit legalább tisztázottnak tekinthetünk, hogy Adémar
64
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Ióannés Skylitzés: Synopsis historión. In ÁKMTBF p. 85.
Kónstantinos Porphyrogennétos: De Administrandi Imperio 40. in ÁKMTBF 49.
Chabannesi-i Adémar: CFH 72. (p. 16.) „Regem Ungrie baptizavit, qui vocabatur
Gouz, et mutato nomine in baptismo Stephanum vocavit, quem Otto imperator in natale
protomartiris Stephani a baptismate excepit…” (MagyaruL: ÁKÍF p. 167. ford.: Makk
Ferenc)
Pauler 1899. 18. (974); Hóman 1938. 95. (konkrét évszám nélkül); Györffy 1977. 70.
(973); u.ő 1984. 729., 741 (972); Kristó-Makk 27. (972); Tóth S.L. 230. (972).
Horváth 1871. 107., 126–127.; u.ő 1978. 38., 46–47.
Uhrman 2003. 339.
Györffy 1977. 145.; ld. még Makk Ferenc in ÁKÍF 167. (521. sz.j.)
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valamennyi fennmaradt kézirata hiteles és a saját kezéből való.72 Akkor pedig
– szinte kortárs lévén – minden tévedése mellett sem hagyhatjuk figyelmen kívül
közléseit. Györffy például (noha ő még követi Deért, amennyiben 12. századi,
„zavaros” betoldásokat lát egyes kéziratokban, mégis) leszögezi: az az információ, hogy Géza fejedelem is az István nevet kapja a keresztségben, nem az apa és a
fiú összekeverését jelenti, hiszen Adémar világosan megkülönbözteti a két Istvánt
egymástól.73 Épp ezért ezt olyan információnak minősíti, amelyet „…a forrás
megbízhatatlansága ellenére nem utasíthatunk el minden további nélkül.”74 Akkor viszont Adémar egyéb információival sem tehetjük ezt! S konkrétan a Görög
Ottó keresztapaságát érintő részletet illetően igaztalan Deér vádja, hogy Adémar
„Istvánt kétszer is megkeresztelteti, egyszer (…) III. Ottó, egyszer pedig Brúnó
által”75 – hiszen világos, hogy a mondott keresztelőnél Brúnó papi, Ottó viszont
keresztapai funkciót lát el.
Ezek szerint tehát Adémar hallott valamit arról, hogy Görög Ottó egy alkalommal
keresztapai szerepet játszott a magyar királyi házban. A részletekre – évtizedekkel
később – informátora sem emlékezhetett pontosan. Kivált, ha feltételezzük, hogy
a keresztfiú valójában Ottó királyfi lehetett. Őrá, a zsenge korban elhunyt kisfiúra
Nyugaton aligha gondoltak. Ezért köthették a császár keresztapaságát Géza fejedelem alakjához, már annak sem lévén tudatában, hogy így feje tetejére állítják a
kronológiát.
Kronológiai nehézségek azonban akkor is maradnak, ha e hipotézist elfogadjuk.
Mikor lehetett alkalma Görög Ottónak arra, hogy jelen lehessen egy magyar királyfi keresztelőjén? Szent István és Gizella házasságkötésére a 996 év folyamán
kerülhetett sor (Görög Ottó, a menyasszony másodunokafivére ez év februárjában tartózkodott Regensburgban, s ekkor adta beleegyezését.76) Az ezt követő hat
évben – amíg a császár még élt – két alkalommal tartózkodott Itálián kívül: 996
szeptemberétől 997 decemberéig77, majd 1000-ben januártól júniusig78. Utóbbi
alkalommal konkrétan tudjuk, hogy megállt Regensburgban, ha csak egy hétre is,
február elején79. Ez még a legközelebbi pont Magyarországhoz, amelyet érintett,
ráadásul Ottó királyfi édesanyjának, Gizellának eredeti patriája.
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Itt, ekkor zajlott volna le a keresztelő? De hogy került ide éppen ekkor Gizella egy
még megkereszteletlen, tehát többé-kevésbé újszülött csecsemővel? Számíthatott-e
előre a császári rokon érkezésére, aki lóhalálban tette meg az utat Itáliából idáig,
s mihamar folytatni szándékozott? S ha igen: kitehette-e újszülött gyermekét egy
utazás minden törődésének, veszedelmének – télen?
Bár egy ilyen feltételezés segíthetne megérteni, miért is halt meg a királyfi oly
zsenge korban, mégsem mondhatjuk valószínűnek. Egy királyi gyermek – láttuk:
sokak feltételezése szerint trónörökös – egészségének ilyen mértékű kockáztatása
oly súlyos felelőtlenség lett volna, amelyet még a császári rokon jóindulatának
biztosítása sem indokolhatott. S ez egyben erősen meg is kérdőjelezi Görög Ottó
keresztapaságának lehetőségét. Hacsak nem feltételezzük azt, hogy Gizella már
hosszabb ideje – talán várandósságának kezdete? – óta odahaza tartózkodott, Bajorországban. Talán mert a magyarországi körülmények egyelőre nem látszottak
biztonságosnak? (Koppány már elbukott, de a koronázásnak még csak az előkészületei folytak, s lehetséges, hogy a pacifikálás munkája még nem ért véget.)
Avagy eleve a lehetőségre számítva, hogy így módja lesz a császárral találkozni, s
azt keresztapának felkérni?
Csupa találgatás. A kérdés érdembeli megválaszolására reményünk sincs. Pedig ennek nagy jelentősége lehetne a továbbiak szempontjából. Egyrészt ugyanis: amen�nyiben Ottó királyfi csak 1000-ben született volna, kb. négyévi házasság után, akkor
csökkenne annak a valószínűsége, hogy elsőszülött lehetett. Pedig nemigen datálhatjuk születését máskorra, ha ragaszkodunk próbálunk a feltevéshez, hogy Görög
Ottó keresztfia lehetett. (A császár 996–997-es németországi tartózkodása idején
nem tudunk arról, hogy akár csak annyira is közel járt volna Magyarországhoz, mint
1000-ben.)
Így azt kell tehát mondanunk: a kis Ottó valószínűleg vagy a hasonnevű, ifjú császár keresztfia volt, vagy Szent István elsőszülötte, aki nevét a keresztapa személyétől függetlenül kapta az Ottók (s akkor nem is inkább az aktuális Görög, hanem
a sokkal általánosabban tisztelt Nagy Ottó) iránti tisztelet jeleként.

2. …vagy István?
A kérdés eldöntése lehetetlennek látszik, de még a lehetséges válaszok valószínűsítésénél is figyelembe kell venni egy olyan álláspontot, mely Ottó elsőszülöttségét
kategorikusan tagadja. Ennek megfogalmazója, Vajay Szabolcs abból a – fentebb
már említett – tényből kiindulva, hogy a keresztségben már Géza fejedelem is az
István nevet viselte, a következőképpen érvelt: „Talán nem túl merész feltételezés,
hogy a köztudomású Imre (=Henrik) és Ottó mellett, Szent István és Gizella egy
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névszerint [sic!] ismeretlen, korán elhunyt fia szintén az István nevet viselte volt,
méghozzá egy idősebb fiú, tekintve, hogy Ottó és Imre az anyai családból választott nevek, amelyeket a X–XI. században dívó keresztény onomasztikában az apai
családi keresztnevei [sic!] feltétlenül meg kellett, hogy előzzenek. (…) Márpedig
ekkor az »István«-on kívül más, »hagyományos« Árpádházi keresztnév még nem
létezhetett.”80
Ez az elmélet nem aratott nagy sikert a hazai kutatásban. Egyedül Jákli István
vette át, közel harminc esztendővel később, lényegesen kevesebb óvatossággal fogalmazva, és nem említve Vajay nevét81: „Az elsőszülött egész biztosan apja nevét
kapta a keresztségben…”82 Az „egész biztosan” még egy ismeretterjesztő szándékú művön belül is gyenge érvnek tűnik, így egyenesen meglepő, hogy Magyar
Zoltán is csupán Jáklit (s nem Vajayt) említi, amikor – ha erős fenntartásokkal is
– megemlíti ezt az elméletet.83
Önmagában véve logikusnak hangzik, hogy ha már Szent István az apjától örökölte a nevét, akkor ő is továbbhagyományozta légyen azt egyik fiára. Ez a gyakorlat
valóban ismert volt a 10–11. században. Hogy csak a Szent Istvánhoz házassága
által a legszorosabban kötődő Liudolfingok példáját nézzük: a családból elsőként
német királlyá emelkedő I. (Madarász) Henriknek (919–936) kétségkívül volt hasonnevű fia: Henrik bajor herceg, akitől a dinasztia bajor ága származik84. Ugyanezt a nevet kapta az ő fia, Civakodó Henrik85, majd ennek a fia, II. (Jámbor Szent)
Henrik császár (1002–1024)86 is. Mivel pedig Gizella királyné a Civakodó leánya
és a Jámbor Szent testvére volt, logikus elképzelés, hogy a családi szokást átvitte
légyen férje dinasztiájába is.
Azt már sokkal nehezebb lenne valószínűsíteni, hogy az apai nevet éppen a legidősebb fiúnak kéne örökölnie. Maga Szent István tudomásunk szerint egyetlen fiúgyermeke volt apjának, de persze az ő esetében sem lehetünk bizonyosak abban,
nem volt-e egy-két kisgyerekként elhunyt fivére. A Civakodó is egyetlen fiú volt, a
Jámbor Szent pedig valóban elsőszülött. De már a Civakodó édesapja a harmadik
volt négy fivér közül, mégis ő viselte apja nevét. És ha a dinasztia másik, császári
ágát nézzük, ott is azt látjuk: Nagy Ottó császárnak, Madarász Henrik középső
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Jákli 86.
Magyar 11.
Ferdinándy 28-30. stb.; Fischer-Fabian 1985. 21., 50. stb.
Ferdinándy 48. stb.; Fischer-Fabian 1985. 110–111., 138–140. stb.
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fiának a legkisebb fia volt II. (Vörös) Ottó (973–983), aki a nevét és a trónját
is örökölte.(Más kérdés, hogy ennek utóda, Görög Ottó viszont megint egyetlen
gyermek.)
Így, ha feltételezzük is, hogy Szent István egyik fia valóban megörökölte apja
nevét, semmiképpen nem szükségszerű, hogy ez éppen az elsőszülött lett légyen.
Ennyit Jákli „biztosan”-járól.
Vajay óvatosabb álláspontjával természetesen jóval nehezebb vitatkozni. Ő nem
állítja a tételezett István királyfiról, hogy elsőszülött lett volna, csupán azt, hogy
Ottónál és Imrénél idősebb; s álláspontját megtámogatandó tekintélyes nyugati
onomasztika-kutatókra hivatkozik. Ezek közül Hans-Walter Klewitz valójában
szigorúbb szabályosságról beszél, mint Vajay: koncepciója szerint egy 10-13. századi német uralkodó, ha már királyfiként jött a világra, feltétlenül apai nagyapja
nevét kapja: így Görög Ottó, III. (Fekete) Henrik (1039-1056), V. Henrik (1106–
1124), II. Frigyes (1212–1250) és ennek boldogtalan fia, VII. Henrik (1220–1235;
†1242)87 Ezen kívül Vörös Ottó legidősebb édestestvére – egyben Nagy Ottó első
olyan fia, akit már királyként nemzett – szintén a Henrik nevet viselte apai nagyapja, I. (Madarász) Henrik (919–936) után.88 Hasonlóan VI. Henrik (1190–1197)
császár is azért nem apai nagyapja, Frigyes sváb herceg nevét örökölte, mert az
idősebb bátyjának, az 1191-ben elhunyt ifjabb sváb hercegnek jutott.89 Mi több: a
kép olyan uralkodókra is érvényes, akikről születésükkor nem lehetett tudni, hogy
majd trónra jutnak. Így Nagy Ottó, Jámbor Szent Henrik, I. (Rőtszakállú) Frigyes
(1152–1190); kivételt csak azok jelentenek, akiknek valamely testvére már viselte
a nagyapa nevét, mint pl. Fülöp király (1197–1209), VI. Henrik legifjabb öccse.90
Akik kimaradtak a sorból: Madarász Henrik, II. (Világi) Konrád (1024–1039), III.
Lothár (1125–1137) és III. (Csuhás) Konrád mind egy-egy új dinasztia képviseletében léptek trónra, ezért náluk még nem működhetett e szabályszerűség.91
Mármost ha ezt az álláspontot elfogadjuk, egyértelművé válik a kép. Eszerint
ugyanis nemcsak hogy kellett lennie István királyfinak, de mint reménybeli trónörökösnek szükségképp neki kellett örökölni az apai nagyapa, „István”, azaz Géza
fejedelem nevét.
A baj az, hogy a Klewitz felismerte törvény a valóságban nem érvényesül kivétel
nélkül. Így a Száli-dinasztiában rendre sérült. A dinasztia ősapja, Vörös Konrád
lotharingiai herceg Nagy Ottó leányát kapta feleségül, s az e házasságból született
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egyetlen fiú az Ottó nevet nyerte – tehát nem az apai, hanem az anyai nagyapáét!92
Az ő négy fia közül pedig csupán a harmadik lett Konrád apai nagyapja után – két
bátyja, Henrik és Brúnó (= V. Gergely pápa!) Liudolfing, tehát ismét az apai nagy
anya családjából való neveket viseltek. Világi Konrád császár az említett Henrik
fia volt – ő tehát valóban a dinasztia apaágáról való nevet viselt, de nem nagy, hanem dédapjáét. Az ő egyetlen fia, Fekete Henrik kétségkívül „előírásosan”
nagyapja nevét örökli. Emennek fiainál viszont már ismét gond mutatkozik: bár
Klewitz az augsburgi évkönyvekre hivatkozva állítja, hogy eredetileg idősebb fiát
hívták Konrádnak93 – ahogyan azt az ő elmélete szerint el is várhattuk –, ám ez a
fiú végül mégiscsak IV. Henrik császárként (1056–1106) vonul be a történelembe, s a Konrád nevet zsenge korban elhunyt öccse kapta. IV. Henriknek ellenben
– szemben azzal, amit Klewitz állít – az elsőszülött fiát hívták Konrádnak – a
nagyapa helyett megint a dédapa után –, míg a nagyapa s egyben az apa nevét a kisebbik fiú örökölte. (Más kérdés, hogy elsőszülött bátyja nem érte meg a császári
apa halálát, s ezért hívhatták V. Henriknek a következő császárt.)
Klewitz e jelenségeket nemigen tudja magyarázni. IV. Henrik Konrád fiát nem is
említi; az apa gyermekkori névváltoztatására is csak utal, de magyarázatot nem
ad rá. Világi Konrád nevének általa sugallt magyarázata – hogy tudniillik a Száliaknak ekkor még „nem kellett” nyíltan kimutatniuk a Liudolfingokkal való rokonságot94 – önmagában sem túl meggyőző (hiszen akkor a császár apja és nagyapja miért kaptak Liudolfing neveket?!), de ami nagyobb probléma: felvetésének
puszta lehetősége azt látszik igazolni, hogy a szabály éppen nem olyan kötelező
érvényű, mint ahogy Klewitz fel szeretné tüntetni. Arról pedig szót sem ejt, hogy
Vörös Konrád fia miért az anyai nagyapa nevét kapta az apai helyett!
De nem is csak a Száliak között nem működik minden esetben a szabály. Klewitz
maga is hangsúlyozza, hogy Nagy Ottó elsőszülött fia a Liudolf nevet kapta, tehát
nem a nagyapáét, Madarász Henrikét, hanem az ükapáét. Mivel Nagy Ottó elsőszülött fia születésekor aligha számolt azzal, hogy majd másodszor is megnősül,
s e házasságából születnek reménybeli utódai, így Liudolf neve azt igazolja, hogy
az apai nagyapa nevét más apai ősöké is felválthatta.95
A Vajay citálta másik tudós, Maurice Chaume eleve óvatosabban fogalmazott.
Annyit szögezett le, hogy minden gyermek csakis olyan nevet kaphatott, amelyet
valamelyik egyenes ági felmenője már viselt96; s hogy rendszerint (!) az idősebb
92
93
94
95
96

Ferdinándy 212., 245., 365.
Klewitz 31.
U.o. 33.
U.o. 34. vö. Ferdinándy 28.: szerinte az ősapa neve a dinasztiaalapító szász herceg
visszatérérsét kívánja sugallni.
Chaume 218–219.

379

gyermekek kapták az apai, az ifjabbak az anyai felmenők neveit.97 De három lehetőséget is felsorol, amikor ez a rendszerinti szabály nem érvényesült: ha a gyermeket Istennek kívánták ajánlani a szülők (de ilyenkor bibliai nevet kapott!); ha
a gyermek édesanyja nemzetségének utolsó sarja volt, s így annak onomasztikai
hagyományait fontos volt átörökítenie férje dinasztiájába; s végül, ha egy oldalági rokon – bármelyik oldalról! – kifejezte abbéli kívánságát, hogy a gyermeket
róla nevezzék el. Ez egyfajta adopciót jelentett, s ilyenkor a gyermek végül nagy
valószínűséggel nemcsak e nagybácsi vagy nagynéni nevét, de vagyonát is megörökölte.98
Mármost: a Liudolfingok között e szabály olyannyira működött, hogy anyaágról bekerülő nevet a családfán nem igen látunk! Az persze kérdés, hogy valóban
mindig, minden gyermek egyenesági felmenő nevét kapja-e. A Brúnó név például
három ismert alkalommal fordul elő a családfán: egyszer még a 9. században viseli
Ottónak (Madarász Henrik apjának) idősebb fivére, egyszer Nagy Ottó legifjabb
öccse, egyszer pedig Jámbor Szent Henrik testvéröccse. E három családtag között
egyenesági kapcsolat nincs. Persze nem zárhatjuk ki, hogy a 9. sz. közepe előtt élt
egy még régebbi Brúnó, aki mindhármuk egyenes őse volt. Ugyanez vonatkozik
a két Thankmarra (Madarász Henrik és Nagy Ottó elsőszülött testvérbátyját egyaránt így nevezték).
Ám az ebben az esetben igazolhatónak látszik, hogy a dinasztiának van egy nagyjából állandó (mindössze hat névből álló!) férfinév-készlete, s ennek tagjai ismétlődnek örökké. De nem minden uralkodóházra igaz ez: nem egyszer kerül át személynév az anyai nemzetségből, s előfordul, hogy igenis megelőzi, sőt, kiszorítja
az apaági neveket.
Vörös Konrád fiának, Ottónak az esetét már láttuk. De hasonló jelenséggel indul
a Karoling-ház felemelkedése is, amely minden korabeli nyugat-európai avagy
ahhoz hasonlóvá válni törekvő uralkodó számára mintának minősült. A család
szerencséjét megteremtő Középső (Heristalli) Pippin, apjának egyetlen gyermeke,
szintén az anyai nagyapa nevét kapja – Nagy (Landeni) Pippinét, akinek utóbb
udvarnagyi méltóságát is megörökli (igaz, ehhez szükség van Nagy Pippin fiának,
Grimoald udvarnagynak és ettől való unokájának, Childebert „királynak” rövid
időn belüli felfuvalkodására, trónbitorlására, majd bukására)99.
Magyarázhatóak-e a fenti példák a Chaume által is jelzett három kivételes eset
valamelyikével? Mivel sem Ottó, sem Pippin nem minősíthető bibliai névnek, így
az első eset azonnal kizárható.
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Mi a helyzet a másodikkal? Nagy Pippin leánya, Begga még apja életében ment
feleségül Középső Pippin apjához Anségiselhez (Arnulf metzi püspök fiához), aki
apósa halála után, s még sógora, a később rossz véget ért Grimoald előtt maga
is betöltötte az udvarnagyi tisztséget.100 E házasságkötéskor tehát még semmi ok
nem volt feltételezni, hogy Nagy Pippin utódainak sora apaágon rövidesen megszakad. Még kevésbé gondolhatott ilyesmire Nagy Ottó leánya, Liutgard, amikor
Vörös Konrád felesége lett: még életben volt édesbátyja, Liudolf, s nagybátyjának, Henrik bajor hercegnek leszármazottaira is lehetett számítani. (Nagy Ottó
további gyermekei csak 951 után születnek, s Liudgard ekkor már férjnél van.)
A harmadik lehetőséget megint kizárhatjuk, hiszen egyik esetben sem oldalági
rokonról, hanem anyai nagyapáról van szó.
Így, ha egyáltalán fel kívánjuk vetni, hogy a Chaume felállította szabály a korban
általánosan érvényesül, akkor egy további magyarázatot kell találnunk. S ez aligha
nehéz.
Az anyai nagyapa mindkét esetben jóval tekintélyesebb, mint az apai. Ez különösen Nagy Ottóról szólva egyértelmű, de Nagy Pippin is, udvarnagy lévén, az
érintett frank részállam (Austrasia) ténylegesen teljhatalmú uralkodója volt, s így
a máskülönben szintén tekintélyes nászuránál, Arnulf püspöknél jóval nagyobb
tekintéllyel bírt.
Talán megállapíthatjuk hát, hogy noha fiúgyermekek e korban többnyire az apai
felmenők neveit kapták, s anyaiakét legfeljebb akkor, ha az előbbiek kifogytak –
ám e sorrendet felülírhatta a két család társadalmi rangja közötti különbség.
Hóman Bálint a következőképpen fogalmazott ezzel kapcsolatban: „A nagyapa
nevét (…) e korban rendszerint az elsőszülött kapta, de ha keresztapául politikai okból valamely előkelő uralkodót hívtak meg, eltértek ettől a szokástól. Így
például lengyel Boleszláv Szent István nőtestvérétől született elsőszülött fiát III.
Ottó császárról kereszteltette Ottónak s a másodszülöttnek adta a nagyapa –I.
Miciszláv [Mieszko] nevét.”101 Láthatjuk, Hóman – Klewitztől és Chaume-tól eltérően – csak azt tekinti szabálynak, hogy az elsőszülött fiúnak nagyapja nevét illik
örökölnie, annak eleve nem tulajdonít jelentőséget, hogy anyai vagy apai nagyapáról van szó A lehetséges kivételek között pedig legalább is még egy negyediket
illeszt a Chaume által felsoroltakhoz: ha egy „előkelő” uralkodó (nem is kell, hogy
vérrokon legyen?) keresztapaságot vállal.

100 Papp 17.
101 Hóman 2003. 225–226.
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Ha mindezek után visszatérünk Szent István családjához, s dönteni próbálunk
Cornides, Wertner és Hóman, illetve Vajay és Jákli álláspontja között, mit mondhatunk?
A még csak alakulóban lévő, alig egy-két évtizede keresztelkedni kezdő magyar
államkezdemény trónörököse számára feltétlenül óriási megtiszteltetést kellett jelentsen, hogy Liudolfing hercegnőt kapott feleségül, még ha a dinasztiának csupán a bajor ágából is. A szász dinasztiának immár a negyedik generációja
tartotta kézben szilárdan a német királyságot, harmadik a korábban évtizedekig
szünetelő császári méltóságot, hatalmuk egyelőre többé-kevésbé kiterjedt Itáliára, ellenőrizték a pápát s rajta keresztül a nyugati egyházszervezetet. S ami a mi
szempontunkból a legfontosabb: korábbi házassági kapcsolataik a többi, legtekintélyesebb európai dinasztiával kötötték össze őket. Többek között magukkal a
Karolingokkal (Nagy Ottó húga, Gerberga IV. [Tengerentúli] Lajos francia király
felesége volt)102; a Capetingekkel (ugyanezen császár másik húga, Hedvig viszont
Nagy Hugó párizsi grófhoz ment nőül, s így Capet Hugó anyja lett)103; a burgundi
Welfekkel (Nagy Ottó második felesége, Adelhaid, Konrád burgundi király testvére volt; e király neje viszont Gerberga leánya, Mathilda lett; az ő Gizella nevű
leánya pedig Civakodó Henriké, s így Gizella magyar királyné édesanyja!)104; az
angliai Wessex-diansztiával (Nagy Ottó első felesége Athelstan angolszász király
leánya volt105); s ami mindennél többet jelent: a bizánci Makedón dinasztiával, ha
valószínűleg csak távolról is. – ezért kapja fiuk a Görög epithetont (Vörös Ottó
felesége, Theophanu, egyes elképzelések szerint II. Rómanos leánya106 lehetett
ugyan, mások szerint azonban „csak” IóannésTsimiskés császár unokahúga–,
Tsimiskés viszont maga is csak beházasodott a Makedónok közé, feleségül véve
Bíborbanszületett Kónstantinos császár leányát.)107
Amikor Szent István elnyerte Gizella kezét, maga is rokonságba került mindezen
családokkal. Egy olyan leendő uralkodó számára, aknek fő célja, hogy bekerülhessen az európai keresztény országok közösségébe, e kapcsolat értéke felbecsülhetetlen lehetett. Aligha vonakodhatott ezek után, hogy háláját az e házasságból
születő fiak névadásával is kifejezze – még hamarabb is, mint hogy a maga – s ami
Klewitz szerint még fontosabb – az apja nevét továbbörökítené.
E gondolatmenet alapján tehát azt mondhatnánk: könnyen lehetséges ugyan, hogy
Szent István egyik fia az István nevet viselte – ám valószínűbb, hogy az elsőszülött
102
103
104
105
106
107
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Ferdinándy 23., 62.
Dhondt 258–259.
U.o. 30., 41., 48.
Ferdinándy 26-28., Fischer-Fabian 1985. 22–25.
Bréhier 109.
Ostrogorsky 248–249., 493.; Ferdinándy 149.; ld. még Collenberg tanulmányát!

nem ő volt, hanem valamelyik, Liudolfing nevet viselő testvére: Ottó vagy esetleg
Imre108.
Ám a Hóman sugallta feltevés, amely pedig oly kézenfekvően megoldhatná, hogy
miként kaphatta az elsőszülött az Ottó nevet az István helyett, hogy tudniillik Ottónak maga a császári névrokon lett volna a keresztapja, s ezért viselné elsőszülött
létére az ő nevét – valójában ellene mond a lehetőségnek. Akkor ugyanis Ottó
nemigen születhetett meg 1000 előtt¸s alig valószínű, hogy a megelőző négy év
folyamán szülei házát elkerülte volna a gyermekáldás.
Lehet, hogy mégis igaza van Vajaynak, vagy akár Jáklinak is? Mégis István királyfi lett volna az elsőszülött? Sőt, lehetséges akár az is, hogy közé és Ottó közé még
további fiak ékelődtek,akik szintén az apai ágról kaptak nevet? Abban ugyanis
Vajay mindenképpen téved, hogy ekkor még az István lett volna az egyetlen „hagyományos”, Árpád-házi keresztnév! Hiszen Géza fejedelemnek tudunk Mihály
nevű öccséről, s ennek Vazul nevű fiáról! Mindkettő keresztény nevet viselt – bizánci keresztényt persze, de 1054 előtt ennek sem lehetett kizáró hatása a frissen
formálódó családi tradícióval szemben.109 A királyfiak születésekor Vazul még
igen ifjú lehetett, tehát egyelőre a közötte és Szent István között később felmerült
konfliktus sem hathatott kizárólag.
Így tehát akár azt is feltételezhetnénk, hogy Szent Istvánnak 996 és 1000 között
már született három fia, akik az István, Mihály és Vazul neveket viselték. Igaz, az
utóbbi kettőről semmilyen adat nem szól – de hát ilyet magáról István királyfiról
sem ismerünk!
Ugyanakkor persze látnunk kell: a nagyapja – és mellesleg apja – nevét viselő István létezése sokkal erősebben valószínűsíthető. Ami pedig elsőszülöttségét illeti:
ha feltételezzük, hogy Ottót valóban csak 1000-ben keresztelték, akkor lehet, hogy
István az elsőszülött – de még ebben az esetben sem kényszerítő következtetés.
Az is elképzelhető ugyanis, hogy Szent István és Gizella első gyermekei leányok
voltak, s akár még az sem kizárható, hogy igenis az első években valamiért nem
sikerült gyermeket nemzeniük/foganniuk. S persze azt sem vethetjük el, hogy Ottó
1000-nél jóval hamarabb jött a világra, s nevét, noha kétségkívül a távoli, császári
nagybácsi tiszteletére, de nem az ő keresztapasága következtében nyerte.

108 A kettejük közötti életkori viszonyra ld. később!
109 Nem itt kívánok foglalkozni azon teljesen tudománytalan próbálkozásokkal, melyek elvitatják Mihály és Vazul nevének (bizánci) keresztény jellegét, s azokból pogány neveket
akarnak kiolvasni. Ld. Nagy Géza 1906. 61., 63.
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3. Szent Imre
Testvéreitől eltérően Szent Imre személyével bőséges szakirodalom foglalkozik.
Így az ő alakját most csupán két speciális szempontból kívánjuk vizsgálni: nevének eredete, valamint a királyfiak születési sorrendje kérdésében.
A névről már eddig is többször elhangzott, hogy a német Henrik változata.
Ezt tudományos formában először Katona István szögezte le: „Emericus vagy
Hemericus: Henricus, különös alakban…”110 Ennek nyomán nevezhette Aranka
György, a felvilágosodás-kor kiemelkedő intellektusa, Kazinczy Ferenc barátja és
levelezőtársa Elmejátékjai c. 1808-as könyvében IV. Henrik francia királyt (1589–
1610) Imrének.111 Hivatkozás nélkül veszi át Katona megállapítását Szabó Károly:
„Imre (Emericus) herczeg a keresztségben anyai nagy atyja Henrik (Hemericus,
Henricus) nevét kapta…”112 Ezt az álláspontot követi Pauler113, majd Karácsonyi
is114.
Hogy a kérdés egyáltalán problémát jelenthetett valaha is, az Melich Jánosnak
tudható be. A kiváló nyelvész már 1903-ban leszögezte, hogy mivel az Imre
név nem egyszer előfordul b fonémát tartalmazó alakban a 15. századtól kezdve (Ymbreh, Imbrih, Jembrih [utóbbi horvát szövegben!], Emebricus), s földrajzi
név is származik ilyen alakjából (a Varasd megyei Imbrihovec→Imbrijovec) így
csakis a német Ambricho (Embrico, Imbrico, Hembrico, Embricho) származéka lehet115. 1905-ben116 ehhez hozzáteszi,, hogy a zempléni Imreg község nevét
a helyi lakosság Imbreg alakban ejti, s e variációnak etimológiai értéke lenne
(szemben magával a Zemplén helynévvel, mely eredetileg félreolvasás eredménye Zemlén~Zemlényből117). Az etimológiai érték mibenlétét egy évvel későbbi
tanulmányában az 1903-as álláspont megismétlésével fejtette ki.118

Katona 460. („Emericus vel Hemericus, proprie Henricus…”) v.ö. Tolnai 128.!
Szigetvári 287–288.
Szabó Károly in KSMMK 57. (3. sz.j.)
Pauler 1899. 74.
Karácsonyi 1908. 314.
Melich 1903. 346–347. Itt szeretnénk megemlíteni Magyar (8.; 143. 5. sz.j.) meghökkentő
hivatkozását: ő Melich e tanulmányának – gyaníthatóan a címből következtetve –, de még
későbbi, 1906-os, sőt, 1915–17-es munkáinak is olyan álláspontot tulajdonít, mely szerint
az Imre név szláv eredetű lenne. Melich, a kiváló szlavista ezt bizonnyal kikérte volna
magának. Ld. u.ő. 1903. 302.: „A legcsattanósabb bizonyíték, hogy német eredetű keresztneveink is vannak, az Imre név.”
116 Melich 1905. 70. (csillagozott jegyzet)
117 u.o. a főszövegben.
118 U.ő 1906. 50–51.
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Melich óriási tekintélyéből következett, hogy véleménye rövidesen széles körben
elfogadottá vált: így nemcsak Szigetvári119 tekintette úgy, hogy a Henrik és Imre
nevek etimológiai azonosságát Melich megcáfolta, de még a Melichnél nem csekélyebb súlyú Pais Dezső is ennek alapján származtatja Imre nevét minden további magyarázat nélkül az említett Ambrichóból.120
Pedig maga Melich tíz-tizenkét esztendővel később felülbírálta saját elméletét.
Mint rámutatott: az Ambrichóból már a németben umlauttal lesz Embrico¸csak
hogy az umlautos ä-ból a magyarban nyílt e lesz, ellenben az Imre szókezdő i-je
csak zárt ë-ből keletkezhetett; emellett a magyar -mbr-ből nem fejlődhetett -mr-,
hanem csakis fordítva.121. Így ekkor már egy Emrich~Emmerich német névalakot
tételez fel Imre előzményeként, s immár azt sem zárja ki, hogy etimológiailag ez
mégis azonos a Henrik (német Heinrich, ófelnémet Heimrîch) névvel.122 Ez utóbbi
gondolatot vitte aztán tovább újabb másfél évtized elteltével Schwartz Elemér,
aki a 8–10. századi, freisingi oklevelekre hivatkozva állapítja meg: a Henrik név
óbajor alakja Heimrich, Heimrih, Hémrih; ezek szótagvégi -m-je az óbajorban a
10. század végére törvényszerűen -n-re vált, nem úgy azonban, hogy a korábbi,
-m-es változat teljesen eltűnne. Az eredeti Heimrih-ből tehát nemcsak a közkeletű
Heinrih alak s ennek Henrih változata jön létre (a kiejtése mindkettőnek„hájnrih”),
hanem Hemrih is, amelyről aztán már csak a szóeleji h-nak (amúgy is csak
„spiritus asper”) kell lekopnia, hogy megkapjuk az Imre személynév Melich tételezte előzményét.123
Melich és Schwartz nyomán az újabb történelmi és nyelvtörténeti kutatás sem ké124
telkedett Henrik és Imre lényegi azonosságában . Így magától értetődően vallja
125
127
128
ezt Hóman Bálint, , Moór Elemér126, Kálmán Béla és Györffy György .
Ám a Melich által meghaladott nézetnek az 1970-es évek kezdetétől váratlan vadhajtásai támadtak.
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Szigetvári 287.
Pais 360.
Melich 1915-1917. 356-357.
U.o.
Schwartz 348-349.
A vitát, sőt, az Imre név onomasztikai vizsgálatának gyakorlatilag teljes szakirodalmát a
hatvanas évek legelejéig összefoglalja Karácsony Sándor Zsigmond 85. Az ezt követő fejleményeket kevésbé teljességre törően, de a fő fordulatokat kiemelve Slíz Mariann 10-11.
Hóman 1925. 89.; u.ő 2000. 280.; u.ő 2003. 225-226.
Moór 118.
Kálmán 29.
Györffy 1977. 374.; u.ő u.ő 1984. 831.
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Ezek legelőször a máskülönben érdemes onomasztika-kutató, Ladó János 1971es, népszerűsítő Magyar utónévkönyvében bukkantak fel. E könyvben Ladó a
következőket írta az Imre névről: „A germán Amalrich név Emrich, Embrich
változatából. Az Amalrich elemeinek jelentése: az Amálok (= gót királyi család)
+ hatalmas, híres, királyi. A germán rich szó ugyanis a latin rex (király) szó megfelelője…”129
Az Emrich, s főként Embrich névalakok idézése alapján alig lehet kétséges, hogy
Ladót eredetileg Melich 1903-as és 1906-os cikkei ihlették meg. De hát ne ismerte
volna az amazt visszavonó, 1915–1917-es tanulmányt, és Schwartz kapcsolódó
munkáját? Vagy ismerte, de nem értett egyet azokkal? Ám utóbbi esetben illett
volna ellenérveit tudományos színvonalon, valamely szakfolyóiratban elővezetni, mielőtt egy populáris kiadványban kidobja a tömegek közé, akiknek azt nincs
módjuk ellenőrizni!!!
Ráadásul, ha az alapötletet Melich sugallta is, ahhoz, ami kinőtt belőle, már
neki sem lehet köze! A gót Amalrich idevonása két szempontból is hajmeresztő ötlet. Hangtani szempontból: hogy tudja az Amalrichból levezetni akár csak
az Ambrichót, amely alakilag még a legközelebb áll hozzá? Az -al- szótag netán
egyetlen -b- fonémává tud alakulni valamely középkori német nyelvjárásban? És
ami a történelmi-onomasztikai szempontot illeti, a 10. század vége előtt egyetlen
személyt ismerünk, aki ilyen nevet viselt: II. Alarich nyugati gót király fiát és utódát (pontosabb alakban: Amalarich).
Iordanes beszámolója szerint a legendás keleti gót király, Nagy Theoderich „…
egy ágyasától még Moesiában nemzett lányokat, egyiküket Thiudigotónak, a másikat Ostrogotónak hívták. Amikor Itáliába ment, őket a szomszédos királyokkal
házasságban egyesítette, egyiket a vizigót Alaricusszal, a másikat a burgund
Sigismundusszal. Így született Alarictól Amalaricus. Amint őt, mivel mindkét szülője által gyerekkorában árvaságra jutott, nagyapja Theodoricus éppen nagy gonddal nevelte…”130 Majd néhány paragrafussal odébb, ismét Nagy Theodorichról
szólva: „Vejének, Alarichnak a halála után saját fegyverhordozóját, Thiudist tette
unokájának, Amalaricusnak a gyámjává a Spania királyságban. Ez az Amalarich,

129 Ladó s.v. Imre (p. 170-171.)
130 Iordanes: Getica 58. (297-298.) (JGCloss p.198., 201–202.) („…naturales ex concubina,
quas genuisset adhuc in Moesia, filias habuit, unam nomine Thiudigotho, et aliam
Ostrogotho. Quas mox, ut in Italiam venit, regibus vicinis in coniugio copulavit, id est
unam Alarico Vesegothorum, et aliam Sigismundo Burgundionum. De Alarico natus est
Amalaricus. Quem avus Theodericus in annis puerilibus utroque parente orbatum dum
fovet atque tuetur…”) Magyarul: IGKiss p. 102.
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a frankok álnoksága miatt csapdába esve, már fiatalon elveszítette birodalmát, és
életét.”131
Sevillai Isidorus szintén Nagy Theoderich kapcsán tér ki az unoka alakjára: „…
Theoderic Hispania felett is átvette az uralmat tizenöt évre, melyet még életében unokájára, Amalaricra hagyott. (…) Időszámításunk 564. évében [=526],
Iustinianus uralmának első esztendejében, Theoderic Itáliába való visszatérése
után unokája, Amalaric uralkodott öt éven keresztül. Miután Hildebert, a frankok
királya legyőzte őt csatában Narbónál [= Narbonne], gyáván Barcinóba [= Barcelona] menekült, de mint közmegvetés tárgyát a hadsereg megölte.”132
Ugyan mi lehetett volna e rövid és dicstelen életű és uralkodású gót királyocska
alakjában az a vonzerő, amely arra késztethette volna Szent Istvánt és Gizellát,
hogy az ő nevét adják egyik fiuknak, annak dacára, hogy a nyugati gót királyság
Imre születésekor már nagyjából 290 esztendeje megsemmisült, a dicső nagyapa,
Nagy Theoderich keleti gót királysága még régebben, s nem tudunk arról, hogy
az Árpádok bármelyiknek a hagyományához bármilyen módon kötődtek volna?!
Talán a korán árvaságra jutott gyermek sorsát találták vonzónak benne? Vagy a
csatában és utána tanúsított gyávaságot? A saját katonái részéről megtapasztalt
közmegvetést, amely végül a halálához is vezetett? S még a jóindulatúbb megfogalmazás szerint is: a jámbor belezuhanást az álnok ellenfél csapdájába? Ez a
boldogtalan, fiatalon, de méltán elhunyt, tökéletesen méltatlan király minősült volna kívánatosabb névadónak, mint a gyermek ükapja, dédapja, nagyapja és nagybátyja, többé-kevésbé valamennyien sikeres uralkodók, a legutóbbi már – feltéve,
hogy Imre 1002 után született – a német-római birodalom császára?!
Bármilyen képtelen is azonban Ladó ötlete, az utóbbi több mint negyven évben
akadálytalanul terjed a köztudatban. A Magyar utónévkönyv számos változatlan
kiadást ért meg. Mikor aztán Bíró Ágnes átdolgozta133, a megújult szócikkből kimaradt ugyan az Embrich alak (jelezve, hogy Bíró Ágnes tudott róla: Melich felülbírálta magát az -mbr-es alakok kérdésében), s ehelyett Amalrich és Emmerich
alakok szerepeltek (pedig az utóbbinak létjogosultságát Schwartz már 1931-ben
131 U.o. 302.(„Nam et Thiudem, suum armigerum, post mortem Alarici generi tutorem in
Hispaniae regno Amalarici nepotis constituit. Qui Amalaricus in ipsa adolescentia
Francorum fraudibus irretitus, regnum cum vita amisit.”) Magyarul: IGKiss p. 103.
132 Isidorus Hispalensis: Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum 39–40. (...Hispaniae
regnum XV annis obtinuit, quod superstes Amalrico nepoti suo reliquit. […] Aera DLXIIII
ann. Imperii Iustiniani I regresso Italiam Theuderico Amalaricus nepos eius annis V
regnavit. Qui cum ab Hildeberto Francorum rege apud Narbonam proelio superatus
fuisset, Barcinonam trepidus fugit effectusque omnium contemptibilis ab exercitu iugulatus
interiit.”) in IH p. 44.
133 Ladó–Bíró s.v. Imre (p. 69–70.)
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elutasította!134), ám a lényeg, mely szerint Imre neve a gót Amalrich származéka
lenne, maradt, sőt kiegészült az Amal-diasztia nevének egy ’szorgalmas, munkás’
jelentésű melléknévből történő eredeztetésével.135 Ez utóbbi változatot lényegében
szó szerint veszi át Fercsik Erzsébet és Raátz Judit munkája is, csak a végén fűzve
hozzá egyetlen mondatban, hogy „Más magyarázat szerint a magyar Imre név a
német Heinrich átvétele.”136 A „más magyarázat” kifejezés, amely itt egyenlősíti
a két koncepciót (mi több, Ladó álláspontjának elsőségét sugallja, hiszen azt jóval
hosszabban tárgyalja, míg a „másnak” egyetlen mondatot szentel!) önmagában
sem lenne nyelvész szakembertől elfogadható. Hiszen hogy lehetne egyenlő két
olyan vélemény, melyek egyike forrásadatokkal bőven alátámasztott, nyelvészetileg szakszerűen levezetett, míg a másik mindenféle érvelés nélkül, kinyilatkoztatásként van elsütve egy népszerűsítő munkában?!
Csak kevéssel más megítélés alá esik Vekerdi József 1999-es fellépése. Az indológia s egyben a cigány folklórkutatás ezen óriása, ha talán meglepetést keltett is
azzal, hogy magyar nyelvtörténeti témához nyúl, mégis egész tudományos múltja
látszott garanciának arra, hogy ha már hozzányúl, azt korábbi munkáinak színvonalához ragaszkodva fogja tenni. Mégsem ez történt.
Miután tanulmánya első részében az Endre névről kísérelte meg bebizonyítani,
hogy az nem András variánsa, hanem attól független, s mint ilyen, I. (Fehér) András magyar király (1046–1060) pogány (!) neve137 – ezután áttér az Imre névre, s
erről is hasonlót igyekszik igazolni.
Érvelésének kiindulópontja az a tény, hogy Szent Imre anyai nagyapját, Civakodó Henriket avagy anyai nagybátyját, Jámbor Szent Henriket egyetlen forrás
sem jelöli meg a gyermek névadójaként. Ezáltal Vekerdi nem csupán azt minősíti
megalapozatlan hipotézisnek, hogy Imre valamelyikük tiszteletére kapta volna a
nevét, hanem azt is, hogy nevének bármi köze is lehetne a Henrikhez. Ezt az is
igazolná szerinte, hogy amennyiben a két név eredetileg azonos volna, az egyház
nem kanonizálta volna Szent Imrét a közkeletű Henricus helyett az ismeretlenül
csengő Emericus alakban.138 Annál is kevésbé, mert őszerinte a Henricus alakból
az Emericus le sem vezethető: sem a szókezdő -H elvesztését, sem az első, zárt
134 Schwartz 1931. 183–184. Mint rámutat: a két –m-mel írott Emmerich éppenséggel nem gót
alak, sőt, nem is ónémet, hanem az újkori osztrák, főként bécsi nyelvjárás sajátja (eredetileg ĕmməriχ alakban), melyet a német nyelvű szakirodalom eszerint helytelenül kezdett
használni, főként az I. világháborút követően, a magyar Imre megnevezésére a korábbi
Emerich helyett.
135 Ladó–Bíró u.o.
136 Fercsik–Raátz s.v. Imre (p. 123.)
137 Vekerdi 465–466.
138 U.o. 466.
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szótagot kinyitó -e fonéma beengedését a szó közepébe nem minősíti összeegyeztethetőnek a magyar nyelvészet alapszabályaival. Így végül ezúttal is arra jut, hogy
az Imre név előzménye az *Emereh, melynek etimológiájába nem bocsátkozik, de
sejteti, hogy originális magyar tőnek véli. 139
Ez a meghökkentő gondolatmenet – Ladóétól eltérően – szerencsére azonnal talált magának cáfolót Kristó Gyula személyében. Ahogy a történészprofesszor rámutatott: „Vekerdi József sommás megállapításának fő gyengéje, hogy történeti
(nyelvtörténeti) „eredményhez” az adatok történetiségének mérlegelése nélkül
jutott.”140 Vagyis: nem veszi figyelembe, hogy Szent Imrét (de néha még a nevét
majd’ kétszáz évvel később öröklő Imre királyt is [1196–1204]) gyakran nevezik
a forrásokban Henricusnak, Heinricusnak – s éppen a legrégibbekben, amelyek
Szent Imrével kortársak vagy alig későbbiek.
Erre persze nem Kristó mutatott rá először. A Hartvik-legendára vonatkozóan
már Szabó Károly hangsúlyozta, hogy annak 18. fejezetében a szent királyfit
Henricusként említik.141 Pauler ugyanezt már általánosan állítja Szent István legendáiról, s ő mutat rá elsőként arra, hogy még Imre király korában is ingadozik
a két- (sőt, Hemericusszal három-!) féle névalak, valamint hogy az Imre-legendát,
amely viszont Hemericust preferálja, csak 15. századi másolatban ismerjük!142
Melich – már akkor, amikor még egyébként cáfolni igyekszik a két név azonosságát – lelkiismeretesen maga is felsorolja ugyanezen forrásokat, s megtoldja még a
Hildesheimi Évkönyvekkel, valamint a Pray-codexben fennmaradt Pozsonyi Évkönyvvel is.143 Ezt helytörténeti adatokkal egészíti ki: a Váradi Regestrumban a bihari Szentimre helynév „sanctus Henricus”alakban szerepel, s Henricus olvasható
Imre király pénzein is.144 Schwartz Elemér Szent László ún. „első dekrétumával”
(= a szabolcsi zsinaton hozott törvények szövegével), Imre király egy pecsétjével
és egy oklevelével bővíti a képet; s ő szögezi le elsőként, hogy az Imre-legendának
is ismerjük olyan korábbi változatát, ahol még Henricus olvasható.145
Valóban: már az 1074 körüli Altaichi, illetve az ennek adatait átvevő Hildesheimi
Évkönyvben ezt olvashatjuk Szent Imre haláláról: „Továbbá István király fia,
Heinricus, az oroszok hercege, akit egy vadászaton vadkan hasított fel...”146 A név
139
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U.o.
Kristó 2000. 355.
Szabó Károly in KSMMK 57. (3. sz.j.)
Pauler 1899. 412. (151. sz.j.)
Melich 1903. 346.; u.ő 1906. 50–51.
U.ő. 1903. 346.; 1915–1917. 356–357.
Schwartz 1930. 346–347.
Annales Hildesheimenses ab initio mundi ad a. 1137. A 1031.: CFH. 339. [p. 141.]: „Et
Heinricus, Stephani regis filius, dux Ruizorum, in venatione ab apro discissus, periit
flebiliter mortuus.” Magyarul: ÁKÍF 215–216. ford.: Thoroczkay Gábor
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első hazai előfordulása a szabolcsi zsinat törvényszövegében (a viszonylag régebbi, így hitelesebb Codex Turocianus szerint): Henricus.147 Heinricus szerepel
Szent István Nagyobbik Legendájában148, Henricus a Hartvik-legendában149. Az
Imre-legenda legkorábbi (12–13. század fordulójáról való)150 kézirata szintén következetesen Henricust ír, de még a későbbi, 15. századi változatok egyikének címében (s még szövegében is egyetlen helyen) ugyanezt olvashatjuk.151 A Pozsonyi
Évkönyvek 12. században írott része megint csak Henricus néven említi.152 S a
Margit-legenda legrégibb ismert változata még mindig Henricust ír 1276 körül!153
Ha az okleveles adatokat is nézzük: az Imre királyunk neve alatt fennmaradt 17
oklevél közül is egy még Henricusnak címezi őt; a többi közül négy csak H sziglát
tartalmaz (ezeket akár szintén érthetnénk Henricusnak), tíz Hemericust, egy
Hemiricust, egy pedig már valóban Emricust154,ám ezt még mindig csak Henericus
variánsaként.155 S akkor még nem esett szó a pénzérméről, amely „Mind az anyag,
mind a munka tekintetében feltétlenül magyar eredetű s másnak, mint Imre királynak, nem tulajdonítható érem a Corpus Nummorum Hungariae I. füzetében 113.
szám alatt közölt denárius. Ennek felirata az előlapon három sorban: »Henricus«.
Hátlapján »rex« monogram.”156
Kristónak mindezek után csak összegeznie kellett: „A XIII. század elejéig terjedő időből származó, magyarországi keletkezésű szövegeket tartalmazó kódexek
tehát csakis az ún németes, azaz Henricus, Heinricus (vagyis háromszótagos)
névformát hagyományozták ránk Imre herceg neveként. Nyoma sincs a XII-XIII.
század fordulójáig sem olyan szókezdetnek, amely nem H-t tartalmaz, sem pedig
négyszótagos alaknak. A korai német és magyar források egybehangzó névhasználata bizonyossá teszi, hogy Imre herceg eredeti neve a német Heinrich név volt.
Ez önmagában is arra mutat, hogy szülei (Szent István és Gizella) német nevet
adtak fiuknak, a Henrik nevet. Ha azonban tudjuk, hogy István és Gizella másik
fia Ottó nevet viselt (…), illetve, hogy III. Ottó 1002-ig, II. Henrik (Gizella bátyja)
147 Sancti Ladislai regis Decretorum liber primus XXXVIII.: „…sancti Henrici ducis…”
Závodszky p. 164. (v.ö. u.o. 129–130.)
148 Legenda maior Sancti Stephani regis 15.: „…viri Heinrici…” SRH II. 390–391.
149 Legenda S: Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripta 19. SRH II. 427. (…pueri
Henrici…)
150 Bartoniek 447.; Kristó 2000. 355.
151 SRH II. 449–460.
152 Annales Posonienses ad a. 1031. („Henricus filius Stephani regis obiit.”) SRH I. 125.
153 Legenda Beatae Margaritae de Hungaria 12. SRH II. 689. = CFH 4322. (p. 3012–2013.)
(„Beati Henrici, filii eiusdem Sancti Stephani regis”)
154 Kristó 2000. 356.; Fehértói s.v. Emericus (p. 280-282.); u.o. s.v. Henricus (p. 377–379.)
155 Fehértói s.v. Emericus („…Henerici sive Emerici regis Ungariae”)…
156 Zimmermann 474.
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pedig 1002-től ült a német trónon, kézenfekvő arra gondolni – bár erről írásos
forrás nem tájékoztat –, hogy a magyar király és felesége két fiuknak a két, éppen
uralkodó német uralkodó nevét adta…”157
Akik egyébként vitatni próbálták, hogy Henrik és Imre eredetileg azonos nevek,
azoknak számot is kellett adniuk arról: hogyan szerepelhetnek az idézett Henricus,
Heinricus alakok egyáltalán a szent királyfira vonatkozó szövegekben? Melich
ezt annak idején azzal magyarázta, hogy Emericusból úgy lett Hemericus, ahogyan ungarusból hungarus, vagyis a h hangtani szempontból „felesleges írás”nak minősült – így viszont összezavarhatóvá vált a német Henricusszal.158 Ladó
is arra gondol, hogy az eredeti Emericus hibásan írják előbb Emricusnak, aztán
Hemricusnak, s így válik összetéveszthetővé a nagybácsi nevével.159
E magyarázatok gyengéje persze az, hogy csupa véletlen íráshiba következtében
éppen egy olyan alakhoz jutnak el, amely történetesen éppen a királyfi nagybátyjának (illetve nagy-, déd- és ükapjának) nevével téveszthető össze. Ezzel szemben
Vekerdi két komolyan veendő kérdést valóban felvetett a maga tanulmányában.
Mint írja: ha a két név valóban azonos, úgy német viselőit (császárokat és bajor
hercegeket) miért nem nevez soha, itt,. Magyarországon sem, egyetlen forrás sem
Emericusnak?160 S miért kopott volna le a szókezdő h, ami a magyar nyelvbe átkerült, német eredetű nevekben nem szokott megtörténni: ld. Hermány, Héder,
Hertul, Hahót?!161 E kérdésekre Kristó nem válaszol.
Úgy tetszik, e kérdésfeltevés meg is cáfolja Schwartz fentebb látott hipotézisét a
név spontán átalakulásáról.162 Az Emericus név nem egyszerű nyelvtörténeti fejlődéssel jön létre a Henricusból.
A magyarázat a politikatörténet síkján látszik fellelhetőnek. Amikor Szent Imre
született és nevét kapta, a fiatal magyar királyság harmóniában élt a német császárral, akinek kényétől-kedvétől függött a pápa. Ám mire Imre szentté avatására sor
került, a pápa és a császár (éppen egy Henrik!) esküdt ellenségekként álltak szemben egymással, Magyarország pedig mindkettőjükkel késélen táncoló viszonyban
volt. Imre király trónra lépésekor a helyzet alig volt nyugalmasabb. A császári
trónon ismét egy Henrik ült, a pápa pedig hatalma csúcspontján állt, s ténylegesen diktált az egész keresztény világnak. Az újabb konfliktus küszöbön állt. Ilyen
körülmények között sem az Árpád-házi szent kultuszának ápolását, sem az élő
157
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Kristó 2000. 355–356.
Melich 1906. 50–51.
Ladó s.v. Imre (170–171.)
Vekerdi 466.
U.o. 466–467.
Ld. 123. sz.j.!
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király elfogadottságát nem erősíthette, hogy a Henrik nevet viselik. Nem látszik
tehát elképzelhetetlennek, hogy szándékosan kezdték a névalakot torzítani, s nem
véletlen, hogy ennek első adatai éppen Imre király korában jelentkeznek.
„Kristó Gyula talán végleg megoldotta a nyelvészeket és történészeket csaknem
száz éve foglalkoztató problémát” – értékelte a vita fejleményeit legutóbb Slíz
Mariann163. Ami még mindig túlzott megtiszteltetés nem is annyira Vekerdi, hanem főként – a Slíz által előzőleg ugyanott idézett164 – Ladó számára. Probléma
ugyanis legfeljebb 1930-ig állt fent. Ami azóta elhangzott a Henrik = Imre azonosság ellenében, tudományos szempontból értékelhetetlen okvetetlenkedés volt.
Ám ha eszerint megnyugodhatunk abban, hogy Szent Imre neve eredetileg igenis
Henrik, azonnal újabb kérdésbe ütközünk. Mert ha Henrik – melyik Henrikre való
tekintettel? Az anyai nagyapára? Ezt állítja Szabó Károly165, Moór Elemér166,
Kálmán Béla167 s eredetileg Hóman Bálint168 is. Ugyanakkor már Pray György a
császári nagybácsit tekinti névadónak169, s az ő álláspontját fogadja el Karácsonyi170, s később már Hóman is171, majd Györffy172, Kristó és Magyar173. Mi több,
Karácsonyi egyenesen úgy fogalmaz, hogy ez esetben Jámbor Szent Henrik lett
volna a keresztapa, és ezért az ő nevét kapja a királyfi.174
A döntés nem könnyű. Már annak megítélése sem, hogy egyáltalán szükséges-e
itt döntenünk. Ha nem vesszük figyelembe Chaume és főként Klewitz igyekezetét
arra, hogy mindenáron szigorú és általános szabályszerűséget keressenek a korabeli névadásban, nyugodtan mondhatnánk, hogy az csak előny, ha a nagyapa és a
nagybácsi azonos nevet visel, s így a gyermek egyszerre mindkettőjükét örökölheti, így mindkettejük folytatásává nő fel a remények szerint. Így tehát mindenképpen ideális számára a Henrik név, függetlenül a keresztapa személyétől. Ugyanakkor persze Jámbor Szent Henrik keresztapaságát egyáltalán nem kell kizárnunk:
Görög Ottónál jóval közelebbi rokona volt az újszülöttnek (az édesanya fivére!),
s több ideje is lehetett, hogy keresztapaként rendelkezésre álljon – kivált a német
királyi-császári trónra lépése (1002) előtt.
163
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De éppen ez vet fel egy újabb problémát: Szent Imre születésének időpontjáét.
Itt most nem az abszolút születési dátum kérdését akarjuk feszegetni, amelyre
megoldás úgysincs.175 Csupán a relatív kronológiát próbáljuk felvázolni Imre és
testvérei, kivált Ottó között. Eddig azt láttuk, a kutatók többsége feltételezte: Ottó
az idősebb, ő az elsőszülött, Imre pedig legfeljebb a második. Láttuk azt is: ennek
főként két érv szolgált alapjául. Az egyik: hogy mivel két egymást követő német
császár nevét kapták, így e császárok sorrendje egyben az ő születési sorrendjük
is – annyival inkább, mert talán mindkettejüknek a megfelelő nevű császár lehetett
a keresztapja. A másik – Hóman koncepciója176, amelyet Török177 és Magyar178
is átvett – Szent Imre szerzetesies neveltetését, lelki beállítottságát magyarázza
azzal, hogy eredetileg nem ő volt a trónörökös, hanem Ottó, aki az ő értelmezésük
szerint akár tizenhat éves koráig is elélhetett, s Imrének csak ezt követően kellett
volna a trónörökösi feladatokkal – köztük kiemelten az utódnemzés feladatával –
szembesülnie.
Ez utóbbi érvet, melynek tetszetős volta alig vitatható, alapjaiban rengeti meg
Bollók János filológiai ellenőrzése. Eszerint infantes a középkori latinban valóban
jelenthetne tágabb értelemben (akár serdültebb) gyermeket, ám az infantia nem,
s kivált nem a nyomatékosító ipsis névmásalakkal és a középkorban gyakran önmagában is csecsemőt jelentő insontes jelzővel együtt.179 Így marad a császári keresztapák kérdése. Láttuk, ez – főleg Ottó esetében – eleve igen bizonytalan. Imre
keresztelőjén sokkal könnyebb Jámbor Szent Henriket elképzelni – viszont ehhez
nem kell szükségképpen feltételeznünk, hogy ekkor már német uralkodó lett légyen. Bajor hercegként még könnyebben is szakíthatott időt ilyesfajta családi kötelezettségre. Semmi nem teszi tehát kényszerítővé a feltevést, hogy Imre csakis
1002 után születhetett. S ugyanígy Ottó esetében sem. Kezdettől voltak kutatók –
így Nagy Géza180 és a vele egyébként ritkán egyetértő Karácsonyi181 –, akik Ottót
tekintették fiatalabbnak. Ugyanezt az álláspontot Vajay elvi jelentőséggel látta el:
„Imre kellett, hogy az idősebbik legyen, mert a nemzedékrendben közelebb álló
175 „Pray György és Katona István közelebbről meg nem nevezett »régebbi breviáriumok«
alapján teszik születését 107-re...” – ironizál Török (200.). Mindazonáltal nyilván a Pray és
Katona iránti tiszteletét igyekszik kifejezni azzal, hogy példájukat követve ő maga sem nevezi meg közelebbről: e két úttörő magyar történész külön-külön is monumentális életművében hol is található e megállapítás. vö. még Hóman 2000. 280.; u.ő 2003. 226.; Györffy
1977. 374.; Kristó–Makk 40.; Magyar 7.
176 Hóman 2003. 226-228.; u.ő. 2000. 280. skk.
177 Török 200–201.
178 Magyar 10–11.
179 Bollók 351.
180 Nagy Géza 1906. 65.
181 Karácsonyi 1906. 111.
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csalástagok nevét viseli (Gizella apja és fivére), míg Ottó csak unokatestvéri név
(Gizella nagyatyja, nagybátyja, elsőfokú nagybátyja és két másodfokú unokatestvére.)”182 Ennek alapján Ottó születését teszi egyenesen 1010 körülire, ami persze
ismét csak önkényes becslés, de nem cáfolható.
Még Magyar korábbi érve látszik a legnehezebben megdönthetőnek: miért éppen
Ottó neve hagyományozódott egészen a 15–16. század fordulójáig, ha többi fivéréé nem? Ez valóban azt sugallja, hogy valamilyen szempontból fontosabb volt
amazoknál: talán valóban elsőszülött? De mint korábban leszögeztük: csak akkor
lenne elfogadható, ha Ottó elsőszülöttségét ettől függetlenül bizonyítani tudnánk.
A kérdés nyitott marad, megoldani nem tudjuk. Csupán viszonylag mondhatjuk
legvalószínűbbnek, hogy Ottó elsőszülött lehetett, Imre a második, István királyfi
pedig, ha volt ilyen – s elismerhetjük valószínűnek, hogy volt! – csak utánuk következett.

4. Bernát
Mindeddig azonban viszonylag hiteles források és jól okadatolt hipotézisek területén mozogtunk. Ha azt a kérdést tesszük fel, mi lehetett a negyedik királyfi neve,
jóval bizonytalanabb területre érkezünk.
A negyedik királyfira vonatkozó egyetlen forrás egy genealógiai áttekintés Arnulf
metzi püspök (a Karolingok legrégibb ismert apaági felmenője 640 körül!) leszármazottairól. A szerző, aki 1164 körül működött, Capet Hugó koráig (a 10. sz. végéig) korábbi, hiteles forrásokat használ, onnantól viszont önálló kutatásai alapján
dolgozik, s ez nem mentes a tévedésektől.183
Jellemző, hogy Gombos Ferenc Albin a CHF megfelelő kötetében csupán ennyit
közöl a szövegből: „Henrik herceg, első Ottó testvére nemzette Henrik császárt
és Gizellát, Istvánnak, a magyarok királyának feleségét.”184 A szöveg folytatását
Gombos nyilván nem ítélte forrásértékűnek. (Bár az eddigieké is vitatható volt:
hiszen Gizella és Jámbor Szent Henrik természetesen nem gyermekei, hanem unokái voltak Nagy Ottó öccsének, Henrik hercegnek, akit a forrás láthatóan összekever fiával, Civakodó Henrikkel.) S valóban, a MGM kiadásában – bár ott a fenti
hibát javítják – folytatólag a következőt olvashatjuk: „Ez [tudniillik Gizella] szülte
182 Vajay 88. (89. sz.j.)
183 Heller 381.
184 Genealogia ex stirpe s. Arnulfi descendentium Mettensis. CFH 2410. (p. 993.): „Henricus
dux (…) frater Othonis primi, genuit Henricum imperatorem et Giselam, uxorem Stephani
regis Hungarorum.”
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Bernátot. Ő nemzette namuri Idát, meg a franciák királynőjét, Angelbert őrgróf
feleségét meg Gertrúd flandriai grófnőt és a nákok [? Heller korrekciója szerint
dákok = dánok] királynőjét…”185
Cornides, aki ezt az információt felfedezte, lelkesen, de nem aggodalom nélkül
számolt be róla: „Bernátot, Szent István fiát, amennyire tudom, a mieink közül
senki sem őrizte meg, midőn kihozom a fényre, a legtöbben a soha nem hallott, új
dologtól annyira megdöbbennek, hogy azt fogják híresztelni, szörnyeteg vagyok,
sőt, talán úgy fogják ítélni, hogy közreadott munkám badarságokat fecseg. Pedig mindenestül annak a szerzőnek, Szent István király kortársának védelmébe és
atyai oltalmába ajánlom magamat, aki végigszámlálta Boldog Arnulf metzi püspök genealógiáját.”186
Cornidesnek természetesen még nem állt rendelkezésére a Heller készítette kritikai
kiadás, amelynek bevezetőjéből magunk a forrásra vonatkozó fenti információkat
idéztük; ezért hihette a 12. századi genealógiáról, hogy Szent István kortársa. Amióta a tévedés tisztázódott, e genealógiának nem is tulajdonított többé forrásértéket
senki. Nemcsak Gombos ítélte mellőzhetőnek monumentális forrásgyűjteményében. Már Wertner Mór, aki az Ottóra vonatkozó hipotéziseket oly lelkesen átvette Cornidestől, ezúttal határozottan elzárkózott. Heller nyomán rámutatott, hogy a
Bernát leányaiként felsorolt hölgyek közül például a flandriai Gertrúd apját valóban
(II.) Bernátnak hívták ugyan, csakhogy ez szász herceg volt, s nem magyar királyfi.
Francia királynét pedig nem ismerünk a 11. századból, akinek az apját így nevezték
volna: Wertner megállapítása szerint a forrás itt I. Fülöp király (1051–1108) feleségét, Bertát keveri össze édesanyjával, aki nem más, mint az imént említett Gertrúd,
a holland I. Flórenc felesége.187 Namuri Ida körül még nagyobb a kavarodás, de
végeredményben itt is ugyanazon II. Bernát szász herceg áll a háttérben.188
Wertner komoly munkát fektetett abba, hogy a megcáfolja a forrás adatait, melyek
egy csokorra való 11. századi európai úrhölgyet minősítettek Szent István unokájának e Bernát nevű fiától. Pedig amit cáfolni akart – hogy tudniillik e hölgyek
apja Szent István fia lehetett volna – annak képtelensége enélkül is nyilvánvaló.
185 U.a. in MGH SS. XXV. 384. („Hec genuit Bernardum. Hic genuit Idam Namucensem et
reginam Francorum, uxorem Angelberti marchionis et Gertrudem comitissam Flandrensem
et reginam Nacorum.”)
186 Cornides 231–232. (III. sz.j.): „Bernhardum, S. Stephani filium, a nostratium nemine, quod
sciam, observatum, dum in lucem profero, plerique rei tam inauditae novitate attoniti,
me monstra nunciare, vel dedita opera ineptire fortasse judicabunt. Totum autem me in
tutelam & patrocinium, confero Auctoris illius, S. Stephano Regi aequalis, Genealogiam
B. Arnulphi, Metensis Episcopi recensentes.”
187 Wertner 56–57.
188 U.o.
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Vagy egy fiúgyermektől, aki csecsemőkorában meghalt, nem lett volna-e túl szép
teljesítmény akár egyetlen leány nemzése is, nemhogy öté?!
A probléma azonban az, hogy a genealógiai áttekintés két, egymástól függetleníthető információt kapcsol össze: az egyik, hogy Szent Istvánnak és Gizellának volt
Bernát nevű fia, s a másik, hogy e Bernátnak volt öt leánya. Az utóbbi nyilvánvaló
képtelenség, ám Wertner részéről módszertanilag semmiképp nem volt helyes eljárás, hogy ennek megállapításával egyben az előbbit is megcáfoltnak tekintette.
A kérdés ugyanis így merül fel: ha a felsorolt hölgyek felmenője (láttuk: nem
minden esetben édesapja!) a szász II. Bernát volt, úgy miért tévesztette őt össze a
genealógia szerzője Szent István egyébként csecsemőként elhunyt fiával? Egyszerűen csak összehordott felelőtlenül tücsköt-bogarat? Ez azért nem valószínű. Vagy
a mondott hölgyeknek akart Árpád-házi, sőt, ezen keresztül Liudolfing, s végső
soron Karoling felmenőket teremteni?
Bizonyos, hogy Karoling és Liudolfing ősöket érdemes volt hamisítani akárkinek.
A 11. század közepén elvileg az Árpád-ház is tekintélyes uralkodóháznak számított, mégis kérdés, hogy németalföldi grófnék, francia királynék számára kellő
jogalapot jelenthettek-e. Akkor pedig, ha már így is, úgy is hamisítás történt, nem
lett volna-e indokoltabb a hamisítónak a Liudolfingok valamely más női leszármazottjával operálni – olyannal, akinek feltehető leszármazottai Nyugat-Európában
lehetnek otthon, s nem az ettől jóval messzebb eső Magyarországon?
Így legalább is nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy a genealógia szerkesztője jóhiszeműen járt el. Valóban érvényesnek vélhette azt a kombinációt,
hogy az a Bernát herceg, akit a felsorolt hölgyek apjának tekintett, Szent István
fiával azonos. De hogyan juthatott ilyen gondolatra? Nem lehetséges-e, hogy tudott Szent István ilyen nevű fiáról, csak a részleteket (hogy tudniillik az illető
csecsemőként meghalt) nem ismerte, vagy nem emlékezett rájuk?
Hogy ennek a lehetőségnek a valószínűségét értékelhessük, azt kell megvizsgálnunk: hogyan illeszkedik a Bernát név abba a névadási gyakorlatba, amelyet Szent
István családjában eddig megfigyeltünk?
Bernát kétségkívül német név, s ennyiben jól illik Ottó és Henrik (= Imre) mellé.
Ugyanakkor a Liudolfingok családjában soha nem fordult elő, s ez viszont komoly érv ellene. Mi több: a velük igen ellenséges viszonyban álló, rivális Friaulidinasztia volt az, amely e nevet kifejezetten kedvelte – még ha az olaszosabb Berengár alakban is!189
189 Ferdinándy 35., 38. skk., 52. skk., 59. skk., 64., 89., 103., 106–107., 116., 118., 124., 126.,
147. A név Widukindnál (III. 7., 10–11. – WSRG p. 108–110.) Bernharius (sőt, az egyik
kéziratban egyszer éppenséggel bernhardus!) alakban szerepel. (Magyarul: WCSzT 77.)
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Fel kell azonban tennünk a kérdést: semmiképpen nem volt-e lehetőség arra, hogy
az egy családon belül forgó nevek köre bővüljön? Ha másképp nem, az anyai
felmenők nevével feltétlenül. Bár úgy láthatjuk, a Liudolfingok anyai felmenőik
nevét sem szívesen használták – ám elvben ez nem lehetett képtelen eljárás.
Márpedig a Liudolfingokban – egymástól függetlenül mind az Ottók, mind a Henrikek ágán! – Karoling vér is keringett. A magyar Gizella királyné nagyanyjának,
Burgundi Gizellának anyaágon II. Lajos császár (855-875) volt a szépapja.190 És
a Karoling-dinasztiában használatos volt a Bernát név: már Martell Károly egyik
fiát, majd attól való unokáját így nevezték191, s később Nagy Károly egyik unokáját is (Pippin nevű fiától).192 Utóbbi Itália alkirályaként kifejezetten tehetséges és
elhivatott uralkodónak mutatkozott, míg áldozatul nem esett a császári nagybácsi,
I. (Jámbor) Lajos (814–840) féltékenységének.193
És nem is feltétlenül kell ragaszkodnunk ahhoz az elképzeléshez, hogy kizárólag
vér szerinti felmenők neve öröklődhetett. I. Béla királyunkról például tudjuk, hogy
keresztény neve Adalbert volt194 – nyilván nem azért, mintha lett volna ilyen nevű
felmenője, hanem a szent érsek iránti tiszteletből.
Márpedig több ilyen tiszteletreméltó egyházatyáról is tudunk a Liudolfingok környezetében. Így a halberstadti Bernát (Bernhardus) püspök, aki Widukind szerint
„…a közvélekedés szerint a maga idején a hivatására legméltóbb pap…”195 De
időben is közelebb állt Szent Imre születéséhez és fontosságban is felülmúlja az
iméntit egy Bernward nevű, igen tiszteletreméltó egyházatya. Ez 985 óta ott volt
Görög Ottó környezetében, majd Theophanu anyacsászárné kívánságára ő volt
987-től a zsenge korú császár nevelője, aki hálából, miután tizenharmadik évét
betöltötte, hildesheimi pöspöknek nevezte ki mesterét. Bernward püspökként a
művészetek bőkezű támogatója volt, s aktívan politizált is. 997 után ismét ő lett a
császár első számú bizalmasa, tanácsadója.196 A korabeli egyházpolitikában megkerülhetetlen figura volt.
Lehetetlenség-e, hogy a szent király egyik gyermekét az ő tiszteletére nevezte el
légyen?
U.o. 38.
Fischer–Fabian 2000. 69.
Papp 146., 177.; Fiscxher–Fabian 2000. 260–261., 285–286.
Papp 146.
Kristó–Makk 80.
Widukind II. 16. (…pontificem Bernhardum…) WWSRG p. 81.; u.ő III 74. (…Bernhardus,
ut ab omni populo predicabatur, suis temporibus sacerdotio dignissimus…) u.o. p. 151.
Magyarul: in WCSzT 58., 106. ford.: Magyar László András.
196 Ferdinándy 170., 237. Csóka 66–75.
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E feltevésnek ellentmondani látszik, hogy a Bernát név egyébként 1230 előtt nem
ismert magyarországi dokumentumból197, míg ezzel szemben Ottó névre már 1061ből198, Istvánra pedig – a szent király személyétől függetlenül! – éppenséggel már
1030-ból, majd azután 1086-ból is199 van adatunk! Ennek alapján azt várnánk, hogy
egy olyan név, amelyet Szent István valamelyik fia viselt, ha mégoly rövid ideig is,
gyorsan elterjedjen a magyarajkú lakosság körében. Ám ennek az érvnek a súlyát
valamelyest talán csökkenti, hogy a Henrik név sem fordul elő – Szent Imre említéseitől eltekintve – 1124-nél hamarabb200. Ez ugyan még mindig egy évszázaddal korábbi Bernát első előfordulásánál, ám ha figyelembe vesszük, hogy nem egy
csecsemőként elhunyt, hanem egy közismert, szentként tisztelt királyfi neve, mégis
elgondolkodhatunk: nem azt mutatja-e ez, hogy a nevek elterjedésének esetleges
lassúsága nem feltétlenül cáfolja feltételezhető korai használatukat?
Kérdés persze: hogy maradhatott fent Bernát királyfi neve akár csak a 12. századig
is, ha az Ottó nevét megőrző Laskai és Unrest sem tudnak róla? A válasz Tóth
Zoltán filológiai levezetésében sejthető. Őszerinte volt egy Szent Istvánról szóló,
mára elveszett őslegenda. Ennek későbbi, kivonatolt változatai már csak Szent
Imre nevét őrizték a fiúk közül; de a 15. század végéig fennmaradt még egy olyan
változat is, amely közelebb állt az eredetihez, de ez sem volt már azonos vele.
Ottó neve ebben még benne lehetett, így jutott el Laskaihoz és Unresthez – öccseié
viszont már nem.201 Az őseredeti legendában viszont gyaníthatóan még igen – s a
metzi Arnulf leszármazottainak genealógiáját összeállító szerzőhöz is innen jut el
a Bernátról szóló információ (de nem közvetlenül!).
Mindezek alapján legalábbis nem zárhatjuk ki, hogy a genealógus két információja közül legalább az első helytálló volt, s Szent István egyik (gyaníthatóan a
legifjabb?) fiát valóban Bernátnak keresztelhették.

5. Egyéb fiúk?
Pray György még egy fiát feltételezte Szent Istvánnak: „Béla jegyzője 10. fejezetében hozzáadja Istvánnak Doboka nevű fiát, akit egészen eddig senki sem említett,
aki Csanádot, a szent király unokáját nemzette. Talán innen származik Doboka
megye neve…”202
197
198
199
200
201
202
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Fehértói s.v. Bernardus, Bernaldus, Bernoldus, Barnardus (p. 118.)
u.o. s.v. Otto, Ottho, Otho, Hottho (p. 609.).
u.o. s.v. Stephanus, Stefanus, Steffanus, Stheffanus, Stepanus, Sthanus. (p. 728.)
u.o. s.v. Henricus, Hendricus, Heidenricus, Heindricus, Heinricus (p. 377–378.)
Tóth Z. 76–77.
Pray 154–155. 1. sz.j.: „Addit Belae notarius cap. X Stephano filium nomine Dobucam nulli
hactenus memoratum, qui Senadum genuit, nepotem sancti Regis. Forte hinc provinciae
Doboka nomen ortum…”

E felvetést csupán a teljesség kedvéért említjük meg. A tévedés régóta tisztázódott.
A nepos főnév Anonymus 11-ben (és nem 10-ben, ahogyan Pray citálja!!)203 nem
jelent unokát, nem is jelenthet kronológiai megfontolásból: Ajtony legyőzése, ahol
Csanád kulcsszerepet játszott, legkésőbb 1028-ban következett be. Még ekkor is
aligha lehetett volna felnőtt unokája egy olyan királynak, aki csak 996-ban tartotta
az esküvőjét! A nepos tehát itt unokaöcsöt jelent, s ennek megfelelően Csanád
apja, Doboka legjobb esetben oldalági rokona lehetett volna Szent Istvánnak – ha
a rokonságukról szóló információ nem Anonymus gyanítható hamisítása lenne,
mellyel a maga korában hatalmas Csanád-nemzetség fiainak kívánhatott kedvében
járni.204
Nem sokkal több fejtörésre ad okot a montecassinói kolostor híres (12. századi)
történetírójának, Leo Marsicanusnak az a közlése, hogy amikor az apát – Szent
István kifejezett kérésére – két priort küldött követségbe a szent királyhoz, „…
mivel az már bevégezte, fia, Salamon, aki követte őt a királyságban, fogadta őket
kiemelkedő tisztelettel…”205
Ez az adat már Cornides szemében is gyanús volt: „Vajon ki nem látja, hogy a Sa
lamon helyére átírandó: Sororis?”206 Ami valóban igaz, ha ragaszkodni kívánunk
a szöveg szó szerint pontos és hiteles voltához: hiszen Szent Istvánt köztudomásúlag nem a saját, hanem nővérének fia (Péter) követte a trónon. De vajon indokolt-e
Leónak ily fokú hitelességet tulajdonítani? Cornides azt állítja róla, hogy „csaknem egykorú” Szent Istvánnal207 Ez azonban igen relatív megállapítás. Leo 1115
körül lett Montecassino apátja, majd 1140 körül Ostia bíboros érseke.208 Persze
napjainkból, vagy akár 1778-ból visszanézve ez „szinte egykorúnak” látszhat az
éppen száz évvel korábban tevékenykedő királlyal, de a forrásérték szempontjából
e száz év sokat jelenthet.
Magam egyáltalán nem látom kizártnak, hogy a mondott két prior valóban egy
Salamon nevű magyar királynál tette tiszteletét. Hiszen volt ilyen nevű magyar
uralkodó (1063–1074), ha nem Szent István fia volt is, hanem kevéssé kedvelt
unokafivérének, Vazulnak az unokája. S persze nem közvetlen utódja a szentnek,
hanem negyedik. Hogy a szerzeteseket eredetileg talán valóban Szent István hívta

203 Anonymus 11. („…Sunad filius Dobuca nepos regis…”) SRH I. 50.
204 Uhrman 2004. 130–134.
205 Leo Marsicanus: Chronica monasterii Casiensis ab. a. 529–1075 et ab. a. 1075–1139. II. 65.
CFH 3423. (p. 1450): „…iam eo defuncto Salamon filius eius qui in regno illi successerat
honorifice nimis eos recepit…”)
206 Cornides 231–232. (III. sz.j.)
207 u.o. („S. Stephani supparem…”)
208 Gombos in CFH 3423. (p. 1449.)
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meg? Salamon trónra lépésekor még csak huszonöt év telt el a szent előd halála
óta, és nem kizárt, hogy Isten malmai néha már akkor is lassan őröltek…
Összességében tehát ez a forrás valószínűleg csak annyit árul el, hogy Leo tájékozatlan volt a magyar királydinasztián belüli rokonsági kapcsolatok és a magyar
történeti kronológia kérdéseiben egyaránt.

Összegzés
Vizsgálódásunk végére érve a következőkben foglalhatjuk össze eredményeinket:
Szent Istvánnak legalább még három fia volt Szent Imrén kívül. Ezek közül egyet
Ottónak hívtak: a rá vonatkozó források késeiek ugyan, de bizonyított, hogy eredetibb, ma már elveszett szövegekre mennek vissza. Egy másikat nagy valószínűséggel Istvánnak hívhattak – erről forrás nem szól, de nagyon súlyos másodlagos
érvek támogatják. Sokkal bizonytalanabb a negyedik fiú neve. Talán hitelt adhatunk a 12. századi genealógus beszámolójának, hogy Bernátnak hívták, de ez az
ugyanott szereplő, nyilvánvalóan képtelen állítások (melyek összekeverik őt II.
Bernát szász herceggel) valószínűleg mindig is kérdéses fog maradni.
Nagyon nehéz meghatározni a fiúk születési sorrendjét. Más-más megfontolásból István is, Ottó is szóba jöhet mint elsőszülött, de még Szent Imre esetében
sem zárhatjuk ezt ki teljesen. Ugyanígy a harmadszülött helyére is tételezhetjük
bármelyiket hármuk közül (még Ottót legkevésbé, bár ilyen vélemény is volt).
Szinte csak az mondható valószínűnek, hogy Bernát, ha volt egyáltalán ilyen nevű
királyfi, a legifjabb lehetett négyük közül.
Ez bizony nem sok. De ha sikerült valamelyest rendet tennünk az utóbbi több mint
száznegyven év gyakran ellentmondó, nem egyszer egymásra oda sem figyelő
koncepciói között, vizsgálódásunk talán már nem volt hiábavaló.

6. Epilógus
Engedtessék meg, hogy munkánkat – tanulmányba egyébként nem illő módon –
egy szubjektív mozzanattal zárjuk.
E sorok szerzője reméli: generációjának (az 1960-as években születetteknek) leányai-fiai között koránt sem ő volt az egyetlen, akinek zsenge éveiben ritka szép209
irodalmi élményt jelentett Erich Kästner zseniális meseregénye, Az emberke ,
209 Erich Kästner: Der kleine Mann.Zürich, 1963. Magyarul: Az emberke. Budapest, 1966.
ford.: Bor Ambrus
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s annak folytatása, az Emberke meg a kislány. Aki e két kötetet olvasta, netán
sokat bújta is, mint a szerző, az bizonyára egyszer s mindenkorra megjegyezte –
többek között – a két elvetemült gyermekrabló, Ottó (Otto) és Bernát (Bernhard)
alakját…
Vajon csupán a véletlen műve, hogy e két bűnöző éppen azt a két nevet viseli,
amelyet Szent Istvánnak azon két fia, akiket Cornides feltételez Szent Imrén kívül?! Elsőre azt mondhatnánk, hogy igen, hiszen mindkét férfinév rendkívül népszerű Németországban végig a 20. században. Így, párban mégis gyanút keltenek:
lehet-e itt bármilyen összefüggés?
A kérdést úgy konkretizálhatjuk: járhatott-e valaha Cornides műve Kästner kezében? Annyi bizonyos: a német író jól tudott latinul, s 1919-től néhány évig történelem szakos hallgató volt a lipcsei egyetemen… De még ha ekkor olvasta volna
is Cornidest: emlékezhetett rá majd’ fél, évszázaddal később, öregemberként, amikor az Emberke-regényeket írta? Vagy netán csak tudat alól kísértette ez az ifjúkori
emlék,és sugallta, hogy valahol egy művében egy páros ezt a nevet kapja? (Utóbbi
valószínűségét csökkenti a tény, hogy Cornidesnél Imre neve mindig beékelődik
két fivéréé közé.)
Hogy történhetett? Megtörténhetett-e bárhogy? Ezt kideríteni már nem e sorok
szerzőjének feladata, hanem – reményeink szerint – a modern német irodalomtörténet egy lelkes kutatójáé.
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Magyarország, ügyvezető igazgató

Keresztényellenes jogsértések
a világban – 2011
1. Afganisztán. Az iszlámról kereszténységre tért Szájed Mossza a saría szerint
halálbüntetést érdemel. A hite miatt életveszélybe került férfi most ismeretlen
helyen bujkál. A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések hatására 2011. februárban szabadon engedték az iszlámról kereszténységre tért Szajíd Muszát. Társa,
a szintén áttért Shoib Asszadullah azonban most is börtönben van. Afganisztánban csupán kevés keresztény hívő él. Az iszlámtól elfordulóra halál vár. A
gyakorlatilag teljes egészében iszlám országban élő alig néhány száz keresztényt és zsidót az amerikai titkosszolgálat ügynökének tartják. A volt foglyok
szörnyű kínzásokról számolnak be.
2. Algéria. A kabylei rendőrség megdöbbenésére több mint 100 keresztény gyűlt
össze a helyi bíróság épülete előtt. A tömeg Istent dicsőítette, és kérték a testvéreket, hogy imádkozzanak Yahou lelkészért, akinek a perét éppen most tárgyalják. A tisztelendőt házi istentiszteleti vezetők tiltott összejövetelének szervezésével vádolják. 2006 óta nem működhetnek szabadegyházak a muzulmán
országban. Hocine Hocini és Szálem Fellak algériai keresztények ramadán
(muzulmán böjti hónap) idején nyilvános helyen étkeztek. Ezért a rendőrség
őrizetbe vette őket. Az államügyész három év börtönt követelt rájuk, de a bíró
mindkettőjüket szabadon engedte. Alig két héttel később egy muszlim hívő,
aki ugyanezt a „bűntettet” követte el, két év börtönt kapott. Naszr Eddine
Lezzar muzulmán ügyvéd követeli, hogy a muzulmán férfiakkal házasodott
nem muszlim nők is dönthessenek gyermekeik vallásoktatásáról. Jelenleg ez
a jog kizárólag a muszlim férfiakat illeti meg. A muzulmán többségű Algéria
1962-ben ezen a napon nyerte el függetlenségét Franciaországtól. Az állam az
utóbbi években fokozza a keresztények elnyomását. Muzulmánok közt tilos a
hittérítés, és a keresztények tevékenységét a hatóságok szigorúan ellenőrzik.
Örvendetes fordulat az algériai Bejaia hét protestáns gyülekezetének ügyében: Ahmed Touhami muzulmán kormányzó hivatalosan értesítette Musztafa
Kimet, a Protestáns Egyház elnökét, hogy az említett egyházakat mégsem
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zárják be. A döntés a belügyminiszter hasonlós értelmű nyilatkozatát követően született.
3. Azerbajdzsán. A rendőrség 2010. október végén az ország északi részén található Kusarban föloszlatta egy, az állam által nem elismert 80 fős baptista házi
istentiszteleti gyülekezet aratási hálaadó istentiszteletét. A ház tulajdonosát,
Mamedovot három hittestvérrel együtt 5 nap elzárásra ítélték, de a hatóságok
a többi baptista elleni eljárással fenyegetőznek. A rendőrség egy razzia során
2010. november elején Kusar városában öt napra őrizetbe vette Mamjedov,
Ibrahimov, Gurbanov és Babajev baptista hívőket. Mindannyian egy, az állam
által nem elismert keresztény közösség tagjai. Azerbajdzsánban még a bejegyzett vallási szervezetek többsége is bizonytalan helyzetben van. A Jehova Tanúi egyik tagjának magas pénzbüntetést kellett fizetnie, mert vallási irodalmat
terjesztett az utcán. Az országban még mindig legalább 300 vallási közösség
várja az állami bejegyzést. A regisztrációs folyamatot szándékosan húzzákhalasztják a végtelenségig. Ugyanakkor mindenfajta nem elismert egyházi tevékenység szigorúan tilos. A keresztény kisebbség helyzete különösen lesújtó.
A hatóságok figyelmeztették Pavel Bijakov baptista lelkészt (Szumgajt kikötőváros), hogy állami regisztráció nélkül nem tarthat istentiszteletet. A lakásán
tartott razzia során a nyomozók nagy mennyiségű vallásos irodalmat foglaltak
le. Az állami zaklatás mellett az utóbbi években egy radikális, Iránból támogatott és irányított iszlám terjed a lakosság körében.
4. Banglades. Az iszlámról kereszténységre tért Abul Hosszen (Dubachari település) négy napot töltött őrizetben, mivel tehénlopással vádolták. Csak akkor
engedték szabadon, amikor a valódi tolvaj bevallotta bűnét. Hosszent kereszténységre térése óta folyamatosan zaklatta a falu egyik gazdag, befolyásos
muzulmán lakója. Foyez Uddin a családjával együtt kereszténységre tért, ami
miatt régóta fenyegetik a szomszédjai. Legutóbb 2010 végén akarták visszatéríteni őket az iszlámra. Megverték a család tagjait, és elégették a náluk talált bibliákat és énekeskönyveket. Ugyanakkor az egyik rendőr szomszédjuk,
Nazrul Islam azzal vádolja őket, hogy Uddin keresztény társaival közösen
meg akarta gyilkolni a nővérét, akit megerőszakoltak és kiraboltak. A bíróság
fölmentette az iszlámról kereszténységre tért 30 éves Nuri Iszlámot. A helyi
rendőrség hónapokig zaklatta azért, mert „megsérti az emberek vallási érzéseit”. Nemzetközi szervezetek jelentése szerint Bangladesben évek óta nő a
keresztények elleni gyűlölet.
5. Belarusz Köztársaság. Fehéroroszország a függetlenség napján ünnepli a második világháborús német megszállás végét. A szabadságról azonban ma senki
sem beszél: Alexander Lukasenko elnök sorra záratja be és hallgattatja el politikai ellenfeleit. Azokat a keresztényeket, akik nem tagjai az állammal szo408

rosan együttműködő Ortodox Egyháznak, állandóan zaklatják. Fehéroroszországban nagy nehézségek állnak a nem bejegyzett egyházak előtt: a hatóságok
állandó razziákat tartanak náluk, letartóztatják a lelkészeiket és megfélemlítik
a híveket. Az önkény egyik áldozata Alekszej Abramovics, egy Minszk melletti település lelkésze, aki panasszal fordult Alekszander Lukasenko elnökhöz.
„Találkozóink kizárólag vallási célzatúak. Az nem bűn, ha a hívők a házamban
ünneplik meg az istentiszteletet.”
6. Bhután. A királyságban államvallás a buddhizmus. A keresztény Prem Singh
Gurungot 2009-ben három év börtönre ítélték, mert egy Jézus életéről szóló
filmmel „polgári engedetlenségre próbált felbujtani”. Ezenkívül nem tett eleget törvényes kötelességének, és a filmet nem mutatta be előzetesen a hatóságoknak. Reménykednek a buddhista királyság keresztényei: a kormány 2010.
novemberben bejelentette, hogy fölülvizsgálják az eddigi korlátozó valláspolitikát. Pozitív változások esetén a hívek jelentős könnyítésekre számíthatnak.
A himalájai ország alkotmánya Bhután „lelki örökségének” nevezi a buddhizmust. Egyfelől gyülekezési jogot ad a keresztényeknek, másfelől viszont
bünteti a buddhisták áttérését.
7. Burma. Megünneplik a burmai „mártírok napját”. 1947-ben ekkor gyilkolták
meg U Ang Szán államalapítót. A demokrata meggyőződésű politikus volt a
hosszú évekig börtönben sínylődött, 1991-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett
Ang Szán Szu Csí édesapja. A hazája erőszakmentes demokratizálásáért küzdő
politikusnő 2010. novemberben szabadult. Az alapító államférfi meggyilkolása után egymást követték a korrupt polgári kormányok és katonai diktatúrák.
Burmában először 2011-ben nyílt remény a fokozatos politikai átalakulásra,
amely a keresztények és a többi nem buddhista kisebbség sorsának jobbra fordulását eredményezheti. Egy lelkésznek (akinek nevét biztonsági okokból nem
közöljük) majd három év hittérítés után el kell hagynia az országot. Az elkötelezett hívő a keresztény többségű csin nép tagja, és nem volt hajlandó pénzzel
támogatni a buddhizmus terjesztését. Burma (más néven Mianmar) lakosságának túlnyomó többsége buddhista. A burmai (más néven Mianmar) katonai
rezsim 2011. március 30-án átadta a hatalmat egy polgári kormánynak, amely
láthatóan nyitott a politikai változásokra. Thein Sein elnök nemrég kijelentette,
hogy a lakosság ellenállása miatt leállítják egy 3,6 milliárd dolláros duzzasztógát építését, amellyel kiváltotta Kína haragját. Az elnök október közepén
megígérte 6000 fogoly, köztük több mint 100 politikai okokból bebörtönzött
szabadon bocsátását. Reméljük, hogy a burmai keresztények helyzete is jelentősen javul.
8. Dél-Szudán. Dél-Szudán függetlenségének 2011. július 9-i kikiáltása óta
Észak-Szudánban jelentősen nőtt a keresztények elnyomása. Az iszlámisták
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fenyegetik a lelkészeket, és a hatóságok le akarnak rombolni három, állítólag
illegálisan épült templomot. A szudáni nyomozók meg akartak figyelni – állítja
Juszuf el-Denger, az Evangélikus Egyház főtitkára –, hogy még jobban megfélemlítsék az egyházat és a híveket. A korábbi Burmát cinikusan Mianmarnak
(Szabadok Földje vagy a Mosoly Országa) nevezi a katonai rezsim, mely elnyomja az etnikai és vallási kisebbségeket. Az Orvosok az Emberi Jogokért
(PHR) szervezet szerint a közel 80%-ban keresztény chin népet üldözés, kényszermunka, kényszer besorozás és templomrombolások sújtják.
9. Egyesült Arab Emirátusok. Fölszentelték az adventisták első templomát a
Perzsa-öbölben. Az épület ezer hívő befogadására alkalmas, akiknek többsége külföldi vendégmunkás. A vezető lelkész csodát emlegetett, amikor arról
beszélt, hogy egy keresztény templom egyáltalán építési engedélyt kaphatott a
térségben.
10. Egyiptom. 2011. január 1-jén iszlámisták bombát robbantottak Alexandriában
a Szentek templománál. A legújabb támadás 23 keresztény halálát okozta, és
95-en megsérültek. Nem sokkal ezután muzulmánok úgy döntöttek, hogy az
ország több temploma körül saját testükből élő biztonsági láncot alkotnak,
hogy megmentsék a koptokat az újabb merényletektől. Hoszni Mubarak egyiptomi elnök a majdnem három hétig tartó zavargások után, 2011. február 11-én
lemondott.
2011. március elején kiderült, hogy Kairó Sol nevű elővárosában szerelem szövődött egy muzulmán nő és egy kopt férfi között. Ezt pedig tiltja a saría. Körülbelül 4000 muzulmánból álló dühödt tömeg támadt a keresztények házaira, és
fölgyújtották a helyi templomot. Az állami televízió által közvetített tiltakozó
megmozduláson több mint ezer keresztény és muszlim hívő vett részt, követelve az új kormánytól, hogy indítson mindenre kiterjedő nyomozást a támadás
ügyében. 2010. március elején mintegy 4000 fős fölheccelt muzulmán tömeg
fölgyújtotta a Szent Mina és György kopt keresztény templomot. Egyiptom
történetében először fordul elő, hogy a hadsereg elkezdte a templom újjáépítését, és mindezt állami költségen! Az iszlámról kereszténységre tért Maher
El-Gohary a lányával, Dinával Franciaországba menekült, ahol menedékjogot
kaptak. Már több mint két és fél éve bujkálniuk kell, mert az iszlámisták életveszélyesen megfenyegették őket. Az édesapa először az egyiptomi hatóságoktól kérte, hogy személyi okmányaiban vezessék át a felekezeti változást,
de mivel elutasították, pert indított. Az 58 éves férfi 17 éves lányát akarta
megóvni ezzel a későbbi problémáktól. Mivel Maher El-Gohary hivatalosan
jelenleg is muszlim, lányát is ekként regisztrálták, ami azt jelenti, hogy keresztény férfihoz nem mehet feleségül. Iszlámisták 2011. május elején Kairóban
templomokat, keresztények lakta házakat és üzleteket támadtak meg. A za410

vargásokban legalább tizenkét kopt halt meg, és a sebesültek száma több mint
200. Az egyik áldozat Ramszesz Rusdie (43 éves). A fanatikusokat egy rémhír
dühítette föl, miszerint a keresztények egy iszlámra tért nőt tartanak fogva. Ezt
követően több száz tüntető – köztük ismert írók – vonult az utcákra, követelve
a zavargások befejezését, és a nemzeti egységet. Az attól való félelem, hogy
az iszlámisták megtorpedózzák a jelenlegi demokrácia mozgalmat, nem alaptalan. A Muzulmán Testvériség követői és a szalafisták szembe akarják állítani
egymással a keresztényeket és az emberi jogok képviselőit. Mindkét iszlámista
csoport tagjai kórusban követelték egy Tahrír téri tüntetésen egy, a Koránon és
a saríán alapuló iszlám állam bevezetését. „Obama, Obama, itt mindenki Oszama!” – skandálták a tüntetők, Oszama bin Laden és más iszlámista terroristák
fotóit lobogtatva. Adel Sehato iszlám sejk még jobban el akarja szigetelni a
lakosság mintegy 10%-át kitevő egyiptomi keresztény kisebbséget. Vagy áttérnek, vagy védelmi pénzt kell fizetniük – ellenkező esetben velünk kerülnek
szembe. A szélsőségesek meg akarják akadályozni, hogy a turisták meglátogassák a piramisokat és a szfinxeket, mivel „úgyis csak alkoholt fogyasztani
és bujálkodni jönnek hozzánk”. Az iszlámisták Hoszni Mubarak elnök bukása óta egyre erőszakosabban és gátlástalanul törnek előre. Hoszni Mubarak
elnök 2011 tavaszi bukásával sem javult a keresztények helyzete. A koptok
október 9-én békés tüntetésen tiltakoztak egy asszuáni templom lerombolása
miatt. Számos, a kormány politikájával elégedetlen mérsékelt muzulmán csatlakozott a tüntetőkhöz. A hadsereg harckocsikkal és páncélozott járművekkel
gázolt a tömegbe. 32 személy meghalt, több százan súlyos sérüléseket szereztek. 2010 szilveszterén több mint húszan haltak meg Alexandriában egy kopt
templom elleni támadás során. 2011-ben folytatódtak a több tucat emberéletet
követelő merényletek. Imádkozzunk nagyobb biztonságért az újesztendőben.
11. Eritrea. A marxista kormány már 3.000 keresztényt tartóztatott le, akiket a perzselő forróságnak kitett hajókonténerekbe vagy fagyos földalatti kazamatákba zárnak. Az elfogottak száma folyamatosan nő. Az állam csak az ortodox,
evangélikus, katolikus és muzulmán egyházakat ismeri el, és tevékenységüket
szigorúan ellenőrzik. A több mint 3.000, borzalmas körülmények közt fogságban tartott keresztény között szabadegyházi vezetők is vannak, mint például:
Hailé Naizgi, dr. Kiflu Gebremeskel és Tesfatsion Hagos. Őket még 2004-ben
tartóztatták le, és azóta semmi hírt nem lehet tudni róluk. A letartóztatott 90
keresztény hívő közül – akik az állam által el nem ismert gyülekezetek tagjai
– eddig mindössze hatot bocsátottak szabadon. A többiek tartózkodási helye
ismeretlen. A hatóságok évek óta több mint 3000 keresztényt tartanak fogva
borzalmas körülmények között, hajókonténerekbe zárva vagy földalatti börtönökben. Legtöbbjük valamelyik szabadegyház tagja.
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12. Etiópia. A muszlim többségű Oromia tartományban élő keresztény Tamirat
Voldegorgisz három éves börtönbüntetését tölti. Bűne az volt, hogy egy Koránba beírta: „Jézus az Úr” – és ezzel megszentségtelenítette a könyvet. Muzulmán kollégája bepanaszolta a helyi mecset elöljárójánál. Őrizetbe vétele
után fölajánlották Woldegorgisnak, hogy azonnal szabadon bocsátják, ha vis�szatér az iszlámra, de ő hű maradt hitéhez. Az országban egyre gyakoribbak a
keresztényellenes támadások. 2011. március elején iszlámisták Asendabo városban és környékén fölgyújtottak 59 templomot és 28 keresztény tulajdonban
lévő házat. A támadás során elüldöztek mintegy 4.000 hívőt. A gyújtogatás
kiváltó oka egy hamis hír volt, miszerint egy keresztény széttépett egy Koránt.
Mengisztu Hailé Mariam csak „vörös terrornak” csúfolt marxista rendszere
húsz évvel ezelőtt, 1991-ben bukott meg. A túlnyomó többségében ortodox
etióp keresztényeket – a többi ateista államhoz hasonlóan – a rezsim fő ellenségeinek tekintették. A katonai junta elnyomása 12 évig tartott.
13. Etiópia/Szomália. Az iszlámról kereszténységre tért Garast szomáliai muzulmánok összeverték Addisz Abebában, Etiópia fővárosában. Az ismert szomáliai gyülekezeti vezetőt súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Az Etiópiában élő szomáliai származású keresztényeket egyre többször támadják meg
szélsőséges muzulmánok.
14. Észak-Korea. 2010 novemberében tudta meg a világ, hogy mi lett a sorsa
annak a 23 szabadegyházi kereszténynek, akiket a hatóságok Pyongan tartományban fogtak el egy lakásban. Az imádkozó hívek közül hármat azonnal
halálra ítéltek, a többieket munkatáborba zárták. A sztálinista Észak-Korea a
világon a legellenségesebben viszonyul a keresztényekhez. 1953-ban ezen a
napon kötött fegyverszünettel ért véget az Észak- és Dél-Korea közt kitört polgárháború. Észak-Korea még ma is azok közé az államok közé tartozik, ahol
kegyetlenül üldözik a keresztényeket. A sztálinista ország hat legnagyobb koncentrációs táborában legalább 200 000 embert tartanak fogva. A munkatáborokban nagyon sok keresztény sínylődik. A legtöbb fogoly még nincs 50 éves,
krónikusan alultáplált és túldolgoztatott. Az észak-koreai kormány a munkatáborok létét is tagadja.
15. Fülöp-szigetek. Iszlámista merénylők fenyegetései és az emberrablások miatt Jolo, Maravi, Basilan városokban és a Délen fekvő Mindanao-sziget más
részein is csak a templomok oldalbejáratán léphetnek be a keresztények. A
rendőrség éjjel-nappal megfigyeli az épületeket. Az iszlámista szeparatisták
évtizedek óta harcolnak egy saríán alapuló állam létrehozásáért.
16. Görögország. Damavolitisz Emmánuel hatgyermekes édesapát hitterjesztés
vádja miatt négyhavi börtön és mintegy 232 500 Ft-nak megfelelő euró pénz412

büntetés fenyegeti. A férfi egy pünkösdista gyülekezet tagja. A görögök 95%-a
a görög-ortodox egyház híve, amely nem ismer el más vallást. Emmánuel ügyvédje ezért panaszt kíván tenni a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál.
17. India. A hindu szélsőségesek irányította Karnataka tartomány hatóságai 2009
őszén leállították Byappanahalli település templomának építési munkálatait.
Hét keresztény ellen elfogatóparancsot adtak ki. Moras érsek ennek ellenére
bizakodó: „Isten fölhasználja ezt az alkalmat is, hogy egyesítsen minket.” Az
első munkamegbeszélésen három felekezet vallási vezetői vettek részt. Megkésett igazságszolgáltatás Orissza államban: 2010. szeptember 30-án három
év börtönre ítéltek 15 személyt. Azért találták bűnösnek őket, mert a 2008-ban
Kandamalban kitört keresztényellenes zavargásokban keresztény tulajdonú
házakat gyújtottak föl. Hindu szélsőségesek arra készülnek, hogy rávegyék
Dzsarkhand állam kormányát egy áttérést tiltó törvény meghozatalára. A rendelkezés nyomán önkényesen hinduk kereszténységre „kényszerítésével” és
az áttérők „anyagi ösztönzésével” vádolhatják a keresztényeket. Már India
öt szövetségi államában vannak áttérést tiltó törvények. 2010-ben a szélsőségesek több mint 149 alkalommal támadtak meg keresztényeket. A legtöbb
merényletet India négy szövetségi államában hajtották végre. Ezek közül háromban hindu nacionalisták vannak hatalmon. Kandamal körzet (Orissza állam) még megmaradt keresztényeit, akiket 2008-ban többször megtámadtak
a hindu fanatikusok, újra kirekesztés fenyegeti. A fanatikusok most rá akarják
kényszeríteni őket, hogy „térjenek vissza” a hinduizmusra. A CSI a helyszínen
segíti őket. Radzsasztán India egyik szövetségi állama, ahol érvényben van az
áttérést tiltó törvény, melynek célja a hinduk kényszertérítésének megakadályozása. Ám a rendelkezés a valóságban a szélsőségeseket szolgálja, és lépre
csalja a keresztényeket. Hindu szélsőségesek a törvény megsértésével vádolták
Harish Ninama hittérítőt. Elfogták a 65 éves férfit, meztelenre vetkőztették, és
kidobták az utcára. 2011. február 5-én Karnataka tartományban ritka egységbe
tömörülve tiltakozott több ezer (különböző felekezethez tartozó) keresztény,
mérsékelt hindu és muzulmán hívő az egyre növekvő keresztényellenes erőszak miatt. Karnatakában és más, hindu fundamentalisták által vezetett szövetségi államokban mondvacsinált ürügyekkel bíróság elé állítják a keresztényeket, míg a feszültségek szítóit fölmentik. A Legfelső Bíróság elutasította az
alsó fokú hatóság Manodzs Pradhan hindu politikus nevében benyújtott szabadlábra helyezési kérelmét. A szélsőséges vezetőt azzal vádolják, hogy egyik
fő kitervelője és résztvevője volt az Orissza államban kitört keresztényellenes zavargásoknak, keresztények – köztük Nayak – meggyilkolásának, amiért
több éves börtönbüntetést szabtak ki rá. Dr. John Dayal, az Indiai Keresztények
Tanácsának (All Indian Christian Council – AICC) főtitkára üdvözölte a bíró
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döntését. A muzulmán többségű Kasmírban ismeretlenek fölgyújtották a St.
Paul’s International School épületét. Nyolc terem teljesen kiégett. Nem sokkal a gyújtogatás előtt Grace Pujor, az iskola keresztény igazgatónője több
fenyegetést kapott. Hindu szélsőségesek alaptalanul azzal vádolják az Orissza
államban élő Mannuel Mahapatra lelkészt, hogy kereszténységre kényszerítik
az indiai őslakosokat (az adivasi törzs tagjait). A lelkész által megkeresztelt hat
adivasit elzárták, és csak óvadék ellenében engedték el őket. Orissza India hét
tartományának egyike, ahol hindu fundamentalisták kezében van a hatalom, és
bevezették az úgynevezett áttérést tiltó törvényt. A rendelkezés tiltja a keresztény hitre térést, melynek következtében egyre több keresztényt tartóztatnak
le. Azzal vádolják őket, hogy erőszakkal térítenek, és pénzt ajánlanak a megkeresztelkedőknek.
Ramesh Devda plébánost a hindu szélsőségesek uralma alatt álló Madja Prades
államban ismeretlenek egy imatalálkozó után úgy megverték, hogy kórházba
kellett szállítani. Az újabb támadásoktól rettegő pap nem mer rendőrségi feljelentést tenni. A kasztok (társadalmi hierarchia) általi hátrányos megkülönböztetés hivatalosan tilos Indiában. Az érinthetetlennek tartott dalitokat, amely a
legmegvetettebb réteg, mégis súlyosan elnyomják. A nem hindu dalitok ezen
kívül más hátrányoktól is szenvednek. Az indiai keresztények 2011. július
27–28-án a parlament előtti tüntetésen egyenlő jogokat követeltek mindenkinek. A katolikus Henry Baptist Robey leprások közt tartott ima összejövetelt
Karnataka államban, amikor hindu fundamentalisták jelentek meg. A szélsőségesek szerint a találkozó résztvevői kereszténységre akarták kényszeríteni a
hindukat. Megtámadták a jelenlévőket, megverték Robeyt és két férfit, majd
bevádolták őket a rendőrségen. A nyomozók mindhármukat letartóztatták, de
két nap múlva óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket. Michael Nayak
és Saul Pradhan lelkészek halálának titokzatos körülményei nyugtalanítják
a kandamali keresztényeket. Hindu szélsőségesek Kandamal tartományban
2008 folyamán súlyos támadásokat intéztek a keresztény lakosság ellen. A
brutális összeütközések több mint 90 halálos áldozatot követeltek, és mintegy
ötvenezren elmenekültek. A hindu szélsőségesek támadásai azóta is folytatódnak. A 2008-as keresztényellenes támadások szomorú mérlege: 100 halott és
50.000 hontalan. A zavargások során elpusztítottak 230 templomot. Mostanáig
azonban csak néhány bűnöst ítéltek el. A Legfelső Bíróság is csak most kezdett
el foglalkozni a tragikus eseményekkel. Az indiai főbíró rendkívül ingerülten
reagált Orissza tartomány hindu fundamentalista kormányának heves tiltakozására. Felszólította a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot, hogy sürgősen készítsenek jelentést a szörnyű eseményről. Imádkozzunk az igazság győzelméért. A
rendőrség 2011. októberben hindu szélsőségesek nyomására két templom bezárását rendelte el Hassanban és Bangalore-ban (Karnataka szövetségi állam).
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Hulimavu és D’Souza lelkészeket azzal vádolják, hogy hindukat kényszerítettek kereszténységre.
18. Indonézia. A hatóságok iszlámista nyomásra megtiltották Tangerang körzet
baptista közösségének, hogy Bedali Hulu lelkész házában istentiszteletet mutassanak be. A gyülekezetnek nem volt meg a szükséges állami engedélye. A
hatóságok azt ígérték, hogy ha a hívők a jövőben egy távolabbi templomba járnak, kiadják részükre a megfelelő papírokat. A vitának még nincs vége. A nyugat-jávai Bekasi város iszlámista elöljárói meg akarják hiúsítani a katolikus
Teréz Anya templom fölépítését. Bár az egyházközség minden építési előírásnak időben eleget tett, a helyi hatóságok 2006 óta eddig még nem válaszoltak
a kérvényre. Dzsakarta térségében súlyos támadások érték a keresztényeket.
Haji Fauzi Bowo kormányzó szabad gyülekezési jogot ígért az összes felekezetnek, és részt vett az indonéz fővárosban épült, 10.000 ülőhelyet magában
foglaló hatalmas új templom felszentelésén. Helyi emberi jogi szervezetek
jelentése szerint 2009-hez képest 2010-ben jelentősen nőtt az iszlámista keresztényellenes rajtaütések, és templomrombolások száma. A templomépítést
megnehezítették: 60 helyi lakos, beleértve a település elöljáróját is egyetértő
nyilatkozatára van szükség. A gyülekezetnek legalább 90 taggal kell rendelkeznie. A keresztény elkötelezettséget bürokratikus intézkedésekkel próbálják
akadályozni. A nyugat-jávai Bogor város hatóságai iszlámista nyomásra át
akarják helyeztetni a „Taman Jázmin” szabadegyház most épülő központját. A
helyhatóság annak ellenére döntött így, hogy a Legfelső Bíróság évekig tartó
pereskedés után engedélyezte az egyház tevékenységét. Iszlámisták 2010-ben
súlyosan megsebesítették Luspida Simanjuntak lelkésznőt, a Batak szabadegyház vezetőjét, és Hasian Sihombingot, a gyülekezet legidősebb tagját. A
tettesek csupán jelképes büntetéssel megúszták. Helyszíni megfigyelők attól
tartanak, hogy az enyhe ítélet további támadásokra ösztönzi a szélsőségeseket. Több tízezer – túlnyomórészt muzulmán – lakos hagyja el Jáva-szigetét,
hogy Nyugat-Pápuában vagy a Maluku-szigeteken telepedjen le. Az indonéz
kormány támogatja az áttelepülőket. Az ottani keresztényeket és ahmadistákat
(egy, a 19. században alakult iszlám közösség, amelyet Zulfikar Ali Bhutto
1974-ben szakadárnak nyilvánított) viszont elűzik. A keresztény Antonius
Bawengan – az iszlám állítólagos megsértése miatt – szintén az egyik Malukuszigeten tölti ötéves börtönbüntetését. Az iszlám országok többségében, köztük néhány indonéz szövetségi államban is úgy tekintenek az ahmadistákra,
mint akik „elfordultak az iszlámtól”, és hitetlenek lettek. Megvetik, sőt üldözik
őket. Indonézia legnagyobb mérsékelt iszlám szervezete más emberi jogi szervezetekkel karöltve nemrég szolidaritási kampányt indított az ahmadistákért.
Az ahmadisták iszlám közössége a 19. században alakult, és Zulfikar Ali
Bhutto pakisztáni miniszterelnök 1974-ben szakadárnak nyilvánította őket.
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Szélsőséges muzulmánok megöltek három ahmadista hívőt, de a három tettes
mindössze háromhavi elzárással megúszta. Az enyhe büntetése csak olaj volt
a tűzre: muszlim szélsőségesek még jobban fenyegetik és támadják az indonéz
vallási kisebbség tagjait, köztük a keresztényeket. Imádkozzunk a vallási békéért. Diani Budiarto, Bogor város (Nyugat-Jáva) polgármestere az összes olyan
templomot be akarja záratni, amely iszlám nevű utcában található. A keresztény hívők csak az utcán gyülekezhetnek, mivel a polgármester megtagadta a
már bezárt templomok kinyitását. Budiarto figyelmen kívül hagyja a Legfelső
Bíróság és a hivatalos szervek döntéseit is.
19. Irak. Louis Sako, Kirkuk katolikus érseke legutóbbi nyilatkozatában fájdalommal beszélt az iraki keresztények kegyetlen szenvedéseiről: „Ha az üldözés
így folytatódik, tíz éven belül teljesen kipusztul a kereszténység Ábrahám
szülőföldjéről.” 2010 októberben újabb mélypontra ért a keresztények elleni
erőszak. Iszlámisták Bagdadban megtámadták a misére gyülekezett szír-katolikusokat, melynek során legalább 58-an meghaltak, köztük két lelkész és 12
rendőr. Ezt követően keresztény tulajdonú házakat robbantottak föl. Félő, hogy
az erőszakhullám sietteti a hívők exodusát. 2003 óta az iraki keresztények fele
elmenekült. 2010 novemberében a bagdadi szír-katolikus bazilika betört ablakainak és elpusztított padjainak romjai közt mutattak be misét az októberi
merénylet áldozataiért. Casmoussa érsek nagyra értékelte a jelenlévők „bátorságát és elszántságát”, akik – nem törődve egy újabb támadás lehetőségével
– életük kockáztatása árán imádkoztak. A főpap nagyobb védelmet, és a keresztények hátrányos helyzetét előidéző törvények megváltoztatását követelte. A hatóságok karácsony és újév közt védőfalat emeltek a templomok köré.
Az iszlámisták 2010 októberi merénylete több mint 50 emberéletet követelt a
Bagdad Karrada nevű negyedében álló Üdvözítő Mária káld-katolikus templomban. ENSZ adatok szerint azóta legalább 1000 keresztény család hagyta el az iraki fővárost. Imádkozzunk a templomok biztonságáért, és hogy a
Task Force egységei védelmezzék meg a keresztényeket. Emanuel Youkhana
káld-katolikus főesperes nyilvánosan kritizálta a kormány azon állítását, miszerint „nemcsak a keresztények, hanem mindenki ellen irányuló” terrort elítéli. Egyben felszólította Bagdadot és a Nyugatot, hogy „mondják ki végre
nyíltan az igazságot: a keresztények a támadások célpontjai, és ki akarják őket
űzni Irakból”. A CSI munkatársait segítő és tényfeltáró útjaikra rendszeresen
elkísérik hírességek, politikusok és ismert befolyásos emberek. 2008 áprilisában Kenneth R. Timmerman amerikai bestseller író, újságíró vett részt iraki
látogatásunkon, aki tájékoztatta a közvéleményt az ott tapasztaltakról, és a CSI
tevékenységéről. Emanuel Youkhana, a Szent Apostoli Katolikus Asszír Keleti
Egyház fődiakónusa 2011 májusában Svájcba látogatott. Az iraki keresztények
a hitben reménykednek, mondta egyik előadásában: „Az iraki keresztények
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talán segítségre szorulnak. De soha nem vesztettük el a reményt.” Az iraki
keresztényeket nyolc év óta súlyos terrortámadások érik az iszlámisták és a
szélsőséges kurd nacionalisták részéről. Többször jelentettünk az iraki Farah
Habib Essou sorsáról. Ő volt a 2010 májusában egy buszkonvoj ellen elkövetett terrortámadás legsúlyosabb áldozata. Adománykérésünk meghallgatásra
talált, hálás köszönetünk érte! A fiatal nő július-augusztus folyamán Németországban orvosi kezelést kaphat. Két iszlámista fanatikus fejbe lőtte a keresztény dr. A. Juszuf orvost. A férfi csodával határos módon túlélte a merényletet,
de maradandó sérüléseket szenvedett. Mégis arról álmodik, hogy egyszer vis�szatér Irakba, és újra gyógyítani fog! Csodával határos módon senki sem sérült
meg a kirkuki Mar Afram szír-ortodox templom elleni bombatámadásban. A
templom épülete azonban elpusztult. Irakban egymást érik a terrortámadások,
az egész lakosság félelemben és bizonytalanságban él. A támadások legfőképpen a vallási kisebbségek ellen irányulnak. Ankava (Erbil nagyváros külterülete) viszonylagos biztonsága miatt az iraki keresztények egyik menedékhelye
lett. Számuk 15 év alatt megháromszorozódott, és így 25 500 fölé emelkedett. Basar Varda káld-katolikus érsek, Erbil keresztény vezetője kijelentette:
„Ez megfelel annak az általános óhajunknak, hogy népünk a hazájában éljen.
Minden fáradozásunk, és egész stratégiánk arra irányul, hogy megfékezzük a
kivándorlást.” A fenyegetések és merényletek miatt eddig már több százezer
keresztény hagyta el Irakot. Az iráni Szevda és Szurus Bidúk szüleivel politikai okokból Irakba menekült, ahol a család iszlámról keresztény hitre tért.
Ezért most a gyermekek bűnhődnek: az óvónő azt mondta Szevdának, hogy a
családját elevenen meg kell égetni, mivel keresztények lettek. Emiatt a gyerek
nem mer óvodába menni. Több más országhoz hasonlóan Irakban sem ismerik el a konvertitákat. Az állam nem fogadja el keresztény mivoltukat, ezért a
gyermekeik nem járhatnak keresztény iskolába, és később nagyon nehéz lesz
keresztény házastársat találniuk.
20. Irak/Törökország. Az észak-iraki keresztényeket aggasztja, hogy Törökország
bombázza Irak kurdok által lakott területeit. A török kormány által elrendelt
támadások célja a kurd ellenállási mozgalom, a PKK meggyengítése, amely
saját kurd állam létrehozását követeli. Sok keresztény él ezekben a régiókban,
akik Bagdadból és más városokból menekültek a kurdok által lakott kevésbé
veszélyes északi területekre.
21. Irán. 2010 karácsony óta körülbelül 100 keresztényt vettek őrizetbe. Többségük most is börtönben van, főleg a házi istentiszteleti vezetők. Az iszlámista
rendszer fél az egyre gyorsabban terjedő kereszténységtől. Az iszlámról keresztény hitre térőkre súlyos büntetés vár. A hitterjesztő és hitvalló keresztényeket
különösen üldözik. Elsősorban iszlámról áttért szabadegyházi hívőket tartóz417

tattak le, illetve akiket hittérítéssel vádolnak. Az iszlámista Ahmadinezsád elnök kormánya kíméletlenül üldözi a keresztényeket. 2011. április 9-én, háromhavi fogva tartás után óvadék ellenében szabadon engedték a hírhedt Evin
börtönből a keresztény Mehdi Forutant. A veszély azonban nem múlt el: az
Iráni Iszlám Köztársaság bírósága továbbra is „hitehagyással, a kereszténység
terjesztésével, és külföldi keresztény szervezetekkel való kapcsolattartással”
vádolja. Dyrisch településen egyetlen nap alatt 300 db perzsa nyelvű bibliát
égettek el. A hatóságok már 2010-ben is több száz bibliát gyújtottak föl. A
világ közvéleménye mit sem tud az állam könyvégetési akcióiról. Az iszlámtól
való elfordulást vagy az erre való fölbujtást halállal büntetik. Ugyanakkor a
hatóságok költséget nem kímélve támogatják a nem muzulmánok közti térítést. Az Iráni Iszlám Köztársaságban a keresztények mellett a bahá’i hívőket is
üldözik. A bahá’i vallás egy iráni síita szektából fejlődött ki a 19. század közepén, és a nagy világvallások alapegységét hirdeti. 1955-ben Iránban betiltották
őket, és a 300.000 túlélőt kegyetlenül üldözik. Jelenleg hét vallási vezetőjük
tölti több mint 20 éves börtönbüntetését Karadzs városában. Az iszlámról kereszténységre térése miatt halálra ítélt Juszuf Nadarkhani lelkésznek még van
egy esélye. A bíróságnak kell bizonyítania, hogy áttérése előtt muszlim volt.
Ha ez nem sikerül, akkor meg kell semmisíteni a halálos ítéletet. Ám a hittérítés vádja miatt súlyos büntetés vár a lelkészre. A CSI tiltakozó kampányban
követeli Nadarkhani szabadlábra helyezését. 2011 elején egy nagyszabású akció során körülbelül 70 keresztényt vettek őrizetbe. Időközben többet elengedtek közülük, részben óvadék ellenében, és súlyos büntetéssel fenyegették meg
azokat, akik továbbra is keresztény tevékenységet folytatnak. A házi istentiszteleti mozgalom legfontosabb vezetőit – Farsid Fathit, Maszúd Delidzsánit és
Behnam Iránit – azonban továbbra is fogva tartják. Imádkozzunk az összes
keresztény kiszabadulásáért és a vallásszabadság tiszteletben tartásáért az Iráni
Iszlám Köztársaságban. 2010 karácsonyán őrizetbe vették Mehdi Forootant,
és 105 napig embertelen körülmények között fogva tartották egy börtönben.
Az iszlámról kereszténységre tért férfinak ekkor, szerettei segítségével sikerült Törökországba menekülnie, ahol megházasodott, és menedékjogot kapott.
Felesége Norvégiába utazott, ahol menedékjogot kapott. Imádkozzunk, hogy
újra egyesülhessenek a szabadságban. Juszuf Nadarkhani lelkészt 2010 szeptemberében „nem iszlám tanok terjesztése és az iszlámtól való elfordulás” miatt
halálra ítélték. A CSI 2010 októberében és 2011 februárjában is tiltakozó akciót indított a lelkész megmentése érdekében. A Legfelső Bíróság 2011 nyarán
ítéletet hirdetett az ügyben. A CSI harmadszorra sem tágít: írd alá a honlapunkon található tiltakozó lapot!
22. Izrael. 2010. november 1-jén éjszaka leégett az „Alliance Church Ministry”
(JACMC) jeruzsálemi központja. Jack Sara lelkész biztos benne, hogy szán418

dékos gyújtogatás történt. A városnak ebben az ultraortodox negyedében már
2007-ben is fölgyújtottak egy baptista templomot. A Jeruzsálemtől nyugatra
fekvő Mevasseret Zion külvárosában terjesztett röplapokon közzéteszik a messianisztikus zsidók nevét, címét, telefonszámát, sőt fényképét is. A messianisztikus zsidók elfogadják Jézus Krisztust Isten Fiának. Helyi megfigyelők szerint
a szélsőséges zsidók így akarják elűzni a messianisztikus zsidókat.
23. Kazahsztán. Az önkényuralkodó Nurszultán Nazarbajev elnök követeli a
„szekták” ellenőrzésének megszigorítását. Szerinte a szabadegyházakat is ide
kell sorolni. Az elnöki bejelentés után Aktobe város rendőrsége szinte azonnal
„veszélyesnek” minősítette az „Új Élet” gyülekezetet, és razziát indított ellenük. Az állami médiában szintén „pusztító vallási mozgalmakról” beszélnek.
24. Kenya/Szomália. Nairobiban (Kenya fővárosa) a szomáliai menekültek által
lakott Eastleigh negyedben megjelentek az al-Sabab iszlámista terrorszervezet
tagjai. A szélsőségesek nyugatellenes irodalmat terjesztenek, és a mecsetekben
szent háborút (dzsihád) hirdetnek. Mérsékelt muzulmánok megpróbálják megfékezni az iszlámisták előretörését.
25. Kirgiz Köztársaság. Bakijev elnök 2009-ben új vallásügyi törvényt vezetett
be a muzulmán többségű országban. A rendelkezés emberi jogi szervezetek
szerint egyértelműen növeli az egyházak elnyomását. A gyülekezeteknek a
regisztráció elnyeréséhez legalább 200 – felnőtt és kirgiz állampolgárságú –
hívővel kell rendelkezniük.
26. Kína. A pekingi hatóságok családjával együtt tovább zaklatják a keresztény
Jiang Tianyong ügyvédet. Az emberi jogi szakértő többek között védelmébe vette azokat a kínai polgárokat, akik tiltakozni mertek a kommunista vezetőknél a visszaélések ellen. Henan tartomány rendőrsége egy 2009 őszén
tartott razzia nyomán rövid úton föloszlatta a „Cheng Pengyi” szabadegyház
bibliacsoportját. Több mint 30 tagot néhány napra őrizetbe is vettek. Henan
hatóságai különös kíméletlenséget tanúsítanak az államilag nem bejegyzett
gyülekezetekkel szemben. A keresztény Guo Yijun a pekingi Szállítási Minisztériumban dolgozott. 2010. november elején egy házi istentiszteleti közösség
tagjaként meghívást kapott a keresztény „Lausanne-i Mozgalom” nemzetközi
találkozójára, ezért az elkötelezett hívő elvesztette az állását. A hatóságok be
akarják zárni a Jia Zhiguo katolikus püspök vezette, több mint 100 gyereket
ellátó árvaházat. A főpap nem csatlakozik a kommunista hatóságok által ellenőrzött Katolikus Hazafias Szövetséghez, amelyet a Vatikán nem ismer el. A
kommunista hatóságok lebontották a Chengnanban (Jiangsu tartomány) emelt,
államilag engedélyezett templomot. Bob Fu, a China Aid keresztény szervezet
elnöke kijelentette: „Még ha a kormány templomokat rombol is le, a hitet soha
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nem rendítheti meg.” 1990 óta 80 millió bibliát nyomtattak Kínában. Az anyaország az állami Amity Press által kiadott példányok majd 1/3-át exportálja
a külföldön élő kínaiaknak. Az országban már több mint 100 millióra nőtt a
keresztények száma, így jelenleg is súlyos a bibliahiány. A hatalmas ország
1,3 milliárd lakosának mintegy 10%-a (130 millió) keresztény. A kommunista
Peking vallási rendelkezései csak az állam által ellenőrzött gyülekezetek működését engedélyezik. Azokat a hívőket, akik nem kérnek a gyámkodásból,
súlyosan elnyomják. A keresztények számának növekedése alapvető változásokat hozhat Kína vallási politikájában. Yang Rongli lelkésznőnek hét évet kell
rács mögött töltenie. Yang Caizhent, a gyülekezet vezetőségi tagját pedig több
év kényszermunkára ítélték, és súlyosan bántalmazták. A kommunista hatóságok teljesen föl akarják számolni az egyházat, köztük a linfeni (Shaanszi tartomány) szabadegyházi gyülekezetet, amely elutasítja az állami felügyeletet.
A CSI nemzetközi tiltakozó akciót kezdeményezett. A pekingi rendőrség 2010
áprilisának egyik hétvégéjén őrizetbe vette a Shouwang Egyház legalább 160
tagját. A hatóság, többszöri kérés ellenére, évek óta nem hajlandó bejegyezni
a mindössze ezer tagot számláló gyülekezetet. A hívők rövid ideig való fogva tartása a kommunista hatalom kifárasztási taktikájának egyik eszköze. Ezzel egyrészt megakadályozzák, hogy a külföld idejében tiltakozzon, másrészt
megfélemlítik a kínai keresztényeket.
A CSI mindent megtesz azért, hogy a világ emlékezetében tartsa azoknak a
kínai püspököknek a nevét, akiket azért tartóztattak le, mert nem hajlandók
belépni az állam által ellenőrzött Katolikus Hazafias Szövetségbe. Köztük
van Su Zhimin és Shi Enxiang püspök, valamint Joseph Lu Genjun lelkész,
akikről évek óta nincs semmi hír. A CSI követeli, hogy a kínai kommunista
rendszer adjon egyértelmű tájékoztatást a sorsukról. A pekingi hatóságok 2011
áprilisában a Shouwang keresztény gyülekezet több mint 160 tagját vették
őrizetbe. Mivel elutasítják a kötelező állami regisztrációt, ezért a hívők csak
a szabadban tarthatják meg a titkos istentiszteleteket. A közösség azért nem
akarja bejegyeztetni magát, mert fél az állam súlyosan korlátozó intézkedéseitől. Mintegy negyven házi istentiszteleti vezetőnek tartottak továbbképzést
a kínai jogból. A három napos konferencia központi kérdése: mi a teendő, ha
a gyülekezeti tagokat megverik? Ez mindennapos esemény Kínában. Törvényes-e, hogy a rendőrség lehallgatja mobiltelefonjaikat? Régebben a bírósági
végrehajtó is fenyegette a házi istentiszteleti vezetőket. Most azonban inkább
Isten ajándékának tekintik a törvényeket, amelyek segítik a békeszerető, jó
életre vágyókat a Gonosz elleni harcukban. A kommunista ország milliárdos
beruházásokat finanszíroz Afrikában, főleg a nyersanyag kitermelés területén.
2011. májusban az egyházak is előtérbe kerültek: Wang Zuo-an vallásügyi miniszter anglikán egyházakat látogatott meg Kenyában és Ugandában. Az ang420

likán hívők kifejezték abbéli reményüket, hogy a kínai keresztények helyzete
javulni fog. Kína több tartományában súlyosan üldözik a keresztényeket. A
hatóságok – rossz egészségi állapota miatt – 2011. május végén elengedték a
börtönből Jang Caizhen keresztény hívőt. A 2009-ben őrizetbe vett tíz Linfen
szabadegyházi hívő közül Jang az egyetlen, aki eddig szabadlábra került. A
kommunista hatóságok nem hajlandók regisztrálni a Linfen házi istentiszteleti
mozgalmat. A kommunista rezsim 2011 első félévében szokatlanul sok emberi jogi aktivistát, disszidenst és hívőt tartóztatott le önkényesen, akik közül
többeket megkínoztak, sőt egy részüknek nyoma veszett. Közéjük tartoznak
Shi Enhao és Jiang Tianyong keresztény jogászok is. A hét és fél évre ítélt
Zhang Rongliang lelkészt 2011. augusztus 31-én váratlanul szabadon engedték a kaifengi börtönből. Az egyházi vezető az állam által nem elismert „Kína
Krisztusért” szabadegyház tagja. A CSI tiltakozó akcióban követelte, hogy a
kommunista hatóságok bocsássák szabadon.
27. Kolumbia. Illegális paramilitáris egységek súlyosan megsértik az emberi jogokat. Sanyargatják az állampolgárokat, miközben a szélsőbaloldali gerillák elleni harcukat a kábítószer kereskedelemből finanszírozzák. Vidal Ortiz, a polgárháborúba süllyedt ország katolikus püspöke nyíltan szembeszállt a fegyveres
bandákkal, bár a lázadók őt is célpontnak tekintik. A főpap Kolumbia egyik
legveszélyesebb városában, Monteríában él. Ismeretlenek szeptember közepén
hidegvérrel megölték Walberto Oviedo Arrieta katolikus papot. Az atya már
a hatodik katolikus lelkész, aki 2011-ben gyilkosság áldozata lett. A frontok
közé szorult keresztények fizetik meg a kolumbiai polgárháború árát.
28. Kuba. A kormány által szervezett verőlegények betörtek a kubai rendszer bírálójaként ismert Rogelio Tabío házába, és előállították az ott összegyűlt emberi
jogi aktivistákat. A jelenlévők közül négyet letartóztattak. Oswaldo Sardiñas,
a „Liberación” nevű keresztény mozgalom elnöke kijelentette: „Csak egy védtelen családot találtak ott, akik az emberi jogokat védelmezik.” A marxisták
1959-es hatalomátvétele óta 2010 novemberében megnyílt a szigetország első,
katolikus papokat képző központja. Megfigyelők szerint az új szeminárium a
katolikus egyház és a Raúl Castro államelnök képviselte kommunista rendszer
közti párbeszéd eredményeként jöhetett létre. Az avatási ünnepségen az elnök
is részt vett. A még most is fogva tartott mintegy 60 politikai fogoly börtönajtaját végleg ki kell tárni. Ezen fáradozik a havannai katolikus püspökség. Ezt
ígérték a „fehér ruhás hölgyeknek”, köztük a fogolyfeleségeknek. Az utóbbi években a marxista rezsim képviselői tárgyalásokat folytattak a katolikus
egyházi vezetőkkel, melynek eredményképpen többen kiszabadultak. Carlos
Lamelas szabadegyházi lelkész a családjával politikai menedéket kapott az
USA-ban. A kommunista Castro-rendszer több mint öt éven át zaklatta őket.
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A hatóságok az országból menekülni akarók támogatásával, és okmányhamisítással vádolták. Lamelas zaklatásának igazi oka valószínűleg az volt, hogy
elítélte Kuba valláspolitikáját. A marxista rendszer brutálisan lép föl a „Damas
de Blanco” (Asszonyok Fehérben) mozgalom vasárnapi néma tüntetéseinek
elfojtására. A fehér ruhába öltözött nők azokról a családtagjaikról emlékeznek
meg, akiket az emberi jogok melletti erőszakmentes elkötelezettségük miatt
börtönöztek be. A kormányhű karhatalomtól elszenvedett ütlegelések következtében több nőt is súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
29. Laosz. 2010-ben 65 lakost elűztek Szaravan tartomány egyik településéről,
akik a mai napig nem térhettek vissza szülőhelyükre. Büntetésük oka az volt,
hogy a fenyegetések ellenére kitartottak keresztény hitük mellett. Két házi istentiszteleti vezetőt – Wanna és Johan lelkésznőket (akiknek csak a keresztneve ismert) – vettek őrizetbe Khammouan tartományban a karácsonyi ünnepi
istentisztelet után. Wanna lelkésznő a börtönben töltött idő miatt nagyon rossz
egészségi állapotban van. Mindketten azonnal szabadlábra kerülhetnének, ha
lemondanának keresztény hitükről. A kommunista rendszer a gyorsan növekvő
kereszténységet elsősorban a vidéki lakosság körében akarja visszaszorítani.
30. Lettország. A kelet-európai ország 2004-es Európai Uniós csatlakozása hatalmas gazdasági föllendüléssel járt. A falusi, mezőgazdaságból tengődő nagycsaládok nagy részét azonban nem védi semmilyen szociális háló. A CSI lettországi partnerszervezete, a Mission Pakapieni (Lépések) vezetői, William és
Dana Schultz gondoskodnak róluk. Egyikük a 29 éves, ötgyermekes édesanya
Arlita Meisnere, akit a CSI támogatása mentett meg. Dana Schultz, a CSI lettországi munkatársa igen rossz egészségi állapotban van. Kérjük, imádkozz érte
és férjéért, William Schultzért. Mindkettőjüknek sok erőre és jó egészségre
van szükségük, hogy folytassák elkötelezett tevékenységüket a nagycsaládokért.
31. Líbia. Az utóbbi időben több átmeneti tanácsot ismertek el Líbia kormányának. A keresztények kérdezik: mi jöhet még Moamer Kadhafi 42 éves uralma
után? Az „arab tavasz” országaihoz hasonlóan itt is előretörtek az iszlámisták.
Líbia több mint hat millió lakosának 97%-a muzulmán.
32. Malajzia. 2011. április végén folytatódnak az „Ifjú Imám” című tehetségkutató műsor felvételei. A versenyben tíz fiatalember méri össze az iszlámról
szerzett ismereteit. Egyik feladatuk az lesz, hogy nem muzulmánokat térítsenek iszlámra. Vallási kisebbségek képviselői attól tartanak, hogy az ország
„iszlámizálásának” televíziós változata valósággá válik.
33. Maldív-szigetek. A szigorú iszlámot követő ország őslakos keresztényei nem
számítanak állampolgároknak. Templomok építése és keresztény gyülekeze422

tek alakítása tilos. A Maldív-szigetek a nyugati turisták kedvelt üdülőhelye.
Az odalátogató külföldiek bibliát vagy keresztény irodalmat kizárólag saját
használatra tarthatnak maguknál, és a mintegy 200 lakott szigetből mindös�sze 26-ra tehetik be a lábukat. A pálmaligetek és korallok paradicsomában az
iszlám szigorú változata az államilag kötelező vallás. Más felekezetek tagjai
nem gyakorolhatják a hitüket. A „nem iszlám” irodalom behozatala tilos. A
kormány megakadályozza, hogy a turisták kapcsolatba lépjenek a helyiekkel,
ezért a közvélemény alig szerez tudomást az emberi jogok megsértéséről.
34. Marokkó. 2009 márciusában több térítéssel vádolt külföldit utasítottak ki a
királyságból. Ezt követően súlyosan korlátozták a keresztények tevékenységét Marokkóban. A kiutasítottak többsége üzletember, tanár, vagy szociális
munkás volt. „A hivatalos hírközlő eszközök továbbra is félretájékoztatnak a
tevékenységüket illetően” – jelentette ki Aidan Clay, az „International Christian Concern (ICC)” nevű emberi jogi szervezet munkatársa. Az iszlámista
királyság hatóságai rendszeresen kiutasítják a külföldi keresztényeket az országból azzal az ürüggyel, hogy „hittérítő tevékenységet folytatnak”. Emellett
föltűnnek a remény jelei is: 2011. februártól az Adventista Rádió Marokkóban
is sugározza a keresztény örömhírt. Az adó nemcsak angol, hanem francia,
arab és a csak Marokkóban és Algériában beszélt berber nyelven is fogható.
35. Nepál. Rai Waglan keresztény misszionáriust 2010 októberében olyan súlyosan bántalmazta hat hindu szélsőséges, hogy kórházba kellett szállítani. Azzal
vádolták a hittérítőt, hogy káromolta az isteneiket, és keresztény hitre kényszerített hindukat. A támadókat elfogták, és bíróság elé állították. A szélsőséges
erők ismét államvallássá akarják tenni a hinduizmust. A vallási kisebbségeket sok tekintetben háttérbe szorítják. A nem hindu szociális intézményekre
– szemben a hindukkal – különadókat vetnek ki. Keresztények, buddhisták,
muzulmánok és más nem hindu közösségek tagjai országos kampányban követelik a hátrányos megkülönböztetések megszüntetését.
36. Németország. A berlini kormány világszerte fokozottan védelmébe veszi a
lelkiismeret- és vallásszabadságot, melynek középpontjában a keresztény kisebbségek állnak. A javaslatot 2010 végén fogadta el a Bundestag. Dr Heiner
Bielefeldt, az ENSZ vallásügyi és világnézeti szabadsággal foglalkozó különmegbízottja, és Dr Thomas Schirrmacher, a Világ Evangéliumi Szövetség
(WEA) képviselője egy bonni rendezvényen kritizálta az iszlám államokat,
amelyek támadják az emberi jogi sértésekről szóló adatokat. Ha a hitről tilos
szabadon beszélni, akkor maga a vallás sérül, mivel a vélemény illetve vallásszabadság egymástól elválaszthatatlanok. 2011. márciusban mintegy ezren követelték Frankfurtban a keresztényüldözés befejezését. Különféle származású
hívők tüntettek egységesen ugyanazért a célért.
423

37. Nicaragua. A katolikus apácák Madre Lucy (Lucy Mama) vezetésével hetente ötször meleg étellel látják el a szegény gyerekeket Managuában (Santa
Rosa) és Tipitapában. Ehhez a CSI biztosítja a pénzügyi hátteret. Egészségügyi
és biztonsági okokból elengedhetetlen a Santa Rosa-i ebédlő felújítása és a
tipitapai központ újabb épületekkel való kiegészítése. Nicaragua 190 évvel ezelőtt, 1821-ben nyerte el függetlenségét Spanyolországtól. Az egykori gyarmat
ma is megmaradt Haiti után Közép-Amerika legszegényebb országának. Daniel Ortega elnök kormánya az egyik legkorruptabb a térségben. A szegényeknek
szánt állami segélyek nagy részét az elnök hívei kapják. A CSI azokat segíti,
akikről a hatalom megfeledkezik.
38. Nigéria. A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vizsgálatot indított a nigériai hatóságok ellen. Az ország Plateau szövetségi államában 2010-ben
több száz keresztényt és muzulmánt öltek meg. Az iszlámista Abu Mohamed
így nyilatkozott a hazáját fenyegető erőszakról: „Szeretném világossá tenni az ország muszlimjai és az egész világ számára, hogy a muzulmánok és
nem muzulmánok közti összecsapás nem egyszerűen törzsi háború (…). Aki
muzulmánként egy nem muzulmánt támogat, az a halál fia.” Egyedül a 2011.
január-március eleje közti időszakban 14 fegyveres támadást hajtottak végre
keresztények ellen a Nigéria közepén fekvő Jos városában és környékén. A
kegyetlenkedés szomorú mérlege: legalább 50 halott, többségük nő és gyerek.
Gyászruhát öltött nők ezrei tüntettek az állam tehetetlensége miatt, követelve a
társadalom kiszolgáltatott tagjainak védelmét.
Nigériában megünneplik a demokrácia napját. 1999-ben ezen a napon váltotta
le a polgári kormány a katonai rezsimet. A Nigériai Szövetségi Köztársaságban
a vallási erőszak újabb méreteket öltött. Az iszlámista támadókat szinte soha
nem büntetik meg. Az ország végletesen megosztott: a 160 millióra becsült
népesség fele-fele arányban keresztény illetve muzulmán hitű. A keresztények
főleg Délen élnek, míg a muzulmánoké az ország északi része. Iszlámisták
2011. május elején Kurum településen (Bauchi tartomány, ahol a saría van
érvényben) megtámadtak egy templomot, és megöltek 17 keresztényt, köztük
egy pap feleségét és három gyermekét. A keresztények ellen már több mint 10
éve rendszeressé váltak a merényletek, és különösen elfajult a helyzet Kaduna
tartományban. 1999-től Nigéria 12 tagállamában bevezették a saríát (iszlám
szent törvény). Az iszlámista merénylők szinte mindig büntetlenül gyilkolhatnak. Vallásüldözés nemcsak az államhatalomtól eredhet. Gyakran szélsőséges csoportok is támadják a máshitűeket vagy másképpen gondolkodókat.
Nigéria az egyik olyan ország, ahol a társadalmi ellenségeskedés a legnagyobb
feszültségekhez, sőt robbanásokhoz vezet. Dengi városka (Plateau szövetségi
állam) muzulmán lakosainak egy részét zavarta, hogy Gabriel Kiwase keresztény földtulajdonos birtokán a hívők énekelve imádkoztak. Ezzel az ürüggyel
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követelték, hogy a keresztények kapcsolják ki a zenét. Ezután a muzulmánok
fölgyújtották a templomot és Ishaku Danyok tiszteletes, valamint több keresztény házát. Sok hívő elmenekült. Dengi lakosságának több mint 90%-a muzulmán. Az iszlámista Borno Haram szekta tagjai Maiduguri városban (Borno
szövetségi állam, Észak-Nigéria) meggyilkolták David Oszmán lelkészt és
asszisztensét, Hamman Andrew-t. Maiduguriban egyre többször követnek el
merényleteket az iszlámista szélsőségesek. A Boko Haram (A nyugati nevelés
bűn) iszlámista terrorszervezet egyre agresszívabb. Ramadánkor (iszlám böjti
hónap) majdnem naponta robbantottak az észak-keleti Maiduguri városban. A
Boko Haram 2011. augusztus végén véres támadást hajtott végre az abudzsai
ENSZ központ ellen. A terrorszervezet a keresztények megölésével és elűzésével Nigériát olyan iszlám állammá akarja átalakítani, ahol a saría (iszlám szent
törvény) van érvényben. A 160 milliós országot fele-fele részben keresztények
és muzulmánok lakják. A nigériai püspökök kritizálják kormányuk tétlenségét. Követelik, hogy Abudzsa tárja föl, kik rejtőznek a Boko-Haram szekta
mögött. Az iszlámista csoport tagjai felelősek számos merényletért, és már
tucatnyi gyilkosság szárad a lelkükön. A szálak sokak szerint külföldiek kezében vannak. Az iszlámista támadások következtében 2011. szeptember első
három hetében több mint 100 keresztény vesztette életét Plateau szövetségi
államban. A muzulmán merénylők sokszor a katonaság támogatását élvezik.
Nigéria Plateau szövetségi állama már évek óta véres vallásközi összecsapások
színtere.
39. Oroszország. II. Miklós orosz cár 105 évvel ezelőtt (1906-ban) adta ki a „vallási türelem alapjainak megszilárdításáról” szóló ukázt (rendeletet), amely a
vallásszabadság fontos mérföldköve: ebben hivatalosan is elismerték a vallási
kisebbségeket, és engedélyezték az áttérést. Sajnos a jelenlegi orosz kormány
az Orosz Ortodox Egyházzal karöltve éppen ellentétes fordulatot vett. A vallási
kisebbségek – köztük a baptisták – kárára évek óta az államegyház kialakításának irányába halad. 2010-ben átkutatta a rendőrség a Jehova Tanúi ingatlanjait,
és megsemmisítette az ott talált vallásos irodalmat. A szekta panaszt nyújtott
be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. Aki Oroszországban nem
az ortodox többségi egyház tagja, azt az állam zaklatja.
40. Pakisztán. 2010. október 20-án fegyveres iszlámisták megtámadtak egy templomot Rawalpindiben. Összetörték az istenháza szobrait, berendezését, széttépték az énekeskönyveket és a bibliákat, de elpusztították Samson Bhatti
plébános lakásának bútorait is. A tetteseket eddig még nem sikerült elfogni.
Iszlámisták 2010 novemberben Iszlámábádban megverték a kereszténységre
tért Szulejmán Naszri Khan lelkészt. Nem sokkal korábban egy helyi imám
fatvában (a saría alapján kialakított vallási ítélet) követelte a lelkész megölését.
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Khan lelkész tiltakozott a kereszténygyűlölet, és az erőszak ellen. Imrán Maszih
keresztény a gyanú szerint megrágalmazta Mohamedet, ezért őrizetbe vették
Pandzsáb tartományban. Muzulmán fogolytársai a börtönben kövekkel dobálták a 19 éves fiatalt. Már több hasonló eset is történt, amikor muzulmán rabok
bántalmazták, sőt megölték a velük egy cellába zárt keresztényt. 2010. november elején óvadék ellenében szabadon engedték a keresztény Latif Masziht.
A 22 éves fiatalembert azzal vádolták, hogy Korán lapokat égetett el, és ezzel
meggyalázta Allahot. Maszih nem sokáig örülhetett a visszanyert szabadságnak, mert két muzulmán agyonlőtte. Bátyja azt gyanítja, hogy a gyilkosokat
üzleti vetélytársa bérelte föl, aki meg akarja szerezni Maszih motorboltját. A
blaszfémia följelentést is ő tette. 2011. január 1.–február 9. között a Pakisztáni
Iszlám Köztársaság keresztényei 40 napos ima- és böjtmegemlékezést tartottak. A országos megmozdulás mintegy 25.000 résztvevőjének célja a blaszfémia törvény miatt önkényesen bebörtönzött keresztények kiszabadítása. Kérik
a kormányt, hogy ellentmondást nem tűrve lépjen föl a vallási szélsőségek és
a korrupció ellen. Pakisztánban 1986-ban léptették életbe a blaszfémia (istenkáromlás elleni) törvényt, amely elítéli Mohamed próféta és a Korán megsértését. A rendelkezést egyre többen kifogásolják, és nemrég a pápa is fölszólalt
ellene. Szalman Taszír muzulmán pandzsábi kormányzó, és Shahbaz Bhatti
katolikus kisebbségügyi miniszter meggyilkolása egyértelmű üzenet volt a
kritizálóknak, hogy a jövőben ne merészeljenek nyíltan föllépni a törvény ellen. Imran Maszih 24 éves keresztényt holtan találták muzulmán munkaadója
házának padlásán. A tulajdonos szerint öngyilkosságot követett el, ám rokonai
a munkaadót gyanúsítják Maszih meggyilkolásával. A férfi terhes felesége miatt korábban előzetes bejelentés nélkül egy napot hiányzott a munkahelyéről.
Maszih testén bántalmazások nyomait találták. Imádkozzunk azért, hogy a hatóságok alapos nyomozást rendeljenek el. Paul Bhatti folytatja meggyilkolt fivére, Shahbaz Bhatti tevékenységét annak ellenére, hogy Joseph Francis katolikus emberi jogi szakértővel, a CLAAS (Center for Legal Aid Assistance and
Settlement) jogsegélyszervezet vezetőjével együtt rendszeresen életveszélyes
fenyegetéseket kapnak az iszlámistáktól. A meggyilkolt kisebbségi miniszterhez hasonlóan ők is követelik a blaszfémia törvény eltörlését. A hírhedt „istenkáromlási törvény” már sok ártatlan pakisztánit, elsősorban keresztényeket
juttatott hosszú évekre rács mögé. A médiák súlyos felelősséggel tartoznak a
pakisztáni közvélemény radikalizálódásáért. Imádkozzunk, hogy a fanatikusokból ne csináljanak hősöket, és ne jelenhessenek meg olyan cikkek, amelyek
a szélsőségesek malmára hajtják a vizet. Manna Maszih keresztény édesapa a
rendőrség segítségével tudta kiszabadítani Sahín Bibi nevű lányát az iszlámista
túszejtők nyolc hónapig tartó fogságából. A férfi eddig öt életveszélyes fenyegetést kapott. Lánya elutasította egy muzulmán férfi házassági ajánlatát, mert
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nem akart iszlám hitre térni. Bibi a fogságban sokat imádkozott szabadulásáért,
és hogy legyen ereje kitartani a hitben. Sarfraz Paul, egy lelkész fia 2011. április végén súlyos arclövést kapott, ezért kórházba kellett szállítani. Két eltévedt
golyó találta el, amikor iszlámisták megtámadták apja, Ashraf Paul autóját. A
merényletet megelőzően az egész család életveszélyes fenyegetéseket kapott,
és azt tanácsolták nekik, hogy „fejezzék be keresztény tevékenységüket”. A
lelkész családfő hozta létre a keresztény közösséget, emellett ismert dalszerző
és szövegíró. Évente több száz fiatal nőt elrabolnak, megerőszakolnak, iszlám
hitre kényszerítenek és akarata ellenére egy muzulmán férfihoz adják feleségül. Az elrabolt nők többsége soha többé nem kerül elő. A 14 éves keresztény
Szidra Bibinek (Pandzsáb tartomány) szerencséje volt: egy óvatlan pillanatban
sikeresen kiszabadult kínzói markából. A gudzsranvalai bíróság 2011. április
29-én ártatlannak találta a „Korán megszentségtelenítésével” vádolt Mustak
és Farrukh Gill keresztényeket. A hírre a muzulmán fanatikusok tömegei már
másnap elözönlötték az utcákat, és lerombolták a keresztény tulajdonban lévő
házakat és berendezést. Az ezt követő, keresztények által szervezett tiltakozó tüntetéseken iszlám papok is részt vettek, követelve a két vallás híveinek
békés együttélését. Anne-Isabelle Tollet francia újságírónő könyvet írt Ászja
Bibiről, hogy fölrázza a közvéleményt. Ászja Bibi 2009 júniusa óta börtönben
van, mert állítólag gyalázta Mohamedet. A könyv megjelenése után mindössze
két nappal Iszlámábádban megfenyegették Tolletet, akinek el kellett hagynia
Pakisztánt. A 22 éves Serbano Taszír határozott szándéka, hogy folytatja apja,
Szalman Taszír – Pandzsáb tartomány egykori kormányzója – életművét. A
muzulmán államférfit 2011 januárban iszlámisták azért ölték meg, mert ellenezte a blaszfémia törvényt. A törvény megsértése ürügyén Pakisztánban hos�szú idő óta vádolják a keresztényeket és más vallási kisebbségek tagjait, akiket
halálbüntetés fenyeget. Urunk, védelmezd meg a bátor nőt! 2009 júliusában
egy iszlámista tömeg megtámadta Godzsra (Pandzsáb tartomány) keresztény
negyedét, megrongáltak 60 házat és megöltek nyolc hívőt. A keresztények
állítólag istenkáromlást követtek el. 70 feltételezett elkövetőt letartóztattak.
Csupán két év elteltével – szemtanúk hiányában – mindannyiukat szabadon
engedték. Ha valaki a bíróságon tanúskodik a tettesek ellen, az életét kockáztatja. Ezért sokan inkább a hallgatást választják. A gudzsranvalai muzulmán
Madzsida Bibi 2010-ben feleségül ment a keresztény Basír Maszihoz, ezért
Bibi rokonai halállal fenyegették meg mindkettőjüket. A házaspár azóta félelmében ismeretlen helyen tartózkodik. 2011. augusztus végén elrabolták a
muzulmán Shahbaz Taszírt. A férfi apját, Szalman Taszírt 2011. január 4-én
azért gyilkolták meg, mert szót emelt a blaszfémia törvény ellen, és a börtönben meglátogatta a keresztény Ászja Bibit. Az istenkáromlással vádolt nő ma
is fogságban van. A Pandzsáb tartományban pusztított hatalmas árvíz keresz427

tény áldozatainak többsége még mindig fedél nélkül tengeti életét. Mintha nem
lett volna elég az utóbbi évek természeti csapásaiból, most újabb ár fenyeget. Csaudri Nolatia keresztény politikus mindent megtesz azért, hogy végre
cselekvésre bírja a pandzsábi parlamentet. Imádkozzunk, hogy erőfeszítései
nyomán segítséget kapjanak az árvíz keresztény áldozatai. A CSI több milliós
azonnali segélyt juttatott a térségbe: élelmiszereket, ruhát és építőanyagot az
összeomlott házak újjáépítésére. Bani Amin Khan rendőr főfelügyelő egy parlamenti bizottság előtt kijelentette, hogy a talibán felelős Shahbaz Bhatti volt
kisebbségügyi miniszter meggyilkolásáért. Korábban szárnyra kapott, hogy a
háttérben egy családi viszály áll, noha a tettesek a helyszínen hagytak egy
cédulát, amelyen az állt, hogy Bhattinak a blaszfémia törvény elleni kiállása
miatt kellett meghalnia. A miniszter meggyilkolása nagy nemzetközi fölháborodást keltett, ismerte el egy kormányzati forrás. Mégis félő, hogy az elkövetők itt is büntetlenül megússzák: más esetekhez hasonlóan a tanúk most sem
mernek vallomást tenni a bíróság előtt.
41. Ruanda. Ruandában 1994-ben megkezdődött a tuszi kisebbség lemészárlása.
Ma a népirtás összes áldozatára emlékezünk. A harcokban közel 1 millió embert végeztek ki. A CSI munkatársai a helyszínen segítettek gyerekek ezreinek
megtalálni a szüleiket, vagy ha ez nem volt lehetséges, a rokonaiknál helyezték
el őket.
42. Srí Lanka. A buddhista szélsőségeseket zavarja, hogy az országban keresztények is élnek. Amikor Puttalamban a csőcselék hangosan tiltakozott az
Assemblies of God gyülekezet templomának építése ellen, a hatóságok elrendelték a munkálatok megszakítását. Galléban az otthonában támadták meg a
Corner Stone szabadegyház lelkészét. A tetteseket elfogták és elítélték. 2009ben, napra pontosan két évvel ezelőtt ért véget a szingaléz kormánycsapatok és
a fegyveres tamil egységek (LTTE) közti polgárháború. Az LTTE (Liberation
Tigers of Tamil Eelam, röviden Tamil Tigrisek) elismerve vereségét, megadta
magát. A keresztényeket a harcok elültével is fenyegeti a szenvedés: szélsőséges (buddhista) szingalézek egy úgynevezett áttérést tiltó törvény bevezetésére
készülnek, amely már India legtöbb szövetséges államában érvényben van. A
cikkely gyakran szolgáltat ürügyet arra, hogy a kényszertérítéssel gyanúsított
keresztényeket rács mögé juttassa.
43. Svájc. A CSI 2010 végén átadta a berni kormány képviselőjének a vallásszabadságot követelő petíciót az iszlám országokban. A CSI a társszervezetekkel
közösen több mint 50 000 aláírást gyűjtött össze. A lista hozzájárult Simonetta
Sommaruga svájci igazságügy miniszter döntéséhez, miszerint az ország 35
menekültet – köztük 15 iraki keresztényt – befogad. A miniszter asszony hangoztatta: „A mai világban a keresztényeket is üldözik.” Reméljük, hogy a sváj428

ci kormány tovább megy a megkezdett úton. Ueli Haldemann CSI munkatárs
2011. január végén Indiában személyesen győződött meg arról, hogy az Önök
nagylelkű adományait jól és gazdaságosan használják föl. Az alpesi ország
nemzeti ünnepén könyörögjünk a vallások békés együttéléséért. Ez még a toleranciájáról híres Svájcban sem magától értődő. Elisabeth Schneider-Schneiter
svájci parlamenti képviselőnő (a Kereszténydemokrata Néppárt, CVP tagja)
törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben követeli, hogy a fejlesztési segélyeket többek között attól tegyék függővé, hogy a támogatandó ország mennyire
tartja tiszteletben a vallásszabadságot. Eddig a Bundesratban képviselt pártok
egyötöde állt ki a törvénytervezet mellett. Norbert Brunner katolikus püspök,
a svájci Püspöki Konferencia elnöke, 2010 decemberében megerősítette, hogy
a keresztények szenvedik el világszerte a legsúlyosabb üldöztetést. Különösen
nehéz a helyzetük a Közel-Keleten. A CSI többször jelentette, hogy Libanon
kivételével ott csupán az egykor virágzó közösségek töredéke maradt fenn.
44. Szaúd-Arábia. A mai sivatagi királyság területén Mohamed a 7. században alapította meg az iszlámot. Az állam jelenleg csak a szunnita iszlám vahhabita
értelmezését ismeri el. A nem szunnita muzulmánokat háttérbe szorítják, és
a keresztényeket a többi felekezettel együtt kegyetlenül üldözik. A forrongó
Közel-Kelet mostani eseményei válaszút elé állítják a hatalmat: kérdés, hogy
az eddigi valláspolitika fenntartható-e még. Mussie Eyob eritreai keresztényt
2011 februárjában halálra ítélték, mert Jézus Krisztusról beszélt muzulmánoknak. Szaúd-Arábia lábbal tiporja az alapvető emberi jogokat. A sivatagi királyságban államvallás a vahabizmus, az iszlám legmerevebb, fundamentalista
ága. Aki ettől eltér, azt a hatóságok üldözik, legyen bár valamelyik muzulmán
kisebbség tagja, vagy a számos hindu, esetleg keresztény vendégmunkás egyike.
45. Szomália. Az al-Sabab iszlámista terrorszervezet tagjai elrabolták a 15 éves
Anab Adedet. A kislány családjával együtt néhány évvel ezelőtt tért keresztény hitre. A család a megtorlástól való félelmében Szomália egy másik vidékére menekült. Hozzátartozói remélik, hogy egyszer élve viszontláthatják
Anabot. A muzulmán Nurta Mohamed Farah 17 éves korában kereszténységre
tért, ezért szülei kitagadták. A lány 2010-ben Galgadud területén becsületgyilkosság áldozata lett. Szomália több körzetében önbíráskodó iszlámista klánok uralkodnak, amelyek könyörtelenül kivégzik az iszlámról elpártolókat.
Iszlámisták elvágták a 36 éves Asha Mbwerwa torkát, mert iszlámról keresztény hitre tért. A fiatalasszony négy kiskorú árvát, és egy férjet hagyott maga
után, aki a gyilkosság idején épp nem volt otthon. Gyermekei belebetegedtek
édesanyjuk elvesztésébe. Az országban pusztító éhínség egyik oka az 1990-es
évek elején kitört polgárháború. Az iszlámista al-Shabaab milicistái 2006 óta
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többször megkísérelték az egész országra kiterjeszteni a hatalmukat. Az átmeneti kormány elleni harcban a Déli országrészben egyre több területet sikerült
megkaparintaniuk. Egyedül 2010-ben legalább egy tucat keresztény haláláért
felelősök. A szomáliai keresztények száma mindössze néhány százra tehető.
46. Szudán. Az iszlámista Észak-Szudánban élő Edward Kussala püspök így jellemzi a keresztények helyzetét: „Északon csak tetves csótányoknak hívnak
minket.” A főpap szerint kiszámíthatatlan, milyen jövő vár a túlnyomórészt
keresztények lakta Dél-Szudánra. A 2011 januárjában esedékes népszavazás
hozhat békét is, de az is lehet, hogy a polgárháború folytatódik. A CSI 2001
óta együttműködik Dr Luka Deng orvossal, aki egészségügyi csapatával együtt
ebben az évben 10 000 beteget fog ellátni. Abieiben a keresztény-animista DélSzudánnak az iszlámista Északtól tervezett leválása ellenére sem rendeződik
a helyzet. A határsávban található tartományban a kartúmi kormány gerjeszti a nyugtalanságot. Az iszlámisták támogatják a kegyetlenkedő muzulmán
baggara arabokat, és gyűlöletet szítanak a Déliek ellen.
Nemrég bebizonyosodott, hogy a 15 éves Hiba Abdelfadil Anglo presbiteriánus keresztény kislányt 2010 nyarán iskolába menet elrabolták Kartúmban, az iszlámista Észak-Szudán fővárosában. Az emberrablást gyaníthatóan
iszlámista szélsőségesek követték el. Elrablása után több mint egy évvel Hiba
Adelfadil Anglo 16 éves keresztény lánynak sikerült megszöknie iszlámista
gazdájától Soba al-Aradiból, és az úton kéregetve hazamenekült a családjához.
A kamaszlány azonban még ma is a hosszú fogságban elszenvedett testi-lelki
megrázkódtatások hatása alatt áll.
47. Tanzánia. Eleutery Kobelo és Cecil Simbaulanga anglikán hívőket letartóztatták Dar es-Salaamban. Azzal vádolták őket, hogy viszályt keltenek a keresztények és muzulmánok között. Az ellenük indított eljárást 10 hónap múlva megszüntették. A főként muzulmánok lakta Zanzibár (szigetcsoport és Tanzánia
részállama) befolyásos muszlimjai ki akarják sajátítani az anglikán egyház temetőjét. Az értékes területen szállodát szeretnének építeni. A hatóságok eddig
semmi jelét nem adták annak, hogy megvédenék a temetőt. Emmanuel John
Maszúd lelkész az üggyel kapcsolatban kijelentette: „A kormány pártszimpátia
szerint kezeli a kérdést, és nem érdeke, hogy a keresztények száma növekedjen
Zanzibárban.” Iszlámisták Zanzibárban, Tanzánia részállamában fölgyújtották
az Assemblies of God, és a helyi pünkösdisták templomát. Az utóbbi években
az iszlámista szélsőségesek egyre gyakrabban támadják meg a keresztényeket
Zanzibárban. Iszlámisták Tanzánia részállamában, a Zanzibár szigetcsoporton
keresztényekre támadtak, és templomokat valamint temetőket pusztítottak el.
48. Tádzsikisztán. A lakosság 95%-a muzulmán. Az ország a valamikori Szovjetunió legszegényebb államai közé tartozik. Az iszlám szervezetek gyerekeket,
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főleg utcagyerekeket toboroznak. A kormány törvényekkel próbálja meggátolni az iszlámizmus terjedését, és védi a gyerekeket. Kiskorúak nem látogathatják az állam által nem elismert vallási szervezeteket és épületeket. Az intézkedések csorbítják a kisebbségek, köztük a keresztények vallásszabadsághoz
fűződő jogait. Az állam gyakran megtagadja tőlük a regisztrálást.
49. Thaiföld. A világsajtótól távol, ismeretlenül, ezért zavartalanul zajlik a buddhista többségű ország legdélebbi részén már 2004 óta egy iszlámista felkelés.
Muzulmán szakadárok Narathiwat, Yala és Pattani térségében iszlám államot
akarnak létrehozni. Az eddig több mint 4300 halálos áldozat között nagyon sok
buddhista szerzetes és mérsékelt muzulmán is található.
50. Törökország. A török külügyminisztérium évek óta nem teljesíti az ENSZ
Emberi Jogi Bizottságának követelését, miszerint változtassák meg azt a rendelkezést, amely arra kötelezi a török állampolgárokat, hogy felekezeti hovatartozásukat személyi okmányaikban föl kell tüntetni. A szándéknyilatkozat
mindeddig csak üres ígéret maradt. A túlnyomó többségében muzulmán ország
keresztényeit vallásilag továbbra is elnyomják. Négy évig (2006–2010) tartó
huzavona után Silivri város bírósága végre minden vádpont alól fölmentette a
keresztény Hakan Tasztant és Turan Topált. Azzal vádolták őket, hogy a kereszténység terjesztésével „megsértették a törökséget, a hadsereget és az iszlámot”. Ugyanakkor „tiltott információgyűjtés” vádjával hét havi elzárásra ítélték mindkettőjüket, amit azonban pénzbírsággal megválthattak. A strassbourgi
Európai Emberi Jogi Bíróság (ECHR) határozata alapján a török állam köteles
az Isztambul melletti Büyükada szigeten kisajátított árvaházat visszaszolgáltatni az Ökumenikus Pátriárkátusnak. Ankara halogatja a döntést, mivel ezzel
a cselekedettel elismerné, hogy a pátriárkátus jogi személy. 2010 októberében
őrizetbe vették Varol Bülent Aral újságírót azzal a váddal, hogy közvetített a
nemzetközi botrányt és tiltakozásokat kiváltó törökországi Malatya városában
elkövetett gyilkosság kitervelői és végrehajtói között. 2007 áprilisában megölték Necati Aydin, Ugur Yüksel és Tilman Geske hittérítőket. Eddig hiába vártunk a török bíróság pártatlan ítéletére. Mivel a három bíró egyike lemondott,
félő, hogy az eljárás még tovább húzódik. A CSI más emberi jogi szervezetekkel együtt követelte az ügy pártatlan kivizsgálását. Az örmény keresztények
2010-ben – az 1915–16-os etnikai tisztogatás után első alkalommal – mutathattak be hálaadó szentmisét a több mint ezer éves Szentkereszt templomban.
A török hatóságok nem sokkal korábban engedélyezték a görög-ortodox keresztényeknek is, hogy majdnem 90 év elteltével a Sumela kolostorban újra
misét celebrálhassanak. Jelenleg mindkét épület múzeumként szolgál. Úttörő
ítélet született az Ortodox Egyház Ökumenikus Pátriárkátusának ügyében: a
volt iskolát jogosan használták egyházi célokra. Például vendégházat alakí431

tottak ki benne. Az ortodox gyerekek létszáma egyre csökken, ezért néhány
iskolát be kellett zárni, és az épületek eddig üresen álltak. 2011. április 24-én
egy ugyanabban az egységben szolgáló bajtársa agyonlőtte az örmény származású Szevak Balikcint. A hivatalos vizsgálat megállapította, hogy Balikcin
„egy baráti tréfa” véletlen áldozata lett. Valószínűbb, hogy szándékos gyilkosság történt, mivel a férfi nyíltan megemlítette az 1915-ös mészárlást, amelyben mintegy 1,5 millió örmény keresztény pusztult el. Törökországban ma is
börtönnel büntetik azt, aki erről beszélni mer. A törvények papíron garantálják
a muzulmán többségű Törökország keresztény kisebbségének is a vallás- és
szólásszabadságot. A keresztény diákok mégis hátrányos helyzetben vannak,
és keresztény imahelyeket csak ritkán engedélyeznek. A hatóságok a legtöbb
esetben nem szolgáltatják vissza tulajdonosaiknak az elkobzott egyházi tulajdont sem. Az országban most vitatják meg az új alkotmány tervezetét, amely
kiegészítené az 1982-es, még a katonai diktatúra idején született alaptörvényt.
Törökországban ez lenne az első lépés a vallásszabadság irányába. A muzulmán többségű ország kormánya 2011. szeptember elején bejelentette, hogy
az állam által elkobzott keresztény és zsidó istenházákat, valamint szociális
szervezetek tulajdonát visszaszolgáltatja jogos tulajdonosainak. Imádkozzunk,
hogy az ígéretet tett kövesse. A szír-ortodox kisebbség végre saját templomot
kaphat. Évekig tartó viták után 2011. október elején Recep Tayyip Erdoğan
miniszterelnök és Abdullah Gül államfő is zöld jelzést adott az építésnek. Az
istenháza Isztambulban kap helyet, ahol 17 000 szír-ortodox keresztény él.
51. Tunézia. A választások eredményeként Rachid Ghannouchi magát „mérsékelt
iszlámistának” nevező Nahda Pártja lett a legnagyobb politikai erő, melynek
képviselői megígérték, hogy „tiszteletben tartják az emberi jogokat”. Józan
muzulmánok azonban az ország „lopakodó iszlámizálásától” félnek. Tunézia
volt az első arab ország, ahol 2011 elején tízezrek keltek föl a zsarnoki rendszer ellen.
52. USA. Dr John Eibner, a CSI munkatársa az amerikai képviselőház bizottsága
előtt beszélt Szudánról. A CSI mindent elkövet azért, hogy Dél-Szudán stabil állammá válhasson. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükség van a még
Északon fogva tartott összes dél-szudáni rabszolga hazatérésére.
53. Üzbegisztán. A Szir-Darja mentén élő Tohar Hajdarov (27 éves) keresztény
fiatalembernél a gyanú szerint kábítószert találtak. Emiatt tíz évre ítélték, és
2010 szeptemberben munkatáborba zárták. Gyülekezetének tagjai azt állítják,
hogy a vád hamis, és valójában azért büntették meg, mert egy, az állam által nem elismert keresztény felekezethez tartozik. Murat Jalalov, egy államilag nem elismert szabadegyházi gyülekezet tagja 450 000 Ft-nak megfelelő
pénzbüntetést kapott, mert a hatóságok egy Jézusról szóló filmet és vallásos
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irodalmat találtak nála. A rendőrség gyanúja szerint Jalalov az üzbég etnikai
kisebbségek között térített. 2010-ben a hatóságok föloszlattak egy ifjúsági találkozót, és börtönnel fenyegették meg Stanislav Kim lelkészt, egy Taskent
melletti pünkösdista gyülekezet vezetőjét. Nagy meglepetésre, mégsem indult
bírósági eljárás a lelkész ellen. Az eset óta olyan sok idő telt el – érvelt a rendőrség –, hogy már nem is lehetne eljárást indítani.
A hatóságok 2011. január 21-én végre szabadon engedték Dimitrij Sesztakovot.
A Free Gospel Church szabadegyház lelkészét 2007 márciusában 4 év börtönre
ítélték, mert „illegális” vallási összejöveteleket szervezett, és „államellenes”
irodalmat terjesztett. Sesztakovot továbbra is szigorú megfigyelés alatt tartják,
és lakóhelyét sem hagyhatja el. A CSI nemzetközi tiltakozó akcióban követelte a lelkész azonnali szabadon bocsátását. A kormány támogatja az ortodox
egyházat és az iszlámot. A kisebbségi egyházakat azonban az állami hatóságok zaklatják: az Evangéliumi Bibliaközösség csak a szabad ég alatt tarthatta
meg közgyűlését. Alekszej Voszkreszenszkijt, a főváros Taskent protestáns
szemináriumának docensét elbocsátották. Az evangéliumi és szabadegyházi
gyülekezetek nem juthatnak bibliához még külföldről sem. Üzbegisztán azok
közé az országok közé tartozik, ahol nagyon súlyosan üldözik a keresztényeket. Tohar Hajdarov lelkészt 2010-ben ítélték 10 év börtönre. A CSI többszöri
tiltakozó kampánya ellenére sem engedik szabadon. Tovább fojtatjuk akciónkat a kiszabadítására. A helyi rendőrség beidézte Sakar Doszov lelkészt és a
fiát. Míg nem voltak otthon, a nyomozók átkutatták a lelkészlakot, hogy bizonyítékot találjanak a jogellenes vallási tevékenységre. Mivel Doszov Ruth
nevű lánya megakadályozta a rendőröket a lelkész autójának kinyitásában, úgy
megverték, hogy a fiatal nő elvesztette az eszméletét. A Doszov családot már
régóta üldözik.
54. Vietnam. Dr. Cu Huy Ha Vu ügyvéd, emberi jogi szakértő többek között a
„Con Dau” katolikus közösség tagjait képviseli, akiket a gyülekezet temetőjének jogtalan elkobzása elleni tiltakozás vádjával börtönöztek be. Az ismert
rendszerbírálót 2010. november 5-én őrizetbe vették „a szocialista népköztársaság elleni propaganda tevékenység” miatt. A vietnami kormány egyre kíméletlenebbül lép föl az ellenzékiekkel szemben.
Siu Tin keresztény hívő életveszélyben van. A Gia Lai tartományban élő férfi 8 évet töltött börtönben, de a biztonsági szolgálat emberei még két évvel
a szabadon bocsátása után is megverték. Azzal is megfenyegették, hogy ha
beszélni mer a bántalmazásokról, újra letartóztatják. A kommunisták minden
eszközt bevetnek, hogy elfojtsák a kereszténység gyors növekedését a hegyvidéki népek körében. Ksor Y Du és Kpa Y Co evangéliumi keresztényeket
(Phu Yen tartomány) 2010 novemberben a „nemzeti egység megzavarása
miatt” 6 és 4 év börtönre, továbbá házi őrizetre ítélték. A távoli tartomány433

ban gyorsan nő a keresztények száma. Ők szenvednek leginkább az elnyomó
kommunista kormány hatóságaitól. A hét évre ítélt Y Kap Ayun keresztényt
(Dak Lak tartomány) olyan súlyosan bántalmazták a biztonsági szolgálat emberei, hogy a kapott sebekbe belehalt. A családja azonban mégsem temetheti
el. Előbb le kell telnie a kiszabott büntetésnek, és csak azután folyamodhatnak
a holttest kiadatásáért. A kommunista ország ma ünnepli „fölszabadulását”
vagy „újraegyesítését”. Az USA-val vívott háború után Észak-Vietnam leigázta Dél-Vietnamot. Ezt az ottani keresztények egyáltalán nem „fölszabadításként” élték meg. A kommunista Észak szűk korlátok közé szorította őket, és
súlyosan megnyirbálta a vallásszabadságot. A Human Rights Watch emberi
jogi szervezet 46 oldalas jelentésben számol be több mint 70 hegyvidéki őslakos (montagnard) letartóztatásáról. Mindegyiküket 2010-ben vették őrizetbe.
Sok evangéliumi házi istentiszteleti vezető található köztük. Mostanában főleg katolikus montagnardokat vesznek őrizetbe. A kommunista rendszer országszerte szigorúan ellenőrzi és korlátozza a montagnardok tevékenységét.
2011. április végén mintegy 8500 hmong keresztény gyülekezett békésen Dien
Bien tartomány egyik településén, reformokat és vallásszabadságot követelve. A katonákkal megerősített biztonságiak durván rátámadtak a tüntetőkre,
melynek következtében 50 hívő vesztette életét. Az őrizetbe vettek és a területről kitiltottak száma ismeretlen. A kommunista rendszer így akarja elfojtani
a hmongok körében rohamosan terjedő kereszténységet. Nguyen Van Ly katolikus papot, emberi jogi szakértőt súlyos betegsége ellenére 2011. július 25én újra letartóztatták a Hue püspökség területén lévő plébánián. A fél testére
béna atyát 2010. március közepén szigorú feltételekkel bocsátották szabadon.
Nguyen Van Ly békés küzdelme a vallás- és véleményszabadságért hazájának
első számú szimbóluma lett. A katolikus papot már többször elítélték a kommunista Vietnam hatóságai. Peter Hoa, Jean Van Oai, Francis Dieu, Peter Anh
és Joseph Van Duyet keresztényeket a kormány megbuktatásának kísérletével
és Amerikába disszidált körökkel való kapcsolattartással vádolják. Valójában
azért üldözik őket, mert tiltakoztak az egyházi birtok elkobzása ellen.
55. Zimbabwe. Zimbabwe 1980-ban nyerte el a függetlenségét Angliától. Az elmúlt három évtizedben Afrika egykori éléstára a földrész szegényháza lett,
ahol a keresztények helyzete a lakosság túlnyomó többségével együtt egyre
nyomorúságosabbra fordult. Az országot éhínség és munkanélküliség sújtja.
Maga Robert Mugabe elnök kormánya is akadályozza a külföldi segélyek fogadását.
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