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A Miatyánk és a Káddis

Bevezetés
A kérdésről Magyarországon eddig hárman írtak. Mindhárman zsidó teológusok
voltak. A legismertebb zsidó ima máig is a Káddis. A Miatyánknak elsősorban a
Káddissal való kapcsolatát elemezték, de nem hagyták ﬁgyelmen kívül a Talmud
és a Midrás bőséges adatanyagát sem. A Miatyánk gondolatait a zsidó imakönyv
szövegeiben is kimutatták.1 A kérdésnek ma már nemcsak zsidó irodalma van,
elég csak utalni Jean Carminac: Recherches sur le „Notre Pére”,2 a kérdést alaposan feldolgozó művére.

A Miatyánk szövegkörnyezete
A Miatyánk szövegének közlését Máté evangéliumában néhány mondat előzi meg
(Máté 6,5-6): „(5) Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók:
akik szeretnek (állni) a zsinagógákban, és az utcák sarkain állva imádkozni, hogy
láthassák őket az emberek; igazán mondom nektek, (hogy) megkapják bérüket.
(6) Te pedig ha imádkozol, menj be az éléskamrádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz a rejtekben; és Atyád, aki lát a rejtekben, visszaﬁzet majd neked
(nyilvánosan).” Az 5. vers zárójeles szava azért érdekes, mert csak néhány evangélium-kódex hozza,3 és megemlíti az utcai imádkozást. Volt a nyilvános zsinagógai imádkozásnak olyan formája, melyen fölkértek valakit az ima vezetésére,4 előimádkozónak. Egyesek nagyon szerették, ha fölkérik őket előimádkozni, másrészt,
ha valaki a rendes reggeli, déli és esti imaidőket be akarta tartani, akkor sokszor
1

2
3
4

VAJDA Béla: A Kaddis és a Miatyánk. Budapest, 1904. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
Évkönyv. 46–58.
PFEJFFER Izsák: Legyen meg a Te akaratod. Budapest, 1926. Magyar Zsidó Szemle. Blau
Lajos Jubileumi Emlékkönyv. 290–302.
SELTMAN Rezső: Miatyánk. Budapest, 1929. Magyar Zsidó Lexikon. 587–599.
Jean Carminac: Recherches sur le „Notre Pére”. Paris, 1969.
Bezae Cantabrigiensis, V–VI. sz. és Cyprius, IX–XI. sz.
seli’ach cibbur – a közösség küldötte
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az utcán kellett megállnia, és imáját elmondani. Márk evangéliumában ezt mondja
Jézus: „...ha megálltok imádkozva”.5 Jézus nem abszolút értelemben veti el az
utcai imát, sőt az idézett mondat további részében a másiknak való megbocsátásra
szólít fel ezen alkalmak során, hogy cserébe Isten is megbocsásson nekünk, mint
a Máté evangéliumi Miatyánkban. A 6. vers szentírási idézet: „Bement, bezárta
az ajtót (kettejük mögött), és imádkozott az Örökkévalóhoz.”6 A Hetvenes fordítás Izaiás szövege szinte teljesen azonos a Miatyánkkal: „Ébredj népem, menj be
éléskamráidba és zárd be ajtódat! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az
Örökkévaló haragja.”7 A Máté 6,6 fordításában zárójelbe tett „nyilvánosan” kifejezés is több szövegemlékben előfordul.8 Mivel az éléskamra volt a ház egyetlen
bezárható helysége, ezért történik erre célzás a versekben. Ma már inkább csak
konyhákat építenek, ezért fordítják az éléskamrát szobának.
A Máté 6,7-8 azokról ír, akik kilóra mérték az imát: „(7) Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok: azt vélik ugyanis fecsegésükért
fogják meghallgatni őket. (8) Tehát ne hasonlítsatok hozzájuk; mert tudja (az Isten) Atyátok, hogy mire van szükségetek mielőtt kérnétek Tőle. (9) Ti tehát így
imádkozzatok: „A szószaporítás a görög báttálogeo ige fordítása akar lenni. Dadogást, hebegést jelent. Volt egy báttá nevű cserje, ami tele volt tüskével.9 Aki ennek
a növénynek a töviseit szedegette az sziszifuszi munkát végzett. Átvitt értelemben
a báttá tövisének szedegetése tehát fölösleges munkát jelent. Jelentette továbbá az
istenek neveinek sűrű emlegetését a különféle pogány imádságokban. Izaiás 1,15
jut eszünkbe: „bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg”.
A Lukács 11,1-2-ben ezt olvassuk: „(1) Történt egyszer, hogy egy bizonyos helyen (vagy: helységben) imádkozott (ti. Jézus), miután befejezte, egyik tanítványa
ezt mondta Neki: Uram, taníts meg minket imádkozni, amint János is megtanította
tanítványait. (2) Azt mondta nekik: Ha imádkoztok (ne szaporítsátok a szót, mint
a többiek; azt vélik ugyanis egyesek, hogy szófecsérlésükért fogják őket meghallgatni; hanem amikor imádkoztok) mondjátok: „Jézus tehát valahol imádkozott.
Imája után egyik tanítványa kérte, hogy őket is tanítsa meg imádkozni. Vonzotta
őket Jézusnak, Istennek valóbeszéde. Az imákra mi is megtanítjuk gyermekeinket,
és a zsidóság mindig is komolyan vette az imák megtanítását, az utódoknak való
átadását. A zsidó ima nem improvizatív, nem mintha napjainkban is nem keletkeznének új zsidó imák. Egy anekdota szerint inkább az álefbész-t10 kell elmondani
annak, aki nem tud imádkozni, mert a jó Isten úgy is tudja az imát és majd össze5
6
7
8
9
10

8

Márk 11,25
2Királyok 4,33
Izaiás 26,20
pl. Koridenthian, IX. sz.
KISS Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat. Budapest, 1956. 8.
a héber ábc

rakja a betűkből.11 A római levél ezt írja: „Hasonlóképpen a Lélek is segítségére
van a mi erőtlenségünknek, mert mi nem tudjuk, hogy miért és miképpen kell
imádkoznunk, de a mi szóval ki nem mondott fohászkodásunkból maga a Lélek esedezik miérettünk. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy a Lélek
mit gondol, mert a Lélek Isten akarata szerint esedezik a szentekért.”12 Itt viszont
az improvizáció helyet kap, és úgy látszik, hogy a Miatyánk is feledésbe merült.
Valószínűleg arról van szó, hogy mind a kettő jó, adott esetben azonban csak az
egyik. A Lukács 11,5-10 szerint az éjféli alkalmatlankodó célba jut, ennek ellenére
a báttá-ima kudarcra van ítélve. Lukácsnál jelezve van, hogy Keresztelő szent János is megtanította tanítványait imádkozni, lehet, hogy ő is a Miatyánkot tanította,
mint az akkori kor legegyszerűbb, legtökéletesebb és legismertebb zsidó imáját.
A Didaché – A tizenkét apostol tanítása13 –, a „kereszténység Tórája”14 a Miatyánkot csaknem Máté szövegével teljesen megegyezően idézi.15 A végén megtaláljuk a doxológiát is. A Didaché 8,3 így szól: „Napjában háromszor kell így
imádkoznotok!” Ez közvetlenül a Miatyánk szövege után áll. Tertullianus16 igazolja, hogy az első keresztények a zsidók imaóráit, a nap 3., 6. és 9. óráját megtartva,
reggel 9, délelőtt 12 és délután 3 órakor imádkoztak. Origenés17 állítja, hogy a
keresztények reggel, délben és este szoktak imádkozni.18

A Káddis
A Káddis a leggyakrabban mondott zsidó imák egyike. Öt formája van. Az első
kettő imaelválasztó részként, a harmadik és negyedik pedig az imák részeként
funkcionál.
1. Káddis sálém (egész káddis) vagy Tiszkábbél. A két főrészen kívül (Jitgádál
– magasztaltasson és Jitbárách – áldasson) tartalmazza a Tiszkábbél, Jehé
slómó és Ósze sálóm függelékeket.
2. Cháci káddis (félkáddis), csak a két főrészből áll.
3. Káddis d’rábbánán (tanulók káddisa). Talmudi előadások után mondják. A
két főrész után következik a „tanárainkért” kezdetű szakasz.
11
12
13
14
15
16
17
18

BOLLABÁS Enikő: A szó hatalmáról – nyelvészeti megközelítésben. Budapest, 1978.
Magyar Izraeliták Országos Képviselete Évkönyv. 88.
Római 8,26-27
Kr. u. 100–110.
Ilyen értelemben VANYÓ László: Az ókeresztény egyház irodalma. Budapest, 1980. 119.
Didaché 8,2
Tertullianus + 220 után
Origenés 184–254
RAFFAY Sándor: Újszövetségi Apokrifusok. Pozsony, 1905. 181.
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4. A Káddis játóm (árvák káddisa). Az árvakáddisból hiányzik a Tiszkábbél
(és az: ál rábbónon), de az egész káddissal azonos.
5. Káddis hággádól. A temetőben elmondott káddis.
A Káddis szó jelentése: szent. Nagyrészt arám nyelvű, kisebb részben héber.
Felfogható egy doxológiaként, vagy himnuszként, melyet mondhat a közösség,
lehet az istentisztelet egyes részeinek lezárása csakúgy, mint az egyéni ima befejezése. Mondják a Tóra olvasása és tanulás után is. Az előimádkozónak a szakaszok
végén a közösség válaszol.
A Talmud egyik közlése szerint Babilóniában keletkezett. Valószínű, hogy
egykori szövege régen ismert volt Izraelben. Bevezető szavai Ezékiel 38,23-ból
származnak, mely rokon a Máté 6,9-cel. Az ima központja: „jehé seméh rábbá
mevárách” – legyen az Ő nagy neve áldott –, mely ma arám, egykor héber lehetett.
A nép imája volt. Isten magasztalása mellett a megváltásban való hitet tartalmazza. Amikor a bét hákneszet, a gyülekezet háza megtelt, vagy véget értek az imák,
mindig fölhangzott a Káddis. A Káddis egy várakozás Isten uralmának eljövetelére
itt a földön, amikor majd az egész világ megtelik Isten imádásával és dicséretével.
A Káddisnak mind a négy formáját állva recitálták, arccal Jeruzsálem felé. Néhány gyülekezetben mindenki áll, másutt csak a gyászolók. Ha valaki áll a Káddis
elején, nem ülhet le a „jehé seméh rábbá mevárách”-ig. A „jehé seméh rábbá...”
ima magja a Szifré Deuteronomiumban19 van. Ez a vers rokon a Dániel 2,20-szal
– az arámban szövegben –, és a Jób 1,20 és a Zsoltár 113,2-vel –héber textusban.
Ezt recitálták a jeruzsálemi Templomban is.20 Rabbi Jósuá ben Lévi szerint: „Hangosan és egyetértésben csatlakozni a gyülekezet válaszához…”, ennek megvan az
a hatalma, hogy befolyásolja az égi döntést valakinek a javára.21 A Káddis régiségét látszik bizonyítani, hogy dominál benne az eszkatológikus várakozás és nincs
benne utalás a jeruzsálemi Templom pusztulására.
A Talmud elmondja, hogy a Káddis befejező ima volt, záró istentisztelet; vagy
egy ággádikus előadást22 fejezett be.23 A Káddis a Talmud szerint a mennyekben
trónoló Király előtt a legkedvesebb ima.24 Tudjuk, hogy Rabbi Jochánán tanítványai azt tanították, hogy minden imát és tanulmányt félbe kell szakítani, ha alkalmunk van a Káddist elmondani, vagy azt mástól meghallgatni.25

19
20
21
22
23
24
25
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Szifré Deuteronomiumban 32,2
Jóma 3,8
Sábbát 119b és Midrás Proverbium 10
a Szentírás homiletikus fejtegetése
Szóta 49a és Rasi hozzáírt kommentárja; Sábbát 119b
Beráchót 3a
Beráchót 21a

Mint az előírt napi ima részét, a Szóferim traktátus említi először a Talmudban
– Kr. u. VI. sz. Magát a Káddis elnevezést is itt találjuk meg elsőnek.26 A zsidóságban az ún. gáóni korban – Kr. u. VI–XI. sz. – törvényes zsinagógai imádsággá lett.
A zsinagógai ima ma 10 felnőtt férﬁ, minján jelenlétét követeli meg.
A szövegbe később betoldások is kerültek: jeruzsálemi, jemeni, német,
olasz stb.). A Káddis ál rábbonon-ba is tettek külön szakaszokat, pl. imát a Rés
Gálutáért,27 és az Akadémiák28 fejeiért. Az egyes szakaszok végén szereplő felszólítás a gyülekezet felé: „Veimru ámén!” – és mondjátok: Ámen! –, nem szerepel
sem a Széder Ráv Ámrám-ban, sem a régi kéziratokban.
A gyászolók Káddis mondása valószínűleg a XIII. századból, Németországból, a keresztes üldözés időszakából való. Egy kései aggáda szerint29 Rabbi Ákivá
megrövidítette egy lélek túlvilági büntetését azzal, hogy sürgette az elhunyt ﬁát,
recitálja ezt a verset: „jehé seméh rábbá mevárách”. A történet úgy szól, hogy Rabbi Ákivának egyszer megjelent egy elhunyt ember szelleme és elpanaszolta, hogy
milyen szörnyű büntetése van a másvilágon. „És nincs semmi mód, melynek útján
meg lehet téged e nehéz büntetéstől menteni? – kérdezte Ákivá. Egy ﬁam van –
felelet a szellem – kit feleségem a halálom után szült. Ha ez naponta a gyülekezet
előtt fennhangon elmondaná lelkem üdvéért a Káddis imát, úgy ez megkönnyítené büntetésem.” Rabbi Ákivá utána járt az elhunyt ember elzüllött családjának,
megtalálta a ﬁút, megtanította a vallásra, és a ﬁú nemsokára el tudta mondani a
Káddis imát a gyülekezetben. Nemsokára megjelent a szellem Ákivának és így
szólt: „Találj örök lelki nyugalmat, mivel az én lelkemnek nyugalmat szereztél.”30
Az elhunytak túlvilági szenvedésének enyhítése már korábban felbukkan a Talmudban.31 A Gyászlók Káddisát ma 11 és nem egészen 12 hónapig mondják.32 Az
első évben a temetés évfordulóján mondják, a következőkben pedig a halálozás
évfordulóján (Jahrzeit), valamint sírkőavatásnál. A Káddis nem kimondottan az
elhunyt lelkekért mondott ima, hanem inkább a „ciddukhádin” (az ítélet indoka)
kifejezése a gyászoló által.33 Olyan jó ugyanis senki nem volt életében, hogy ne
kellene érte Káddist mondani, ezért mondják 11 hónapig, de olyan rossz viszont
senki nem volt, hogy 12 hónapig kellene érte mondani. A Káddis imát azonban a
holtakért való imának gondolják sokan olyannyira, hogy a jiddis nyelvben a ﬁút
gyakran Káddisnak mondják, az elhunyt férﬁről pedig azt említik meg, hogy anélkül halt meg, hogy Káddist hagyott volna.
26
27
28
29
30
31
32
33

Szóferim 10,7
a „száműzetés fejedelme” – Kr. u. VI–XI. században a zsidóság vezetői
zsidó főiskolák
Széder Elijáhu Zutá
Tana debé Elijahu II.17; Tanchuma Noach vö. Jalkut Jesaia 286.
Szánhedrin 104a
Sulchán Áruch, Joré Deá 376,4
Beráchót 9,5

11

A Káddis egyes változatai különböző zenei formákban élnek. Az egyszerű
melódiáktól hosszú a sor az ünnepélyes és hatásos kompozíciókig. Salamone de
Rossi348 feldolgozta az egész szöveget 3 és 5 szólamú kórusra.35 Az askenáz zsinagógák Káddis dallamai élénkek, sőt vidámak, néha táncszerűek. Említésre méltó
helyi tradíciót tükröz az ún. Trommel Káddis – dobszó –, melyet Frankfurt am
Main-ban énekelnek Ádár hó 20-án, annak az 1616-os napnak az emlékére, amikor
a városba „trombitákkal és dobokkal” visszahozták a zsidókat az ún. „Fettmilch
üldözés” után. Híres Lévi Izsák dallama, melynek szövege Istennel perlekedik. Az
ún. Főünnepek dallamvilágát tartalmazza. Leonard Bernstein: Káddis (Szimfónia
no.3. 1963) narrátorra, kórusra és zenekarra készült. Lévi Izsák énekének leszármazottja ez a mű, szintén Istennel száll vitába.

A Miatyánk
A Talmud elmondja, hogy egyes kiváló rabbik és tanítók rendes szokása volt az,
hogy megszokott, rendes imák mellett recitáltak még egy rövidimádságot is, és azt
tanítványaik is követték.36 Ezen imák és Jézus Miatyánkja között van hasonlóság.
A Miatyánkot semmiképpen sem lehet egy késői betoldásnak tekinteni az evangéliumokban, hisz nincs benne szó arról, hogy Jézus a messiás.
A Miatyánk héberül: Ávinu. A Talmud szerint a „Miatyánk, ki az Égben vagy”
megszólítás igen gyakori volt esszénus körökben.37 A zsidó imákban mindenütt
ott van a Miatyánk három fontos része: – jöjjön el uralmad, – szenteltessék meg
neved, – legyen meg akaratod a mennyben és a földön. A Miatyánk a zsidó imakönyvben szokásos formulával kezdődik. A „jöjjön el a Te országod” fordítására
megjegyzendő, hogy a görög „bászilejá” szó királyságot, uralmat jelent, melyet
a héber: málchut és a latin: regnum ad vissza hűségesen. Nem hagyható ﬁgyelmen kívül Tertullianus Bibliája, melyben a Miatyánk szövegsorrendje így van:
„szenteltessék meg neved, legyen meg akaratod, jöjjön el királyságod”. Ugyanez
a sorrend a Káddisban is. A Miatyánk nem hozza a Káddis első szakaszának befejezését: „életetekben és napjaitokban és Izrael egész házának életében, nemsokára
és közeli időben”. Nincs meg Lukácsnál sem, sőt nála még a „legyen meg a te
akaratod” is hiányzik. A Miatyánk, mint minden zsidó ima, híven követi azt a sorrendet, melyet a Talmud tanít, hogy először kell az általános üdvért: corché rábbim
könyörögni, és utána az egyéni szükségletért: corché jóchid.

34
35
36
37
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Beráchót IX.5
HáSirim áser LiSlomo Velence, 1623.
Beráchót 16b–17a, 29b
Beráchót V.1.; Jómá 8,9.; Szótá 9,15.; Ávót 5,20.; Toszeftá Demái 2,9

A „szenteltessék meg a Te neved” mondat zsidó vonatkozásához a teljes zsidó
irodalomtörténetet föl lehetne vonultatni. Gondoljunk most csak Ezékielre: „Megmutatom, hogy szent az én nevem!”38
A tradicionális zsidó irodalomban Ábrahám39 vagy Izrael40 alapozza meg Isten
uralmát a földön. Isten uralmának múltbéli elismerését, de jövőbeni királyságának kiterjedését is az egész emberiségre.41 A zsidó imákban kezdettől ott van a
„melech háolám”, és Rabbi Jochánán42 az olyan dicséretből, áldásból, melyből
hiányzik Isten királyságának említése, nem tartja elfogadhatónak. Nemcsak Isten
világuralmának gondolatával, de Isten országának kifejezésével is többször találkozunk a targumokban és a tradicionális zsidó irodalomban.43 A prozelita magára
veszi,44 a pogányságba tévedt város45 leveti magáról Isten uralmát.46 Érdekes a
következő gondolat: „Ne mondja az ember: én ezt vagy azt a tiltottat nem kívánom
meg, sőt mondja: én megkívánom, de mennyei Atyám eltiltotta – ezáltal elszakad
az ember a bűntől és vállalja Isten országát.” „Vállaljátok Isten országát, vetélkedjetek istenfélelemben és tegyétek egymással a szeretet munkáját.”47 Isten országát
a „nagy javak” közé számítja a zsidóság,48 melyre várni kell, és aki vár rá, arról
Isten tanúságot tesz.49 Miért előzi meg a zsidó imában a „Halljad Izrael!” szakasz50
az „És lesz, ha hallgattok” részt?51 – kérdi a Talmud. Azért, hogy először az ember
Isten országát vállalja magára, és utána a törvényeket!”52
„Tedd meg akaratodat a mennyben, és ami jónak tetszik szemeidben azt hajtsd
végre!” – mondja a Talmud.53 A „legyen meg a Te akaratod” gondolatát szépen
fejezi ki Rabbi Eliezer imája: „Legyen meg a Te akaratod az égben fenn, és adj
lelket azoknak, akik félnek Téged a földön, és tedd, ami a Te szemeidben jónak
tűnik fel; áldott légy Te, aki meghallgatod az imát!”54 A zsidó irodalom Mózes III.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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52
53
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Ezékielre 36,23
Szifré Deuteronomium 313
Leviticus Rabba 23,1
Targum Abdiás 2,1; Canticum Cantorum Rabba 2,10-hez
Beráchót 12a
Targum Jesájá 31,4 és 40,9; Canticum Cantorum Rabba 2,29 és 2,15; Beráchót 58a
Tanchuma Beráchót Lechlecha 6,32
Deuteronomium 13,14
Szánhedrin 111b
Szifré Deuteronomium 32,29-hez 138b
Genesis Rabba 9,13
Peszikta Rabbati 34
Deuteronomium 6,4-9
Deuteronomium 11,13-21
Beráchót 2,2.
Beráchót 29b
Tószefta Beráchót 3,7.
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könyvének, a Leviticusnak egyik szakaszához55 kapcsolja az istenfélelem mindenek fölöttiségét.56 A zsidó hagyomány a Prédikátor könyvének 12,13 verséből eredezteti azt, hogy az istenfélő ember felér valamennyi emberrel, mert benne a legnagyobb teljesedik be: Isten akaratának teljesítése.57 Nevezetes Rabbi Alexandri
imája: „Világok ura, nyilvánvaló és tudott előtted, hogy akaratunk teljesíteni a
Te akaratod; legyen a Te akaratod, hogy visszatérjünk Hozzád, teljesítve akaratod parancsait teljes szívvel!”58 Amit Isten tesz, az jó. Jó a halál csakúgy, mint a
„jécer hárá”, a rossz hajlam, vagy a szenvedés és az alvilág.59 Náchum (gimzói)
Isten akaratának elfogadásában példakép lett. Amikor tanítványai mérhetetlen
nyomorban és szenvedésben rátaláltak, és így szóltak: „Jaj nekünk, hogy így találunk!” – ő így lelelt: „Jaj volna nekem, ha nem így találtatok volna!”60 A rossz
hírre is van áldás: „Áldott az igaz bíró!”61 A gyehennán szenvedők így szólnak:
„Jól jutalmaztál, jól büntettél, jó, hogy rendelted a gyehennát a gonoszok, és a gánéden-t a jók számára!62 Az igaznak vallás kifejezése – cáddik – annyit is jelent,
hogy önként, szívesen vállalni a szenvedést.63 Jobban kell örülni a szenvedésnek,
mint a jónak.64 Rabban Gámáliel tanítása ez volt:65 „Szüntesd meg akaratod az
Ő (Isten) akaratával szemben!” Jegyezzük meg a következő mondatot: „A Tóra
szavai csak abban az emberben gyökereznek meg, aki olyanná teszi magát, mintha
nem létezne!”66 „Mit tegyen az ember, hogy éljen? ...semmisítse meg önmagát!”67
Mikor Rabbi Eliezert elfogták és a vesztőhelyre vitték, így beszélt: „Igaza van a
bírónak, égi bírájára gondol!”68
A Miatyánk második része a Szentírásból és a kor zsidó imáiból eredhet. A
„mindennapi kenyerünket add meg” a Bibliából származik: „eledelül add nekem
kiszabott kenyerem!” – „lechem chuki”.69 Ez nem szerepel a Káddisban. A mindennapi kenyér „epiúszion” görög szava nem egyszerű. Origenés sem tudta megtalálni, pedig kereste már íróknál is, sőt a dialektusokban is. Végül azt gondolta,
talán az evangélisták alkotása. A szír nyelvű evangéliumban, melyet szent Jero55
56
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62
63
64
65
66
67
68
69
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Leviticus 10,12-13
Sábbát 31b
Beráchót 6,6
Beráchót 17a
Genesis Rabba 9
Táánit 21a
Beráchót 60b
Erubin 19a
Peszikta Rabbati 34
Szifré Deuteronomium 32
Ávót 2,4
Szóta 21b
Támid 32a
Ávódá Zárá 16b
Példabeszédek 30,8

mos ismert, a kérés így szólt: „holnapi kenyerünket add meg nekünk ma!” Így
Jézus a holnapi napra szükséges kenyeret kívánta biztosítani tanítványainak. Az
epiusziosz szónak a holnapín kívül később más jelentése is napfényre került: „a
napi szükséglet számára elegendő”.70 Ezt tanította Rabbi Eliezer: „Aki teremtette
a nappalt, gondoskodik is (ti. az emberről), ezért az, akinek elegendője van és ezt
mondja: Mit fogok enni holnap? – a kishitűek közé tartozik!”71 Jézus kishitűeknek
mondja a holnappal fontoskodókat.72 Rabbi Meir tanítványai ezt kérdezték: „Mi a
legrövidebb ima? – A Te néped szükségletei nagyok ...legyen meg a Te akaratod,
hogy megadd mindenkinek szükségletét!”73 Szép a Talmud gondolata: „Áldott az
Isten, nap-nap után a kenyérért, melyet ad!”74
A Biblia ezt tanítja Jézus Sirák ﬁa c. könyvében: „Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, s neked is megbocsátják a vétked!”75 Az „és bocsásd meg a
vétkeinket...” nem szerepel a Káddisban, de a lényege zsidó. A Talmud szerint:
„Isten olyan mértékkel mér nekünk, amilyennek mi mérünk embertársainknak!”76,
vagy „Ami bűnt embertársam ellen elkövettem, azt igyekszem jóvátenni, és az ő
bocsánatát kiérdemelni, – így imádkozunk: Bocsásd meg Te is az én bűneimet!”77
A Semóne eszré ima, „A XVIII áldás” szövege mondja: „Bocsásd meg Atyánk,
hogy vétkeztünk!” Vizsgáljuk tovább a tradíciót: „Még ha testi sértő a sértettnek
kártérítést nyújtott is, Isten nem bocsát meg neki, míg meg nem követte a sértettet!”.78 „Aki az embereken könyörül, azon megkönyörül a mennyben, aki nem
könyörül embereken, azon nem könyörülnek az égben!”79 „Isten elleni vétkeket az
Engesztelő Nap eltöröl, ember elleni vétkeket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi.”80
A „Ne vigyél minket a kísértésbe!” – ismert zsidó imák szövegeiben föllelhető:
„Ne hagyd uralkodni rajtunk a rossz ösztönt!” (Teﬁlát Sáchrit – reggeli ima). A
„Ne vigyél minket a kísértésbe!” az ókortól benne van a reggeli imában.81 A „Szabadíts meg a gonosztól!” használata a Talmud szerint főleg esszénus közösségekben fordult elő.82 A reggeli imádság mondja: „Ments meg minket a rossz embertől,
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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82

KARNER Károly: Máté evangéliuma. Sopron, 1935. 44-45.
Szótá 48b
Máté 6,25-34 és Lukács 12,22-31 vö. Beráchót 35b és Kiddusin IV.14
Beráchót 29b
Jomtób 16a
Sírák ﬁa 28,2
Megillah 12a
Jómá 87a
Bábá Kámmá 8,7
Sábbát 151b
Jómá 8,9
Beráchót 60b
Beráchót 10b-17a
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rossz véletlentől, rossz hajlamtól, rossz társtól, rossz szomszédtól és rontó sátántól,
szigorú ítélettől és szigorú bírótól, akár hitsorsosunk, akár nem hitsorsosunk!”83
A Miatyánk doxológiája a Szentírásból származik: „Tiéd Örökkévaló a nagyság és a hatalom, és az ékesség, és a győzelem, és a fenség, bizony minden az
égben és a földön; Tiéd Örökkévaló a királyság, aki fölülemelkedik mindenek fölé
fejként.”84 Benne van az ún. Záró imában is.85
A Miatyánk tehát olyan vallási gondolatkörben született, mely máig is él a
zsidóságban.

Befejezés
A Miatyánk valószínűleg az ókori zsidóság vallási, szellemi életének gyümölcse,
de lehet, hogy egy magától, Jézustól eredő imádság. Ha nem Jézustól ered, ha
nem keresztény imaként keletkezett, akkor a jézusi-keresztény gondolatvilág, létértelmezés keresztény imává tette. Tudjuk, hogy a zsidóság és a kereszténység
útja az első század vérzivatarában kettévált. Ennek sok oka volt. Az elkülönülés
nemcsak a szívekbe, az elmékbe, de a külső formákba is beköltözött. Ismert az
ún. elkülönülési motívum, melyet a zsidóság önmagát védve, a külső behatások
elszigetelésére lassan létrehozott. Feltételezhető az, hogy a zsidóság imaéletében
a Miatyánk szerepét egy idő után a Káddis vette át. Ennek oka az lehetett, hogy a
Miatyánk sajátosan keresztény imává lett, új tartalmi töltést nyert, és így korábbi
feladatát a zsidóságban már nem láthatta el. Amíg a zsidóság a Miatyánk helyett
a Káddist kezdte el imádkozni, keletkezhettek más imák is, de ezek elvesztek.
Tudjuk jól, hogy ha valamit alkotunk, akkor az a születése után új életet kezd. Sok
festő nem is álmodik arról, hogy mit fognak művéről mondani, milyen új értelmet
tulajdonítanak neki. A gyermek egy idő után a maga útjára lép, és sokszor nem
apja elképzeléseit követi. Így történhetett ez a Miatyánkkal is.

Függelék
1. Miatyánk – Máté 6,9-13
6,9
Hútosz un proszeukhethe hümejsz:
Páter hémón hó en tojsz Uranojsz,
hágiászthéto tó onomá Szu!
83
84
85

16

Beráchót 16b alapján
1Krónikák 29,11-13
Olénu… vö. Jómá 6,2

Tehát így imádkozzatok ti:
Mi Atyánk, aki a Mennyekben (vagy)
Szenteltessék meg a Te neved!
6,10
eltheho hé Bászilejá Szu,
genéthéto tó thelémá Szu,
hósz en Uranó káj epi Gész!
Jöjjön el a Te királyságod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a Mennyben és a Földön (van)!
6,11
Tón árton hémón tón epiúszion
dósz hémin szémeron!
Kenyerünket, a mindennapit,
Add meg nekünk ma!
6,12
káj áfesz hémin tá ofejlémátá hémón,
hósz káj hémejsz áfékámen tojsz ofejletájsz hémón!
És engedd el a tartozásainkat,
amint mi is elengedtük adósainknak!
6,13
káj mé ejszenenkész hémász ejsz peirászmón,
állá rüszáj hémász ápó tú ponérú!
És nem vigyél bele minket a próbatételbe,
hanem ments meg minket a rossztól!

2. Miatyánk – Lukács 11,2-4
11,2
ejpen de autojsz:
Hotán proszeúkhészthe, legete:
Páter, hágiászthéto tó onomá Szu,
Eltheto hé Bászilejá Szu!
Mondta pedig nekik:
Amikor imádkoztok, mondjátok:
Atya, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te Királyságod!
17

11,3
tón árton hémón tón epiúszion
dídu hémin tó káth’émerán,
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk naponta,
11,4
káj áfesz hémin tász hámártiász hémón,
káj gár autoj áfíomen pánti ofejlonti hémin,
káj mé ejszenenkész hémász ejsz pejrászmón!
és engedd el a vétkeinket,
miként mi is elengedjük minden nekünk tartozónak,
és ne vigyél minket a próbatételre!

3. Az „Árva-Káddis”
Jitgádál vejitkádás semé rábá,
beálmá di-verá chirutéh vejámlich málchutéh
bechájéchon uvjoméchon uvchájé dechol-bét Jiszráél
báágálá uvizmán káriv
veimru ámén!
Magasztaltassék és szenteltessék nagy neve e világon,
melyet teremtett akarata szerint,
szilárdítsa meg királyságát éltetekben és napjaitokban
és egész Izrael házának életében
hamarjában és közeli időben!
És erre mondjátok: Ámen!
Jehé seméh rábá mevorách leálám uleálmé álmájá.
Legyen az Ő neve áldott öröktől fogva örökkön örökké!
Jitbárách vejistábách
vejitpáér vejitromán
vejitnászé vejithádár
vejitálé vejithálál
semé dekudsá
brich hu leélá
min kol birchátá vesirátá
tusbechátá venechmátá
dáámirán beálmá
veimru ámén!
18

Áldassék és dicsértessék,
tiszteltessék és magasztaltassék,
fennen hirdetessék és dicsőítessék,
imádtasson és szenteltessék a Szentnek neve!
Áldassék Ő, aki magasztos
minden áldás és ének
dicséret és vigasztalás felett,
amit kimondhatnak e világon!
és erre mondjátok: Ámen!
Jehé selámá rábá min semájá vechájim álénu
veál kol Jiszráél
veimru ámén!
Jőjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk
és egész Izráelre!
és erre mondjátok: Ámen!
Osze sálom bimromáv
hu jáásze sálom álénu veál kol Jiszráél
veimru ámén!
Aki békét teremt magasságaiban,
az hozzon békét ránk és egész Izraelre!
és erre mondjátok: Ámen!
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A 12 éves Jézus és a bár micvó
1. A gyermekségtörténet
Az újszövetségi evangéliumok ún. „gyermekségtörténete” ma már szinte teljes
egészében a tanmesék körébe utaltatott. Egy kedves történet, aminek valami mondanivalója van, valamit ki akar fejezni, de a story maga nem valós. A történelmi
Jézus életrajzi motívumai a legendás képzelet elemei. A tanítványok lángoló képzelete, a követők vágyálmai öltöttek testet, előbb a szóbeli majd az írott hagyomány kapta szárnyra. Mindez elképzelésnek nem rossz, csak éppen pl. esetünkben
nélkülözni látszik a valóságot.
A hiba bizonnyal a posztbiblikus, a Biblia utáni zsidó irodalom, a zsidó tradíció
elhanyagolásában rejlik. A zsidóság és a kereszténység útja a Második Szentély
pusztulása, Jeruzsálem lerombolása után szétvált.
Vizsgálódásaim folyamán azt tapasztaltam, hogy a talmudi, midrási, rabbinisztikus zsidó irodalom szempontokat ad, visszafelé megvilágít, befagyott pontokat
élővé hevít. A zsidó liturgiatörténet vagy a mai élő zsidó vallási élét elevenen tud
még ma is újszövetségi adatokat megvilágítani.

2. Lukács 2,41-52
A Brít Hádásá, az Újszövetség egyik iratának szerzője Lukács, akinek munkáját két
részre osztva szerepelteti a kánon, úgymint a Lukács Evangéliumot és az Apostolok
Cselekedeteit, bár a kettő egy corpust képez. Az iratok talán még a Második Szentély pusztulása, 70 előtt készen voltak mai formájukban. A Lukács 2,41-52 ismert
helye egy jeruzsálemi utat ír le, melyen Peszách ünnepére mentek fel. Ezen vett
részt a 12 éves Jézus is. Az említett szakasz vonatkozó részlete így szól: „Mivel
nem találták, visszatértek Jeruzsálembe és ott keresték. Három nap múlva ráakadtak a Templomban. Ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezte őket.”86
A keresztény írásmagyarázat isteni megnyilvánulást látott ebben a mondatban,
hogy „Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és feleletein.”87 A Zsoltár
119,99 így szól: „Okosabb lettem, mint összes tanítóm, mert arról elmélkedtem,
amire Te oktatsz.”
86
87
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Lukács 2,45-46
Lukács 2,47

A Semót, az Exodus 23,14-17 a 23,14-17-ben ír arról, hogy évente háromszor
tartsanak ünnepet: a kovásztalan kenyerek ünnepét, ünnepet aratáskor és az évnek
a végén, szüret idején. Megjegyzi, hogy évenként háromszor jelenjen meg minden
férﬁ az ÚRnak, az Istennek színe előtt. A lukácsi híradás tehát a tórai parancs betöltését rajzolja meg, a 12 éves gyermek férﬁkorba lépve teljesíti e kötelességeit.

3. Josephus Flavius
Josephus Flavius, az ókori zsidóság legnagyobb történésze 37-ben született és a II.
sz. elején hunyt el. Élete alkonyán született a „Vita”, Josephus Flavius önéletrajza.
Ifjúkoráról – nagy önbizalommal – többek között így írt: „Rendkívül nagy műveltségre tettem szert, nagyon jó emlékezőtehetségemmel és értelmemmel vitathatatlanul mindenkit túlszárnyaltam. Még alig voltam 14 éves ﬁú, tudományszomjam
miatt máris mindenki magasztalt, és a főpapok és városunk előkelői minduntalan
felkerestek, hogy alaposabb törvénymagyarázattal útbaigazítsam őket.”88
Talán szabad az idézett szöveg kapcsán arra gondolni, hogy Josephus Flavius
belépve a férﬁkorba, felnőtté válva az Írott és Szóbeli Tan jeles ismerője volt és
ilyen értelemben, Önéletrajzában a bár micvóról írt, arra utalt.
A következőkben röviden tekintsük át a bár micvót, annak fogalmát, kultuszi
rendjét, és végül a bát micvót is.

4. A bár micvó fogalma
Szó szerint a bár micvó annyit jelent, mint a parancs ﬁa, a bát micvó pedig: a parancs lánya. Jelent kötelességet és tettekért való felelősséget. A kifejezés vallási és
jogi értelemben vett érettséget hordoz. A bár illetve bát micvó a ﬁúknál 13 év + 1
nap, a lányoknál pedig 12 év + 1 nap betöltésekor érkezik el.89 Eme kor elérésétől
kezdve minden zsidó számára kötelező az összes parancsnak a betartása.90 Bár a
Talmud ezt a kifejezést a Törvény alá vetett emberre alkalmazza,91 mai értelemben
vett használatával a XV. század előtt nem találkozunk.92 A leányavatás szertartása
a XIX. században nyert először említést.93
A bár és bát micvó szertartása csak századunkban nyerte el mai formáját. Nyilvánvaló azonban, hogy a 13 éves ﬁú régen is önmagáért felelős, a Törvény alatt
álló személy volt. A II. század tudósít arról, hogy az apa ﬁának cselekedeteiért
88
89
90
91
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93

Josephus Flavius: A zsidó háború. Önéletrajz. ford. Révay József. Budapest, 1961. 490.
Móse ben Májmuni: Jád Há-cházáká, Issut 2,9-10
Ávot 5,1; Jómá 82a
Bává Meciá 96a
Rabbi Menáchem Cijjoni: Széfer Cijjoni – kommentár a Genesis 1,5-höz
Jószéf Chajjim ben Élijá: Ben Is Cháj törvénykódexe
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13 éves koráig felelős (Eleázár ben Simeon). Egy 13 éves + 1 napos ﬁú esküje
érvényes eskü volt.94 Ettől az időtől kezdve a ﬁú cselekedetei jogképesek, hiszen a
bét din tagja (= „a törvény háza” vagyis a 3 tagú rabbinikus bíróság), és a minján
(= „szám” vagyis 10 felnőtt, törvényköteles férﬁból álló gyülekezet) része. Most
már van tulajdonvásárlási és eladási joga is. Vannak azonban megszorítások, pl.
ingatlan vagyonra nem érvényes egy 13 éves ﬁú végrendelete. Nem érvényes tehát
a házára, de érvényes pl. az íróasztalára, mert „a vásárlással és az eladással kapcsolatos ügyekről ismeretei hiányosak”.95
A zsidóság törvénye azért jelölte meg a 13 éves kort (lányoknál a 12. életévet)
a tettekért való felelősség idejének, mert ez a kor a testi, nemi érettség elérésének az ideje.96 Feltételezhető, hogy ebben a korban a ﬁatalok már kézben tarthatják vágyaikat.97 Rási (Rabbi Slómó ben Jicchák) vitatja, hogy a bár micvó, mint
a tettekért való felelős állapot „benne foglaltatott volna a bibliai törvényekben,
ahogy az Mózesnek a Színájon átadatott”.98 A midrás irodalom jó támpont a 13
éves korral kapcsolatban, melyet az emberi élet fordulójának hív. Pl. Ábrahám
apjának bálványait ilyen idős korában utasította vissza,99 Jákob és Ézsau pedig
ekkor léptek saját útjukra: Jákob Tórát tanulni, Ézsau pedig bálványt imádni.100 13
éves koráig a ﬁú részese apja jó hírének és dicsőségének, de egyúttal szenvednie is
kell szülei bűne miatt. Ezen kor után mindenki a saját bűnét hordozza.101 Ez az elemi iskolából (chéder = szoba), a bét hámidrásba (= „a tanulás háza” vagyis talmud
iskola) való átmenet ideje is.102 Egy a talmudi hagyományban rögzített tradíció103
hivatkozik arra a tényre, hogy Jeruzsálemben a Második Templom idején – annak
utolsó periódusában kb. Kr.e. 100 – Kr.u. 70-ig – az volt a szokás, hogy a bölcsek
meglátogatták azt a gyermeket, aki 12 vagy 13 éves korában sikeresen megtartotta
első böjtjét.

5. Felhívás a Tórához és a tefillin fölvétele
1. A tóraolvasásra való felhívás a ﬁúi érettség elérésének szimbóluma. Tóraolvasásra először a 13. születésnapot követő felolvasás alkalmával kerül sor a zsidó
naptár szerint. Ekkor válik a közösség teljes jogú és értékű tagjává. Ennek nyilvá94
95
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Niddá 5,6
Móse ben Májmúni: Jád Há-cházáká, Edut 9,8
Kiddusin 16b
Avot di Rabbi Nátán 16,62-63
Rási Kommentár az Ávót 5,1-hez
Pirké Rabbi Eliézer 2b
Genesis Rábbá 63,10
Jálkut Rút 600
Jálkut Rút 600
Szófrim 18,7 – kiadta M. Higger, 1937

nos megjelenése a tóraolvasás. Napjainkban ez az alkalom az, amire a bár micvó
kifejezés ténylegesen vonatkozik. A Tórához felhívott apa áldást recitál: „Áldott
Ő, aki felszabadított engem eme felelősség alól!”104 A kelet-európai zsidóság hagyománya szerint a ﬁút általában a születésnapját követő hétfőn vagy kedden hívták fel a Tórához. Nyugat-Európában ez az alkalom bővebb ceremóniával ment
végbe. A ﬁút a születésnapja utáni első szombaton hívták a Tórához máftírnak, a
háftórai részek felolvasására. Erre a feladatra már korábban felkészült a ﬁú. Egy
régi askenáz szokás szerint Litvániában és Izraelben a ﬁú 13. születésnapja előtti
szombaton recitálta a háftórót és rögtön 13. évének betöltésekor egy rendes áliját
kapott, a Tórához való felmenetel jogát. A XVII. és XVIII. században Németországban, Wormsban feljegyezték, hogy azok a ﬁúk, akiknek szép hangjuk volt
és megfelelő liturgiai tudással rendelkeztek, egy részt recitáltak, vagy akár végig
az egész istentiszteletet. Bizonyos gyülekezetekben az volt, és ma is az a szokás,
hogy a ﬁatalember a teljes hetiszakaszt felolvassa. Egy olyan szombaton, amikor
bár micvót ünnepelnek, magának az istentiszteletnek is ünnepélyesebb a légköre.
A ﬁú családjának a tagjait is felhívják a Tóra olvasására, és a rabbi általában az
alkalomhoz illő beszédet tart, melyben hangsúlyozza a ﬁú felelősségét és kiváltságait. Sok modern zsinagógában a rabbi beszédét papi áldással fejezi be, vagy
más áldást mond, és a bár micvó ﬁú gyülekezeti ajándékot kap. A szertartás után
gyakran ünnepi kiddust rendeznek, bankettet, ugyanazon a napon vagy másnap.
Egyesek szerint a szülőknek éppolyan bankettet kell rendezni ﬁúk bár micvóján,
mint majd az esküvőjén105
Csehországban, Prágában egy fél évszázaddal évvel ezelőtt az esküvőn még
szaloncukorral dobálták meg az ifjú párt. A soá elpusztította a cseh zsidóságot, de
a Kanadában élő zsidók közt mai is élő szokás a szaloncukordobálás. A marokkói
zsidók egy egyedi pijjut-ot (= költemény) recitálnak a bár micvó ﬁú Tórához hívásakor, és speciális Mi-sebárách (= Aki megáldotta...) áldást mondanak az olvasás
végén a ﬁúért és családjáért.
2. A bár micvóját elérő ﬁú legfontosabb rituális kötelessége ezentúl a teﬁllin
felöltése a reggeli imához. Erre már korábban előkészítik a ﬁút. A szefárdok és
néhányan a chászidok közül igen precízen értelmezik a kabbalát (= az elfogadott vagy szóbeli hagyomány), ragaszkodnak ahhoz, hogy a teﬁllint egy nappal
sem szabad a bár micvó előtt hordani. Amikor a ﬁú betöltötte a 13 év + 1 napot, akkor töltse be a teﬁllin fölvételének a parancsát is. A szefárdoknál a teﬁllin
első fölvétele a bár micvó része volt. Ekkor egy köztiszteletben álló férﬁút, vagy
egy idősebb urat ért az a megtiszteltetés, hogy segített a ﬁatalembernek a teﬁllin
feladásában. A chabad-i iskola (alapította: Snéur ben Zálmán/Álter Rebbe 1745104 Genesis Rábbá 63,10
105 Mágén Ávráhám kommentárja a Sulchán Áruch, Órách Chájjim 225,2-höz
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1812) chászidjainak tanítása szerint a ﬁúk két hónappal bár micvójuk előtt kezdték
el hordani a teﬁllint. Az első hónapban nem mondtak áldást, de a másodikban már
igen.

6. Bár micvó drósó- confirmatio – bát micvó
1. Solomon Luria (XVI.sz.) elmondja, hogy a bár micvó megünneplése rendes
szokás volt az askenáz zsidók között. A ﬁút fölkészítették egy drósó (= magyarázat – morális vagy talmudi beszéd) megtartására, melyet a bár micvót követő
kidduson tartott meg. A beszéd általában a szertartás valamely részéhez kapcsolódott. A szefárdok teﬁllin drásának hívták. Az előadás általában alkalomként szolgált a ﬁúnak, hogy megköszönje szülei szerető gondoskodását, és a vendégeknek
az ünnepségen való részvételt. Ezt a szokást máig megőrizték a hagyományt őrző
zsidó családok, akiknek ﬁai egy talmudi előadást, mások pedig valamilyen alkalmi beszédet tartanak. A conservativ, reform és orthodox zsinagógákban a bár
micvó ﬁú néha imát mond a Tóraszekrény előtt drósó helyett.
A legtöbb gyülekezeti zsidó iskolában külön osztályok vannak a bár illetve a bát
micvó előkészítésére. Néhány közösségben (Nagy Britannia – United Synagoge) a
ﬁúk nem tarthatják meg bár micvó ünnepségüket, amíg nem vizsgáztak le héberből és a zsidó vallás alapismereteiből.
1967 óta egyre több izraeli és külföldi ﬁú bár micvóját Jeruzsálemben a Nyugati Falnál ünneplik meg. Több külföldi zsidó család külön zarándoklatot rendez a
Nyugati Falhoz, hogy ﬁa bár micvóját ott ünnepelhesse.
2. A reform gyülekezetek meghatározták, hogy mit értenek conﬁrmatio ünnepe
alatt. A conﬁrmatio eredetileg a bár micvó helyettesítése volt a német reformgyülekezetekben a XIX. században. Az ünnepség időben később, a 16-17 éves
korban zajlott le, mondván, hogy egy 13 éves gyermek még nem értheti meg a
szertartás lényegét. A legújabb időkben, főleg az Amerikai Egyesült Államokban a
conﬁrmatiót a bár micvóhoz kapcsolódó szertartásként fogják fel, és hagyományosabb formában ünneplik. A conﬁrmatio szándéka az volt, hogy meghosszabbítsák
a gyerekek zsidó oktatásának idejét. Így a conﬁrmatio általában a tanulók egy
„osztályának” ünnepi szertartása lett. A szertartást általában Sávuot (Sovuausz =
a hetek ünnepe) ünnepén, vagy annak tájékán tartották. Pészách második napjától
hetet számolunk és az 50. napra esik. A hagyomány erre a napra teszi Istennek
Színáj hegyi kinyilatkoztatását, a Tíz parancs átadását. Máttán Tórá, a Tóra átadásának ünnepe. Az öröm és a törvénytisztelet jele, hogy ekkor virággal díszítik a templomokat és a lakásokat. A conﬁrmandusok különböző részeket recitálnak a Szentírásból (háftóró vagy akár tórai részeket), és nyilvánosan megvallják
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a zsidósághoz való ragaszkodásukat. A ﬁúk és a lányok rendszerint kapnak egy
bizonyítványt, hogy fölvették őket a zsidó közösségbe.
3. A bát micvót hivatalosan Franciaországban és Olaszországban vezették be,
de igen elterjedt másutt is. A szertartás formái nagyon különbözőek. Van úgy, hogy
a lány recitálja a háftórót és elmond bizonyos imákat az istentiszteleten, de néha
az egész ünnepség otthon vagy az iskolában zajlik le. Sok gyülekezetben közös
bát micvót rendeznek, hasonlóan a lányok conformatiós szertartásához. A legtöbb
izraeli zsinagógában a bát micvót úgy ünneplik, hogy a leány apját és ﬁútestvéreit
felhívják a Tórához, elhangzik egy alkalomhoz illő prédikáció, és a lány ajándékot
kap. Napjainkban a bát micvó igen általánossá vált, sokszor nem is, mint vallási
ünnepség, hanem mint születésnapi és családi ünnepi alkalom. Magyarországon a
Dohány utcai Zsinagógában tartottak/tartanak évente bát micvát, de évek óta pl. a
budapesti Lauder Javne Zsidó Iskolában is.

7. A 12 éves Jézus és a bár micvó
A Lukács 2,41-52 és Josephus Flavius önéletrajzi sorai hasonló elemeket tartalmaznak. Mindkét szöveg arról beszél, hogy Jézusnak és Josephusnak tudásanyaga, értelmessége meglepően nagy volt, olyannyira, hogy az túlszárnyalta a tanítók, az Írásokat jól ismerők ismereteit. Az tanítók hallgatták Jézust a jeruzsálemi
Templomban, Josephust pedig felkeresték, hogy útbaigazítsa őket magyarázataival. A történelmileg később kialakult bár micvó alapkövetelménye a Szentírásnak
és a hozzá kapcsolódó szóbeli hagyománynak a magyarázata, ismerete és annak
szóban történő kifejtése, vagy megvitatása.
Jézus elvesztése és megkeresése a Jeruzsálemi templomban a felnőtté válásra
utal, elindul saját útján, mégpedig a Templomba. Jézusnak szüleivel szembeni, illetve később az evangéliumokban tapasztalt feszültsége nem az, ami első látásra
megfogalmazódik bennünk. Mózesnek Léviről mondott szavai adják a megoldást:
„Aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára, nem ismerte le testvéreit, nem
akart tudni ﬁairól.”106 Jézus a vérszerinti család elé helyezi a lelki családot: „Ki az
én anyám, és kik az én testvéreim? ...aki az Isten akarata szerint cselekszik”.107
Jézusnak szülei iránti tisztelete töretlen, és ez 12 évesen is följegyzésre került róla:
„elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik... gyarapodott bölcsességben.”108
Tehát a 12 éves bár micvó Jézus tiszteli szüleit, sőt gyarapszik Isten és emberek

106 Deuteronomium 33,9a
107 Márk 3,31-35; Máté 12,46-50; Lukács 8,19-21
108 Lukács 2,51-52
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előtt való kedvességben.109 A mai bár micvó ünnepségek végén mindig köszönetet
mondanak a bár micvó ﬁúk szüleiknek gondoskodásukért és szeretetükért.
A 12 éves Jézus evangéliumi története tehát hordozza a bár micvó alapelemeit: a Szentírást és magyarázatának ismeretét, annak szóbeli átadási készségét,
melyeknek helye a szakrális gyülekezeti ház. Önálló lesz, saját döntéssel, mellyel
független lesz szüleitől, mégis tiszteli, szereti őket. Ezzel nem zárja ki, hanem
természetes módon együtt jár a szülőknek tartozó engedelmesség is.
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Jegyzet Qumrán és az Újszövetség
messianisztikus írásmagyarázatához
Qumrán messiási reménye a Biblián nyugszik. A messiásnak azt az utat kell követni, ami a Szentírásban le van írva. Ez az írásmagyarázat alaptétele. A qumráni
szövegek néhány pontja kifejezetten olyan idézet a Bibliából, amelyet messiási textusnak fogtak föl, és később ez a magyarázat az Újszövetség krisztológiai
struktúrájában és Jézus saját önértelmezésében bukkant föl. Otto Betz 1969-ben
eredeti módon érintette meg egy előadásában ezt a nehéz kérdést.110 Helyesnek
látszik, hogy kérdésünket az evangélikus kutató anyagán keresztül mutassuk be.

„látom, de nem most”
A messiásra vonatkozó qumráni szövegeket Oxfordban 1968-ban adták ki.111 Fontos az ún. Testimonia (4Q), amely bizonyító szövegek gyűjteményes válogatása a Tórából. Közte van egy Mózeshez hasonló eljövendő prófétának az ígérete
(Deeueteronomium 18,18-19: (17) Erre így szólt hozzám az Úr: (18) Helyesen
beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki. (19) Ha valaki
nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki
számadást kérek attól az embertől.); Bálám jóslata az eljövendő csillagról Jákobról
(Numeri 24,15-17: (15) S beszélni kezdett és azt mondta: Így beszél Bileám, Beor
ﬁa, így beszél a mélyreható tekintetű ember. (16) Így beszél, aki felfogja Isten szavát, látja a Mindenható arcát, Istentől kap választ, a szeme megnyílik: (17) Látom,
de nem most, látom de nem közelről. Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar
sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet ﬁainak koponyáját.) és Mózes
szavai Léviről (Deuteronomium 33,8-11: (8) Léviről így beszélt: Add Lévinek
Urimodat, szeretett emberednek Tumimodat. Masszánál súlyosan megpróbáltad,
110 Otto BETZ: The Revelance of Some Recently Published Messianic Fragments from
Qumran. Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1969.
I.köt. 201–210.old.
111 Discoveries in the Judean Desert of Jordan V. John M. ALLEGRO: Qumran Cave 4 I (4Q
158 – 4Q 186). Oxford, 1968.
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Meriba vizeinél perbe fogtad. (9) Azt mondta apjáról, anyjáról: Nem láttam őket.
Nem tudott többé testvéreiről, s gyermekeit sem ismerte. Csak a te szavadra ﬁgyeltek, megtartották szövetségedet. (10) Tanítják Jákobot parancsaira, Izraelt törvényeidre. Áldozat illatát küldik orrodba, oltárodra teszik az égőáldozatot. (11) Áldd
meg Uram jólétét, keze munkája nyerje el tetszésed! Törd össze derekát ellenfeleinek, s gyűlölőinek – ne keljenek fel többé ellene.). Ezek a jóslatok kapcsolatban
voltak Qumrán három eszkatológikus alakjával, akiket a Közösség Szabályzata
említ (1QS IX,11): a próféta és a két messiás, Árontól és Izraeltől (Jákob másik
neve) származtatva. Hogyan használta fel ezeket a jóslatokat az Újszövetség?112
Mózeshez hasonló prófétának az ígérete kétszer hangzik el az Apostolok Cselekedeteiben (3,22: (22)Mózes ezt mondta: Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben,
amit csak mond majd nektek!; és 7,37: (37)Ez a Mózes mondta Izrael ﬁainak:
Prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek sorából, mint engem is.).További
célzást látunk a Márk 9,7-ben: Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok ! (vö.
Deeuteronomium 18,15: (15)Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid
közül, mint engem, őrá hallgassatok.), és a János evangélium egyes verseiben
(1,21.25: (21)Ezért megkérdezték tőle: Hát akkor? Talán Illés vagy? Nem vagyok,
felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. (25)S tovább kérdezgették: Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?; 6,14:
Amikor az emberek látták a csodajeleket, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek:
Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.; 7,40: E szavak hallatára
a népből némelyek így beszéltek: Valóban ez a Próféta!
Qumránban ez a próféta a messiás társa. A Deuteronomium 18,15-19 keresztény értelmezése meghaladta a prófétai szerep fogalmát. Hasonlít a zsidó állásponthoz: az utolsó megváltó, szabadító megfelel az elsőnek, vagyis Mózesnek. A
kereszténység szerint Jézus tetteinek csodás sora a Mennyei Királyság beköszöntő
éneke lett, mert magasabb síkban és nagyobb arányokban megismétli Mózes csodáit, eszkatológikus méretekben. Jézus átkelése és sétája a tomboló Galileai tenger
fölött (Márk 4,35-41; Máté 8,23-27; Lukács 8,22-25; János 6,16-21) Izrael megszabadulására céloz a Sás-tengernél (II. Mózes 14,15-15,21); a következő történet
pedig Márknál a démonok vízbefullasztásával (5,1-20) az egyiptomi sereg tragédiájára, vízbe fulladására utal (II. Mózes 14,15-15,21). Az 5000 ember (férﬁ) megvendégelése (Márk 6,30-44; Máté 14,13-20; Lukács 9,10-17; János 6,1-15) utalás
112 1QS IX,11: „Áron és Izrael prófétája s felkentjei eljöveteléig.” ford. KOMORÓCZY Géza.
– Millard BORROWS: A holttengeri tekercsek. Budapest, 1961. függelékében 295. old. –
Komoróczy megjegyzi, hogy a „felkentjei” többes számú alakja mögött az az elképzelés
állhatott, hogy két felkent jő a zsidókhoz: egy a vallási vezetésre (Áronból), egy pedig a
katonai-politikai feladatokra (Izraelből). 303. old.
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a manna csodájára, amit arról a János evangélium elbeszélése után olvashatunk is
(János 6,31-34); amikor pedig Jézus mátébeli Hegyi beszédét olvassuk (5-7. fej. és
Lukács 6,17-49), olyannak tűnik, mint amikor Mózes kinyilatkoztatta a Törvényt.
A Deuteronomium 33,8-11 kijelentései, melyek magasztalják Lévi papi törzsének jámbor buzgóságát, meghatározzák a tanítás és a felajánlott áldozat feladatát,
látszólag nem függnek össze Jézussal. A keresztény látásmód ebben a szövegben
mégis utolsó időkre szóló utalást látott, amit az eljövendő végső főpap teljesít
majd be. Lévi vallási buzgalmát igyekeztek fölülmúlni Qumránban is, de az újszövetségi iratok is ebbe az irányba mutatnak. Lévire vonatkoztathatjuk a következő
vers (Deuteronomium 33,9): „Aki azt mondta, hogy nem néz se apjára, se anyjára,
nem ismerte el testvéreit, nem akar tudni ﬁairól.” Hasonló értelemben Jézus is
visszautasította az emberi kapcsolatok vérszerinti, családi, rokoni képletét, és egy
új, lelki családról beszélt (Márk 3,31-35): „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? ...Aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem, és az én anyám”
(még: Máté 12,46-50; Lukács 8,19-21). Tehát a Jézus és rokonai közti feszültség
megoldása nem a modern pszichológiában, hanem egyfajta bibliai pszichológiában rejlik. Minden valószínűség szerint a bibliai hagyományok sugalmazták és
alakították a zsidók és keresztények világát a Második Szentély időszakában.113
Figyelemre méltó Bálám negyedik jóslatának használata (Numeri 24,17-19:
(17)Látom, de nem most, látom, de nem közelről. Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet ﬁainak koponyáját.
(18)Edom idegen birtok lesz és Szeir meghódított ország. Izrael kiterjeszti hatalmát. (19)Jákob uralkodik ellenségein, elpusztítja a más városból menekülőket is.), amely a Holt-tenger tekercseinek különböző időszakában fordul elő. A
genizakutatás egyik nagy fogásában, a Cádokita töredékben114 is találkozunk a
„Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből” idézettel. A Cádokita töredéket később azonosíthatták a Damaszkuszi irattal, mely így ír (CD VII,18-20):
„És a csillag: ez a Tant fürkésző, aki Damaszkuszba ment, amint meg van írva:
„Csillag származik Jákobból és kormánypálca Izraelből.” A kormánypálca: ez az
egész gyülekezet vezetője.”115 A 4Q Testimonia bizonyítja, hogy Bálám jóslata a
messiásváró tradíció része volt. A későbbiekben a qumráni exegézis volt az, ami
tovább ment a zsidó hagyomány áramlásában. Bálám híres jóslatának kettős használata a Tizenkét Pátriárka Testamentumára alapozódhatott. A zelóták azonban
Bálám jóslatát csak egy messiással kapcsolták össze, akinek érkezését, adventjét
a közvetlen jövőben várták. Lévi Testamentuma a papi messiásról szól (18,2-14):
113 értsd: annak utolsó periódusában, kb. Kr. e. 100 – Kr. u. 70.
114 Documents of Jewish Sectaries. I.köt. Fragments of a Zadokite Work. Edited from Hebrew
Manuscripts in the Cairo Genizah Collection... with an English Translation, Introduction
and Notes. Cambride, 1910. idézve Betz 204. old.
115 ford. Komoróczy idézett munkájában 317. old.
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„Akkor az Úr új papságot támaszt, aki előtt fel fog tárulni az Úr minden igéje.
Végső napokban igazságos ítéletet fog tartani a földön, csillaga felkél az ég boltozatára úgy, mint egy király... A Magasságbeli dicsősége szólal meg, felette az
értelem és a megszentelődés lelke ott nyugszik majd rajta a vízben... Papságának
idején... minden bűn elenyészik... Ő nyitja meg a paradicsom kapuit... a szenteknek az élet fájáról fog enni adni, és ott lesz felettük a megszentelődés lelke.”
Júda Testamentuma a hagyomány messiását mutatja be (24,1-6): „fölkél nektek a
csillag Jákobból békességben, fölkél egy ember az én magvamból, mint az igazság
Napja, egyszerűségben és igazságosságban jár az emberek ﬁai között, és semmiféle bűnt nem találnak őbenne. Az ég megnyílik felette, és a Szent Atya áldásának
lelke kiárad akkor, és jóindulat lelke fogja őt felkenni fölétek... benne fog majd
felkélni az igazságosság pálcája a pogányok számára is.”116
Jákob Csillaga a rómaiak elleni felszabadító háború indító motívuma lett. Ezt
írja Josephus Flavius:117 „De leginkább belehajszolta őket a háborúba egy kétértelmű jövendölés, amelyet ugyancsak a Szent Iratokban találtak, ti. hogy ebben az
időben valaki az ő országukból elnyeri a világuralmat. Ezt valamelyik honﬁtársukra vonatkoztatták, és sok írástudó is tévedett ennek a jövendölésnek a magyarázatában, mert a jóslat arra vonatkozott, hogy Vespasianus lesz az uralkodó, akit
Júdeában kiáltottak ki császárnak. De az ember nem menekülhet végzete elől még
akkor sem, ha előre tudja azt. A zsidók számos ilyen előjelet kívánságuk szerint
magyaráztak, másokra viszont könnyelműen ügyet sem vetettek, míg végre fővárosuk eleste és a maguk pusztulása meggyőzte őket oktalanságukról.” Josephus
(A zsidó háború VI,5), Tacitus (Historia 5,13) és Suetonius (Vespasianus 4,5) azonosnak vallották az összekötő láncszemet a Numeri 24,17 és jelenük között. Vespasianus császárra vonatkoztatták a jövendölést. Felemelkedésének útja Izraelben
kezdődött és a római császári trónra jutott.
Cornelius Tacitus így ír: „Csodás jelek mutatkoznak, amelyeket sem áldozatokkal, sem fogadalmakkal nem engesztelhet ez a babonaságnak hódoló, a vallással szembeszegülő nép. Egymásnak rontó hadsorokat, vöröslő fegyvereket láttak
az égen, és hirtelen fellobbanó felhők világították meg a Templomot. Hirtelen
feltárultak a Szentély ajtói, és emberinél hangosabb szó hallatszott: távoznak az
istenek; egyszersmind távozó léptek roppant dübörgése. Ezt kevesen magyarázták
félelmes előjelnek: a többségben az a meggyőződés élt, hogy az ősi papi írások
szerint épp ebben az időben fog erőre kapni a Kelet, s Judeából kiindulók szerzik
meg a világuralmat. Ez a kétes ige Vespasianust és Titust jövendölte meg, de a tö116 A 12 pátriárka végrendeletei. ford. LADOCSI Gáspár. Apokrifek. szerk. VANYÓ László,
Ókeresztény írók 2. köt. Budapest, 19801. Lévi végrendelete 193-4; Júda végrendelete
206–7. old.
117 JOSEPHUS FLAVIUS: A zsidó háború. Budapest, 1963. ford. RÉVAY József. 4. jav. kiad.
VI, 5. 431. old.
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meg – az emberi vágyakozás szokása szerint a végzet magasztos rendelését a maga
javára magyarázván – még a csapások hatására sem tért meg az igazsághoz.”118
Gaius Suetonius Tranquillus írta: „Az egész Keleten mindenfelé el volt terjedve egy régi és megingathatatlan hit, mely szerint a sors akaratából az idő tájt
Judeából való emberek ragadják magukhoz a világ uralmát. Ezt a jóslatot, amely
(mint később az eseményekből kiderült) egy fővezérről szólt, a zsidók önmagukra vonatkoztatták és fellázadtak: megölték helytartójukat... Egyik előkelő foglya,
Josephus, állhatatosan azt hajtogatta, amikor megbilincselték, hogy rövidesen
maga Vespasianus engedi őt szabadon, de akkor már mint császár.”119
Végül Rabbi Ákibá kikiáltotta Simon ben Koszbá-t, mint Bár Kochbá-t, azaz a
„Csillag ﬁát”, Bálám jövendölése alapján (Jeruzsálemi Talmud, Táánit IV.8; 68d). Kétségtelen, hogy a Bár Kochbá elnevezés a Numeri 24,17 homiletikus interpretációja.
Megjegyzendő, hogy Bár Kochbá volt az általános elnevezése a „királymessiás”-nak,
és ez Jeruzsálem pusztulása előtt közismert volt. A Targum Onkelos a Numeri 24,17ben a csillagot málká-nak, királynak mondja, a királyi pálcát pedig mesichá-nak, messiásnak. Ezt a midrási interpretációt a rómaiak elleni háborúhoz csatlakozó zelóták elfogadták. A Talmud utal a vállalkozás sikertelensége utáni hangulatra, amikor a vezér
nevét Bár Kozibá-ra változtatták: a Hazugság ﬁa. Rabbi Simon ben Jócháj ezt mondta:
„Csillag kel fölt Jákobból – Hazugság kelt föl Jákobból” (ld. előbbi jegyzet). Rabbi
Ákibá királymessiásnak nevezte Bár Kochbát, mire Jóchánán ben Tortá azt mondta
gúnyosan: „Ákibá, fű fog nőni a te orcádon, és Dávid fia még akkor sem fog elérkezni”
(Jeruzsálemi Talmud, Táánit IV.8.; Échá Rábbá 2.2).
Caesareai Eusebius híradása Bár Kochbáról keresztény interpretáció. Azt írja,
hogy Bár Kochbá úgy jött le a zsidókhoz, mint egy csillag az égből, hogy kihozza őket sötét bajaikból (Historia Ecclesiastica 4,6). Mutatnak jelek azonban arra,
hogy a Máté evangélium is utal a Numeri 24,17-re. A betlehemi csillagról van
szó. Kétségtelen utalás Jákob csillagára. A Numeri 24,17-ben „dárách kócháv”
(héber: „csillag kel föl”; Qumránban: A fény ﬁainak harca a sötétség ﬁai ellen – M
XI.6: „Csillag jő fel Jákobból, kormánypálca kel Izraelből”; és a Damaszkuszi
Irat – CD VII. 19)szójátékként jelenik meg a Máté 2,2-ben a Heródest kérdező
bölcsek szájában: „Mert láttuk csillagát felkelésében” (görög: „en té ánátolé” – ez
azt is jelenti, hogy „keleten”). A bölcseknek a csillag „utat csinált” (Máté 2,9). Az
újszövetségi írásokban a harcos, fegyveres messiás alakja a Jelenések könyvének
apokaliptikus víziójára van korlátozva. A messiás el volt távolítva a jelen politikai
élet színpadáról. Qumrán idején a Jelenések könyvét talán Keresztény Háborús
Tekercsnek is nevezhették volna.
118 Cornelius TACITUS: Korunk története 5,13. Tacitus összes művei. ford. BORZSÁK István. 1. köt. Budapest, 1980. 377–8. old.
119 Gaius SUETONIUS Tranquillus: Az isteni Vespasianus. A caesarok élete 8,4-5. ford. KIS
Ferencné. Budapest, 1975. 314–7. old.

31

„mit kezed tett szilárddá”
Meg kell vizsgálni több fontosnak látszó qumráni szöveget. Ilyen a 4Q Florilegium
is (Allegro idézett kiadásában 174. sz. 53–57. old.). Bár ebben az anyagban igazoló, bizonyító szövegek egész sorozata van bemutatva, aktuális magyarázatokkal is
össze vannak kötve. Szörényi Andor újszövetségi bevezetése szabatosan meghatározta mind a Florilegium, mind a már említett Testimonia tartalmát, jelentőségét
a 4Q anyagában (A Biblia világa. Az Újszövetség. Budapest, 1966. 149. old.). A
Florilegiumban találunk Dávidnak szóló próféciákat is: Isten leültette, letelepítette
népét, biztonságos lakóhelyet adott neki; felépíti a dávidi dinasztia házát: fölemelem majd utódod, aki véremből származik, házat épít nevem tiszteletére, én pedig
megerősítem királyi trónját örökre, atyja leszek és ő a ﬁam lesz (IQ Florilegium
I,10-16; Zsoltárok 89,20-38; 132,11-12; 1Krónikák 17,7-14). Ezen bibliai szövegek messianisztikus értelmezése nem halványul el a Második Templom idején
sem. Valószínűsíthető, hogy Nagy Heródes tervbe vette újjáépíteni a Templomot
Jeruzsálemben, vagyis realizálni a Dávid házának szóló próféciát (A. Schalt:
Hordos há-melech.Jerusalem, 1960).
A hagyomány ezen vonalát követve Qumrán exegézise azonosította a messiást
a Nátán prófétától megjósolt királlyal: „Ő Dávid Sarja, aki fel fog emelkedni (a
Törvény értelmezőjével) Cionban, a napok végén, amint meg van írva, Ő fel fog
emelkedni, hogy Izraelt megmentse” (4Q Florilegium I,11-13). A 4Q Florilegium
arra mutat, hogy nem az ún. messiás-kérdés állt Qumránban az első helyen a messiási szövegek magyarázatakor. A messiási versek, a 2Sámuel 7,8-16 idézve vannak,
de rövidített változatban. A 2Sámuel 7,13-ban ígéret van Dávid ﬁának, utódának
Isten Háza fölépítésére. A 4Q Florilegiumból ez hiányzik. Ennek oka az, hogy az
igazi Szentélyt maga az Isten építi fel. A 4Q Lorilegium I,2 szerint: „A Szentélyt,
ó Uram, a te kezeiddel alapítsd meg!” Az Exodus 15,17 ezt mondja: „Beviszed,
és elülteted őket tulajdon hegyeden, melyet lakhelyül készítettél, Örökkévaló, a
szent helyen, Örökkévaló, mit kezed tett szilárddá.” A Szentélyt tehát maga az
Isten és nem a messiás építi fel. Ez Qumránban úgy van deﬁniálva, hogy azt leginkább talán a „mikdás ádám” („ember-templom” – 4Q Florilegium I,6) kifejezéssel
adhatnánk vissza, mely a kérdés mindkét aspektusát felöleli. Egyrészt egy szent
helyet, másrészt egy Szentélyt, egy emberekből álló Szentélyt, akik a Törvény
megvalósításának ajánlották fel magukat, mint Isten tömjénfüstje. Így a kiválasztott qumráni közösség tagjai együttesen épültek fel, mint egy élő kövekből álló
templom. Nevezhetjük a qumráni közösséget egyfajta eszkatologikus közösségnek is, illetve egyháznak az elmondott exegetika alapján. A messiás Qumránban a
„közösség fejedelme” (pl. 4Q Florilegium I,11), de nem építésze.
Az újszövetségi iratokban a messiás áll előtérben, valamint az egyház alapítása, mely teljes egészében Őbenne, a messiásban, a messiás által valósul meg. Min32

den bizonnyal a páli teológia eredménye az Egyház lényegének azon deﬁníciója,
hogy Krisztus teste, Corpus Christi. Ennek a kifejezésére a 2Sámuel 7. fejezetének
jóslatát használták fel. A korai kereszténységnek ez messiási hitvallása, krédója
lett. Ez a hitvallás benne van a római levél kezdő soraiban is (1,2-4): „amelyet
prófétái által szent iratokban előre megígért. Az ő ﬁáról szól ez az evangélium, aki
test szerint Dávid utódaitól származott, a szent lélek szerint pedig a halálból való
föltámadásával Isten hatalmas ﬁának bizonyult...”. Ebben Pál megadta üzenetének
rövid foglalatát, melyet jó hírnek, evangéliumnak nevez. Ez a krisztológiai credo
messianisztikus hivatkozás a 2Sámuel 7. fejezetére. A római levél nyitó credojának kettős szerkezete a messiás kettős vonására utal, aki Dávid ﬁaként születik
(2Sámuel 7,12) és a szent lélek hatalma által Isten ﬁává lesz (2Sámuel 7,14).
Qumránban a dávidi származás nyomatékosított, azért használják a bibliai címet is: „Cemách Dávid” – Dávid Sarja (4Q Florilegium I,11). Az Újszövetségben
Krisztus istenﬁúsága vált a leglényegesebbé, és ez kijelentést nyert az „Isten ﬁa”
elnevezésben. Az Újszövetség, így Pál rámutat arra, hogy az, hogy Krisztus az
Isten ﬁa, ez Húsvétkor lett nyilvánvalóvá. Elsőnek támadt fölé a holtak közül. Ez
pedig összhangban van az Úr Dávidnak szóló ígéretével (2Sámuel 7,12): „fölemelem majd utódodat” (héberül: „váhákimóti et-záráchá”, a Hetvenes fordítás – LXX
görögjében: „ánásztészo tó szpermá szu”). Ez végbe is ment Krisztus föltámadása,
ánásztázisza által. A keresztény álláspont tehát a következő: 1, a messiás Isten fölkentje a trónra – egyetértésben a 2Sámuel 7. fejezettel és Qumrán exegézisével, és
2, Isten föltámasztotta őt a halottak közül – amint ezt Dávid is tudta. Istennek ez a
két cselekvése összetartozó. Mivel Jézus föltámadt a halottak közül, és átvette új
ájón-béli testét, Jézus föltámadását tarthatták az ő „fölemelkedésének”, elragadtatásának Isten jobbjára, Jézus mennyei trónralépésének. Az Apostolok Cselekedeteiben Lukács bizonyítja Isten kettős cselekvését, mégpedig a Dávidnak adott
prófécia révén. Dávid tudta, hogy utóda, az eljövendő messiás föl fog támadni a
halottak közül, és Isten jobbjára fogja majd emelni (Apostolok Cselekedetei 2,2428 – Zsoltár 16,8-11 és Apostolok Cselekedetei 2,29-36 – Zsoltár 110,1).
A 2Sámuel 7. fejezetének keresztény interpretációja rámutat a Jézus Krisztusról szóló korai hitvallások eredetének egyik szálára. A „Dávid ﬁa” és „Isten ﬁa”
címek Nátán jóslatának szigorúan messianisztikus értelemben vett értelmezésének
gyümölcsei is.
Qumrán messiás-exegézise a történelmi Jézus felé mutat. A Jézust elítélő tárgyalás legrégibb híradása (Márk 14,55-56) a 2Sámuel 7. fejezetén alapszik. Itt
Jézust bűnösnek mondták ki, hisz elismerte, bevallotta, hogy messiás és Isten ﬁa
(Márk 14,62). Nagyon úgy néz ki, hogy előre kitervelt vádat készítettek Jézus
tárgyalására, hivatkozva Jézus kijelentésére a Templomot illetően. A tanuk kijelentették: „Mi hallottuk, amikor ezt mondta: Én lerombolom a kézzel alkotott
templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott”
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(Márk 14,58). Benne van ebben az állításban a messiásságra való igény? A döntő
e vers második felében az, hogy Jézus megígéri egy nem kézzel alkotott Templom
felépítését. A leleplező vallomás első része egy félreértés, mert Jézusnak sohase
volt szándékában a jeruzsálemi Szentély lerombolása, hanem azt mondja, hogy
ezt a Templomot az eljövendő időben az ellenség le fogja rombolni (Márk 13,2).
A 2Sámuel 7,13 szerint Dávid messiás-ﬁa fogja felépíteni Isten házát, a Templomot. Vagyis bárki kijelenthette, hogy ő lesz a Templom építője, ha igényt tartott
a messiásságra. A Jézus által épített templom olyan, „amit nem emberi kéz alkotott” (Márk 14,58). Miként Qumránban, ez a Közösség élő Templomát jelentette.
Qumrán fényében tehát kétségtelen, hogy Jézus tehetett a Templom építésére vonatkozó ilyen kijelentést, rámutatva saját messiás voltára. Jézus igényelte, hogy
Krisztus legyen, de ezt a szentírási szövegek exegetikájában és nem azok nélkül
tette. Mondhatjuk azt is, hogy a 2Sámuel 7. fejezet messianisztikus értelmezésének keresztény eredete magától Jézustól származik. Ez egy folyamatos kapcsolat
a történelmi Jézus és az Egyház krisztológiai hite között. Híd.

„nem hallomás után dönt”
Még szabadjon szemügyre vennünk egy arám nyelvű töredéket a 4Q anyagából120.
A messiást jellemző jegyek egyfajta felsorolása ez. Egyéb szentírási szakaszok
közt Izajás 11,2-3 versei hivatkoznak ezekre a jellegzetességekre: „Az Örökkévaló lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke,
az Örökkévaló ismeretének és félelmének lelke. Az Örökkévaló félelme lesz a
gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.” Az utolsó
rész arra vonatkozik, hogy nemcsak külső benyomások szerint fog ítélni. Ebben a
szövegben megtaláljuk a messiás szellemi, lelki képességeit, melyek alkalmassá
teszik a tévedésmentes ítéletre. A qumráni exegéták jóslata a bölcsességirodalom
terminológiáját hordozza, vagyis ő ismeri az ember titkait, az ő bölcsességéhez
akar menni minden nemzet, ő ismeri minden élőlény titkát. A János evangélium
megállapítása Jézusról ez (2,24): „mert Ő ismerte valamennyit, mert Ő tudta, hogy
mi van az emberben.” Ezt az általános tételt több csodás esemény erősíti meg az
Újszövetségben. Jézus tudta Simonról, hogy kicsoda, és így nem véletlenül adta
neki a Képhász nevet, mert tudta: Simon sziklává fog válni. Jézus az első pillanatban látta Nátánáelről, hogy olyan izraelita, akiben nincs álnok csalárdság (János
1,47). Egy szamaritánus asszonynak a szívét és az életét tárta föl (János 4,17).

120 közzétette: J. STARCKY: Un Texte Messianique Aramén de la grotte 4 de Qumran. Le
Memorial de Cinquantenaire de l’Ecole des langues orientales anciennes de l’Institut
Catholique de Paris. 1964. 51–66. old.
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A negyedik evangélistának nemigen juthatott eszébe a hellenisztikus kor
„thejosz ánér”-je, az isteni férﬁú típusa, aki egy vallási géniusz, csodákat tesz
és különleges képességeivel az emberi szívbe lát. János evangélista inkább Izaiás próféciáját hordozta (11,2-4). A prófécia szerint a messiás nem pusztán külső
benyomások szerint fog ítélni, hanem képes ítéletet mondani az emberről vallomásuk nélkül is. A messiás ezen képessége Isten lelkének ajándéka volt, amikor
Jézusra helyezte azt, az Ő megkeresztelkedésekor (Izajás 11,2 – János 1,32). Jézus
tehát hordozta Isten lelkének ajándékát, azért fogadták el messiásnak: „Mester, te
vagy az Isten ﬁa, te vagy Izráel királya!” (János 1,49; 4,29). Érdekes, hogy Simon
ben Koszba messiási igényének elbírálásához kritériumként használták az Izajás
11,3-at, hiszen a rabbik ezt mondták: ahogy ő cselekedett „se nem szagolja, se nem
ítéli” (Babilóni Talmud, Szánhedrin 93b). Vagyis, ahogy cselekedett az nem utalt
arra, hogy egyedülálló képességgel rendelkező ítélő bíró lett volna.121

121 bővebben: Encyclopaedia Judaica. Jerusalem, 1971. 4/B. 228–239. old.
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Jegyzetek a Septuaginta hatalom
és karizma szavaihoz
Bevezetés
A karizma jellegzetesen újszövetségi fogalom és így a hatalom és karizma összefüggése is. Megpróbáljuk azonban tágabb fogalmi megközelítésben felemlíteni
a görög gondolkodásban, vagy a Septuagintában jelentkező összefüggéseit. Elemezzük a Septuagintában előforduló szavakat a hatalom és karizma tárgyköréből
és megkeressük azoknak lehetséges újszövetségi párhuzamos helyeit is.
A kháriszmá nem a héber Biblia, a Tánách teológiai szakkifejezése, hiszen az
Újszövetség irataiban is csak Pálnál a Római, a két Korintusi és a két Timóteus
levélben, valamint az első Péter levélben találkozhatunk vele. A kháriszmá néhány alkalommal fellelhető a Septuagintában, illetve annak szövegvariánsaiban.
A hatalom fogalma több szó vizsgálatát is lehetővé teszi a Septuagintában, így az
áreté (erény), a dünámisz (hatalom, erő), a dünátosz (hatalmas, erős), az ekszusziá
(hatalom), az iszkhüsz (erősség), a krátosz (hatalom, erő) és a khejr (kéz) kifejezéseket. Van szövegkapcsolat a Septuaginta és az Újszövetség között az áreté,
a dünámisz, a dünátosz, az ekszúsziá, az iszkhüsz, a krátosz és a khejr szavak
tekintetében. A Septuagintában megtalálható kháriszmá és dünátosz, a kháriszmá
és iszkhüsz, valamint a kháriszmá és krátosz szó-párként is megjelenik az Újszövetség egy-egy versében, bár a Septuagintában együtt nem fordulnak elő.

1. A kháriszmá
1.a. Szóelemzés
1.a.1. A gráciák
A khárisz, kháritesz – gratia, gratie a kellemnek és a bájnak megszemélyesitései
az ókori mitológiában. Homeros néha csak egy khárisz-t ismer, aki az Iliasban
(XVIII, 382.) Hephestusnak a felesége, holott az Odüsseában (VIII, 27. o.) ugyanannak a neje Aphrodite. Másutt (Ilias XIV, 267.) a khárisz-ok egész nemzetségéről
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hallunk. Hesiodusnál (Theogonia 907.) három khárisz-szal találkozunk, nevezetesen: Euphrosyne (ünnepi öröm), Aglaia (ünnepi fény) és Thalia (viruló boldogság).
Az istenek genealógiájában a khárisz-ok szülei Zeus és Hera. Jó, baráti frigyben
vannak a múzsákkal, a dalnak istennőivel és velük együtt laknak az Olimpuszon.
Tiszteletüknek helye a boeotiai Orchomenus. Itt álltak legrégibb bálványképeik is,
három faragatlan durva kő, mely az égből hullott alá. Ennek helyét csak Pausanias
idejében foglalták el az igazi szoborképek. Innen származott el tiszteletük Görögország más vidékeire. Spártában és Athénben pl. csak két khárisz-t tiszteltek.
Valószínűleg az időjárás istennőiként tisztelték őket. Később nem a kettes, hanem
a hármas szám vált uralkodóvá a khárisz-ok tiszteletében, mely valószínűleg a
képzőművészeti alkotásoknak köszönhető: ők lettek a három grácia.
1.a.2. A szó eredete
A magyarban is használt görög kháriszmá szó (tó kháriszmá – atosz) ajándékot, ingyenes, győzelmi ajándékot, jutalmat (a győztes hadvezértől), jóakaratból
ajándékozott adományt, kegyelmi, lelki ajándékot jelent. A khárisz – bájt, kellemet, köszönetet, jóakaratot, jótettet, kegyelemet jelent. A kháriszdzomáj ige jelentése: kegyelemből ajándékozni, valakinek szívességet tenni, megbocsátani. A
kháriszmá és a kháridzomáj a khárisz-ból eredhet. A khárisz ugyanakkor jelölte az
istenek érzületét csakúgy, mint az emberekét (pl. a császári rendeletet). A kháritoó
ige jelentése: boldogítani, megkegyelmezni valakinek. A kháriszmá egy ritka és
kései forma a koiné-görögben, amely a „-má” végződést hordozza. Érdekes megﬁgyelnünk azt, hogy pl. a keresztelés fogalma az Újszövetségben megtalálható
báptiszmosz és báptiszmá alakban is. Van olyan ﬁlológiai álláspont, mely szerint
volt az ókorban olyan nyelvi terület, ahol a kháriszmá-hoz kapták a khárisz-t, és
volt olyan is, ahol a khárisz-hoz jött a kháriszmá.
A kháridzimáj (ált. Homérosszal kezdődően) isteni személlyel van összefüggésben, a „kegyelemből ajándékozni” jelentésben a profán irodalomban, először Aelius
Aristides-nél (II. sz.). Az emberek közti kapcsolatokban való jelentése: valami kellemeset nyújtani, jóságosnak, kegyesnek, készségesnek lenni (Diodorus Siculus –
Kr. e. I. sz.), másrészt jelenti az Istennek áldozatban való lehajlását az emberhez.
Jelentése továbbá a nőnél: valakinek a kegyét ajándékozni, szenvedélynek hódolni.
Jelentős etikai és jogi értelme is (Dionysius Halicarnassos Kr. e. I. sz.), az ajándékozás, így az életet ajándékozni, pl. abban az értelemben, hogy szívességből szabadon
bocsátani (vö. Apostolok Cselekedetei 3,14 25,11.16. 27,24 Filemon 22).
A kháritoó igével csak néhány LXX és kánonon kívüli helyen találkozunk (pl.
Jézus Sírák ﬁa 18,17 József Testamentuma 1,6), mindig az isteni kegyelemmel
való viszonyban. A szó ténylegesen az Újszövetségben jelenik meg és a korai kereszténységet követő irodalomban (Libanius IV. sz.).
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1.a.3. Alexandriai Philo
A kháriszmá szót nem találjuk meg a klasszikus görögben, eltekintve a korai keresztény irodalomtól, Alexandriai Philo kivételével, aki a Leges allegoriae (III.24.)
c. munkájában írja: „dódeká káj euergeszíá káj kháriszmá Theú” (Minden dolog a
világon Isten adománya, jótéteménye és ajándéka – kháriszmá). Philonál először
a kháriszmá forma jelenik meg, más alkalommal azonban a khárisz-t találjuk meg
azonos jelentéssel. Philo alig tesz különbséget a két szó között (Leges allegoriae
III.78.). Philo vallásosságának lényegi pontja az a felismerés, hogy minden adomány Istentől jön, igy az erény adománya is (Leges allegoriae III.136. De Sacriﬁciis
Abelis et Caini 54–56.). Emberi fáradsággal senki sem érheti el a megtisztulást (De
Somniis II.25.). Aki szereti az erényt, annak imádkoznia kell azért, hogy benne
minden jó elültethessen (De Agricultura 168.). Ha maga Isten is az, aki ingyenes
kegyelmet ajándékoz az embernek (pl. Noénak – Leges allegoriae III.77.), szükséges, hogy ezen kegyelemnek megkapója a továbbiakban az erényért fáradozzon.
1.a.4. A Biblia
A Tánáchban hiányzik a kháriszmá fogalma, de nem hiányzik a jelenség. Isten Lelke rászállt a kiválasztott emberekre és képessé tette őket megbízatásuk véghezvitelére (bírák, királyok, próféták). Mózes olyan gazdag volt kegyelmi ajándékokban,
hogy Isten még el is vett tőle, hogy a 70 vénre ruházza rá (Numeri 11,17.25.29.).
Gazdag kegyelmi ajándékot kapott Józsue, Sámson, Saul és Dávid (Numeri 27,18
Bírák 14,6 1Sámuel 10,11; 16,13). Ezékielnél elragadtatásról (3,12), az 1Királyok
könyvében Illés felemelkedéséről (18,12) olvashatunk. A messiás is a Lélektől
kap bölcsességet és erőt (Izajás 11,2), a próféták pedig látomásaikat és álmaikat.
Ezékiel a emberszívek megváltozását jövendöli meg (36,26), Jóel pedig azt, hogy
az utolsó időkben Isten Lelke Izrael minden tagjára kiárad (Jóel 3,1). Ezek az
eszkatologikus ígéretek beteljesedtek az ősegyház tapasztalatában.
Kb. 190 alkalommal használja a LXX a khárisz szót, ebből csak 75 helyen találunk héber megfelelőt. Elsősorban a chén-t, 61-szer fordítják khárisz-nak, legtöbbször: kegyesség, jóindulat jelentésben találjuk, ritkábban: báj, szépség, szerelmi
báj (pl. Példabeszédek 1,9 4,9 5,19). További megfelelések vannak, így a „rácón”
3-szor, emberileg tetszetős jelentésben (Példabeszédek 10,32). Az embernek Isten
előtti tetszése (Példabeszédek 11,27), amit Isten mindenkiben megtalál (Példabeszédek 12,2). A cheszed-et fordítják le kétszer (kegyesség: Eszter 2,9.17.). A „ráchám” kétszer, többes számban irgalmat, szeretetteljes érzést jelent (Dániel 1,9),
irgalom (Genesis 43,14). A „tóv”: jó Példabeszédek 18,22-ben, a „gedulá” pedig
tiszteletteljes bölcsesség az Eszter 6,3-ban. – A chánán a LXX Zsoltár 62,4-ben:
„A Te kegyelmed (eleosz) jobb, mint az élet!”
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A bölcsességirodalom ismeri azt a gyakori ószövetségi fogalmat, hogy a kegyelem lehet a munka jutalma csakúgy, mint egy jótetté (Jézus, Sírák ﬁa 12,1
17,22 35,2 40,17), vagy a lemondásé (Bölcsesség 3,14 tész piszteosz khárisz =
a hit kegyelmi jutalma, ti. megérett a bocsánatra). A mártírium kegyelme jelenik meg a 4Makkabeus 11,12-ben: „Az elnyomottaknak megkegyelmez, ... mert a
szenvedésben a törvényhűség erejét mutatja.”
A kegyelem, mint jóság és irgalom gyakori szavak az isteni jóságra, de sajátosan a keresztény gondolkodás kategóriái. A kháriszmá a cselevésben beállt
változásra utal: az öröm hatására, a kegyelem eredményére, a kegyelemnek valakiben való létére, annak megnyilvánulására, a kegyelmi ajándékra. A kegyelmi
ajándékok (kháriszmá), a kegyelem (khárisz) jelenlétének látható, érzékelhető,
sokszor eksztatikus megnyilvánulásai. A kereszténységet követő világi irodalomban Aleiphron-nál (II. sz.) található meg a jóakaratból ajándékozott adomány.
A képzéssel létrejött kháriszmá (kegyelmi adomány, kegyelmi ajándék) a kereszténység előtti irodalomban csak a Septuaginta szövegeiben, illetve szövegváltozataiban három textusban fordul elő. Az első kettő Jézus, Sírák ﬁa könyvében:
7,33 és 38,30-ban, a harmadik pedig a Zsoltárok könyvében: 30/31/22.

1.b. A kháriszmá a Septuagintában
– újszövetségi összefüggések
1.b.1. Jézus, Sirák fia 7,33
1. LXX: Codex Alexandrianus, Codex Vaticanus (A.Rahlfs)
khárisz domátosz enanti pántosz dzontosz,
káj epi nekro mé ápokolüszész khárin.
2. LXX: Codex Sinaiticus
kháriszmá dünátosz enanti pántosz dzontosz
káj epi nekro mé apokolüszész khárin.
3. új magyar katolikus fordítás 1973
„Minden élőlénynek adjál ajándékot,
még a halottól se tagadd meg a szeretetet.”
4. új magyar protestáns fordítás 1975
„Jóakaratot tanúsíts minden élőlénnyel szemben,
sőt még a halottól se vond meg a kegyeletet.”
A Jézus, Sirák ﬁa c. könyv 7,33-ban a khárisz szó fordul elő a Rahlfs-féle kritikai kiadásban, de a Codex Sinaiticusban már a kháriszmá kifejezés szerepel. A
kritikai kiadás az alexandriai és a vatikáni szövegemlékeket fogadja el, melyben a
khárisz domátosz kifejezés áll, míg a sínai kódexben a kháriszmá dünátosz olvasat
található.
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A khárisz és a kháriszmá ránézésre és hangzásra csak a kháriszmá „ma” végződésében különbözik, a domatosz és a dünátosz pedig a szavak első felében.
Némi jelentésbeli különbséggel és egy apró stilisztikai ﬁnomítással találkozunk
a khárisz domátosz és a kháriszmá dünátosz párosban. A dünátsz szó ugyanis hatalmasat, erőset jelent. Talán itt van elrejtve a hatalom és karizma szögemlékben
megközelíthető egyik jelentéstartalma. Az új magyar protestáns szövegfordítás az
„Irgalmasság gyakorlása” címet adja a Jézus, Sirák ﬁa c. könyv 7,32-36-nak:
32. Nyújtsd ki kezed a koldus felé,
hogy teljes áldásban legyen részed.
33. Jóakaratot tanúsíts minden élőlénnyel szemben,
sőt még a halottól se vond meg a kegyeletet.
34. Ne tartsd távol magad a síróktól,
és gyászolj együtt a gyászolókkal.
35. Ne vonakodj meglátogatni a betegeket,
mert ezek szeretni fognak téged.
36. Minden dolgod közben emlékezz végórádra,
akkor sohasem fogsz vétkezni.
A kháriszmá, vagyis az ajándék, az adomány tehát dünátosz, amely hatalmas és
erős valami, egy csodálatos lehetőség, amit gyakorolni kell. A kháriszmá közvetíthető minden ember felé, de különösen is a koldusoknak, az elhunytaknak, a gyászolóknak és a betegeknek. Jézus, Sírák ﬁa a szakasz első versében a koldusokról
ír, görögül: ptokhosz. A Názáreti Jézus pedig a Nyolc Boldogság legelső versében
szintén a koldusokról beszél, Máténál és Lukácsnál is: Mákárioj hoj ptokhoj... –
Boldogok, a koldusok... Jézus, Sirák ﬁa c. könyvének idézett szakaszában most
következik a kháriszmá dünátosz, melyet minden élőre vonatkoztat. Jézus, Sírák
ﬁa 7,34-ben először a sírókkal találkozunk: ápo klájontón – a síróktól. Ez megtalálható Lukácsnál (6,21): hoj klájontesz – a sírók. Ezt követik Jézus, Sírák ﬁa
könyvében a gyászolók, mint Máténál és Lukácsnál a Nyolc Boldogság második
versében. Mindhárom szövegben a pentheo, gyászolni ige különböző származékai
találhatók meg (Jézus, Sirák ﬁa: metá pentúnton pentészon, Máté: hoj pentuntesz,
Lukács: hoj pejnontesz). Lukácsnál mind a sírók, mind a gyászolók megtalálhatók, Máténál csak a gyászolók. Jézus, Sírák ﬁa könyvében először vannak a sírók,
majd a gyászolók, Lukácsnál pedig először a gyászolók és azután a sírók. Jézus,
Sírák ﬁa, Máté és Lukács is befejező versében az élet lezárására utal. Jézus, Sírák
ﬁa 7,36: En pászi tojsz logojsz szu mimnészku tá eszkhátá szu, káj ejsz ton ajóná
úkh hámártészejsz – Minden dolgod közben emlékezz végórádra, akkor sohasem
fogsz vétkezni! A Máté 5,12 és a Lukács 6,23 a végidőben elnyert jutalomról örvendezik. A Jézus, Sírák ﬁa 7,32-36 tehát a „Septuaginta Nyolc Boldogság Szö40

vege”, mely szókincsében és szerkezetében gyakorlatilag azonos az újszövetségi
Máté 5,3-12 és Lukács 6,20-23 verseivel.
A Jézus, Sírák ﬁa 7,32 azt mondja: Nyújtsd ki kezed a koldus felé, hogy teljes
áldásban legyen részed! Itt a kéz azért nyílik meg a nélkülöző felé, hogy adjon,
amiért majd dicséret, áldás jár. A kéz a Szentírásban a erőnek és a hatalomnak is
a jelképe (Deeuteronomium 32,39 – 2Királyok 19,19 – Jób 26,2 – Dániel 11,6).
Az ÚR erős kézzel és kinyújtott karral szabadította ki népét Egyiptomból (Exodus
32,22 – Deueteronomium 4,34–6,21). A kháriszmá-t az közvetíti, aki kinyújtja a
kezét, miként az ÚR. Élő és holt felé közvetítenünk kell a kháriszmá-t. A halottnak
járó kháriszmá: az eltemetés, a végtisztesség megadása.
A kézrátétel, mint gyógyító módszer először a Septuagintában jelenik meg
(2Királyok 5,11). A héber szöveg szerint Naamán annak a reménynek ad hangot,
hogy Illés „elhúzza, meglengeti” a leprával fertőzött testrész fölött, a görög fordító
azonban ezt az igét a „ráteszi a kezét” kifejezéssel fordítja: epithészej tén khejrá
autu epi tón topón) (Vermes G.: A zsidó Jézus. Budapest, 1995. 88. old.).
1.b.2. A khárisz a Septuaginta
és az Újszövetség rokon verseiben
A Jézus, Sírák ﬁa 7,33-ban előforduló khárisz szó megtalálható a Septuaginta és az
Újszövetség néhány egymással kapcsolatban álló versében is:
a) A Genesis 6,8, az Exodus 33,16 és a Példabeszédek 12,2 mutat kapcsolatot
a Lukács 1,30-cal: 1. Genesis 6,8 „De Noé kegyelmet talált az ÚR előtt (euren
khárin enantion Küriú tu Theu”, 2. Exodus 33,16 „én és a te néped megnyertük
jóindulatodat (euréká khárin párá Szoj)”, 3. Példabeszédek 12,2 „A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól (ho eurón khárin párá Kürio)”, 4. Lukács 1,30 „Az angyal
ezt mondta neki: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél (euresz gár
khárin párát o Theo)”.
b) A Genesis 39,21-nek az Apostolok Cselekedetei 7,10-zel lehet kapcsolata:
1. Genesis 39,21 „és kedveltté tette a börtönparancsnok előtt (káj edoken auto
khárin enantion tu árkhideszmofülákosz)”, 2. Apostolok Cselekedetei 7,10 „kedvessé és bölccsé tette Egyiptom királya, a fáraó előtt (káj edoken auto khárin káj
szoﬁán enention fáráo bászileosz Ájgüptu)”.
c) A Példabeszédek 3,34 kapcsolatos a Jakab 4,6-tal és az 1Péter 5,5-tel: 1. Példabeszédek 3,34 „A csúfolódókat Ö megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad (Küriosz hüperéfánojsz ántitásszetáj, tápejnojsz de didoszin khárin)”,
2. Jakab 4,6 „De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja (mejdzoná de didoszin khárin
dio legej: ho Theosz hüperéfánojsz ántitásszetáj, tápejnojsz de didoszin khárin)”,
3. 1Péter 5,5 „mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig ke41

gyelmet ad (hoti ho Theosz hüperéfánojsz ántitásszetáj, tápejnojsz de didoszin
khárin)”.
Az első két Septuaginta-Újszövetség szövegkapcsolatban az Isten előtt elnyert
khárisz-ról, jóindulatról, kegyelemről van szó, míg a harmadik szövegösszefüggésben hangsúlyos magyarázatot találunk arra, hogy a khárisz csak az alázatosaknak jár Isten részéről, míg a kevélyeknek kifejezetten ellenáll.
1.c.1. Jézus, Sirák fia 38,30
1. LXX (A. Rahlfs)
kárdián epidoszej szünteheszáj to khriszmá
2. Codex Vaticanus
kárdián epidoszej szünteleszáj to kháriszmá
3. új magyar katolikus fordítás 1973
„Az agyagot a saját karjával formálja,
miután lábával tette rugalmassá.
Gondosan ügyel a máz készítésére,
s közben a kemence fűtésére gondol.”
4. új magyar protestáns fordítás 1975
„Karjával formázza az agyagot,
és lábaival lágyítja meg ellenállását,
szívét a máz elkészítésére adja,
és álmából felserkenve máris tisztogatja a kemencét.”
A Jézus, Sirák ﬁa 38,30-ban a kritikai kiadásban (A. Rahlfs) a khriszmá szó
szerepel, míg a Codex Vaticanusban a kháriszmá. A két szó között a különbség:
egy „á”. A magyar fordításban a „máz” szót találjuk, mert ezzel lehetett leginkább
visszaadni a szöveg értelmét. A kriszmá miután kenetet jelent, a fordítás helyes.
A kháriszmá már az elkészült kerámiára, cserépedényre utal, amely ebben az értelemben ajándékká lesz. A fejezet 29-30. verse szép gondolatot rejt magában, ha
a kárdiá – kháriszmá, szív – ajándék szó-párra gondolunk: vagyis az ajándék, a
kháriszmá szívvel készül:
29. Így van a fazekas is, aki ül a munkája mellett,
és lábával a korongot forgatja,
mindenre gondot fordít, ami munkájával összefügg,
minden tevékenységét előre kiszámítja.
30. Karjával formázza az agyagot,
és lábaival lágyítja meg ellenállását,
szívét adja az ajándék befejezéséhez,
és álmából felserkenve máris tisztogatja a kemencét.
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1.c.2. A khriszmá az Újszövetségben
A khriejn (bekenni, felkenni) ige rejlik a Khrisztosz (felkent) szóban, a khriszmá
pedig maga a megkenés, a kenet. Az Újszövetségben három helyen fordul elő a
khriszmá szó, mindhárom alkalommal az 1Jánosban a 2. fejezetben (2,20.27 – kétszer). Érdekes, hogy az 1János 2,27-ben található khriszmá szavak más szövegemlékekben kháriszmá-ként szerepelnek (pl. Codex Vaticanus). A vers így hangzik:
„de bennetek megvan az a kenet (khriszmá) is, amelyet Tőle kaptatok, ezért nincs
szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt amire az Ő kenete (khriszmá)
tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság...”. Ha a kháriszmá szavakkal olvassuk
a szöveget és a második helyen még a szövegemlékekben szereplő pneumá-t is
behelyettesítjük, akkor így olvasható a vers: „de bennetek megvan a kháriszmá is,
amelyet Tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket,
sőt amire az Ő kháriszmá pneumá-ja tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság...”. Tehát, mind a Septuagintában, mind az Újszövetségben a Jézus, Sirák ﬁa
38,30-ban és az 1János 2,27-ben a kritikai kiadásban kháriszmá szerepel, de a
Codex Vaticanusban szintén mindkét helyen a kháriszmá szó található.
Az 1János 2,27 összefügg több ó- és újszövetségi verssel (1Sámuel 16,13.
Apostolok Cselekedetei 10,38. 2Korintusi 1,21.). Az 1Sámuel 16,13-ban azt
mondja az ÚR: „azt kend fel (kriszejsz), akit én mondok neked!” Az Apostolok
Cselekedetei 10,38-ban olvassuk: „A názáreti Jézust felkente (ekhriszen) az Isten Szentlélekkel és hatalommal (ho Theosz pneumáti hágio káj dünámej), és Ö
szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek,
mert az Isten volt vele.” A 2Korintusi 1,21-22 mondja: „Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az (khriszász hémász Theosz).
Ö pecsétjével (szfrágiszámenosz) el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta
a szívünkbe (en tájsz kárdíász hémon). A khriszmá és a kháriszmá szavak tehát
nemcsak a Septuagintában, de a vele egy nyelvi egységben lévő Újszövetségben is
azonos jelentést hordozhatnak, adott esetben tartalmaznak is. Isten az, aki a názáreti Jézusnak adta Szent Lelkét és hatalmát, amivel gyógyítani tudott. Pál arról ír,
hogy Krisztus követőit felkente az Isten, és a Lélek pecsétet tett szívükbe. A Jézus,
Sírák ﬁa 38,30 szövege így szólt: „a szívét (kárdián) adja a kriszmá/kháriszmá”.
A Septuagintában tehát jelen van a kárdiá-khriszmá/kháriszmá gondolat-pár csakúgy, mint később az Újszövetségben.
1.d.1. Zsoltár 30,22 LXX
1. LXX
Eulogétosz Küriosz
hoti etháumásztoszen to eleosz autu en polei periokhész.
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2. Teodotion fordítása Origenes Hexaplájában
Eulogétosz Küriosz
hoti etháumásztoszen to kháriszmá autu en polei periokhész.
3. új magyar katolikus fordítás 1973
„Áldott legyen az Úr az erős városban!
Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát.
4. új magyar protestáns fordítás 1975
„Áldott az ÚR,
aki csodálatos hűséggel bánt velem
az ostromlott városban!”
5. Zsoltár 31,21 Tánách
„Báruch Ádonáj
Ki hiﬂi chászdó li beir mácór!”
Bár a kritikai kiadásban az eleosz szó áll, Origenes Hexaplájában a kháriszmával fordították le a Tánách Zsoltár 31,21-ben szereplő hászdó-et.
„Origenész Hexaplájával két célt kívánt elérni: 1. A LXX megbízható szövegét
kívánta rekonstruálni, megtisztítani a másolás során belekerült tévedésektől, hibáktól, hogy érvelni lehessen vele a zsidó ellenvetésekkel szemben, 2. megbízható
iskolai „liber textus”-t adni növendékei kezébe az alexandriai iskolában. Ez az
első keresztény szövegkritikai munka azonban éppen az ellenkező eredményt érte
el, mint amit kitűzött. Nem a szövegek kritikai vizsgálatát eredményezte, hanem a
szövegek kontaminálását, összeolvasztását. (Ez lett az „ókori” Augustinus Merk,
SJ: Novum Testamentum Graece et Latine – 1948) Valójában ma is az a helyzet,
hogy a modern tudományos, kritikai szövegkiadások olyan szöveget kínálnak,
amely egyetlen kéziratos szövegnek sem felel meg. Ez a szövegkritikai munka terén óvatosságra int.” (Vanyó L.: Az egyházatyák Bibliája, a Septuaginta, és a vele
kapcsolatos kérdések. Jeromos füzetek 35. sz. klny. Budapest, 2000.11.)
1.d.2. A cheszed a Tenáchban, az eleosz a Septuagintában
és az Újszövetségben
A cheszed két nagyobb jelentéstartalmat hordoz a Tánácban. Egyrészt szeretetet,
irgalmat, kegyelmet jelent az egyes emberek között, Istennek az irgalmát az ember
felé, az ember szeretetét Isten felé, másrészt kedvességet, kellemet és bájt.
1Mózes 19,19: „Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz (eleosz – cheszed
enántion szu)”. A Genesis 24,14: „és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet (eleosz-cheszed) uram iránt (ti. Ábrahám felé)!” Genesis 40,14: „légy
hozzám hűséges (eleosz-cheszed): említs meg engem a fáraónak”. A Tóbiás 7,12
(Codex Sinaiticus): „A menny Ura... cselekedjen veletek irgalmasságot (eleosz) és
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békességet.” Zsoltár 83,12-ben nemcsak az eleosz, hanem a khárisz szót is megtaláljuk. Az ÚR, az Isten adja mindkét adományát.
A Septuagintában előforduló eleosz közös jellemzője az, hogy Istentől jön, Ő
adja. A cheszed-et fordították többször eleosz-nak.
Az eleosz az Újszövetségben embernek ember iránti könyörületét is jelenti, de
mindenekelőtt Istennek ember iránti irgalmát, pontosabban Istennek Jézus Krisztusban való eleosz-át.
Az eleosz előfordulásai a Septuaginta és az Újszövetség összefüggő verseiben azt bizonyítják, hogy Isten eleosz-t, vagyis irgalmasságot akar (Ozeás 6,6–
Máté 9,13 és 12,7; Mikeás 6,8–Máté 23,23), és ez mindörökre megmarad (Zsoltár
102,11.17. – Lukács 1,50), hiszen bővelkedik az irgalomban, melyből újjá is szült
bennünket (Jézus Sírák ﬁa 16,12 – 1Péter 1,3). A Tánách idézett szövegeiben
(Ozeás, Mikeás, Zsoltár) az eleosz eredetije a cheszed.

1.e. A kháriszmá kapcsolata az Újszövetségben
a dünátosz, az oszkhüsz, a krátosz és a khejr szavakkal
A kháriszmá néhány újszövetségi versben együtt fordul elő a hatalom négy görög
kifejezésével, a dünátosz, az iszkhüsz, a krátosz és a khejr szavakkal. Az erőnek
és hatalomnak ezen négy szava, valamint a kháriszmá külön-külön előfordul a
Septuagintában, de a kháriszmá-val együtt nem szerepelnek.
1.e.1. kháriszmá – dünátosz – khejr
2Timóteus 1,6-7: „Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi
ajándékát (tó kháriszmá tú Theú), amely kezeim rád tétele által van benned (diá tész
epitheszeosz tón khejron mu). Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét (pneumá dünámeosz káj ágápész).”
A 2Timóteus 1,6-7-ben tehát a pneumá-t is megtaláljuk. A szöveg egyértelmű:
a kézrátétel közvetíti az Isten kegyelmi ajándékát, a kháriszmá-t, amely nem más,
mint a dünátosz-nak és az ágápé-nak a lelke, a pneumá-ja.
1.e.2. kháriszmá – iszkhüsz – krátosz
1Péter 4,10-11: „Ki milyen lelki ajándékot (kháriszmá) kapott, úgy szolgáljatok
azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének (kháritosz Theú) jó sáfárai:
ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy
szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi (eksz iszkhüsz), hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom (to
krátosz) örökkön-örökké. Ámen.”
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Az 1Péter 4,10-11 azt mondja el, hogy a kapott kháriszmá Istentől származik,
Istentől kapott erő, hatalom, és célja Isten erejének, hatalmának megdicsőítése.
A kháriszmá tehát egyrészt Isten adománya az embernek, melyet kézrátétellel is
közvetítettek, másrészt Isten ereje és hatalma, és végső célja Isten erejének és
hatalmának a dicsőítése. Isten a kézrátétellel olyan kháriszmá-t adott, amely az
erőnek és az ágápé-nak, a szeretetnek a pneumá-ja.

2. A hatalom
2.a. Szóelemzés
2.a.1. A görög gondolkodás
A mindennapi szóhasználat a ﬁlozóﬁát megelőző időszakban a dünámisz szón testi
és szellemi erőt, képességet értett (Homeros: Odüsseus 2,62 Ilias 8,294 Thukidides
7,21 Isokrates II,12 Xenophon: Historia Graeca 4,4,5). A fogalom különösen a
beszédmódban fejlődött: „a szokás hatalma”, „a sors ereje”, „a tudás hatalma”. A
hatalom szó a metaﬁzikai gondolkodás elemévé is vált. Platon nemcsak az ember
hatóerejét, hanem egyáltalán létező képességét, az azt megvalósító lehetőséget érti
rajta (Sophista 247c. Resbublica 477c.6-15.). A létezőt Platon úgy határozza meg,
hogy az tulajdonképpen dünámisz. Aristoteles abban az értelemben használja a
fogalmat, amennyiben azt a maga kezdeti formájában meghatározza, mint mozgást és változást, amely egy másik fölötti uralkodást tesz lehetővé (Metaphisica
1046a.11-13. Phisica 255b.30f.). Tehát a dünámisz Aristotelesnek alapfogalma az
energejá és az entelekhejá mellett, amelyek a belső lényegi kiteljesedésére utalnak.
A fogalomnak ezen aspektusa nem nyomta el az általános jelentést. Platonnál
megtalálható a hatalom, mint természetes jog, erőérvényesítés (Gorgias). A meztelen
hatalommal (biá) szemben azonban az emberi hatalom áll az értelem vezetése alatt.
Platon etikus jelleggel ruházta fel a hatalmat és hatalommal ruházta fel az ethoszt. Úgy
határozta meg Platon az erényt is, mint a dünámisz-t, amely képes a politikai rendet
felépíteni és fenntartani (Respublica 477c/d.). Aristoteles felállítja az áreté ethoszát,
miszerint az önuralomhoz megfelelő létdiszpozíció szükséges. Ezzel a hatalom kapcsolatát hangsúlyozza az ember testi-lelki rendszerében (Ethica Nicomachea 1105b
20/1106a 6). Az antik etika ebben az értelemben követeli az individuális támaszt.
Epiktetosz a Stoa-ban ezt a szabályt fogalmazza meg: „Iparkodj, hogy azzá legyél,
amire képes vagy – dünászáj).” Az az úr mindenek felett, aki a hatalmat birtokolva
megtagadhatja azt, amit mindenki kíván, vagy éppen nem kíván (Enchiridion 14.).
Ezen individuál-etika és politikai sík közös metaﬁzikai alapja a hatalom-képesség
megléte. Ez egyben a szabadság meg-tapasztalását jelenti. Ha a hatalom cselekvési
lehetőséggel párosul, akkor tartozik hozzá szükségszerűen a szabadság.
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2.a.2. A Biblia
A Septuagintában általában dünűmisz-szal adják vissza a chájil szót (138-szor),
vagy a cává (113-szor), és legtöbbször az ÚR hatalmát jelenti (pl. Exodus 14,28).
Sok helyen a dünámisz szó magára az ÚR-ra vonatkozik. Előfordulnak még más
alakok is, elsősorban a gevurá (13-szor fordították a gevurá-t dünámisz-nak: pl.
Bírák 5,31 8,21 1Krónikák 19,11 és 33-szor dünásztejá-nak). A gevurá erőt, hatalmat, felső hatalmat, uralkodó erőt jelent. Ezért a LXX-ben a dünásztejá előnyben
részesül, és az iszkhüsz a dünámisz mellett áll. A személyes Isten hatalma az emberi fölé magasodik. A háttérben ott van a természetes erő és a mágia is. Isten hatalma elsősorban a történelemben védi meg népét. Hatalmát elsődlegesen a Vöröstengeren való átkelés hagyománya hordozza (Exodus 15,6.13; Deuteronomium
3,24; 9,26.29.). Isten alkotta a földet és annak adja akinek akarja. A nép, tapasztalatának alapján az egyetlen Istent, mint menedékét és erejét dicséri (Zsoltár
45/46/,1; 1Sámuel 22,23). Isten ereje azoknak, akik benne hisznek a Lélek által
(Mikeás 3,8: „betölt az ÚR lelke erővel”). Isten lélek és nem hús, nem test, ezért
minden teremtményt túlél (Izajás 31,3). Ezért a Septuagintában a legtöbb helyen
nem a dünámisz áll, hanem az iszkhüsz, az erő (héberül: kóách – Izajás 61,1 és
az óz). Az óz 21-szer iszkhüsz-nek van fordítva, 28-szor pedig krátosz-nak. Izrael
nemcsak képességet hordoz, hanem reálisan birtokolja is Isten hatalmát.
Izraelnek és az induló keresztény Egyháznak a világképe azonos volt. A hatalom nem más, mint egy karakterisztikus, erős ember, akinek hivatala és méltósága
van (pl. idősek, szülők), de jelenti az államot és az uralkodót is. A kozmosz az
ókorban egy dinamikus, öntörvényű egész volt. A káosz fölötti győzelem a hatalom műve (Genesis 1,1; Izajás 51,9). A kozmosz a hatalomnak, a háborúnak és
a szellemnek a területe. A kései antik világkép létrejöttekor nem volt a hatalom
fogalmában világos választóvonal a vallások, a mágia, a tudomány, illetve a ﬁzikai és szellemi világ között. A kozmosz dinamikus struktúrájában, annak hatalmi
hierarchiájában istenek, csillagok angyalok, felsőbbségek uralkodtak az egyetlen
transzcendens Isten alatt. Ezen egységes világbirodalom részegysége volt az állam is.
A gonosz hatalom, a sötétség fejedelme (sátán) alá volt rendelve démonjaival együtt. Tehát a theodicea gyakran dualizmusban élt. A gonosz hatalmától és
seregétől a megszabadulást a jó hatalmának segítségével lehetett elérni, vagy pedig jövőbetekintő praktikákhoz, mágiákhoz, misztériumkultuszokhoz fordultak.
Jelentős a hatalom szó antik kincsesháza (nevek, áldások, átkok), a titkos kinyilatkoztatásnak a megismerésére (gnosis).
A bibliai gondolkodásban minden hatalom Istennek van alárendelve, a gonosz
hatalma is: nincs dualizmus. Az Isten Lelke a szolgáló Isten karizmatikus felhatalmazásának jellegzetes közvetítője, amikor is a bírák, királyok, próféták, apostolok
és maga Krisztus is Isten nevében beszél és cselekszik. A világ kezdetén lett min47

den, a kozmikus hatalom is Krisztusban és érte megalkotva. Krisztus győz a hatalom fölött a föltámadásban (Efezus 1,20-22). Vele szemben áll a hatalom, vagyis
a bűn és a halál és hatalmasságaik (Efezus 2,1-3). Az Egyház missziója lelki és
szellemi harc is (Efezus 6,12.17; Héber 10,12). Aki hallja az evangéliumot és hisz
benne, az győz a hatalom fölött (Római 8,37-39). Ha minden hatalom legyőzetett,
akkor Krisztus hatalma és az Egyház missziója befejeződik és Isten lesz minden
mindenben (1Korintusi 15,24-28; Héber 2,8).
2.a.3. A zsidó apokaliptika
A zsidó apokaliptikában várakozás van Isten hatalmának eljövetelére. Itt előtérbe
kerül a gevurá, ellentétben a kóách és az óz fogalmakkal, és úgy jelenik meg, mint
a végidők isteni ereje. A qumráni iratokban, mindenekelőtt a Háborús Tekercsben
látszik, hogyan győz Isten hatalma a világosság és sötétség ﬁainak harcában. A
végidőkben mintegy befejezésként bekövetkezik az egész világ demonstrációja
Isten hatalmaként (gevurá), melyet előbb Izrael fog megtapasztalni (1QM 11,112,5). A harcban ott lesznek a hatalmasok: gibbórim, akik az angyalokat jelentik.
Isten hatalmas, erős hősként jelenik meg gibbór, aki létrehozza a kozmikus fordulatot (1QM 12,9 1QH 6,30). A világot átfogó küzdelem világuralomhoz vezet,
mely a sátán uralmának végét is jelenti (Assumptio Mosis 10,1; Dán Testamentuma 5,13-6,4). A messiás is győztes harcosként jön el Isten végső demonstrációjára
(Salamon Zsoltárai 17,24.42.51). Isten hatalma lényegi fogalom, mely a korai zsidó irodalomban a gevurá – alakban Isten nevének körülírásaként jelenik meg, de
nem ismét isteni hatalmakkal, sátánnal és démonokkal szövetségben. A bölcsesség
Isten erejének tükreként jelenik meg (Bölcsesség 7,25). A Tóra is erőként, Isten
erejeként kerül leírásra (Mechilta 3,1 az Exodus 15,2-höz).

2.b. A hatalom a Septuagintában – újszövetségi összefüggések
2.b.1. Az áreté, a dünámisz, az ekszusziá, az iszkhüsz, a krátosz és a khejr
szavaknak a Septuaginta és az Újszövetség közti kapcsolata
2.b.1.1. Az áreté
A Septuagintában előforduló áreté-t Izaiásnál (42,12 és 43,21) magyarra dicséretnek, az 1Péter levélben (2,9) pedig nagy tett-nek fordítják. Mindhárom esetben
Isten áreté-jéről van szó.
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2.b.1.2. A dünámisz
– Az Exodus 9,16-ot (Codex Alexandrinus) idézi a Római 9,17: „Éppen arra
rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat (en szoj tén dünámin mu) , és
hogy hirdessék nevemet az egész földön.”
– Az 1Krónikák 29,11 doxológiáját pedig a Római 9,17 idézi: „tied legyen a
dicsőség, a tisztesség és a hatalom (tén dünámin).”
– Az Izajás 34,4-ben szereplő háj dünámejsz tón uránón (Codex Vaticanus –
recensio Luciani) a Máté 24,29. Márk 13,25. Lukács 21,26-ban az egek tartóerőiként szerepelnek.
– A dünámisz árut, javakat, eladandó készítményeket jelent Ezékiel 27,18-ban
és a Jelenések 18,3-ban.
– A Habakuk 3,19 szerint: „Küriosz ho Theosz dünámisz mu” – vagyis az ÚR,
az Isten az én hatalmam. Ezt idézi az 1Korintusi 1,24, ahol megjelenik Isten Krisztusa: „Khriszton Theu dünámin káj Theú szoﬁán”, így Krisztus hatalma.
A dünámisz tehát a Septuagintában és az Újszövetségben azonos jelentést is
hordoz. Ezen jelentéstartalom az istenfogalomban bővül: Krisztusra vonatkoztatva.
2.b.1.3. Az ekszusziá
A Dániel 7,14 nagy üzenete: „Hatalma az örök hatalom (hé ekszúsziá autú
ekszusziá ajóniosz), amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.”
az Újszövetségben Jézus önértelmezésében jelenik meg (Máté 28,18): „Nekem
adatott minden hatalom mennyben és földön (pászá ekszúsziá).” Ezen pászáj
ekszúsziáj-jal találkozunk a Dániel 7,27-ben is, mely versben az ekszúsziá, mint
királyi hatalom kerül előtérbe.
2.b.1.4. Az iszkhüsz
Az iszkhüsz miként a Septuagintában, úgy az Újszövetségben is Isten hatalma.
– 1Krónikák 29,11: „Tied, Uram, a nagyság, a hatalom (dünámisz) és a fenség, a ragyogás és a méltóság (iszkhüsz)” – Jelenések 5,12: „övé legyen az erő
(dünámin) és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom (iszkhüsz)”.
– Izajás 2,10.19.21.: „az ÚR félelmes fensége (tész iszkhüosz autu)” –
2Tesszaloniki 1,9: „az Ö dicső hatalmától (tész iszkhüosz autu)”.
2.b.1.5. A krátosz
A krátosz hasonló módon a Septuagintában és az Újszövetségben is az ÚR erejét
és hatalmát jelenti.
– Zsoltár 89,11: „Ki tudja, milyen erős (to krátosz) haragod” – Lukács 1,51:
„Hatalmas (krátosz) dolgot cselekedett karjával”.
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2.b.1.6. Az iszkhüsz és a krátosz
Az iszkhüsz és a krátosz együttesen is előfordul a Septuagintában és az Újszövetségben hatalom és erő jelentéssel, és az Efezusi 1,19 tanúsága szerint ez Krisztusban munkálkodik.
– Izajás 40,26: „Olyan hatalmas és erőteljes (en krátej iszkhüosz)” – Efezusi
1,19: „és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma (tész dünámeosz autu) rajtunk,
hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével (tén energeján tu krátosz tész
iszkhüosz autu) (1,20:) munkálkodik a Krisztusban”. – Efezusi 6,10: „erősödjetek
meg az Úrban és az ő hatalmas erejében (en to krátej tész iszkhüosz autu).”
2.b.1.7. A khejr
A kheijr szó az ember és az Isten részéről kap megfogalmazást a Septuaginta és az
Újszövetség közös verseiben. Az emberi rész pozitív megjelenése a gyűrű kézrátétele (Genesis 41,42 – Lukács 15,22), negatív az emberkéz alkotta csinálmányok
(Izajás 17,8 – Jelenések 9,20) és a „mosom kezeimet” jelenet (Deuteronomium 21,7
– Máté 27,24). Isten ostorozza az embert bálványimádása miatt (Deuteronomium
4,28 – Jeremiás 1,16 – Apostolok Cselekedetei 7,41), de kezét felemelve könyörög
az emberért (Deuteronomium 32,40 – Jelenések 10,5-6). Az ÚR büntet, ha kell
(Bírák 2,15 – Apostolok Cselekedetei 13,11), de meg is szabadit (Mikeás 4,10 –
Lukács 1,74). Isten megjelöli az embert (Izajás 44,5 – Jelenések 13,16) és végül
mindent, vagyis minden hatalmat a Fiú kezébe adott az Atya (Dániel 1,2 – János
3,35).
– Genesis 41,42: „és letette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről és József kezére
tette (ápó tész khejrosz – epi tén kheirá)” – Lukács 15,22: „húzzatok gyűrűt a
kezére (ejsz tén kheirá)”.
– Deuteronomium 4,28: „olyan isteneket kell szolgálnotok, amelyeket emberi kéz készített (ergojsz khejron anthropon)” – Jeremiás 1,16: „kezük alkotásai
(tojsz ergojsz ton khejron auton) előtt borultak le” – Apostolok Cselekedetei 7,41:
„Elkészítették a borjút, ... gyönyörködtek kezük munkájában (en tojsz ergojsz tón
khejrón autón)”.
– Deuteronomium 21,7: „Nem a mi kezünk (khejresz) ontotta ki ezt a vért” –
Máté 27,24: „Pilátus... megmosta a kezét (tász khejrász)”.
– Deuteronomium 32,4o: „Kezem (tén khejrá mu) az égre emelem, s mondom:
Örökké élek én!” – Jelenések 10,5-6: „az angyal... felemelte jobb kezét (tén khejrá
autu) az égre, és megesküdött az örökkön-örökké élőre”.
– Bírák 2,15: „az ÚR keze (khejr Küriú) bajt hozott rájuk” – Apostolok Cselekedetei 13,11: „az Úr keze (khejr Küriú) rajtad van, és vak leszel”.
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– Izajás 17,8: „Nem tekint (ti. az ember) keze alkotásaira (epi tojsz ergojsz tón
khejrón autón)” – Jelenések 9,20 „nem tértek meg kezük alkotásitól (ek tón ergón
tón khejrón autón)”.
– Izajás 35,3: „Erősítsétek a lankadt kezeket (khejresz)” – Zsidók 12,12: „a
lankadt kezeket (tász khejrász) ... erősítsétek meg”.
– Izajás 44,5 Codex Vaticanus: „A harmadik a kezébe (khejr autú) írja: én az
ÚRé vagyok!” – Jelenések 13,16: „jobb kezükön (epi tész khejrosz autón) vagy
homlokukon bélyeggel jelöltessenek meg”.
– Izajás 49,2: „keze (tész khejrosz autú) ügyében tartott engem” – Jelenések
1,16: „jobb kezében hét csillagot tartott (en té deksziá khejri autu)”.
– Izajás 65,2: „Kitártam kezemet (tász khejrász mu) naphosszat” – Római
1o,21: „Egész nap kitártam karjaimat (tász khejrász mu)”.
– Dániel 1,2: „Az ÚR a kezébe (ejsz khejrász autú) adta Jójákimot” – János
3,35: „Az Atya szereti a Fiút, és kezébe (en té khejri autú) adott mindent.”
– Mikeás 4,10: „ott vált meg téged az ÚR ellenséged hatalmától (ti. kezétől) (ek
khejrosz ekhthron) – Lukács 1,74: „ellenségeink kezéből (ek khejrosz ekhthron)
megszabadulva”.
– Mikeás 5,12: „kezed csinálmánya (tojsz ergojsz tón khejrón szu)” – Jelenések
9,20: „kezük alkotásaitól (ek tón ergón tón khejrón autón)”.

2.c. pneumá és dunámisz
2.c.1. A pneumá és a dünámisz együttes előfordulásai a LXX-ban
A pneumá és a dünámisz a Septuaginta következő verseiben található meg együtt:
4Királyok 2,16. 1Krónikák 12,18. Judit 10,13. Zsoltár 32/33/,6. 47/48/,7-8. Bölcsesség 11,20. Zakariás 4,6. 2Makkabeus 3,24. A Zakariás könyvben található vers
így hangzik (4,6): „Az ÚR igéje ezt mondta Zerubábelnek: Nem hatalommal és
nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a Seregek Ura (Úk en dünámej
megálé en úde en iszkhüi, áll”é en pneumáti mu, legej Küriosz pántokrátor.)”.
Isten lelke tehát nem azonos ennek a világnak a hatalmával és erőszakosságával. Isten Lelke ható erő és hatalom, melyre áldás száll, amint ez a Zakariás 4,7
végén, vagyis a következő versben áll.
2.c.2. A pneumá ás a dunámisz azon előfordulásai a LXX-ban,
mely versek az Újszövetségben is megtalálhatók
A pneuma és a dunamisz szavak néhány alkalommal együtt szerepelnek a Septuagintában és megtalálható párhuzamos versük az Újszövetségben is. Ezekben
az újszövetségi versekben azonban ezek a szavak nemigen szerepelnek együtt.
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A szövegek mégis közvetítik Isten lelkének és hatalmának karakterét (4Királyok
2,16 – Apostolok Cselekedetei 8,39; LXX Zsoltár 32,6 – 2Tesszaloniki 2,8; 2Makkabeus 3,24 – Héber 12,9).
A 4Királyok 2,16-ot megelőző versek leírják Illés próféta elragadtatását egy
tüzes harci kocsi által. A prófétatanítványok, ötven férﬁ (hüjoj dünámeosz), addig
unszolta Elizeus prófétát, amíg megengedte, hogy elmenjenek és keressék Illést:
„hátha az ÚR lelke ragadta el, és letette valamelyik völgybe.” Az Apostolok Cselekedetei 8,39-ben az etióp kincstárnok jött kocsiján és miután „valami vízhez”
értek megkeresztelkedett, majd mint Illést, Fülöpöt is elragadta a pneumá Küriú. A
4Királyok 2,16-ot megelőzi egy jelenet, amikor is Elizeus Illés palástjával ráütött
a Jordánra, mely kettévált és átment rajta. Tehát mind a 4Királyok-ban, mind az
Apostolok Cselekedeteiben Isten lelke elragadja, magához ragadja Illést és az etióp kincstárnokot. Illés prófétaként karizmatikus személy volt, ugyanígy az etióp
kincstárnok is azzá lett megkeresztelkedésekor.
A LXX Zsoltár 32,6: „Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának
lehelete.” A mondat második fele így hangzik a Septuagintában: „káj to pneumáti
tu sztomátosz autu pászá hé dünámisz autón”. A 2Tesszaloniki 2,8-ban a törvénytipró megsemmisítéséről ír: „akit az Úr (Jézus) meg fog ölni szájának leheletével”,
„on ho Küriosz (Iészusz) ánelej tó pneumáti tú sztomátosz autú”. Az ÚR szájának
lehelete tehát olyan erő, olyan hatalom, amely a karizmák adományozójától, birtokosától ered és képes a sátáni hatalom megsemmisítésére.
A 2Makkabeus 3,24 arról ír, hogy: „nagy jelet tett a lelkek hatalmas Ura,
úgyhogy mindazok, akik odamerészkedtek, megrettentek Isten hatalmától” (tén
tu Theú dünámin). A Héber 12,9-ben ez áll: „nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?” (tó pátri tón pneumátón káj
dzészomen?). Az ÚR, Izrael Istene, az Atya a lelkek ura, hatalommal rendelkezik,
mely hatalomnak a léte, a teremtménynek a létezését teszi lehetővé.

Befejezés
A Septuagintában nincs jelen az első században jelentkező hatalom és kháriszmá
problematika, mely az induló kereszténység írásaiban maradhatott ránk, elsődlegesen az Újszövetségben és az azt követő korai keresztény írásokban.
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Az egyházstruktúra fogalmi elemei
az antik világban, a Septuagintában
és az azt követő zsidó irodalomban
Bevezetés
Az első század fordulóján a szíriai Antiociában már a mai, görög típusú egyházstruktúra működött. Antiochiai szent Ignác leveleiből kirajzolódik a
monepiskopátusként (ti. egy gyülekezethez egy püspök tartozott) működő helyi
keresztény gyülekezet, benne a diákonosz, a preszbüterosz és az episzkoposz. Az
ókori zsidóság vallási-társadalmi szerkezete folyamatosan alakult, csiszolódott.
Most szeretnénk bepillantani elsődlegesen a Septuaginta világába, de röviden
az azt megelőző ókori-antik gondolkodásba is, majd a vele párhuzamos biblián
kívüli szövegemlékekbe. Hat fogalmat fogunk megvizsgálni: a szünágogét, az
ekklésziát, a hiereuszt, a preszbüteroszt, az episzkoposzt és a diákonoszt.

1. szünágogé
a) eredet
A szó profán jelentése a görögben Thukydides (II.18,3) óta kimutatható (attikai:
kszünágogé). Az ágo igéből származó szó jelentése: összehívni, összehozni, összegyűjteni, egyesíteni. Vonatkozik személyekre: szünágogé ándrosz káj günájkosz –
férﬁ és nő összepárosítása: Platón, Theaetetus 150a; szünágogé tón okhlón – a tömegek gyülekezete: Polybius 4,7,6; és dolgokra: szünágogé khrémátón – tárgyak/
vagyon gyűjteménye: Democritus, Fragmentum 222, Aristotelés a törvények gyűjteményét értette alatta, episztolón szünágogáj – levelek gyűjteményei: Memphisi
Könyvkatalógus Kr. e. III. sz.), szünágogé tón szitikón kárpón – a gabona termésének betakarítása: Diodorus Siculus, V.21,5, szünágogé káj ektászejsz sztrátiász – a
hadsereg összehívása és csatasorba állítása: Platón, Resbublica VII.526d. Átvitt
érelemben jelenti az arc (Isocrates: Orationes 9,44), a homlok és a szemöldök
ráncolását és összevonását (Aristotelés: Problemata 4,2p.876b.10). A ﬁlozóﬁában
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a plátóni dialektikában az összefoglalást jelenti (szünopszisz: Platón, Resbublica
VII.537c), ellentétben a diájrejszisz-szel – szétválasztás: Platón, Phaedrus 266b. A
logikában befejezést, következtetést, a bizonyítás levezetését jelenti (Aristotelés:
Rhetorica II.23. p. 1400.26; III.9. p. 1410a.22; Sextus Empiricus: Pyrrhoneae
Hypotyposes II.135.143.170).

b) Septaginta
A szünágogé mintegy 200 alkalommal fordul elő a Septuagintában. Legtöbbször az
édá – 130-szor, és a káhál – 135-ször fordításaként. 20 alkalommal más héber szót
ad vissza, amikor is 16 héber szó megfelelőjeként jelentkezik. Az édá főleg az Exodus, a Leviticus és a Numeriben található, a Deuteronomiumban egyáltalán nincs.
A káhál elsősorban a Deuteronomiumban, Ezdrás, Nehemiás és 1-2Krónikák-ban
kihirdetést, felhívást, összegyűlést jelent egy vallási ünnepre, bírósági alkalomra
vagy háborúba. Ebben az értelemben használja a Septuaginta az ekklésziá és a
szünágogé szavakat (Péld 5,14: en meszo eklésziász káj szünágogász: az ekklésziá
és a szünágogé körében). Elsősorban a szünágogé hordozza a két héber szó jelentését, bár nem teljesen világos, hogy mikor melyik szóval történik a fordítás.
A Zsoltár 40(39),10-ben a „káhál ráv”-ot egyszer ekklésziá megálé-nak – nagy
ekklésziá, egyszer pedig szünágogé pollé-nak – nagy szünágogé fordították.
A szünágogé jelenti a termés betakarítását (Exodus 34,22); állatok és emberek,
tárgyak összegyűjtését: pl. Jób 8,17: kőhalom, Leviticus 11,36: vizek összegyűlése, Dániel 11,10: néptömeget, Jeremiás 6,11: körtáncot járók csoportja, Szofóniás
3,8: a népek seregei. Az édá fordításakor jelentkezik igazán eredeti jelentése, a
gyülekezés. Méhraj a Bírák 14,8-ban, a Zsoltár 68(67),31-ben egy bikacsorda,
Ezékiel 38,4: a lovak és lovasok nagy tömege, Ezékiel 26,7: a barbárok serege,
Ezékiel 32,22: a seólba eltemetett teljes asszír sereg parancsnokaikkal együtt.
A szünágogé az 1Makkabeus 14,28-ban így olvasható: „a papok, a nép, a nemzetségfők és az ország véneinek nagygyűlésén”. Elsősorban Izrael teljes közösségét jelenti a szó, tehát nem tisztán vallási fogalom, de van kultikus és jogi értelme
is. Többes számban a pészáchi vacsoránál fordul elő (Kivonulás 12,6.46). Isten
a szünágogéban akarja magát megdicsőíteni (Leviticus 10,3). A szünágogé előtt
kellett felelni emberölésért (Józsue 20,9), és ítéletet is hozott (Numeri 35,12.24).
A szünágogénak, a közösségnek volt feladata a káromkodónak és a szombat megszegőjének a megkövezése (Leviticus 24,14; Numeri 15,36).
Jóllehet a Septuaginta fordítója a szünágogét csak a zsinagógai közösségre
érti, eredeti karaktere nem veszett el. Mózes és Áron a szünágogéhoz beszéltek:
„Azt mondta Mózes és Áron Izrael ﬁainak egész szünágogéjához:” (Exodus 16,6).
Ez a szünágogé azonban nem volt ideális gyülekezet, gyakran nevezi ponérá-nak
(ponérá – rossz, gonosz): Numeri 14,27.35. Ez a gyülekezet azonban átéli Isten
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csodáját is (Exodus 16,4; Numeri 20,11). A szünágogé Kore – Koré szünágogéja):
Numeri 16,1 mellett ott áll a szünágogé Küriu – az ÚR szünágogéja: ádát Ádonáj:
Numeri 27,17 és a kehál Ádonáj: Numeri16,3. Izajás 56,8-ban a végidőkben
szétszóratásból összegyűjtöttek szünágogéját jelenti, az Ezékiel 37,10 szerint
szünágogét fognak alkotni Izrael házának, az Isten lelke által megelevenülő halottai.
Az ószövetségi apokrifekben érezhető az összegyülekezet felbomlása és a
szünágogé fogalmának a helyi gyülekezetek felé való eltolódása (Jézus Sírák ﬁa
4,7; Zsuzsanna 41,60).

c) zsidó források
A görögül beszélő zsidóság folytatta a Septuaginta szóhasználatát. Szerepel eredeti
jelentése, a „vizek gyülekezete” (Josephus: Antiquitates 15,36), és gyűlés értelme
is (ibid. 19,305). Sokszor jelenti a zsidó gyülekezetet is. A Septuagintával ellentétben egyes zsinagógai gyülekezetet kezd a szó jelenteni. Bizonyítják ezt a római zsidó sírfeliratok, ahol a zsinagógák híres személyekről vannak elnevezve: szünágogé
Augusztészion – Agrippészion – Hérodion. Másokat római városnegyedekről vagy
iparuk után neveztek el: szünágogé calcariensis (mészégető). A Vernaculi gyülekezet a Rómában meghonosodott zsidók,a szünágogé Hebreon-t pedig a Palesztínával
összeköttetésben maradottak alkották. A Pantikapaionból (Krím) származó zsinagóga feliratoknál a szünágogé tón Judájon a zsidók gyülekezetét, a proszeukhé pedig az imaházat jelentette. Egy Stobi (Macedonia) feliraton a szünágogé – gyülekezet és a hágiosz toposz – szent hely egymástól el van különítve.
A Septuaginta ismeri a zsinagógát, mint gyülekezeti házat is. Ez a metonymia,
fogalomi változás a diaszpórában ment végbe. Bizonyítja ezt Philo (Quod omnis
Probus Liber sit 81) és Josephus is (Bellum Judaicum 2,285.289; 7,44; Antiquitates
19,300). A gyülekezetet és a zsinagóga épületet ugyanazzal a névvel illették. A
proszeukhé szó először az imádság aktusát, később az istentiszteleti helyet, az
imaházat jelentette. A Jak 2,2 az egyetlen újszövetségi hely, ahol a szünágogé keresztény istentiszteletet is jelent.
Qumránban az édá elsődleges jelentést kapott. A qumráni gyülekezet magát eszkatológikusnak tartotta (Közösség Szabályzata 1Qsa 1,1; 1,12; Háborús Tekercs
1QM 4,9). Az édá már nem jelenti Izrael teljes gyülekezetét, hanem csak egy kiválasztott maradékot. Nem világos, hogy mit értettek Qumránban a gyülekezet házán,
talán a „gyűlés házát” (Háborús Tekercs 1QM 3,4 bét-móéd – gyülekezeti ház).
Az édá és a káhál is jelenti a gyülekezést a Talmudban (Ávót 4,11; Megillá
1,1) vagy a gyülekezetet (Bechórót 5,5) és csak ritkán a zsinagógát, mint épületet (Érubin 10,10; Jeruzsálemi Talmud Szánhedrin 8,2). A gyülekezeti házat az
arám bét-kenistá – gyülekezeti ház és a héber bét-hákenászá – gyülekezeti ház
56

jelentette. A kettő egymás mellett élt. Az Izajás 56,7-ben a bét-teﬁlá – imaház a
görög fordításban: proszeukhé. A há-bét – a ház egyszerűen a ho ojkosz – „a ház”
megfelelője.

2. ekklésziá
a) eredet
Az ekklésziá az ek-káleo igéből származik, és a hadsereg gyülekezési felhívására
használták. Már Euripidés és Hérodotos (Kr. e. V. sz.) is ismerték. Az antik polisz
teljes jogú polgárainak összgyülekezetét jelentette. Évente meghatározott módon,
időben Athénban kb. 30-40 alkalommal jöttek össze, máshol ritkábban. Rendkívüli esetekben is ekklésziát tartottak pl. bíráskodást hazaárulás esetén. Ezen 400
tagú tanács hatásköre volt a törvényekről való döntés. Megválasztották a hivatalnokokat, minden fontos bel- és külpolitikai ügy is hozzájuk tartozott, így a szerződések, szövetségek, pénzügyek, háború és béke. Az ekklésziá imával és a város
isteneinek való áldozatbemutatással kezdődött. Minden polgárnak joga volt szólni
és javasolni, de csak a folyó ügyhöz és akkor, amikor ehhez véleményt kértek. A
határozat akkor volt érvényes, ha egy meghatározott számot elértek. A szavazás
kézfeltartással és fennhangon történt (Thukydidés I,87), szavazótáblákkal vagy
kis kövekkel, pontosan meghatározott módon (Xenophón: Historia Graeca 1,7,9).
A népszuverenitás testületeinek más elnevezései is voltak: áliá – gyűlés, ágorá
– gyűlés, piac. Az ekklésziát használták a poliszok összességére is. Bizonyos
funkciókra voltak külön kifejezések is: thiászosz – kultikus gyülekezés az istenség tiszteletére, kojnon – közösség, szünodosz – összejövetel, gyülekezet az azonos úton járók csoportja, ami a tanításra is vonatkozott, ami az Újszövetségben
is megtalálható. Az ekklésziádzo jelentése: összegyűlni, az ekszekklésziádzomáj
– gyülekezni ige csak egy helyen található meg a Septuagintában.
Platón és Xenohpón írásaiban az démosz – nép gyülekezeteként szerepel. Így
volt ez Athénban és a legtöbb görög poliszban. A polgárokat a herold összehívta,
elhívta, kihívta valahonnan. A biblikus ókeresztény szemléletben Isten Krisztusban kihívja az embereket a világból.
Az ekklésziá népgyűlés jelentése az Apostolok Cselekedetei 19,32-ben is megtalálható. A Septuaginta ekklésziáját az Újszövetség a tu Theu – Isten ekklésziája,
illetve az en Khriszto Jészu – Krisztus Jézusban pontosítja. Kérdés, hogy az
ekklésziá ezen ókeresztény jelentése a Septuagintából vagy az antik világból nyerte-e el kultikus jelentését, vagy mindkettőből? Pál minden ó- és újszövetségi gyülekezetet Krisztusra értett. A korai pogány-görög-keresztény gyülekezetek nemigen ismerték az ószövetségi összefüggéseket, őket a szó általunk ismert jelentése
ragadta meg, ami így számukra előképe lett a keresztény fogalomnak.
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b) Septuaginta
Az ekklésziá a Septuaginában kb. 100-szor fordul elő, ebből 22-szer az apokrifokban. A káhált általában az ekklésziával adja vissza a Genesis, Leviticus és a
Numeri. 21 alkalommal szünágogénak fordítja, illetve okhlosz-nak – népömeg: pl.
Jeremiás 31,8; Ezékiel 16,40; 17,7), és pléthosz-nak – tömegnek is: Exodus 12,6;
2Krónikák 31,18).
Ezzel ellentétben a héber édát elsősorban a szünágogé adja vissza, néhány más
fordítástól eltekintve (démosz – nép: Szám 4,34; episzüsztászisz – felkelés, felhívás: Numeri 17,5; bulé – tanács: Zsoltár 1,5). A szünágogé lehet a káhál és az édá
megfelelője is, de az édát sohasem fordítja ekklésziával.
A káhál valószínűleg rokon a kól – hang szóval. Felszólításnak, felhívásnak lehet fordítani. A Szentírás legrégibb hagyományában ritkán jelenti a háborúra való
felhívást (Genesis 49,6; Numeri 22,4; igeként: 2Sámuel 20,14; 1Királyok 12,21),
amennyiben ez alatt a népet (ám) értették, néha az egész népet (Numeri 16,33). A
Deuteronomium időszakában (Kr. e. VII. sz.) a káhál jelölte a Sínai hegynél szövetségkötésre összegyűlt közösséget (Deuteronomium 9,10; 10,4), mely közösséget az ÚR gyülekezetének minősítette (Deuteronomium 23,2). Később mintegy
elveszítette vallásos értelmét (pl. 1Királyok 8,65; 12,3) és egyszerűen népi gyülekezetet jelölt (Jeremiás 44,15 és a fogság után helyenként: Ezdrás 10,1; Nehemiás
8,2 beleértve az asszonyokat és valószínűleg a gyerekeket is). Ezékielnél a szó 15ször, legtöbbször a Krónikákban fordul elő (30-szor) ismét vallásos jelleg nélkül,
a hadsereg összehívására vonatkozott, nemcsak zsidókat értve ez alatt (Ezékiel
17,7: Egyiptom; 27,27 Tyrus; 32,22 Asszíria).
A Papi Kódex sajátos szava a gyülekezetre az édá. A Krónikákban jelenti a király által összehívott vezéri tanácsot, vallási vonatkozásban szerepel a frigyszekrény szállításánál (1Krónikák 13,2.4). A káhál jelöli az igazakat (Zsoltár 22,23;
89,6), a jámborokat (Zsoltár 149,1) és a gonoszokat is (Zsoltár 26,5). A káhál tehát
felhívás volt háborús szolgálatra, politikai tanácskozásra, bírósági ülésre és kultikus összejövetelre is. Az édá szó gyöke a jáád, mely „meghatározni” jelentésével
tartalmazza a kinyilatkoztatás döntését, melynek helye és ideje meghatározott. Az
édá visszavetít a pusztába, a törzsekbe, a nemzetségekbe, az atyai házakba, melyeket vének, elöljárók vezettek. A szóban a hangsúly nem az egyesek összességén,
tömegén van, hanem a közösség egységén. Az édá, mint gyülekezeti felszólítás a
kivonulásra ott van a pészáchnál (Exodus 12,3.6). A pusztai vándorlásban megtapasztalták Isten segítségét (Exodus 16,1), az ÚR őrködik a szövetség rendjén,
mely egészen a hitehagyottak megkövezéséig terjedt (Leviticus 24,14.16), és ott
van ezen szó Áron áldozatánál és a felavatásnál is (Leviticus 8,3; 9,5; Numeri
15,22).
58

Az édá szó gyakorlatilag Izrael közösségét jelenti minden funkciójában, ahol
a legprofánabb vonatkozás is kapcsolatban volt az üdvösség törvényével. Az édá
mindig az egész legitimitását képviseli, tehát nem lehet szektás (pl. Koré lázadásánál: Numeri 16,5).

c) zsidó források
A qumráni iratokban a káhál a gyülekezeti összejövetelekre vonatkozott (Damaszkuszi Irat: CD 11,22; 12,6; Háborús Tekercs: 1QM 14,5; Közösség Szabályzata:
1QSa 2,4), kifejezetten a felhívás értelmében is (Háborús Tekercs: 1QM 4,10).
A kehillá – gyülekezet adott esetben az eszkatológikus harcra való felhívást is
jelentette (ibid. 1,10). Az édá ellenben a közösség saját egységnek önmegjelölése (Közösség Szabályzata: 1QSa 2,21), mely a Közösség Szabályzatában Izrael maradék gyülekezetét jelöli, amely „a szövetséget megőrizte az istentelenség
közepette” (ibid. 1,3). Szerepel a szó emellett, mint a tekintélyes férﬁak gyülekezete is (ibid. 2,7), a „szentek gyülekezete” (ibid. 1,9), vagy a „kiválasztottak
gyülekezete” (Kommentár a 37. Zsoltárhoz: 4QpPs 37,2,5; 3,5). Olvasunk a bűnösök gyülekezetéről (Háborús Tekercs: 1QM 15,9), a csúfolódók gyülekezetéről
(Kommentár Izaiáshoz: 4QpJes az Iz 5,24-25-höz), a hazug prófétákról (Habakuk
Midrás: 1QpHab 10,10). Ebben a világban zajlik az igaz és hamis gyülekezetek
közti harc. Az édá a qumráni szövegekben, talán a káhál hatására, erőteljesen a
kiválasztott, maradék gyülekezet irányába mutat, mely igaz engedelmességben és
a messiás várásában állt.
A zsidóság a Targum idején nem a káhál, hanem az édá fordítási vonalát követte. Az édá lényege a szigorúan szabályozott közösség, amint a Papi Kódexben
jelentkezett. A káhál lényegileg meghatározhatatlan alakú, mindig tartalmaz valami kiszámíthatatlant, amely magában foglalja azt, hogy meghall egy hívást és
azt követi. Az édába az ember beleszületik, férﬁként pontos jogai és kötelességei
lesznek. A gyülekezeti felhívás dinamizmusa pótolta a született gyülekezeti statikus karaktert, mely a törvény által lett azzá. A kereszténység a káhál fogalmának
egyenes folytatása az ekklésziában. Egy nem speciﬁkálódott fogalom alkalmazása
indult el nem várt vonalon.
A görögül beszélő diaszpóra zsidóság a szünágogét az édá értelmében használta, mely közösséget a törvényen és templomon keresztül meghatározottnak tartotta (Numeri 8,9; Leciticus 4,13; 10,3; Exodus 12,9). Csak a kései zsidóságnál,
az apokrifok és a deuterokanonikus könyvek első lecsapódásában (Jézus Sírák
ﬁa 4,7; Salamon Zsoltárai 17,6; 1Makkabeus 7,12) értették az édát az egyes helyi gyülekezetekre (Philo: Quod omnis Probus Liber sit 8,1; Josephus: Bellum
Judaicum 2,285; Antiquitates 19,300), és számtalan felirat tanúsága szerint magát
az épületet is, melyben összegyűltek.
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3. hiereusz
a) eredet
Az ókorban és általában a korai kultúrákban a pater familias volt a született pap.
A megnővekedett közösségekben kialakuló funkciómegosztás során alakult ki a
papság intézménye. A papaság ismerte a liturgia szabályait, a rituálékat, a naptári
időpontokat és az általuk irányított áldozati szokásokat. A papok más foglalkozást
is végezhettek funkciójuk mellett. A királyoknak illetve a poliszok képviselőinek
voltak alárendelve. A papi címet öröklés vagy választás, sorsolás, oraculum útján
lehetett elnyerni. Istennőknek rendszerint papnőik is voltak. A korai időkben a
papi viselet még nem hordozott megkülönböztető karaktert, csak a kései ókorban találkoztunk a különleges hajviselettel, a papok felszerelésével, felkenésével
vagy a papi nőtlenséggel (Orogenés: In Johannem Commentaribus 1,4; Diogenes
Laertius VII,119). A római császárság struktúrája az udvari és nemesi rendet tükrözte és a papságot közvetítőként állította Isten és az ember közé. A római papság
élén a császár állt pontifex maximusként, utána az egyes istenségek papjai, alattuk
álltak a helyi kultuszok és hagyományok papjai. Élükön a rex sacrorum állt.
A héber kóhén – pap szónak feminin változata nincsen. Más sémi népektől
eltérően Izraelben nem voltak papnők. Görögül hiereusz a pap, a főpap pedig az
arkhiereusz. Ismert még a hieroszüné: a papi hivatal, papi szolgálat kifejezés is,
melyek a hierosz: szent, jelzőből származnak. Ezért a szó jelentése a görög nyelvterületen a szent szóhoz kapcsolódik.

b) Septuaginta
A Septuaginta a hiereusz szóval fordítja a héber kóhén (pap) szót, mely rokon a
látnokot, igazlátót jelentő arab káhinnal.
A pap feladatköre Izraeben eredetileg nem az áldozati szolgálat, hanem a jóslás
(Bírák 17,5; 18,5; 1Sámuel 14,36-42) és a Tóra oktatása (Deuteronomium 27,9;
31,9) volt. Minden családfő bemutathatott áldozatot (Genesis 8,20; 31,54). Mózes
apósa Jetró, aki pap volt Mádiánban (Exodus 2,18; 3,1), a Sínai hegynél egészen
elégő és vágóáldozatokat mutatott be Istennek. „Áron és Izrael valamennyi véne
is eljött, hogy kenyeret egyenek vele Isten előtt” (Exodus 18,12). A levitai tiszt
eredetében összefüggött a papival. Nem minden levita volt pap (Bírák 19,1). A
„papok, leviták” kifejezés (Deuteronomium 17,8) része a deuteronomista programnak. Áron a Numeri 12,11-ben közbenjáróként, az Exodus 17,8-ban Mózes
konkurenseként, az Exodus 32,1-ben pedig az aranyborjú papjaként jelentkezett.
Az Exodus 4,13-16-ban Áronnak a levitákhoz való tartozásáról szól az ÚR. Csak
a királyság előtti időben volt a pap és a szentség összekötve, pl. az efraimita Mika
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szentélyében (Bírák 17.fej.), ahol a pap egy levita volt, akit Dán a kultusztárgyakkal együtt elhurcolt (Bírák 18.fej.). A királyság idején a templomkultusz kedvezett a szervezett papság kialakulásának (1Királyok 4,2; 12,2), szemben a helyi
szentélyekkel. Erősödött a királyság és a papság politikai kapcsolata (2Királyok
10,11.19; 11,1-12). A babiloni fogság idején kodiﬁkálták a papságot. Nem minden
levita lett pap. Létrejött a „papok, leviták” fogalma, Lévi törzsének két alosztályaként. Az Ez 44,15 szerint végül a cádokiták bejelentették igényüket a főpapi hivatalra, A fogság utáni új rend megkövetelte a főpap cádokita, a közönséges papok
ároni és a templomszolgák levitai származását (1Krónikák 24.fej.). Létrejött egy
írástudó réteg, amely vetekedett a papsággal (Babiloni Talmud Szánhedrin 59a:
„Egy nemzsidó, aki a Tórával foglalkozik, olyan, mint a főpap.”).
Az árkhiereusz, a főpap a Septuagintában kevés alkalommal szerepel, az apokrifekben 41-szer. Előfordul azonban az egyszerű hiereusz alakban is. A szó a héber
kóhén hágádól vagy a kóhén hárós szószerinti fordítása. A fogság utáni időben az
Áronra visszavezetett, egész életre szóló főpapi szolgálat lett az elfogadott Kr.e.
172-ig, a cádokiták uralomra jutásáig. A népnek hiányzott a politikai csúcsvezetés,
a főpap pedig politikai jogkörben csúszott át. Az utolsó legitim főpap ﬁa Kr.e. 169ben Egyiptomba ment és megalapított Leontopoliszban egy templomot, mely Kr.e.
37-ig állt fenn. Kr.e. 175-ben az egyszerű papi család sarja a hasmoneus Jonathan
lett a főpap. Jeruzsálem pusztulása előtt (Kr.u. 70.) az utolsó főpap, még egyszer
egy cádokita volt.
A hieroszüné szó (1Krónikák 29,22), mint Cádok papi tiszte fordul elő a
deuterokanonikus iratokban (Jézus Sírák ﬁa 45,24; 1Makkabeus 2,54). Josephus
(Contra Apionem I.31) és Philo (De Ebrietate 65; 126) is használja.
A hierátejá a Septuagintában (Numeri 3,10; 18,1) a papi szolgálatot jelenti,
és gyakran a papi tisztséget is, mégpedig a felavatáson keresztül (Exodus 29,9;
40,15). Isteni elrendelés szerint birtokolják az ároniak az örök hieráteját (Numeri
25,13; Nehemiás 13,29; Jézus Sírák ﬁa 45,8). Júda Testamentuma (21,2.4) szerint
a hierátejá több, mint a királyság. Philo és Josephus nem használják ezt a szót.
Az Exodus 19,6-ban a Septuaginta bászilejá hieráteumá, királyi papságot
mond, ahol a hangsúly a papon van, ti. Izraelt Isten a népek között papi szolgálatra
hívta el. A Szír Hexapla, a Targum Onkelos és a Jeruzsálemi Targum az Exodus
19,6 szerinti királyságról és papságról beszél. A 2Makkabeus 2,1 és Philo (De
Abrahamo 56; De Sopbrietate 66) a Septuaginta szövege alatt hasonló módon a
királyságról és papságról beszél, mint Izraelnek szóló kitüntetésről.

c) zsidó források
Az első század elején a főpapot és a közönséges papokat, akik 24 osztályt alkottak,
nagy szociális szakadék választotta el (1Krónikák 24. fej.; Josephus: Antiquitates
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VII.365; Lk 1,5.8). Az osztályok heti szolgálata után ki-ki végezte hivatását, mesterségét. Véleményezték a tisztasággal kapcsolatos kérdéseket (Leviticus 11-15.
fej.), gyakran átvették a Tóra olvasását az istentisztelteken. Tisztük örökletes volt,
szigorú házassági előírásokkal. A leviták részt vettek a templomi zenében és szolgálatban (1Krónikák 6,16-33), és nekik is 24 osztályuk volt. Nem mehettek az
oltárhoz (Numeri 18,3) és Józsue 21. fej. szerint levita városokban éltek.
Philo a papban a Logos szimbólumát, jelképét látta (De Abrahamo 198; De
Cherubim 16). Pszichikailag a lelkiismerettel (Quod Deus sit Immutabilis 131),
rationálisan az isteni lélek erejével tette azonossá (De Somniis I.215). Sztoikus megfogalmazás: a leviták a papságnak hátat fordítva, szenvedélyeikből az igaz Logos
felé fordulnak (De Ebrietate 76; De Fuga et Inventione 109). Mindenki, aki többé
nem a bűn útján jár, a papi nemzetséghez tartozik (De Specialibus Legibus I.243).
A qumráni közösségben létrejött a hasmoneusok által kirekesztett cádokita
papság, mint a végidők szent, papi közössége (Gyülekezeti Szabályzat: 1QS V,2.9;
Közösség Szabályzata: 1QSa I,2.24; Áldások: 1QSb III,22; Damaszkuszi Irat: CD
III,21). Alapítójuk „az Igazság Tanítója” pap volt Cádok nemzetségéből (Kommentár a 37. Zsoltárhoz: 4QpPs 37 II,16). Ellenfele a „bűnös pap” volt (Habakkuk
Midrás: 1QpHab VIII,8), aki Jonathan főpappal lehetett azonos (Kr. e. 152–143).
A papok a közösségben elsőbbséget élveztek, a végidők főpapja pedig a messiás
fölé volt rendelve (Közösség Szabályzata: 1QSa II,11-21). A papok részére érvényes tisztasági előírások az egész gyülekezet számára alkalmazandók voltak.
A főpap az első század elején a nép legfőbb reprezentánsa volt. Ő mutathatott be mindenkor áldozatot és Jóm Kippur (Engesztelés Napja) napján a népet
bűntelenítette (Leviticus 16. fej.). A főpap többes számú alakja jelentette a magas
papi hivatal betöltőjét, a templom vezetőjét, a templom felügyelőket vagy a kincstárnokot. A kései zsidóságnál megjelenik a végidők papjának, illetve főpapjának
várása a királyi messiás mellett (Ruben Testamentuma 6,8; Lévi Testamentuma
18,2; Júda Testamentuma 21,2; 24,1; Gyülekezeti Szabályzat: 1QS IX,10; Közösség Szabályzata 1QSa II,12; Áldások: 1QSb IV,23; Kommentár a 37. Zsoltárhoz: 4QpPs 37 II,15; Damaszkuszi Irat: CD XII,23). Ezt angyalképzetekkel kötötték össze (Dán Testamentuma 6,2; Etióp Hénoch könyve 89,76; Szláv Hénoch
könyve 22,4; Babiloni Talmud Chágigá 12b), így Mihály szellemi áldozatával és
Ádámnak első-ember mítoszával (Genesis Rabba 20; Numeri Rabba 4), valamint
Hénochnak alakjával (Jubileumok könyve 4,25; Héber Hénoch könyve 48C.D1;
Szláv Hénoch könyve 64,5A) és Melkizedekkel, akik az első-ember és pap inkarnációjaként bukkantak fel.
Philo főpap fogalma ezeknek egy sajátos szintézise. Mózes főpap (Quis Rerum
Divinarum Heres sit 182) és a nép vezetője, a mindenek előtti Logos, aki a teremtmény és a teremtő határán áll (ibid. 205), ahol ő nem több az embernél, hanem
isteni Logos (De Fuga et Inventione 108). Logosként működik a főpap, a kozmosz
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templomában, melyet ornátusa jelenít meg, így jelenléte egyfajta mikrokozmosz
(De Somniis I.214; De Specialibus Legibus I.82-97; De Vita Mosis II.109-135).
Melkizedeket a Szentírás Szálem királyának mondja (Genesis 14,8; Zsoltár
110(109),4 és Él Ejón – a legmagasabb/legfelsőbb Isten), aki Josephus szerint Jeruzsálem alapítója és első papja volt (Bellum Judaicum VI,438; Antiquitates I.180).
A Szláv Hénoch könyve szerint a paradicsomban örök papság a titulusa, aki „nagy
főpap”, „Istenek szava” és „csodatevő hatalom”. Melkizedek főpapként funkcionál a föld középpontjában a kincsek barlangjában. Philo számára Melkizedek
„Isten megismerésének autodidaktája” (De Congressu Eruditionis Gratia 99), „az
értelem királyának képmása”, „a pap Logos”, aki elzártságából a Lelket Isten látására felemeli (Legum Alegoriae III.79). A rabbinikus irodalom Melkizedeket Ábrahámmal szemben mintegy leértékeli. Miután Melkizedek a Ter 14,18-ban Ábrahámot nevén nevezte Isten előtt, a Zsoltár 110,4-ben kivette őt Isten a papságból
és azt Ábrahámnak adta (Leviticus Rabba 25; Babiloni Talmud Nedárim 32b).
Ez egy korabeli teológiai polémiának tűnik zsidó részről. Többször jelentkezik
az Igaz Pap alakja a Messiás mellett a végidők fogalmánál (Canticum Rabba a
2,13-hoz; Babiloni Talmud Szukká 52b; Ávót deRabbi Náthán 34). Hippolytus
és Epiphanius beszámol valószínűleg gnosztikus „melkizedekiánusokról”, akik
Melkizedekben egy magasabb logos-fokot tiszteltek, mint Jézusban.

4. preszbüterosz
a) eredet
A perszbüeo ige jelentése: idősnek-, követnek lenni. A preszbüterosz az idősebb, a
vén; a perszbüterion a vének tanácsa; a preszbütész az idősebb férﬁ, a preszbejá a
vének méltósága, követsége; a proisztémi jelentése: elébe helyezni; a kübernétész
pedig a vezetőség.
Homérosnál már találkozunk a preszbütatosz legidősebb kifejezéssel, Pindaros
pedig az egyszerű preszbüsz öreg, idős szót használta. A társadalmi életben tapasztalatuk és bölcsességük adta tekintélyüket (Aristotelés: Ethica Eudemia
I,4p.1215a23: hoj szofoj káj presbüteroj – bölcsek és öregek. A preszbütész fogalma Aischylos óta össze van kötve az életkorral (kb. 50 év körül), ugyanúgy nála a
feminin preszbütisz pedig az idős asszonyt jelenti.
Hérodotos (VII,2) és Sophoklés (Oedipus Coloneus 1422) óta fordul elő a
preszbüeo ige idősekre vonatkoztatva. Az „első helyet elfoglalni” (Sophoklés:
Antigona 720) és az idősek jogát, méltóságát is jelentette (Aischylos: Persae 4;
Platón: Respublica II.31a). Innét indult el társadalmi szereplésük: követi tevékenység, közösség képviseletében való tárgyalás (Hérodotos V,93; Aischylos:
Supplices 727). Spártában az eforosz-nak, a kormányzó kollégiumának elnökei
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letek (Inscriptiones Graecae 6,552,11 – Berlin, 1873.), nomofülakon, a törvény
őrei (ibid. 6,555b,19) és szünárkhiá, a városi tanács gyűlésének voltak tagjai. Spártán kívül Görögországban azonban a fogalom nem öltött intézményes jelleget.
Egyiptomban többes számú alakja, a preszbüteroj egyesületek, kultikus testületek, magán vagy falusi szerveződések elöljárói tagjait jelentették (Tebtunis
Papyrus I,13,5 – kiad. B. Grenfell, 1920.), akiket jogi és közigazgatási feladatokra választottak egyéves időtartamra. Csak az V. századtól szélesedett jelentése:
valaki elé, fölé helyezni (Hérodotos I,69), vagy vezetési szerep a hadseregben,
államban vagy pártban (ibid. I,59; III,82; Platón: Laches 197d). Tevékenységük
őrködés, felelősség, védelem, gondolkodás volt (Démosthenés: Orationes 10,46).
Ez kiegészült a Földközi-tenger térségének hajózási nyelvével: a kübernétész a
kormányost jelentette (Homéros: Ilias 19,43; Hérodotos II,164). Platón a vezető
államférﬁ tevékenységét értette alatta (Respublica 488b). Pindaros óta az istenség
vezetését, uralmát jelentette.

b) Septuaginta
A preszbütész a héber zákén megfelelője a Septuagintában. Eredetileg a szakállt viselő, tehát teljes jogú férﬁt, később az aggastyánt jelentette. Éli példa az idős férﬁre
(1Sámuel 2,22) az Izajás 20,4-ben pedig ifjak és öregek viszonylatában találkozunk
a szóval. A preszbejon a magas életkorra (Zsoltár 70(71),18) vonatkozik az elsőszülöttségen át az idősek jogáig (Genesis 43,33). A záként fordításakor 150 helyből 50
alkalommal presbüterosszal fordították le (Genesis 18,11 Ábrahám és Sára; 19,4 az
öreg Lót; továbbá zsoltárok, bölcsességi irodalom és az 1-2 Királyok).
Az idősek (ritkán egyes számban) az adott történelmi helyzetnek megfelelően,
férﬁak csoportjai egy törzsben, egy nemzetségben, népi vagy települési közösségben. Így van ez a korai keresztény emlékekben is (preszbüterion: Zsuzsanna 50;
Theodotion).
A preszbütész és a presbuV preszbüsz klasszikus jelentést is hordozott. Küldött, követ, tárgyaló (2Krónikák 32,31; 1Makkabeus 5 helyen; Numeri 21,20;
Deuteronomium 2,26; Izajás 57,9). A fogalomban benne van a zsidó sliách intézmény (küldött, hírvivő). A „sliáchciber” („soliách cibbür”) a közösség kiküldöttje,
képviselője Isten előtt, később előimádkozó, illetve kántor.
A proisztémi – elöljáró 8 alkalommal szerepel héber megfelelő nélkül, mint
a ház elöljárója (2Sámuel 13,17; Ámosz 6,10), a nép uralkodója (1Makkabeus
5,19). A kübernétész, a hajó irányítóját, kormányosát jelenti (Ezékiel 27,8.27).
A vének szerepe (eltekintve a jogtól: elsőszülöttségi jog) kezdetben nem vallási
jellegű volt, küldött jellege sem dominált, később elnyerte helyét Izrael életrendjében, a zsinagógai gyülekezetben is. Ez az intézmény megfelelt az ókori népeknél
hasonló struktúráknak (vö. Genesis 50,7: az egyiptomi vének). Az izraeli patri64

archális család-nemzetség-törzs szilárd részei voltak. Az egyiptomi kivonuláskor
Mózes alakja beivódott az izraeli vének intézményébe.
A Septuaginta a héber zekénim-et hamar preszbüteroj-jal és a gerusziá-val adta
vissza. Judit és a makkabeusi könyvek a nép legfelsőbb vezetését értették alatta
helyi és családi szinten. Jelenti továbbra is a notabilitásokat és a gerúsziá tagjait (3Makkabeus 18,23). A Zsuzsanna történetben, mely a babiloni diaszpórában
játszódik, a vének „minden évben bíróként megnyilatkoznak: Zsuzsanna 5(Q)
és 29.34(LXX). A preszbüteroj cím a zsinagógai gyülekezet vezető címe is lett
(Lukács 7,3).

c) zsidó forások
Kr.e. III. és II.sz. fordulóján a szeleukida III.Antiochus alatt Jeruzsálemben működik a 70(71) tagú vének tanácsa (vö. Josephus: Antiquitates 12,138), mely
szinédrium megfelel a görög gerusziá-nak és a római senatusnak.
A qumráni közösségben a vének megjelölés megtalálható, de nincs igazi hivatali karaktere. A Háborús Tekercsben (1QM XIII,1) a papok és leviták mellett
megemlítve a nemzetségfőkre találunk utalást. A Damaszkuszi Irat (CD IX,4) és a
Gyülekezeti Szabályzat (1QS VI,8-10) szerint a vének az ülésrendben a papok mögött voltak és jogi kérdésekben döntési kompetenciájuk volt. Laikus képviselők,
akik a papok mellé vagy alá voltak rendelve. A bírók gyülekezeti tanácsát, akik
25-60 éves írástudó férﬁak voltak, ismeri a Damaszkuszi Irat (CD 10,5/11,2/):
„Négyen Lévi és Áron törzséből és hatan Izraeltől.”
Jeruzsálem pusztulása után (Kr.u. 70) a zákén új szerepkört kapott: tiszteletbeli
cím kimagasló tanítóknak (vö. Babiloni Talmud Szánhedrin 11,1-4). A zsinagógai
közösség elöljárói lesznek (Judit 6,16.21). A vének neve Betúliában: preszbüteroj,
a tanítói hatalom birtokosai. A szinédriumhoz tartoztak, korábbi funkciójuk elveszett. Léteztek a helyi gerusziá, zekénim tagjaiként. Legitimitásuk mértéke:
„Zákén csak az, akinek bölcsessége van” (Kiddusin 32b). A zákén bölcs volt, ami
magas méltóságcímnek számított. A Misnában ezen fogalom már korábban elő
volt készítve. A Pseudo Aristeas levélben (32.39.46) Ptolemeus Eleázár főpaptól 72 törvénytudó vént kér fordításra. A preszbüterojt itt nem címként használták. A 72 vén Izraelt reprezentálta: a 12 törzs mindegyikéből 6 fő. A preszbüteroj
„írástudók” értelemben szerepel Josephus: Antiquitates 13,292-ben.
Igen sok római zsidó sírfeliraton szerepel az első századokban a preszbüterosz.
Vannak máshonnét, így Kis-Ázsiából, Szíriából és Palesztínából is tanúságok.
Ezen megszólítás itt előkelő családok fejeinek tiszteletbeli címe volt. A preszbüterá
használata az asszonyokra is bizonyítható. Itt egy vén feleségét jelölték ezzel a
szóval. A Codices Theodosianus és Justinus a IV. és V. században rendeleteikben a
preszbüteroszokról még mint zsinagógai elöljárókról beszéltek.
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5. episzkoposz
a) eredet
A görög episzkoposz felvigyázó szó az episzkeptomáj megtekinteni, meglátogatni,
illetve az episzkopeo felvigyázni igéből származik. Az episzkopé a felvigyázói hivatalt jelenti. A szkep- gyök epi- előtaggal valaki, illetve valami tevékenységének
a látása, megﬁgyelése (szkoposz). Jelentése Xenophonnál: megpillantani, megvizsgálni (Anabasis II,3,2); Platónnál felügyeletet vezetni (Respublica VI,506b).
Xenophonnál is megjelenik az őrködni, felülvizsgálni (Memorabilia Socratis
I,6,4) és a megvizsgálni jelentés (ibid. III,11,10).
Az epopteuo ige Homéros óta a megnézést, megvizsgálást jelenti. Kr.e. az
V. század óta Pindar az epoptész főnév az istenek jelzője lett (Zeus, Poseidon,
Apollon). Ezen szó a misztériumok nyelvén a legfelsőbb mítoszba való beavatást
jelentette, akik a legszentebbet nézték, szemlélték. Így az epopteuo ige a legfelsőbb
emberi boldogsághoz vezet el.
Az episzkoposz, mint felügyelő, Homéros óta az istenség jellemzésére is szolgált. Jelentette azokat is, akik pl. a piacon a kereskedelmi helyet őrizték (Homéros:
Ilias 22,253; Sophoklés: Antigone 1148). E szóval jelölték az állami életben felelős funkciókat betöltőket is (Homéros: Ilias 10,38; 24,729: Hector). Viselték ezt
a címet Athénban hivatalnokok, vagy Rhodoszon a tanács melletti kincstárnokok
és stratégák. Szíriában építkezési felügyelőket hívtak így. A profán görög egyesületek után létrejött kultikus társaságokban az episzkopoj – felügyelők gondnoki,
vagyonkezelői funkciót láttak el.

b) Septuginta
A Septuagintában leginkább a héber pákád ige különböző formái annyit jelentenek,
hogy törődni valamivel, későbbi jelentése: keresni, utána nézni (pl. 1Sám 14,17),
meglátogatni (pl. Bír 15,1). Ezt adja vissza a görög episzkeptomáj. Néha a héber
bákár ige fordításaként jelentkezik (pontosan megvizsgálni). Az episzkeptomáj
kb. 150-szer fordul elő, egyedül a Numeriben 48-szor (főleg 1-4. fej.). A nemzetségek felsorolásánál felügyeletre rendelést, megbízatást jelentett.
Találkozunk második jelentésével is a Septuagintában: Isten szeretetteljes,
gondoskodó ﬁgyelme az országra (Deuteronomium 11,12), választott népére (pl.
Rút 16; Szofóniás 2. fej.; Zsoltár 80,15) és egyes személyekre (pl. Sára: Genesis
21,1). Istennek e ﬁgyelme szövetségi hűségének jele. A vétkes ember büntetését is
jelenti a szó (pl. Exodus 32,34; Izajás 10,12).
Az episzkeptomáj itt-ott a hellenisztikus világban jelentette az örömteli megpillantást és a bizalmat is (Zsoltár 2,5; 106,5). Az episzkepszis és az episzkopé a
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héber pekudá megfelelője a Septuagintában. Jelenti a beosztott, szolgálati rendet
(1Krónikák 24,3) és az ÚR ﬁgyelmét Izraelre a végső napokban (vö. Jeremiás
11,23; 23,12; Jób 7,18; 29,4).
Az episzkoposz a héber pákid felvigyázó, felügyelő megfelelője. Ebben a
jelentésében csak 5 helyen fordul elő (Nehemiás 11. fej. és 2Krónikák 34. fej.). A
fennmaradó 11 helyen alkalmazása nem egyértelmű. Néha a feljebbvalót jelenti
(pl. Bírák 9,28; Numeri 31,14), néha a hatalom végrehajtó birtokosát (pl. Izajás
60,17). Az episzkoposz címet pontosan meghatározott hatáskörrel a Septuaginta
nem ismeri, de mint „felvigyázót” használja. Így érti a katonákra (Numeri 31,14;
2Krónikák 34,12.17), a templom építési felügyelőire (Nehemiás 11,9.14.22), az
elöljárókra: papokra és levitákra is.
Vallási tartalmat tehát az episzkeptomáj ott kap a Septuagintában, ahol Isten a
cselekvés alanya. Deuteronomium 11,12: hén Küriosz ho Theosz szu episzkopejtáj
– Azt az ÚR, a te Istened gondozza mindenkor: rajta van a szeme az esztendő kezdetétől a végéig. Az episzkopeo itt a héber dárás adja vissza. Ez Isten magatartásának le nem határoltságát jelenti.
A Septuaginta megfordította az episzkoposz antik görög fogalmát, ahol az istenek általános megjelölése volt, illetve általában „felvigyázó”. A politeisztikus
hitben az istenek és bizonyos emberek episzkoposzok voltak. Izrael egy Istene az
az episzkoposz, aki mindent átlát. A Jób LXX 20,29-ben Isten bíró, episzkoposz az
istenteleneken. Így gondolkodik Philo is (De Mutatione Nominum 39.216). Isten
elől a bűn nem rejtőzhet el, hiszen mindentudó (De Somniis I,91). Philo erre érti
a Biblia elején (Ter 1,31): „És látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó
volt” (De Migratione Abrahami 135). Isten tekintete különösen az emberi szívre
irányul. A Csel 1,24 Istent kárdiognosztész hívja, vagyis kardiológusnak. Philo
szerint Isten látja, amit az emberi lélek őriz (de Migratione Abrahami 115), és
egyedül Ő az, aki látja az ember gondolatát: entümémá – gondolat: ibid. 81.

c) zsidó források
A Septuagintán kívül az episzketomáj vallási jelentésben nem fordul elő. Philo
és Josephus csak profán jelenését ismerik. Philo a szót tudakozni, megvizsgálni értelmében használja (De Opiﬁcio Mundi 92.101; Legum Allegoriae III,236;
De Cherubim 21; De Congressu Eruditionis Gratia 22; De Fuga et Inventione
188). Előfordul nála még nézni jelentésben, pl. égi jelenés felé nézni (De
Mutatione Nominum 67; De Ebrietate 136) vagy szemmel tartani (De Specialibus
Legibus I,19), illetve vizsgálni érelemben (De Decalogo 98). Jospehusnál „egy
beteget meglátogatni” jelentésben találjuk (Antiquitates 9,179). Philo Mózest
episzkoposznak hívja, mint lélekismerőt (Quis Rerum Divinarum Heres sit 30).
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Josephus az episzkoposznak az erkölcs és jog őrei jelentést adta, amikor a rendőrtisztviselőről beszélt (Antiquitates 10,4,1).
Qumránban a felvigyázók a héber mebekkér szó alatt rejtőznek (Gyülekezeti
Szabályzat: 1QS 6,12.20). A közösség ezen mebekkérje egy hozzáértő férﬁú volt
(nem pap), akinek döntését elfogadták. A tanításban megállapíthatta a tévedést, a
büntetést kiszabhatta. A tagoknak minden jogi és kereskedelmi ügyben szükség
volt az ő egyetértésére (Damaszkuszi Irat: CD 13,6; 14,9), vagy az adott kötelék
feloldására (ibid. 13,9). Ez a felvigyázó végső bírói alakja, amely a Gyülekezeti
Szabályzatban jelentkezik (1QS). Kiszorult a gazdasági ügyintéző, gondnok szerep és lépésről lépésre átvette a papi elöljárói szerepkört.
A rabbinikus írásokban nem fejlődik tovább a fogalomnak meglátogatás értelme. Etikájukban azonban a betegek meglátogatása elsődleges vallási kötelesség
volt ugyanúgy, mint a szállásadás az idegeneknek, árvák kiházasítása, szomorúak
vigasztalása, vagy a temetésen való részvétel (Sábbát 127a; Szótá 140a). Rabbi
Nátán mondta: „Ha valaki egy beteget meglátogat, az éppen olyan, mintha a vérét
ontotta volna érte” (Nedárim 40a). „Aki egy beteget meglátogat, az fájdalmának
hatvanad részét elveszi” (ibid. 39b).

6. diákonosz
a) eredet
A görög diákoneo szó jelentése: szolgálni. A diákoniá a szolgálatot, a diákonosz a
szolgát, szolgálót jelenti, hasonlóképpen a hüperetész szó is.
A diákoneo ige elsődleges jelentése az ókori görögségben: az asztalnál való felszolgálás volt (Aristophanés: Acharnenses 1015; Diodorus Siculus V.28,4; Athen
IX.21; Pseudo Lucianus: De Asino 53). Jelentette az esküvői lakodalom elkészítését is (Athen IX.20; VI.46; Dion: Orationes 7,65). A kultikus étkezéseknél gyakorolt funkció csak később jelentkezett.
Jelentette az ige a megélhetésről való gondoskodást (Sophoklés: Philoctetes
285), és ebben az értelemben az asszonyok munkáját is (Paltón: Leges VII.805.e;
Plutarchos: De Adulatore et Amico 22/II.63.d/).
Itt jutott el az ige általános jelentéséhez, ti. szolgálni (Hérodotos IV.154,
Démosthenés 9,43). A görög szemlélet a szolgálatot alacsonyrendű dolognak tartotta. Egy szabad férﬁ szemében a személy függősége méltatlan és gyalázatos valami volt. Platónnál olvassuk, hogy az úrhoz nem illik a szolgaság (Gorgias 492.b).
Gorgias c. művében megfogalmazza a görög alapállást (491.e): „Hogyan lehet
boldog egy ember, ha szolgálnia kell?”. Ugyanebben a művében azt is megérezhetjük, hogy a szolgálókat ezen hozzáállás nem töltötte el örömmel (ibid. 521.a.b).
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A szolgálat csak ott kapott magasabb értéket, ahol ez az állam, vagyis a közjó
érdekében végzett cselekedet volt (Demosthenés 50,2; Platón: eges XII.955.c.d).
Ez Plátónnál a polisz-ban jelentkezett. Ilyen értelemben szolgálat a napszámos
és a kereskedő munkája (Platón: Respublica II.31.a), de ténylegesen csak az államférﬁ szolgál szabadon, a szó ideális, idealizált értelmében. Ugyanígy értékes
feladat az istenség szolgálata is.
A görögök az emberi élet célját az egyes személyiség tökéletes kibontakozásában látták. Saját személyemnek szabad átadása a görögségnél ismeretlen maradt.
A szoﬁsták szerint az embernek csak vágyait szabad szolgálni, bátran és okosan
(Platón: Gorgias 492a). Platón arról beszélt, hogy az egyes személyek harmonikus egymásba szövődése a harmonikus világ-egészet adja ki (Gorgias 508.a).
Ezen kozmosz társadalmi formája a politejá, az állam. Az államférﬁ szolgálata, a
diákonosz tész poleosz egy kötelesség volt, nem egy belső, emberi vállalás. Ezen
szolgálat nem az ég és a föld összetartását szolgálta. Aristotelés és a hellenizmus
hasonlóan vélekedett.
A szolgálat tehát a polisz keretében indult el Isten szolgálata felé (Epiktétos:
Dissertationes III.22,69; 24,65), melyben Istennek eszközévé lett (ibid. III.26,28;
IV.20).

b) Septuaginta
Bár a Szentírás ismeri a szolgálat és a szeretet parancsát (Leviticus 19,18), a Septuagintában nem található meg a diákonejn, szolgálni ige. A diákonosz hét alkalommal kizárólag az udvari felszolgáló fordítása a görög szövegben (pl. Eszter
1,10), vagy a kínvallató szolgáé (4Makkabeus 9,17). A diákoniát csak két nem
igazán jelentős helyen találjuk meg (Eszter 6,3.5; 1Makkabeus 11,58). Ehelyett
a dúleuejn szóval találkozunk, kultikus összefüggésben pedig a lejturgejn és a
látreuejn szavakkal.

c) zsidó források
Kelet nagy gondolkodói nem találták a szolgálatot emberhez méltatlan dolognak.
A szolga és az úr köti távolság egy adott helyzet volt, melyben helyes volt az úrnak
szolgálni. Ez érvényes volt Istennek és az embernek a kapcsolatára is.
Philo ismerte a diákonejn–szolgálni ige általános jelentését, az asztalnál való
felszolgálást (De Vita Contemplativa 70). Josephusnál a diákonejn hármas jelentést
hordozott: 1, az asztalnál való felszolgálás (Antiquitates 6,52; 11,163.166.188), írt
egy asszony éjjeli szolgálatáról is (ibid. 18,74); 2, szolgálni, a szónak engedelmeskedni értelmében (ibid. 9,25); 3, a papi szolgálat teljesítése (ibid. 7,365; 10,72).
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Az esszénusokról így írt Josephus: „Éppoly kevéssé házasodnak, mint ahogy
szolgákat tartanának… és szolgál egyik a másiknak” (Antiquitates 18,1.5). A Damaszkuszi Irat megemlíti a szegényeknek, nyomorgóknak és öregeknek adott rendszeres adományt (CD XIV,12). Philo tanúsága szerint a betegekről is jól gondoskodtak (Quod omnis Probus Liber sit XII,87). A szegények szolgálata a közösségi
étkezések alkalmával az eszkatológikus várakozást, az igazságosság beteljesedését
is hordozta (Közösség Szabályzata: 1Qsa II,17). A birtok radikális visszautasítása a
közösség javára az Apostolok Cselekedetei 2,44-ben erre emlékeztet.
Az ókori zsidóság szabályos szegénygondozást működtetett. A helyben lakó
szegények minden pénteken 14 étkezésre kaptak pénzt a perselyből. Az idegenek
naponta kaptak élelmiszert abból, amit a szegénygondozók korábban házaknál
összegyűjtöttek. Voltak közös étkezések.

Befejezés
1. A szünágogé eredeti jelentése a Septuagintában inkább a héber édá fordításakor jelenik meg, de a káhál megfelelőjeként is találkozhatunk vele. Izrael teljes
közösségét jelentette. Később már feltűnt a helyi gyülekezet, illetve a gyülekezeti
ház értelmében is. Qumránban az édá már csak a qumráni kiválasztottakat, Izrael
maradékát jelölte. A proszeukhé először az imádság aktusát, majd az imaházat is
jelentette. A Jakab 2,2 szerint a kezdeti keresztény istentisztelet neve is szünágogé
volt.
2. Az általában a héber káhál fordítása a Septuagintában. Itt legrégibb jelentéstartalmában a kultikus motívum dominált. A héber édát sohasem fordították
ekklésziának. A zsidóság a targumok idején az édá jelentését követte. A liberálisabb, tágulóbb káhál fogalma folytatódott a keresztény ekklésziá jelentésében. A
korai pogány-görög-keresztény gyülekezetek az ekklésziában a keresztény fogalom antik előképét láthatták.
3. A héber kóhén szónak feminin változata nincsen. Izraelben nem voltak papnők. A kóhén eredeti funkciója Izraelben nem az áldozati szolgálat, hanem a jóslás
és a Tóra oktatása volt. A kialakult ároni papsággal szemben a fogság után jelentkeztek a cádokiták főpapi igényükkel. Az egyszerű papok ároni, a templomszolgák levitai származásúak voltak. A papság szakrális funkciójának elvégzése
mellett civil mesterségéből családjával élt. Philo az igazak papi nemzetségéről
beszélt. Qumránban a végidők főpapja a messiás fölé rendeltetett és a papságra
érvényes tisztasági előírások az egész gyülekezetre nézve kötelezőek voltak. A
főpap az első század elején a nép legfőbb reprezentánsa volt, ő bűntelenítette Izráel népét. A Zsidó levél Jézus Krisztusról a Melkizedek-rendje szerinti tökéletes,
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megismételhetetlen áldozatot hozó örök főpapról beszélt. A rabbinikus irodalom
Ábrahámot Mekizedek elé-fölé helyezte. Kr. u. 70-ben elpusztult és megszűnt Jeruzsálem Temploma és ezzel a funkcionáló papság intézménye is.
4. A preszbüterosz a héber zákén megfelelőjeként jelentette az idős férﬁakat,
véneket, akik a történelmi helyzetnek megfelelően funkcionáltak egy törzsben,
nemzetségben, népi vagy települési közösségben. Később vallási szerepet is kaptak. Működött a vének 70 tagú tanácsa bírói jogkörrel. Qumránban rangsorban a
papság után következtek hasonló funkcióval. Jeruzsálem pusztulása után egy ideig
megmaradt testületi formájuk, de a későbbiekben bölcs, tanítói jellegük dominált.
5. Az címet pontos hatáskörrel a Septuaginta nem ismeri, de mint „felvigyázót”
használja. Érti a katonákra, a templomépítési felügyelőire és az elöljárókra: a papokra és a levitákra is. Az episzkoposz vallási tartalmat ott kapott, ahol Isten volt
a cselekvés alanya. Izrael Istene a mindent átlátó episzkoposz bíró. Philonál az
episzkoposz Mózes személyében a lélek ismerője, Josephusnál pedig pl. a rendőr
is episzkoposz, aki az erkölcs és a jog őre. Qumránban a felvigyázó bírói funkció
felé tolódott el, ezzel belépett a papi szerepkörbe. A rabbinikus irodalomban a
fogalom más funkciókban élt tovább.
6. A diakonosz a Septuagintában elsődlegesen az udvari felszolgálót jelölte.
Philo és Josephus is ismerte a szó ezen antik-görög jelentését. Az esszénusok egymásnak és a társadalom elesettjeinek szolgálatát elsődlegesnek tartották. Eszkatológikus szemléletük a vagyonközösségben az Apostolok Cselekedetei 2,44-ig
nyomon követhető. Már az ókori zsidóság intézményes szegénygondozást működtetett.
A zsidóság és a kereszténység útja az első században szétvált. Ennek teológiaikultúrális és történelem-politikai okai egyaránt voltak. Az édá fogalma ment át a
szünágogéba, a káhál pedig az ekklésziá jelentésébe. A papság fogalma eltérő a
kereszténységben a katolikus és protestáns egyházakban, így az episzkoposz és
a preszbüterosz szavak jelentéstartalma is. A diakonosz a katolikus teológiában
a papság része, a protestantizmusban pedig vallási jellegű karitatív funkció. Az
elemzett hat fogalomról általában elmondható, hogy egyszerű, hétköznapi antikgörög jelentésükből, melynek azonos vagy megváltozott formáit a Septuagintában
is megtalálhatjuk, fokozatosan spirituálisabb funkciót is kaptak és ez alkalmas volt
az ókeresztény egyházstruktúra kialakítására. Úgy tűnik, hogy a zsidóság általában az inkább körülhatárolhatóbb, palesztinai irányt követte a mobilabb diaszpóraival szemben.
A zsidóság mai vallási szerkezetéről összefoglalóan a következők mondhatók
el. Nincs centrális vallási irányító szerve vagy személye a világ zsidóságának,
de vannak meghatározó személyek és testületek. A zsinagóga belső szerkezete a
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rabbiból (korábban: rábbán/ráv – talmudi kor; gáón – gáoni kor; rabbi – középkortól; chászid irányzatnál: rebe); a házánból (korábban: gyülekezeti gondnok; sliách
cibur – közösség küldötte, előimádkozó, ma: kántor); sámesz (korábban: tanító,
ma: templomszolga); kohaniták és leviták (akiket tóraolvasásra főlhívnak); minján
(az imához szükséges 10 férﬁ); és a hitközség funkcionáriusaiból áll: rásekól
(rós háhákól = a közösség feje, ma: a hitközségi elnök); gábe (gábáj – korábban:
kincstárnok, adószedő; ma: szertartásfelelős: fölhív a Tórához, ﬁgyeli a lejnolást,
a tóraolvasást); bátlenok (a társadalom elesettjei, akiknek belső hitközségi munkát biztosítanak); sajhet (sakter: metsző, kóser vágó); mohél (a brit milát végzi);
melámed (tanító: a kisgyerekek tanítója a héderben). Megemlítjük még a bét din-t,
a háromtagú rabbinikus bíróságot és a chevrá kádisát, a karitatív funkciót ellátó
„szent egyletet”.
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A másál a Bibliában
és a korai zsidó irodalomban
I. Példabeszéd a héber Bibliában122
A héber Biblia nem tesz különbséget a parabola, az allegória és a fabula szavak
használata között. A másál különböző alakjainak, valamint az allegóriának és a fabulának az illusztráció és az oktatás a funkciója. Az összehasonlítás lehet explicit
és implicit. Történhetnek kijelentő vagy kérdő mondatok formájában (pl. Példabeszédek 26,1; 27,4):
Példabeszédek 26,1: „Mint nyárhoz a havazás és aratáshoz az eső, éppen úgy
nem illik a tisztség a bolondhoz.”
Példabeszédek 27,4: „Szörnyű a dühöngés, féktelen a harag, de ki állhat meg
a féltékenység előtt?”
Ha rövid történetté fejlődik, akkor általában értelmezés, illetve magyarázat járul hozzá.
A történeti példabeszéd gyakran indul az „akkor”, „amint” kezdettel. Kifejezéseit a mindennapi élet tapasztalataiból meríti, és általában egy lényeges pontot
emel ki (pl. Náthán példázata: 2Sámuel 12,1-5; a tekoai asszony megmaradt ﬁa:
2Sámuel 14,5b-7; megszökött fogoly: 1Királyok 20,39-40; a terméktelen szőlőskert: Izaiás 5,1b-6; az okos földműves: Izaiás 28,24-29).
Náthán példázata (2Sámuel 12,1-5): „(1) Akkor az Úr elküldte Náthán prófétát
Dávidhoz. El is ment hozzá, és így beszélt: Egy városban él két ember. Az egyik
gazdag volt, a másik szegény. (2) A gazdagnak rengeteg juha, kecskéje és barma
volt. (3) A szegénynek azonban nem volt egyebe, csak egy kis báránya, vette magának. Etette, úgy hogy megnőtt, vele magával és gyermekeivel. Evett a kenyérből
és ivott a pohárból. Az ölében aludt s olyan volt, mintha a lánya lett volna. (4)
Egyszer vendég érkezett a gazdag emberhez. De nem tudta rászánni magát, hogy a
juhai vagy barmai közül egyet is elvegyen, és a vendégnek, aki érkezett, elkészítse. Ezért elvette a szegény ember báránykáját, és azt készítette el a vendégnek.”
A tekoai asszony megmaradt ﬁa (2Sámuel 14, 5b-7): (5) A király megkérdezte:
„Mi bajod van?” „Nagy gyászban vagyok – felelte. – Meghalt az uram. (6) S volt
122 Encyclopaedia Judaica. 1972. XIII. 72—77.
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szolgálódnak két ﬁa. Egymásnak estek, s mivel nem volt ott senki, aki szétválasztotta volna őket, az egyikük akkorát ütött testvérére, hogy megölte. (7) Erre az
egész nemzetség rátámadt szolgálódra és azt mondta: Add ki, aki agyonütötte testvérét, hadd vegyük el az életét testvére életéért, akit megölt, s hadd irtsuk ki még
az örököst is. Így ki akarták oltani azt a parazsat is, ami még megmaradt nekem,
hogy férjemnek se neve, se utódai ne maradjanak a földön.”
A megszökött fogoly (1Királyok 20,39-40): (39) Amikor arra ment a király,
megszólította a királyt és azt mondta: „Szolgád kivonult harcolni. Egyszer csak
odalépett hozzám egy férﬁ és odahozott nekem egy embert, mondván: Őrizd ezt
az embert! Ha meghal, életeddel felelsz életéért, vagy ﬁzetsz egy ezüst talentumot.
(40) De míg szolgád ide-oda ment tenni-venni, egyszeriben eltűnt.” Izrael királya
ezt mondta neki: „Magad mondtad ki ítéletedet.”
A terméktelen szőlőskert (Izaiás 5,1b-6): „(1) Hadd énekeljem el barátomnak
szőlője iránti szerelme énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny
domboldalon. (2) Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta,
hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. (3) Most hát Jeruzsálem lakói és
ti, Júda férﬁjai: Tegyetek igazságot köztem és szőlőm között! (4) Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt
teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt? (5) Most azért tudtotokra adom, mit
fogok tenni szőlőmmel: Lebontom sövényét, hadd legeljék le, lerombolom falát,
hadd tapossák össze. (6) Parlaggá teszem, amit metszetlen hagynak, és nem kapálnak meg, hadd verje föl a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek: ne
hullassanak rá esőt.”
Az okos földműves (Izaiás 28,24-29): „(24) Vajon mindig szánt-e a szántóvető,
mindig hasogatja és boronálja a földjét? (25) Nemde, ha elegyengeti a föld színét,
kaprot szór bele, elhinti a köményt, és vet a sorba búzát meg árpát, a szélére meg
kölest. (26) Erre az okosságra Isten nevelte, Ő tanította így.”
Az Izaiás 28,24-29-en kívül a többi példabeszédet explicit értelmezés követi.
Jónás könyve így ér véget (4,11): „Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy
városnak, amelyben több mint százhúszezer Olyan ember van, aki még nem tud
különbséget tenni a jobb és bal keze között, és igen sok állat?”
Ez a kérdés arra enged következtetni, hogy az egész Jónás-könyvet példabeszédnek szánták. Ruth története is lehet példabeszéd, melynek különösen kiﬁnomult részletét a hozzáfűzött genealógia hangsúlyozza.
Az allegória – másál egy mesterségesebb prózai műfaj egyéni vonásokkal,
amelyek egyediek, átvitt értelműek, úgyhogy az egész egyfajta fejtörővé válik. A
sasról és a szőlőről szóló példabeszéd egyszerre chidá (rejtvény) és másál:
Ezékiel 17,3-10: „(3) Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: egy nagyszárnyú, díszes tollazatú, hatalmas sas kiterjesztette szárnyait, elment a Libanonra, és
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elvitte a cédrusfa hegyét. (4) Letörte a legkiemelkedőbb ágát, elvitte a kereskedők
országába, és letette a kereskedők egyik városába. (5) Aztán vette a cédrus egyik
hajtását, és elültette jól előkészített földbe, bőséges vízfolyás mellé, odaültette szegélynek. (6) Az ág gyökeret eresztett, és alacsony növésű, dús szőlővé fejlődött.
Agait sas felé fordította, gyökerei meg alatta voltak. Szőlővé fejlődött, vesszőket
hajtott és ágakat növesztett. (7) Volt egy másik nagyszárnyú és díszes tollazatú,
hatalmas sas is. S lám, a szőlő feléje eresztette ki gyökereit, feléje nyújtotta veszszőit arról a földről, ahová ültették, hogy öntözze. (8) Termékeny földbe, bőséges
vízfolyás mellé ültették, hogy vesszőket hajtson és termést hajtson, és gyönyörű
szőlőtővé fejlődjön. (9) Mondd ezért: Ezt mondja az Úr, az Isten: Javára válik ez?
Vajon a sas nem tépi ki a gyökereit, nem szakítja le gyümölcsét, nem teszi tönkre
minden gyenge hajtását? Nem is kell erős kéz és népes nép, hogy kitépje gyökereit. (10) Elültették, de szerencsés lesz-e? Ha megérinti a keleti szél, nem szárad-e
ki teljesen? Ki fog száradni azon a földön, ahova ültették.”
A nőstény oroszlán siralmai (Ezékiel 19,2-9), az átültetett szőlő (Ezékiel 19,1014), parázna nővérek (Ezékiel 23,2-21), valamint az üst története (Ezékiel 24,3b5) mind rejtett értelműek és allegorikusak:
A nőstény oroszlán siralmai (Ezékiel 19,2-9): „(2) Mi volt anyád? Nőstényoroszlán az oroszlánok között. Oroszlánkölykök között tanyázott és fölnevelte
kicsinyeit. (3) Fölnevelte az egyik kölykét, és az ﬁatal oroszlánná fejlődött, megtanult zsákmányt szerezni és felfalta az embereket. (4) A népek összefogtak ellene,
s megfogták a barlangjában. Karikát tettek az orrába, és Egyiptom földjére vitték.
(5) Amikor látta, hogy amit várt, meghiúsult és reménye szétfoszlott, fogott egy
másikat a kölykei közül, s ﬁatal oroszlánná nevelte. (6) Ez jött-ment az oroszlánok között, ﬁatal oroszlánná fejlődött, megtanult zsákmányt szerezni és felfalta az
embereket. (7) Lerombolta palotáikat, elpusztította városaikat. Az ország és lakói
megborzadtak iszonyú bömbölésétől. (8) A körülötte élő népek csapdát állítottak
neki, kivetették rá hálójukat és megfogták barlangjában. (9) Karikával az orrában
ketrecbe tették, és elvitték Babilon királyához, egy erődbe zárták, hogy többé ne
lehessen hallani bömbölését Izrael hegyein.”
Az átültetett szőlő (Ezékiel 19,10-14): „(10) Anyád hasonló volt a víz partjára
ültetett szőlőhöz, termékeny és dús lombozata volt a bőséges víztől. (11) Erős ágat
hozott, amely kormánypálcává lett. Felnövekedett és a felhőkig ért, megcsodálták
nagyságát és dús lombozatát. (12) Aztán kitépték és a földre vetették, a keleti szél
kiszárította gyümölcseit, és tönkrement. Erős hajtása elszáradt, és megemésztette
a tűz. (13) Akkor a sivatagba ültették, száraz és kietlen földbe. (14) Tűz csapott ki
hajtásából és megemésztette gyümölcsét. Nincs többé erős hajtása, kormánypálcája. Siratóének ez, siratóénekké vált.”
A parázna nővérek (Ezékiel 23,2-21): „(2) Emberﬁa, volt két asszony, egy
anyának voltak a lányai. (3) Ezek paráználkodtak Egyiptomban ﬁatalkoruktól fog77

va. Hagyták, hogy simogassák ott a mellüket és cirógassák szűzi keblüket. (4) Az
idősebbet Oholának hívták, a húgát Oholibának. Az enyémek voltak, s ﬁúkat és
lányokat szültek. Oholának Szamaria a neve, Oholibának Jeruzsálem. (5) Ohola
hűtlen lett hozzám, szerelemre gyulladt szeretői, a szomszédos asszírok iránt, (6)
akik bíborba öltözött helytartók és vezérek, megnyerő ifjak, paripára termett lovasok voltak. (7) Paráználkodott ezekkel a válogatottakkal, az asszírok ﬁaival, ezek
iránt gyulladt szerelemre, és megfertőzte magát a bálványaikkal. (8) Nem hagyott
fel az Egyiptomban elkezdett paráznasággal sem; már ifjúságában együtt háltak
vele, simogatták szűzi keblét, és paráználkodást folytattak vele. (9) Ezért kedveseinek – az asszírok ﬁainak – adtam, akik iránt szerelemre gyulladt. (10) Ezek
fölfedték mezítelenségét, elvitték ﬁait és lányait, őt magát meg karddal pusztították el. Így lett hírhedt az asszonyok között, mert végrehajtották rajta az ítéletet.
(11) Húga, Oholiba mindennek tanúja volt, de mégis, vágya és paráznasága még
botrányosabb volt, mint nővéréé. (12) Szerelemre gyulladt a szomszédos asszírok iránt, akik bíborba öltözött helytartók és vezérek, pompás öltözékű, paripára
termett lovasok voltak, mind ﬁatalok és vonzók. (13) Láttam, hogy beszennyezte
magát. Mindkettő ugyanazon az úton járt. (14) De ő még továbbment kicsapongásában: amikor a falra festett férﬁakat, a káldeusok piros színnel festett képeit
látta, (15) akiknek öv volt a derekukon, széles turbán a fejükön, s mindegyiknek
fejedelmi megjelenése volt – Babilonnak Káldeából származó ﬁait ábrázolták ezek
a képek –, (16) ezeknek a puszta látására is vágy ébredt benne irántuk, és követeket küldött hozzájuk Káldeába. (17) Babilon ﬁai eljöttek, hogy megosszák vele a
szerelmi ágyat, és beszennyezték őt paráznaságukkal. Miután beszennyezte magát
velük, elfordult tőlük. (18) Amikor aztán nyíltan űzte paráznaságait, és fölfedte
szégyenét, elhagytam, mint ahogyan nővérét is elhagytam. (19) Megsokszorozta
paráznaságait, mint ﬁatalsága napjaiban, amikor Egyiptom földjén űzte paráznaságait. (20) Olyan heves vágy gyulladt benne szeretői iránt, mint amilyen a szamárnak
az ösztöne, vagy a csődörnek a bujasága. (21) Kerested ﬁatalságod tisztátalanságait,
azt az időt, amikor Egyiptomban simogatták melledet és cirógatták szűzi kebledet.”
Az üst története (Ezékiel 24,3-5): „(3) Mondj ezért példabeszédet a lázongó
nemzedéknek. Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Tégy fel a tűzre egy üstöt,
s önts bele vizet. (4) Tégy bele húsdarabokat, ízes falatokat, combot és lapockát,
töltsd meg jó csontokkal! (5) A legjavát válaszd ki a nyájból! Tégy alá fát, forrald
föl, hogy még a csontok is megfőjenek, amik benne vannak.”
A másál egy harmadik formája a fabula, ahol állatok vagy élettelen tárgyak
beszélnek és cselekednek az emberekhez hasonlóan: Bírák 9,8-15 és 2Királyok
14,9-10 ezekre példák, ahol is a tanulság minden esetben explicit.
A fák királyválasztása (Bírák 9,8-15): (8) Egyszer útra keltek a fák, hogy királyt kenjenek föl – legyen aki uralkodik rajtuk. Így szóltak az olajfához: légy a
királyunk! (9) De az olajfa azt felelte: Elhagyhatnám-e olajomat, amellyel meg78

tisztelik az isteneket és az embereket, hogy a többi fa között járjak-keljek? (10)
Akkor a fák így szóltak a fügefához: Gyere, és légy a királyunk! (11) De a fügefa
így válaszolt nekik: Elhagyhatnám-e édes csemegémet és pompás gyümölcsömet,
hogy a többi fa között járjak-keljek? (12) A fák erre a szőlőtőnek mondták: Gyere
és uralkodjál rajtunk! (13) A szőlőtő így felelt nekik: Elhagyhatnám-e boromat,
amely megvidámítja az isteneket és embereket, hogy a többi fa között járjak-keljek? (14) Most a fák mind a tövisbokorhoz fordultak: Gyere, és légy a királyunk!
(15) A tüskebokor így válaszolt a fáknak: Ha valóban királlyá akartok kenni, hogy
uralkodjam rajtatok, gyertek, és pihenjetek meg árnyékomban. Ha nem, akkor tűz
csap ki a tövisbokorból, és megemészti a Libanon cédrusait.”
Joás válasza Amacjának (2Királyok 14,9-10): „(9) Izrael királya, Joás ezt a
választ küldte királyának, Amacjának: a libanoni bogáncs elküldött a libanoni cédrushoz, és azt üzente: Add hozzá feleségül lányodat a ﬁamhoz! Csakhogy Libanon
vadja a bogáncson nyargalászott, és eltiporta. (10) Edomot legyőzted, és most
elbizakodott a szíved. Örülj dicsőségednek, és maradj veszteg! Miért hívod ki
magad ellen a balsorsot, hogy elessél, te és veled együtt Júda is?”
A rejtvény (chida) olyan példabeszéd, melynek tanulsága szándékosan el van
rejtve, hogy nagyobb fokú megértés kelljen az értelmezéséhez. Erre Sámson rejtvénye a példa.
Bírák 14,14: „Így szólt hozzájuk: – Eledel jött ki az evőből, s édesség került ki
az erősből. – De három napig nem tudták megfejteni a találós kérdést.”
A másál és a chidá majdnem szinonimaként használatosak a következő helyeken: Ezékiel 17,2; Habakuk 2,6; Zsoltár 49,5; 78,2; valamint a Példabeszéd 1,6.
Ezékiel 17,2: „Emberﬁa, adj fel Izrael házának egy rejtélyt, és mondj el neki
egy példázatot!”
Habakuk 2,6: „Vajon nem mondanak-e majd róla mindnyájan példázatokat?
Nem költenek-e róla magvas mondásokat?
Zsoltár 49,5: „Bölcs mondás felé fordítom fülemet, hárfadallal magyarázom
meg rejtélyemet.”
Zsoltár 78,2: „Példabeszédre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek.”
Zsoltár 78,2: „Hogy megértsük a mondást és a hasonlatot, a bölcsek szavait s
fogós kérdéseit.”
Bizonyos közmondások valójában példabeszéd-rejtvények, mint pl. Példabeszédek 30,15-16; 30,18-19 és 30,21-31.
Példabeszédek 30,15-16: „(15) Két lánya van a piócának: „Add ide!” és „Add
ide!” Három dolog van, ami telhetetlen, s négy nem mondja soha: „Elég!”: (16)
az alvilág, a terméketlen anyaméh, a föld, amely nem tud betelni vízzel, és a tűz,
amely soha nem mondja, hogy „Elég!”
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Példabeszéd 30,18-19: „(18) Három dolog van, amit csodálatosnak látok és
négyet sehogy se tudok megérteni: (19) A sasnak útját az égen, kígyó útját a sziklán, hajó útját a mély tengeren, és a férﬁ útját az asszonynál.”
Példabeszédek 30,21-31: „(21) Három dolog alatt rendül meg a föld, és négy
olyan van, amit nem tud elviselni: (22) a szolgát, ha belőle király lesz, a bolondot,
ha bőven dúskál a kenyérben, (23) az elhagyott nőt, hogyha férjhez megy, s a
rableányt, hogyha úrnőjét megfosztja trónjától. (24) Négy igen apró dolog van a
földön, mégis a bölcsek között van a helyük: (25) Olyan nép a hangyák, amelynek
nincs ereje, mégis összegyűjtik nyáron élelmüket. (26) A szirti borzok is erőtlen,
gyenge nép, mégis a sziklába építik lakásukat. (27) És bár a sáskáknak nincsen
királyuk, mégis rendben vonulnak fel. (28) Kézzel is meg lehet fogni a gyíkot,
mégis a királyok házában tanyázik. (29) Hárman vannak, akik szépen lépegetnek,
és négyen délcegen: (30) az állatok hőse az oroszlán, amely senki előtt meg nem
futamodik; (31) a kakas, amely a tyúkok között büszkélkedik, a bak, amely a nyájat vezeti, és a király, aki beszédeket intéz a néphez.”
Más bibliai műfajok, amelyek a másál példabeszéd típusához tartoznak:
1. A próféciák, amelyekben egy metafora szemléletes leírássá szélesedik ki.
(pl. Izaiás 1,5-6; Ózeás 2, 2-15; 7,8-9.11-12; Joel 4,13; és Jeremiás 25,15-29)
Izaiás 1,5-6: „(5) Még hol verjelek meg benneteket, amiért hűtlenségre hűtlenséget halmoztok? Beteg az egész fej és a szív teljesen erőtlen. (6) Tetőtől talpig
sehol sem ép, csupa sebhely, zúzódás és nyílt seb. Mégsem nyomták ki, nem kötözték be, és olajjal sem puhították.”
Ózeás 2,2-15: „(2) Júda ﬁai és Izrael ﬁai egybegyűlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Izráel napja. (3)
Mondjátok testvéreteknek: „Én népem!” és nővéreteknek: „Irgalomra leltél!” (4)
Szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én
sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról a paráznaság jelét, mellei közül a
házasságtörés jelvényeit. (5) Ha nem, hát feltárom meztelenségét, olyanná teszem,
mint amikor született; pusztasággá változtatom, aszú föld lesz belőle és szomjan
hal. (6) Sőt gyermekeinek sem irgalmazok, mert paráznaságban fogantattak. (7)
Igen, anyjuk paráználkodott, megszégyenült, aki foganta őket, hiszen azt mondta: „Elmegyek a szeretőim után, akik kenyeret és vizet adnak nekem, gyapjút és
lent, italt és olajt.” (10) Nem ismerte el, hogy én adtam neki a gabonát, a bort, az
olajt, én adtam neki az ezüstöt, és az aranyat is, amelyből a Baálokat csinálta. (11)
Ezért visszaveszem tőle gabonámat, ha eljön az ideje, s boromat is a maga idejében; megvonom tőle gyapjúmat és lenemet, amellyel meztelenségét takargatja.
(12) Majd feltárom szégyenét szeretői előtt, és senki sem szabadítja ki kezemből.
(13) Örömünnepeit megszüntetem, újholdját, szombatját és minden ünnepét. (14)
Letarolom szőlejét és fügefáit, amelyekről azt mondta: „Ez a bérem, amelyet sze80

retőimtől kaptam.” Vadonná változtatom, a mezei vadak táplálékává. (15) Megtorlom rajta a Baalok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik; nyakékkel és
függővel díszítette magát, úgy ment szeretői után. Rólam pedig megfeledkezett!
– mondja az ÚR. (8) Ezért, lám, eltorlaszolom tövissel az útját; falat emelek elé,
hogy ne találja ösvényeit. (9) Keresi majd szeretőit, de nem leli őket, hiába kutatja,
nem találja meg soha. Akkor így szól: „Elmegyek, visszatérek előző férjemhez,
mert jobb volt nékem régen, mint most.”
Ózeás 7,8-9: „(8) Efraim elkeveredik a népek között, Efraim olyan, mint a
lángos, amelyet nem fordítottak meg. (9) Erejét idegenek emésztik fel, de ő észre
sem veszi; őszülő haj borítja fejét, de ő észre sem veszi.”
Ózeás 7,11-12: „(11) Efraim, mint egy galamb, buta és esztelen: Egyiptomban
kiáltanak, Asszíriába rohannak! (12) Mehetek bárhová, kivetem rájuk a hálómat;
mint az ég madarát, visszahozom, s gonoszságukért megbüntetem őket.”
Joel 4,13: (13) Lendítsétek meg a sarlót, mert beért a vetés; gyertek, tapossátok, mert megtelt a sajtó és túlárad a prés: oly nagy a gonoszságuk!”
Jeremiás 25,15-29: „(15) Az Úr, Izrael Istene, így szólt hozzám: Vedd a kezemből ezt a borral telt serleget, és itasd meg belőle az összes nemzetet, amelyhez
elküldelek. (16) Hadd igyanak belőle, hogy megtántorodjanak és eszüket veszítsék, mielőtt rájuk szabadítom a kardot. (17) Elvettem hát a serleget az Úr kezéből és megitattam belőle minden nemzetet, amelyhez elküldött az Úr: (18) [Jeruzsálemet és Júda városait, királyait és főembereit, hogy pusztasággá, iszonyattá,
gúny tárgyává és átokszóvá tegyem őket, mint ahogy az ma van]; (19) a fáraót,
Egyiptom királyát, szolgáival, főembereivel és összes népével együtt; (20) aztán
minden fajta népséget, [így Uz földjének minden királyát] a ﬁliszteusok földjének
minden királyát; Askalont, Gázát, Akkaront és Asdod maradékát; (21) Edomot,
Moábot és Ammon ﬁait, (22) Tírusz [valamennyi] királyát, Szidón valamennyi
királyát és a szigetországok királyait, akik a tengeren túl laknak; (23) Dedánt,
Temát, Buzt, és az összes nyírott halántékút; (24) Arábia valamennyi királyát, akik
a pusztában laknak; (25) [Zimri összes királyát] Elám összes királyát és a médek
összes királyát; (26) aztán észak minden királyát közel és távol, az egyiket a másik
után; vagyis a föld színén levő minden országot [végül még Sesák királya is iszik
belőle]. (27) Ezt mondd majd nekik: Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene:
Igyatok! Részegedjetek meg! Hányjatok! Essetek el, s ne keljetek föl többé addig,
míg rátok nem szabadítom a kardot. (28) Ha pedig nem akarják elvenni kezedből
a serleget, hogy igyanak belőle, akkor így beszélj: Ezt mondja a Seregek Ura:
Meg kell innotok! (29) Mert ha arra a városra, amely a nevemet viseli, pusztulást
hozok, hogyan gondoljátok, hogy ti büntetlenül maradtok? Bizony, nem maradtok
büntetlenül. Mert magam szólítom ide a kardot a föld minden lakója ellen – mondja a Seregek Ura.”
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2. Próféciák, melyek szimbolikus cselekedeteken keresztül nyilvánulnak meg
(pl. 1Királyok 11,29; 2Királyok 13,15-19 és Izaiás 20, 2-6).
1Királyok 11,29: „(29) Akkoriban történt, hogy Jerobeám egyszer elhagyta
Jeruzsálemet és útközben találkozott a Silóba való Achija prófétával. Új köntös
volt rajta, és csak ketten voltak a határban. (30) Achija fogta az új köntöst, ami
rajta volt, tizenkét darabra tépte, (31) és azt mondta Jerobeámnak: „Legyen tíz
rész a tied, mert azt mondja az Úr, Izrael Istene: Kiragadom az országot Salamon
kezéből, s tíz törzset neked adok. (32) Csak egy törzs marad az övé, szolgámra,
Dávidra való tekintettel és Jeruzsálem miatt, a miatt a város miatt, amelyet kiválasztottam Izrael törzsei közül.”
2Királyok 13,15-19: „(15) Elizeus így szólt hozzá: „Hozz íjat és nyilat!” S ő
vitt neki íjat és nyilat. (16) Erre azt mondta a királynak: „Tedd kezedet az íjra!” Az
rátette kezét, Elizeus meg a maga kezét a király kezére tette. (17) Aztán így szólt:
„Nyisd ki az ablakot kelet felé!” Kinyitotta. Most Elizeus azt mondta: „Lőj!” És ő
lőtt. Erre elkiáltotta magát: „Az Úr győzedelmes nyila, győzelmi nyíl Arám ellen!
Afeknél megvered Arámot, s teljesen megsemmisíted!” (18) Az Így szólt: „Fogd
a nyilat!” Kezébe vette. Majd azt mondta a királynak: „Üss vele a földre!” (19)
Háromszor ráütött, aztán abbahagyta. Isten embere ezért megharagudott, és így
Szólt: „ötször vagy hatszor kellett volna ráütnöd, akkor megsemmisülésig legyőzted volna Arámot, de így csak háromszor vered meg!”
Izaiás 20,2-6: „(2) az Úr hallatta szavát Izajás, Ámosz ﬁa által. Azt mondta
neki: „Eredj, oldd le derekadról a szőrköntöst, és vedd le lábadról a sarudat.” Amikor megtette, és köntös meg saru nélkül járt-kelt, (3) így szólt az Úr: „Amint szolgám, Izajás három esztendeig köntös és saru nélkül járt, hogy jel és előkép legyen
Egyiptom és Kus számára, (4) éppen úgy fogja az asszírok királya elhurcolni a
foglyul ejtett egyiptomiakat és a rabságba jutott kusitákat, az ifjakat és az öregeket
egyaránt, köntös meg saru nélkül, meztelen alféllel, Egyiptom gyalázatára. (5)
Akkor majd megrémülnek és kiábrándulnak Kusból mind, akik benne bizakodtak, és Egyiptomból is, amellyel kérkedtek.” (6) És a partvidék lakói így szólnak
majd azon a napon: „Lám, ha így jártak azok, akikben reménykedtünk s akikhez
segítségért szaladtunk, hogy mentsen meg minket Asszíria királyától, akkor hogy
menekülhetnénk meg magunk?”
3. A kiterjesztett megszemélyesítések, mint amilyenek a bölcsességről és az
ostobaságról szólóak (pl. Példabeszédek 1,20-33; 8,1-36; 9,1-6.13-18).
Példabeszédek 1,20-33: „(20) Hangosan kiált az utcán a bölcsesség, és a tereken is fölemeli hangját. (21) Kiabál a lármás utcáknak elején, szót emel a kapuk
nyílásánál, a városban. (22) Meddig kedvelitek, ó, ti éretlenek, az éretlenséget, ó,
ti szemtelenek, a pimasz fecsegést? Meddig gyűlölik az észt az esztelenek? (23)
Hallgassatok korholó szavamra! Kiöntöm előttetek egész lelkemet, és a szavaimat
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elétek tárom: (24) Mert amikor hívtalak benneteket, nem jöttetek, oda sem néztetek, amikor a kezemet nyújtottam; (25) semmibe vettétek minden tanácsomat,
és a feddésemmel mit sem törődtetek. (26) Ezért most én is nevetek bajotokon,
gúnyolódom, ha hatalmába kerít titeket a rettegés, (27) ha rátok tör a félelem,
mint a zivatar, ha szélvihar módján közeleg romlásotok, ha utolér az ínség és a
szorongattatás. (28) Akkor hívnak, de én nem felelek, akkor keresnek, de nem
találnak. (29) Mivel gyűlöletes volt előttük a belátás, és az Úr félelmét kevésre
becsülték, (30) mivel elvetették a tanácsomat, és a korholásomat megvetették, (31)
azért most csak egyék tetteik gyümölcsét, lakjanak jól azzal, amit kiterveltek. (32)
A balgákra pusztulást hoz elpártolásuk, jómódjuk tönkreteszi a bolondokat. (33)
De aki rám hallgat, biztonságban élhet, nyugodt lehet, nem kell rettegnie bajtól.”
Példabeszédek 8,1-36: „(1) Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem
hallatja szavát? (2) Fönt a magaslaton az út fölött, ott áll, ahol az utak keresztezik
egymást. (3) A város kapuinál, a kapuk nyílásánál hangosan kiáltja: (4) „Férﬁak,
hozzátok intézem szózatom, emberek, nektek szól a szavam! (5) Ó, ti együgyűek,
legyetek okosak végre, és ti balgatagok, térjetek már észre! (6) Figyeljetek ide!
Amit hirdetek, az helyes, őszinte szóra nyílnak ajkaim. (7) Mert az én számat
az igazság mozgatja, ajkaim borzadnak minden álnokságtól. (8) Számnak minden szava színtiszta igazság, nincsen benne semmi kitekert vagy hamis. (9) Az
értelmes embernek mind megfelel, aki szert tett a tudásra, az helyesli őket. (10)
Intelmemet vegyétek szívesebben, mint az ezüstöt, legyen a tudás kívánatosabb az
aranynál, (11) Mert a bölcsesség jobb a korallnál, nem érhet föl vele semmilyen
drágaság.”
(12) „Nekem, a bölcsességnek birtokomban van az eszesség, én találtam fel
az éleslátás tudományát. (14) Az én tulajdonom a jó tanács és a siker, enyém az
okosság és enyém a lelkierő. (13) [Az Úr félelme a rossznak utálata.] A gőg és a
fennhéjázás, a gonosz élet és a száj hamissága gyűlöletes nekem. (17) Akik szeretnek, azokat szeretem, s aki keres, az rám is talál. (15) Általam kormányoznak a királyok, és tesznek igazságot a tisztségviselők. (16) Általam uralkodnak a fejedelmek, és ítélkeznek a főemberek az egész föld fölött. (18) Nálam van a gazdagság,
s nálam a dicsőség, a tekintélyes vagyon és az igazságosság. (19) Gyümölcseim
jobbak, mint az arany s a színarany, hasznom többet ér, mint a válogatott ezüst.
(20) Az igazságosság útjain járok, annak ösvényén, ami jogos. (21) Azoknak, akik
szeretnek, vagyont adok és megtöltöm csűrjeiket.”
(22) „Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső
művét. (23) Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. (24)
Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő
víz. (25) Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, (26) amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első rögét
sem. (27) Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színére a kört meg83

vonta, (28) amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; (29)
amikor kijelölte a tenger határát – és a vizek nem csaptak ki –, amikor megrajzolta
a föld szilárd részét. (30) Ott voltam mellette, mint a kedvence, napról napra csak
bennem gyönyörködött, mindig ott játszottam a színe előtt. (31) Ott játszottam az
egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek ﬁai között.”
(32) „Nos hát, ﬁaim, hallgassatok rám! Jól járnak, akik megtartják útjaimat.
(33) Halljátok meg intő szavamat: legyetek bölcsek, s ne tagadjátok meg tőle a
ﬁgyelmet! (34) Boldog ember, aki hallgat rám, aki napról napra őrködik ajtómnál,
s őrzi kapuim félfáit. (35) Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését. (36) De aki vét ellenem, saját lelkének árt, akik elvetnek, a halált kedvelik.”
Példabeszédek 9,1-6: „(1) Megépítette a házát a bölcsesség, s hét oszlopát is
felállította. (2) Barmait levágta, borát megkeverte, és az asztalát is megterítette.
(3) Kiküldte szolgálóit és kihirdette a város magasabb pontjain: (4) „Tapasztalatlanok, kerüljetek beljebb!” Az értetleneknek meg ezt mondja: (5) „Gyertek, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, amelyet kevertem! (6) Éltek, csak hagyjatok
fel a dőreséggel és járjatok az értelem útjain!”
Példabeszédek 9,13-18: „(13) Dőreség asszonynak nincsen nyugodalma, tele
van butasággal, nem tud semmit sem. (14) Üldögél házának ajtaja előtt, trónszéken a város magaslatán, (15) Hogy felszólíthassa, akik arra járnak, akiknek épp
arra vezet el útjuk: (16) „Térjen be ide mind, aki tudatlan !” Akinek kevés az esze,
annak meg ezt mondja: (17) „Milyen édes a víz, amelyet úgy lopnak, s milyen jó
az íze a titkos eledeleknek!’ (18) És nem veszi észre, hogy holtak laknak ott, az
alvilág völgyében vannak vendégei.”
4. Víziók és jelenésszerű álmok, amelyeket később allegorikusként értelmeztek.
(pl. Genesis 37,6-11; 40,9-13.16-19; Zakariás 1,8-11; 2,1-4 és Dániel 2,31-45):
Genesis 37,6-11: (6) „Így szólt hozzájuk: „Hallgassatok ide, milyen álmot láttam. (7) Kévét kötöttünk a mezőn, s íme, az én kévém fölegyenesedett és állva maradt, a ti kévéitek pedig körülvették és meghajoltak az én kévém előtt.” (8) Testvérei így válaszoltak: „No, talán királyunk akarsz lenni és fölöttünk uralkodni?”
Álma és elbeszélése miatt még inkább meggyűlölték. (9) Más alkalommal újra
álmot látott, s azt is elmondta bátyjainak. Így szólt: „Látjátok, ismét álmom volt.
A nap, a hold és a csillagok meghajoltak előttem.” (10) Amikor elbeszélte apjának
és testvéreinek, apja megfeddte, mondván: „Mit akar jelenteni ez az álom, amit
láttál? Nekem, anyádnak és bátyáidnak, nekünk a földig kell hajolnunk előtted?”
(11) Bátyjai féltékenyek lettek rá, apja ellenben megjegyezte magának a dolgot.”
Genesis 40,9-13: „(9) A főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek e szavakkal:
„Álmomban egy szőlőtőkét láttam magam előtt. (10) A tőkén három vessző volt.
Amikor kirügyezett, kinyílt a virágja is, és a szőlőfürtök érett szemeket hoztak.
(11) A fáraó pohara a kezemben volt, vettem a bogyókat, belefacsartam a fáraó
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poharába, és a poharat a fáraónak nyújtottam. (12) József azt felelte, hogy ez a
jelentése: „A három vessző három napot jelent. (13) Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak,
mint azelőtt, amikor pohárnoka voltál.”
Genesis 40,16-19: (16) A fősütőmester látta, hogy kedvező magyarázatot adott,
ezért így szólt Józsefhez: „Álmomban olyan volt, mintha a fejemen három kosarat
vittem volna ﬁnom süteménnyel. (17) A legfelső kosárban mindenféle étel volt,
amelyet a pék a fáraónak készített. De madarak jöttek, és felfalták a fejemen levő
kosárból.” (18) József feleletül így szólt: „A megfejtés ez: a három kosár három
napot jelent. (19) Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet, felakasztat egy oszlopra és a húsodat a madarak szedik le rólad.”
Zakariás 1,8-11: „(8) Az éj folyamán látomásom volt. Egy ember állta a mirtuszfák között, amelynek a gyökerei a mélybe nyúltak; mögötte sárga, vörössárga,
fekete és fehér lovak voltak. (9) Megkérdeztem: „Mik ezek Uram?” (Az angyal,
aki hozzám beszélt, azt mondta: „Mindjárt megmutatom neked, hogy mik ezek.”)
(10) Az ember, aki a mirtuszfák között állt, ezt válaszolta: „Ezek azok, akiket az
ÚR küldött, hogy járják be a földet.” (11) Ekkor a lovak azt mondták az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt: „Bejártuk a földet. Az egész földön béke van
és nyugalom.”
Dániel 2,31-45: „(31) Amit láttál, ó király, az egy hatalmas szobor volt. Ez a
szobor nagy volt és fényes, magasra emelkedett előtted, és rettenetes volt a tekintete. (32) A szobor feje tiszta aranyból volt, melle és karjai ezüstből, hasa és ágyéka bronzból, (33) lábszárai vasból, lábai meg részben vasból, részben agyagból.
(34) Ezt láttad, míg a (hegyről) le nem vált egy kő anélkül, hogy hozzáért volna
valakinek a keze. Ez eltalálta a szobor vas- és agyaglábát és darabokra zúzta. (35)
Ekkor egyszerre összetört a vas, az agyag, a bronz, az ezüst és az arany, s olyanná
lett, mint nyáron a szérűn a por, amelyet felkap a szél, úgyhogy nyoma sem marad.
A kőből pedig, amely eltalálta a szobrot, egy nagy hegy lett, amely betöltötte a
földet. (36) Ez volt az álom.
(37) Ó király, te vagy a legnagyobb a királyok között. Az ég Istene királyságot, erőt, hatalmat és dicsőséget adott neked. (38) Kezedbe adta az emberek ﬁait,
a mező vadjait és az ég madarait, bárhol vannak, és téged tett meg mindnyájuk
urává. Te vagy az arany fő. (39) Utánad egy másik birodalom támad, egy nálad
kisebb, majd egy harmadik birodalom, amely bronzból való lesz, és uralma alá
kerül az egész föld. (40) A negyedik birodalom kemény lesz, mint a vas. A vas
mindent összetör, és összezúz. Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni
fog. (41) Mivel úgy láttad, hogy lábai és ujjai részben agyagból, részben vasból
vannak: Az a birodalom meg fog oszlani, de azért lesz benne valami a vas szilárdságából. Azért láttad, hogy vas van keverve az agyag sarába. (42) Mivel lábujjai
részben vasból, részben agyagból vannak: az a birodalom részben szilárd, részben
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törékeny lesz. (43) Ha a vasat agyagos sárral összekeverve láttad, ez azt jelenti:
házasságok által össze fognak keveredni, de eggyé nem fognak összeforrni. A vas
ugyanis nem vegyül az agyaggal. (44) Ezeknek a királyoknak az idejében az ég
Istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom
nem száll át más népre. Összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga
azonban állni fog mindörökké. (45) Ezért tehát jól láttad, hogy a hegyről levált a
kő anélkül, hogy valakinek a keze hozzáért volna, és szétzúzta az agyagot, vasat,
bronzot, ezüstöt és aranyat. A nagy Isten megmutatta a királynak, mi fog történni
egykoron. Az álom igaz, és megfejtése megbízható.”

II. Példabeszéd az újszövetségi iratokban123
Jézus példabeszéd-csoportjai tartalmi szempontból
1. Az Isten Országáról (Mennyek Országáról) szóló példabeszédek
a) Isten uralmának megvalósulási módja és Isten országának elérkezése, amely
Jézus eljövetelével már kezdetét is vette, de csak a parúziával válik majd teljessé.
Ide tartoznak a magvetőről, a magától növekvő vetésről, a mustármagról és a kovászról, a szántóföldön elrejtett kincsről és a drágagyöngyről, a halászok hálójáról
és a búza közé szórt konkolyról, a nagy (vagy királyi) lakomáról, a hű és hűtlen
intézőről, a gyilkos szőlőművesekről, a talentumokról vagy minákról, a gonosz
vincellérről és a 10 hajadonról szóló példabeszéd.
b) Az állásfoglalás, illetve az ítélet példabeszédei azt érzékeltetik, hogy Jézus
eljövetelével előállt helyzet állásfoglalásra, döntésre késztet és megérésre indít.
Ide sorolhatók a tereken játszó gyerekekről, a terméketlen fügefáról, az esztelen
gazdagról, a hű és hűtlen intézőről, a gazdagról és a szegény Lázárról, a királyi
menyegzőre való meghívásról. Máté 22,11-13: a vendég, aki nem volt ünneplőben. A két ﬁúról, a tíz hajadonról, esetleg a házépítésről szóló hasonlatok124 is.
c) Az éberségre intő hasonlatok rokonok az első két csoporttal, de az Isten
uralmának teljessé válására vonatkoznak: a hű és hűtlen kulcsárról (Lukács 12,4248), illetve az urukat váró szolgákról,125 az okos intézőről, a talentumokról vagy
minákról, a tíz hajadonról szóló példabeszédek.

123 HAAG,H.: Bibliai Lexikon. Budapest, 1989. 570-575.
124 Máté 7,24-27; Lukács 6,47-49
125 Máté 24,45-51
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2. Az Isten Országának új valóságáról szóló példabeszédek
a) A helyes magatartás Istennel szemben: az esztelen gazdagról, a kenyeret
kérő barátról, a bíróról és az özvegyasszonyról, a farizeusról és a vámosról, a
terméketlen fügefáról, a hű és hűtlen intézőről, a szolgáról,126 a gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszédek.
b) A helyes magatartás az emberekkel szemben: az irgalmas szamaritánusról, a
gazdagról és a szegény Lázárról, a könyörtelen szolgáról,127 a hű és hűtlen kulcsárról, a farizeusról és a vámosról vett példabeszédek.
A Jézus által elmondott példabeszédek viszonya
az Evangéliumokban leírtakhoz128
Az újszövetségi hagyomány a kerek egészet alkotó, önmagukban zárt példabeszédeket viszonylag híven megőrizte, a kerettől eltérően, amelybe ezek a példázatok
eredetileg beleilleszkedtek. Vannak azonban olyan példabeszédek, amelyekről
nem lehet biztosan megállapítani, hogy eredetileg miként hangzottak és milyen
változtatásokon estek át, mielőtt az evangéliumba bekerültek. Az Újszövetségben
leírt Húsvét és Pünkösd után sokat változott a helyzet. Most a példázatok már a
keresztényekhez szóltak, így Egyházon belüli jelleget öltöttek, tanítást és ﬁgyelmeztetést tartalmazó beszédekké alakultak át, és az Egyház helyzete is belejátszott
a példabeszédek visszaadásába, értelmezésébe. Így olyan részeket, amelyekre eredetileg nem esett hangsúly, az Egyházra vonatkoztattak. Pl. különféle talajviszonyokat a keresztények bizonyos csoportjaira, a már üldözött, illetve kihalt Egyházakban,129 vagy megfelelő kiegészítéssel alkalmaztak a keresztény hallgatóság
helyzetéhez, körülményeihez, pl. a 4 kiegészítés a hűtlen intézőről szóló példabeszédben130 vagy a nem eredeti befejező formulák.131
A példabeszédek végső formájukat a különféle Evangéliumokba való fölvételükkel kapták meg. Az itt kapott helyük kiválasztásukat, szövegkörnyezetüket
és végső formájukat egyaránt meghatározta, ugyanakkor az a törekvés is érvényesült, hogy az egymással rokon példázatok együvé kerüljenek. Így Máté132 az
Isten Országáról szóló fejezetben 7-re egészíti ki a 4 hasonlat számát, amelyet a

126
127
128
129
130
131
132

Lukács 17,7-10
Máté 18,23-35
TARJÁNYI B.: Példabeszédek II. rész Evangélium-magyarázatok. Budapest, 1994. 41-46.
Márk 4,13-20; Máté 13,18-23; Lukács 8,11-15; vö. az értelmezéssel. Máté 13,36-39.40-43
Lukács 16,8b.9.10-12.13
Máté 18,14; 20,16; 21,32; 22,14; 25,13; Lukács 12,21; 18,8b
Máté 13. fej.
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Márk 4. fej. magában foglal, és saját formulával ünnepélyesen zárta le.133 Márk
elsősorban az Isten Országának erejét és titkát emelte ki,134 Máté viszont azt a
folyamatot domborította ki, amely lezajlott, míg az út a zsidóság meghatározó részének visszautasító magatartásától elvezetett az Egyházig.135 Máté arra a kérdésre is igyekezett választ adni, hogy az Egyház milyen szerepet töltsön be, milyen
magatartást tanúsítson a világban, sőt a belső egyházi rendre is kitért.136 Lukács
ﬁgyelmeztetéseket fűz a példázatokhoz, és főleg a vallási-erkölcsi szempontokra
van tekintettel,137 jellemző rá „az élet élvezetei”-nek, a jó és rossz szívről szóló
résznek a beiktatása a magvetőről szóló példabeszéd értelmezésébe: Lukács 8,1215. Ez azt mutatja, hogy Jézus példabeszédei az Evangéliumokban, leírt változatukban tovább alakultak. Vagyis a korai keresztény tradíció előre lépve az időben,
új interpretációval gyarapította, alakította a jézusi másált.
Jézus példázatainak evangéliumi változatai
Jézus példabeszédeit a hagyomány közvetítésével, mindenekelőtt a szinoptikus,
Máté-Márk-Lukács evangéliumokból ismerjük. Amikor az evangélisták leírták
őket, már hosszú múlt volt mögöttük. Történetük azóta is folytatódott a következő
évszázadokon át egészen napjaink prédikációjáig, hitoktatásáig, melyeknek saját
értelmezés- és hatástörténete van. Jézus példabeszédeinek korai változatai:
a) Változtatás a szövegösszefüggésen keresztül
A kutatás nem tartja valószínűnek, hogy Jézus olyan beszédeket mondott volna,
amelyekben példázatot példázatra halmozott volna. Az Evangéliumokban azonban vannak ilyen gyűjtemények.138 Azt ritkán tudjuk meg, hogy Jézus milyen
körülmények között mondta el példabeszédét, kivételek: pl. Lukács 10.30-35 és
7,41-42. Az összefoglaló körülmény-meghatározásokat (summarium) pl. Lukács
15,1-2 és 18,1-at többnyire az evangélisták szerkesztő munkájának tulajdoníthatjuk. Számos példabeszédet ismerünk, ahol hiányzik mindenféle adat az eredeti
hallgatóságra, a hallgatók életkörülményeire vonatkozóan. Az evangélista még
ilyen esetekben is értelmezi a példabeszédet azáltal, hogy milyen összefüggésbe
133 Máté 13,51-53; vö. Lukács 15,3 példázat az elveszettről
134 Márk 4,26-29; 4,11kk; 12,10kk.
135 vö. Máté 22,1-10 és Lukács 14,16-24; Máté 21,33-46 és Márk 12,1-12, ill. Lukács 20,9-19;
továbbá Máté 20,1-16; 21,28-32
136 Máté 13,41: az Emberﬁa Országa = Egyház, egyébként csak 16,27 és 24,31; továbbá 18,35;
22,11-14; 5,25kk; ehhez ﬁgyelembe veendő a kicsikről szóló tanítás (Máté 18,10) az elveszett bárányról szóló parabolával (Máté 18,12-13) egybevetve
137 Lukács 22,21; 14,33; 16,9; 18,8b; vö. 17,26.30
138 Márk 4,1-35; Máté 13,1-53; Lukács 15. fej.
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helyezi. Ez az összefüggés nem okvetlenül ugyanaz, mint Jézus életében. Így pl.
Máté azáltal, hogy a szántóföldbe rejtett kincsről szóló példabeszédet139 a jelenlegi helyére illeszti (a konkolyról és a hálóról szóló példabeszédek közé), ezt a
másált is hasonló értelemben fogja fel, azaz szerinte a kincsről szóló példabeszéd
is sürgető felszólítást tartalmaz, hogy a jövendő dicsőségért mindent odaadjunk,
és így elnyerjük az Életet.
b) Változtatás hozzáfűzött magyarázat által
A történetek, amelyeket Jézus, mint példabeszédeket mondott el, Jézus és a hallgatók számára mindent szükségeset elmondtak. Későbbi időpontban, más hallgatóság előtt viszont már nem biztos, hogy ugyanez volt a helyzet. Mivel mégis meg
akarták érteni, vagy talán éppen valamely időszerű teológiai mondanivaló megvilágítására használták fel, szükségessé vált, hogy a példabeszédekhez ilyen esetben
alkalmazást, részletes magyarázatot fűzzenek. Közismert pl. a magvetőről szóló
példabeszéd magyarázata.140 Megtaláljuk azonban az evangéliumban a konkolyról szóló példabeszéd részletes magyarázatát is,141 amely legnagyobbrészt Mátétól
származhat. Rövid alkalmazást találunk a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd
végén is, amely nem a példabeszéd eredeti értelmének felel meg, hanem annak,
ahogyan Máté érti és alkalmazza a történetet: „Így lesznek az elsőkből utolsók, és
az utolsókból elsők!”142
c) Változások a szöveg módosítása által
A keresztény igehirdetők, akik Jézus örömhírét továbbadták, valamint az evangélisták nem csupán a szövegösszefüggést módosították, nem csak alkalmazást,
magyarázatot fűztek a példabeszédekhez, hanem alkalmasint a példabeszédek
szövegét is megváltoztatták. Különösen jól látható ez, ha a lakomáról szóló példabeszéd két változatát összevetjük.143 Feltételezhető, hogy esetleg Lukács és Máté
is ugyanazt a szöveget vette alapul. Máté azonban céljának megfelelően módosított. Így lett nála a meghívó házigazda (Lukács) királlyá (Máté), aki ﬁa számára
menyegzői lakomát készített. A meghívott vendégek, akik Lukácsnál megfelelő
indokkal kimentik magukat, Máténál bántalmazzák a király küldötteit, sőt meg
is ölik őket. Míg Lukácsnál a házigazda mindjárt elküldi szolgáit új vendégekért,
addig Máté szerint a király előbb büntető akcióra küldi ki szolgáit. Észrevehetünk
139
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142
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Máté 13,44
Márk 4,13-20
Máté 13,36-43
Máté 20,1-15
Lukács 14,15-24 – Máté 22,1-10
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bizonyos módosításokat a konkolyról szóló példabeszéd szövegében is.144 Minden
egyes esetben későbbi idők teológiai igénye indokolta ezeket a változásokat.
Az újszövetségi példabeszédek allegorikus értelmezése
Jézus példabeszédei a keresztény Egyház történetének részévé váltak. A történelmet magukba ötvözték és újjáteremtették. Az újraértelmezések egyik csoportját allegorikus magyarázatnak nevezzük. A példabeszéd ebben az esetben nem egyetlen
kérdést, vagy dolgot világít meg, mint egységes egész, pl. Isten uralmát, hanem a
példabeszéd egyes mozzanatainak külön-külön is metaforikus jelentése van. Így a
magvetőről szóló példabeszédben az őskeresztény értelmezés szerint a különböző talajtípusoknak saját, önálló értelmük van.145 Ugyanígy, az ünnepi lakomáról
szóló példabeszédet Máté úgy mondja el, hogy ezáltal bemutassa az üdvtörténet
különböző szakaszait. A király Isten, aki meghívja népét, Izraelt ﬁának messiási
menyegzőjére. A szolgák, akiket küld, a próféták – az emberek bántalmazzák, sőt
megölik őket. A büntető akcióval – egyes magyarázók szerint – Jeruzsálem elfoglalására és lerombolására utalt, amely 70-ben, röviddel írásának megfogalmazása
előtt történt. Akiket ezután meghívnak, a pogányok voltak, akik Máté idején már
a keresztény egyház híveinek többségét alkották.
Az újszövetségi hagyomány teológiai irányulásai és a másál
A hangsúlyeltolódás, amelyet Jézus példabeszédeinél megﬁgyelhetünk az újszövetségi hagyományban, a megváltozott helyzet következménye. A következő főbb
tényezők hatását ﬁgyelhetjük meg:
1. Jézus Isten uralmának közeli voltát hirdette. Jézus halála és feltámadása után
viszont már maga Jézus vált az apostolok, a keresztény igehirdetők legfőbb tárgyává. Ő a messiás. Egyes esetekben ezért a példázatok úgy módosulnak, hogy
hatására a hallgatóság felismeri Jézus Krisztust, pl. ő a ﬁú, akinek menyegzőjére a
király meghívja a vendégeket.146
2. Jézus úgy beszélt Isten uralmáról, hogy közvetlen közelségét érzékelni lehetett. A dicsőséges jövőt már a jelenben átérezték a beszéd hallgatói. A Húsvét utáni
egyházban azonban a közbeeső időre irányult a ﬁgyelem, amely Jézus földi élete
és eljövetele közé esik. Ezért kezdték a példázatokat úgy továbbadni, hogy a jelen

144 Máté 13,24-30
145 Márk 4,13-20
146 Máté 22,1
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történelme is helyet kapjon. Ez a szándék lehetett jelen pl. az ünnepi lakomáról
szóló példabeszéd megfogalmazásakor Máténál.147
3. Megváltozott a hallgatóság is. Jézus minden hallgatójához szólt. Szólt a
bizonytalanokhoz, akik még nem tudták mit gondoljanak a vándorprédikátorról,
vagy azokhoz, akik már végleg el akartak tőle zárkózni. A keresztény hagyományban azonban a példabeszédek az igehirdetés anyagává váltak, amely mindenekelőtt a hívőknek szólt, akik Jézus mellett döntöttek. Ezért Jézus példázatai az
újszövetségi hagyományban gyakran erkölcsi jelleget öltöttek. A gonosz bíróról
szóló példázatnak most már arra kell ösztönöznie a (keresztény) hallgatóságot,
hogy „mindig imádkozzanak, és soha abba ne hagyják” (Lukács 18,1). A szőlőmunkásokról szóló példázat pedig arra inti a keresztényeket, hogy ne legyenek
elbizakodottak, mert az utolsó ítéleten esetleg „az utolsókból elsők lesznek, az
elsőkből pedig utolsók”.148

III. A Példabeszéd a Talmudban és a Midrásban149
A rabbik a példabeszédeket széles körben alkalmazták, mint meghatározó tanítási
eszközt a Talmudban és főleg a Midrásban. Jézus példabeszédeiben a rabbik által
jól kidolgozott formát használt az etikai és morális tanulságok átadására. Az Újszövetségben lévő példabeszédének egy része kis változtatásokkal megtalálható a
rabbinikus irodalomban is,150 melyben a példák ezreit olvashatjuk. A párhuzamos
parabolák összehasonlítása felfedi előttünk a példázatok szépségét, illetve részleteit. A rabbinikus irodalomban a másál szó szinte mindig példabeszédre vonatkozik. Csak olyan kifejezésekben használatos bibliai értelemben közmondásként,
mint a há-másál omer vagy arám változatában mátlá ámrá (a másál mondja)151
vagy, mint ún. népi másál. Leginkább azonban a hagyományos értelemben vett
példabeszédekkel találkozunk. Hogy a parabolák használata kiemelt és elismert
módszere volt az erkölcsi nevelésnek, az egyértelmű az olyan kijelentésekből,
hogy Rabban Johánán ben Zákkáj nagy tudományában voltak „rókafabulák és teljesebb fabulák”,152 valamint az, hogy Rabbi Meir következetesen osztotta érteke-
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Máté 22,1-14
Máté 20,16
Jüdisches Lexikon. szerk. HERLITZ, G. – KIRSCHNER, B. Berlin 1929. III. 1411—5.
Sábbát 153a és Máté 25,1—12; valamint Jeruzsálemi Talmud Beráchot 2,8.5c Rabbi Zeirá
példabeszéde Rabbi Hijjá ﬁának Rabbi Ávinnak a temetésén és Máté 20,1—16
151 Exodus Rábbá 21,7 és Leviticus Rábbá 19,6
152 Szukká 28a; Bává Bátrá 134a
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zéseit három részre: hálákákra, aggádára és parabolákra.153 Rabbi Johánán ebben
az összefüggésben beszél Rabbi Meir 300 példabeszédéről.
A rabbik nemcsak, hogy széles körűen alkalmazták a parabolákat, hanem hangsúlyozták nagy értéküket abban is, hogy ablakot nyitnak a Tóra szellemének megértése előtt. Mindkét aspektus tükröződik a Midrásban. A másál szót a Prédikátor
12,9-ben parabola értelemben használják: „A prédikátor nemcsak maga volt bölcs,
hanem a népet is okosságra tanította. Sok bölcs mondást mérlegelt, felkutatott és
elmondott mesálimot.” A Midrás a példabeszédek használatának kezdetét Salamonnak tulajdonítja. Ezzel kapcsolatban a Midrás öt példabeszédet ír le, hogy
illusztrálja azt a módot, ahogyan a parabola segít a Biblia megértésében. Rabbi
Náhmán kettőről beszél, az egyik az „Ariadné fonala”, amelyet ő a sokajtajú palotára alkalmaz, a másik pedig egy emberről szól, aki utat vág magának a dzsungelen át.
Rabbi Jose a parabolát egy fogantyúhoz hasonlítja, amelynél fogva az amúgy
ormótlan nagy kosarat fel lehet emelni. Rabbi Sila forróvizes kancsóról beszél,
amelyet hasonló módon lehet emelni, melyet a kút hideg és mély vizébe eresztenek le. Az idézett részlet egy következtetéssel zárul: „Ne becsüljétek alá a ti
szemetekben a példabeszédet, mert általa sajátíthatja el az ember a Tóra szavainak
egészét.”. Felismerve azt, hogy a példabeszéd nem feltétlenül a nevelés legelmélyültebb vagy legnagyobb hatású módszere az oktatásnak, hozzáteszi: ahogy az
ember az amúgy értéktelen gyertyát használja az elveszett drágakő megtalálásához, „a parabolát nem szabad alábecsülni a ti szemetekben, mert általa érkezik el
az ember a Tóra szavainak igazi jelentéséhez.”154
A példabeszéd általában a következő kifejezéssel kezdődik: „másál, le-má, hádávár dome le...” („Példabeszéd: amelyhez ezt a dolgot hasonlítani lehet...”). Ez
azonban a rabbinikus tanításnak olyan jellemző formája, hogy gyakran rövidített
formában csak egy „le”-vel indul a példabeszéd.
A Talmud és a Midrás példabeszéd anyaga rendkívül nagy, az alábbiakban,
csak néhány igazán szembeötlő témakörökkel foglalkozunk.

A) Király-példabeszédek
Az egyik leggyakrabban előforduló motívum a király (vagyis az Isten), amelynek
igen sok változata van.

153 Szánhedrin 38b
154 Canticum Cantorum Rábbá 1,1 no.8
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a) A király, mint uralkodó és az emberiség, mint alattvaló
Ez az alapja pl. Rabbi Johánán ben Zákkáj példabeszédének, illusztrálandó a verset: „Viselj mindig fehér ruhát, és a fejedről ne hiányozzék az olaj!”,155 amelyet
úgy értelmez, hogy az embernek mindig készen kell állnia arra, hogy Teremtőjével
találkozzék. Ez a példabeszéd a királyról szól, aki bejelenti, hogy lakomát rendez,
de nem mondja meg az idejét. Azok, akik előrelátóak voltak, felöltöztek az alkalomhoz illően, és vártak. Azok, akik ostobák voltak, folytatták napi teendőiket,
bízván abban, hogy majd időben értesítik őket. A hívás hirtelen jött. A bölcsek
szépen felöltözve beléptek, míg az ostobák piszkos ruhájukban jöttek. A király
örömmel látta az előbbieket, de haragos volt az utóbbiak láttán.156
b) A király, mint apa és Izrael, mint néha önfejű, de szeretett ifjú
Egy király otthon hagyta a feleségét, mielőtt az gyermeket szült volna, és elhajózott hosszú évekre. Amikor a király hazatért, a ﬁút elébe vezették. A ﬁú ránézett a
hercegre, majd egy helytartóra, és mindkettőre azt mondta: „Ez az én apám.” A király ekkor azt mondta: „Miért bámulod őket? Őtőlük nem származik reád haszon.
Te az én ﬁam vagy, és én vagyok a te apád.”157 Ezen példabeszédek közül soknak
a témája azonos az újszövetségi tékozló ﬁú példázatával.
c) A király, mint férj és Izrael, mint feleség
Azért, hogy hangsúlyozza a tiszteletet, amellyel tartozunk, a Midrás egy olyan példabeszédet hoz, amelyben a királynak több gyermeke van egy matrónától („Egy
nemes hölgy” – ezt a címet az ilyen példabeszédekben általában a király hitvesére
vonatkoztatják). A királyné nem teljesítette kötelességét a királlyal szemben, és a
király bejelentette szándékát, hogy elválik tőle, és újranősül. Amikor a királyné
megtudta, kit akar elvenni a király, összehívta gyermekeit, és elmondta nekik, remélve, hogy ők majd közbenjárnak apjuknál, mivel kifogásuk van ellene. Amikor
azt mondták, hogy nem bánják, azt mondta nekik: „Hozzátok fordulok az atyátok
iránti tisztelet nevében.”158 Az egyik ilyen „családi” példabeszéd külön ﬁgyelmet
érdemel. Rabbi Simeon ben Joháj megkérdezte Rabbi Eleazar ben Jose há-Gelilit,
hogy vajon apja az elismert aggádatudós elmagyarázta-e neki a következő sor értelmét: „(és nézzetek Salamonra,) a koronára, mellyel anyja koronázta meg őt?”159
Eleázár a kérdésre egy példabeszéddel válaszolt, melyben a királynak volt egy
155
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nagyon szeretett leánya. Először úgy nevezte őt „a leányom”, majd ahogy az iránta
érzett szeretet nőtt, „testvéremnek”, majd később „anyámnak” szólította. Így Izrael először „leányaként”,160 majd „testvérként”161 és végül „anyaként” szerepel.
A szövegben: „le’ummi” – nemzetem, Izaiás 51,4 „le‘immi – anyám. Meghallván
ezt a magyarázatot, Simeon ben Joháj felugrott, és homlokon csókolta őt, hogy
a rabbik egy nagy teológiai bizonytalanság kellős közepében találták magukat.
Ha Salamon király az Énekek Énekében a Mindenható megtestesítője, akkor hogyan lehet az anyjáról beszélni? Ez a példabeszéd megtanította őket arra, hogy az
„anya” szó csupán egy becéző formája a „leányom”-nak.
d) A király és alattvalói, akik közül Izrael a legkedvesebb
A Midrás így magyarázza a meglepő különbséget a Szukkot első napján felajánlott 70 bika,162 amely engesztelő áldozatnak tekintendő a hetven nemzetért, és a
nyolcadik napon felajánlott egyetlenegy bika között,163 amely Izraelt jelképezi:
Egy király ünnepséget rendezett hét napon át, amelyre az egész népet meghívta. A
hetedik nap végeztével azt mondta a legközelibb barátjának: „Megtettük immár a
kötelességünket a nép felé, most étkezzünk kettesben abból, amit találunk, akármi
légyen is az: egy darab hús, hal vagy akár zöldség.”164
A királymotívum a példázatokban olyan általános, hogy gyakran használatos
a királyságra vonatkozó mellékjelentés nélkül is, és helyettesíthető az „ember”
szóval is, anélkül, hogy hatással lenne a példabeszédre. Így a fent említett példabeszéd, amelyet Rabbi Jehuda ha-Nászi magyarázott el Antoniusnak a felelősségről,
amelyen a test és a lélek osztozik a vétkekért: Egy királynak volt egy gyönyörű
gyümölcsöse, amelyben kiváló gyümölcsök teremtek. Hogy megakadályozza az
őröket a termés megdézsmálásában, kiválasztott egyet, aki béna volt, ezért nem
tudott felmászni a fára a gyümölcsért, és egyet, aki vak volt, és nem láthatta.
Mindazonáltal a bénának sikerült úgy rendeznie a dolgokat, hogy a vak elvigye őt
a gyümölcshöz. Amikor a lopást fölfedezték, mindketten azt vallották, hogy ﬁzikailag képtelenek ellopni a gyümölcsöt, de a király rájött, hogyan csinálták. Ekkor megparancsolta a vaknak, hogy üljön béna vállára, és egy emberként büntette
meg őket. „Így fogja az Úristen felváltani a lelket a testtel és büntetni mindkettőt
a vétkekért.”165 Nyilvánvaló, hogy a „király” szó használata itt pusztán irodalmi
eszköz.
160
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B) Állat-példabeszédek
Az állatvilágból vett példázatok, különösen a rókákról szóló fabulák nagyon népszerűek voltak. Rabbi Ákivá a következő példázattal magyarázta el Pappus ben
Judának, miért folytatta élete kockáztatása árán is a Tóra tanítását. A róka hívta a
halat, hogy hagyja ott a tavat, és így meneküljön meg a halászok hálójától. A hal
azt felelte neki, hogy mivel az ő természetes eleme a víz, ott lehet, hogy meghal,
de lehet, hogy életben marad, míg a vízből kimenve a biztos halál várna rá.166.
Rabbi Josua ben Hánánjá lebeszélte a zsidókat a rómaiak elleni lázadásról azzal,
hogy elmondta nekik a példabeszédet a daruról, aki kihúzta a tövist az oroszlán
nyelvéből. Amikor kérte a jutalmát, az oroszlán azt mondta neki, hogy éppen elég
jutalom az, hogy nem csukta össze a száját, miután kikerült a tövis a nyelvéből.167
Azt az elvet, hogy a későbbi nagyobb bajok elferdítik a korábbi kisebbeket, az a
példabeszéd mondja el, amelyben az ember aki megmenekült a farkastól, elmondta barátainak a megmenekülést. Később, amikor egy oroszlántól menekült meg,
ezt a történetet mesélte folyton.
Amikor egy mérges kígyótól menekült meg, akkor mindig ezt az esetet mondta
el.168 Sok fabula ered más ókori népektől, és sok mutat párhuzamot más népek
fabuláival.

C) Természeti példabeszédek
A természet minden jelensége lehet a példabeszédek alanya. A rabbik rámutatnak arra, hogy alig van gyümölcs, amelyet ne tekintenének Izrael jelképének.169
A Midrásban a leggyakrabban idézett példabeszédek a szőlőről, a pálmáról,170 a
cédrusról és a többiről szólóak. Ebben a csoportban az egyik legszebb ez az áldás,
amelyet Palesztinai Rabbi Izsák mondott vendéglátójára, Rabbi Náhmánra Babilonban, amikor elbúcsúzott tőle. Amikor Náhmán az áldást kérte, Rabbi Izsák
azt állította, hogy nehéz kitalálni jó témát az áldásra, mivel Náhmán részesül e
világ összes áldásában: jólét, egészség, megbecsülés és gyermekek, és így folytatta: „Hadd mondjak egy példabeszédet! Egy ember utazott a vadonban. Éhes volt,
szomjas is és fáradt, s meglátott egy fát, tele édes gyümölccsel, alatta árnyék, és
mellette egy patak folydogált. Evett a gyümölcsből, ivott a vízből, és meg-pihent
az árnyékban. Amikor folytatni akarta az útját, így szólt a fához: Ó fa, hogyan áldjalak, téged? Hogy legyen a te gyümölcsöd édes? De hiszen mar az. Hogy árnyad
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kellemes? Ez is megvan már. Vagy, hogy legyen elég a vized? Az is megvan már.
Adja az Úr, hogy csemetéid épp olyanok legyenek, mint te!” És folytatta a magyarázatot. „Legyenek a te gyermekeid olyanok, mint jómagad!”171
Sok példabeszéd a mindennapi életből veszi a példát, és ezek a kultúra gazdag forrásai. Rabbi Lévi példabeszéddel magyarázza meg a verset: „Jobb a halál
napja, mint a születés napja.”172 Ez két hajóról szól, amelyek a Földközi-tengeren
vitorláznak. Az egyik elhagyja a kikötőt, a másik éppen közeledik felé. Mindenki
boldog volt az induló hajó láttán, míg a beérkező hajó csendesen ért partot. Volt
ott egy okos ember, aki így szólt: „Itt minden a feje tetejére állt. Nincs értelme ujjongani a hajó indulásán, mert nem tudni, milyen körülményekkel fog találkozni,
milyen tengereket fog bejárni, milyen lesz a széljárás, viszont mindenkinek örvendeznie kéne azon a hajón, amelyik már sikeresen befejezte az útját.”173
Egy alapvetően e világi példázattal magyarázza a Szukkót hét napján felajánlandó 70 bika naponkénti számának változásait, miszerint az első napon 13, majd
egyesével csökken. „Ez azért van, hogy megtanítsam nektek a világ dolgait. Egy
embert megvendégel a barátja. Az első napon szárnyast ad neki, a másodikon húst
a harmadikon halat, a negyediken zöldséget. Így naponta egyre kevésbé fényűző
ételeket tálal ki elébe, míg a végén szegényesen étkeznek.”174
Egy meglehetősen merész példa erre a fajta példabeszédre az, amelyet Rabbi
Huna értelmez Rabbi Johánán nevében, az Exodus 32,11: „A te néped, akiket te
hoztál ki Egyiptomból.” Ez Mózes visszavágása Istennek arra, hogy ő a felelős
Izrael gyermekeinek bálványimádó magatartásáért. A példázat szerint „egy bölcs
ember illatszerboltot nyitott a ﬁának a paráznák utcájában. A hely jó volt, a bolt jól
ment, és az ifjú ember is ereje teljében lévén, szintén eljátszotta szerepét. Rossz
útra tért, és az apja egy parázna nővel rajtakapta. Az apa kiabálni kezdett a ﬁával:
„Megöllek!” De egy barátja, aki vele volt, azt mondta neki: „Te tetted tönkre, és
most te kiabálsz vele? Te voltál az, aki nem találtál neki más mesterséget, csak az
illatszerboltost. Neked nem volt jó más hely, csak a szajhák utcája!” Ezt mondta
Mózes: „Mindeneknek Ura, Te vetted semmibe az egész világot, és tetted szolgává gyermekeidet Egyiptomban, ahol bárányokat imádnak, és így gyermekeid ezt
tanulták el, és készítettek maguknak aranyborjút.”175
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Táánit 5b-6a
Prédikátor 7,1
Exodus Rabba 48,1
Numericus Rábbá 21,25
Exodus Rábbá 43,7

FÜGGELÉK
Jézus példabeszédei a szinoptikus Evangéliumokban
(CZEGLÉDY S.–HAMAR I.–KÁLLAY K. szerk.: Bibliai Lexikon. Budapest,
1933. II. köt. 828–830.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A magvetőről (Máté 13,3-9./18-23/; Márk 4,3-9./13-20/; Lukács 8,5-8./11-15/)
A vetés növekedéséről (Márk 4,26-29)
A búzáról és a konkolyról (Máté 13,24-30)
A hálóról (Máté 13,47-50)
A mustármagról (Máté 13,31-32; Márk 4,30-32; Lukács 13,18-19)
A kovászról (Máté 13,33; Lukács 13,20-21)
Az elrejtett kincsről (Máté 13,44)
A drágagyöngyről (Máté 13,45-46)
A meghasonlott országról és a házról (Máté 12,25-29; Márk 3,24.25.27;
Lukács 11,17.21-22)
10. A sziklára épített házról (Máté 7,24-27; Lukács 6,47-49)
11. Új foltról a régi ruhán (Máté 9,16; Márk 2,21; Lukács 5,36)
12. Az új borról régi tömlőben (Máté 9,17; Márk 2,22; Lukács 5,37-38)
13. A sóról (Máté 5,13; Márk 9,50; Lukács 14,34-35)
14. A világosságról (Máté 5,14-16; Márk 4,21; Lukács 11,33-36)
15. Az elveszett juhról (Máté 18,12-14; Lukács 15,4-7)
16. Az elgurult pénzről (Lukács 15,8-10)
17. A tékozló ﬁúról (Lukács 15,11-32)
18. A két ﬁúról (Máté 21,28-32)
19. Két úr szolgájáról (Lukács 16,13)
20. A két adósról (Lukács 7,41-43)
21. A gonosz szolgáról (Máté 18,23-35)
22. Az asztalnál való viselkedésről (Lukács 14,7-11)
23. A vendégek meghívásáról (Lukács 14,12-14)
24. Az ünnepi lakomáról (Máté 22,1-14; Lukács 14,16-24)
25. A toronyépítésről (Lukács 14,28-30)
26. A háborúba indulásról (Lukács 14,31-32)
27. A terméketlen fügefáról (Lukács 13,6-9)
28. A zöldellő fügefáról (Máté 24,32-33; Márk 13,28-29; Lukács 21,29-31)
29. Az éjszakai tolvajról (Máté 24,43-44; Lukács 12,39-41)
30. Az irgalmas szamaritánusról (Lukács 10,30-37)
31. A gazdag hamis biztonságáról (Lukács 12,16-20)
32. A gazdag emberről és a szegény Lázárról (Lukács 16,19-31)
33. A farizeusról és a vámosról (Lukács 18,9-14)
34. A szőlősgazdáról (Máté 20,1-16)
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35. A gonosz szőlőmunkásokról (Máté 21,33-41; Márk 12,1-9; Lukács 20,9-16)
36. Az apáról és kérő ﬁáról (Máté 7,9-11; Lukács 11,11-13)
37. Az éjféli zörgetőről (Lukács 11,5-8)
38. Az igazságtalan bíróról (Lukács 18,1-8)
39. A hamis intézőről (Lukács 16,1-8)
40. A talentumokról (Máté 25,14-30; Lukács 19,12-27)
41. Az okos és balga szüzekről (Máté 25,1-13)
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„Nem minden órában történik csoda...”
Megillát 7b

– A csoda a zsidó irodalomban
I. A csoda a héber Bibliában
A csoda a héber Bibliában legalább nyolcféle szó, az: ót, mófét, gevurá, gedullá,
niﬂáót, nész és a pele mögött rejtőzik. A Septuagintában a szémejosz és a terász a
megfelelőjük, elsődlegesen az ót–mófét páros fordításánál.
A héber Biblia a mi csoda szavunk értelmében tágabb jelentésű szót használ, a
„pele” és a „niﬂáót” szavakat. A csodáknak egy bizonyos fajtáját bibliai fogalomnak lehet tekinteni, mivel saját terminus technikusukkal jelölik. Ezek a jelek, az
ót és a mófét; vagyis rendkívüli vagy meglepő események, amelyeket Isten azért
küldött, hogy demonstrálja hatalmát és akaratát bizonyos helyzetekben, amikor az
embert valamiről meg kellet győzni.
A csodával kapcsolatos elképzelések az Egyiptomból való kiszabadulás történetéből elemezhetők ki. Az Örökkévaló megígérte (Semót 7,3-5), hogy sok jelet
(ót) és csodát (mófét) mutat Egyiptomban. Az ót a Tánáchban 74-szer fordul elő.
Olyan esemény, amely közvetít valamit, amiből valamire következtetni lehet. Az
ót és a mófét együtt szereplése jelentésük hasonlóságára utal (főleg a Devárimban).
A mófét az ót-tól eltérően a Bibliában nem fordul elő profán értelemben. Olyan
jelre vagy jelképes cselekvésre utal, amelyet a próféta visz végbe vagy rendel el,
hogy az Örökkévaló szavának értelmét megtudja, vagy megerősítse. Nem szükségszerű, hogy a mófét-ot természetfölötti lény vigye végbe, de a mófét mindig a
kinyilatkoztatás szolgálatában áll. Ami ennek a bizonyítására alkalmas, az lehet ót
és mófét, még ha a természet erőit nem is múlja felül. A Tehilim 106,2 az Örökkévaló „hatalmas tetteiről”: „gevurá” beszél az egyiptomi szabadulással kapcsolatban. Másutt ugyanezzel az eseménnyel kapcsolatban „nagy tettek”-ről: gedolót
szól. Ezzel szinonim a „csodadolgok” niﬂáót és a „félelmetes tettek”: „norá ót”
kifejezések a Tehilim 106,22kk-ben. A Semót 15,11-ben Egyiptommal kapcsolatban a „pele” szó áll. Másutt az egyszerű „náásze”: „tett” szó áll az Örökkévaló
nagy tettére (Semót 34,10). A Tehilim 145,4-6-ban egyszerre fordul elő a náásze,
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a gevurá, a niﬂáót és a gedullá. A héber attól függően sem tesz különbséget, hogy
az adott esemény megfelel-e a természet törvényeinek vagy sem.
Jelek szerepelhetnek jóslatok bizonyítékaiként. Így „Bét-Él” oltárának öszszeomlása annak a jele volt, hogy a későbbi lerombolásról szóló jóslat igaz volt
(1Meláchim 13,1-6). A fontosabb jelek Egyiptomban jelentek meg: pl. a bot kígyóvá változott, hogy megmutassa: Móse valóban az Örökkévaló küldötte (Semót
4,1-7). A tíz csapás a fáraót sújtotta, hogy elfogadja az isteni parancsot és elengedje a népet. A Devárim 13. fejezete felveti egy olyan jelnek a problémáját, amelyet
egy hamis próféta mutatott. Ez lehet egy valódi, az Örökkévalótól küldött jel azért,
hogy próbára tegye az embereket, melyeknek semmilyen körülmények között sem
szabad engedelmeskedni. A jeleket, mint jóslatbizonyítékokat, a bibliai időkben
szükséges eseményeknek tekinthették.
Néhány bibliai csoda több mint jel, vagyis a céljuk tovább megy annál, minthogy az isteni hatalom bizonyítéka legyen. Izrael megmenekült, az egyiptomi hadsereg a Vörös-tenger kettéválása nyomán elpusztult; vagy pl. az emberek vízhez
és élelemhez jutottak a sivatagban különböző csodálatos események során. Szamária (2Meláchim 6,8-7,20) és Jeruzsálem (2Meláchim 19,35) is csodás módon
elkerülte az ostromló hadseregek hódítását. Az ilyen csodákat tekinthetjük közvetlen isteni beavatkozásnak az emberi történelem kritikus pillanataiban. Azonban
még ezekben az esetekben sem hiányzik teljesen a fogalom „jel” eleme. Dátánt és
Abirámot követőikkel együtt elnyelte a föld. Ez csupán büntetés volt, amelynek
a hitelességét a helyzet követelte meg. Móse szavai (Bámidbár 16,28-30) viszont
tisztán jelként értelmezik ezt az eseményt. Az is tisztán megfogalmazódik, hogy
amikor Izrael látta az egyiptomi sereg pusztulását a tengerben, hittek az Örökkévalónak és Mósénak (Semót 14,31). A Biblia nem tesz különbséget a „jel” és
a csodás isteni beavatkozás között az emberi történelemben. Van egy harmadik
fajtája is a csodáknak, melyben a csodatévő személye a csodatörténetben primér
hangsúlyt kap. Ilyenek az Élijáhu és Elísá történetek. A vallástörténet mutat hasonló példákat, a héber Bibliában szinte teljesen kettőjük személyéhez kötődnek.
A Bibliában lehetnek költött csodák, így a didaktika műfajához tartozó Jóná,
Tóvijáhu és Ijób történetek drámai kerete, a Dániél 1-6 haggádája, a 2Makkabeus könyv egyes elbeszélései, vagy az Jesájáhu könyv két csodája (37,36k;
38,7k). A csodák az üdvtörténet döntő pillanataiban a leggyakoribbak: Móseval
és Jehósuával a szövetségkötés és a honfoglalás idején, Élijáhuval és Elísával a
szövetség helyreállítóival.
A J hagyomány csak az egyiptomiak vízbefulladásáról tud, a P forrás a tenger
kettéválásáról is. A napcsoda pl. a Jehósuá 10,12kk-ben idézet az epikus Jásár
könyvéből. Élijáhu és Elísá történetébe legendás elemek vegyülhettek. A hívő számára e nehézségek ellenére is egyértelmű volt, hogy az Örökkévaló tud és tesz
is csodát. A bibliai ó- és újszövetségi csodaproblémában nem az a kérdés, hogy
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vannak-e csodák, hanem az, hogy az adott csoda Istentől való-e vagy sem? Isten
csodatévő erejében való hit sokszor hiányzott a pusztában (Tehilim 78,32), a próbatételek miatt a nép lázongott és maga is próbára tette az Örökkévalót (Semót
17,2; Tehilim 95,9) csodákat követelve.
A Bibliában nem vetődik fel a csodáknak természetes vagy természetfölötti
volta, amely kérdés a későbbi korok gondolkodóit komolyan érdekelte. Egy alkalommal a héber Biblia a csodát „teremtés”-ként említi (Bámidbár 16,30), amely
jelzi azon fogalomnak az ismeretét, amelyet a modern időkben a természettörvények felfüggesztéseként fognak föl. A felhő leereszkedésének csodáját (Bámidbár
9,18-23), amely egy természetes jelenség, bár a leírásban váratlan esemény volt,
teljes jogú csodaként értelmezik. Az Örökkévaló csodatévő hatalmát a Biblia nem
kérdőjelezi meg.
A csodákkal kapcsolatos ellenszenv a bibliamagyarázók egy rétegének meghatározó szempontja lett. Ha pl. néhány forrásban több a csodaelbeszélés, akkor
azok kevésbé hitelt érdemlőek. Az apologetikus hajlamú kutatók csökkenteni próbálják a bibliai csodák jelentőségét, hogy ezzel tegyék a Bibliát szalonképesebbé.
A Biblia csodaelbeszélései azonban nem öncélúak. Az Örökkévaló bizonyítja Izrael történetében, hogy sorsát közvetett vagy közvetlen módon alakítja. Elképzelhető csodanélküli hit, biblikus hit azonban csak csodával.

II. A csoda Tánách és a Talmud közti időben
Egyik legfontosabb szövegtanúnk a qumráni Genesis Apocryphonban található
elbeszélés. Ávrahám a Biblia első gyógyítója (Berésít 20,17): „Ávrahám pedig
imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Ávimelechet, feleségét és szolgálóit,
úgyhogy ismét szülhettek.” Ávrahám itt közvetítő, mert a gyógyulás az Örökkévaló beavatkozásának eredménye. Qumránban a fáraó a beteg, a betegség egy
„gonosz lélek” műve, aki azért küldetett, hogy állandóan korbácsolja őt és az udvar férﬁjait, ezzel védve Szárát. Hívatták Ávrahámot. Gyógyítása így van leírva
a Genesis Apocryphonban (20:16-09): „Imádkoztam, és kezemet ráhelyeztem; a
korbácsolás eltávozott tőle, és a gonosz elüldöztet és meggyógyult.” Vermes Géza
megjegyzi (A zsidó Jézus. Budapest, 1995. 88.): „Az imának, a kézrátételnek és a
gonoszt elűző rendreutasító szavaknak ez a kombinációja külön ﬁgyelmet érdemel,
minthogy szembetűnő párhuzamot mutat Jézus gyógyító és démonűző módszerével.” A kézrátétel Vermes Géza szerint (ibid. 88.) a Septuagintában jelenik meg
először (2Meláchim 5,11). A héber szöveg szerint Náámán annak a reményének
ad hangot, hogy Élijáhu „elhúzza, meglengeti” kezét a leprával fertőzött testrész
fölött, a görög fordító azonban ezt az igét a „ráteszi a kezét” kifejezéssel fordítja.
Az ókori chászidok, a chásszidím vagy jámborok egyik fő jellemzője, hogy
úgy gondolták: imáikkal csodát tehetnek. Honi Kr.e. az I. században működött.
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A rabbik Kör-vonónak, Josephus Óniásnak hívta az Igaznak nevezett Honit. A
Talmud így írja le egy csodáját (Táánit 3,8): „Így szóltak egyszer Honihoz, a Körvonóhoz: Mondj imát, hogy essen az eső ! Imádkozott, de az eső nem esett. Erre
mit csinált? Megvont egy kört, beleállt és azt mondta az Isten előtt: Világnak Ura,
gyermekeid hozzám fordultak, mert olyan vagyok előtted, mint a Te házadnak
ﬁa. A hatalmas Névre esküszöm, hogy addig nem mozdulok el innen, amíg nem
mutatsz kegyességet gyermekeid iránt. Ekkor elkezdett szemerkélni az eső. – Nem
ezét kértem – mondta –, hanem esőt, amely megtölti a ciszternákat, mélyedéseket és barlangüregeket! Erre felhőszakadás kezdődött. – Nem ezt kértem, hanem
a kegyelem, áldás és ajándék esőjét ! Erre elkezdett esni rendesen az eső.” Két
unokája, leányának ﬁa, Hánán és ﬁának ﬁa Ábbá Hilkijá, szintén ismertek voltak
esőcsináló képességeikről.
Vermes Géza hajlik a karizmatikus judaizmusnak Galileával való összekapcsolására. Hániná ben Doszá ennek talán legmarkánsabb talmudi képviselője. Hániná
ben Doszá működése Kr. e. 70-re tehető. A Misna szerint az első századi chászid
egy teljes órát töltött el azzal, hogy szívét Isten felé irányítsa (Beráhót 33 a): „Miközben Rabbi Hániná ben Doszá imádkozott, egy mérges csúszómászó belemart,
ám ő nem szakította félbe imáját.” Háninának semmi baja nem esett és a történet
egy másik változatában a kígyó azonnal elpusztult. Hániná, mint Jézus és mint
általában a chászidok, a jogi és rituális ügyekkel szemben a hangsúlyt az erkölcsi
kérdésekre helyezték.
Vermes Géza megállapítja (ibid. 108.): „Mivel a halákha a rabbinikus judaizmus sarokkövévé vált, egyáltalán nem meglepő, hogy népszerű vallásosságuk
vonzereje ellenére Jézust, Haninát és a többieket lassan, de biztosan a valódi tiszteletreméltóság határain kívülre szorították.”

III. A csoda a Talmudban
A Talmud általában a „nész” szóval jelöli a csodát. Ezt a szót a héber Bibliában
„jel” értelemben használják. A bibliai csodákat a talmudi tanítók, bölcsek megkérdőjelezés nélkül elfogadják. Vallásﬁlozóﬁai szempontból három dolog foglalkoztatta a bölcseket: 1. a teremtés és a csoda viszonya; 2. a csodának a vallási igazságban játszott szerepe; 3. és a mindennapi csoda, amely nem szól bele a teremtés
rendjébe.
A rabbik szerint a csodák eleve elrendelt és elrendezett részei a teremtés aktusának. „Rabbi Johánán úgy mondta, hogy az Örökkévaló megegyezett a tengerrel,
hogy megnyíljon Izráel gyermekei előtt... Rabbi Jeremiás ben Eleázár azt mondta, hogy nemcsak a tengerrel, hanem mindennel, amit a Teremtés hat napja alatt
teremtett... Isten megparancsolta az égnek és a földnek, hogy elcsöndesedjenek
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Móse előtt; a Napnak és a Holdnak, hogy megálljanak Jehósuá előtt; a hollóknak, hogy táplálják Élijáhut; a tűznek, hogy ne égesse meg Hánánját, Misáélt és
Ázárját; az oroszlánnak, hogy ne bántsa Dániélt, az égboltnak, hogy megnyíljon
Jechezkél hangjára; és a halnak, hogy elnyelje Jónást” (Genesis Rabba 5,45).
Ugyanebben a gondolatmenetben a Misna (Ávot 5,6) felsorol tíz dolgot, amelyet Isten a sábbátnak, a teremtés napjának estéjén, szürkületkor teremtett, köztük a föld száját, amely megnyílt, hogy elnyelje Kórét (Bámidbár 16,32); Bálám
beszélő szamarának száját (Bámidbár 22,28); a mannát (Semót 16,4); és Móse
botját (Semót 4,17). A talmudi bölcsek az egyetemes törvényeket a kivételeken
keresztül is felfedezték, a csodákon keresztül, amelyeket külön meg kellett teremteni, amelyek részei a világnak és csak a megfelelő időben jelennek meg.
A Biblia utáni korban a zsidó vallásﬁlozóﬁa egyik alapvető tétele az, hogy a
csodák nem a vallási igazságok bizonyítékai. Ennek tórai indoka a Bámidbár 13,24: „(2) Midőn majd támad köztetek próféta vagy álomlátó, és ad számotokra jelt
vagy csodát, (3) s bekövetkezik a jel és a csoda, amelyről szólt neked, mondván:
menjünk más istenek után, amelyeket nem ismersz és szolgáljuk őket – (4) ne hallgass ama prófétának szavára vagy amaz álomlátóra, mert megkísért benneteket az
Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy megtudja, vajon szeretitek-e az Örökkévalót, a ti
Isteneteket egész szívetekkel és egész lelketekkel.” A rabbik ezt még egy meglepő
esettel hangsúlyozzák: Rabbi Eliézer ben Hirkánosz egy sor csodát említett meg
azért, hogy bizonyítsa Isten uralmának helyességét, de Rabbi Jósuá ezt megvetően visszautasította, mondván: „A Tóra nem a mennyekben van!”, és Rabbi Jósuá
ellenvéleményét fogadták el (Bává Meciá 59a). Az Devárim 13,2-4 „azt tanította
a bibliai zsidóságnak, hogy a csodák nem vallási igazságok, mert igazságtalan esetekben is gyakorolhatók. A Talmud a bibliai koron túli csodák lehetőségét pedig kereken tagadta” (Magyar Zsidó Lexikon. szerk. Ujvári Péter. Budapest, 1929. 182.).
A rabbik mindent elkövetnek, hogy hangsúlyozzák az élet mindennapi csodáit,
amelyek nem a természeti törvények felfüggesztésével jelennek meg. „Gyertek és
lássátok, hány csodát tesz az Örökkévaló, áldott legyen a neve, az emberrel, aki erről
mit sem tud. Ha egy ember megrágatlanul venné magához a kenyeret, az leszállnak a beleibe és felsértené. Az Örökkévaló azonban teremtett egy kutat a torkába,
amely lehetővé teszi, hogy biztonságban szálljon alá” (Exodus Rabba 24,1). Ez a
gondolat jelenik meg a zsidó imakönyv napi hálaadó imádságában (Módim): „Mert
a Te csodáid naponta velünk vannak, valamint a Te csodatetteid, a Te jótéteményeid,
amelyeket Te minden időben véghezviszel este, reggel és éjjel.” A hétköznapi élet
csodáit a rabbik a Talmudban többre tartják a bibliai csodáknál: „Nagyobb csoda az,
ha egy beteg veszedelmes betegségéből megszabadul, mint az, ami történt akkor,
amikor Hánájá, Misáél és Ázárjá megszabadultak a tüzes kemencéből” (Nedárim
41a); a nagy nyomorban élő család támogatás útján való megsegítése pedig nagyobb
csoda, mint Izrael megszabadulása a Vörös-tengernél (Peszáchim 118a).
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Ebben az összefüggésben nem érdektelen a szintén hálaadó zsidó ima a Talmudban, melyet két ünnepre: a Hanukára és a Púrimra vonatkoztatnak: „Mert a
csodák, amiket Te viszel véghez, a mi atyáink jutalma” (Szoferim 20,6; a szöveg
a Szeder R. Amramban található). A rabbik hangsúlyozzák a Hanuka-történet csodás jellegét, amikor az egy napra való tiszta olaj nyolc napig égett, bár tudtak
volna új olajt hozni (Sábbát 21b). Az ünnepnek sok szokása, szabálya kötődik
ehhez az eseményhez, mintegy a „csoda népszerűsítése miatt” (Sábbát 23b). Ez a
csoda azonban nem hasonlítható a bibliai csodákhoz, és a Púrim-történetben nincs
is Deus ex machina jellegű csoda. Általában ezek az ún. „természetes csodák”
körébe tartoznak. A Vörös-tenger szétválasztását tekinti a zsidó hagyomány a
legnagyobb bibliai csodatételnek (Peszáchim 118a).
Bár a Talmud teli van legendákkal és csodatörténetekkel, melyek az arra legméltóbbaknak jelentek meg (Táánit 21-25), általánosan elfogadott az a nézet, hogy
a csodák kora (valószínűleg a népnek, mint egésznek a javára szolgáló) lejárt,
mert „Azoknak jelentek csak meg, akik hajlandóak voltak magukat feláldozni az
Örökkévaló Nevének megszentelése érdekében, és mi nem vagyunk méltóak arra,
hogy nekünk csodák jelenjenek meg” (Beráchót 20a; Táánit 18b; Szánhedrin 94b).
Tíz kisebb csoda mégis megtörtént a Második Szentély fennállásának idején
(Ávot 5,5). Köztük olyanok, pl. hogy senkit sem mart meg a kígyó vagy a skorpió
Jeruzsálemben, hogy mindig lehetett szállást találni (ti. az ún. zarándok ünnepek
idején) és, hogy az eső sohasem oltotta ki az oltár tüzét.
Tiltott dolog a csodákra támaszkodni (Peszáchim 64b). „Nem szabad veszélyes
helyre állni és azt mondani, hogy „csoda fog velem történni, mert lehet, hogy nem
fog megtörténni, és ha mégis, az levon az ember erényeiből” (Táánit 20b). Az
azonban, „akivel a csoda megtörténik, nem ismeri fel a csodát” (Niddá 31a). Amikor a zsidó népet ért csodatétel helyére érkezünk, különleges áldást kell mondani
(Beráchót 9,1 és 54a).
Hevesi Simon: Az ókor zsidó bölcselete c. könyvében így írt (Budapest, 1943.
306-8.): „A Talmud szerint a csodáknak bizonyító ereje nincsen. Ha a csodás megnyilatkozás igazságot képvisel, akkor elfogadhatjuk azt; ha azonban a csodás tünemény hazug elveket akar bizonyítani, ügyet sem vetünk rá” (ibid. 306.).
Rabbi Eliézer a bölcsekkel egy jogi kérdésben vitát folytatott. A bölcsek nem
akarják elismerni igazát, mire a sértett mester így kiáltott fel: „Bizonyítson mellettem az a jánoskenyérfa!” – és kimutatott a tanház udvarán álló fára, mire a
fa gyökerestül kiszakadt a földből és a magasba emelkedett. A bölcsek így feleltek: „Nem adatik bizonyíték egy jánoskenyérfából.” Rabbi Eliézer újra szólt:
„Bizonyítson mellettem a vízcsatorna!” – és íme, szavára a csatorna vizei felfelé
áramlottak. A bölcsek ezt mondták: „Nem bizonyíték a vízcsatorna sem.” Rabbi
Eliézer a ház falát hívta tanúnak igaza mellett. A ház falai meghajoltak és beomlással fenyegettek. A bölcsek azonban rendíthetetlen nyugalommal mondták: „A ház
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falának sincs bizonyító ereje.” Ekkor égi hang szólalt meg: „Miért vitáztok Rabbi
Eliézer ellen? Erre felállt Rabbi Jósuá és így szólt: Nem az égben vagyon (ti. a jogi
döntés alapja), mi nem törődünk az égi hanggal” (Bábá Meciá 59b).
A csodával nem lehet és nem szabad hamis tételt, helytelen jogi következtetést, az értelemmel ellenkező, abszurd tanokat bizonyítani. A földi dolgoknak az
elbírálása az emberi értelem hatáskörébe tartozik, a csodát ilyen viták elbírálásába
bevonni helytelen dolog, mert a csoda sem változtathat az igazságon.
Rabbi Abánu Rabbi Jochánán nevében mondta: „Ha azt mondja a próféta...
légy bálványimádó, még ha a napot az égboltozat közepén megállítja is, akkor se
hallgass rá!” (Szánhedrin 100a). A rabbinikus felfogás nem ismeri el a természetfölöttinek tartott jelenség igazságképző illetékességét és bizonyító erejét (Hevesi
Simon: Az ókor zsidó bölcselete. Budapest, 1943. 308.).
A púrimi lakomán, vigasságon két mester olyan sok italt fogyasztott, hogy
ítélőképességüket teljesen elveszítették. Az egyik mester alkoholos indulatában
megölte a másikat. Amikor kijózanodott, meglátta barátja holttestét. Az Örökkévalóhoz könyörgött, hogy tegyen csodát és keltse életre társát. Az Örökkévaló
meghallgatta kérését és feltámasztotta a holtat. A következő évi púrim alkalmával
a bortól megmámorosodott és gyilkossá lett mester ismét lakomára hívta barátját,
egykori áldozatát. Barátja azonban szabadkozva, így hárította el a meghívást:
„Nem minden órában történik csoda!” (Megillá 7b).

IV. A csoda a Talmud utáni zsidó irodalomban
1. A középkori zsidó filozófia
A csoda problematika a középkori zsidó ﬁlozóﬁa egyik fontos kérdésköre volt.
A középkor ﬁlozófusának nehéz volt elfogadni a csodákat, nemcsak azért, mert
nehéz volt megmagyarázni egyes csodákat, melyeket a Biblia leír, hanem azért is,
mert a csodák elfogadása maga után vonja a teremtésben és az isteni gondviselésben való hitet, melyeket a görög ﬁlozóﬁa elutasított.
a) Száádjá gáon
Száádjá gáon (882–942) Isten létét a világ időbeli eredetével bizonyította (Hiedelmek és vélemények 1,2), és az isteni mindenhatóságot a teremtés fogalmából
vezette le (ibid. 2,4). Nem kérdőjelezte meg a csodák lehetőségét. Mivel elfogadta
a teremtés és az isteni mindenhatóság fogalmát, értelemszerű volt számára, hogy
Isten, ha jónak látja, megváltoztathatja a teremtést azért, hogy megtartsa a Hozzá
hűségeseket, vagy, hogy Isten megerősítse kinyilatkoztatásait a próféták számára.
A csodák célja Száádjá gáón szerint az volt, hogy megerősítse a prófétát, mint
Isten küldöttjét, akinek szavai igazak voltak (ibid. 3,4.5).
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Száádjá gáón hitt abban, hogy tökéletes megfelelés van a kinyilatkoztatás tartalma és a racionális vizsgálódás eredménye között. Így a csoda, amennyire megerősíti a kinyilatkoztatást, olyannyira megerősíti a racionális vizsgálódás eredményeit is: Isten létét, Isten egyedülvalóságát és a világ teremtését. Úgy tűnhet
azért, hogy a csoda fölösleges. Mindamellett Száádjá gáón fenntartotta azt, hogy
a kinyilatkoztatott tanítások intellektuális megerősítése szükséges, de mivel ez
hosszadalmas és kevesek számára elérhető, így a csodák a tömegeknek kellenek.
A kinyilatkoztatások és a csodák még azok számára is segítséget jelentenek, akik
képesek a gondolkodásra, mert azok útmutatók az igazság keresésében.
Azért, hogy meg lehessen különböztetni az igaz vallást a hamistól, amely a
csodákra hivatkozik, mind magát a csodát, mind a tanítást, amit megerősít a csoda, szigorú tudományos vizsgálatnak kell alávetni. Meg kell vizsgálni, hogy a
feltételezett csoda nem illuzórikus-e (ibid. 3.), és azt a hagyományt is, amelyről
beszámol (ibid. Bevezetés). Mivel megfelelés van aközött, ami kinyilatkoztatott
és aközött, amire a racionális gondolkodás jutott, semmi, ami nem felel meg az
intellektuális ítéletnek, nem fogadható el próféciaként (kivéve az olyan jelenségeket, amelyek meghaladják az intellektuális megértést (ibid. 3,8).
b) Az újplatonizmus
Miként Száádjá gáón, a korai újplatonisták is kérdés nélkül elfogadták a csodák
lehetőségét. Bár ugyanazon funkciókat tulajdonították a csodáknak, mint Száádjá
gáón, a jelenségről magáról vallott elképzelésük más volt. Az újplatonisták már
nem úgy tekintettek a csodákra, mint a természeti törvényekkel ellentmondó jelenségekre, amelyek így bizonyítékul szolgálnak Isten akaratának, hanem inkább,
mint egy magasabb természetfölötti rendnek az alacsonyabban lévő természeti rendbe való belehelyezését. Az újplatonisták azt vallották, hogy a csodák egy
olyan személy jelenlétében jöhetnek létre, aki méltó az érzékek feletti rendre, és
azt vonzza is, és ez a személy a próféta. A próféta aktív szerepet játszik a csoda
megnyilvánulásában. A csodák nem pusztán a kinyilatkoztatás tartalmának a megerősítését szolgálják, hanem magukban is kinyilatkoztatások abban az értelemben,
hogy az isteni rend megjelenését képviselik a természeti rendben (Ibn Ezra 10921167; Exodus Commentar 3,15; 6,3).
c) Az arisztotelianizmus
A csoda kérdése egyre égetőbbé vált, ahogy az arisztoteliánusi ﬁlozóﬁának a befolyása növekedett a zsidó bölcseletben. Az arisztotelianizmus szerint, amely a
természeti rendet, mint az Isten racionális létének természetes következményét
szemlélte, mindent, ami ellentmond a természetnek, ellentmond a józan észnek is.
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d) Júda Hálévi
Júda Hálévi (1085–1142) abból az előfeltevésből indult ki, hogy a tapasztalásnak
elsőbbsége van az intellektuális ítélettel szemben. Bár az ész tagadhatja a csodák
előfordulásának lehetőségét, a csodák tényét fenntartja az esemény azonnal hitelessége és annak a hagyománynak a hitelessége, amely beszámol róla (Kusari 1,5).
Visszautasítva azt az elképzelést, hogy az intellektuális ítéletnek meg kell erősíteni a kinyilatkoztatás lényegét, és felismerve azt, hogy a csoda önmagában nem
bizonyítja a próféta kijelentéseinek érvényességét, Júda Halévi Halévi Száádjá
gáónhoz hasonlóan nem tekinti a csodát a kinyilatkoztatás tartalmi megerősítésének, hanem a csodát magának Istennek a közvetlen megnyilvánulásaként szemléli.
Így a csoda Istennek közvetlen párbeszéde egy személlyel vagy egy nemzettel. A
természeti rendnek valamiféle elhajlása azért, hogy egy embert vagy egy nemzetet
vallásos irányba vezéreljen, az a csoda. Mindkét eseményben Isten személyesen
van jelen az emberek életében. A kinyilatkoztatás hitelessége a Sínai hegyen azon
alapult, hogy Izraelnek Mózessel együtt prófécia adatott, és tanúja lehetett a kinyilatkoztatásnak minden időkre, és minden ezzel ellentmondó prófécia szükségszerűen érvénytelen, még akkor is, ha netán azt csodák látszanának alátámasztani
(ibid. 1,80-90).
e) Majmonidész
Majmondidész (1153–1204) egyfelől adoptálta az arisztoteliánus ﬁzikát és metaﬁzikát, másrészt eltért attól az arisztoteliánus nézettől, hogy a világ örök. Fenntartotta a világ időbeli eredetének feltételezését, bár úgy gondolta, hogy sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet (Dálálát Álháirin 2,25). A csodák Majmonidész
szerint azért szükségesek, hogy alátámasszák a tömegek számára a kinyilatkoztatás hitelességét, valamint, hogy támogassák azt a bibliai kitételt, hogy Isten vezeti
az embereket azáltal, hogy nekik adja a Törvényt. Azon igyekezetében, hogy öszszeegyeztesse a csodákat az általa elfogadott arisztotelianizmussal, Majmonidész
úgy gondolta, hogy a világ teremtése Isten önkéntes cselekedete, valamint, hogy
lényegét és felépítését tekintve a világ isteni ésszerűséget tükröz. Így nincs konfliktus az isteni bölcsesség és az isteni akarat között, mindkettő a teremtés öntőformájában van bevésve (ibid. 3,25). Majmonidész szerint a csodák eleve, már a
teremtés idején el voltak rendelve, és így nincs változás az isteni akaratban vagy
bölcsességben. A különbség a természeti jelenségek és a csodák között azonos az
általános és az egyedi közötti különbséggel, bár az egyedit szintén vezetik saját
törvényei. A csodák, mint a teremtés is, egyedi események, és létrehozzák a maguk valóságát. Pl. a pátriárkák és Mózes csodái megteremtették egy nemzet létét,
melynek meghatározott szerepe van a világrendben. A Sínai hegyi kinyilatkoztatás megalapozta az emberi vezetés ideális törvénykezését. Majmonidész óvatosan
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nem úgy határozza meg a csodát, mint a természet törvényeinek hatályon kívül
való helyezését. Szerinte pl. a Vörös-tengeren való átkelésnél a víz nem változott
meg, hanem egy másik természeti erő, a szél hatott rá. A csoda, mint pl. a Sínai kinyilatkoztatás, a teremtés egy egyedi aktusának a megnyilvánulása, és így inkább
tekinthető a természet hozzáadott részének, mint az attól való eltérésnek.
Arisztotelész úgy gondolta, hogy csak az lehetséges, ami létezik, Majmonidész
pedig azt állította, hogy az egyedi, alkotó események is szükségszerű következményei az isteni bölcsességnek. Összhangban Majmonidész meghatározásával, a
csodák alkotó elemei az általánosak. Majmonidész Mózes csodáit minden más
fölé helyezte, míg sok más bibliai epizódot, amelyek szó szerint értelmezve csodák, allegorikusan magyarázta (ibid. 2,46-47).
f) Náchmánidesz
A zsidó ﬁlozófusok között Majmonidész után azok következtek, akik elvetették
a világ időbeli eredetébe és a csodákba vetett hitet. A bibliai utalásokat allegóriaként értelmezték. Voltak meg-megújuló próbálkozások annak bizonyítására, hogy
a csodák valóban megtörténtek, nevezetesen Náchmánidesz (1194–1268) részéről.
Szemben Májmonidész véleményével, hogy a természet az isteni bölcsesség
szükségszerű következménye, Náchmánidesz azt állította, hogy a csodák
megelőzik a természetet. A csoda nem egyedi esemény, hanem változhatatlan
természetfölötti valóság. Náchmánidesz szerint „a természet és a világrend nincs
hatással a Tórára” és azért Izráel sorsa nem természetes valami, hanem csodás.
A csodák nem szükségszerűen mondanak ellent a természeti törvényeknek, vagy
térnek el tőlük. Náchmánidesz kiindulópontja az volt, hogy megkülönböztette a
magától értetődőt és a csodát, vagyis azokat, amelyek eltértek a természeti rendtől, így adván hitet a hitetleneknek és tudatlanoknak; valamint a rejtett csodákat,
amelyek több természetes jelenség szokatlan egybejátszásából adódnak. Ez utóbbi
csodás mivolta csak a hívő számára magától értetődő.
g) Chászdáj Crescas
Majmonidész álláspontjának legjobban kidolgozott kritikáját Chászdáj Crescas
(1340–1412) írásaiban találhatjuk meg. Crescas úgy gondolta, hogy a világ ex
nihilo – a semmiből – teremtetett, és nem volt időbeli kezdete. A világ örök, és
Isten, akit Crescas végtelen kegyelemként jellemez, folyamatosan megújítja.
Amellyett, hogy végtelenül jó, Isten mindenható is, és így a csodák, amelyek Isten eszközei, nemcsak az Isten hatalmában és nemcsak az Ő bölcsességével való
harmóniában léteznek, hanem egyben Isten létezésének szükségszerű velejárói is
(Or Ádonáj 2.; 3,1).
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Crescas számára a csodák nem a természettől való eltérések, és nem is mondanak ellent a természetnek, hanem a természetfölötti rendnek a kifejeződései. Ami
megkülönbözteti őket a természeti jelenségektől, az nem a természettől való eltérésük ténye, ami végül is külső megnyilvánulás, hanem egy belső minőség. Amíg a
természeti jelenségeket Isten közvetve idézi elő, korlátozott erőt képviselnek, egy
folyamat részeiként jelennek meg, és csupán viszonylagos a létezésük; addig a csodákat Isten közvetlenül idézi elő, korlátlan hatalmat fejeznek ki, egyedi esetek és
nem egy folyamat részei, és létezésük ily módon abszolút (ibid. 3,2). A csodáknak
ez a felfogása beleillik Crescasnak abba a nézetébe, hogy a világ állandóan újrateremtődik ex nihilo, az isteni akarat által. A világ a maga valójában egy folyamatos
csoda. A csoda így nem a természettől való elhajlás, hanem inkább megelőzi a természetet. A csoda végső célja, hogy hitet adjon a hitetleneknek és megerősítse hitét
a hívőknek. Mégsem a prófécia külső megerősítéseként fogja fel a csodát, hanem
Júda Hálévi nyomdokain haladva úgy gondolta, hogy minden olyan eseményben,
amelyben Isten végtelen hatalma nyilvánul meg, Isten megjelenik az ember számára, és így az eretnekség és a kételkedés megszűnik (ibid. 3.; 4,2). Crescas tanításában van egy erőteljes univerzalisztikus irány, bár a hangsúly Izrael különleges
természetfölötti gondviselésén van: Isten kegyelme, minthogy végtelen, mindenki
számára meg kell, hogy mutatkozzon. A csoda, amely ezt elhozza, az a holtak feltámadása, amely még Mózes csodatetteinél is nagyobb lesz (ibid. 3.; 4,2).
Crescas tételeinek elemzése megvilágítja a csoda fogalmának fejlődését a platonizmus és az arisztotelianizmus küzdelmén keresztül és ezeknek egyfajta kritikai
szintézisét adja. A csoda, amelyet a kinyilatkoztatás külsődleges megerősítéseként
fogtak fel, később átalakult egy olyan felfogássá, ahol nem a természettől eltérő
jelenségként fogják fel, hanem a Tóra igazságának azonnali kinyilvánításaként.
Kritikai szintézisben Crescas olyan képzeteket is előrevetített, amelyeket majd
csak a modern zsidó ﬁlozófusok fognak teljesen kifejteni.

2. Az újkori zsidó gondolkodás
a) Moses Mendelssohn
Moses Mendelssohn (1729–1786) azt tanította, hogy egyetlen vallás igazsága sem
bizonyítható csodákra való hivatkozással; csupán tanításának a racionalitása alapján lehet azt igazolni. Csak azután lehetséges az adott vallás csodáit megérteni,
miután a vallásos hit kialakult a racionalitás talaján. Jóllehet Moses Mendelssohn
nem utasította el a csodák lehetőségét, hangsúlyozta, hogy a judaizmus nem a
csodák tekintélyére hivatkozik, hanem az egész nép által megtapasztalt közvetlen
kinyilatkoztatásnak a tekintélyére.
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b) Nachmann Krochmal
Nachmann Krochmal (1785–1840) úgy érezte, hogy hatalmas spirituális erők
húzódnak meg a természet felszíne alatt. Ezek az erők működnek és olyan eseményeket idéznek elő, amelyek a természeti törvényeket megszegik, és amelyek
csodálatosnak tűnnek. Viszont nem minden csoda ilyen természetű. Van egy olyan
csoportja a csodáknak, amelyekben Isten valójában közvetlenül beavatkozik a természet működésébe.
c) Samuel David Luzzatto
Samuel David Luzzatto (1800–1865) ellene volt a vallás racionális megközelítésének, amelyet ő „hellenizmusnak” nevezett és kijelentette, hogy a judaizmus,
amely a szereteten és a kegyelmen alapul, egy magasabb rendű valami. Támadta
korának zsidó ﬁlozófusait, hogy megpróbálják a judaizmust beolvasztani a puszta
„hellenizmusba”. Határozottan vallotta a bibliai csodák történetiségét, beleértve a
prófécia csodáját is, valamint azt, hogy a csodák az isteni gondviselés bizonyítékai.
d) Samuel Hirsch
Samuel Hirsch (1815–1889) a Die Religionsphilosophie der Juden c. könyvében
szintén fenntartotta a bibliai csodák történetiségét. Neki nem a csodás esemény
maga volt az érdekes, hanem a belőlük levonható tanulság értéke. A bibliai időszakban Isten Izrael számára csodákon keresztül mutatkozott meg, hogy bizonyítsa: Ő a természet felett áll, és a természet nem mindenható. Amikor a természet
mindenhatóságának eszméjét gyökerestül kiirtották, a csodákra már nem volt
szükség, és ezért lassan megszűntek. Hirsch szerint egyetlen csoda van, amely a
múltban nem volt jelen, de a mai napig létezik, az a zsidóság létezése, amely egy
további út Isten létének tanítására.

3. Modern zsidó filozófia
Két alapvető áramlat húzódik meg a csodákat illetően a modern zsidó gondolkodásban. Az első, amelyet olyan gondolkodók képviselnek, mint Franz Rosenzweig
(1886–1929), Martin Buber (1878–1965) és Abraham J. Heschel (1907–1972 ),
visszatértek majdnem a bibliai csodafogalomhoz, azon az alapon, hogy a csoda Isten
jelenlétének jele. A második vonulat, amelyet Mordecháj M. Kaplan (1881–1983)
képvisel, követi a középkori ﬁlozófusok racionális megközelítését. Túlmegy azonban
a középkoriakon abban, hogy tagadja a csodáknak csodaként való jelentőségét. Az
első vonulat megnyugtató magyarázatot ad a csodáknak a természeti törvényekkel
való ellentmondásának a problémájára azzal, hogy a csodáknak új deﬁníciót javasol,
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amely szerint a csoda igazi lényege nem a természettel való ellentmondásban rejlik,
hanem a történelemben játszott szerepében. A második vonulat bizonyos értelemben
a tudományt választja a csodákkal szemben, tagadva a csodák hitelességét, amenynyiben azok vélhetően ellentmondanak a természeti törvényeknek.
a) Franz Rosenzweig
Rosenzweig Majmonidészhez hasonlóan úgy tartja, hogy a Biblia csodái beépültek a dolgok rendjébe a teremtéskor, és így részei a természetes rendnek. Ezek az
események azért voltak csodák, mert fontos szerepet játszottak a történelemben.
Rosenzweig megpróbálja összekötni a tudományt a csodákkal, vagy ahogyan ő
nevezi: az objektivitást és a szubjektivitást, amelyeknek összekötő pontja a kinyilatkoztatás. Az, aki megkapja és megéli a kinyilatkoztatást, mindkettőt magában
hordozza. A személyes kinyilatkoztatás csodája valódi. Jelentést visz egy meghatározott történeti pillanatba, miközben kihatással van a jövőre (A megváltás csillaga. 1970. 131–148.).
b) Martin Buber
Martin Buber is hangsúlyozza, hogy nincs a természetnek ellentmondó csoda.
Fenntartja, hogy a csoda és a természet ugyanazon dolgoknak két különböző aspektusa. Buber számára az ember hozzáállása lényeges eleme a csodáknak: „a
csodatétel a mi képességünk az örök kinyilatkoztatás felfogására”. Buber úgy
közelíti meg a bibliai csodákat, hogy felteszi a kérést. „Milyen lehetett az ember viszonyulása a valóságos dolgokhoz, amely az általunk olvasott írásos beszámolókhoz vezetett?” (Moses. 1958. 61.). A mai ember ugyanezt a viszonyt éli át
a valós eseményekkel kapcsolatban, ugyanazt a csodát, amelyet a bibliai ember
megtapasztalt. Egy olyan ember számára, aki kellően rá van hangolva, bármely
esemény csodaként jelenhet meg, már ami a számára való jelentést illeti.
c) Abraham J. Heschel
Heschl ugyanezeket a pontokat emeli ki, különböző kifejezéseket használva, mint
pl. „a csoda öröksége” (God in Search of Man. 1959. 43.), vagy „radikális csoda”,
olyan kifejezések, amelyeket a misztérium érzetére és arra a csodálatra alkalmaz,
amelyet ő a bibliai alakoknak tulajdonít. Amint írja: „nem a rejtett, és nem a jelenvaló keverte fel a lelkünket, hanem a rejtett a jelenvalón belül; nem a rend, hanem
a rend rejtélye, amely az universumban érvényesül” (ibid. 56.).
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d) Mordechaj J. Kaplan
Kaplan úgy fogja fel a zsidó irodalomban található csodabeszámolókat, mint
az „ókori szerzők próbálkozását arra, hogy bizonyítsák és megvilágítsák Isten
hatalmát és jóságát” (Judaism as a Civilization. 1934. 98.). Kaplan úgy gondolta,
hogy ezek a hagyományok, amelyek a csodákkal kapcsolatosak, ellentmondásban
vannak a modern gondolkodással, és hogy a csodákban való hit, amely ellentmond
a természeti törvényeknek „pszichikai lehetetlenség a legtöbb ember számára”
(Questions Jews Ask. 1956. 155–6.). Az az elképzelés, hogy Isten irányítása és
ellenőrzése alatt tartja a világot, idejétmúlt lett a modern ﬁzika után. Viszont míg
Kaplan elutasítja a csodák szó szerint való értelmezését, fontos elképzelést lát
abban a nézetben, hogy Isten csodákat visz végbe az igazak számára, olyat, amely
értékes lehet a modern ember számára. Nevezetesen a felelősséget és a hűséget
azokhoz a dolgokhoz, amelyek helyesek.

4. A csodarabbi
A csodarabbi a chászid világ rebéje, akit cáddiknak, igaznak hívnak, tehát nem
csodatevőnek. A chászid legendák sok csodát mesélnek el. A csodarabbi egy
szentéletű ember, szerény, alázatos és önzetlen. Egész életét a szent könyvek
tanulmányozásának szenteli, így a kabbalisztikának is. Tanácsot és vigaszt ad a
hozzáfordulóknak, imádkozik értük megmondja, hogy mit imádkozzanak. Apró
pergamen tekercseket is osztogat, rajta bibliai versekkel, vagy az istennév betűivel. A cáddikot sok ezer zarándok keresi fel, rengeteg pénzt hagyva rá. Ő azonban
mindezt a szegényeknek adja. Élelmezi, felruházza a rászorulót. A rebbe nem mindig rabbija a hitközségnek. A személye körüli teendőket a gabbaiok és a sámeszek,
a titkárok látják el. Aki találkozni akar a rebbével egy kvitlit (cédulát) kap, ráírja
saját és apja nevét és röviden kívánságát. A legtöbbször néhány perces találkozás
után a zarándok megnyugodva távozik. A közös lakomák a legnagyobb események, amikor a rebbe a Szentírást magyarázza, messianisztikus történeteket mesél,
közben énekelnek, mert Istent örvendezve kell imádni. Híres magyarországi csodarabbik voltak a nagykállói, a leleszi, a munkácsi és a podolini rebbe (Magyar
Zsidó Lexikon. szerk. Ujvári Péter. Budapest, 1929. 183–4.). A nagykállói rebbe
híres dala volt a „Szól a kakas már”. A magyar népdalhoz héber szavakat fűzött,
mely így messianisztikus jelentést kapott: „Jibone hámikdos ír Cijon temálé” (Felépül a Szentély, Cijon városa megtelik) – Akkor lesz az már; Várj madár várj, te
csak mindig várj!” (Volly István: Hajnalozó magyar és héber szöveggel. MIOK
Évkönyv 1983–84. Budapest, 1984. 519.).
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FÜGGELÉK
Az 5Mózes 13,2-4 magyarázatához
1. BLOCH M.: Mózes öt könyve. Buda, 1841. V. köt. 102–4.
13,1
– Mivel Mózes itt az olyan hamis prófétákról, gonosz ámítókról szól, kiknek
irányjok vakításaikkal a népet az egy igaz Istentől eltéríteni; nem is lehet szó az igazi csodákról, minthogy Isten az ilyen gonoszságnak megerősítésére csodatételeket
meg nem engedhet. Arra akarja tehát Mózes ﬁgyelmessé tenni a népet: hogyha az,
ki magát álomlátó prófétának adja ki őt az igaz Istentől elcsábítani igyekszik, ámbár
beteljesednék is színlett, előre látható tárgyakról szóló jövendőmondása, bátran azt
következtessék, hogy az nem más, mint álnok ámító, kinek csalárdságát csak azért
engedi meg Isten, hogy próbára tegye az ő ﬁait (Szepessy Bibliája).
2. DEUTSCH H.: Mózes öt könyve. Budapest, 1890. V. köt. 73–4.
13,4
– „mert az Örökkévaló, Istenetek, megkísért titeket”: hogy ti. nyilvánvalóvá
váljék, mi van a ti szívetekben és lelketekben, nem ugyan Ő végett – mert hiszen
Ő úgyis ismeri szívetek gondolatait és érzelmeit – hanem mások miatt, hogy azok
megismerjék szívetek ragaszkodását Istenhez.
3. HERTZ J. H.: Mózes öt könyve és háftárák. Budapest, 1942. V. köt. 175–6.
13,2
– „próféta”: Hamis próféta. Maguk a próféták is használják a „próféta” szót
„hamis próféta” értelemben. A hagyományos magyarázat szerint itt olyan prófétáról van szó, aki eleinte helyes úton haladt, csak később vált „hamis prófétává”
(Szifré Szánhedrin 90a).
– „álomlátó”: A Szentírásban többször előfordul, hogy Isten kiválasztott szolgáival álmok útján érintkezik (4Mózes 12,6); könnyen lehetséges, hogy valaki, aki
álmot látott, ezt isteni üzenetnek akarja tartani.
– „mutata neked jelet”: Amint Jesájá Áháznak felajánlotta (Jesájáhu 7,11).
– „vagy csodát”: Nem okvetlenül csoda, hanem megjövendölése valaminek,
ami a jövőben fog történni.
13,3
– „mondván”: Ennek a versnek ez az értelme: A jel vagy csoda bekövetkezett,
amelyről beszélt, mondván: Ha az, amit jövendölök, bekövetkezik, szolgáljunk
más isteneket.
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– „amelyeket nem ismersz”: vö. 11,28. Ezek Mózes szavai, nem tartoznak a
„próféta” beszédéhez.
13,4
– „ne hallgass”: Jobban kell bízni az észben, amely hamisnak jelenti ki tanúságát, mint a szemnek, amely a jelet látja (Majmonidész).
– „próbára tesz bennünket”: A jövendölés teljesülése nem bizonyíték az ember
állítása mellett, hanem Isten próbára akarja tenni, vajon ellen tudsz-e állani a legaljasabb csábításnak és képes vagy-e szembeszállni az Ő kinyilatkoztatott akaratával. Jellemzően zsidó felfogás, hogy egy csoda megjelenését nem tekinti kétségtelen bizonyítéknak az eset igazsága mellett. Ha Sir George Adam Smith azt írja,
hogy ez nincs összhangzásban a régi zsidóság hivatalos és népies gondolkodásával, nem veszi ﬁgyelembe a rabbik felfogását. Legjellemzőbb Rabbi Jósua ben
Chananja híres vitája Rabbi Eliezer ben Hirkanosszal, amidőn kimondta: „Nem
hallgatunk a természetellenes megnyilatkozásokra!” A tiszta ész és a logika kell,
hogy döntsön a vallási kérdésekben is (Baba Mecia 59b; Beráchót 52a; Peszáchim
64b, 114b; Érubin 7a; Jebámót 24a; Chullin 44a). Ezer évvel később Júda Hálévi
és Majmonidész szintén azt állították, hogy csodás cselekedetek nem tekinthetők
az isteni küldetés feltétlen bizonyítékának.
– „hogy tudva legyen, vajon”: Ezek a szavak nem azt jelentik, hogy Isten tudni
akarja, hogy szeretik-e őt, mert hisz ezt tudja. Antropomorﬁzmus ez, a Szentírás
„az emberek nyelvén beszél”. Ha az izraeliták nem bírják el a próbát, ez Isten
iránti ragaszkodásuk gyengeségét bizonyítaná; de ha sikeresen megállanák, ez
megerősítené hitüket.
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Az abortusz az ókori zsidó, római
és a korai keresztény forrásokban176
I. Ókori zsidó források az abortuszról
1. Semót 21,22-25
A zsidóságnak a héber Biblián belül is alapvető könyvgyűjteménye a Tóra, Mózes
öt könyve. Mózes második könyve, a Semót (Nevek – görögül Exodosz, latinul
Exodus) közöl egy olyan szöveget, mely rávilágíthat a bibliai kor zsidóságának
abortusszal kapcsolatos álláspontjára. A szöveg az ún. Szövetség Könyvében található.177 Ezen anyag egy zsidó törvénygyűjtemény.
A Szövetség Könyvének nevezett törvénygyűjtemény a Sínai elbeszélésben
van, melybe utólagosan illesztették be. Elnevezését az Exodus 24,7-tel való összefüggéséből kapta: Mózes átvette a Szövetség Könyvét és felolvasta a nép előtt. A
törvénykönyv jellegzetessége, hogy nem ismeri a királyt, a hivatalos bírákat és a
papságot. A királyságot megelőző időszakra utal, de feltételezi a letelepedett életmódot, a földművelést és a nagy jószágokon alapuló gazdagságot. Ezért magját a
bírák korából vagy a kora királyság időszakából eredeztetik.178
A szövegek egy része korábbi eredetű is lehet, régebbi törvényszövegek hatását
mutatva. Ilyen hatások jöhettek a Hammurapi Kódexből, a Hettita és az Asszír
Kódexből is. A Szövetség Könyvének anyaga talán polgári büntetőtörvénynek látszik, mégis tudjuk, hogy a zsidóság számára ez a törvény jelentette a vallási és
erkölcsi élet törvényeit is, egymástól nem szétválasztva, hanem egy természetes
egységben. A törvény alapvetően Istennek az emberrel kötött szövetsége. Tehát a
Szövetség Könyve nem egyszerűen a zsidó polgári jog egy szelete.
A Biblia egyetlen abortuszvonatkozású szöveget közöl (Exodus 21,22-25):
176 Köszönetet mondunk a dolgozathoz nyújtott értékes segítségért Dr. Schweitzer József és
Raj Tamás főrabbi uraknak (ókori zsidó források), Dr. Haim Gordon úrnak, a budapesti
izraeli nagykövetség egykori tanácsosának (napjaink izraeli joggyakorlata), Dr. Brodszky
Ildikónak és Pechár Saroltának (anyaggyűjtés: zsidó források), Hermann Judit (anyaggyűjtés: római források) és Simonyi Andreának (anyaggyűjtés: korai keresztény források)!
177 Exodus 20,22-23,19
178 RÓZSA H.: Az Ószövetség keletkezése. Budapest (1986) 201–202.
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22.

23.
24.

25.

Midőn tusakodnak férﬁak
és meglöknek egy viselős asszonyt,
és így megszüli gyermekét,
de nem történik baj,
bírsággal bírságoltasson meg,
amint kiveti rá az asszony férje,
és adja meg a bírák útján.
De ha baj történik, akkor adj
életet az életért,
szemet adj szemért,
fogat adj fogért,
kezet adj kézért,
lábat adj lábért,
égetést adj égetésért,
sebet adj sebért,
kelevényt adj kelevényért !

Az Exodus leír egy esetet és alkalmaz egy bizonyos jogi alapelvet. Az asszony
talán az egymás ellen küzdők egyikének a felesége volt. A Deuteronomium 25,1112 esete megvilágíthatja szövegünket: „(11) Ha férﬁak verekednek egymással és
egyiknek a felesége odamegy, hogy a férjét kiszabadítsa annak kezéből, aki veri,
és odanyúl a kezével, hogy megragadja annak szeméremtestét, (12) le kell vágni az
asszony kezét irgalom nélkül.” Tehát a feleség beavatkozását a törvény korlátozza.
A Hammurapi Kódex, az Asszír Kódex és a Hettita Kódex egy olyan esetet
rögzít, amikor egy férﬁ ütlegel egy nőt vagy verésével abortuszt idéz elő.179
A Biblia szövege az abortusszal foglalkozó helyet megelőzően két esetet ír le:
Exodus 21,18-19: „(18) Ha férﬁak összevesznek és az egyik úgy megüti a másikat kővel, vagy az öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik: (19) ha
fölkel, és botra támaszkodva tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte. Csupán
a fekvés idejére adjon kártérítést és gyógyítassa meg.”
Exodus 21,20-21: „(20) Ha valaki rabszolgáját vagy rabnőjét úgy üti meg bottal, hogy az meghal a keze között, annak bűnhődnie kell. (21) De ha egy-két napig
még életben marad, ne bűnhődjék az ura, hiszen a saját pénzéről van szó.”
Az abortusz kérdésében a Szentírás nem a nőt ütlegelő férﬁ egyszerűbbnek látszó esetét ábrázolta. Az exodusi abortusz szövegben az ütések célpontja az egyik
férﬁ, az esetlegesen bekövetkező abortusz nem szándékos tett. A zsidó törvényhozásban aki valakinek kárt okoz, azt meg kell büntetni.
179 Hammurapi Kódex 209-14
Asszír Kódex 21,50-53
Hettita Kódex 17-18
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A zsidó jog különbséget tett a szándékosan okozott halál és az Isten cselekvése
által bekövetkezett halál között. Ha a halál Isten beavatkozása, akkor az emberi közvetítő részére ún. menedékhelyet biztosítottak, amíg a vérbosszuló haragja
alább nem hagyott.
Exodus 21,12-24: „(12) Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor
halállal kell bűnhődnie. (13) De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából
esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. (14) Ha pedig
valaki szántszándékkal tör a felebarátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is
vidd el, és haljon meg!”.
A Deuteronomium 19,1-7 tisztázni óhajtja a szándékos és a véletlen kérdését:
„(1) Amikor Istened az ÚR kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked
adja Istened, az ÚR és te birtokba veszed és letelepszel városaikban és házaikban,
(2) jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul.
(3) Készíts hozzájuk utat és oszd három részre országod határát, amelyet örökségül ad neked Istened, az ÚR. Hadd meneküljön oda minden gyilkos. (4) Életben
maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan öli meg
embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. (5) Ha valaki elmegy az erdőbe embertársával fát vágni, és a favágás közben meglendül a keze a fejszével, a vas lerepül
a nyeléről, és úgy eltalálja embertársát, hogy az meghal, akkor meneküljön a városok egyikébe, hogy életben maradjon. (6) Mert ha a vérbosszuló rokona lángra
lobban és üldözőbe veszi a gyilkost, utolérheti a hosszú úton és megöli őt, pedig
nem méltó a halálra, hiszen nem gyűlölte azt azelőtt. (7) Ezért parancsolom meg
neked, hogy jelölj ki három várost.”
Tehát ha egy férﬁ fát vág és a fejsze vasa lerepül a nyeléről és úgy eltalálja
embertársát, hogy az meghal, akkor a favágónak joga van az ún. menedékhelyhez.
Vagyis Isten akarata a véletlen halál és ezért a favágó nem büntethető.
Az Exodus abortusz szövegében sem lehet semmiféle büntetést kiróni, ha az
nem lenne szándékos, e gondolkodásmód szerint. Talán arról van szó, hogy bár az
abortusz okozása nem volt szándékos, de egy rosszból, a verekedésből származott. Ez tehát a felelősség a verekedésből adódó kárért. Tehát a szöveg a kárt nem
tartja szándékosnak, de nem is minősíti isteni tettnek. A verekedő férﬁ nem Isten
akaratának közvetítője.
A szöveg szerint, ha az anya idő előtt szülte meg gyermekét, vagyis koraszülés
következett be, akkor pénzbírságra ítélték az elkövetőt. Azonban, ha baj történt,
vagyis a gyermek meghalt, vagy nyomoréknak született, illetve az anya halt meg
vagy lett nyomorékká vagy baj történt a gyermekkel és az anyával is, akkor a
lex talionist alkalmazták (a hasonlóval való viszonzás törvénye). Tehát a magzat
tudatosan előidézett halála gyilkosságnak számított. A magzatot tehát teljes jogú
embernek ismerték el.
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A későbbi zsidó magyarázatos irodalom napjainkig a lex talionist vizsgált szövegünkben pénzbírságként értelmezi. Úgy érezzük, hogy ez későbbi értelmezés,
hiszen Josephus Flavius szövegünkkel kapcsolatban egyértelműen mondja: Ha az
asszony belehal a rúgásba, akkor a tettes lakoljon halállal, mert a törvény ezt parancsolja: életet életért!
A lex talionis, a szemet-szemért elv, a hasonlóért hasonlóval való törlesztés.
Nem lehetett azonban alkalmazni egy abortuszért-abortuszt elvet. A lex talionis
elve inkább a nomád társadalmakra jellemző, míg a bírság, a kártérítés a földművelő közösségek jogalkotását mutatja. A zsidó jogalkotás egy fejlődő szakaszában lehetünk, hiszen az Genesis 4,23 még így ír: „Meggyilkolom megsebzőmet,
gyermeket is, ha megüt.” Jelen korunk jogalkotása sokszor kíván életért életet: pl.
halálbüntetés gyilkosságért.
A Hammurapi Kódexben (209-14) az elvetélés okozásáért kirótt büntetés sose
haladja meg a 10 sékelt, az asszony haláláért járó kártérítés (ha rabszolga volt),
egy ezüst „miná” harmad része (mely 20 sékellel lenne egyenértékű). Ugyanez
áll az Asszír Kódexre is, bár ott a büntetések szigorúbbak voltak. Az ókori keleti
jogban tehát enyhébb volt a magzat, mint az anya haláláért járó büntetés.
Az Exodus 21,22-25 nem beszél az anya által előidézett abortuszról. Az ókori
keleten az Asszír Kódexben maradt fönt egy törvény, mely az anya által előidézett
abortuszt karóba húzással és a temetés megtagadásával büntette (Asszír Kódex
53). Minden valószínűség szerint büntetendő cselekmény volt ez a zsidóságnál is.
Most pedig vizsgáljunk meg néhány, az elmúlt másfél évszázad alatt Magyarországon megjelent zsidó tórakommentárnak vonatkozó magyarázatait:
a) Cenóh-Urenóh.180
A Cene-rene, helyesebben a Cenná urenná vallási olvasmány, jiddisül íródott, a
Tóra hetiszakaszait magyarázza. Először 1660-ban jelent meg, szerzője Jákov ben
Jichák Ásk’názi a Lublin melletti Janówból. A zsidó nő rendes olvasmányává lett.
Vonatkozó részünket a Cene-rene így kommentálja:
„Azért mondja, amint kiszabja az asszony férje és nem maga az asszony, mivel
a gyermek voltaképpen a férjé, az asszonynak csak gondozás, ápolás és nevelés
céljából adatott át a gyermek bizonyos időtartamra. Ha a férj túlságosan sokat követel a gyermekért, akkor a bíróság ítéletére bízzák a bírság nagyságának megszabását. Ha a nő is elhal a lökés következtében, egyes bölcsek nézete szerint halállal
bűnhődjék az, aki megölte, mások azonban oda vélekednek, hogy miután itt csak
gondatlanságból elkövetett és nem szándékos emberölésről van szó, nem jár érte
halálbüntetés, hanem a bíróság kiszab reá belátása szerinti pénzbeli bírságot.”
180 Cenóh-Urenóh. jiddisből ford. BÜCHLER Zsigmond. (Dunajská Streda 1928), 262.
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b) BLOCH Mózes: Exodus.181
(23) Minthogy nyilvánosan csak a gyilkosságnál tiltatott meg a bűnnek pénzzel
való megváltása (Numeri 35,31), itt hihetőleg nem tulajdonképpeni visszatorlásról
(talio) van szó, kivált, minthogy az ide sorozott esetekben az gyakran lehetetlen is,
mint pl. ha vak ütné ki valakinek a szemét. Az értelem tehát csak az lehet, hogy a
nevezett tagoknak a bírák által meghatározandó értéket ﬁzesse (Bává Kámá 83,1).
Különös a Solon által e tárgyban hozott törvény, mely Diogenes Laertiusnál (Kr.u.
III. sz.)182 így hangzik: „Ha valaki félszeműnek szemét kiüti, annak mind a két
szeme világát vegyék el.”
c) DEUTSCH Henrik: Exodus.183
(22)
– az „és elvesznek magzatjai” jelentése: idő előtt szül
– a „de egyéb baja nem lesz” mondatrész az asszonyra vonatkozik
– a „bűntetve büntetessék meg” kifejezés pénzbírságot jelent
– az „és adja meg a bírák ítélete szerint” kifejezés azt jelenti, hogy az, aki a
kárt okozta, adja a pénzbírságot, melyet a megsértett asszony férje reája vetett a
bírák ítélete szerint
– a „de ha baja lesz” az asszonyra vonatkozik, ti. ha meghal
– a „szemet szemért” kifejezés a hagyományos magyarázat szerint úgy értendő,
hogy a törvény szerint az, aki valakinek a szemét megsérti, szeme hasonló megsértésével büntetendő meg, de mivelhogy ez lehetetlen, hogy a büntetés éppen oly
mértékben vitessék rajta végbe, amint ő sértette meg felebarátját: azért pénzbírsággal büntetendő meg
d) HERTZ J. H.: Exodus.184
(22) lehet, hogy az asszony véletlenül állott a verekedők közelében, vagy pedig
iparkodott őket szétválasztani. A „bíróság kivetése szerint” kifejezés jelentése: Ha
a férj nagyon nagy összeget követelt, a bíróság állapította meg a ﬁzetendő összeg
nagyságát.
(23) az „ember emberért” annyit jelent szó szerint, hogy lelket lélekért. A rabbik
szerint, mivel itt nem volt szándékos emberölés, pénzbeli jóvátételt kell csak ﬁzetni. Az, hogy a „lelket lélekért” csak jogi kifejezés és csak annyit jelent, hogy
181
182
183
184

BLOCH Mózes: Exodus. (Buda, 1840)
Diogenes Laertius: Liber I.cap. II. n. IX.
DEUTSCH Henrik: Exodus. (Budapest, 1887)
HERTZ J. H.: Exodus. (Budapest, 1940)

123

„méltányos jóvátétel” (Mechiltá), látható a párhuzamos részből (Leviticus 24,18),
amely azt mondja: „És ha agyonüt állatot, ﬁzessen lelket lélekért.” Ez feltétlenül
azt jelenti: „megfelelő kártérítést”, mert máskülönben mindenki, aki megöl egy
állatot, életével lakolna. Hogy minden kétség nélkül beigazolódjék, hogy a „lelket
lélekért” csak jogi kifejezés és csak jóvátételt jelent, olvassuk el a Leviticus 24,21et: Aki agyonüt egy barmot, ﬁzessen és aki agyonüt egy embert, ölessen meg.
(24) a „szemet szemért” törvény – ius talionis – megvolt az ősi népeknél és
megmaradt napjainkig, főbenjáró bűnösöknél. A Tórában is csak a gyilkosságnál
valósították meg szó szerint a ius talionist: Ne fogadjatok el váltságdíjat a gyilkos
lelkekért, aki el van ítélve halálra, hanem öljék meg, mondja a Szentírás (Numeri
35,31). Ebből világosan kitűnik, hogy más testi sértésekért, amelyek nem végzetesek, anyagi elégtétel jár a megsértett fél javára. A pénzbeli elégtételnek azonban
igazságosnak kellett lennie és lehetőleg egyenértékűnek.
A református ún. Jubileumi Kommentár185 (A Szentírás magyarázata. Budapest, 1968) így magyarázza szövegünket:
„Ha férﬁak verekednek”, előfordul az is, hogy asszonyok jönnek oda a látványosságra vagy esetleg békítő közbeavatkozás szándékával. Megtörténhet ilyenkor, hogy egy terhes asszonyt ér ütés, ennek következménye pedig lehetett koraszülés. Ilyenkor a férj felléphetett kártérítési igényével s ezt az igényt a bíráknak
érvényesíteni kellett. Történhetett nagyobb baj is, pl. a koraszülött gyermek, vagy
az anyja meghalt, ilyenkor súlyosabb volt az ítélet: a bíráskodásnak az alaptétele
az, hogy életet életért kell adni. Ez a bevezetője a hasonlóan fogalmazott szemet
szemért törvénynek, amelyeket összefoglalóan lex talionis néven, a megtorlás jogszabályaként szoktak emlegetni, ellentétben a helyt nem álló ius talionis kifejezéssel, amely az önbíráskodásnak, a bosszúállásnak a jogalapja lenne.

2. Berésít 9,6
„Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására
teremtette az embert” (Genesis 9,6).
Ezen szöveg a lex talionis rövidített formájának látszik. A héber szöveg megengedi az „emberben”, „ember általi” olvasást is. Így magyarázható a szöveg „ember az emberben” értelemben is, tehát vonatkozhat az anya vagy egy harmadik
személy által elkövetett abortuszra is. Az Exodus 21,22-25 nem beszél ilyenfajta
abortuszról. A Genesis 9,6 Noéhoz és ﬁaihoz, tehát zsidókhoz és nemzsidókhoz
szólt. A szöveg értelmezhetőnek látszik az anya, illetve egy másik személy által
elkövetett abortuszra is.
185 Jubileumi Kommentár. A Szentírás magyarázata. TÓTH Kálmán: Mózes öt könyvének magyarázata. (Budapest, 1968)
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A zsidó írásmagyarázat a Genesis 6. fejezetében lévő Noénak és ﬁainak szóló isteni üzenetet, az ún. „Noé ﬁainak hét törvényét” olyan bűnnek tartja, mely
nemzsidó szempontból is vétek. Ezektől a bűnöktől az ősember is tartózkodott a
zsidó hagyomány szerint. Ezek az ún. természetvallásnak a törvényei. A zsidóknak
a Tóra minden parancsát meg kell tartani, e hét törvényt azonban az ókorban a
zsidók a közöttük élt vagy környezetükhöz csatlakozott nemzsidóktól is megkövetelték (Szánhedrin 65b):
1. a tulajdonjog megsértése
2. az Istenkáromlás tilalma
3. a bálványimádás tilalma
4. a fajtalanság tilalma
5. a vérontás tilalma
6. a rablás tilalma
7. az élő állatról levágott hús élvezetének tilalma

3. Semót 20,13
Az Exodus 20,13: Ne ölj! – alkalmazható-e az önmaga vagy más által tudatosan
előidézett abortusz elutasítására? Az abortuszt helytelennek lehet tekinteni a gyilkosság elleni parancs megszegése nélkül is. Ez a harmadik személy által előidézett
abortusz miatti bírság. Az Exodus 21,22-25-ben egy koraszülés van leírva, ahol
csak bírságot kellett ﬁzetni.
Hertz így magyarázza a hatodik parancsot: „Az emberi élet értéke azon a tényen nyugszik, hogy az ember „Isten képmására” teremtetett. Egyedül Isten adja
az életet és csakis Ő veheti el. Emberi lénynek szándékos megölése, kivéve a
törvényszék által kiszabott halálos büntetésnél vagy nemzeti és emberi jogokért
vívott háborúban, a legnagyobb bűn. A gyermek élete épp olyan szent, mint a
felnőtt élete. A régi Görögországban a gyenge gyermekeket kitették, vagyis cserbenhagyták egy magányos hegyen, hogy elpusztuljanak. A zsidók ellenállása a
gyermekgyilkossággal szemben sokáig megvetendő előítéletnek számított. „Bűnnek számít a zsidóknál egy gyermeket megölni”, így gúnyolódik Tacitus, római
történetíró. A zsidó vallási eszmék hatása alatt az iszlámnak is nagy küzdelmet
kellett eleinte folytatnia, hogy az elsőszülött leánygyermeket, régi szokás szerint,
ne temessék el élve születése után. Kínában működő missziók ma is sok ezer pusztulásnak kitett csecsemő életét mentik meg évente.
A héber törvény pontosan megkülönbözteti a véletlen emberölést a szándékos
gyilkosságtól. Megvédi a vérbosszútól azt, aki akaratlanul ölt meg valakit; de nem
engedi meg a kiegyezést vagy a gyilkos életének pénzzel való megváltását.
A héber törvény pontosan megkülönbözteti a véletlen emberölést a szándékos gyilkosságtól. Megvédi a vérbosszútól azt, aki akaratlanul ölt meg valakit; de
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nem engedi meg a kiegyezést vagy a gyilkos életének pénzzel való megváltását.
A zsidó erkölcs kiterjeszti a gyilkosság fogalmát és idesorolja mindazokat a cselekedeteket, amelyek veszélyeztetik embertársaik egészségét vagy jólétét, vagy
bármely cselekedetnek elmulasztását, amely által embertársunkat megmenthetnők
a veszélyből, a nyomorból vagy a kétségbeeséstől.”
Az Exodus 20,13 alkalmazható az önmaga vagy más által tudatosan előidézett
abortuszra. Egy fejezettel később már a 21,22-25-ben a magzati élet kioltását a lex
talionis körébe sorolja az Tóra.

4. LXX Exodos 21,22-25
A Szövetség Könyvét nevezhetjük a palesztin tradíciónak, míg a Septuaginta
szövegét alexandriainak. Vizsgált héber szövegünk görög fordítása Kr. e. a III.
században jelentős eltérést mutat a héberhez viszonyítva.
„Ha két férﬁ civakodik és megütnek egy asszonyt, és annak gyermeke még
nincs kialakulva, akkor a tettesnek bírságot kell ﬁzetnie, bírák becslése alapján
a férj követelésének megfelelően. Ha azonban a gyermek már kialakult, akkor
„életet az életért” fog ﬁzetni.”
A fő különbség az, hogy a büntetések jelentősen különböznek a héber fordítástól. A héber szöveg elhatárolja a sikeres koraszülést a magzat, illetve az anya
halálától vagy más sérülésétől. A görög szövegben a különbség a teljesen és még
ki nem alakult élet között van. Nincs említés az anya esetleges sérelméről. Halálos
büntetést szab arra az esetre, ha a magzat már kialakult, ellenkező esetben a férj
által egy meghatározott jóvátételt ír elő. A kialakult magzat abortuszát emberölésnek tekinti, a ki nem alakultét enyhébben bünteti. E szerint ez időben a törvény a
magzatot „kialakulásától” tekintette emberi lénynek és nem születése pillanatától,
amint az a héber szövegből következne.
A Septuaginta gyermeknek nevezi a kialakult és ki nem alakult magzatot is.
A Septuaginta a magzat kialakulásáról vallott elképzelésében egyezést mutat a
görög, illetve az arisztotelészi gondolkodással a magzat státuszát illetően.
Aristoteles szerint a magzat akkor válik teljes értékű emberré, amikor kialakul,
mert akkor tölti el az emberi lélek. Kialakulása előtt nem alkalmas arra, hogy emberi lelket kapjon. Először vegetatív, majd érző lelke volt.186
A zsidó gondolkodás nem választotta szét az embert testre és lélekre. A Septuaginta a kialakult magzat megölésére olyan büntetést szab ki, mint ami az emberöléssel jár, tehát teljes értékű emberi lénynek ismeri el.
Aristoteles szerint a magzat kialakulása hímnemű magzatnál 40 nappal, nőneműnél pedig 90 nappal a fogamzás után megy végbe.187 A Septuaginta nem közöl
186 Aristoteles: De generatione animalium 2,3
187 Aristoteles: Historia animalium 7,3
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időhatárokat és nem tesz különbséget a hím- és nőnemű magzat között. A héber
szöveg szerint, ha idő előtt megszül a nő a verekedés következtében, az egy kisebb
baj, de ha egyéb veszedelem történik, akkor halálbüntetés járt, tehát a magzatot
teljes értékű embernek tekintették. A héber szöveg nem tesz különbséget kialakult
és nem kialakult magzat között, tehát bármilyen magzat haláláért halálbüntetés járt.
A héber és a görög szöveg arra utal, hogy az anya vagy más személy közreműködésével előidézett abortusz – tehát nem verekedés miatt – szintén gyilkosságnak
tekintendő. A görög szövegben ez csak a kialakult magzatra értendő, míg a héberben nincs ilyen megkülönböztetés.
A Septuaginta szövege az alexandriai zsidóság abortuszról vallott tanításának
alapszövege volt. Az Újszövetség írói a Septuaginta szövegét használják, amikor
idéznek a Bibliából, az Ószövetségből.
A görög szöveg a kiformálódott magzati élet bármilyen módon történő elvételét
gyilkosságnak tartja, és így a nem kiformálódott magzatot nem tartja embernek.

5. Alexandriai Philo
Alexandriai Philo (i. e. 25 – i. u. 41) zsidó ﬁlozófus „De Specialibus Legibus” c.
munkájában azt állítja, hogy ha valaki terhes nővel dulakodik, és úgy megüti a
hasát, hogy ezzel abortuszt idéz elő, bírsággal büntetendő.188 A bírságﬁzetés csak
akkor áll fönt, ha az idő előtt született kisgyermek még kiformálatlan volt. Ekkor
voltaképpen az történt, hogy a természetet megakadályozták abban, hogy egy emberi lényt hozzon létre. Ha azonban a gyermek már kiformálódott, a támadónak
meg kellett halnia. Alexandriai Philo a méhben kiformálódott magzatot egy olyan
tökéletes szoborhoz hasonlítja, amely csak arra vár a szobrász műhelyében, hogy
kiengedjék a külső világra.
Alexandriai Philo esete a Septuaginta közlésének egy variációja. A magzat jogait részesíti előnyben az anya vagy az apa jogaival szemben. A bűnösnek ﬁzetnie
kell már azért is, amiért megakadályozta a természetet abban, hogy egy emberi
lényt létrehozhasson. Ha a magzat kiformálódott, akkor azonban meg kellett halnia, mert embert ölt, jóllehet ez az ember még a természet műhelyében tartózkodott.
Alexandriai Philo amikor elítéli a gyermekek ún. kitételét, ezt a szöveget használja érvként. Mondja, hogy bár Mózes erről kifejezetten nem beszél, de ha a
kiformálódott magzat meggyilkolására halálbüntetést szab ki, akkor a gyermek
meggyilkolását születésük után nyilván tiltotta.
Alexandriai Philo elmondja, hogy néhány ﬁlozófus és orvos a magzatot az
anya részének tekinti, amíg meg nem születik. Alexandriai Philo azt mondja, hogy
tudnia kell az ezt állítóknak, hogy amikor a gyermeket világra hozzák, és az anyá188 Alexandriai Philo: De Specialibus Legibus 3,19 108–109
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tól elválasztják, akkor egy olyan élőlény áll előttük, aki nem hiányol semmit sem
ahhoz, hogy ember legyen belőle.
Alexandriai Philo a magzatot ún. kiformálódásától tekinti embernek, megölése
ezután gyilkosságnak számít, az ún. kiformálódás előtt azonban nem.

6. Josephus Flavius
Josephus Flavius, a zsidó történetíró (37-100) az Antiquitates-ben szintén az Exodus esetét vizsgálja az abortusz kapcsán, mégpedig a héber szöveget. Azt mondja,
ha valaki fellök egy terhes asszonyt és így abortuszt idéz elő, annak bírságot kell
ﬁzetnie a bírói határozatnak megfelelően, mivel „csökkentette a sokaságot”.189 Ha
azonban az asszony meghal, akkor neki is meg kell halnia.
Figyelemre méltó a magyar fordítás és magyarázat: „Aki terhes asszonyt megrúg úgy, hogy koraszülés következik be, azt büntesse a bíró pénzbírsággal, mert
a koraszülés miatt egy emberrel kevesebb jön a világra; az asszony férjének is
ﬁzessen a tettes kártérítést. Ha azonban az asszony belehal a rúgásba, akkor a tettes lakoljon halállal, mert a törvény ezt parancsolja: életet életért!”190 A szöveghez
Karsai György írt jegyzetet: „Josephus eltér a Biblia előírásaitól: Ott csak egyféle
ﬁzetésről van szó, akár meghal az asszony, akár nem, melynek nagyságát a férj
állapítja meg.191
Amikor Josephus Flavius a „Contra Apionem”-ben az abortuszról és a gyermek-gyilkosságról beszél, megkülönböztetés nélkül mondja, hogy ha egy asszony
ezek bármelyikéért felelős, akkor „gyermekének gyilkosa lesz azáltal, hogy megsemmisít egy élőlényt és az emberi fajt csökkenti”.192
Josephus Flavius szerint az asszony, akit a verekedő férﬁak egyike megüt, halott gyermeket szül. Ezért csak pénzbírság jár. Tehát nem volt a magzatnak az
anyával azonos jogi státusza, nem minősült a magzat embernek egészen születéséig.

7. Óhálót 7,6
A Talmud, a Szóbeli Tan, közel 3000 zsidó tanító, bölcs és rabbi nézetét és vitáját tartalmazza a törvényről, erkölcsről, vallásról, jogról és tudományról. Nem
rendszeralkotó, nem dogmatikai kézikönyv, hanem inkább a tanházaknak készült
anyag. A Talmud két részből áll, a Misnából és a Gemárából. Alapszövege a Misna, amit a Gemárá magyaráz. A Gemárá a Misna bővebb kifejtése, magyarázata.
189
190
191
192
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Josephus Flavius: Antiquitates 4,8,33
A zsidók története. ford. RÉVAY József. Budapest (1980)
Exodus 21,22-23
Josephus Flavius: Contra Apionem 2,24

A Gemárát hívják Talmudnak is, illetve a Misnát és a Gemárát együtt nevezzük
Talmudnak. A Misna a Kr.u. II. század, a Talmud pedig a Kr. u. V. század körül készült el. A Talmudnak két változata van, a palesztínai és a babibilóniai. A babilóni
a terjedelmesebb. A Misna mindkettőben ugyanaz, csak a Gemárá más.
A Misna ismétlést jelent, a sánó, tanulni igéből. Tóra se bál-pé, a Szóbeli Tan
törvénygyűjteménye, a Talmud legrégebbi rétege. Rabbi Jehúdi háNászi (Rábbi
Rábbénú Hákádós) írta le és rendszerezte Kr. u. 220-ra a mai formájában a Misnát.
A Misna bemutat egy esetet, amikor engedélyezi a magzat életének elvételét az
anya életének megmentése érdekében (Óhálót 7,6):
„Ha egy asszonynak szülési zavara van, az embrió benne feldaraboltatik végtagról végtagra, mivel az anya élete elsőbbséget élvez a magzat életével szemben.
Amint a feje (vagy a nagyobb része) kiemelkedik, nem lehet bántani, mert mi nem
szüntethetünk meg egy életet egy másikért.”
Ezen szöveg szerint az anya elsőbbséget élvez a magzattal szemben. Ha a fej,
vagy egy nagyobb testrész azonban kiemelkedik, ez a helyzet megváltozik. Ekkor
áll elő, hogy az életet életért nem lehet megszüntetni.
Később néhányan meg akarták engedni a feldarabolást ilyen helyzetben is –
mondván, hogy a magzat az anya „üldözője”, vagyis jogtalan agresszor skolasztikus terminológiával. A magzat elleni támadás így jogos önvédelem lenne, és akkor
is megengedhető, ha már a magzat ténylegesen emberszámba megy. Mások azonban erre az érvelésre azt mondták, hogy egy gyermeket nem lehet jogtalan agreszszornak tekinteni. Ha egy anya üldöztetést szenved, úgy azt a Mennyből kapja.
Az Óhálót traktátus szerint a magzat nem számít embernek a szülés megindulása előtt, hiszen föláldozható az anya életének megmentése érdekében. A szülés
megindulása után azonban teljes jogú emberrel állunk szemben.

8. Talmud
Az Exodus 21,22-25 rabbinikus interpretációja szerint a férjnek akkor lehet kompenzációt ﬁzetni a gyermek elvesztéséért, ha az anya életben marad. Egyébként
a támadó halálos ítéletet kap az anya megöléséért, de nem bírságolható meg a
magzat abortálásáért, mivel a zsidó jog szerint a halálbüntetés felmenti a bűnöst
mindennemű bírság ﬁzetése alól.193
A Talmudban Rabbi Jismáel palesztinai bölcs felsorolja az embrió megölését
azon bűnök között, amelyekért a noéi törvények alá tartozók, vagyis a nemzsidók
is halálra ítélhetők. Ez a tanítás a Genesis 9,6 értelmezésén alapszik: „aki kiontja
az emberben lévő ember vérét, annak a vére kiontatik”.194
193 Gittín 52b
194 Szánhedrín 57b
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A Talmud és Móse ben Májmon (Rambam 135-1204) szerint a noéi rendelkezések az embrió megölését gyilkosságnak tekintik. Tehát bizonyos kétségek merülnek fel, hogy az egészségügyi abortusz szentesítése nemzsidókra is kiterjeszthető-e? A Tószáfót195 arra hajlott, hogy ne lásson különbséget ebből a szempontból
zsidók és nemzsidók között.196
A Misna feltételezi, hogy az egyik élet feladása megmenti a másikat.
Ha egy várandós asszonyt halálra ítélnek, akkor a Misna úgy rendelkezik, hogy
kivégzését csak akkor kell elhalasztani a gyermek megszületése utánra, ha az aszszony már a „szülőszékben ül” az ítélet kimondásakor. A Talmud ezt úgy magyarázza, hogy mihelyt a magzat kiszabadul normális méhbeli helyzetéből, önálló
testnek tekinthető, amely nem áldozható fel. A szülés megindulása előtt azonban
a gyermek az anya szerves részének tekinthető, amelynek osztoznia kell sorsában.
Mihelyt azonban az anya a „szülőszékben ül”, a meg nem született gyermek egy
közbenső státuszt élvez: még nem ember, de már nem ölhető meg, ugyanakkor
nem is „az anya része”, amelynek szétdarabolása úgy tekinthető, mint bármely
szervé, amely veszélyezteti az életet. A vajúdás e szakaszában az anya életének
veszélyeztetése önmagában nem elegendő ok a gyermek elpusztítására. Ha a gyermek nagyobbik része megszületik, a magzat emberi státuszt kap.197
A Talmud és a Midrás említ egy vitát Antonius császár és Rabbi Júda (a Misna
összeállítója) között,198 amelyben a meglelkesülés pillanata hol a fogantatáshoz,
hol a test kialakulásához, hol a születéshez kötődik (végül is az első nézet maradt
fenn). A Talmud is sok egymásnak ellentmondó nézetet jegyez fel arra vonatkozóan, hogy melyik pillanattól kezdve „érett a gyermek arra, hogy világra jöjjön, vagy
arra, hogy részesüljön a halottak feltámadásában”.199 Ezek a fogantatástól vagy
a születéstől kezdve a körülmetélésig, illetve a beszéd képességéig, az „Ámen”
válaszolásáig terjednek.
Van több olyan talmudi szöveg, mely aggádikus jellegű, nem jogi természetű.
Beszélnek Rebeka ikreinek vitájáról az anyaméhben200 vagy Dávid születése előtti
zsoltárszerzéséről.201

195
196
197
198
199
200
201
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Szánhedrín 59a
Tószáfót: XI–XII. századi zsidó írásmagyarázat
Óhálót 7,6; Jeruzsálemi Talmud, Sábbát 14,4; Szánhedrín 72b
Szánhedrín 91b; Genesis Rabba 34,10
Szánhedrín 110b
Genesis Rabba 63,6
Beráchót 10a

9. Szülési rendellenességek
Minden olyan magzatot, amely hamarabb jön a világra, minthogy életképes lenne,
azaz „nem látja a napvilágot”, a Biblia és a Talmud néfel-nek nevezi. Jób 3,06:
„Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot
nem látott csecsemők?” A zsoltárénekes a meztelen csigához hasonlítja, ami szétfolyva mozog hasonlóképpen, mint ahogy Arisztotelész nyomán „kifolyásról”:
ekrüszisz-ről beszélnek, ha a magzat fogantatása utáni hetedik napig pusztul el,
ha azonban a negyvenedik napig, akkor koraszülésről beszélnek: ektroszmósz. A
Zsoltár 58,9 mondja: „Járjanak úgy, mint a csiga, amely szétmállik, vagy mint az
elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot!”. A Talmudban ez az ún. „kifolyás”
a negyvenedik napig számít, és az asszonyt csak ennél hosszabb idő után tekintik
terhesnek. Másrészről a néfel jogi fogalmát a méhen kívüli élet harmincadik napjáig terjesztik, ha a gyermek életképessége nem állapítható meg biztosan.202
A normális magzat időelőtti szülésére, illetve az abnormális magzat szülésére nem használják a szülés kifejezést, hanem azt mondják, hogy „az asszony elvesztett” egy néfel-t, talán azért mert feltételezik, hogy a vetélésnél hiányoznak a
normális szülési fájdalmak.203 A rituális tisztaság megállapításához alapvető fontosságú annak eldöntése, hogy egy vérzés menstruáció vagy vetélés eredménye,
mivel ettől függ, hogy konkrét esetben a menstruáció vagy a gyermekágyas nőre
vonatkozó törvényeket ebben a tekintetben is pontosan be lehessen tartani. Az
irányadó szempont a Talmud részletes diszkussziói és megállapításai, nem pedig
az, hogy „beavatkozzon a házasélet legintimebb viszonyaiba”.204
Foglalkozik a Talmud torzszülöttekkel is. Mint az egész ókor, ismeri az ember
által szült állatot, illetve a fordítottját, ezt azonban a Talmud kifejezetten viccnek
fogja föl.205 A Misna csak arról beszél, hogy egy asszony, ha olyan magzatot hoz
a világra, amely úgy néz ki, mint egy állat vagy madár, a bölcsek véleménye csak
abban különbözik Rabbi Meir véleményétől, hogy az olyan magzatot, amelynek
nincs emberi test felépítése egyáltalán nem akarják gyermeknek tekinteni, aminek
következtében az asszonyra nem érvényesek a szülőnőre vonatkozó törvények.
Az ún. görög mülé fogalmát, melynek az ókorban nagy szerepe volt, a talmudisták nem ismerték. Oribasius206 mülé-ként egy elgennyesedett méhen kívüli
terhességet ír le, melynek során a bél átlyukadt és az asszony meghalt.207 Feltételezése szerint a mülé betegség úgy jön létre, hogy egy bizonyos „vaktojás”, hoszper
202
203
204
205
206

Sábbát 135b
Niddá 38a
Niddá 38a
Niddá 23a
Oribasius vagy Oreibasius (görögül: Orejbásziosz kb. 320–400) görög orvosi író és
apostata Julianus római császár orvosa.
207 Oribasius XXII,6

131

hüpénemion keletkezik, egy olyan képződmény, amely megtermékenyítés nélkül
jön létre. A széltojás: énemosz – ánemosz vagy zefírtojás kifejezést Aristoteles a
meg nem termékenyített madártojásra is használja.208 A széltojás a Talmudban is
előjön. Röviden ruach-nak hívja, szél-nek. A széltojás-t megkülönböztetik a néfeltől. A Izajás próféta a hiábavaló munka jelképeként használja a széltojást: „Terhesek voltunk, vajúdtunk, de csak szelet szültünk: nem szereztünk szabadulást az
országnak, és nem jöttek emberek a világra.”209

10. Immanuel Jakobovits
Immanuel JAKOBOVITS könyvében210 a magzati élettel kapcsolatos álláspontját
négy pontban fejti ki:
1. Addig a pillanatig, amíg a vajúdás első jelei nem mutatkoznak, a magzat az
anyai szervezet része. Noha a rabbinikus vélemények konszenzusa szerint semmi
határozott jogi előírás nem védi az életet, a terhesség mesterséges megszakítását
morális alapon erősen elítélik, hacsak orvosi vagy esetleg más súlyos ok nem igazolja.
2. A szülésfolyamata alatt, amíg a gyermek feje vagy a test nagyobbik része
napvilágra nem jött, a gyermek élete még csökkent értékű, mindazonáltal fel van
ruházva bizonyos mértékű emberi sérthetetlenséggel. Az élethez való jogát akkor lehet, illetve kell az anya érdekében háttérbe szorítani, ha a gyermek (és nem
valamely betegség) az, ami az anya életét veszélyezteti. Ebben a két fázisban az
emberi élet szentségének bűnös megsértése lenne, ha hagynák az anyát meghalni
(a fent említett körülmények között) a magzat elpusztításának megtagadása által.
3. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermek nagyobbik része napvilágra jött,
a legtöbb tekintetben emberi státuszra tesz szert és életének értéke gyakorlatilag
azonos egy felnőttével. Azonban ha csak nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a
magzat kihordása a teljes kilenc hónapig tartott, a megszületett gyermek születésének 31. napjáig magzatnak számít. Ez a bizonytalanság felmenti az ilyen gyermek
gyilkosát a főbenjáró bűn alól. Ez adja a jogot az anya életének megmentésére
a gyermek rovására, ha a gyermek feláldozása nélkül mindketten meghalnának,
akkor azonban nem, ha várhatóan túlélné az anya halálát.
4. A teljes idejű terhesség után született gyermek – vagy egyébként életének
első harminc napja után – a gyermek minden tekintetben élvezi az emberi jogokat.
Nem áldozható fel egy vagy akár több élet megmentése érdekében semmilyen
208 Aristoteles: Historia animalium VII.8.10.
209 Izaiás 26,18
210 Immanuel JAKOBOVITS: Jewish medical ethics. New York (1975) 170–191.
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körülmények között (eltekintve azoktól, amelyek a normális felnőtt élet feladására
vonatkoznak).
Az elmondottak csak a gyermeknek az élethez való jogára vonatkoznak.

11. Baruch Oberlander
Baruch Oberlander, pesti lubavicsi rabbi szerint: „A zsidó felfogás szerint nem
helyes, ha egy nő azt mondja: azt csinálok a testemmel, amit akarok. Ugyanakkor
a magzatot ez a felfogás nem tartja teljes, hanem lehetséges embernek. Ez azt
jelenti, hogy az anya, mint kifejlett ember teljes ember, a magzat pedig csak potenciálisan az. Ebből az következik, hogy ha a magzat veszélyezteti az édesanya
életét, megengedett az abortusz. Ha a terhesség korai szakaszában megállapító,
hogy a magzat bizonyos betegségekben szenved, bizonyos feltételekkel ugyancsak megengedett az abortusz.”211

12. A mai izraeli joggyakorlat
Az abortusz az izraeli törvények 316.§-a szerint tiltott cselekvés. Vannak azonban
a törvény alól kivételek:
1. Ha a nő ﬁatalabb annál, mint amit a törvény előír a házasságkötéshez. Ez
nőnél a 17. életév. Ha a nő 40 évesnél idősebb. Ennek indoklása: több a lehetőség
beteg gyermek születésére.
2. Ha a terhesség bűncselekmény, erőszak következménye, vagy vérrokonsági
kapcsolat áll fönt (a lány apjától vagy testvérétől vár gyereket).
3. Ha valószínűsíthető, hogy a születendő gyermek ﬁzikai vagy pszichikai károsodással jönne világra.
4. Ha a terhesség az anya életét veszélyezteti, vagy az anyának súlyos ﬁzikai
vagy pszichikai károsodást okozna.
Korábban érvényben volt az ún. szociális indikáció, ezt azonban 1977-ben módosították, illetve 1980. január 3-án eltörölték. Ezen törvény kiterjedt a családi,
szociális, társadalmi, társasági, környezeti nehézségekre is.
Az orvos végezhet külön engedély nélkül abortuszt, ha az anya életét meg kell
menteni.
Ha egy nő abortuszt akar, akkor egy bizottság elé kell mennie, mely bizottság
háromtagú. Az egyik tag szakorvos, a másik szintén orvos, de lehet bármilyen te211 HOVANYCZ L.: Szabad-e búzát vetni? Beszélgetés a Zsidó Tudományok Szabadegyeteméről. Népszabadság (folyóirat). Budapest, 2003. július 23. 12.
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rületről, a harmadik pedig egy ún. szociális munkás. A szociális munkás végezhet
környezettanulmányt, a bizottság hívhat tanúkat, megvizsgálhat okmányokat. Az
abortuszt csak az egészségügyi miniszter által elismert intézetekben lehet végezni, otthon, privát kezelésen nem. Abortusz előtt a nő beleegyező nyilatkozatot ír
alá. A férjtől nem kell beleegyezés, nem szükséges. A kiskorú lány – 18 év alatti
– abortuszához a szülők beleegyezése nem kell. (Az arab lakosság körében előfordul, hogy megölik a lányt, ha megtudják, hogy gyereket vár, a szégyen miatt.) Az
abortusz ingyenes, ha az orvosi szempontból indokolt, tehát, ha az anya egészsége,
vagy a magzaté így kívánja. Más esetben ﬁzetni kell.
Olyan fogamzásgátló szerek, melyek abortuszt idéznek elő, szabadon használhatók. Ezt az ún. családtervezési intézet, szervezet keretében használják föl
Izraelben.

13. Összefoglaló
1. A Semót 21,22-25 szerint, ha az anya idő előtt szülte meg gyermekét, vagyis sikeres koraszülés következett be, akkor pénzbírságra ítélték az elkövetőt. Azonban ha baj történt, vagyis a gyermek meghalt, vagy nyomorékként született,
illetve az anya halt meg vagy lett nyomorékká, vagy baj történt a gyermekkel
és az anyával is, akkor a lex talionist alkalmazták. Tehát a magzat tudatosan
előidézett halála gyilkosságnak számított. A magzatot tehát teljes jogú embernek ismerhették el fogantatásától kezdődően.
2. A Berésít 9,6 vonatkozhat az anya vagy egy harmadik személy által elkövetett
abortuszra is. A szöveg a lex talionis rövidített formájának látszik, így gyilkosságként értelmezi a magzati élet kioltását.
3. A Semót 20,13 alkalmazható az önmaga vagy más által tudatosan előidézett
abortuszra. Egy fejezettel később a 21,22-25-ben a magzati élet kioltását a lex
talionis körébe sorolja a Tóra.
4. A LXX Exodosz 21,22-25-ben a kiformálódott magzati élet bármilyen módon történő elvételét gyilkosságnak tartja, és így a nem kiformálódott magzatot
nem tartja még embernek.
5. Alexandriai Philo a magzatot ún. kiformálódásától tekinti embernek, megölése
ezután gyilkosságnak számít, az ún. kiformálódás előtt azonban nem.
6. Josephus Flavius szerint az asszony, akit a verekedő férﬁak egyike megüt, halott gyermeket szül. Ezért csak pénzbírság jár. Tehát nem volt a magzatnak az
anyával azonos jogi státusza, nem minősült a magzat embernek egészen születéséig.
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7. Az Óhálót 7,6 szerint a magzat nem számít embernek a szülés megindulása
előtt, hiszen feláldozható az anya életének megmentése érdekében. A szülés
megindulása után azonban teljes jogú emberrel állunk szemben.
8. A Talmud szerint a magzat az anya része a 9 hónapos terhesség utáni szülés
megindulásáig.
Az Exodus 21,22-25; a Genesis 9,6 és az Exodus 20,13 a magzati élet szándékos kioltását gyilkosságnak tartja. Így a magzati létet fogantatásától embernek
ismeri el. A Septuaginta és Alexanriai Philo a magzatot ún. kiformálódásától tekinti embernek, tehát nem a fogantatásától. Josephus Flavius és a Misna szerint
a szülésig nem minősül a magzat embernek. A zsidóságnak a magzati életről alkotott felfogása a héber Szentírásban egységesnek látszik. Ez az egység azonban
legkésőbb a hellenisztikus időszakban, i.e. a III. századtól felbomlik.
Kezdetben tehát a zsidóság a magzati életet fogantatásától kezdve sérthetetlennek tarthatta. A hellenisztikus zsidó írásmagyarázat már csak a méhben ún.
kiformálódott magzatot tekinti sérthetetlennek. Josephus Flavius és a Misna
álláspontja, miszerint a magzat születésétől, illetve a szülés megindulásától
tekinthető embernek, időt állóbb zsidó magyarázatnak bizonyult. A Talmud a
magzatot a 9 hónapos terhesség utáni szülés megindulásáig az anya részének
tekinti, bár megkülönböztetést tesz a 40. napig tartó és az azt követő magzati élet
között.
Tehát Kr. e. legkésőbb a III. századig a zsidó gondolkodás a magzatot önálló
embernek tekinthette. Ettől kezdve a magzatot az anya részének tartja egészen a
születéséig.
A szándékos abortusz előidézése teljesen idegen lehetett az ókori zsidó nő, zsidó család számára. Talán ezért nem volt szükséges külön törvényben ezzel a kéréssel foglalkozni. A zsidóság a meddőséget rossznak, átoknak tekinthette. Egy zsidó
lány legnagyobb reménysége az lehetett, hogy esetleg ő szüli meg a messiást. Az
alap-beállítottság az élet egészséges elfogadása volt, annak az életnek az elfogadása, mely Isten képmása volt, még akkor is, ha az számunkra nem tökéletes. A
zsidóság vallási és erkölcsi mércéje legalább olyan magas volt, mint szomszédjaié, pl. az asszíroké, akiknél a szándékosan előidézett abortuszért halálbüntetés járt.
Végezetül ﬁgyeljünk a Szentírás néhány helyére, mely a magzati élet tiszteletére szólít fel. Tekintsük ezeket úgy, mint egyfajta teológiai érveket:
Sámsonról így ír a Bírák könyve (13,5): „Istennek szentelt lesz az a gyermek
már anyja méhében.”
Jób így beszél (13,15): „Nem az alkotta-e őt, aki engem az anyaméhben? Nem
ugyanaz formált-e bennünket az anyaölben?”
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A Zsoltár 71,6 mondja: „Te hoztál ki anyám méhéből.” Szép a Zsoltár 139,13:
„Te szőttél engem anyám testében” (IMIT Szentírás. Budapest, 1907), más fordításokban: „Te takargattál anyám méhében.”
Izaiás így beszél (44,20): „A Te alkotód az, aki megformált az anyaméhben!”,
vagy később (49,1): „Már anyám méhében elhívott engem az Örökkévaló!”

II. Ókori római források az abortuszról
Amikor a kereszténység előtti zsidóságtól a római világ felé indulunk el, bizonyos
hasonlóságokat fedezhetünk fel a fetus-ra212 vonatkozó törvények megközelítési
módjában. A római törvényekben a fetus-t soha nem tekintették a jog tárgyának a
szó teljes értelmében, mivel nem rendelkezett azzal az autonómiával, ami szükséges volt ahhoz, hogy emberi lénynek lehessen tekinteni. Nem lehetett embernek
nevezni, csak spes animantis-nak.213 Az anya részének tekintették, miként a zsidóság törvényében: „Partus enim antequam edatur mulieris potio est vel viscerum”
(Mielőtt megszületik a magzat, az anya része vagy darabja).214 A római törvény
azonban – talán inkább, mint a zsidó törvény – elismerte a fetus helyzetének kétértelműségét. Bár nem tekintették saját jogán emberi lénynek, mivel azonban valójában az lesz, bizonyos törvénykezési hatások kapcsolódtak hozzá, mint például
az örökösödés joga, ami a korai római időkre nyúlik vissza.215

1. A „jus gentium” és a „fetus-anima”
Két dolog befolyásolhatta a törvény ítéletét, hogy a fetus-t az anya részének tekintsék. Az egyik jogi, a másik ﬁlozóﬁai megfontolás volt. A jogi faktor a jus gentium
(népek joga) volt. A zsidóság törvénykezése a fetust az anya részének tekintette
születésig. Ezt az ítéletet más népek is osztották, és ez egy általánosan elfogadott nézetnek, jus gentium-nak volt tekinthető. Egy személy jogalanyi mivoltának
kezdetét általában a születés időpontjával azonosították. A ﬁlozóﬁai alapot erre a
sztoicizmus szolgáltatta, mely rendkívül befolyásos ﬁlozóﬁai irányzat volt a Római Köztársaság idején. A sztoikus ﬁlozóﬁa szerint a gyermek nem kapott még
anima-t (lélek) a születésig, vagyis pontosabban addig a pillanatig, amikor el nem

212 magzat (faetus)
213 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 11,8,2: „spes animantis” (élő reménység); D.
25,2,9,1: Partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur. (Mielőtt a magzat megszületik, nem lehet embernek hívni.)
214 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 25,4,1,1. Mielőtt megszületik a magzat, az anya
része vagy darabja.
215 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 28,6,10,1.
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kezdett lélegzeni.216 Addig az anya részének tekintették, és gyakran hasonlították
a fán érő gyümölcshöz. A gyümölcs a fa része volt mindaddig, amíg le nem esett,
vagy le nem szedték.
E két befolyásos tényező ellenére volt olyan hatás is, mely abba az irányba
mutatott, hogy egyre több és több jogot tulajdonítsanak a fetus-nak. Csak jóval
később, a kereszténység idején jött létre bizonyos megbékélés a két különböző
tendencia között. Hadrianus császár uralkodásakor dolgozták ki azt az alapelvet,
miszerint a fetus-t megszületett gyermeknek kell tekinteni minden olyan esetben,
amikor ez a megítélés a javára válna (conceptus pro iam nato habetur quotiens de
eis commodis agitur).217 Amikor a törtvény mindinkább ebbe az irányba mozdult
el, azaz a fetus-t egyre inkább úgy kezelték, mint már megszületett gyermeket,
megteremtődött az út az abortusz ellenes büntető intézkedések bevezetéséhez. A
zsidó törvénnyel ellentétesen ugyanis a római törvény nem tartalmazott büntető
statutum-ot az abortusz ellen. Mielőtt a római törvénykezési gondolkodás felkészült volna egy ilyen statutum elfogadására, újabb fejleménynek kellet bekövetkeznie e gondolkodásmódban. Nevezetesen a paterfamilias-nak (családapa, a család atyja) a római társadalomban betöltött helyzetére és autoritására vonatkozó
megítélés változásának. Nem annyira a fetus megítélése, hanem a paterfamilias
autoritását illető törvényi felfogás magyarázta meg az abortuszra vonatkozó törvénykezés hiányát a korai római történelemben.

2. A „paterfamilias”
A római törvénykezési rendszer nem foglalkozott a családon belüli problémákkal.218 A paterfamilias kormányozta a családot, és a családon belül minden gyakorlati kérdésben politikai hatalomnak tekinthető befolyása volt. Ez kiterjedt
élet és halál kérdéseire is (ius vitae necisque). Nem a civil hivatalokat, hanem a
paterfamiliast kellett tehát megkeresni az abortuszra vonatkozó ítéletek kérdésében. A család atyját pedig nem a civil jogok vezették családja erkölcsi életének
irányításában, hanem a mos maiorum (a nagyobbik szokás), azok a szokások,
melyek őseitől hagyományozódtak rá. A polgári törvény uralta a társadalmat alkotó különböző családok közötti kapcsolatrendszert, de nem irányította az egyes
családokon belüli életet. Így a mores (a szokások) megsértése a családon belüli
házi ítélőszék elé került, ahol az apa volt a jogi hatalom. Amikor abortusz kérdése
került elő, a paterfamilias rendelhette el, vagy tilthatta meg azt, a mos maiorumnak megfelelően.

216 Tertullianus: De anima 25,2.
217 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 1,5,7;26.; 37,9,11; 38,16,7.
218 PALAZZINI J.: Ius festus ad vitam. Urbaniae, 1943. 22–34.
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Az, hogy a mos maiorum pontosan mit tartalmazott az abortuszt illetően, azt
ma pontosan nem tudjuk. Azt azonban állíthatjuk, hogy az apának nem volt önrendelkező hatalma gyermekei élete és halála tekintetében, legalábbis a már megszületett gyermekek esetében. WESTERMARCK rámutat azonban arra, hogy
Rómában – akár a szokásból vagy a törvényből következően – az apa megszabadulhatott fogyatékos gyermekétől.219 Seneca nyíltan állítja „mi elpusztítjuk
szörnyszülött gyermekeinket, és megfolytjuk őket, ha gyengék, vagy természetellenesen formálódtak”, és hozzátette, hogy így cselekedni ésszerű dolog.220 Azt,
hogy egy gyermek gyenge vagy nyomorék, csak a születés után lehetett eldönteni, így ez a felfogás nem vezetett általában abortuszhoz. Figyelembe véve ezt a
gondolkodásmódot, nyugodtan feltételezhetjük, hogy a mos maiorum bizonyos
körülmények között tolerálta az abortuszt, ha annak megkülönböztetés nélküli alkalmazását nem is engedte meg.
Úgy tűnik, hogy eredetileg nem létezett külső kontrol a paterfamilias felett
abban az esetben, ha megsérült a mos maiorum. Amikor azonban a cenzori hivatal
felállításra került, a család atyja a cenzorok felügyelete alá esett.221 Amennyiben
igazolható, hogy ok nélkül elrendelt egy abortuszt, komoly kritika érhette, mely
negatív kihatással volt társadalmi és politikai szerepére. A római történelem folyamán a cenzor hatalma mindent meghaladó mértékben növekedett, egészen addig,
hogy a legkisebb erkölcsi kihágásra is rendkívüli szigorúsággal reagáltak. Ez szoros kontrolt jelentett a paterfamilias felett is.
Az egyetlen abortuszfajta, mely mégis a törvény tárgya volt egy olyan rendszerben, ahol a paterfamiliasnak teljes hatalma volt családja felett, az volt, amelyet az egyik család tagja egy másik családnak a tagján végzett el. Ez olyan törvényes megállapodás tárgya volt ekkor, ahol annak a családnak a paterfamilias
érdekei voltak meghatározók, mely családnak a nőtagján az abortuszt elvégezték.
Amennyiben azonban az asszony egyetlen paterfamilias hatáskörébe sem tartozott
– ami gyakran előfordult prostituáltak esetében – az abortuszt nem szabályozta
törvény.222
A rendszer, melyben a hatalom a paterfamilias kezében összpontosult, jól működött mindaddig, amíg a római család érintetlen maradt. Amikor azonban a család kezdett leépülni, az erkölcsi világ – mely komoly mértékben a családi autoritáson nyugodott – szintén összeomlott, és az erkölcsi szabadosság korszaka indult
el. Ekkor a családi élet és a paterfamilias hatalmának hanyatlásával űr keletkezett,
melybe a polgári jog beépült.
219 WESTERMARCK E.A.: Origin and Development of Moral Ideas. London, 1906. 1:409.;
és Dictionnaire de Théologie Catholique: Infanticide, 1718–19.
220 Seneca: De ira. 1,15.
221 PALAZZINI J.: Ius festus ad vitam. Urbaniae (1943), 23.
222 Dictionaire d’Archeologie Chretien: Infanticide.

138

Semmi nem indikálja, hogy az abortusz általános probléma lett volna a korai
Rómában. Problematikussá vált azonban a Római Köztársaság vége felé, és ez belenyúlt a Római Császárság korába is, amit pogány írók és keresztény apologéták
egyaránt tanúsítanak. A pogány szerzők panaszait azonban nem interpretálhatjuk
teljes abortusz ellenességként. Cicero például panaszkodik Atticusnak egy abortuszról, amit Tertulla, Cassius felesége és Brutus nővére követett el, de ugyanakkor
azt mondja, hogy ő Caesar gyűlölt utódjának elpusztítását Cleopatra abortuszában
szerette volna látni.223 Panaszok azonban voltak az abortuszok ellen, és ezek száma növekedett a Római Császárság kezdetén. A nehézségek révén, amikor is egy
bizonyos Corinna komoly veszélyben feküdt egy maga indukálta abortuszkísérlet
miatt, Ovidius szenvedélyes tiltakozással lépett fel az abortusz ellen.224 Megkérdezte, hogy vajon mire jó az, ha az asszony megszabadul a háború veszedelmeitől, ugyanakkor pedig a fegyvereket saját maga ellen használja? Az asszony, aki
kioltja a gyengéd kis életet önmagán belül, megérdemli, hogy meghaljon abban a
háborúban, amit maga kezdeményezett. Amit ő tett, még Örményország dzsungeljeinek tigrisei sem tették volna meg; az anyaoroszlánnak sincs szíve megölni meg
nem született kölykét; egy gyenge nő viszont megteszi ezt, de nem büntetlenül:
maga is meghal a kísérletben. Körülbelül ugyanekkor Seneca e szavakkal fejezi ki
tiszteletét anyja iránt, hogy soha nem pusztította el a „conceptas spes liberorum”
(az eljövendő gyermekeket) méhében.225 Tacitus elmondja, hogy Nero egy abortusz miatt száműzte Octaviát,226 Juvenalis pedig vádolja a nemes asszonyokat az
abortuszok miatt, valamint azért, hogy olyan más bűnökkel próbálják elrejteni
bujaságukat, melyek az abortuszt szükségtelenné teszik.227 Az abortuszt elkövető
nemes asszony példájaként Júliát, Augustus leányát nevezi meg. Arról panaszkodik, hogy alig lehet nemes asszonyt gyermeket szülni látni, olyan sok sterilizáló
drog van forgalomban, és sok olyan szer, ami elpusztítja a „homines in ventre”.
Végül Suetonius meséli el egy másik Júliának, Titus leányának és Domitianus
unokahúgának tragikus történetét.228 Miután nagybátyja elcsábította, meghalt egy
abortuszkísérletben, melybe nagybátyja maga kényszeríttette. Ezek az utalások
mutatják, hogy az abortusz elég elterjedt gyakorlat volt ahhoz, hogy a kor íróinak
ﬁgyelmét és kritikáját kiváltsa.229
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Cicero: Ad Atticum 14,20.
Ovidius: Amores 2,14,5;35.
Seneca: De consolatione ad Helviam matrem 16.
Tacitus: Annales 14,63.
Juvenalis: Satyrae 6,386; 2,32-33; 6,594-97.
Suetonius: Domitianus 22.
Tertullianus: Apologetica 9,8.
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3. Az infanticidium
Az abortusz nem volt olyan gyakori Rómában, mint az infanticidium (gyermekgyilkosság). Bizonyos kutatók szerint az embrió elpusztítása egyetlen népnél sem vált általános társadalmi szokássá, ami azonban nem mondható el az
infanticidiumra vonatkozóan.230 Így pl. az ősi Itália lehetett egy olyan hely, ahol ez
szokásban volt. A paterfamilias, ahogy azt már láttuk, abszolút hatalommal rendelkezett a család felett, és ez kiterjedt az újszülöttek elfogadására vagy elutasítására
is. Seneca azt mondta, hogy ésszerűnek tekinthető a deformált vagy gyenge gyermekek elutasítása, és úgy tűnik, hogy a leánygyermekek gyakran estek az utóbbi kategóriába. Egy leánygyermek felnevelését az ősi társadalmakban sokszor
költséges luxusnak tekintették. Pogány és keresztény szerzők egyaránt tanúsítják,
hogy az infanticidium elterjedt volt, és nem korlátozódott a deformált vagy gyenge
gyermekekre. Az infanticidium fogalmát azonban ki kell egészíteni a nem kívánt
gyermekektől való megszabadulás újabb módszereire, a veszélynek kitettségre és
az elhagyatásra. Azok a szülők, akik nem tudták rávenni magukat, hogy újszülött gyermeküket „vízbe fojtsák”, talán kevésbé vonakodtak a fenti módszereket
választani, hogy megszabaduljanak a nem kívánt gyermektől. A kitettség klaszszikus példája volt, melyre reményteljesen utalhat Romulus és Remus mitológiai
története. Nincs azonban okunk azt hinni, hogy rajtuk kívül a többi gyermekkel
jobban bánt volna az állatvilág, mint amilyen bánásmódot azok szüleiktől kaptak
volna. Sokukat felfalták az állatok, ami a halálnak nem kevésbé borzalmas módja
lehetett, mint amit a szülő alkalmazott volna. Azok pedig, akiket olyan helyeken
hagytak el, ahol emberek találhattak rájuk, nem minden esetben tekinthették megmentőiket jótevőikként. A megtalálókat gyakran önző érdekek motiválták, és csak
abban voltak érdekelve, hogy a gyermekeket törvénytelen célokra használják.
Könnyen lehetne arra az eredményre jutni, hogy a fetus adott törvényi státusza
miatt az abortusz általánosabb jelenség volt, mint az infanticidium. Ha azonban
ﬁgyelembe vesszük a paterfamilias újszülöttekre vonatkozó hatalmát és gyakorlatát, nem világos, hogy az újszülött vajon nagyobb törvényi védettség alatt állt-e.
Más okok is az infanticidium nagyobb gyakoriságát segítették elő. Az abortusz
nem oldotta meg a deformált és gyenge gyermekek eseteit, hiszen az csak a születés után derülhetett ki. Az abortusz, ha idejében történt, akkor elrejtett olyan
szabálytalanságokat, mint a házasságtörés és a paráználkodás. Megelőzhetett
olyan aggodalmakat is, melyeket a terhesség következtében előálló formátlanódás
kelthetett. Az anyára váró, abortuszhoz kötődő veszély azonban éppúgy, mint az
akkor használatos metódusok hatékonysága iránti bizonytalanság, arra indította az
asszonyokat, hogy inkább a szülés utáni megoldást válasszák, amikor csak lehet-

230 Hasting,J.: Encyclopedia of Religion and Ethics (1908-27) V.54-57. Foeticide.
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séges volt. E tényezők együttese tette az infanticidium-ot és a gyermekek kiszolgáltatását gyakoribbá.
A Római Császárság korai napjaiban kísérlet történt a család megerősítésére
a paterfamilias hatáskörének támogatásával, de a kísérlet eredménytelen maradt,
legalábbis, mint az abortuszra és az infaticidiumra adandó válasz. Az állam még
az első császárok idején is vonakodott büntető törvénykezést hozni az abortusz
ellen. Valójában – Plutarchos szerint – az abortusz ellenes törvénykezés a királyok
koráig ment vissza.231 Az abortusz volt többek között a férj által elismert válóokok
egyike. A törvényhozók a fetus jogai iránt is bizonyos érdeklődést mutattak, mivel
megtiltották a halott terhes nő eltemetését mindaddig, amíg a fetust el nem távolították belőle. Plinius ezt Numa Pompiliusig vezeti vissza.232 Cicero elbeszéli egy
milesiai asszony esetét, akit halálra ítéltek abortusz miatt.233 A büntetés ebben az
esetben azonban nem az abortuszért magáért volt, hanem azért, mert az anya elfogadta a megvesztegetést a többi örököstől, hogy kövesse el az abortuszt. A gyermek megszületése esetén az a végrendelet, mely örökössé tette volna a felbujtókat,
érvényét vesztette volna. Az abortuszra vonatkozó másik törvénykezés Hadrianustól származott, aki megtiltotta halálra ítélt terhes nők kivégzését addig, amíg a
gyermek meg nem született.234 Ez a fajta törvénykezés az állam törődését mutatta
a férj, sőt a fetus iránt is. Az állam azonban nem hozott direkt rendelkezést az
abortusz ellen egészen a kereszténység II. századáig. Amikor direkt bűnügyként
kezdte kezelni az abortuszt, már nem volt szükség rá, hogy új törvényeket készítsen, csupán a használatban lévő törvényeket kellett ebbe az irányba kiterjesztenie.
Ítélkezési precedens nemcsak harmadik fél által okozott abortusz büntetéséről volt
található, hanem olyan esetben is, ahol az anya maga akarta az abortuszt.

4. A „Lex Cornelia”
Iulius Paulus, a harmadik század elejének kiváló jogásza volt az első, aki kifejezetten állította, hogy a „Lex Cornelia: De sicariis et veneﬁciis” (A Cornelia törvény
banditák és méregkeverők ellen) azokra is vonatkozott, akik mérgező szereket
adtak másoknak azzal a céllal, hogy az abortuszt okozzon, vagy abortív reakciót segítsen elő. A törvény maga Kr. e. 81-ből, Sulla diktátor korából származott,
és általában gyilkosok és méregkeverők ellen volt érvényben. Ebben a korban a
mérgezés, mint eszköz valaki életének kioltására, bevett szokás volt, és a probléma eléggé komoly volt ahhoz, hogy törvénykezés tárgyát alkossa. Azokat, akik
a mérgezésben részt vettek veneﬁci–nek (méregkeverő, gyilkos)235 nevezték, bár
231
232
233
234
235

Plutarchos: Romulus 22.
Plinius: Historia naturalis 7,9.
Cicero: Pro Cluentio 2,32.
Hadrianus: D. 48,19,3; D. 1,5,18.
Digestorum seu Pandectarum Justiniani 48,8,1,1.
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ez a terminus azokra is vonatkozott, akik nyíltan árultak drogokat, illetve azokra
is, akik gyilkos céllal készítettek és tároltak mérgeket. A drogra vonatkozó latin
szó valójában a „venena”, ami szó szerint mérgeket jelent. Marcianus azonban,
a kor másik kiváló jogásza, elmagyarázza, hogy vannak jó és rossz venena-k, és
a terminus jelöli a poculum amatorium-ot, a bájitalt is.236 Megjegyzi, hogy a Lex
Cornelia csak azokkal a drogokkal foglalkozik, melyeket halált okozásért adtak.
Elmondja, hogy a törvény ki lett terjesztve senatus-consultus által azokra a fogamzást elősegítő drogokra is, abban az esetben, ha az asszony, aki bevette őket,
meghalt. Jóllehet ekkor a mérgeket nem rossz szándékkal adták, ez mégis rossz
példát jelent. Iulius Paulus maga mondja, hogyha valaki meghalt egy drogtól, még
abban az esetben is, ha azt egészségi okokból, vagy valamelyik betegség gyógyítása céljából adták neki, azt aki adta vagy száműzetéssel vagy halállal büntették
társadalmi státusától függően.237 Ebből arra következtethetünk, hogy a drogokkal
való terápiát – akkor is, ha jó szándékú volt – nagy gyanakvás kísérte az ókorban.
Iulius Paulus így alkalmazza a Lex Cornela-t az abortuszra:
„Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia
res mali exempli est, humiliores in metallum, honestiores in insulam, amissa parte
bonorum, relegantur. Quodsi mulier aut homo perierit, summo supplicio adﬁcitur.”
(Ha bárki másnak szerelmi bájitalt ad, még ha ördögi indok nélkül is, mivel
rossz példát szolgáltatott, bányában letöltendő munkára ítéltetik, ha az alsóbb
osztályokhoz tartozik. Ha a felsőbb osztályok tagja, akkor száműzik, és vagyona
egy részét elveszik. Ha azonban a nő, vagy a férﬁ (homo) meghal, akkor halálra
ítélik.)238
Ezen rendeletet kezdő szavairól „Qui abortionis”-nak hívják. A poculum
amatorim-on rendszerint szerelmi bájitalt, vagy szerelmet ajzó szert értettek. Akkor is, ha nem volt több mint afrodisiacum, aggodalmas volt, hogy őrületet okoz,
és ebben az értelemben nagy veszélyt jelentett az asszony számára. Amennyiben
ezeket a drogokat rosszindulatúan adták (dolo), azaz ördögi szándékkal, vagy
megtévesztésből, az esetek törvényi megítélés alá estek. Azonban abban az esetben is, ha a rosszindulat nem állt fenn, a törvény hatályos volt, mivel rossz példa
forrását jelentette.
Ez volt a helyzet a poculum abortionis adminisztrálása esetén is. Lehet, hogy
például az anya életének megmentése céljából adták a mérget, és ilyen értelemben
jó szándékkal. Az ügyeknek a rendezése, melyekben nem volt ördögi szándék,
kétség kívül a Lex Cornelia senatus-consultus által való kiterjesztésén alapult,
mely kiterjedt a fogamzást elősegítő drogokra is. A pozíció mögötti okfejtés nyilvánvalóan az ilyen drogoknak tulajdonított veszélyességen alapult, azokban az
236 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 48,8,3.1 és 2.
237 Iulius Paulus: Sententiae 5,23,13.
238 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 48,19,38,5.; Iulius Paulus: Sententiae 5,23,8.

142

esetekben is, amikor a mögöttes szándék jó volt, és a másik fél is egyetértett vele.
Mindenképpen azonban nagyon szigorú büntetés járt ilyen bájitalok adásáért, és
úgy tűnik, hogy a megítélés független volt az okozott kár mindenféle megfontolásától. Ha a másik fél meghalt, akkor halálbüntetés járt érte.
A statutum utolsó részének megfogalmazása bizonyos ellentmondásokat vetett
fel. A statutum úgy olvasható, hogy, ha a „mulier aut homo” pusztul el a méregtől, akkor halálbüntetés jár érte. A mulier szó értelme nem kíván magyarázatot, a
nő ugyanis lehetett a poculum abortionis vagy a poculum amatorium áldozata is.
Mi azonban az értelme a homo szónak a dekrétumban? Mindenképpen vonatkozik a poculum amatorium esetére, hiszen a szerelmi bájitalt kaphatja nő és férﬁ
egyaránt. A későbbi szerzők által felvetett kérdés az volt, hogy vajon a poculum
abortionis-ra is utal-e, mégpedig a már kialakult fetusra vonatkozóan. Nem lehet
ezt a lehetőséget sem kizárni, de valószínűbb, hogy ez egy későbbi fejlemény.
Amennyiben a kialakult fetus-ra is vonatkozott, akkor nagyon nehéz megmagyarázni a különbséget e között, és a később tárgyalt, Severus és Antonius rendeletben az anyára vonatkozó büntető ítélet között. Ebben a törvényben ugyanis nincs
halálos ítélet. Ha az egyik törvény szerinti a büntetés halál, annak kell lennie a
másikban is, legalábbis, ha a fetus homo-vá vált.

5. Severus és Antonius rendelete: „Si mulierem”
A Lex Cornelia-nak ez az értelmezése úgy tűnik, nem vonatkoztatja a törvényt
a terhes anyára sem, még akkor sem, ha az akarattal vette magához a mérget,
csak azt bünteti, aki a mérget adta. Marcianus, a már említett jogász azonban, aki
Severus császár idején élt, elmondja, hogy ez a császár Antoniusszal együtt kiadott
egy rendeletet, mely a száműzetés büntetésével sújtotta az asszonyt, aki abortuszt
hajtott végre önmagán.239 Az okfejtés szerint, nem helyénvaló, ha az asszony, aki
megfosztotta férjét a gyermekektől, büntetés nélkül marad. Triphonius Claudius,
a kor másik jogásza, úgy tartotta, hogy ez a büntetés vonatkozott olyan abortusz
esetére is, melyet az asszony azután hajtott végre, miután elvált férjétől.240 Láttuk,
hogy a férj jogainak védelme egészen a korai római történelem idejére nyúlik
vissza, amikor is – Plutarchos szerint – a férjnek joga volt elválni feleségétől, ha
az abortuszt hajtott végre. A Severus és Antonius törvény csak helyettesített egy
korábbi büntetést, amit a paterfamilias már korábban is alkalmazott volna. Ez a
törvény sem tartalmazott azonban semmiféle alkalmazási lehetőséget abban az
esetben, ha az asszonynak nem volt házassági kapcsolata. Ulpinianus azonban,
Iulius Paulus és Claudius kortársa, egyszerűen a következő módon mutatta be a
statutum-ot, mindenféle minősítés vagy korlátozás nélkül:
239 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 47,11,4.
240 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 48,19,39.
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„Si mulierem visceribus suis vim intulisse quo partum abigerit constiterit eam
in exilium praeses provinciae exiget.”
(Ha megállapításra kerül, hogy egy asszony erőszakot alkalmazott önmagán az
abortusz kedvéért, a provincia prefektusa száműzetésbe küldi őt.)241
Így megfogalmazva – „Si mulierem” – ahogy a törvényt nevezik – már sokkal
szélesebb kiterjedésű, és benne van a házasságon kívüli nő által elkövetett abortusz
is, vagy azon eset is, amelyben a férj egyetértett. Ez már inkább a fetus érdekeire
volt tekintettel, nem annyira a férjére. Az abortusz miatt kiszabott büntetés azonban csak száműzetés volt, ez pedig arra utal, hogy az abortuszt nem tekintették
homicidium-nak (gyilkosság), ﬁgyelem nélkül arra, hogy mikor követték el.

6. Összefoglaló
Összefoglalva, a mondottakból világosan kitűnik, hogy a római büntetőjog nem
lépett az abortusz területére egészen a kereszténység második századának végéig.
Azt megelőzően a paterfamilias hatáskörébe tartozott, aki inkább tekintette a mos
maiorum-ot irányadóul, mint a polgári törvénykezést. Az, hogy a polgári jog milyen mértékben lépett erre a területre a kereszténység befolyása alatt, az nem világos. Néhány szerző erős keresztény befolyást lát ebben a fejleményben. Az
is lehetséges azonban, hogy a törvény megkísérelte helyreállítani az egyensúlyt,
mely a család és a paterfamilias hatalmának meggyengülése következtében felborult. Akkor is azonban, amikor a törvény elkezdte büntetni az abortuszt, egyáltalán nincs, vagy kevés bizonyíték van arra, hogy az abortuszt homicidium-nak
tekintették. Ez csak későbbi fejlemény volt, legalábbis ami a polgári jogot illeti.

III. Korai keresztény források az abortuszról Kr. u. 300-ig
A zsidóságból a kereszténységbe való átlépésnél azt találjuk, hogy az erkölcsi
vétségek megítélése némileg változik. A zsidó közösség egyszerre volt vallási és
politikai közösség is. A Szövetség Törvénykönyve, ahogyan már láttuk is, tükrözte ezt a komplexitást rendelkezéseiben és a bűnökhöz büntetéseket is csatolt.
Miután a keresztény közösség, nem polgári szerveződés, a mózesi törvényeknek
ez az aspektusa használaton kívülre került. A történelem bizonyos időszakában
az Egyház viszonya a polgári büntetőjog használatához nem volt egyértelmű. A
korai szakaszra mindenképpen igaz az, hogy ha akarta volna, sem lett volna olyan
helyzetben a korai Egyház, hogy polgári büntetőjogot alkalmazzon. A korai Egyházban megjelenő büntetések vagy fegyelmezések szellemi, vallási jellegűek, és
nem büntetések. Inkább a bűnbánatra összpontosítanak. Még az ilyen bűnbánat
241 Digestorum seu Pandectarum Justiniani 48,8,8.
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sem mondható hivatalnak a korai egyházban a IV. század előtt. Ebből azonban
nem következtethetünk arra, hogy egyes püspökök ne róttak volna ki különböző
vezekléseket már korábban is. Csupán azt szeretnénk megállapítani, hogy helyi
szinódus vagy tanács jellegű törvényhozás a IV. századtól létezik.
A polgári büntetőjog iránti érdeklődés hiányának tudható be, hogy az induláskor nem vették ﬁgyelembe ezeket a megkülönböztetéseket, különös tekintettel a
Septuagintára, amelyet a még „kiformálatlan” és a „kiformálódott magzat” között
tesz, amely megkülönböztetések alapján határozták meg korábban a büntetéseket.
Az abortusz helytelen volt a korai keresztények számára, és őket ez foglalkoztatta,
nem pedig az, hogy milyen büntetés jár érte. Nem érdekelte őket az, hogy az egyik
abortuszt a másikhoz hasonlítsák, és ebből kiderítsék, hogy melyikért milyen büntetés jár. Az abortuszt nem volt elfogadható, akár kiformálódott már a magzat, akár
nem. A korai Egyházban azt látjuk, hogy világosan elítélik az abortuszt, anélkül,
hogy azt osztályoznák, vagy megkülönböztetnék annak válfajait.
Ha valaki arra számít, hogy az abortusz elítélésére vonatkozó szakaszt talál az
Újszövetségben, az csalódni fog. Az Újszövetség hallgatása az abortusz tekintetében
még szembetűnőbb a héber Biblia szűkszavúságánál. A korábban említett okoknál
fogva érthető, hogy nincsen utalás az Újszövetségben az Exodus büntető kitételeire. A Dekalogus „Ne ölj!” parancsa vonatkozhat az ókori kelet törvénykönyveinek
tükrében az abortuszra is. A Tízparancsolat az ókori kelet ún. intelemirodalmához
tartozik, vagyis amolyan alkotmány, mely még nem szankcionál, csupán elvárásokat fogalmaz meg. A Tóra további rendelkezései – hasonlattal – talán a jelenlegi
magyarországi Polgári Törvénykönyv paragrafusainak felelnek meg. Az abortuszért
járó büntetés nem volt egyenlő mértékű a gyilkosságért járó büntetéssel. Az újszövetségi Hegyi Beszédben Krisztus a „Ne ölj!” parancs értelmét kitágítja, de inkább
abban az irányban, hogy az ember belső magatartásaira és attitűdjére világít rá. Arról
semmit nem mond, ami kifejezetten az abortuszra vonatkozhatna.

1. Galata levél 5,20
Egyesek úgy vélik, hogy Pál a Galatákhoz írt levelében242 ítéli el a „fármákejá”
cselekedetét, és úgy értelmezik, hogy a fármákejá szó utal az abortuszra243. A
242 Galata 5,20; Jel 9,21; 18,23; 21,8 (fármákojsz); 22,15 (fármékoj)
243 Galata 5,20 (vö. Jelenések 9,21; 18,23; 21,8; 22,15)
Galata 5,19-20:
(19) fánerá de esztin tá ergá tész szárkósz, hátiná esztin pornejá, ákáthársziá, ászelgejá,
(A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság),
(20) ejdololátriá, fármákejá, ekhthráj, erisz, dzélosz, thümoj, erithejáj, dikhosztásziáj,
hájreszisz,
(bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés,
széthúzás, szakadás,)
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fármákejá szót magyarra varázslással, bűbáj, praktika szavakkal fordítják, amely
arra a gyakorlatra utal, hogy valakinek gonosz szándékkal mérgező drogot adjanak. Az általános tudatlanság, amely e drogok tulajdonságait és hatásait övezte, a
fármákejá gyakorlatához a mágia és gonosz lelkek babonás bevonása kapcsolódott, hogy a kívánt hatást elérjék. Ezért fordították a mágiához kapcsolódó szavakkal magyarra. A mérgezés gyakorlatát már a római részben tárgyaltuk. E gyakorlatot a latin „veneﬁcium” szó írja le, és ahogyan láthattuk is, elítéli a „Lex Cornelia
de sicariis et veneﬁcis”. Míg ez a törvény azokra vonatkozott, akik gonosz szándékból drogokat adtak másoknak, azokra is kiterjesztették, akik egyszerűen rossz
példával jártak elől, még akkor is, ha esetükben nem lehetett gonosz szándékról
beszélni. Még az orvoslásra is alkalmazták a törvényt abban az esetben, ha a páciens meghalt a „gyógyszer” hatására.
A fármákejá gyakorlata messze túlmutatott az abortuszt okozó mérgek használatán. Valójában a cornelius-i törvényt a II. sz. végéig – jóval szent Pál levele után
– nem lehetett pontosan úgy magyarázni, hogy az magában foglalta az abortusz
kérdését is. Lehet, hogy már korábban is alkalmazták ezt az abortuszra, de erre
nincsen jogi bizonyítékunk. Még ha alkalmazták is, azzal a személlyel szemben,
aki a „poculum abortionis”-t (az abortusz pohara) adta, és nem azzal az anyával
szemben, aki azt bevette. Ha szent Pál az abortuszra gondolt volna, akkor valószínűleg nem a cornelius-i törvény korlátozásai lettek volna a szeme előtt. Valószínűleg azt az asszonyt is hibáztatta volna, aki a mérget elfogadta. Ám a fármákejá
elítélése, bár magába foglalhatta a drogok által elkövetett abortuszt is, egyszerre
sokkal szélesebb körű és sokkal korlátozottabb is, mint az abortusz elítélése. Ha
szent Pál szándéka az volt, hogy elítélje az abortuszt, akkor ez annak igen gyenge
és zavaros módja lett volna.
(21) fthónoj, metháj, kómoj, káj tá homojá tútojsz, há prolego hümin káthósz proejpon
hoti hoj tá tojáutá prásszontesz bászileján Theú ú kléronomészuszin.
(irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek,
mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát.)
Jelenések 9,21: „Nem tartottak bűnbánatot gyilkosságaik fölött, sem varázslataik
(ek tón fármákon autón), sem paráznaságuk, sem lopásaik fölött.”
Jelenések 18,23: „és lámpavilág nem fénylik többé benned, és a vőlegénynek és menyaszszonynak szava nem hangzik fel többé benned, mert kereskedőid a föld fejedelmei voltak,
s a te varázslataid (en té fármákejá szu) miatt jutott tévútra minden nemzet.” (Izaiás 47,9
„Elér majd téged mind a kettő, hirtelen, egyetlen napon: a gyermektelenség és özvegység;
egy szempillantás alatt elérnek téged, hiába sok varázslatod (en té fármákejá szu), és varázsigéid nagy ereje.”);
Jelenések 21,8: „De a gyáváknak és a hitetleneknek, az elátkozottaknak, gyilkosoknak,
paráznáknak, varázslóknak (fármákojsz), bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál.”
Jelenések 22,15: „Ki innen az ebekkel, a varázslókkal (hoj fármákoj), a paráznákkal, a
gyilkosokkal, a bálványimádókkal, és mindenkivel, aki a hazugságot szereti és cselekszi!”
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2. Didaché (Duae viae, Via vitae)
Annak ellenére, hogy az Újszövetség hallgat az abortusz kérdéséről, az abortusz
és a gyermekgyilkosság összeférhetetlensége az evangélium üzenetével világosan kiderül. Az abortusz és a gyermekgyilkosság világos elítélése megtalálható
a Didaché-ban (Didákhé tón dódeká áposztolón – Az tizenkét apostol tanítása),
abban a műben, amit valószínűleg az apostoli időkben publikáltak, és célja az volt,
hogy útmutatást adjon a korai megtérőknek. Bár ez a korai egyház dokumentuma,
nem bizonyos, hogy az eredete is a korai egyházra tehető. AUDET azzal érvel,
hogy az útmutatások első része, amelyet általánosan „Duae viae”-nak mondanak,
eredetileg a zsidó közösség irata volt, és arra használták, hogy a pogányságból
zsidó hitre térítsenek vele.244 Ennek címe: „Az Úr tanítása a pogányokhoz”, és ha
AUDET-nek igaza van, akkor négybetűs istennévben, a Tetragrammatonban (JodHé-Váv-Hé) névben szereplő Úr nem egyenlő Jézussal, az Úrral. Ha igaza van, az
is állítható, hogy a „Duae viae” éppen annyira tükrözi az induló kereszténykori
zsidó közösség morális állapotát, mint a korai kereszténységét.
A „Via vitae” fejezeteiben a Didaché szó szerint is elítéli az abortuszt és a gyermekgyilkosságot. „Nem szabad a magzatot elpusztítani és a megszületett gyermeket
megölni.”245 A parancsolat általános érvényű, így semmiképpen sem érthető egy harmadik fél által okozott abortuszra. Sőt, a tilalom azokhoz szól, akik Isten képmásának elpusztítására törnek,246 és ezáltal kifejezik azt, hogy a magzatot Isten képmásának és nem a szülők tulajdonának tekinti. Ebben a tekintetben ez az írás túlmutat
mind az Exodus büntető (héber nyelvű) szövegén, mind a „Lex Cornelia”-n.

3. A Pseudo-Barnabás levél (19,5; 20,2)
Ehhez hasonló kárhoztatása az abortusznak és a gyermekgyilkosságnak a PseudoBarnabás levélben247 található (Bárnábá episztolé – Barnabás levele). Nem tudjuk
pontosan, hogy ki volt Barnabás, de azt igen, hogy nem Barnabás apostol. Többen
feltételezik, hogy alexandriai származású volt. Levele, mint a Didaché is, kísérlet
volt arra, hogy elmagyarázza, a keresztény élet követelményeit azok számára, akik
a pogányságból tértek hitre. Ahogyan a Didaché, ez az irat is merít a „Duae viae”ból. A Didáché és e levél kapcsolata sok-sok vita tárgyát képezte. A legelfogad244 A Didachénak van egy hosszabb – valószínűleg korábbi – címe is: Didákhé Küriú diá tón
dódeká áposztolón tojsz ethneszin. Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a pogányokhoz
(vagy a pogányokból lett keresztényekhez). In: ALTANER, B.: Ókeresztény irodalomtörténet. Patrologia. Budapest (1947) 45.; AUDET, J. P.: La Didachè. Instructiones des Apôtres.
Paris (1958) 188-89.
245 Didáché 2,2.
246 Didáché 5,2.
247 Pseudo-Barnabás levél 19,5; 20,2.
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hatóbbnak az a vélemény tűnik miszerint a Didaché a korábbi irat, és éppen ezért
nem épít a Pseudo-Barnabás levélre. Mint említettük, AUDET arra is utal, hogy
a „Duae viae” egy korábbi dokumentum volt, és mind a Didáché, mind a levél,
egymástól függetlenül meríthettek belőle.248 Az abortusz és a gyermekgyilkosság
elítélésének megfogalmazása azonban a Didaché-ban és a Pseudo-Barnabás levélben majdnem megegyezik egymással. Az Újszövetség hallgatásához képest ilyen
konkrét elítélése az abortusznak és a gyermekgyilkosságnak ezekben a kortárs
keresztény iratokban meglepőnek tűnhet. A magyarázatot abban találhatjuk meg,
hogy ezeket az iratokat pogány származású híveknek írták, akik olyan kultúrákból
jöttek, ahol mind az abortusz, mint a gyermekgyilkosság igen gyakori, elterjedt és
javasolt is volt. Az Újszövetség nagy részben zsidó olvasóközönségnek íródott, ez
a gyakorlat vagy tradíció nem létezett.

4. Athengoras (Védőbeszéd a keresztényekről 35,1)
A korai keresztény dokumentumok között a következő konkrét utalás az abortuszra a második század második feléből, az athéni görög ﬁlozófus, Athenagoras
„Védőbeszéd keresztényekről” c. írásában található.249 Erre az időre már kezdett
felépülni azon irodalom, amelynek célja a keresztények védelme volt a külvilág
támadásaival szemben. Athenagoras a keresztényeket ebben az iratában a kannibalizmus vádjával szemben védelmezi. A vád az eucharisztikus összegyülekezésekkel kapcsolatos téves információk elterjedése nyomán alakult ki. Athenagoras
védelmét arra alapozza, hogy a keresztények elítélik az abortuszt és a gyermekgyilkosságot is. Az a személy, aki az anyaméhben lévő magzatot Isten élő képmásának tartja, aligha veheti el a már megszületett gyermek életét sem. Az a személy
sem, aki gonosznak tartja a gyermekek kiszolgáltatását és azokat, akik ezt teszik,
gyilkosnak nevezi, nem veheti el egy személy életét az életnek egy későbbi szakaszában. Vagyis, akik az életet ilyen mértékben tisztelik, még a magzati életet is,
alig elképzelhető, hogy kannibalizmussal vagy emberáldozattal lennének vádolhatóak. Tehát Athenagoras szerint a keresztények mind az abortuszt, mind a gyermekgyilkosságot elítélik. Ebben a vonatkozásban a Didaché tradícióját követi, és
a Pseudo-Barnabás levélét. Mivel mindkettőt gyilkosságnak minősíti, talán még
világosabban fogalmaz, mint az előző dokumentumok.

248 AUDET, J. P.: La Didachè. Instructiones des Apôtres. Paris, 1958. 188–89.
249 Védőbeszéd a keresztényekről 35,1. – Athenagoras, görög ﬁlozófus a Kr. u. II. században
élt. Először platói bölcseletet tanított Alexandriában, majd keresztényé lett. Marcus Aureliushoz intézett apologetikus művében (Preszbejá peri khrisztianón – Védőbeszéd a keresztényekről) meggyőződéssel védelmezi a keresztényeket az istentelenség, fajtalanság stb.
vádjaival szemben. Egy másik művében (Peri ánásztászeosz tón nekhrón) a kereszténység
tanait dialektikus alapon védi.
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5. Alexandriai Kelemen (Pájdágogósz 2,10,84)
Egy másik elítélő megfogalmazás az abortusszal szemben a Pájdágogósz, vagyis
az Alexandriai Kelemennek (+215 előtt) „A pedagógus” (Pájdágogosz) c. írásban
található.250 A Pájdágogósz a pogányságból megtért keresztények számára íródott
azzal a céllal, hogy megtanítsa nekik, hogyan éljenek keresztény életet. Alexandriai Kelemen arra szólít fel, hogy bízzanak az isteni kegyelemben. Azt mondja,
hogy az élet úgy megy tovább, ahogy mennie kell, ha az emberek nem pusztítják
el gonosz kézzel azt az utódot, amelyet az Gondviselés nekik ajándékoz. Azok az
asszonyok, akik halálos mérgekhez folyamodnak, hogy a paráznaságuk vétkét elrejtsék, nemcsak a bennük élő magzatot pusztítják el, hanem önmaguk emberségét
is. A hangsúly itt a magzat elpusztításának dehumanizáló hatásán van.

6. Római szent Hippolitus (Philosophumena 9,12)
A Philosophumena (Kátá pászón hájreszeón elenkhosz – Minden eretnekség elítélése) egy olyan munka, amely a második évszázad első feléből származik és általában
Római szent Hippolitusnak (+235) tulajdonítják. Utal az abortusz problémájára, de
ez alkalommal a keresztény közösségen belül.251 A kérdés egy felháborodott támadás
szövegében fogalmazódik meg Callistus-szal szemben, aki római pápa volt (217–
222), és akit Római szent Hippolitus elkeseredett ellenségének tartott. Callistus-t
nagy engedékenységgel vádolta, és más egyebek mellett azzal is, hogy a hívőnek
tartott asszonyok olyan vegyszerekhez folyamodnak, amelyek terméketlenséget és
abortuszt okoznak. Az ok az volt, hogy Callistus megengedte nekik, hogy rabszolgákkal, és náluk alacsonyabb sorban élőkkel házasodjanak össze. Ezek az asszonyok családjuktól való félelmükben folyamodtak ezekhez az eszközökhöz, mert nem akartak
egy rabszolga vagy egy megvetett sorban élő ember gyermekének életet adni. Míg
Római szent Hippolitus kritikával nézte az ilyen házasságok megengedését, a legfőbb
panasza az volt, hogy Callistus ezeknek az asszonyoknak lehetővé tette, hogy visszatérjenek az egyház közösségébe. A vád az volt, hogy ezzel tulajdonképpen helyt adott
mind a házasságtörésnek, mind az emberölésnek a gyülekezetben.
A kérdés ebben az esetben a gyülekezeti fegyelem meglazítása volt, és Római
szent Hippolitus ezzel vádolta Callistust. A büntetéssel járó fegyelmezés kérdése
több alkalommal felmerült az egyház első három évszázadában. A szentség és az
irgalom gyakorlásának konﬂiktusa volt ez a korai egyházban. Azok, akik a szentséget hangsúlyozták, ellenezték a „secunda poenitentia”, egy „második bűnbánat”
gondolatát, vagyis a keresztség után elkövetett bűnök bocsánatának gyakorlatát.
Attól tartottak, hogy ez kompromittálja a gyülekezet szentségét, és az erkölcsi
gyakorlatnak, a moralitás szintjének eséséhez vezethet. A kérdés különösen ne250 Alexandriai Kelemen: Pajdagogósz 2,10,84.
251 Római szent Hippolytus: Philosophumena 9,12.
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hézzé vált azoknak az esetében, akiket „lapsi”-nak (elesettek) neveztek. Ők az
üldöztetések idején engedtek és hitehagyottá váltak. Talán nem ennyire volt nehéz
kérdés, de előfordult az abortusz és az emberölés is. Ezek a kérdések foglalkoztatták Római szent Hippolitust és azzal vádolja Callistust, hogy erkölcsi engedékenységet hozott be az Egyházba a büntetések terén, és hogy az ilyen vétkek elkövetőit visszaengedte az Egyház közösségébe. Ebből arra következtethetünk, hogy
az Egyház Callistus pápa előtt nem bocsátotta meg a súlyos bűnöket, ha azokat a
keresztelkedést követően követte el valaki.
Az, hogy ezen engedékenység valóban Callistus pápával kezdődött-e, azt nem
tudjuk. Amikor az első utalás ilyen jellegű fellazulásra napvilágot látott,252 azt
Zeﬁrinus pápának (kb. 189–217) tulajdonították, aki megelőzte Callistus pápát.253
Neki tulajdonítanak egy olyan dokumentumot, miszerint azoknak a bűnösöknek a vétkei megbocsáthatók, akik bűnbánatot gyakorolnak. Csak a „Minden eretnekség elítélése” c. iratnak a XIX. században történt felfedezése vezetett el oda,
hogy a rendelet szerzőjeként inkább Callistust és nem Zeﬁrinust tartják. A közelmúlt kutatói azonban egyáltalán nem tartják pápai ediktumnak, hanem Agrippinus,
kártágói püspök szerzeményének, amely esetben viszont az engedékenység csak
helyi jelenségnek tekinthető és nem az egész Egyházat érintő ténynek.
Az ún. ediktum, amelyre Tertullianus utal, csak a test bűneire helyezett kilátásba bocsánatot. Római szent Hippolitus azonban azzal vádolja Callistust, hogy
engedékenységet gyakorol olyan súlyos bűnök esetén is, mint az emberölés. Bár
a kutatás megkérdőjelezi, hogy Callistus kiérdemli-e ezeket a vádakat, de az tény,
hogy az Ancyra-i zsinat idejére (314) az emberölés esetén is lehetett bocsánatot
nyerni, bár azt a vétkezőnek csak halála pillanatában adták meg.
El kell ismerni, hogy a Római szent Hippolitus által képviselt szigorú fegyelem
volt a jellemző az első gyülekezetekre, azonban ennek a fegyelemnek az egyetemessége, akár időben, akár helyi vonatkozásban komolyan megkérdőjelezhető. A
korai Egyházat megviselte e szigorúság és két eretnek mozgalomnak is helyt adott,
a montanismus-nak és a novatianismus-nak, amely még azt is tagadta, hogy az egyháznak hatalma lenne a keresztelkedés után elkövetett súlyos bűnt megbocsátani.
Kérdésünk szempontjából az a fontos, hogy Hippolitus az emberölés kategóriájába
sorolta az abortuszt. Azért ellenzi a megbocsátást is, mert ez a bűn ide tartozik.

7. Tertullianus
Az abortuszra történő utalások talán legismertebbike Tertullianusnál található
(160–240), aki Kártágóban élt és a latin egyházatyák első képviselői közül való.
„Apologeticum” c. művében (a 197. év végéről), amelyben a keresztényeket a
252 Tertullianus: De pudicitia I,6-9
253 POSCHMANN, B.: Penance and the Anointing of the Sick. (New York, 1964), 39–41.
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gyermekgyilkosság vádjától kénytelen megvédeni, azt mondja, hogy maguk a rómaiak vétkesek azokban a bűnökben, amelyekkel a keresztényeket vádolják.254
Különösen a rituális célokból feláldozott gyermekeket említi meg, és olyan eseteket, amikor gyermekeket vízbefojtottak, hónak, fagynak, vagy a kutyáknak
szolgáltattak ki. Ezzel ellentétben a keresztények vallják, hogy az emberölés bűn.
Számukra a méhben megfogant magzat sem elpusztítható, ameddig az él. Ha valakit megakadályozunk abban, hogy megszülessen, az akkor ez olyan, mintha azt
egy megszületett magzattal tennénk. Tehát Tertullianus úgy válaszol meg a keresztények ellen felhozott gyermekgyilkossági vádra, hogy a keresztényeknek a
meg nem született gyermek iránti tiszteletét és az abortusznak gyilkosságként való
értelmezését mondja el. Az a kijelentés, hogy a gyümölcs a magban van, természetesen arra is rávilágít, hogy az emberi szaporodásról való ismereteik eléggé
korlátozottak voltak abban a korban.255
Tertullianus visszatér az abortusz kérdésére a „De anima” c. művében256, amelyben az emberi lélekről alkotott pogány teóriákat támadja.257 Különösen azokkal
szemben érvel, akik azt állították, hogy a lélek a testet megelőzően már létezik
vagy, hogy a magzat nem kel életre a születése előtt, vagyis nem tekinthető élőnek,
mielőtt levegőt nem venne. Elmélete szerint a test egyszerre jön létre a lélekkel, és
a lelket úgy fogja fel, mint ami testi eredetű. Jóllehet más lényegű, mint a test, az
is a semen-ben (mag) veszi eredetét. A lélek magja az uterus-ban van, ugyanúgy,
mint a testnek a magja. E gondolatmenet során fejti ki, hogy az anyaméhben lévő
magzat ember, attól a pillanattól, hogy kiformálódik. Ezt az Exodusnak a Septuagintában található részével támogatja meg, és azt mondja, hogy Mózes szerint
a kiformálódott magzat életének kioltása a lex talionis rendelkezése alá tartozik,
mivel a kiformálódott magzat már ember. Ezzel az állásponttal, úgy tűnik, azt
mondja, hogy, bár a lélek magva ugyanakkor plántálódik el, mint a test magva,
némi fejlődésre van szükség ahhoz, hogy ezt embernek nevezhessük. Ám amikor
teljesen kiformálódik, akkor már ember. Ha ez a magyarázat helytálló, nem könynyű összeegyezetni a már idézett „Apologeticum” c. művében megfogalmazottakkal, miszerint a magzat már a fogantatás pillanatától fogva ember. A feloldás talán
a némileg homályosnak tűnő mondható megállapításban van: Homo est, et qui
futurus est. Talán úgy értelmezhető ez a mondat, hogy az elplántált magzat azért
ember, mert teljes kiformálódásakor az lesz belőle.258

254
255
256
257
258

Tertullianus: Apologeticum 9,8.
Aristoteles: De generatione animalium 1,19-20.
Tertullianus: De anima 210-11.
Tertullianus:: De anima 37.
WASZINK, J. H.: Tertullian, De Anima. (Amsterdam, 1947), 425,2 szerint, az „Apologeticum” című írás inkább a születést mintsem a fogantatást tartja a választó vonalnak.
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Van egy másik szakasz, amelyben az abortuszról, egészen pontosan a magzat
szétdarabolásáról van szó, az anya életének megmentése érdekében.259 Ebben a
szakaszban Tertullianust azonban nem az alkalmazott eljárás moralitása érdekli,
hanem a sztoikusok érvelése ellen küzd, miszerint a magzat él, és éppen ezért a
születés előtt már lelke van. A halva születések tényéből indul ki, vagyis hogy
néhány gyermek holtan születik meg. Nem beszélhetnénk a magzat halva születéséről, ha az korábban nem élt volna. Ennél még erőteljesebb az érvelése az
embriotomia esetén (a magzat feldarabolása az anyaméhben), amikor az orvosok szükségesnek találják a magzat megcsonkítását, azért, hogy megszülethessen. Olyan esetekről beszél, amikor a normális szülés lehetetlen, konkréten arról,
amikor a magzat fekvése rendellenes. Ha nem végeznek embriotomiát, a gyermek
matricida lesz (anyagyilkos), és az édesanya meghalna a normális szülési folyamat
közben. Tovább folytatva a leírást felsorolja azokat az eszközöket, amelyeket egy
ilyen műtétnél használtak, és megemlít egy éles, hegyes eszközt, amivel először a
magzat letét kioltják, mielőtt a csonkolásra és annak eltávolítására sor kerülhetne.
Ennek az eljárásnak a célja nyilvánvalóan az, hogy a művelet a magzat számára fájdalom nélkül történjen, ahogyan Tertullianus fogalmaz: „ne niva lanietur”,
hogy „ne élve darabolják fel”. Ha a magzat már elpusztult volna, ilyen óvatosságra
nem lett volna szükség.
A tanulmányunk szemszögéből a lényeges kérdés az, hogy vajon Tertullianus
egyetért-e az embriotomiával az anya életének megmentése érdekében? A választ
azzal az előzetes megjegyzéssel kezdhetnénk, hogy ebben a szakaszban nem igazán a craniotomia (a magzati koponya szétdarabolása az anyaméhben) folyamatának moralitása foglalkoztatja. Egyszerűen bizonyítani akarja, hogy a magzat már
a megszületése előtt is él. Ennek bizonyítása érdekében elég volt számára az, ha
az eljárás kezdőpontját hangsúlyozza. Nem volt szükség morális értékítélet alkotására, és talán nem is reális ilyesmit keresni. Azonban használ olyan kifejezéseket,
amelyek igazolni tűnnek az eljárást. Pl. úgy írja le az egészet, mint szükséges
kegyetlenséget (crudelitas necessaria), hiszen másképpen a magzat matricida lenne. Úgy is értelmezhetjük ezt, mint a folyamat igazolását, mint igazságtalan agresszió elleni védekezést. Olyan kifejezéseket is használ, mint: scelus (bűntény),
trucidatur (lemészárolás), caeco latrocinio (láthatatlan pusztítás), amelyek arra
utalnak, hogy a folyamatot kritikusan és elítélő módon szemléli.
Ha tehát van értékítélet az embriotomia gyakorlatának moralitását illetően,
nem lenne könnyű ezt megállapítanunk az egymásnak ellentmondani látszó bizonyítékok fényében. Még ha Tertullianus elfogadó módon is szól erről az eljárásról,
ez lenne az egyetlen és kivételes olyan olyas eset, amikor az egész első évezred
során valaki, mint az abortusz általános elvetése alóli kivételes esetet jóváhagyja
az embriotomiát.
259 Tertullianus: De anima 25,4.
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Van egy másik szakasz Tertullianusnál, amely az abortuszra utal. Ez egy vitairat, a De virginibus velandis, a „Síró szüzek” címmel, amikor arról panaszkodik, mi történik lányokkal, ha akaratuk ellenére szüzességre kényszerítik őket.260
Terhességük leplezésére mindenre hajlandók, még az abortusz megkísérlésére is.
Tertullianus ítélete az abortusz felett egyértelműen negatív ebben az írásában, ahol
kritikájának tárgya a kényszerszüzesség.

8. Minucius Felix
A keresztény álláspont egy másik példáját egy korai egyházi írónak, Minucius
Felix: Octavius c. művében találjuk meg.261 Tertullianushoz hasonlóan a keresztények védelmére kel azon pogány vád ellen, miszerint a keresztények olyan beavató szertartásokban vesznek részt, amelyeken gyermekek lemészárlása is szerepel.
Minucius Felix azzal válaszol, hogy ezeket a vádakat senki nem hinné el, ha csak
nem saját elméjében is megfordulna hasonló cselekedet gondolata. Rámutat arra,
hogy a rómaiak maguk hajtanak végre olyan cselekedeteket, amelyekkel a keresztényeket vádolják. Gyermekeiket vadállatok és vad madarak előtt hagyták, hogy
azok felfalják őket, vagy megfojtották őket. Asszonyaik mérgeket vettek be, hogy
a méhükben megfogant életet megöljék. A legrosszabb mindebben az, hogy ezeket
a dolgokat isteneiktől tanulták. Saturnus isten például felfalta saját gyermekeit.
Ez valóban szigorú ítélet a rómaiak és vallásuk felett, a gyermekgyilkossággal és
abortusszal szembeni felfogásuk miatt. Minucius Felix a parricidium (atyagyilkos,
embergyilkos, közeli hozzátartozó megölése) kifejezést használja, amikor az abortuszra gondol. A szülői kapcsolat miatt lesz ez bűn igazán gonosztetté.

9. Kartágói szent Ciprián
Szent Ciprián (200–258), Kartagó püspöke szintén a parricidium szót használja az
abortusz kapcsán.262 Egy Cornelius pápának (251–53) írt levélben Novatianus-ra
panaszkodik (250 körül), aki eretnekségre adta magát. Novatianus ellen egyéb
vádak mellett azt is felhozza, hogy feleségének abortuszt okozott azáltal, hogy hason rúgta, így parricidium-mal vádolható. Retorikus formában Ciprián azt kérdezi,
hogyan ítélhetné el azoknak kezeit, akik bálványáldozatot mutatnak be, amikor
maga a saját lábával sokkal gonoszabbat tett? Az utalás azokra vonatkozik, akik
kínzások hatására pogány bálványáldozatokat mutattak be, és így hitehagyottakká
lettek. A novatianusok ellene voltak annak, hogy az ilyen vétkezőket visszafogadják az Egyházba. Ciprián Novatianus álláspontjának durva következetlenségére utalva, viselkedését sokkal rosszabbnak tartotta, mint az ún. sacriﬁcati-kat
260 Tertullianus: De virginibus velandis 14.
261 Minucius Felix: Octavius 30,2.
262 Kartágói szent Ciprián: Epistola 52,2-3.
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(azok a keresztények, akik az üldözések alkalmával – félelemből – a pogány isteneknek áldoztak). Szerinte a parricidium és azok az egyéb dolgok, amelyekkel
Novatianust vádolja rosszabbak, mint a hittagadás.
Ciprián tovább folytatatva még hozzáteszi, hogy Novatianus, aki tisztában volt
bűneivel, attól félt, hogy nemcsak papságából mozdítják el, hanem a hívek közösségéből is. Már elrendelték a tárgyalás időpontját, de nem került rá sor Decius császár (249–251) üldözése miatt. Úgy tűnik, hogy ez az első utalás az abortuszhoz
köthető egyházi eljárásra. Mivel Novatianus más súlyos bűnökkel is vádolható
volt, nem világos, hogy a várható büntetés csak az abortuszhoz kötődött-e, mindenesetre az egyik legfontosabb ok lehetett.

10. Lactantius
A parricidium szó Lactantiusnál is előfordul (250–317). Ez a latin egyházatya
Numidiában született, élete nagy részét azonban Nicomediaban töltötte. Nem világos, hogy munkájában az abortuszról vagy az infanticidiumról (gyermekgyilkosság) beszél.263 Elutasítja azt, hogy a szegénység, vagy a gyermekek felneveléséhez
szükséges javak hiánya igazolhatnák ezeknek a bűnöknek az elkövetését. Ezek az
emberek úgy érvelnek, mintha nem Isten tette volna a gazdagot szegénnyé és a
szegényt gazdaggá.
Lactantius: De opiﬁcio Dei c. írásában elmondja, hogy a magzat a terhesség
negyvenedik napjára kiformálódik, és ekkor belép a lélek a magzat testébe, nem
pedig a születés után, ahogyan azt néhány ﬁlozófus feltételezi.264 Itt a sztoikusokra gondol, akik azt gondolták, hogy a magzat élete csak akkor kezdődik, amikor
elkezd lélegezni, vagyis a születés után. Ezzel a véleményével együtt sem toleránsabb az abortuszt illetően, mint a gyermekgyilkossággal szemben, legalábbis a
kiformálódott magzatot illetően.

11. Caesareai Eusebius
Végül pedig Caesareai Eusebius (255–339/340) „Praeparatio evangelica”
(Euángeliké propárászkeué) c. művében idéz Josephus Flavius: Contra Apionem
c. művéből, az abortusz és a homicidum elleni törvényről. Josephus Flavius szerint ez a törvény tiltja az abortuszt és a gyermekgyilkosságot és azt a nőt, aki ilyet
elkövet, gyilkosnak minősíti.265 Fontos megjegyezni, hogy milyen folytonosság
látható a korai kereszténység és a zsidó közösség erkölcsi normái között.

263 Lactantius: Divinae institutiones 6,20.
264 Lactantius: De opiﬁcio Dei 12.
265 Praeparatio evangelica 8,8.
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12. Összefoglaló
Caesareai Eusebius-szal elérkeztünk az első három évszázad keresztény íróinak
végére, akik foglalkoztak az abortusz kérdésével. Aki elolvassa bizonyságaikat,
látja, hogy egyértelműen elítélik az abortuszt. Sok író közülük az abortuszt gyermekgyilkosságnak tartja, és ahol a szülő-gyermek viszonyt is ﬁgyelembe veszik,
parricidiumnak, vagyis szülők által elkövetett gyilkosságnak. Bár ez a hozzáállás
esetenként túlmegy azon, amit az abortuszról szóló héber bibliai szöveg megfogalmazni látszik, nincsen folytonossági hiány a keresztény kort megelőző zsidó
moralitással kapcsolatban. Az olyan megfogalmazások, amelyek pl. Josephus
Flavius: Contra Apionem-jének vagy a Didaché: Duae Viae-jének apodiktikus,
egyértelműen elítélő mondataiban található, a folytonosság meglétére utalnak. E
folytonosság nélkül a keresztény magatartást nem is lehetne mivel magyarázni.
Az Újszövetség egyetlen helyen sem érinti direkt módon az abortusz kérdését, így
annak megítélése sem keresztény eredetű. A Septuaginta szövegének hatása azonban olyan íróknál is jelentkezik, mint Tertullianus és Lactantius, bár Lactantius
inkább Aristoteles hatását mutatja. Ez a hatás azonban a törvény szintjén még jó
ideig nem jelentkezik.
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Prozeliták
– betérés a zsidóságba
1. Sevá micvót bené Nóách
Az ún. noéi törvények héber neve: Sevá micvót bené Nóách. Azon 7 törvény, amelyet a pogányoknak, a nemzsidóknak is be kell tartani. Ezeknek alapja az Ádámnak
szóló parancs (Genesis2,16) és a Noéval a vízözön után kötött szövetség (Genesis
9,4) rabbinikus értelmezése (Genesis Rabba 34; Szánhedrin 56a). Vannak ezen
törvényeknek változatai, mégis az általánosan elfogadott 7 törvény: 1, a bálványimádás; 2, az istenkáromlás; 3, a gyilkosság; 4, a szexuális bűn (fajtalankodás); 5,
a rablás (lopás); 6, evés az élő állatból (az élő állat levágott tagjának fogyasztása);
7, a tulajdonjog tisztelete (Szánhedrin 56a; Ávodá Zárá 8,4). A zsidó hagyomány
szerint ezektől az ősember is tartózkodott. Ha a nemzsidók áthágják ezeket a törvényeket, rájuk is halál vár. A Tóra többi törvényei csak a zsidókra vonatkoznak,
bár a nemzsidók is betarthatják azokat. Azokat a nemzsidókat, akik betartják a
noéi törvényeket, azokat helybéli idegennek, gér tósáv-nak kell tartani, akikre kiterjed a zsidó közösség támogatása (Ávodá Zárá 64b). Maimonides, a nagy zsidó
gondolkodó úgy vélte, hogy a jámbor nemzsidók azért tartják meg ezen törvényeket, mert úgy gondolják, hogy ezek benne vannak a Bibliában. Egyenlővé tette a
noéi törvények megtartóit az igaz emberekkel (gér cedek), a chászidokkal, és így
eggyé a zsidó néppel, akik részesülni fognak az eljövendő világban, a túlvilágban.
Moses Mendelssohn nem értett vele egyet és azt mondta, hogy a nemzsidók azért
tartják be a noéi törvényeket, mert azok ésszerűek és erkölcsösek.
A 7 noéi törvény a rabbinikus tradíciónak a Bibliából eredő erkölcsi létminimuma, mely minden emberre nézve kötelező (Szánhedrin 56-60). A zsidóknak kötelező
a Tóra teljes megtartása. A Genesis 9,12-13 szerint mindenki „Noé szövetségének
ﬁa”: „Majd ezt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és
minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele szövetségemnek, melyet én a világgal kötök.”
A 7 noéi törvényben az utolsó kivételével mindegyik negatív, mely inkább a többi
rendelkezés összefoglaló értelmezése. Bálványimádás esetén, bár a nemzsidóknak
nincsen „Isten ismeretük”, mégis esküvel kell megtagadni a hamis istenképet
(Megillá 13a; Kiddusin 40a). Ez a törvény magára a bálványimádásra vonatkozik
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és a nemzsidóktól nem kívánja meg a vértanúság elszenvedését (Szánhedrin 74a).
Embert vért azonban nem lehet ontani, itt a mártírium választandó (Peszáchim 25b).
Úgy gondolták, hogy az iszlám hívei követik valójában a noéi törvényeket,
hisz a keresztények Jézust imádják, tehát bálványimádók. A kései középkor óta
a keresztények is noé ﬁainak számítanak a Szentháromságtan zsidó értelmezése
alapján („társítás – situf” – arabul: sirk). A nemzsidók számára az istenkáromlás,
a gyilkosság és a lopás az érvényes társadalmi törvények szerint is tilos. A lopás tilalma a cselekvés sokféle módozatára vonatkozik, pl. katonai hódítás esetén
(Rási a Szánhedrin 57a-hoz). A nemzsidók részére vannak különböző előírási listák (Szánhedrin 57b). Tilos pl. a varázslás, a kasztráció, a magvak keresztezése,
az áldozat megbecstelenítése. Parancs van a jótékonyság gyakorlására, a nemzésre
és a Tóra tiszteletére (Chullin 92a). Ezek a noéi törvények legismertebb további
kifejtései. A noéi törvények tehát egy kiválasztott egység a gyakorlatban létező
zsidó parancsok közül. A zsidóknak kötelező a noéi kódex megtartása, bárhol is
vannak. Maimonides szerint a nemzsidóknak a noéi törvényeket nem úgy kell
értelmezni, mint amit kiérdemeltek saját tulajdonul, hanem isteni kinyilatkoztatásként. Az etika, a morál nem pusztán evilági normatíva, hanem isteni törvény.
Felvetették, hogy talán létezett egy a Sínai-hegyi törvénykezést megelőző törvényhagyomány is, melyet a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás után már csak
a nemzsidókra kellett értelmezni. Ez egybecsengett Rabbi Johanan nézetével
(Jevámót 62a). A noéi szövetség gondolata folyamatosan jelen volt a zsidó gondolkodás történetében. Modern zsidó gondolkodók, mint Moses Mendelssohn és
Hermann Cohen a noéi parancsok eszméjét Izráel és az egész emberiség közös és
ésszerű etikai alapjának tartják (Hermann COHEN: Religion der Vernunft (1929),
135-48,381-8). Noéban az emberiség egységének és folytonosságának szimbólumát látják. Vannak nézetek, mely szerint az emberiség végső állapotában fogja
majd tartalmazni mindkét elemet: a zsidóságot és a noé ﬁait; mások szerint noé
ﬁai az utolsó előtti szintet jelentik, amikor is bekövetkezik a Tóra mindent betöltő
egyetemessége (Ávodá Zárá 2,1).
A Deuteronomiumban találunk egy listát (18,10-11): Ne legyen köztetek olyan,
aki ﬁát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó,
kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó,
se halottakról tudakozódó!” A Jubileumok könyve (7,20) feljegyez egy lényegi különbséget, amikor nem 7, hanem Noé ﬁainak 6 parancsáról beszél: 1, az igazságosság betartása; 2, a test szemérmének betakarása; 3, a Teremtő áldása; 4, a szülők
tisztelete; 5, a környezet szeretete, 6, őrizkedés a paráznaságtól, a tisztátalanságtól
és minden gonoszságtól. Az Apostolok Cselekedetei 15,20-ban utalást találunk 4
nemzsidókhoz intézett parancsra: „tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől.” Ezen lista egyike lehet
azoknak, melyek a Pentateuchus alapján készültek.
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Maimonides szerint a noéi törvények elfogadásának alapja a nemzsidók számára az isteni tekintély és a mózesi kinyilatkoztatás. A Tórának a zsidók előtti
tekintélyéről mondja Exodus 24,7: „Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az
ÚR rendelt!” A Szánhedrin traktátus szerint (88a): „Ő (Isten) felfüggeszti a hegyet
egy hordóhoz hasonlatosan és ezt mondja: Ha elfogadjátok a Tórát jó, ha nem,
akkor a temetésetek lesz!” A noéi törvényekkel kapcsolatban kérdés volt a talmudi
korban, hogy természeti törvényről, vagy a nemzsidók viselkedésének szabályozásáról van-e szó. A Jómá 67b szerint ezen törvények nem részei a kinyilatkoztatásnak . A Genesis Rabba (16,6; 24,5) szerint a 7 noéi törvényből 6 Ádámnak lett
kinyilatkoztatva. A 7 törvény közül a húsevéssel kapcsolatos korai kinyilatkoztatás lehet, mert a vízözönig a húsevés tiltott volt (Genesis 1,29-30): „Nektek (ti. az
embernek) adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát,
amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi
állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt” (BÜCHLER Zsigmond: Magyar
Cenóh-Urenóh. Dunaszerdahely, 1928. 5. old.).

2. A betérés
A prozeliták fölvételét, a betérést a zsidóság pontosan meghatározza. „Miként az
izraelitáknak a pusztában a szövetségkötés előtt 3 feltételt kellett teljesíteni, nevezetesen a körülmetélést (Exodus 12,48), a vízzel való meghintést (Exodus 19,10),
és az áldozatvitelt (Exodus 24,5), úgy kell a prozelitáknak a szövetségbe való
betérésnél ugyanezen 3 feltételt teljesíteni” (Keritót 81a). A betérőnek tanulmányozni kell a judaizmust, szívbéli elhatározás kell a „parancsolatok jármának”
elfogadására, így lesz gér cedek. A leendő betértet „bal kézzel el kell utasítani, míg
jobb kézzel oda kell húzni”, azaz az első 3 alkalommal meg kell tagadni, de utána
be kell fogadni a jelentkezőt. A tannaiták = tanítók; Kr. u. I–III. sz.) ezt kérdezték a
prozelitától: „Mi a célod? Nem ismeretes előtted, hogy Izrael népe ma nyomorog,
üldözött, száműzött és állandóan szenved?” Ha azt válaszolja, hogy „Tudok erről
és nem vagyok méltó.” – azonnal befogadjuk és további tájékoztatást adunk neki.
„Nem szabad túlterhelnünk, sem túlságosan aprólékosnak lennünk vele szemben”
(Jevámót 47a; Gérim 1). A háláchá (=törvény) elfogadja azok jelentkezését is, akik
házasság miatt, társadalmi előbbre jutásért vagy félelemből térnek be (Jevámót
24b). Egy prozelitának a befogadása az „isteni jelenlét szárnyai alatt” a gyakorlatban a körülmetélést, a bemerítkezést és az áldozatbemutatást jelentette (Gérim
2,4). Napjainkban a felnőtt betéréséhez legalább féléves, de inkább egy éves, vagy
még hosszabb tanulás szükséges. A betért zsidót nevében nem vérszerinti szüleinek ﬁa vagy lányaként jelölik meg, hanem „Ábrahám atyánk gyermekeként”. Az
áttérésnél érvényben lévő zsidó törvények (1868:LIII; 1895:XLIII.) pontos meg159

tartásával pl. az 1940-ben Budapesten kiadott „Kálmán Ödön: A rabbi könyve”
(70. old.) rendelkezett az áttérő előző felekezetéből való tanúk jelenlétében történt
szabályos kilépésről. A felnőttek a vallás alaptörvényeiből vizsgát tesznek (Jóre
Dea 268.§.). A nőt rituális fürdőbe küldik, a férﬁt csak a circumcisio után. Mindkettőnél szükséges a bét din. A brit milánál bráchát mondanak. Gyermeknél is kell
a bét din, de a teviló csak a megfelelő kor elérésekor esedékes. Áttérő brit milája
nem eshet szombatra. A befogadást (kábboló) ünnepélyes szavakkal legalább 3
férﬁ jelenlétében mondják ki.

2.1. brit milá
Rabbi Eliézer és Rabbi Josua nem értettek egyet abban, hogy aki volt mikvében,
de nincs körülmetélve az prozelitának tekinthető-e, és fordítva. Rabbi Eliézer szerint az is prozelita, aki csak egyet is teljesített a két feladat közül. Rabbi Josua
azonban mindkét feltételt kötelezőnek tartotta. A háláchikus álláspont szerint:
„Nem lehet prozelita, ha nincs körülmetélve és bemerítve” (Jevámót 46b). Ha
nincs jelen a három tagú bét din, akkor a betérés érvénytelen (Jevámót 46b-47a).
Egyesek szerint a bét din (dajján – sófét: bíró) három tagjának csak a követelmények elfogadását kell tanúsítani és nem a bemerítkezést. Maimonides szerint,
aki csak két tag jelenlétében volt a mikvében, az nem prozelita. Sámmáj és Hillél
iskolájának is volt különvéleménye. „Bét Sámmáj azt állította: A körülmetélés
vérét kell venni tőle. Bét Hillél pedig azt állította: Nem kell a körülmetélés vérét venni tőle” (Tószefta-Sábbát 15,9; Sábbát 135a). A legtöbb tekintély Sámmáj
mellett döntött. Áldást mondtak a prozeliták brit milájánál (Sábbát 137b): „Te, aki
megszenteltél bennünket parancsolataiddal, és elrendelted, hogy körülmetéljük a
prozelitákat és vegyük tőlük a szövetség vérét.” A brit milá alkalmával a betért kap
egy zsidó nevet, mert apja nem volt: ben Ávráhám ávinu – Ábrahám atyánk ﬁa,
aki a Midrás szerint az első betért pogány volt, és így minden prozelita apja. Ezért
az Ábrahám kedvelt prozelita név. Pál a Galata levélben ezt mondja (5,3): „Ismét
bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész
Törvényt megtartani.”

2.2. tevilá
Nem vezethető le a pogány tisztulási szertartásokból a zsidó és a keresztény
bemerítkezés, de ezekben a kultuszokban is alkalmazták a tisztulás szimbolizálására a vízzel való meghintést, mosakodást, fürdést. Tisztulási szertartások voltak
a Kübele-kultuszban, a Sabasios-, a Dionüsos misztériumban (étkezés és avatás
közti fürdő), az Isis-, valamint a Mithras-misztériumokban. A Kübele-mítosz
taurobolium-ja érzékletes képet nyújt ebből a világból. A beavatásra váró egy gö160

dörben helyezkedett el. A gödröt lyukacsos deszkával lefedték és a deszkán leölték
a bikát. A bika vére a deszkán keresztül ráfolyt az emberre, aki minden cseppet
őrjöngve igyekezett fölfogni. Még a szájába is engedte a vért, hogy belül is megtisztuljon.
A tevilá vagy töviló, az „alámerülés” azáltal, hogy valaki alámerül egy forrásban vagy a mikvében és megszabadítja magát a tisztátalanságtól. A férjes asszony
a mikvét menstruáció után használja, mielőtt újra szexuális kapcsolatot létesít
férjével. A nők általában a Ruth vagy a Sára nevet veszik fel új, zsidó névként.
A nemzsidóktól vett főzőedényeket is mikvébe mártják (tevilat kelim), használat
előtt. A férﬁak Jóm Kippur előtt mennek a mikvébe, hogy tisztán lépjenek Isten
elé. A főpap Jóm Kippurkor ötször végzett tevilát. A kabbalisztikus hagyományok
követői szombat előestéjén, a haszid mozgalom követői pedig mindennap imádság
előtt megfürdenek benne. A Széfer Tórát és a mezúzákat írók az istennév leírása előtt tevilát csinálnak. A Talmudban a mikve törvényeivel külön traktátus, a
Mikváót foglalkozik. A brit milá után 7 napra mehetett csak a mikvébe a betért,
mely elengedhetetlen kelléke volt az áttérési folyamatnak.
Az alámerülés lényege a teljes elmerülés a mikvében, vagyis az „élő víz”-ben,
nem pedig csak vízzel való leöntés. Az általában esővízből feltöltött mikvéhez egy
vezetékes vízből készített fürdő is kapcsolódik. A mikve, a „vízgyűjtő” legkevesebb 762 liter vizet kell, hogy tartalmazzon az alámerüléshez. A Damaszkuszi Irat
ﬁgyelmeztetett (X.11-13): „Ne mosakodjék senki piszkos vízben, vagy olyanban,
amelynek mennyisége kevés ahhoz, hogy belepje őt.”
A prozelita bemerítkezés nem egyszerűen egy „másik” tisztulási szertartás a
mózesi rendelkezések mellett, hanem egy egyszer gyakorolható beavatási cselekmény. Más mosakodást titokban, vagy egyénileg is gyakorolhatnak, a prozelita
bemerítkezést azonban csak nyilvánosan. A cél a megﬁgyelés, a szabályok betartásának ellenőrzése. A bemerítés előtt a jelölt bizonyságot tett kérdés-felelet
formájában. A prozelita bemerítkezés tehát nem magánesemény volt, amint Keresztelő szent János hasonló ténykedése sem. A prozelita bemerítkezéssel vége
lett a pogányságnak, a jánosival az előző bűnös életnek. A prozelita bemerítkezés
hitvallás volt, a jánosi erkölcsi változás, értelmi döntéssel.
A kabbalisztikus világ tovább színezi a mikve rituáléját. Amit egy asszony lát,
amikor kilép a mikvéből, melyben a menstruáció után megfürdik, kihat gyermekére. Ha kutyát lát, gyermekének arca kutyaszerű lesz, ha szamarat, akkor a gyerek
buta lesz, ha nemtörődöm embert lát, úgy gyereke is az lesz.
Feljegyzések szerint volt, hogy az asszonyt bekötött szemmel vezették haza,
hogy csak arra gondolhasson, hogy egy jámbor emberrel találkozott. Ha lovat lát,
az jó, mert gyermeke boldog lesz és örömét leli a Tórában. Ha tudóssal találkozik,
az szintén szerencsés. A Talmud beszámol a jóképű Johánán rabbiról, aki a mikve
előtt szokott üldögélni, hogy az onnan kilépő asszonyok őt lássák, és gyönyörű
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gyermekeik legyenek. Akik ezt nehezményezték, azoknak ezt mondta: Nem foglalkoztatnak erkölcstelen gondolatok, mert az asszonyok, akik kijönnek, számomra fehér hattyúk.

2.3. kórbán
A Templom fennállásának idején a brti milát és a tevilát egy áldozat felajánlása
követte. A Szentély lerombolása után az áldozat megszűnt. Az áldozatbemutatás
minden betérőnek a kötelessége volt. Aki így a zsidóságba felvételt nyert, az „minden tekintetben olyan, mint egy zsidó” (Jevámót 47b). Kétféle áldozat volt lehetséges, a bűn miatti: gerlice vagy galambﬁóka és az égőáldozat: esztendős bárány.
Rabbi Johanan ben Zakkai hozta azt a rendelkezést, hogy amikor nem lehetett
áldozatot bemutatni, akkor a prozelitáknak nem kellet félretenni pénzt az áldozatra
(Keritót 9a). Így csak a brit milá és tevilá maradt meg.

2.4. A betért jogai
A legrégibb történelmi tanúság, Sámmáj és Hillél véleménye, mely a pészáchi
vacsoráról maradt fent a prozelitáról (Peszáchim 8,8). Sámmáj szerint pészách
előestéjén a prozelita mehet a mikvébe, hogy aztán részt vegyen a széderen. Hillél
szerint nem lehet rajta jelen, mert olyan a prozelita egykori pogányként, mint
aki megérintette a sírt és így tisztátalan lett, vagyis csak 7 nap múlva tisztulhat
meg. Egy anonim misna szerint egy prozelita nem tehet hitvallást a cicit felvétel után, mert abban ez áll: „A földet, melyet Te adtál nekünk, valamint az első
gyümölcsökkel kapcsolatban, melyekről az ÚR megesküdött, hogy nekünk adja”
(Bikkurim 1,4). Egy hagyomány szerint Rabbi Juda megengedte egy prozelitának,
hogy olvassa ezen szakaszt arra hivatkozva, hogy Ábrahám minden ember atyja
volt (Bikkurim 1,4; 64a). A prozelita betérésének pillanatában megszünteti korábbi kapcsolatait és a hagyomány szerint így „egy újszülött gyermeknek tekintendő”. Korábbi törvény szerint egy prozelita elveheti házastársul rokonát. Ezt azonban később az írástudók megtiltották, mondván: „ne mondhassák: egy nagyobb
szentségből egy kisebb szentségbe léptünk” (Jevámót 22a). A prozelitától rokonai
nem örökölhetnek. Ha betérése után nem születnek utódai, úgy vagyona és ingósága senki tulajdonának nem tekinthetők, és bárki megszerezheti azokat tulajdonul
(Bává Vátrá 3,3; Gittin 39a).
Egy prozelita feleségül vehet egy zsidó nőt, sőt még egy papnak a lányát is
(Kiddusin 73a). Egy prozelita nő azonban nem házasodhat kohanitával, kivéve,
ha már 3 éves és egy napos korában betért (Jevámót 60b). Rabbi Jose megengedi, hogy egy prozelita férﬁnak vagy nőnek a lánya kohanitával házasodjék. Ezt
azonban Rabbi Eliezer ben Jákob vitatja. A hagyomány ebben az irányban ment
162

tovább. Az amoriták úgy döntöttek, hogy csak azokban az esetekben követik Rabbi Eliezer ben Jákobot, amikor a házasság még nem jött létre. Ha egy prozelita nő
már egy kohanita felesége, nem kell elhagynia (Kiddusin 4,7). Egy prozelita egy
„mámzér”-ral (törvénytelen gyermek) is megházasodhat. Egyesek súlyt fektettek
a jogban arra, hogy a betért pogány származása mikorra merülhet feledésbe.
A prozelita nem viselhet közhivatalt. A rabbik ezen határozatot a Deuteronomium
17,15-re alapozták, miszerint zsidók fölé zsidó vezetőt kell kinevezni. Ez azonban nem vonatkozik arra a prozelitára, akinek anyja vagy apja zsidó származású
(Jevámót 45b; Kiddusin 76b). A prozelita nem töltheti be a bíró szerepét egy bűnügyben bíróságon, de tevékenykedhet egy polgári eljárásban (Szánhedrin 36b),
és ítélkezhet egy prozelita társa felett is bűnügyben (Rási a Jevámót 102a-hoz).
A legtöbb esetben azonban a prozelitát bírói hivataltól is eltiltják. Mások szerint
polgári ügyekben prozelita fölött csak prozelita ítélkezhet.
A nemzsidó gyermek betérése: Ha egy kisgyereket teljesen zsidónak neveltek
is, csak akkor lesz zsidó ha előírásszerűen betér. Nem elég a gyereknek zsidó
vagy jiddis nevet adni, még ha a névadás a zsinagógában történik is, ez nem jelent
semmit. A gyereket a betérés szándékával kell körülmetélni, és ezt a mohél (körülmetélő) tudomására kell hozni, hogy összehívja a bét dint az áldások elmondására.
Ha a gyereket egészségügyi okból már korábban körülmetélték, akkor egy jelképes tűszúrással egy csepp vért serkentettek ki. Ha a gyerek 1 évnél idősebb, be kell
meríteni, kisebbet veszélyes lehet. A kislányok betérése csak bemerítkezéssel jár,
a bét din elmondja az áldásokat. Ha elmarad a bemerítkezés, akkor érvénytelen a
betérés, pótolni kell. A gyerek betérését oktatás követi, akit ugyanolyan jogok és
kötelezettségek illetnek meg, mint egy született zsidót.

3. A gér és a proszélütosz
3.1. A gér a Tánáchban
Az ókori zsidóság számára a nochri, vagyis a „külföldi idegenek” mellett voltak
„belföldi idegenek”, a gér. Kialakult a gér tósáv, a védett polgár, aki szabad akaratából részt vehetett a zsidó vallási életben. Nem volt prozelita. A Septuagintában
a gér-t proszélütosz-nak fordították. Meg kellett tartaniuk a 7 noéi törvényt. Aki
minden zsidó törvényt betartott, mint egy született zsidó, az volt a gér cedek, az
igaz idegen. A gér tósáv és a gér cedek között álltak az istenfélők, a jiré Ádonáj
vagy jiré sámájim, akik a zsidó hit istenképét megismerték, de a mindennapi életben a zsidó előírásoknak csak egy részét követték. A Templom pusztulása után
megszűnt a gér tósáv jelensége és az istenfélők is, ettől kezdve tulajdonképpen
csak prozeliták vannak, akiket a rabbinikus irodalom gérnek nevez.
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A gér tósáv tulajdonképpen ideiglenesen az országban tartózkodó külföldit
jelentette (Deuteronomkum 14,21; 15,3; 23,21; 29,21), illetve, mint a népeknek
ﬁait: ben-hánéchár (Exodus 12,43; 22,45; Ezékiel 44,9), a tartósan itt tartózkodó
külföldiek pedig a gérek (Exodus 12,29; Deuteronomium 23,8; 2Krónikák 2,16).
A nochri kívül állt Izrael népi és vallási közösségén, védtelen és jogtalan volt.
Az idegenek vendégjogát messzemenően tiszteletben tartották (Genesis 18,19.24;
Bírák 19. fej; 1Királyok 17,7-13).
A gér a metojkosz megfelelője az attikai államban. A metojkosz alárendelt viszonyban volt azzal szemben, ahol lakott. Az ország védelmezte, bizonyos szolgálatokat végzett. A rabszolgákkal ellentétben személyes szabadsága volt, és társadalmilag felemelkedhetett. Nem volt földbirtokuk, kiszolgáltatott volt patrónusa
intézkedéseinek.
A legrégibb gérre vonatkozó törvények a Szövetség Könyvében találhatók
(Exodus 22,22): „Ha te (ti. a gért) elnyomod, és az hozzám kiált, úgy én meg
akarom hallani az ő kiáltását.” Exodus 23,9: „Ti ismeritek a gért, hiszen ti is gérim
voltatok Egyiptomban!” Az Exodus 20,10 és 23,12 szerint a gérnek a szombatot
meg kell tartani. Ez azonban inkább egy társadalmi kapocs volt. A zsidó vallás
fejlődésével változott a gér helyzete is. A kiválasztottság hagyománya, a prófétai igehirdetésen keresztül megalapozta Izrael különleges státuszát más népekhez
viszonyítva. Az ellentét most már nemcsak nemzeti, hanem vallási lett. A gérim
eredetileg a népeket jelentette, illetve „minden nép”-et, később már „pogányok”
lett a jelentése. Ez a vallási hagyomány a Deuteronomiumban megjelenő elkülönülés a nemzsidóktól, a nochritól. A gér azonban már bizonyos vallási jegyeket magáénak mondhatott, így a nagyünnepeken való részvételt (Deuteronomium
5,14; 16,10.13). Numeri 15,15 mondja: „A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés
vonatkozik rátok, mint az ott tartózkodó gérre.” Kivétel volt a pészáchon való
részvétel, melyen csak a körülmetélt gér vehetett részt. Tehát csak a körülmetélés
tett teljesjogú izraelitává, de a gér már közel került a kései zsidóság prozelita fogalmához. A gér ekkor már nem egyszerűen idegent jelent, hanem egy az országban lakó nem teljes jogú polgárt. A gérnek pl. nem lehetett öröklött tulajdona, így
földje. Egy idő után megjelent a tósáv fogalma a gér mellett. A gér tehát a zsidó
törvény lezárásának idején arra vonatkozott, aki ugyan elfogadta, de még nem volt
teljes összhangban a palesztinai zsidósággal.

3.2. A gér és a proszélütosz a Tánách után
A prozelita a zsidóságba teljesen betértet jelentette a görög-római zsidó diaszpórában. A diaszpóra lét a zsidókat nemzsidó környezetbe helyezte. Megismerték
a környezetet és megfogalmazták saját identitásukat. Itt indult el a misszió. Más
keleti vallások is folytattak vallási propagandát, missziót, de a láthatatlan, nem
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ábrázolható, eget-földet teremtő, erkölcsös életet kívánó Istennek nem volt alternatívája az ókori keleten. A proszélütosz a proszerkhomáj-ból ered, annyit jelent,
hogy odamenni. Csak a zsidó és a keresztény irodalomban fordult elő. A prozelita
az „odajött”, az idegen. Körülmetéléssel lettek prozelitává, mely kifejezés vallásilag megfelel a gérnek, társadalmilag azonban nem.
Sok pogány látogatta a zsinagógai istentiszteletet, monoteisták lettek, betartottak bizonyos törvényeket, de nem voltak körülmetélve. Ők voltak a szebomenoj
vagy fobumenoj tón Theón, az istenfélők. Amikor Ananias, a zsidó misszionárius Isatest, Adiabene királyát meg akarta téríteni, ezt mondta: „Isates, lehet Istent
körülmetélés nélkül is tisztelni, ha csak a zsidók istentiszteleti szokásait akarod
követni, amely sokkal fontosabb, mint a körülmetélés” (Josephus, Ant. 20,41). A
hellenisztikus zsidóság missziós tevékenységét nem a körülmetélésre, hanem a
monoteizmusra és a kultikus törvények megtartására, etikai elvárásokra koncentrálta a pogányok között.
A prozelitákról szóló irodalomban sokszor tévesen az istenfélőket „félprozelitá”nak hívják. Ugyanilyen parafogalom a „kapu-prozelita”, a kapuban rekedt jövevény, proselyta portae, aki monoteista volt, de nem metéltette körül magát, szemben a gér cedekkel, a proselyta iustitiae-val.
3.2.1. Septuaginta
A Septuagintában a proszélütosz 77x adja vissza a héber gért. 14-szer a gért a
Septuaginta másként fordítja: 11-szer párojkosz, 2-szer a g/e/jorász szóval, megfelelve a héber gér-nek (Exodus 12,19; Izajás 14,1); és 1-szer a kszenosz szóval
(Jób 31,32). A párojkosz rendes fordítása is a tósávnak. A gér fordítási eltérései
bizonyítják, hogy a proszélütosz a Septuaginta fordítóinak már vallási fogalom
volt, és nem mindenütt lehetett a gért proszélütosznak fordítani. Ezeken a helyeken kerülték, és helyére parojkoszt vagy xenoszt tettek. Ezzel ellentétben pl. a
Deuteronomium 10,19-ben az izraelitákat Egyiptomban proszélütosznak és nem
– mint várnánk –, parojkosznak fordították. Néhány helyen a Septuagintában a gér
társadalmi megfelelőjeként áll (pl. Leviticus 19,10, Deuteronomium 24,21/.
3.2.2. Alexandriai Philo
Philonál a zsidóságba betért pogányok megnevezése a proszélütosz (Som.II,273;
Spec.Leg. I,51; I,308), és még gyakrabban az epélüsz szó (Flacc.54; Exsecr.152),
valamint az epélütész és az epélütosz szavak. Philo tehát előnybe részesítette pogány olvasóinak a közismertebb szavakat, az idegen hangzású proszélütosszal. A
Deuteronomium 10,17-ből vett idézetben Philo egyszer az epélütosz-t használta
(Spec.Leg.IV,176), jóllehet ezen bibliai helyen a proszélütosz áll. Philo meghatá165

rozta (Spec.Leg.I,52.309) a proszélütoszt: aki a hazáját, barátait, rokonait, úgymint
az atyai erkölcsöket, szokásokat elhagyja és magát a zsidó szabályoknak aláveti. A
hellenisztikus zsidó felfogás szerint nem az a valódi prozelita, aki körülmetélteti
magát, de vágyaiban és kívánságaiban, lelkében nem tér be. A proszélütosz ilyen
értelmezése Philotól került be a Bibliába, mert a gér eredetileg csak az Izraelben letelepedett idegent jelentette. A prozeliták Philonál azok, akik „az igazságot őszintén szeretik és áttértek a jámborságba” (Spec.Leg.IV,177; Virt.102-4).
A prozelita tehát ekkor már nem tartalmazott társadalmi helyzetet, hanem vallási
cím volt.
3.2.3.Josephus Flavius
Josephusnál a proszélütosz jelentése ugyanonnét táplálkozott, ahonnét Philo: pogány olvasóknak írt, akik nem ismerték ezt a kifejezést. Josephus leírta a zsidóságba betért római nőnek, Fulviának történetét, mint proszélütosz tojsz judájkojsz-t.
Használta egyszer Josephus a theoszebész-t, az istenfélőt is (Ant.20,195). A
prozelita jelentése Josephusnál általában a judájosz (Ant.20,39). A zsidóságot követőket tón Theón szebejn-nek (Ant.20,34), vagy tojsz judájon khárejn (Ant.20,38),
vagy judájdzejn-nek (Bell.2,463) mondja, ami azt jelenti, mint a Galata 2,14-ben,
ti. zsidó erkölcsök és parancsok szerint élni.
3.2.4. Zsidó feliratok
A Philo proszélütosz fogalma ott van a zsidó feliratokon is. Majdnem minden
római felirat a zsidó katakombákból származik. Oda temették el a prozelitákat,
a zsidók közé, ellentétben az istenfélőkkel, akik nem lettek teljesen zsidóvá, ők
pogány környezetben nyugszanak. Ez azt jelenti, hogy a prozeliták csakúgy, mint
a zsidók szigorúan el voltak különítve a nemzsidóktól, így az istenfélőktől és a
pogányoktól. A feliratok pontos közlésekkel szolgálnak. Egy 3,5 éves kislányról
kiderül, hogy prozelitaként zsidó. Néha feltüntették a régi pogány nevet is a zsidó
mellett. Az arám nyelvű Assuan-i irat (Kr. e. 416) egy egyiptomi prozelita áttérését rögzítette „As-Hor” név alatt, ami a „Natán” név alatt áll (J.B.Frey: Corpus
Inscriptiorum Iudaicarum.1952. (A 44) 384.). Az 523-as felirat jelzi a prozelita nő,
Veturia-t zsidó nevével: Sára. A theoszebész is egy olyan zsidó név, amit gyakran
használtak (Frey (A 49) 256). Egy zsidó ossuariumon Jeruzsálemben megjelenik
egy Júdás nevű prozelita, Laganion ﬁa: Judátosz Lágánionosz proszélütu (S.Klein:
Jüd.-palestinisches Corpus inscriptorum. 1920. 24-26. 1385. felirat). Az apjától
való megkülönböztetés tehát a zsidó néven keresztül történik. Egy másik jeruzsálemi feliraton Mária nevű prozelitát találunk, kinek zsidó neve Mirjám volt (462.
felirat). Itáliai felirat említi prozelitákról, hogy köztük 6 nő, és 2 vagy 3 férﬁ volt.
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Megneveznek egy rabszolgát és egy rabszolganőt is (Frey (A 49) 255), és egy
adoptált gyermeket (Jhbch. für die Gesch. der Juden u. des Judt. II.1861. 259-324).
Istenfélők mindössze 8 feliraton szerepelnek a theoszebész elnevezés alatt. A 748.
felirat: toposz (e)jud(áj)on tón káj theoszeb(o)n (Frey (A 43) 14).

3.3. A proszélütosz/gér a késői zsidóságban
A palesztinai, kései zsidó nyelvben a proszélütosznak pontos hasonmása a gér,
amely már elveszítette korábbi társadalmi töltését és pusztán vallási fogalommá
vált. A proszélütosz-gér ekkor már a brit milával betértet jelenti és jelentősége
jóval nagyobb, mint a hellenisztikus időszakban. Betért a zsidóságba a herodiánus
királyi ház. A heródiánusok az idumeaiaktól származtak (Josephus, Ant.14,8), és
Johannes Hirkanuson (135–104) keresztül kényszerrel tértek be a zsidóságba (Jos.
Ant.13,257), tehát prozeliták voltak. Ők azonban nem tettek eleget annak a zsidó
hagyománynak, hogy a trónra zsidó király kerüljön (Jos.Ant.14,403; Bává Vátrá
3b). A rabbinikus exegézis itt az Deuteronomium 17,15-re hivatkozik: „Csak azt
emeld magad fölé királlyá, akit Istened, az ÚR kiválaszt. Atyádﬁai közül emelj
királyt magad fölé; nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyádﬁa!” Így
a heródiánusok bitorlóként jelentek meg a nép előtt. Nagy Heródes megvetésre
méltó hémiúdajosz volt, és így méltatlan a királyi trónra (Jos.Ant.14,403). Nagy
Heródes udvari történészének, Damascenusnak adata, miszerint Heródes az első
babiloni fogságból visszatért zsidóktól ered (Jos.Ant.14,9) apologetikus kísérlet
volt a származás elhomályosítására (Jos.Ant.14,9). A zsidó misszió legnagyobb
sikere Isatesnek, Adiabene királyának megnyerése volt, továbbá anyjának Helénának és testvérének Monobasusnak prozelitizmusa (Jos.Ant.20,34-48), az egykori
Asszíria főtartományában, a pártusok vazallus államában, a Tigris partján. Először egy Ananias nevű kereskedő, diaspóra-zsidó indította el a zsidóság felé, majd
egy palesztinai zsidó: Eleázár felszólította arra, hogy tartson ki a Törvény mellett, a rituális szabályokkal együtt. Végül Isates vállalta a teljes betérést. Josephus
tanúsítja, hogy sok görög betért zsidónak, főleg asszonyok, kiknek a betérés is
könnyebb volt. Egyptomi prozelitákról mondja el Philo, hogy kitűntek erkölcsi
tisztaságukkal és emberszeretetükkel. Sok követője volt a zsidóságnak Rómában.
Tacitus érthetetlennek tartja, hogy a rómaiak hagyják magukat körülmetéltetni.
Juvenalis mulat a római apákon, akik gyermekeiket a zsidóságba vezetik.
A római birodalom demográﬁai csúcspontján (Kr. u. I.–III. sz. fordulója)
a zsidóság tette ki optimista becslés szerint a népesség tizedét, ideértve a zsidó
diaszpórát is. Az egykori zsidóellenes irodalom (Manetho, Apion, Cicero, Seneca, Tacitus, Juvenalis, Horatius) erőteljes zsidó jelenlétről tanúskodnak. Hadrianus császár (117–138) a körülmetélés és a betérés tiltásával megpróbálta a zsidóság terjedését megakadályozni. Ekkor (Kr. e. 140) térnek be a zsidóságba az
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idumeaiak, az itureaiak és a moabiták. A Talmud szerint: „A Szent, áldott legyen,
Izráelt csak azért szórta szét a népek közé, hogy ezzel magához csatlakoztathassa a prozelitákat.”(Peszáchim 87b). A rabbik missziós buzgóságának fontos célja
volt az, hogy Izráelből a bálványok teljesen eltűnjenek, onnét is, ahol nem laktak
zsidók.
Az ún. „Záró ima” (Olénu) mondja: „Azért reménykedünk Benned, Örökkévaló Istenünk, hogy meglátjuk hamarosan hatalmas dicsőségét, hogy eltávolítod a
bálványokat a földről és az álistenek irtva kiirtatnak... ismerjék el és tudják meg a
világ minden lakói, hogy Előtted meghajol minden térd... Magukra veszik mindnyájan királyságod jármát, hogy uralkodjál rajtuk hamarosan, mindörökké.”
Az első zsidó felkelésben találkozunk az ostrom alatt egy szabadcsapatnak a
vezetőjével, aki Jeruzsálem egy részének ura is volt, Gischala Johannes ellenfeleként Giórá Szimon-nal (Josephus, Bell. 2,51; 2,652; 5,11; 7,154), vagyis hüjosz
Szimon-nal (Bell. 4,503). Tacitus (Hist.V,12) Bargiora néven említi, tehát arámul:
Semuél bár Giórá, vagyis Simon apja prozelita volt.
Az apokrifokban Tóbiásnál találjuk meg (1,8) és 3-szor a Damaszkuszi Iratban (6,21; 14,4; 14,6). Tóbiás alamizsnáját elfogadják az árvák, az özvegyek és
a prozeliták, akik magukat Izrael gyermekeihez kapcsolták. Ezen három csoport
megemlítése a Deuteronomium 14,29-re és 27,19-re megy vissza. Az 1QS 2,19
és 6,8 mutatja a qumráni esszénusok belső szervezetét. Három csoport van, a 4. a
gérim. A közösség vallási szerkezete 4 csoport volt: papok, leviták, izraeliták és a
gérim, mely megfelelt a rabbinikus elvárásoknak (Kiddusin 4,1). A gérek, tehát a
prozeliták kötelesek voltak templomadót ﬁzetni, a nemzsidóknak, a nochrim-nak
és a szamaritánusoknak azonban nem kellett (Sekálim 1,5).

3.4. A prozelitizmus és a rabbinikus zsidóság
A rabbinikus irodalomban a gér pogányt jelent. Később vallási fogalom lett
(Sekálim 1,3; 1,6). A levitákat, izraelitákat és a prozelitákat ekkor már szembeállították az asszonyokkal, rabszolgákkal és a kiskorúakkal. A gér alak mellett megtaláljuk a feminin gijóret formát (Menáchót 44a). A köznapi héberben a gérből lett
a hitgájér, a zsidóságból betértek jelzésére. A gájér annyit jelent, hogy „zsidóvá
lenni”. Eszter 8,17: hitjáhád vagy jehudi „zsidónak lenni”. Voltak „álprozeliták”
is, hamis gérek, akik áttértek, de pl. egy nemzsidóval házasodtak össze, vagy az
ún. oroszlán-prozeliták (2Királyok 17,25), akik félelemből tértek át. Így nevezték
a névlegesen áttérő szamaritánusokat. Voltak álmodozó prozeliták, akiket ábrándozásuk vezetett el a betéréshez (Jevámót 24b). Voltak erőszakkal prozelitává tettek (Kiddusin 4,1), ennek példája a gibeoniták a Józsue 9. fejezetében. A Semóne
eszrében imádkoznak az igaz idegenekért „veál-géré hácedek”. Az igaz prozelita
elnevezése volt a gér emet is.
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3.4.1. Viták
3.4.2. A gér tósáv és a jiré sámmájim
A nemzsidók kategóriájába tartozott a gér tósáv, a fobumenoj tón Theón, akiknek
nem volt brit milá-juk, de a noéi törvényeket és a zsidó parancsok egy részét megtartották. A szebomenoj tón Theón szabadabb és jobb fordítás. Ezek voltak más
néven a jiré sámmájim. Rabbi Jehosua mondta (Kr. u. 90): „A népek között is vannak igazak, akiknek van része az eljövendő világban.”(Szánhedrin 105a). A rabbinikus zsidóság vezető iránya visszautasította a jiré sámmájim-ot, mely palesztinai
tradició volt; szemben a hellenisztikus diaspóra zsidósággal, ahol a jiré sámmájim
a gér tósáv kategóriájába került. A későbbiekben feledésbe merült a szembomenoj
tón Theón fogalma és a III. sz. közepén a rabbik már nem is tudják, kit kell a jiré
sámmájim alatt érteni.
A prozeliták megítélése a különböző volt. Hillél azt mondta: „Tartozz Áron ﬁaihoz, ez annyit jelent, hogy szeretni az embereket és a Tóra közelebb jön” (Ávódá
Zárá 1,12). Sámmáj (Sábát 31a) elfogadta a betérést, holott a pogány még nem volt
elég felkészült ismereteiben. Eliezer ben Hirkanos szerint (Kr. u. 90): „A prozeliták
természetük szerint rosszak, értelmük még mindig a bálványok felé fordul” (Bává
Meciá 59b; Gittin 45b). Könnyen visszaesnek a pogányságba (Ávodá Zárá 24a).
A prozelita szimpátia a II. században kezdődik. Hadrianus alatt Antonius Piusig
lehetetlenné vált a betérés. Ekkor írja a Midrás (Gérium 4,2 az Exodus 22,20-hoz),
hogy Ábrahám és Dávid prozeliták voltak. Egy példázat szerint a szarvas, melyhez
fogható állat nincsen, nem a pusztában alszik, hanem a király kisborjával együtt
a karámba megy, ezért a király különösen szereti. Így van Isten is a prozelitával,
aki elhagyta népét, családját, hitét, házanépét és a zsidóságba jött. A Jevámót 24b
mondja: A Messiás napjaiban már nem fognak prozelitákat fölvenni. Ők a zsidó
Törvényt nem meggyőződésből követik, és háborús veszélyben, Góg és Mágóg
ellen ismét elesnek majd (Ávodá Zárá 3b). A Niddá 13b szerint a prozeliták bűneik
miatt Izráél érdemeit csökkenteni fogják, és így késleltetik a Messiás eljövetelét.
Rabbi Chelbos (III.sz.) mondta: A prozeliták olyan terhesek legyenek Izraelnek,
mint egy leprás (Jevámót 47b). Ez a negatív magatartás azonban nem a zsidóság
jellemzője volt a prozelitizmussal szemben. A rabbinikus álláspont összefoglalása
ez lehet: „A prozelita hasonlít egy most született csecsemőre” (Jevámót 62a).
A prozelita Aquilának mondták: Te tanulhattál volna Tórát anélkül is, hogy
körülmetéltek volna ! – Aquila így válaszolt: Sohasem tanulhat egy ember Tórát,
ha ő magát előbb körül nem metélteti. (Tanchum 92a). Eliezer ben Hirkanus a
prozelitizmus ellenzőjétől kérdezte Aquila: „Ez az a szeretet, amit az ÚR nyújtott
a prozelitának, írva van róla: Ő szerette az idegent, kenyeret és ruhát ad neki.” Ekkor Rabbi Eliezer ben Hirkanus dühös lett, Rabbi Josua pedig így szólt: „A kenyér
a Tórát jeleneti, a ruházat a táliszt. Az az ember, aki méltó arra, hogy megkapja a
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Tórát, el is fogja sajátítani követelményeit, lányai beházasodhatnak a papságba és
unokái égőáldozatot mutatnak majd be az oltáron” (Genesis Rabba 70,5). Rabbi
Eliezer ben Hirkanus a kitért prozelitákra mondta: „Visszatérnek ördögi útjaikhoz” (Bává Meciá 59b). Ezt is mondta: „Ha valaki őszinte szándékkal jön hozzád, hogy betérését kérje, ne utasítsd el, ellenkezőleg: bátorítsad!” Josephus említ
egy hellén prozelitát, aki aposztatált és visszatért a sátáni útra (Apion. 2,123).
A Templom pusztulása utáni szöveg mondhatja: „Hazug prozeliták, akik teﬁlint
viselnek a fejükön és karjukon, ciciszt a ruhájukon és mezuzát helyeznek az ajtófélfájukra. Amikor Góg és Mágóg háborúja elkövetkezik, mindegyik leveszi majd
ezeket a kötelmeket és a maga útját fogja követni” (Ávodá Zárá 3b). A Bar Kochba-féle szabadságharc idején az „akadályozzák a Messiás eljövetelét” kifejezés
a prozelitákra vonatkozott (Niddá 13b). Rabbi Nehemiá azt tanította, hogy az a
prozelita, aki azért tér be, hogy megházasodjon, vagy oroszlánprozelita (2Királyok 17,24-28), vagy akik egy álom miatt, vagy Eszter és Mordecháj prozelitái
nem tekinthetők betérteknek, kivéve, ha a jelenben tértek át (Jevámót 24b), azaz
politikai elnyomás, üldöztetés idején. Amikor Rabbi Simeon ben Jocháj meglátta
Juda ben Gérim-et, egy prozelita ﬁát, aki keresztül eljutott az uralkodóhoz a rabbinak a rómaiakat érintő kritikája ezt mondta: „Ez még a világon van?”, rászegezte
a szemét és egy halom csonttá változtatta (Sábbát 33b-34a). Másutt azt olvassuk:
„A prozeliták, akik Mózessel hagyták el Egyiptomot, készítették azt (ti. az aranyborjút) és mondták Izráelnek: Ezek a ti isteneitek” (Exodus Rabba 42,6). Rabbi
Eleázár azt is mondta, hogy „bárki, aki barátjává tesz egy prozelitát, úgy tekinthető, mintha ő alkotta volna” (Genesis Rabba 8,4).

3.5. A proszélütosz az Újszövetségben
3.5.1. proszélütosz
A prozelita kifejezés négyszer jelenik meg az Újszövetségben:
1. A farizeusok elleni jézusi jajkiáltásban (Máté 23,15). A farizeusok nagy erőfeszítése mögött ott áll a hellenisztikus zsidóság lazább és a palesztinai farizeusi zsidóság szigorúbb missziósszemlélete, akik megkövetelték a körülmetélést.
A farizeusok az áttérítettet saját zsidó szemléletükre is áttérítették, ezért lettek,
hüpokritész, hipokritává, képmutatóvá, és a hüjosz geennész, a gyehenna ﬁai. Jézus nem a zsidómissziót utasította el, hanem a hipokrita hozzáállást.
2. Az Apostolok Cselekedetei 2,11-ben a jeruzsálemi pünkösdön résztvevő
népcsoportok listája található, melyben ott vannak judájoj te káj proszélütoj, vagyis született zsidók és betért zsidók, prozeliták.
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3. Az Apostolok Cselekedetei 6,5-ben szereplő 7 diakónus között van Nokolaosz, és utána áll magyarázatként: proszélütosz antiokheusz. A többiek tehát zsidók voltak, Nokolaosz pedig antiochai betért.
4. Az Apostolok Cselekedetei 13,43-ban található kitétel egyedülálló: polloj tón
judájon káj tón szebomenón proszélütón. . Az Apostolok Cselekedeteiben mindig
együtt vannak a judájoj és az iszráélitáj, valamint a szebomenoj (vagy fobumenoj)
tón Theón. Az „istenfélő prozelita” elnevezés tárgyi tévedésként, elírásként hat.
3.5.2. szebomenoj/fobumenoj tón Theón
Ezen kifejezés csak az Apostolok Cselekedeteiben található, az Apostolok Cselekedetei első részében a fobumenoj tón Theón, a másikban pedig a szebomenoi tón
Theón. A palesztinai ősgyülekezet szemlélete a palesztinai zsidó szemlélet volt: akik
körülmetélkedtek, a Tóra egészét elfogadták, azok lehetnek Jézus üdvrendjének részesei. Péternek szemére hányják az Apostolok Cselekedetei 11,3-ban Kornélius,
római századoshoz való hozzáállását, aki az Apostolok Cselekedetei 10,2.22 szerint
csak fobumenosz tón Theón volt. Péter látomásban megbizonyosodik arról, hogy a
fobumenosz tón Theón magatartás elegendő a Jézushoz való kapcsolódásra.
3.5.3. A páli misszió
Pál az Apostolok Cselekedetei szerint mindig a zsinagóga közelében prédikált, zsidóknak és görögöknek, akik közül sokan látogatták az istentiszteleteket. A hellénesz fogalmának helyére a fobúmenoj tón Theón (13,16; 13,26)
vagy a szebomenoj tón Theón lépett (16,14; 17,17; 18,7). Egyszer előfordult a
szebomenoj hellénesz is (17,4). Az Apostolok Cselekedeteinek ábrázolása szerint
Pál a szebomenoj tón Theón vonalat képviselte Antiochiában, Piszidiában (13,48),
és Thesszalonikában (17,4): tón te szebomenón hellénon pléthosz polü. Ugyanígy
Bereában (17,2), Ikoniumban (14,1) és Korintusban (18,4) is. Így Pál ellentétbe
került honﬁtársaival és pl. bevádolták Gallio előtt (18,13).
Pál nem a palesztinai, hanem a diaspórai misszionálás útját követte. Elsődleges volt a monoteizmus, melynek előzményeként olvassuk Aristeas levelét (132):
„Isten, min bíró, mindent lát ami a földön történik és semmi sem marad rejtve
előtte.” Teremtéstörténet-magyarázatát Philo ezzel fejezi be (Opif. mundi 170172): „Öt dolgot tanít Mózes a teremtéstörténettel: 1. Isten örökkévaló; 2. Isten
egyetlen, 3. létrejött a világ; 4. egy világ van; 5. Isten szüntelenül gondoskodik a
világról.” A Pál utáni misszió is ezen az úton járt, így Hermas első parancsolata:
„Mindenekelőtt hidd, hogy egy az Isten, aki mindent megteremtett és elrendezett,
a nemlétezőből alkotott meg minden létezőt, mindennek Ő ad helyet, de Ő az, aki
helyhez nem köthető! Higgyél hát benne, és féljed Őt!”
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4. A prozelitizmus története a Talmud után
4.1. A középkor a X. századig
A Kr. u. első évezredben nagy számban éltek prozeliták Dél Arábiában, a falasák
Abesziniában, a mavambu négerek a Loangoparton, a Kala-Izrael Indiában, a kínai zsidók Honau tartományban, a zsidók a Kaukázusban, és a VIII. században
a kazárok jelentős része. Júda Halévi felépítette apologetikus művét, a Kusarit,
a kazárok betérési eseményére. Istenfélők éltek az ókorban Chersonesosban és
környékén a Fekete-tenger mellett, egészen a III. századig, majd beolvadtak a kereszténységbe. Perzsiának „Mesech” tartományában éltek prozeliták, akik töröktatár eredetűek lehettek. Juvenalis (100 körül) a 14. szatírájában ír a rómaiaknál
elterjedt zsidó szokásokról. A római császárok Domitianus óta akadályozták a zsidó hitterjesztést.
A III. században még létezett egyfajta sikeresnek mondható zsidó misszió. Az
egyházatyák polémiája a zsidók ellen részben ennek is betudható. Szent Ágoston
a „De civitate Dei” XX,30,3-ban ír újonnan megtérített zsidókról. Hangsúlyozza,
hogy a zsidóság több mint a pogányság, ugyanakkor elégedett azzal, hogy az ő
idejében nem voltak zsidók Jeruzsálemben. Constantinus 315-ben megtiltja a zsidó hittérítést és a kiért zsidó kicsúfolását is. Később elrendelte, hogy ha a zsidók
a keresztény hitről a pogányságba visszatért rabszolgákat zsidó hitre térítik, akkor
elvesztik őket. Így viszont sok rabszolga betért zsidónak, ekkor megszigorították
a törvényt. Később még elrendelte, aki zsidó hitre tér, elveszti vagyonát, azt a
zsidót pedig, aki rabszolgáját megtéríti száműzik vagy megölik. II. Theodosius
415-ben kényszerítette Gamliel pátriárkát, hogy keresztény rabszolgáit átadja az
egyháznak. A középkorban néhol zsidó liturgikus elemek kerültek be az egyház
imaéletébe.
A gótok 508-ban elfoglalták Arlest a frankoktól, akik akkor még ariánusok
voltak. Arles püspöke, Caesarius még a templomi kegytárgyakat is pénzzé tette,
hogy kiváltsa a foglyokat, nehogy áttérjenek ariánus vagy zsidó hitre. II. Alarich,
a nyugati gótok király 506-ban elrendelte, hogy a zsidó hitre áttérő vagyonát elveszti, aki pedig erre ráveszi, azt halálra ítélik. Epaon zsinata 517-ben a 15.can.
megtiltja klerikusoknak és laikusoknak a zsidók lakomáin való részvételt. A III.
Orleansi zsinat 538-ban a 13.can.-ban kimondta, hogy az egyház köteles védeni
a keresztény rabszolgákat zsidó uraikkal szemben. I. Gergely pápa megtiltotta a
zsidóknak, hogy keresztény rabszolgákkal kereskedjenek. A IV. Orleansi zsinat
541-ben a 31.can. elrendelte, hogy ha egy zsidó megtérít bárkit, az elveszti összes
rabszolgáját. Ha a zsidó elbocsátja rabszolgáját azzal, hogy betér zsidónak, ezt a
rabszolgának nem kell betartani. Toledói zsinatok szerint, ha egy zsidó meg akarta
téríteni keresztény rabszolgáját, nemcsak a rabszolgáját, hanem végrendeleti jogát
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is elvesztette. A Frank birodalomban a zsidó hitre tért rabszolga nem szabadult fel,
hanem a kincstár tulajdonába került. Jámbor Lajos korában a frankoknál tarthattak
a zsidók keresztény rabszolgát, csak vasár- és ünnepnapon nem dolgoztathatták
őket, és a királyi rendelet megtiltotta a papoknak, hogy térítsék a zsidók rabszolgáit. Agobard, Lyon érseke felháborodott Jámbor Lajos (814–840) zsidótörvényein. Kétségbe vonta a császári rendelet, miszerint a rabszolgákat nem lehet zsidó
tulajdonosuk akarata ellenére megkeresztelni. A IX. sz. közepén egy Bodo nevű
lelkész, udvari pap, 838 körül kivándorolt Spanyolországba, betért zsidónak, és
elvett feleségül egy zsidó nőt. Agobard érsek Bodo lelkész esetét a zsidó térítés
elrettentő példájaként említi. A 888-i mainzi zsinat 7. can. megtiltotta a keresztényeknek a zsidókkal való étkezést.

4.2. XI–XVI. század
1050-ben a spanyol zsinat 6.can. nemcsak a közös étkezést, de a közös házban
lakást is megtiltotta. IV. Henrik német császár két védelmi levelében kimondja,
hogy a zsidók rabszolgáit nem szabad megkeresztelni és elrabolni. Sens érseke
1080-ban keresztülvitte, hogy megtiltsa a zsidóknak keresztény rabszolgák tartását.
A középkorban sok meggyőződéses konvertita volt, sokan a klérus tagjai közül. Őket teológiai tanulmányaik és főleg az Új- és Ószövetség iratainak egybevetése vezette el a zsidósághoz. A prozelitizmus egyik jeles esete Obadja, norman
prozelitának története (kb. 1100), aki egy délolaszországi nemesi család sarja
volt. Történetét a fostati, ma Ó-Kairó egyik zsinagógájának genizatöredékeiből
ismerjük. Oppidóból származott, apja normann főúr volt. Felszentelésének első
évfordulóján álmot látott, ennek hatására betér a zsidóságba 1102-ben és felvette
az Obadja nevet. Ennek az indítéknak van párhuzama: Juda ben Dávid Hallévi
ugyancsak egy álom hatására tért keresztény hitre és megírta kitérésének történetét. Két álmának hatására tér az iszlámra 1163-ban Maraghában Samaual alMaghiribi is. Obadjának menekülnie kellett, bejárta Sziria, Palesztina, Babilónia
és Egyiptom zsidó gyülekezeteit. Fostatban telepedhetett le, erre vezetett akkoriban az európai prozeliták útja. Scheiber Sándor főrabbi, a pesti Rabbiképző egykori igazgatója, amikor először kiengedte a „jó” Kádár kormány a vasfüggönyön
túlra, rögtön azonosította a Budapesten lévő Kaufmann-Geniza Obadja kéziratát a Cambridegeben és New Yorkban lévőkkel. Scheiber Sándor felfedezte a
legrégibbb lejegyzett zsidó dallamot. Obadja írt és másolt, és neuma-jelzésekkel
látta el a zsidó imaszövegeket. A „Báruch hágever” gregorián dallamvilágot hordoz, hisz a mediterránumnak egy volt a zenei anyanyelve.
A korszak nagy alakja, Maimonides nagyra becsülte a prozelitákat: „Az ember,
aki elhagyja atyját és születési helyét, és népének birodalmát, amikor azok erősek
voltak” (Resp. Rambam. ed. Freimann. no. 396). Az ókairói zsinagóga genizájába
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kb. 50 töredéket találtak, amelyek a zsidóságba betértek konversiói voltak. A IX–
XI. században talán 15 000-en is betérhettek a zsidóságba Európában és a Közel-Keleten. A prófétikus kabbalista Ábrahám Abulaﬁa (1240–1291) megkísérelte
messianisztikus szándékkal a pápát megtéríteni. Ugyanezzel próbálkozott egy zsidó álmessiás, Slómo Molhó is (1500–1532).
1096-ban sok ezer német zsidó (kb. 4000–12000) halt hitéért vértanúságot, köztük prozeliták. Xanten városát jún. 27-én támadták meg a keresztesek, sok zsidót
megöltek, köztük R. Moses prozelitát. A mainzi zsidóüldözésben egy nemzsidó
nő ﬁa áldozta fel életét elsőnek zsidó hitéért. Az 1215-ös lateráni zsinat elrendeli,
hogy a zsidók rabszolgáit kívánságukra meg kell keresztelni. III. Ince hangsúlyozza, hogy így akarja a zsidó propagandát megakadályozni. Kérte a francia püspököket a zsidók elnyomására, hogy ne tarthassanak keresztény szolgát. 1209-ben a
Dél-francia zsinat elrendelte, hogy nem lehet keresztény szolgája zsidónak, aki ezt
ellenzi az eretnek. IX. Gergely pápa panaszkodott a német papsághoz írt levelében, hogy egyes zsidók keresztény szolgáikat megtérítik, vannak önként betérők a
zsidóságba. 1255-ben a zsinat Pont Audemerben, az 1259-i mainzi zsinat a 8. can.,
az 1267-es bécsi zsinat a 16.can. tiltja a közös étkezést a zsidókkal, a keresztény
szolgák tartását. 1270-ben a franciaországi Ábrahám ben Ábrahám került máglyára Wiesenburgban. Köztiszteletnek örvendő szerzetes volt, és elmenekült az
országból, amikor prozelitává lett: „Elvetette a képmásokat és menedéket keresett
az Élő Isten szárnyai alatt.” Ekkor került még máglyára két másik prozelita: R.
Izsák és R. Ábrahám, aki korábban francia szerzetesrendi elöljáró volt.
Kasztilia a XIII. században két vallást nyomott el egyszerre, a zsidót és az
iszlámot. X. Alfonz 1252-ben megtiltotta, hogy zsidó felvegye az iszlámot, mások
meg a zsidó hitet. A büntetés: örökös rabszolgaság. Tiltják zsidók és keresztény
nők viszonyát, a zsidó hittérítő propagandát. A szülőknek jogukban állt gyermekeiket megfosztani öröklési joguktól, ha mohamedán vagy zsidó hitre tértek. Ez
gyakorlat volt. Zaragoza hitközségét 1311-ben beperelték II. Jime királynál, hogy
egy kitért zsidót rávettek a visszatérésre. Hasonló esetért a hitközséget később
pénzbüntetésre ítélték.
IV. Béla 1234-ben esküt tett, hogy többek között kiirtja a prozelitákat (1235–
1270), később azonban türelmes lett. Európában elindult a gettósítás. A XV. századból fennmaradtak adatok zsidók kényszer lakhelyeiről, zsidók és mórok kötelesek voltak elkülönülten élni. Rabbi Méir-Rothenburg (XIII. sz.) responzumai
alapján tudjuk, hogy a zsidók Németország sok városában bizonyos utcákban
élhettek. A XV. századi inkvizíció fellépett a marranosok ellen, mert állítólag ki
akartak vándorolni, hogy visszatérjenek a zsidó hitre. 1489–1490-ben állítólag
keresztényeket térítettek meg, és megakadályozták egyes zsidók kitérését. Több
zsidót kivégeztek. 1434-ben megtiltotta a bázeli zsinat keresztényeknek zsidó lakomán, ünnepségen a részvételt. A XIII. századtól kezdve a prozelitákra jóformán
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egész Európában halálbüntetés várt. Augsburgban 1264-ben vértanúságot szenvedett egy Ábrahám nevű prozelita.
A Sulchán Áruch (Jószéf Káró (1488–1575) haláchikus törvénygyűjteménye)
ﬁgyelembe vette a súlyos állapotokat, és elrendelte, hogy a betérőket ﬁgyelmeztessék a következményekre. Prozelita nő gyermeke a Sulchán Áruch szerint teljesen zsidónak számít, ha az anya állapotos volt, mikor betért. Luther Márton a
zsidók szemére vetette, hogy a keresztényeket az ő vallásukra akarják átvinni. A
reformáció megindulásával a tilalmakat a protestáns hatalmak átvették, és kemény
jogi megszorításokkal megnehezítették a betérést, bár teljesen meggátolni nem
tudták. Husz János és Luther Márton korában sokan zsidó részről messiási jelnek
értékelték azt, hogy sok keresztény áttért zsidónak. A prozeliták kapcsolatban voltak a zsidó nyomdászattal Amszterdamban és más német városokban, Konstantinápolyban és Szalonikiben. Egy 1494–96 közt Jeruzsálembe látogató keresztény
elmeséli, hogy találkozott három szerzetessel, „akiknek 3 évbe telt, míg a keresztény hitről áttérhettek a zsidóra” (Die Pigerfahrt des Ritters Arnold von Harft. ed.
E. V. Groote, 1860. 187.).
Erdélyben a XVI. században elindult egy szombatos mozgalom Péchi Simon
szellemi vezetésével 1868-ban áttértek zsidó hitre. A holocaust végzett velük.
Lakhelyüket pedig, Bözödújfalut Csaucseszku árasztotta el vízzel. Nincs bizonyíték betérésekre, melyről a Ortodox Egyház tett jelentést a Moszkvai Fejedelemségen a XV. század végén és a XVI. század elején. Oroszországban keletkezett a
Subotnikik szektája, a „szombat-ﬁgyelők”, akik a mai napig megvannak, sokan
közülük hivatalosan is betértek és Palesztinába kivándoroltak. A kommunista forradalomig érvényben volt Oroszországban a betérési tilalom, és minden Oroszországban nyomtatott könyvben, amelyek a prozelitákról rendelkeztek, hozták azon
megjegyzést, hogy „ezek az előírások csak azokban az országokban érvényesek,
amelyben az állam törvénye szerint a betérés megengedett”.
Litvánia és Morávia zsidó vezetősége szigorúan büntette a zsidó térítő tevékenységet, vagy a betérteknek nyújtott segítséget a hatóságoktól való félelem miatt. Amikor Lengyelországban a XVI. században a lutheranizmus terjedni kezdett,
sokszor érte őket katolikus részről a zsidózás vádja. Cathrine Weigel, egy krakkói
tanácsos özvegye, vonzódott a zsidó hithez és ki is tartott mellette. Tíz évig folyt a
per ellene, 80 éves volt. 1539-ben máglyán elégették. Halála előtt ezt mondta: „Istennek nincs felesége, sem ﬁa..., mi az Ő gyermekei vagyunk, és mindenki, aki az
Ő útján jár, az Ő gyermeke.” A zsidókat hamisan vádolták azzal, hogy prozelitákat
csempésztek Törökországba. Az ügyet Litvániában vizsgálták ki.
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4.3. XVII–XIX. század
A XVII. században az Ibériai félszigeten sok keresztény tért be zsidónak látva a
marannosok hősiességét, mellyel zsidóságukat akarták visszanyerni. Köztük volt
Diego de Assumcao, ferences szerzetes, betért zsidónak és 1603-ban Lisszabonban máglyán elégették.
Potocki Valentin, lengyel herceget egy öreg zsidó tanította a zsidóságra Párizsban. Amszterdamban betért zsidónak. Visszatérve Lengyelországba egy zsidó szabó ﬁa feljelentette a keresztény hatóságoknál. Megkínozták, de zsidóságát
nem adta fel, 1749-ben, Sávuot másnapján máglyán megégették Vilnában. A zsidó
közösség egy tagja leborotválta a szakállát, és kereszténynek öltözve, az őrt megvesztegette és összeszedte Potocki hamvainak egy részét és eltemették a vilnai zsidó temetőben. Nagy fa nőt sírja mellett, amelynek ágai emberi kezekre és lábakra
emlékeztettek. Zarándokhely lett. Potocki zsidó neve Ábrahám ben Ábrahám volt.
Azóta vandálok szétverték a fát és a héber feliratos kis építményt is. 1716-ban két
keresztény asszonyt végeztek ki Dubnovban betérés miatt: Davidova Marianát és
Vojciechova Marianát. 1738-ban egy Alexander Voznitzsin nevű tengerésztisztet
égettek meg Oroszországban ugyanezért, azzal a zsidóval, Baruch ben Leibbel
együtt, aki erre késztette őt.
A XVII. században elsősorban Nyugat-Európa vezető, intellektuális zsidó
társadalmi rétegeiben csökkent a kereszténység iránti ellenszenv. A tendencia az
volt, hogy a kereszténységet ne bálványimádásnak, hanem Noé ﬁainak tartsák. A
vallási türelem elbátortalanította a különböző vallások aktivistáit. A francia forradalommal és az emancipációval meginduló kor sok kitérést hozott a zsidóságból.
Ennek ellensúlyozására a liberális zsidóság erőfeszítéseket tett új tagok felé. Az
1860-as év 850 000-ről 1940-re 12 millió fölé emelkedett a zsidóság lélekszáma
a világon. Ez egy 15%-os népességnövekedési arány volt a világban, míg a világ
népessége ebben az időben 1,8%-kal emelkedett (S. W. Baron). Ebben némi része
lehet a prozelitizmusnak is.

4.4. XX. század
A zsidóknak az USA-ba való bevándorlása, a történelemben először nem ütközött akadályba már meglévő vallásos kultúrától. Ehhez hozzájött még az is, hogy
tényleges elnyomás nélkül élhettek. Ez egyfajta missziós igyekezetet is adott, pl.
Israel Ben Ze’ev (Izraelben) és a Ben Maccabin keresztül az USA-ban. Rabbi
Alexander Schindler, az Union of Hebrew Congragations elnöke követelte 1979ben a zsidóság fáradozását a betérések újraélesztésére. A sok vegyes-házasság és
elvándorlás tették ezt indokolttá, a „túlélés” biztosítására. Sokan visszatértek a
zsidóságba, részben a holocaust traumáján okulva. Őket több helyen gondozzák
176

(pl. ortodox zsinagóga Berkeley-ben, Mt. Zion Jeruzsálemben). Csak Amerikában
van nagyszámú prozelita, mert a XIX. századig sok néger betért és most négerzsidó hitközségeket alkotnak.
Napjainkban inkább a házasság a betérés motívuma, de jelen van a meggyőződésből való betérés is. A rabbinikus hivatalok ma sem könnyítnek a felvételi
procedúrán. 1948–1968 között 2288 prozelitát fogadott el az izraeli rabbinikus bíróság a 4010 jelentkezőből. Az 1970-es évtől az engedékenyebb vonal került előtérbe az oroszországi alija miatt, hisz rengeteg vegyes-házasságban élő jött. 1970ben mondták ki az ún. Hazatérési Törvényt. A törvényt kiterjesztették a vegyes
házasságban élő házastársra, gyerekre, unokára, akik a halácha szerint nem voltak
zsidók. Másrészt – bár Izraelben csak a hálácha szerint áttértek lettek zsidónak
regisztrálva –, az emigránsok esetében a reform és konzervatív rabbik által végzett
betéréseket a polgári hatóságok elfogadták. A minimumra kellett csökkenteni a
nehézségeket, mert az ortodox rabbinátus személyi jogokat is meghatározó törvényes testületként működik Izraelben. 1971-ben az Izraeli Vallásügyi Minisztérium
iskolákat létesített a betérőknek, a Sa’ad és Lavi ortodox kibbucokban.
1955-ben megalapították a World Union of the Propagation of Judaism-ot (A
Judaizmus Terjesztése Világszervezet), abban a hitben, hogy elérkezett az idő a
judaizmus számára, hogy térítő tevékenységbe kezdjen. A szervezet kiadványa
a Jedion. Néhány lépésük eddig eredménytelen volt, pl. a Chuetas-ok, a BaleárSzigetek marranos lakói között, akik egykor kényszer hatására katolizált zsidók.
Többször próbáltak áttelepíteni őket Izráelbe, de ők visszamentek Mallorcára.
Magyarországon a rendszerváltás óta évente kb. 10-20 fő a betértek száma, a
háború utáni évtizedekben ennek kétszerese lehetett. A betérések okai házasság és
temetés, vagy hitbeli indíték.

5. Zsidó misszió – keresztény misszió
A keresztény misszió a zsidóság hellén misszióját vitte tovább, tehát nem a palesztinait. A kettő között a lényegi különbség ugyanaz, mint ami a kereszténység
első nagy tanácskozásának, a jeruzsálemi zsinatnak a témája volt, vagyis követni
a körülmetélés, a Tóra törvényeinek és a liturgikus élet összes szabályának a betartását és így hinni Jézus Krisztusban, vagy elfogadni a monoteizmust, a noéi
törvényeket és hinni Jézusban, a messiásban. A páli misszió, ma így mondanánk a
zsidó hitélet „holdudvarából” térített, vagyis a reménybeli zsidósághoz betérőket
elhívta a zsinagógától. Ez hasonló ahhoz, mint amikor ma létrejön egy új protestáns keresztény irányzat, közösség és híveit a nagylétszámú keresztény egyházakban, illetve környékükön élő közömbös, vagy tájékozódó, vallási kapocsra éhes
emberekből építi ki. Ez a nagylétszámú keresztény egyházakkal feszültséghez
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vezet. A palesztinai, rabbinikus, többek között farizeusi csoportok missziós irányzatát nevezhetjük egyfajta vallási konzervativizmusnak is, míg a hellén-zsidóság
missziója ehhez képest liberális volt. A kereszténységben, melynek indulásakor
létezett a zsidó missziós felfogás mintájára mindkét irányzat az őskeresztény palesztinai gyülekezetekben, később a liberális győzött, a páli misszión keresztül.
A keresztény misszió tehát alapképletében a pogánymisszió mintájára működött.
Jogos-e, ha a magam hitét meggyőződéssel hiszem és azt tettekre is váltom,
téríteni meglévő vallási közösségemből, illetve annak vallási holdudvarából kiszakítani a hívőket, és a magaméba átvinni? Ehhez mindenkinek joga van, ha ezzel
nem sérti meg a másik személyiségjogait, identitását. Tehát, ha a másik ebből nem
kér, akkor azt nincs jogom ráerőszakolni. A kereszténység 2000 éves története
folyamán a missziós tevékenységet lényegi elemének tartotta és azt gyakorolta is,
sokszor nem jézusi eszközökkel. Nem tudta tolerálni mások misszióját, főképpen
nem a zsidókét, európai történetének jelentős részében.
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A tóraolvasás törvényei és szokásai
A Tóra-szekrényből kivett Tóra-tekercset körmenetben kísérik végig a zsinagógában a felolvasás előtt és után. A körmenet alatt a gyülekezet áll. A rabbinikus tekintélyek szerint a Leviticus 19,32: „Ősz fő előtt kelj fel, s tiszteld az öregember személyét: Félj az Úrtól, a te Istenedtől: én vagyok az Úr!” – azt jelenti, hogy fel kell
állni, ha egy Tóra-tudós vagy egy idős ember halad el előttünk. Az argumentum
úgy folytatódik, hogy ha fel kell állni azok előtt, akik a Tórát tanulmányozzák,
mennyivel inkább ezt kell tenni a Tóra előtt.266 Szokássá vált a gyülekezetekben
a tekercs körüli összegyűlés, a tekercs megcsókolása, amikor elhalad előttük.
A felolvasónak fel kell készülnie az olvasásra, el kell próbálnia a részletet felolvasás előtt. Olvasás közben egyenesen kell állnia, tisztán és világosan, de nem
eltúlzott módon kell a szavakat kiejteni. Ha eltéveszt egy szót úgy, hogy annak
az értelme megváltozik, meg kell ismételnie az olvasást. A Tórát csak akkor lehet olvasni, ha legalább egy minján (tíz felnőtt férﬁ) jelen van. Szokás, hogy egy
még nem bár micvá ﬁút, aki kezében tart egy héber Bibliát, tizediknek számítanak, ha nincs meg a létszám. Bár megengedett, hogy növeljék azoknak a számát,
akiket felhívnak a szombati olvasáshoz, nem kevesebb, mint három versszakot
kell mindegyikőjüknek felolvasni. A szakaszokat ezért tovább szokták osztani, de
ﬁgyelni kell arra, hogy egyik szakasz se fejeződjék be egy nem kedvelt témával. A személyt héber nevén, és apja nevén szólítják olvasáshoz. Ha ő egy rabbi,
akkor a címe szerint hívják (morénú háráv). A morénú középkori eredetű címe
a zsidó tudományokban kiváló személyeknek, elsősorban rabbiknak. A bővebb
cím: morénú háráv. A rabbi címe saját hitközségében: móre mórénú háráv (mester,
mesterünk a rabbi). A felolvasó a legrövidebb úton lép fel a bimá-ra (megemelt
dobogó, melyen a Tórát olvassák), és a leghosszabb úton lép le onnan. Ezzel demonstrálja azt, hogy mennyire várja, hogy felhívják, és milyen vonakodva távozik
onnét. Amennyiben a felolvasó a zsinagóga közepén ül, vagyis egyenlő távolságra
minden oldaltól, akkor jobbról kell felmennie, és balról távoznia. Olvasás előtt
és után is egy speciális áldást mond (ld. birkát hátórá). A bímá a régi, illetve az
ortodox közösségekben a zsinagóga közepén helyezkedik el. Lépcsőkön mennek
fel rá. A jeruzsálemi templomban, az egykori héchálban (csarnok) állt aranyoltárt

266 Kiddusin 33b
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szimbolizálja, és azért kell a zsinagóga közepén állnia, mert az oltár is a Szentély
közepén állt.
A kabbalisták (kábóló: hgyomány, misztikus tan; a XIII. században a titkos
tanokat kezdték így nevezni) a Tóra olvasását a Sínai-hegyi teofánia drámai megjelenítésének tekintik. A felolvasó van a Mindenható helyében. Akit felhívtak, az
a népet képviseli, melynek a Tóra adatott, és a gábbáj (a gyülekezet vezetője,
aki beosztja az áliját és az olvasó mellett áll) Mózes szerepét birtokolja. Mások,
akik számára a Tóra olvasása szintén ezt a drámai megjelenítést jelenti, a gábbájt
gondolják a Mindenható, a felolvasót pedig Mózes helyébe. A gábbáj (gábbáj
c’dáká – adománygyűjtő) a Szentföld római megszállása alatt adóbehajtó volt,
ma a templom és az istentisztelet felelőse. Ő áll a tóraolvasó asztalnál és mutatja a
szavakat és a sorokat a Tórában. Rabbi Simeon mondja: „Amikor a Tóratekercset
nyilvánosan kiveszik, hogy felolvassák, akkor a kegyelem mennyei kapui megnyílnak, és a szeretet ott fenn felébred. Az embernek akkor azt kell mondania:
„Áldott legyen a Neve…”267
Egy szombaton hét álijá van, melyekből az első egy kohánitáé, a második egy
levitáé, és öt az izraelitáké. Amennyiben nincs levita jelen, a kohánitát ismét felhívják, hogy vegye el a levita részét. Amennyiben nincs kohánitá jelen, sem levita,
izraelita nem veheti át a részét, és akkor a második helyre sem levitát hívnak, hanem izraelitát. Az öt izraelita hely egyikére sem hívható kohánitá vagy levita. Mivel azonban megengedett az olvasmányok kibővítése, ezen utolsó kiegészítő részhez felhívhatják őket. Apa és ﬁa, vagy két ﬁvér nem hívható fel olvasásra egymás
után, hogy így megakadályozzák azt, hogy a közeli rokonok együtt tanúskodjanak,
amit tilt a zsidó törvény. (A Tórához azért hívják fel az embert, hogy tanúskodjon
annak igazáról). A következő személyek elsőbbséget élveznek a Torához való felhíváskor: 1. A vőlegény, aki a következő héten köt házasságot, vagy azon a héten
kötött; 2. A ﬁú aki elérte a vallási felnőttkort (bár micvá); 3. A férj, akinek a felesége gyermeket szült számára; 4. A férﬁ, aki a szüleinek haláláról emlékezik meg
(Jahrzeit); 5. A férﬁ, aki a gyászidőből kel fel (sivá). Az álijá felmenetelt jelent,
akit a Széfer Tóra olvasása után az áldások olvasására felhívnak, arra mondják,
hogy „felmegy a Tórához”: álijá lá-tórá. A kifejezést azért használják így, mert a
bimá, melyen a Tórát olvassák általában egy emelvény, amelyre lépcsők vezetnek
fel. Eredetileg a felhívottak maguk olvasták fel a Tóra-részeket, ma azonban egy
képzett olvasó végzi a felolvasást, mert nem mindenki tudja elolvasni a magánhangzó nélküli (pontozatlan) héber szöveget.
Sábbát idején megtiszteltetés a nagyra értékelt harmadik és hatodik aliját kapni.
Az a szokás, hogy ezeket különlegesen tanult és jámbor férﬁaknak adják. Ugyanez
vonatkozik az utolsó alijára, különösen, ha az olvasmány az Tóra öt könyve valamelyikének befejező részéből való. Különlegesen értékelt résznek számítanak:
267 Zohár Exodus 206a
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Mózes éneke268 és a Tízparancsolat.269 A gyülekezet áll, mialatt ezeket a részeket
olvassák. Az Exodus 32,1-33,6 és a Leviticus 26,14-43, a Numeri 11.fejezet és a
Deuteronomium 28,15-68 részeket halkan olvassák, mert Izrael bukásairól szólnak.
A máftir (befejező), a Tóra befejező olvasmánya, mely általában a hetiszakasznak, a szidrának vagy az aktuális ünnepre vonatkozó olvasmánynak néhány utolsó
versét tartalmazza. A máftir szerepe az, hogy lehetővé tegye a felolvasó számára,
akit felhívnak a Tórához, hogy először a Tóra egy szakaszára vonatkozó áldásokat
recitáljon, és így az emberek ne hihessék azt, hogy a prófétai olvasmány egyenértékű a Tóráéval. A máftir nem kötelező része a Tóra-olvasmányoknak, elvileg
azt nem felnőtt személy is olvashatja, ami szokás is egyes gyülekezetekre. Ez a
gyakorlat azonban nem jellemező az askenáz közösségekre, akik egy bár micvó
ﬁút hívnak fel aljára, hogy a máftirt recitálja, ezzel kifejezésre juttatva, hogy az
ifjú elérte a felnőttkort.
Tóra-olvasás alkalmával más módon énekelnek, mint a haftóránál. Az askenáz
és szefárd rítusok más és más cantillációt használnak. Egyedi cantilláció van az
Eszter könyve, a Siralmak és a Rút Könyve, a Prédikátorok Könyve, és az Énekek
Éneke olvasásához is. Helytelennek tekintik egyik cantillációnak a másikkal való
összekeverését. Ha egy ilyen cserét megkísérelnek, akkor „a nem mozdíthatod el
a szomszédod határait, melyeket előző generációk helyeztek el” részt mondják a
Deuteronomium 19,14 alapján („Ne szedd fel, s ne vidd tovább felebarátod határköveit, amelyeket őseid tűztek le birtokodon, amelyet neked az Úr, a te Istened
majd azon a földön ad, amelyet birtokul nyerni fogsz.”). A felolvasónak nem kell
megismételnie azokat a szavakat, melyeket helytelen cantillációval olvastak fel. A
szefárd gyülekezetben a tekercset olvasás előtt felemelik (hágbáá) és megmutatják
a gyülekezetnek, az askenáz zsinagógában ezt a szertartást az olvasás után végzik.
Amikor a tekercset felemelik a gyülekezet énekli: „Ez az a törvény, amelyet Mózes Izrael ﬁai elé helyezett.”270 A Tóra-olvasás után megtisztelnek két férﬁt a Tóra
felemelésével, illetve felöltöztetésével. A hágbáá-val megtisztelt férﬁ felemeli és
megmutatja a Tórát, majd kezében tartja mindaddig, míg a g’lílá-val megtisztelt
személy teljesen össze nem göngyöli a tekercset és rá nem adja a díszes Tóra-ruhát
(Hágbáá-G’lílá: A Tóra felemelése és összegöngyölése). A Tóra felemelésekor a
gyülekezet a „V’zot Hátórá” kezdetű imát mondja.
A hátárá (háftóra: felmentés, zárszó) a Tóra-olvasást befejező prófétai fejezet.
A háftárát szabad könyvből olvasni, ellentétben a Tórával, mely csak pergamen
tekercsből olvasható fel. Egyetlen személy olvassa, s hogy a tisztelet ne legyen

268 Exodus 15,1-21
269 Exodus 20,1-14, és Deuteronomium 5,6-18
270 Deuteronomium 4,44
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kisebb, mint azoké, akik a Tórából olvastak fel, a háftárá előtt is felolvasnak egy
rövid részt a Tórából.
A Tórát csak olyan tekercsből olvashatják, mely kósernek tekinthető (megfelelő a használatra), és nem olyanból, amit pászúl-nak, nem megfelelőnek nyilvánítottak, mert helytelenül írták, vagy a szavai illetve betűi olvashatatlanokká váltak.
A tekercs akkor is alkalmatlan az olvasásra, ha akár csak egy betű hiányzik belőle.
A tekercset nem lehet pontozással írni, nem lehet benne más csak a mássalhangzók. Ha a magánhangzók vagy a cantilláció jelzései benne vannak, nem megfelelő
az olvasásra. Ha az olvasás alatt fedezik fel, hogy a tekercs nem megfelelő az olvasásra, vissza kell vinni a Tóra-szekrénybe, és egy másik tekercset kell elővenni.
A második tekercsből ott kezdődik az olvasás, ahol az elsőben felfedezték a hibát.
Ha ez szombaton történi, a második tekercs olvasásához is fel kell hívni a hét olvasót, még akkor is, ha már az elsőhöz már néhányan fel lettek hívva.
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Magyarországi zsidó szótárak
és praeparátiók a Bibliához
1981 őszén a budapesti Református Akadémia újra megjelentette Pollák Kaimnak
a Szentíráshoz írt „Héber–magyar teljes szótár”-át. Ezen 100 éves kiadvány újranyomása bizonyítja, hogy mennyire megnőtt az érdeklődés hazánkban a bibliai segédkönyvek iránt. Helyesnek látszott feldolgozni, bibliográﬁailag rögzíteni
mindazon munkákat, melyeket zsidó szerzők készítettek Magyarországon a II. világháború előtt. Gyűjtésünket az Országos Rabbiképző Intézetben helyet foglaló
Magyar Izraeliták Országos Könyvtárában végeztük. Feldolgozásunk nem lehet
teljes, hiszen a háború megtette a magáét ezen a területen is.
Közel nyolc évtizednyi időről van szó. Dr. Meisel Farkas Alajos főrabbi 1860ban, Pesten jelentette meg „Wörterbuch zu den fünf Büchern Moscheh…” c. munkáját, mely nemcsak szótárt ad a Tórához, de nyelvtant is tartalmaz mindazoknak,
akik otthon, vagy iskolai úton szeretnének bepillantani a Szentírásba. Ehrenteil
Mór tanító volt, és reális szükségletet elégített ki háromnyelvű szótárával: „Hébermagyar-német szótár Mózes 5 könyvéhez…” címmel, mely szószedetet ad a mózesi könyvekhez, illetve tartalmazza a kapcsolódó nyelvtant. A pedagógus Pollák
Kaim „Nachlat Jákób”-ja már nemcsak a mózesi könyveket, hanem a teljes Bibliát
tartotta szem előtt, és ezzel maradandót alkotott (Budapest, 1881). Szótárában ismerteti az egyes szavak, kifejezések jelentésváltozatait, kifejti bibliai tartalmukat.
Szirmai József – Klein Lipót – Mayer Adolf szerkesztésében 1885-ben, Nagyszombaton „Héber nyelvképzőiskola” címmel praeparátiók jelntek meg mózesi
szövegekhez. Dr Bárány József, kecskeméti főrabbi, a Pesti Izraeli Hitközség
tanfelügyelője, Stern Ábrahámmal együtt „Izrael történeté”-hez készített bibliai
szemelvényeket, szószedettel (Budapest, 1890). Stern Ábrahám a Pesti Izraelita
Hitközség polgári ﬁúiskolájának igazgatója és az Országos Izraelita Tanítóegyesület elnöke volt. „Izrael története” címmel további szemelvényköteteket adott ki a
teremtéstörténettől egészen az első templom pusztulásáig (Budapest, 1892-1908).
Dr Schreiner Márton főrabbi a zsoltárokhoz készített szószedetet „Bibliai szemelvények” címmel (Budapest, 1891-93). A múlt század utolsó kiemelkedő munkája
Stricker Simon tanító „Héber-magyar szótár Mózes öt könyvéhez…” című teljes
tóra-praeparátiója (Paks, 1898).
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Eme első korszak zsidó szótár és szószedet kiadóiról elmondhatjuk, hogy inkább törekedtek teljességre, mint későbbi kollégáik. Teljes bibliai, illetve tórai
szótárakat, praeparátiókat találunk itt, míg a második korszak munkásai szemelvényszerűen dolgoztak.
Dr. Frisch Ármin, a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára „Szemelvények a
Zsoltárok könyvéből” kötettel indította meg az ún. „Vallástani iskolakönyvek”
sorozatát. A második kötetet is ő adta ki: „Szemelvények Prófétai Könyvekből”
(Budapest, 1900-1). Weisz Miksa nemcsak tudós volt, de ﬁgyelt a kezdők tudásszomjára is: „Kis Biblia”, „Izrael története…”, „Bibliai olvasmányok” és „Héber szemelvények” címmel jelentetett meg praeparatiókat (Budapest, 1903-23).
Rosenbaum (Pap) Lajos Genesis-szemelvényeket adott ki (Brassó, 1903 ?). Dr
Fényes Mór, a Pesti Izraelita Hitközség szakfelügyelője „Iskolai Biblia” címmel
a Tórából és a korábbi prófétai könyvekből állított össze tananyagot (Budapest,
1905).
Nevezetes sorozat volt a hittankönyvek között az ún. „Pesti Izraelita Hitközség
Vallástani Iskolakönyv-Kiadványai”. 16 kötetét ismerjük. Dr. Munkácsi Bernát
nemcsak kiváló nyelvész volt, de tanfelügyelőként új tantervet készített, melyet
meg is valósított. Dr. Dékány Géza ebben a sorozatban „Bibliai olvasmányok”
címmel szemelvényeket praeparált a Tórából (Budapest, 1906-tól). Dr. Büchler
Sándor, a tudós főrabbi „A zsidók története…” címmel szövegeket és liturgiai
zsoltárokat magyarázott (Budapest, 1907-8). Dr. Neumann Ede főrabbi „Bibliai
olvasmányok” néven szerkesztett bibliai szószedeteket (Budapest, 1907). Büchler
és Neumann is az imént említett sorozatban jelentették meg könyvüket.
Dr. Frenkel Bernát a Pesti Izraelita Leánygimnázium tanára négyféle
praeparátiót írt „Bibliai szemelvények” címmel. Schön Dávid tanár a Pesti Izraelita Hitközség Vallástani Iskolakönyvei közt jelentette meg „A zsidók története…”
és „Héber szemelvények…” c. munkáit, melyek elsősorban a Deuteronomiumhoz
tartalmaznak praeparatiót (Budapest, ?–1923). Widder Slamon tanár „Praeparatiók
a haftórákhoz” (Budapest, 1928) c. munkája Pollák Kaim szótára után talán a legkomolyabb munka. Szerző feltüntetése nélkül jelent meg 1931–32-ben (Budapest)
két könyv: „Héber bibliai olvasmányok I. és II. rész”, mely a tórai iratokhoz és a
Példabeszédek könyvéhez készített szószedetet.
A legtöbb praeparátiót természetesen a Tórához készítették, mely után menynyiségben Jesájá (Izajás), a Példabeszédek majd Jirmejá (Jeremiás) következett.
Már kevesebb a szószedet a korábbi prófétákhoz (Józsue, Bírák, 1-2 Sámuel, 1-2
Királyok), de mindegyik könyvhöz készült, ha nem is minden fejezethez és sorhoz. A későbbi próféták közül a három nagyprófétához (Izajás, Jeremiás, Ezékiel)
készültek praeparátió részletek, a 12 kispróféta közül azonban csak Ámoszhoz,
Hóseához (Ózeás) és Michához (Mikeás). A Hagiograﬁák (Zsoltárok, Rút, Prédikátor, Eszter, Dániel, Jób, Példabeszédek, Énekek Éneke, Siralmak, Ezdrás186

Nehemiás, 1-2 Krónikák) Ezrá-Nechemjá és a Krónikák könyveinek kivételével
minden irathoz tartalmaznak szószedetet. Feltehetően nem készült tehát szószedet
10 kisprófétai könyvhöz, valamint az említett Szent Iratokhoz (Hagiograﬁák).
Vizsgálódásunkból kitűnt, hogy a legfontosabb szótár Pollák Kaim műve
volt, ezt követik a teljes tóraszószedetek: Ehrenteil, Meisel és Stricker kötetei, és
Widder Salamon teljes haftórapraeparátiója (a szombati istentiszteletnek a tórai
könyveken kívüli szentírási szakaszai).
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Antiochiai szent Ignác
Kereső értelem
A keresztény ősegyház a hellenista-szinkretista elméletek pergőtüzében kezdte
meg működését. Alexandria volt ekkor az ókori ﬁlozóﬁa vára, innen sugárzott szét
a világ minden tájára, és ide is gyűlt egybe a hihetetlen változatosságú emanációs
elméletek tömege.
Antiochia és Alexandria a gnoszticizmus két fő irányának adott otthont. A szíriai oldal ősi dualista alapokon állt, az alexandriaiak panteisztikus-allegorizáló
létmagyarázatokat alkottak. A korai egyházba beszivárgott tanaikat önmaguknak
pozitívan könyvelték el, és iskoláik az egyháztól nem is akartak elszakadni.
A gnózis, a kiválasztottak titkos és magasabb rendű ismeretei teológiai téren a
doketizmusba vezettek, hiszen Isten a tiszta szellem, nem léphetett kapcsolatba a
bűn melegágyával, az anyaggal. Így aztán elfogadhatatlanná vált Isten megtestesülése, szenvedése látszat lett, élete kihullt a realitásból. Az eucharisztiát az előbbiek
logikai folytatásaként csak jelzésnek tekintették, jelző és jelzett dolog kettévált.
Antropológiailag, hogy az újszövetségben Krisztusban nincs többé se zsidó,
se pogány, se rabszolga, se nő, se férﬁ közt megkülönböztetés, felváltják az éles
elhatárolódások: a gnosztikusok pneumatikusok, szellemiek, a keresztényeket
egyszerűen psychikusoknak tartják, míg a pogányokat anyagba fúlt hylikusoknak.
Egyiptomi, görög, zsidó, hindu és római szellem kereste intuitív módon a világ
és az Abszolútum áthidalását fokaival és periódusaival. Gyakorlati életforma és
megélés szintjén az anyag megvetése, tőle való irtózás aszkézishez, önkínzáshoz,
öncsonkításhoz, mazochizmusba torkolt, mely mélypontján átcsapott az extatikus
orgiába.
Szíriába a hellenizmus görög isteneket hozott, Zeusz Kasziosz, Apollon
Müszágetész, Zeusz Nikeforosz, Héráklész, Antiochai Tüché, Afrodité Küpriosz.
Az arám kultuszok misztikusabbak, a görögök inkább emberre szabottabbak voltak. Élt a prostitúció, emberáldozat, állat alakú istenek. Az első századi Szíria még
hordozta az ősi vallási képzeteket. A főisten Báál volt, mint napistent először nem
ábrázolták, később korongként jelenítették meg a bika szarvai között. Tömjént, bikát, gyereket áldoztak a pusztító napnak. Astarte mellette a holdistennő volt, a női
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nemi princípium hordozójaként. Kultikus prostitúció és kasztrált papság együtt
élte furcsa életét.
Márá Bár Szerápion, hellén-szír sztoikus bölcselő az első század végén ír. Szerinte a bölcsesség a testi halál után sem múlik el. Szokrátészt, Pithágorászt egy
sorba állította Jézussal.
Philo, a nagy zsidó szinkretista bölcselő Alexandriában írt (Kr. e. 25–Kr. u. 50).
Tudta, hogy Isten létezik, de ez minden. A világtól radikálisan különbözik, létét
„ho ón”, önmagától bírja. A Logosz, a „deuterosz theosz”, a második Isten az, aki
által, mint a közvetítő szellemek elsejével fenntartja a kapcsolatot az anyaggal,
mellyel neki semmilyen közvetlen nexusa nincs. Az anyagot áthatja a Logosz, és
formálja, mint „protogonosz”, Isten egyszülött ﬁa. Létének ideje véges, de mégsem időben teremtetett. Az emberi lélek létezik mielőtt büntetésül sírjába, az emberi testbe kerül, honnét csak önmagát értelmező erkölcsisége emeli misztikus
magaslaton át vissza, az én állításának elvesztésekor.
Talán Philo is hatott a zsidókeresztény Kerinthoszra, szent János apostol kortársára, mire megformálta dualista dokéta elméletét. A Láthatatlan Isten Jézusra szállt
galamb képében, de kínszenvedésekor elhagyta. Így elsőnek jut el a doketizmusba.
A világot nem Isten, hanem egy demiurg formálta ki. Az apokaliptikát, mint jellegzetesen sémi teológiai műfajt, ami nagyrészt teológiai költészet, sikeresen félreérti. Az Apokalipszis 20. fejezetéből kilianizmust csinál. Ebben segíti az ősi emberi
vágy, a Politikai Messiás álma, aki minden embert leigáz, a kiválasztott csoport
pedig vigadozik. Ilyen nézetek ellen ír Pál is. Elmélete szép: 6 napig teremtett
Isten, tehát 600 évig tart a sátán uralma, az utolsó 3,5 évben minden hatalmat a
sátán kap, majd erre jön csattanóul Krisztus 1000 éves uralma az igazakkal, a 7.
napon. Egyszóval a költészetből indul ki, és következtetése, mit valónak gondol,
szintén csak költészet.

Életrajzi források
Antiochiai szent Ignác élete levelei és az ókeresztény irodalom alapján állíthatók össze. A legrégibb egykorú feljegyzés szent Polikárp szmírnai püspöktől való
(+156) a ﬁlippiekhez írt levélben (9,1): „Kérlek tehát mindnyájatokat, fogadjátok meg az igazság szavát és gyakoroljátok magatokat minden béketűrésben. Ezt
saját szemetekkel láthattátok a boldog Ignácban, Zószimoszban, Rufusban, de
másokban is, kik közületek valók voltak.”, és később (13,1-2): „Levelet írtatok
számomra ti is, Ignác is, hogyha valaki Szíriába indul, elvigye leveleiteket. Meg is
teszem, ha alkalmas időt találok rá én is, a követ is, kit nevetekben küldök. Ignácnak hozzátok intézett levelét és a többieket is mik birtokunkban vannak, elküldtük
hozzátok, miként kívántátok; ezeket levelünkhöz csatoljuk, nagy lesz a hasznotok
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belőle. Mert hit, béketűrés, és a mi Urunkra vonatkozó mindennemű épülés a tartalmuk. Ignácról pedig és az ő társairól mihelyt valamit megtudtok, jelentsétek.”
Szamoszatai Lukiánosz 170 táján írt De morte peregrini c. könyvének több
kifejezése Ignácot idézi.
Antiochai szent Theoﬁlos (Comment. in. sacra quatuor ev. lib. 1.) kifejti, hogy
Krisztus nem egyszerű szűztől, hanem egy eljegyzett szűztől fogant, ez hasonlít Ignác EFEZUSI levél 19,1-re, vagy összevethető Theolﬁlos ad Autol. 1,12 –
TRALLESI levél 6,2 és ad Autol. 1,10 – SZMÌRNAI levél 2-vel. 180 körül írt.
Szent Iréneus, lyoni püspök (+202) idézi Ignác RÓMAI levél 4,1d-t (adv.
Haers. 5,28; mely görögül fönnmaradt Euseb. Hist. Eccl. 3,36,12-ben): „Hogyan
mondja közülünk valaki vértanúságáért Istenre hallgatva a vadállatoknak? – Mert
Krisztus gabonája vagyok, és a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Isten tiszta
kenyere legyek!” Alexandriai Kelemen (+215) olvasta Ignácot, ezt bizonyítják
művei: Paedag. 1,6 – TRALLESI levél 8,1 és Paedag 2,8 – EFEZUSI levél 17,1
összevetésében.
Origenész (+254) Ignác EFEZUSI levél 19,1-ből idéz, és életrajzi adatokat hoz
(Homilia 6 in Lucam, ez a homilia teljesen Jeromos fordításában maradt fenn):
„Egyedüli szépségű az, amit a vértanú leveliben ír, – akit Ignácnak neveznek, aki
a boldog Péter után Antiochia második püspöke volt, aki Rómában a vadállatokkal
küzdött –: Eme világ fejedelme elől rejtve maradt Mária szüzessége.” Idézi Róma
7,2-t is (Prolog. In Cant. Cant.).
Kevésbé fontosak Caesarei Eusebius (+339) Krónikájában és Históriájában
(Hist. Eccl. III.22,36; 38,1.5.; V.8,9) lévő adatok, melyek működési idejére vonatkoznak. Másrészt ismereteit főleg Ignác leveleiből merítette. A mai rövidebb
kiadású 7 ignáci levelet említi, és hozza a RÓMAI levél 5. fejezetét egészében, a
SZMÌRNAI levél 3,1-2-t melyben Krisztus feltámadása után találkozik Péterrel és
a tanítványokkal. Idézi még az EFEZUSI levél 19,1-t (Quaestiones ad Stephanum
12). Az a kérdés, hogy Ignác az első, vagy a 2. antiochai püspök, és Evodiosz volt
talán az első, csak statisztikai kérdés.
Szent Jeromos (+420) a Vir. Ill. 16-ban ír Ignácról.
Symeon Metaphrastes (Acta Sanctorum, 1735. 1. Febr.) feljegyzi azt a naiv
hagyományt, a Theophoros név alapján (- akit Isten hordozott), hogy Ignác volt az
a gyermek, akit Jézus példaképül mutatott fel a tanítványoknak (Máté 18,-24). Ezt
toldja meg még beauvaisi Vincentius (+1264, Speculum Historiale 10,57) azzal,
hogy Ignác Jézus nevét arany betűkkel szívébe írva hordozta.
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Úton Krisztus felé
Antiochia püspöke, a 120. évében lévő szent Simon jeruzsálemi püspökkel
(Eus. Hist. Eccl. III.32.) együtt Traianus (98-117) alatt szenvedett vértanúságot.
Vespasianus alatt (69-79) 72-ben a rómaiak benyomultak Szíriába, elfoglalták
Kommagene tartományt, és fővárosát Szamoszatát. Domitianus alatt (81-96) kitört a második keresztényüldözés (94-96). Traianus meghódítja Örményországot,
Mezopotámiát, Asszíriát és Dáciát. Ifj. Pliniusnak hozzáintézett levele alkalmat
szolgáltatott keresztényellenes törvényeire. Rendeletet hozott a titkos társaságok
ellen (haeteria, collega) a belső forrongások megszüntetésére. Parancsa az volt,
hogy külön nem kell kutatni a keresztényeket, de ha feljelentésre állhatatosak maradnak hitükhöz, büntetni fogja őket. Ekkor rendezte Traianus Rómában a 123
napig tartó játékokat. 10 000 rabszolga küzdött az életéért, és 11 000 vadállatot
vittek Rómába.
Ignác talán feljelentés ürügyén kerülhetett a rómaiak elé. Eusebius szerint
Traianus üldözése uralkodásának tizedik évében kezdődött (107–8). Ignácot az
Amphiteatrum Flaviumban tépték szét a vadállatok (Iréneus, Origenés). Ő a Colosseum első vértanúja, akiről tudomásunk van.
Mint halálraítéltet katonai fedezettel vitték Rómába. A hajó Seleuciából indult,
majd Ciliciában vagy Pamphiliában kötött ki. Innét gyalog kellett mennie KisÁzsián keresztül. Az útmenti egyházak nagy szeretettel köszöntik és követeket
küldenek hozzá, kísérőket adnak mellé. Szmírnában, az ion kikötővárosban hoszszabb ideig tartózkodott. Itt írta levelét Efezusba, Magnéziába és Trallesbe, melyekben a püspök iránti engedelmességre és a dokéták elleni küzdelemre buzdít.
A negyedik levelet a rómaiakhoz írja, kéri a híveket, hogy közbenjárásukkal a
császárnál ne mentsék meg a vértanúságtól.
Útjának következő állomása a Kis-Ázsia nyugati partján fekvő, már az Apostolok Cselekedeteiből jól ismert Troas. Troasba Burrhus, efezusi diakónus kísérte el,
itt csatlakozott hozzá Agatothus, Syrus és Philo diakónusok. Itt tudja meg, hogy
Szíria és ezzel Antiochia felszabadult az üldözés alól. Boldog, hogy hívei megmenekültek, ő azonban kínhalált akar halni, de örömükben osztozik.
Ír a ﬁladelﬁai, szmírnai egyháznak és Szmírna püspökének, szent Polikárpnak
külön is. Kéri, hogy vegyen részt az antiochiaiak örömében, küldjenek hozzájuk
követeket. Útját parancsra hajón folytatnia kell Nepolisba, majd Filippibe, ahol
a közösség szívesen fogadta. Nemsokára Róma következik, talán azon az úton
ment, mint Pál.
A VII. századig a görög és a szír egyház október 17-én ünnepelte. Később a
görög egyház december 2-án, a latin pedig febr. 1-én ünnepli vértanúságát.
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Eredeti és hamis iratok
Ignác neve alatt 17 levél maradt fenn, melyek közül 10 hamis. A 7 görög nyelvű eredeti levél: 1. Prosz Efesziusz Ignatiosz; 2. Magnészieuszin Ingatiosz; 3.
Trallianojsz Ignatiosz; 4. Romajojsz Ignatiosz; 5. Filadelfeuszin Ignatiosz; 6.
Szmürnajojsz Ignatiosz; 7. Prosz Polükárpon Ignatiosz. E levelek mindegyikének
van egy korábbi és egy későbbi, hosszabb változta. A hosszabb változatok bővítésként kerültek forgalomba. A 6 hamis levél: 8. Epistola ad Mariam Cassobolitam;
melynek indokául szolgált a 9., a Cassobolita Máriától Ignáchoz írt levél; 10. ad
Trasenses; 11. ad Antiochenos; 12. ad Heronem diaconum Antiochenum; 13. ad
Philippenses. Van még 4 latin nyelvű értéktelen levél, mely közül a 14. és 15. ad S.
Johannem; egy, a 16. ad S. Mariam Virginem, és egy a 17. Beatae Mariae Virginis
ad Ignatium Epistola cím alatt jelentek meg.
A rövidebb 7 levél szövegét három kódex tartalmazza, a Codex Colbertinus
(X. sz.), a Codex Mediceo-Laurentius (XI. sz.) és a Codex Casanatensis (XV. sz.).
A Kairó melletti nitrai sivatag St. Maria Deipara kolostorából a Polikárphoz, az
Efezusi levél és a Római levél került elő szír fordításban. Ezen szír fordítások
valószínűleg az Eusebiusnál felsorolt 7 eredeti levélnek a IV. sz. vége előtt készült
szír fordításai. Később örmény (V. sz.), kopt-sahidi, latin (XIII. sz.) fordítások
keletkeztek.
Beronius Annalesében olvashatjuk, hogy Corvin Mátyás könyvtárában is volt
egy ignáci leveleket tartalmazó régi latin kódex (Annales Ecclesiastici auctore
Caesare Baronio Sorano. XII. köt. Novissima Editio. Colonniae Agrippinae.
1264.I.511. Annus 57, cap. 64.).

Szellem és politika
Az első század fordulóján létrejött herezis komplexum egy szellemi és egy politikai ágból tevődik össze, amibe, mint a későbbi egyháztörténet megmutatta, az
elméleti rész – főleg később – csak, mint álprobléma jelentkezett.
A szellemi rész első ága a zsidó doketizmus, mely Jézus kivégzésének álelemévé is lett, miszerint a láthatatlan Isten nem ölthet alakot, nem lehet emberré, még
kevésbé feszíthetik önakaratából keresztre. A hellén-szír, gnosztikus-dualizmus
hasonlított ehhez, ezért is kapcsolódhatott, és mosódhatott később eggyé. Eszerint az Abszolútum, a tiszta szellem, nem léphet közvetlenül kapcsolatba a sötét,
rossz anyaggal, nem kerülhet Isten a szellem koporsójába, a testbe. A megváltást
a Messiás hozza el a zsidóságnál, az anyaggal pedig közvetett módon a Logos, a
„másodisten” érintkezik.
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A politikai oldal színesebb. A zsidókat nem szívlelik a rómaiak, és a hellén
műveltségű területen általában mindenütt. Különböző életformák ütköztek össze.
A kultúra, az életforma a zsidóknál a vallással volt azonos. A helléneknél a vallás
és az életforma inkább a kultúrában jelentkezett. Két külön világ, és se a zsidó,
se a hellén életforma nem tudta egymást megérteni, mert ahhoz meg kellett volna egymásét élni. Ez sikerült a diaszpóra galut-zsidóságának, és a zsidóvá lett
prozelitáknak, akik körülmetélkedtek, és a zsidó szertartástörvényt elfogadták.
A rómaiak és görög antiochiaiak, és egész Szíria hellén lakossága gyűlölte a
zsidókat, akik számos vérengzést vittek végbe a városban, és az országban. Ők
pedig a zsidókat irtották. Jonatán II. Demetrios (Kr. e. 146–125) kérésére 3000
katonát küld Antiochiába. A város fellázad éppen ekkor, és 120 000 férﬁ beszorítja
a királyt a palotájába. A zsidók II. Demetrios kérésére mellé állnak, és a városban
mintegy 100 000 férﬁt ölnek meg. Felgyújtják Antiochiát és gazdag zsákmánnyal
térnek haza (1Makkabeus 11,41-51). Egy cirkuszi összetűzés alatt zsidó pogrom
volt Antiochiában. Erre Pinhász pap 30 000 tibériási zsidó önkéntessel rajtaüt a
városon, de társaival kivégzik a rómaiak.
Antiochia zsinagógáját fölgyújtották a görögök, és kelet vegyes lakosságú városaiban ezrével gyilkolták a zsidókat. Titust küldöttségileg kérik az antiochiaiak,
hogy irthassák a városban lévő zsidókat. 115. dec. 3-án a Kassziosz-hegy megmozdulása borzalmas földrengést okoz Antiochia környékén. 10 000 halott, és itt
van éppen Traianus főhadiszállása. Áldoznak Zeusz Szótérnak és Poszeidon kiengeszteléséül lányt dobnak az Orontészba. A bűnbak a krisztuskövetők közössége
lett, és Ignácot talán ekkor viszik kivégezni Rómába, hogy a kérdésből birodalmi
ügy legyen. Ignác római kivégzése 116-ra eshetett. Nem valószínű, hogy az ifj.
Plinius levelére (Epist. 10,96) alapozott Traianus-féle keresztényüldözés nagyon
meghaladta volna Bithynia területét, és Ignác 107 körül halt volna meg.
Két oka volt annak, hogy a rómaiak egy idő után a keresztényeket és nem a zsidókat üldözték. Kezdetben egy zsidó, majd később egy birodalmi, politikai ok, bár
lényegében mindkettő politikai jellegű volt. Ignác leveleiből látszik, hogy gyökeresen szembefordult a zsidókkal, és bosszúból a zsidózóknak nevezettek feljelengették a hellén-keresztényeket. Ignác centralizációja egyházpolitikai szempont
volt. Természetesen a zsidók „antihellénista” módon kezelték a keresztényeket, és
az összetűzések állandósultak.
A római és hellén zsidó-pogromoknál és üldözéseknél nem akarta Ignác, hogy
a kereszténeket is irtsák. Másrészt mert ő is hellén volt, az ő életformáját látta
egyedül üdvözítőnek. A római ok, szintén a központosítási politika volt. Egyre
több lett a birodalomban a keresztény, és az állami isten-ünnepek, áldozatbemutatások szabotálása nagy méreteket öltött. Ez már állambiztonsági kérdéssé vált, bár
ennek nemcsak a keresztények lehettek az okai, hanem egyszerűen unalmassá vált
a kultusz. Ignác kivégzése a birodalmi szempont érvényesítése miatt történhetett.
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Kezdetben Róma egy kalap alá vette a zsidókat és a keresztényeket. Először
Antiochiában különülnek el végleg és élesen a zsidóktól, vagyis itt válik ketté a
zsidó- és hellénkereszténység útja. A judeai háború és az antiochiai összetűzések
miatt a rómaiak is üldözik a zsidókat, és a keresztényeknek élethalál kérdés lett a
különválás. Ez így volt Rómában is, és az egész birodalomban. Ha bűnbak kellett
egy földrengésre Antiochiában, vagy magyarázat egy római tűzvészre, az ok a zsidóság. Általában az üldözést a zsidókkal kezdték és a keresztényekkel folytatták.
Az antiochiai keresztények az első század fordulóján azokat nevezik zsidózóknak,
akik úgy élnek, mint a jeruzsálemi ősegyház kb. 40-60 között.
A jeruzsálemi ősegyháznak ugyanúgy volt nyilván zsinagógája Jeruzsálemben
70 előtt, mint a sokfajta zsidó vallási irányzatnak, illetve szektának. Olvasták a
Tórát, zsoltárokat énekeltek, a peszáchi vacsora befogadta a speciális eucharisztiát. Ünnepnapjuk a szombat volt, amit Ignác idejében a vasárnap helyett tartani,
már eretnekség számba ment. A közösségbe lépés Jézus megvallása, a keresztelés,
és a Lélek eljövetelét jelentő bizonyos kitörő, extatikus öröm volt. Talán esszénus
jellegű volt a kommunisztikus életforma a jeruzsálemi egyházban, illetve a Jézushoz tartozás vezetett ide közösségi szinten. Az itteni kommunisztikus életforma
a jeruzsálemi egyházban és a kisázsiai egyházaké is, később, mint eretnekségnek
minősülő valami látható újra, mert ebionita, szegény életüket, amit büszkén vállaltak, Krisztus második eljövetelének közeli várásával keveredett, és még a judaizmust is hozzácsatolták. Így külső elemek kisiklatták az ősegyházi indulást. Ennek
okai nem elsősorban az idegen eszméket befogadók, hanem akik beleszorították
elzártságukba, és az új eszmék csak védekezésüket adták.
Ekkor a jeruzsálemi egyház kettévált, a Thebutis vezette ebionita, kilianista,
nacionalista szárnyra, és a forradalmiaktól elzárkózó Simon csoportjára. 70 után
megszűnt a zsidókereszténység, és annak szír-arám szárnya felszívódott a hellénkereszténységbe, illetve menekültek az arab területek felé. Az itt kialakuló arámkereszténységnek voltak saját evangéliumai, levelei, melyek sokszor csak más hasonlatokkal, szókészlettel beszéltek Istenről, és ezt a hellén-kereszténység később,
mint istentelen eretnekséget utasította el.
Quintilus Varus (Kr. e. 6–4) szíriai helytartó, Pontius Pilatus prokurátor (26–36),
Caligula császár (37–41) minden lehető módon bosszantotta és megszégyenítette
a zsidókat. Claudius (41–54) 49-ben kiűzte a zsidókat és velük együtt természetesen a zsidó-keresztényeket is Rómából. Nero 64-ben megkezdte a keresztényüldözést. 66-ban zsidó lázadás volt Alexandriában. Gessius Florus (64/5–66) judeai
prokurátor a görögöket a zsidókra uszította. 66–70-ig tartott az első júdeai háború,
de az Alexandriába menekülő zelóta csoportok új megmozdulást akartak. Traianus
(98–117) ázsiai hadjáratai során a zsidók fegyveresen védekeztek, sokszor győztesen. Kelet telve volt a júdeai háború után zsidó rabszolgákkal. A júdeai háború
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alatt Jóhánán ben Zákkáj vezetésével megalakult a jávnéi iskola, római engedélylyel, mely később 80 körül politikai szinédrionná alakult át.
A diaszpórába kényszerülő zsidóság útja az elzárkózás lett, az állandó üldözések miatt. A templom leégett, létrejött a kultusznélküliség, a Tóra a „hordozható
Templom”, mely megállja helyét éppen kötetlenségével, kultusznélküliségével,
monoteizmusával és erkölcsös életével a politeista világban. Előtérbe kerültek az
átalakuló imarendben a nemzeti szabadságért mondott imák, és ezek már nem
kapcsolódnak a hellén-keresztény istentisztelethez. Így elváltak az útjai azoknak,
akik továbbra is a jeruzsálemi ősegyház mintája szerint tartották meg szertartásukat, és Szíriában zsidózóknak minősülnek akkor is, ha ezt a hellén-keresztényekre
nem akarták ráerőszakolni. Létkérdés volt a keresztényeknek az, hogy ne zsidó
szektának számítsák őket, mert akkor üldözik őket. A galut főiránya a párthus
Mezopotámia és Arábia, és az Illatszer-út. A rómaiak a zsidó hadifoglyokat az
Eufrátesz-limesre telepítették (l. Somogyi).
A judaizmus radikális szárnya, mely a kereszténységen belül akarta a hellén
világot zsidóvá tenni, a jeruzsálemi apostoli gyűlésen 51-ben kudarcot vallott. Az
apostoli zsinat döntése kompromisszumos volt, ha meggondoljuk, hogy a pogány
áldozati lakomákkal kapcsolatos másodlagos kultuszgyakorlatok a birodalomban
általában csak üres társadalmi szokások voltak, bár adott esetben egy üldözésnél jelenthette Krisztus megtagadását, de általában nem. Az apostolok ezután felosztották maguk között a térítést, voltak akik csak hellénekkel, voltak akik csak
zsidókkal foglalkoztak. A hellén-kereszténység később ugyanazt csinálta, mint a
radikális judaizmus, a hellén életformát, társadalmi struktúrát ráerőszakolták a
zsidó-keresztényekre és a „barbárokra”. Vagyis hellenizálták a világot a kereszténység leple alatt.
Kiépült a hellén egyház hierarchiája, mely már nem hasonlított a zsinagóga
szerkezetéhez. Hellén társadalmi formák nyomultak be az egyházba, a zsidóság
pedig kultusznélküli lett az alakuló talmudi vallásosság lendületével. Így a folyamat viszonylag könnyűvé is vált. Az ősegyház az első században teljesen a
prozelita rabbinikus oktatás sémáját követte: a próféták megígérik a Messiást (itt
jön egy keresztény elem: Jézus), a morál körülbelül a Tízparancs, vagyis az erkölcsös életet és a monoteizmust állították szembe a pogányokkal éppúgy, mint
rabbik. Evodiosz talán 55–78-ig állta a szír egyház élén, akkor záródott el a zsidók útja a júdeai háború miatt a kereszténységtől, és már előbukkant Krisztus
megöletésének vádja a zsidóságra vonatkoztatva, mely természetesen nevetséges,
hisz Krisztus a megbocsátást hirdette, másrészt egy felbujtatott, eszét vesztett kis
csoport, mely önmagával sem volt tisztában, nem beszélhetett mások nevében, pl.
az alexandriai zsidók nevében, akik azt se tudták, hogy Jézus mit csinált. Ignác
talán 78–116-ig volt püspök.
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Az eretnekségek kétféle módon hatottak az egyházra, egyrészt a tanítást egyértelműen és szabatosan meg kellett fogalmazni, másrészt ez fogalmi megmerevedést, dogmatikus lezártságot eredményezett. Az eretnekségek elleni hathatós
védekezést Ignác is a püspök iránti engedelmességben látta.

A levelek teológiája
Mária hordozta méhében Krisztust a Szentlélek által. „Eme világ fejedelme elől
rejtve maradt Mária szüzessége, az ő halála, és hasonlóképpen az Úr halála”
(EFEZUSI levél 19).
Az Atya, a Fiú és a Lélek létbeni, ontológiai egységet alkotnak. Jézus Isten
rendeléséből született, „nem nemzés által”, bár Dávid magvából, Máriától. János
keresztelte meg. Valóságosan és nem látszat szerint szenvedett Pontius Pilatus.
Bűneinkért szenvedett a kereszten és Atyja támasztotta föl, valóságosan a halálból.
Aki tagadja, hogy Krisztus valóságos testben élt, az „halott-hordozó”, vagyis halott. Ha Krisztus látszat szerint halt meg, akkor azok is látszat szerint élnek, akik ezt
állítják, sőt akkor maga Ignác is csak „látszat” szerint van volt megbilincselve. Ha
az angyalok nem hiszik Krisztus reális szenvedését, úgy ők is Isten ítélete alá esnek.
Krisztus örök és láthatatlan, aki érettünk láthatóvá lett, érintetlen és szenvedni
nem tudó, aki érettünk szenvedett. Ő az „eljövendő”, aki eljött, akire a próféták
vártak. Lerontotta a halált, és ez föltámadásunk záloga.
Az egyház minden nemzet ﬁa számára lehetőség. Az egyháznak hívei lehetnek
„a zsidók vagy a pogányok közül” valók (SZMÌRNAI levél 1).
Ignác az egység teológusa. Leveleit nagy városokhoz: Róma, Efezus, Szmírna
és kis hegyi közösségekhez: Tralles, Magnézia, Filadelﬁa intézi. Szoros egység
van az egyes egyházak között. Imádkoznak az egyházak egymásért, erősítik a hitben társaikat. Ignác kéri, hogy az egyházak imádkozzanak a szíriai testvérekért és
érte. Egymás örömében osztoznak, hírvivőket küldenek, és egymásnak adják az
apostolok és azok utódainak leveleit.
„Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a sokaság is, mint ahol Krisztus van, ott
van a katolikus egyház” (SZMÌRNAI levél 8). Ő használja a katolikus (tökéletes,
igazi, teljességben lévő, olyan amilyennek lennie kell) kifejezést először az egyházra. Mint Krisztus, úgy egyháza is katolikus. „Az egyház nem azért katolikus,
mert tagjai szerte a világon élnek, és mert a legnagyobb keresztény közösség,
hanem azért, mert az emberiség egyedül igaz képviselőjét, a történelem középpontját, az egész teremtett világ értelmét és célját, Krisztust hordozza, megjelenik,
mint az ő titokzatos teste” (Pregun 98.).
Ignác kifejezései az eretnekekre: hájreszisz, heterodoxiáj, kákáj didákháj. Erkölcstelen emberek, dühöngő ebek, orgyilkosok, farkasok, gonosz vágytól űzött
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alakok, emberformájú fenevadak, irtózni kell tőlük a híveknek. „Az eretnekek saját eszméikkel keverik Krisztust, hitet színlelve” (TRALLESI levél 4). De, „ne
szolgáltasson a közösség civódásokkal ürügyet arra, hogy a pogányok szidják
őket” (TRALLESI levél 8).
„Ilyeneket hallottam egyesektől: ha csak nem találom a szent iratokban, nem
hiszem! Azt mondtam nekik: meg van írva; ők azt felelték: ezt be kell bizonyítani!
De az én okirattáram maga Jézus Krisztus, halála, föltámadása, és az általa vett hit,
imádságtok által ezek igazolnak engem!” (FILADELFIAI levél 8). Érvelése nem
túl meggyőző, mert állításait bibliaiaknak mondja, melyeket azonban onnét nem
tud bizonyítani. Nyilvánvalóan a szent hagyományra utal érvelésében, melynek
természetesen meg van a maga igazsága, ez azonban adott esetben nem található
meg a szent iratokban.
A zsidózókat, a judaizmust élesen elítéli. Aki a zsidó szertartástörvényt megtartja, az azt is állítja ezzel, hogy: „a kegyelem még nem jött el” (MAGNÉZIAI levél 8). A keresztények a vasárnapot ülik meg, és nem a szombatot, ezzel is elkülönülnek. Nem a krisztusi vallás fogadta el a zsidót, hanem fordítva (MAGNÉZIAI
levél 10). „Jobb körülmetélttől tanulni a keresztény tant, mint körülmetélttől a
zsidó törvény kötelező voltát” (FILADELFIAI levél 6). Ignác a „krisztusi vallást
már azonosítja annak hellén formában való megélésével.
A doketistákról azt írja a híveknek, hogy imádkozzanak értük, hátha megtérnek, ami nekik elég nehéz (SZMÌRNAI levél 4). Özvegyet, árvát, rabot, elnyomottat, szabadot, éhezőt nem segítenek. Tagadják Krisztus emberségét, és így az
eucharisztiát is.
Ignác távollétében Krisztus Szíria püspöke. Krisztus egy az Atyával. A püspök
az Atya képmása, típusa, olyan tiszteletet érdemel, mint Krisztus. A püspök Isten
kegyelme, benn a láthatatlan Istent tisztelik a hívek. A püspököt úgy veszi körül
a presbitérium, a tanácsadó testület, mint Krisztust az apostolok. A püspökkel a
presbitérium, azzal a diakónusok, velük pedig a hívek; illetve a hívek a püspökkel
együtt etc.
Istennel való egységünk záloga a püspökkel való egység, aki a püspök nélkül
intézi az egyház sorsát, az ördögnek tesz szolgálatot. Az egyházba való visszatérés
jele a püspökkel való egység.
A levelek az egyházak élén egy püspököt tételeznek föl (monepiszkopátusz),
de a püspök hatásköre nem terjedt túl saját közössége lakóhelyén, bár ez nagy terület (Szíria) is lehetett. „A püspök a közre irányuló szolgálatát nem önmagától, se
nem emberektől, se nem hiú dicsőségvágyból”, hanem az Atyától, Krisztus szeretetéből birtokolja (FILADELFIAI levél 1). A püspököt valószínűleg a presbiterek
közül választották, aki ﬁatal ember is lehetett. Úgy tűnik, hogy Pál, apostolként
szerényebb volt, mint Ignác püspökként (FILADELFIAI levél 7).
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A presbiterek olyanok, mint a lantok a húron, a lant a püspök. „Mindenki
tisztelje a presbitereket, mint Isten nagytanácsát, és az apostolok gyülekezetét”
(TRALLESI levél 3). A presbitérium Krisztus törvénye (MAGNÉZIAI levél 2). A
presbitérium presbiterekből áll, akik nem eucharisztia végzők, csak ha a püspök
megbízza.
A diakónusok „Jézus Krisztus misztériumának szolgái. Mert nem az étel és
az ital tisztségük gondja, hanem ők Isten egyházának szolgái, ezért tehát, mint a
tűztől óvakodjanak minden bűntől” (TRALLESI levél 2). „Mindenki tisztelje a
diakónusokat, mint Jézus Krisztust” (TRALLESI levél 3).
A keresztény hívek úgy viszonylanak a püspökhöz, mint Krisztus az Atyához.
„Még amit a testben tesztek, az is szellemi, hisz mindent Jézus Krisztusban cselekedtek” (EFEZUSI levél 8). A hívek legelső feladata – a levelek alapján – a püspöknek való engedelmesség. Az „Atya templomának vagytok kövei, Istent hordjátok, és az ő templomát, Krisztust és a szentséget hordjátok” (EFEZUSI levél 9).
„Ne csak a nevetek legyen krisztusi, hanem a szívetek is” (MAGNÉZIAI levél 4).
„Kész vagyok életemet adni azokért, akik engedelmeskednek a püspöknek, presbitereknek és diakónusoknak” (POLIKÁRP levél 6).
A nemkeresztényekről így ír: „De a többi emberért is szüntelenül imádkozzatok. Nekik is van reményük a bűnbánatra, hogy megnyerhessék az Istent. Engedjétek, hogy legalább tetteitekből tanulhassanak tőletek” (EFEZUSI levél 10).
A keresztények segítik a szegényeket, éhezőket, rabokat, özvegyet, árvát, „mert
minden a hiten és a szereteten múlik, ennél nincs előbbre való” (SZMÌRNAI levél
6). „Az élet kezdete a hit, célja a szeretet, ahol ezek összetalálkoznak, ott az Isten”
(EFEZUSI levél 14).
„A rabszolga férﬁakat és nőket ne vesd meg, de ők se bizakodjanak el, hanem
az Isten dicsőségére készségesebben szolgáljanak, hogy nagyobb szabadságuk legyen az Istennél. Ne kívánják, hogy közös költségen kiváltsák őket a rabszolgaságból, nehogy a szenvedély tegye rabbá őket” (POLIKÁRP levél 4). A rabszolgaságot csak a túlvilági üdvösség szempontjából nézte, mégpedig egy egyoldalúan
elméleti megvilágításban, és nem úgy, hogy ezeknek a keresztények részéről közköltségen való felszabadítása Krisztusnak megjelenítését eredményezné a világban. Mindenesetre bizonyítja Ignác, hogy történhettek egyházi gyűjtések, melyekkel rabszolgákat szabadítottak fel, de ezt Ignác püspök nem támogatta.
A keresztségről ezt írja: „Püspök nélkül nem szabad keresztelni” (SZMÌRNAI
levél 8).
Az ima a pogányokat Krisztushoz vezeti. Az egyházak imádkoztak egymásért,
így Ignácért is. Az eucharisztikus istentisztelet fő eleme a közös ima, mely azért
nagy erő, mert a hierarchia és a nép együtt végzi. Aki ezen nem vesz részt, az magát zárja ki a közösségből.
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„Isten mindenkinek megbocsát, aki bűnbánatot tart, ha visszatér a püspökkel
való közösségre” (FILADELFIAI levél 8). „Amíg időnk van, bűnbánattal térjünk
vissza Istenhez” (SZMÌRNAI levél 9). Isten a bűnbocsátó, ha az eretnek, aki szakadásba ment visszatér Istenhez, ennek külső jele a püspökkel való egység.
Az istentisztelet a közös imádságban, az eucharisztikus kenyér és bor vételében
és agapéból, szeretetvendégségből állt. „Sűrűbben gyűljetek össze (ti. istentiszteletre), név szerint hívj meg mindenkit” (POLIKÁRP levél 4).
A doketisták tartózkodtak az eucharisztiától, mert nem fogadták el abban
Krisztus tényleges „húsát” (szárksz) és vérét. Ignácnál az eucharisztia ötféle jelentésben fordul elő:
1. Az oltáriszentséggel, az eucharisztiával kapcsolatos a „thüsziasztérion” kifejezés, mely jelenti az oltárt, annak helyét, illetve az oltár térségét, sőt jövendő
vértanúságának helyét is oltárnak nevezi.
2. Az eucharisztia szót használj Ignác Krisztus „húsára és vérére” az eucharisztikus összejövetelen. Az eucharisztia szó e jelentését Ignác igen markánsan és
határozottan fogalmazta meg, hiszen a korabeli tévtanítók, a doketisták tagadták
Jézus tényleges jelenlétét az eucharisztiában. Ez következménye volt tételüknek,
miszerint a bűnös anyagot Isten magára nem öltheti, még kevésbé szenvedhet. Az
eucharisztia elemeit, Jézus húsát és vérét Ignác azonosítja a hittel, a szeretettel és
az evangéliummal is.
3. Harmadszor eucharisztia alatt érti Ignác azt a nagy erőt, ami a keresztények
életében van. Ez a „halhatatlanság gyógyszere”, és hatására megdől a Sátán hatalma, sőt „összeomlik az égiek és a földiek minden háborúja” (EFEZUSI levél
13,2).
4. A szó negyedik jelentése az eucharisztikus istentisztelet vezetésének jogát
tartalmazza. „Csak az legyen az érvényes eucharisztia, melyet a püspök vezetése
alatt végeznek, vagy annak vezetése mellett, akinek ő megbízást ad” (SZMÌRNAI
levél 8,1 és EFEZUSI levél 5,2). „Isten kenyerében” csak az részesül, aki jelen
van az eucharisztikus istentiszteleten. Ignác istentiszteleten kizárólag a közösség
nagy összejövetelét érti, vagyis a püspöknek vagy megbízottjának egyszemélyes
„miséje” még lehetőségként sem merül föl.
5. Az eucharisztia egyesítő erejét gyakran és erőteljesen fogalmazza meg. Ez
a szó ötödik jelentése. „Egy legyen eucharisztiátok, mert egy a mi Urunk, Jézus
Krisztus teste, egy a kehely az ő vérének egységére, egy az oltár, miként egy a
püspök a presbitériummal és a diakónussal, az én szolgatársaimmal” (FILADELFIAI levél 4).
Mind az öt pontra áll, hogy az Újszövetségben nincs világos állásfoglalás arra,
hogy az eucharisztia érvényességéhez felhatalmazott személy szükséges (Gibbard
217.).
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Az említett ötféle jelentés csak kezdeti formákban található meg az újszövetségi iratokban. A thüsziasztrérion (oltár), vagy a thüszia (áldozat) kifejezések még
nem kapcsolódnak szorosan az eucharisztiához Zsidó 13,10 kivételével („Olyan
oltárunk van, amelyről az nem ehetik, aki a sátorban szolgál.”); ahol Pál a pogány
és a keresztény áldozat közt vont párhuzamot.
Az eucharisztiának Jézus húsával és vérével való azonosítását az Újszövetségben leginkább a János 6,56 közelíti meg: „Aki eszi az én húsomat és issza az én
véremet, az bennem marad, én meg benne”, bár ennél általánosabb fogalmazás a
János 6,35 és 6,63.
Az Újszövetség felismerte ugyan a kenyértörés nagy erejét, de nincs olyan
markáns kifejezés rá, mint Ignácnál: a halhatatlanság gyógyszere, a sátán hatalmának megdöntése.
Sehol sem történik az Újszövetségben egyértelmű állásfoglalás arra nézve,
hogy az eucharisztia érvényességéhez valamilyen felhatalmazott személy szükséges.
Végül a kenyértörés közösségi oldal nem annyira hangsúlyos az Újszövetségben, mint Ignácnál, az 1Korintusi 10,17 kivételével: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.”
Az eucharisztia fogalmának fejlődését néhány kutató azzal indokolja, hogy a
változás a misztériumvallások következménye, melyek Ignácra nagy hatást gyakoroltak. Bizonyítékaik egyike a POLIKÁRP levél 7,1; melyben utalás van a hívő
részvételére a megváltó haldoklásában, az eucharisztiában, azért, hogy a feltámadásban új életet nyerjen, mint a misztériumvallásokban. A görög szöveg elemzése
azonban kimutatja, hogy a mondat nem az eucharisztiára, hanem Ignác jövendő
vértanúságára vonatkozik.
A fejlődés másik oka Ignác egyénisége lehet. Szinte mindenről szenvedélyes
stílusban ír. Különösen az, amikor vértanúságáért küzd a római hívekkel, akik
szeretnék életét megmenteni, ő azonban nem. Szenvedélyes a monepiszkopátusz
kérdésében, hogy egy közösségben csak egy püspök legyen. Ignác erőteljes fogalmai az eucharisztia értelmezésekor szintén egyéniségéből is fakadhattak.
A döntő ok azonban a doketizmus tévtanítása lehetett, ami Ignácot bizonyos
kérdések hangsúlyozására indított. Mivel a doketisták tagadták Krisztus tényleges jelenlétét hús és vér formájában az eucharisztiában, ezért ezt kiemelte. A
doketizmus az egyház egységét akarta megtörni, ezért újra és újra rámutatott arra
az egyesítő erőre, ami az eucharisztiában rejlik.
Az „agapé” jelentése Ignácnál: szeretni és szeretetlakomát tartani. „Püspök
nélkül nem szabad agapét tartani (ti. szeretetvendégséget)” (SZMÌRNAI levél 8).
A házasságot a jegyesség előzte meg. „Úgy illik, hogy a vőlegények és a menyasszonyok a püspök tudtával kössenek házasságot, hogy a házasság az Úr szerint
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legyen, ne a szenvedély szerint. Minden Isten dicsőségére szolgáljon” (POLIKÁRP levél 5).
„Nővéreimnek mond meg, hogy szeressék az Urat, és szívükkel, lelkükkel férjüké legyenek. Hasonlóképpen ﬁgyelmeztesd Jézus Krisztus nevében testvéreimet
is, hogy szeressék hitvesüket, mint az Úr az Ő egyházát” (POLIKÁRP levél 5). „A
házasságtörők Isten országába nem jutnak be” (EFEZUSI levél 16).
A keresztények gondoskodnak az özvegyekről és az árvákról, nem úgy, mint az
eretnekek. Az özvegyek gondviselője Isten után a püspök (POLIKÁRP levél 4).
A szüzekkel kapcsolatban ezt olvashatjuk: „Üdvözlöm… a szüzeket, akiket
özvegyeknek mondanak” (SZMÌRNAI levél 13). „Ha valaki az Úr testének dicsőségére (tisztaságban) szüzességben tud élni, éljen úgy alázatosan. Ha dicsekszik,
már elveszett, és ha azt hiszi, többet ér a püspöknél (ti. aki természetesen megházasodhatott), tönkrement” (POLIKÁRP 5).
Ignác vértanú akart lenni. „Ha nem törekszünk erősen ara, hogy halálunkban
az ő szenvedéseivel egyesüljünk, az ő élete nincs igazán bennünk” (MAGNÉZIAI
levél 5). „Isten gabonája vagyok, vadállatok fogai közt őrlődöm, hogy Krisztus
tiszta kenyere legyek. Akkor leszek Krisztus igazi tanítványa, ha már testemet se
látja a világ” (RÓMAI levél 4).
Újjászületés vár rám. Hadd jussak a tiszta fény-országba, ha odaérek, ott ember
leszek” (RÓMAI levél 6). Péter és Pál szabadok, mint vértanúk, ő szolga, de ha
kínszenvedése után föltámad, ő is szabad lesz. „Ha hallgattok rólam (ti. nem kéritek fölmentésem), az Isten szava leszek, h pedig jobban szeretitek testem életét,
csak visszhang maradok” (RÓMAI levél 2).
Rohan a halálba: „Jöjjön rám tűz vagy kereszt, bestiák hada, vágás, tépés,
csontrepesztés, tagok törése, az egész test összezúzása, az ördög minden vad kínzószerszáma, csak Krisztus legyen az enyém!” (RÓMAI levél 5). Öngyilkos volt?
Szíriában megszűnt az üldözés és visszamehetne sértetlenül és védhetné egyházát
az eretnekek ellen, de ő megy. Biztosan igaza volt. Joga van így dönteni valakinek.
Ír a hitről és a hitetlenségről is. „A testi emberek nem értenek a szellemiekhez,
sem a szellemiek a testiekhez, mint ahogy a hit sem érti azt, ami a hitetlenségé,
sem a hitetlenség azt, ami a hité” (EFEZUSI levél 8). Ignác tudja, hogy a kereszténységet csak az értheti meg, aki megéli, vagyis nem a logikai következtetések
síkján dől el.
A túlvilág, a Másik Létrend pozitív és negatív elemekből tevődik össze. A világban itt munkálkodik a gonosz, a sátán, ő evilág fejedelme. Ő a rossz elősegítője
az ember életében, neki teszünk szolgálatot, ha például tévtanítást hirdetünk. „A
végső idők közel vannak” (EFEZUSI levél 11). Ignác és az akkori keresztények
várhatták Krisztus második eljövetelét a saját életük körüli időszakra. A túlvilágon
angyalok vannak, akiknek akarata szabad, és ha pl. Krisztus valóságos emberi
testét tagadnák, Isten őket is elítélné. Az üdvözültek a „Fényországban” élnek,
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tehát a fény nagy szerepet játszik gondolkodásában. A túlvilág elképzelése nála
jellegzetesen ókori: az égbolt fölött a menny, a föld alatt a pokol van (TRALLESI
levél 9). Az ember úgy fog föltámadni, mint Krisztus. A túlvilágot e földön az
egyházban a vezetők és a vezetettek egysége jeleníti meg.

Újszövetségi hatások
Az újszövetségből ritkán idéz, de hivatkozik az evangéliumokra és az apostoli
levelekre. Általában tagadhatatlan az újszövetségi fogalom- és képrendszernek
a hatása Ignácra: a Máté, Márk, Lukács, János, Római; és főleg: 1-2Korintusi,
Galata, Efezusi, Filippi, Kolosszei, 1Péter, Júdás iratokkal kapcsolatban. A János
evangélium pl. hatással volt Ignácra elsősorban a valóság, egység és az eucharisztia fogalmainak kialakításában (FILADELFIAI levél 7,1 – János 8,14 és 3,8;
FILADELFIAI levél 9,1 – János 10,7-9 etc.; RÓMAI levél 7,3 és SZMÌRNAI
levél 7,1 – János 6. fejezet); bővebben: Mauer.

Intenzív nyelv
Zsúfolt, keresi és nem találja a megfelelő szavakat, néha túl keveset mond, néha
sokat, néha túl logikus, nem éppen meggyőzően, hevülékeny, lobbanékony. Egymás után írt tömör mondatok egységei a levelek. Sok új kifejezést, szóösszetételt
alkot. Ellentétes szópárjai: Isten-világ, élet-halál, test-lélek. Együtt használja a
hit-szeretet és a szenvedés-feltámadás kifejezéseket. Ugyanazon ige cselekvő és
szenvedő alakját egyszerre használja egy mondaton belül (SZMÌRNAI Levél 5,1).
Hihetetlen intenzitásúak írásai, aki olvassa, hatása alá kerül, sokak szerint egyedülálló kortársai között.
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A paraguayi redukciók
Latin-Amerika központi helyet foglal el világunkban. A kereszténynek nevezett
középkori Európa erőszakos, tehát nem keresztény módon hajtotta végre Amerika
ún. „civilizálását”. A világi papság és a szerzetesrendek is tevékenyen részt vettek
ebben. Ettől a politikai, gazdasági és erkölcsi kizsákmányolástól céljában, módszerében és gyakorlatában élesen különbözik a jezsuita rend missziója Amerikában.
Egyedül a jezsuiták voltak képesek szakítni a gyarmatokon a rablógazdálkodással.
Kb. 300 évvel ezelőtt önálló telepekből álló laza szövetséget hoztak létre, melyek
exportra dolgoztak. Megmaradt az indiánok, ma úgy mondanánk „háztáji földje”,
mely az élelmiszer szükségletet fedezte. A többi életszükségleti cikk, mint pl. a
ruha és minden más, központi elintézést nyert. Önálló haderejük volt. Teokratikus
vezetés alatt álltak és csupán az élelmiszertermelés volt magánkézben.

I. A spanyol gyarmatosítás
1. Élet az ibériai félszigeten
A spanyol gazdasági élet a XVI. század közepén hanyatlott. Az angol, francia és
németalföldi áruk versenyével nem tudtak lépést tartani. Megkésve szilárdult meg
a spanyol céhrendszer. A korlátlan gyapjú export növelte ugyan a kincstár jövedelmét, de megakadályozta egyfajta „posztókapitalizmus” létrejöttét. Az ország
nem rendelkezett a manufakturális termelés lehetőségével. A spanyol monarchia
gazdasági élete nem különbözött gyarmataitól, mely nyersanyagszállításból és
ipari behozatalból állt. A gyarmatokon korlátlan rablógazdálkodás folyt, és egyre
nőtt az inﬂáció. Ebből a papi, katonai és értelmiségi rétegek keresték a kiutat. A
parasztság a városokba özönlött és a hadseregbe szívódott föl.
A spanyol abszolutizmus a középkori gazdasági struktúrákat próbálta továbbra
is megtartani. Az ellenállás azonban nőtt, a tartományok önállóságra törtek. A rendi és a tartományi privilégiumok védelmében léptek fel a jezsuiták a XVI-XVII.
század fordulóján, így Marina és Suarez. Elméletük a „zsarnok király” elleni támadás a XVIII. század végén fegyver lett a gyarmatok ellenzékbe vonuló rétegei
számára. A tartományi önállóság a gyarmatokon is érvényesült. A spanyol abszolutizmus azonban a tartományi előjogok ellen tört. A tartományokat és gyarmatokat
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helyi tanácsokkal kormányozta, mellettük központi tanácsadó szervek működtek,
melyek munkáját a király ellenőrizte. Ezen középkori bürokratizmusnak része volt
az inkvizíció is. A XVII. században aranykorát élő spanyol kultúra fátylat borított
a gazdasági hanyatlásra. Ezután ideges kapkodás kezdődött, megindult a katalán
ipar, a felvilágosodás, és bűnbakként a jezsuiták üldözése.
Portugália társadalmi képét az 1580–1640 közti spanyol fennhatóság nem módosította. Azonosak voltak gazdasági viszonyai a spanyolokkal. I. José király minisztere, Pombal márki a XVII. század második felében reménytelenül kísérletezett védővámokkal, új gazdaságpolitikával és a gyarmati modell átszervezésével.

2. A kolóniák struktúrája
Az „Indiák” jogilag a spanyol korona fennhatósága alá kerültek. Kasztília volt a
spanyol monarchia gyöngye, így az amerikai területek közvetlenül tőle függtek,
mert sokáig csak kasztíliaiaknak engedték meg a letelepülést az Újvilágban. A
spanyol jog az Indiákat nem gyarmatoknak, hanem a Korona tartozékának tekintette, melyek Kasztíliával voltak egységben. A gyarmatokat adminisztrációs úton
maga a király irányította közvetlenül. Az Indiák Tanácsa és a Kasztíliai Tanács a
király legfőbb tanácsadó szerve volt. A királyi kegyúri jog alapján állandóan beleszóltak az egyházi ügyekbe. II. Fülöp két alkirályt küldött ki Amerikába, Francisco de Toledot Peruba. Toledo kivégeztette Tupac Amarut, az utolsó inka uralkodót,
amit II. Fülöp is helytelenített. Ez a „perui Szólon” bevezette a kényszermunkát,
mely az ezüstbányászat alapja, és az indiánok temetője lett századokon át.
Az alkirályok hatalmának megnövekedésétől Európában féltek, és ezért sok
apró rendelkezéssel korlátozták jogközüket. Az Indiák Tanácsa alatt állt az Audiencia, mely az egyházi rendeletek fölött gyakorolt ellenőrzést. II. Fülöp (1556–
1598) rossz pénzügyi helyzetére hivatkozva árúba bocsátotta a gyarmati tisztségeket, ami csak a korrupciót növelte. Toledo a mai Bolívia területén létrehozta az ún.
cabildókat, vagyis egy falusi önkormányzatot, amely azonban szintén a bányászat
érdekeit szolgálta. A megtért indiánok rövid ideig adómentességet élvezhettek. A
papi tized kilenced része az államé volt. Az információ útja a gyarmatokon a futárszolgálattal lebonyolított posta volt. A levelet még az inkvizíció sem bonthatta fel.

3. Az Indiák vallási képe
Nehéz eldönteni, hogy az Indiákon mi játszott nagyobb szerepet a tömegek féken
tartásában, a királyi hatalom által összefogott államapparátus-e, vagy a katolikus
egyház, és annak nem mindig kegyes, hanem büntető istenképe. A kettő elválaszthatatlan egységbe forrott, és így a körmenetek, az utolsó kenet, a keresztség politikai manipulációvá vált, nem beszélve az inkvizícióról. Az első fölfedezések
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után VI. Sándor (1492–1503) pápa kérte, hogy küldjenek misszionáriusokat az új
területekre. A spanyol állam Amerikában is az egyház legközvetlenebb ura lett,
a királyra átruházott ún. főkegyúri jog, a patronatus alapján. Így állami engedély
nélkül templomot építeni, papokat kinevezni nem lehetett, mert a király Isten vikáriusa, helytartója lett, aki a placetum regium alapján, a királyi tetszvény-jog
alapján a Vatikán rendelkezéseit ellenőrizte.
1513-ban létesült az első püspökség, amit apátságok és kolostorok követtek. A
pápa olyan jogokkal ruházta föl az Indiák püspökeit, melyeket az európaiak nem
élveztek. Így könnyebb volt a vezetés. Az állami szervek azonban jobban beleszóltak az egyházi ügyekbe, mint az ibériai félszigeten. A misszionálásban döntő szerepet a szerzetesrendek játszottak. 1500-ban érkeztek a ferencesek, majd a dominikánusok, azután az Ágoston-rendiek, az Irgalmasok és utánuk a jezsuiták. Ezek
a rendek a XVI. század végén létrehozták a redukciókat, a redukciók rendszerét.
A redukció szó a latin reduco igéből származik, melynek jelentése az, hogy helyreállítok. A reductio pedig visszavezetést, visszahelyezést jelent, átvitt értelemben
tömörülést. Az indiánokat falvakba tömörítették, melyek önellátó gazdasági, vallási, közigazgatási egységeket alkottak a rendek irányításával. A redukciók kísérletet jelentettek a gyarmati gazdaságszerkezet átalakítására is. Ezen redukciókban
nem nehéz felfedezni a szerzetesrendek történelmileg kialakult életformáját.271 A
redukciók menedéket jelentettek az indiánoknak, akiket tízezrével hurcoltak el a
rabszolgavadászok. Ezen kalandorok a redukciókat is támadták. Különös jelentőségre tettek szert a jezsuiták határvidéki redukciói, Floridában, Kaliforniában és a
mai Bolívia északkeleti területein. A XVIII. századtól a kapucinusok is jogot kaptak redukciók létesítésére. A spanyol gyarmatosítók telepformája az encomienda
volt, a redukciók előtt.
Az egyetlen amerikai eredetű, guatemalai szerzetesrend a betegápolással, szegénygondozással és iskolaalapítással foglalkozó betlemitáké volt. A XVI. század
második felétől az inkvizíció is dolgozott. A papok fegyelmezésén, a pogány babonák, erkölcsi vétségek üldözésén kívül a judaizálás, a zsidóság elleni harc ürügyén a haladó gondolatok elfojtásának is eszköze lett. Külön hivatalai voltak, a
Limai Szent Hivatal pl. Limában 30 embert égetetett meg 1736-ig. A világi papság
és a szerzetesrendek igen meggazdagodtak adományok, a rendbe való belépés és a
bűnbocsánati cédulák árulása révén. Az egyházi személyek igen sok munkát adtak
271 „A domonkosrendi Tommaso Campanella (1568–1639) Arisztotetelésztől eltérően, az
öntudat belső tapasztalatára hagyatkozó metaﬁzikája alapján, a természeténél fogva hatalomra törekvő akaratnak az individualizmust leküzdő, megfelelő érvényesülését az ideális
berendezésű Napállam (Civitas solis, 1602) eszményében látta megvalósíthatónak, amelynek minden polgára a köz javát szolgálja, szigorúan megállapított rendhez alkalmazkodva.
(Lehetséges, hogy ez a minta volt irányadó a jezsuiták a paraguay-i benszülöttek közt létesített szocialista államának.)”- KECSKÉS Pál: A bölcselet története. Budapest, 1981. 261.
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kihágásaikkal az inkvizíciónak. Szexuális téren is folyamatos problémát jelentett
a gyarmati papság magatartása.
A természeti csapásokat általában az istenfélelem fokozására használták. A
zene, a színház, a gyógyítás nagy szerepet játszott a térítésben. Elképesztő méreteket öltő körmeneteket tartottak. Volt, amelyeik nyolc napig tartott, és 4.000 méter
magasan mezítláb, összekötözött kezekkel, magukat korbácsolva, fehér ruhákban
vonultak az emberek. Tehát Európát játszottak az Indiákon. Az inkvizíció nem
üldözte az indiánok eredeti vallásos képzeteit, egyrészt feltételezett alacsonyrendűségük miatt. Így még napjainkban is meglelhetők az ősi törzsi elemek a keresztény lakosság körében. A jezsuiták redukcióikban orvosok, politikusok, gazdasági
és katonai szervezők voltak. A jezsuiták egyetemei az egyház hivatalos irányát, a
skolasztikát képviselték Amerikában is. Az első spanyolellenes felkelés 1809-ben
La Pazban, a Copacabnai Szűz védnöksége alatt indította meg harcát. A XVIII.
század végétől Vitoria, Suarez, Marina tanai a kreol ellenzékiség fegyverévé lettek. A kreolok az európaiak dél-amerikai leszármazottai voltak.
Az első hithirdetők nemigen tudták előmozdítani az indiánok védelmét, mert
se kultúrájukat, se gazdasági, társadalmi szokásaikat nem ismerték. A kalandorok
nemcsak indiánokat, de afrikai négereket is kényszermunkára vittek. Az indiánok
az európaiakat egy kalap alá vették és a misszionáriusokat betolakodóként fogadták. Ennek sok vértanú áldozata lett. A mártíriumok oka mindenképpen az erőszakos európai kultúra és gazdasági, társadalmi szerkezet átdobásában volt, és így
bár ha jó-szándékú meggyőződéssel is végezték munkájukat, halálukért maguk is
felelősek voltak.

II. A redukciók története
4. Dél-amerikai vallásszociológiai háttér
Az indiánok legnagyobb része Amerika felfedezéséig a Rio Grandétól, Mexikótól a Tűzföldig húzódó területen lakott. Nyelvileg, kulturálisan, életmódban
meglehetősen tagolt volt e népesség. Ez áll vallási világukra is. Az indiánok a
körülöttük lévő világot a démonok sokaságával töltötték meg. Erdei szellemek,
bozótdémonok, állat- és növényvilággal kapcsolatos hiedelmek voltak ezek. Az
őserdei törzseknél elterjedt az Állatok Urának képzete, aki az erdőt és állatait őrzi.
Természetfölötti lénynek tartották. Az Állatok Ura sokszor csak az álatok egy csoportját vagy egy állatfajtát véd. Ekkor alakja azonos az illető állatfajjal, illetve annál sokkal hatalmasabb. A brazíliai manduruk benne látták az állatok ősanyját. A
társadalmi és vallási fejlődés a felfedezésekig a Közép-Andok vidékein és KözépAmerikában volt a legnagyobb. Ezen magas-kultúrákban földművelő teokratikus
államok léteztek. Politeista, sokistenhivő kultuszuk központja a napisten volt. Vol211

tak emberáldozati szertartásaik, és arról beszéltek, hogy egyszer az emberiséget
vízözön pusztította el. A papság egy istent a többi fölé helyezve a monoteizmusra
törekedett, de a tömegek az új elképzelések mellett a régieket is megtartották.

5. A guaráni indiánok
Paraguay rendkívüli természeti adottságokkal rendelkező földjén narancsfák, pálmák, vad teafák, barack, mandula, füge, ananász, dinnye, balzsam, gyanta, cukornád, gyapot, kávé, dohány, rizs, kukorica termett. Áldozócsütörtökön győzték le
az itt élő guaráni indiánokat a spanyolok 1537-ben. A területen sok kisebb indián
törzs is lakott. A guaráni indiánok lakták pl. Brazíliát is. Paraguay vált a spanyol
hadsereg táborává, innét indították hadjárataikat és a gyarmati közigazgatás is ide
építette be magát. A Dél-Amerikai indiánok származástörténete a régi Tapaicuához
fűződik. Hullámaiból született az első emberpár és két ﬁuk született, Guaráni és
Tupi. Minden indián törzs tőlük ered. Mivel asszonyaik nem tudtak békességben
élni, a két testvérpár elhatározta, hogy elválnak. Tupi az Amazon folyam vidékére,
Guaráni pedig Paraguay felé ment.
A guaránik törzsi, nemzetségi, rokonsági szervezetben éltek, kis falvakban.
Halászattal, vadászattal, vadmézgyűjtéssel és némi földművelésen kívül háziállat tenyésztéssel foglalkoztak. A guaráni nyelv igen fejlett volt, a szónoklás nagy
tekintélynek örvendett. Fejlett társadalmi életük volt. Faluszervezetben élve a
földművelést némileg ismerték, fazekasság, szövés, fonás is életükhöz tartozott.
Éppen e fejlettségük tette lehetővé munkába állításukat. A portugálok a brazíliai
guaránikat rabszolgákká tették, a spanyolok 40 puebloba, telepre terelték össze
őket, ahol földet műveltek és dolgoztak. Munkára való hajlandóságukat kihasználták az erőszakosabb törzsek is, így a mbayák. A guaránik önként mentek szolgasorba a mbaya indiánokhoz és ha nem tetszett nekik, otthagyták őket.

6. Loyolai szent Ignác
1491-ben született Ignác Loyola várában, ősi baszk nemesi családból származott.
Katona, lovag lett és Pampelona vár ostrománál egy ágyúgolyó jobb lábát szétzúzta. Betegen Krisztus életét és szentek történeteit kezdte olvasni. Felépülve kardját
a Mária oltárra helyezte és egy kis város, Manresa mellett magányba vonult. Itt
határozta el egy rend alapítását. Tanulmányokat kezdett és Párizsban hallgatott
előadásokat. Hét társával elhatározta, hogy elhagyva a régi és meglévő szerzetesrendek külsőségeit, a ruhaviseletet, a közös imádkozást, a helyhez kötöttséget, egy
korszerű társaságot állít az egyház szolgálatába. III. Pál pápa 1540-ben jóváhagyta
az új ún. Jézus Társaságot. A jezsuitákat nem a protestantizmus ellen alapították,
és a rend későbbi okmányaiban sem szerepelt az ún. eretnekségek elleni küzdelem. Halálakor, 1556-ban a brazíliai rendtartomány is létezett már.
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7. A jezsuita rend missziója Paraguayban
A spanyol kormány támogatta a jezsuitákat abban, hogy letelepítsék a nomád indiánokat. Paraguay területén 1609-től dolgoztak szabadon a jezsuiták, és 1768-ig,
vagyis kiűzetésükig 33 redukciót alapítottak és kormányoztak, melynek kb. 280 000
indián lakosa volt. A nagyobb telepeken kb. 30 000, a kisebbeken 500-1000 indián
élt. A 33 redukcióból 26 guaráni volt, a Paraguay és az Uruguay folyók között. A
redukciók nevei európai szentek neveit, illetve vallási alapigazságokat hordoztak.
Az első 19 redukciót a jezsuiták az első évtizedben hozták létre. Több telep lakossága a régi spanyol indián-telepekből került ki később. A redukciók szervezését
elősegítette a portugálok vadállati szadizmusa, ami elől az indiánok a redukciókba
menekültek. A redukciókban mindig külön helység szolgált a menekülők befogadására. A hajtóvadászatok megszűntével a redukciók vonzereje is csökkent.
Az utolsó telepek benépesítése a már megkeresztelt indiánok segítségével történt. Ezek az indiánok ajándékokat vittek az őserdőben élőkhöz és elmondták,
hogy milyen jól élnek a redukciókban, és kérték, hogy engedjék a pátert is eljönni
hozzájuk. A páter először egyedül jött, hozott tehenet, élelmet és gyarapította kísérői számát, akikkel a végén bekísérte az indiánokat a redukcióba. A mbaya indiánok nagyon harciasak voltak, támadták a redukciókat, akik közül a páterek indiánjai többet foglyul ejtettek. Megígérték a mbayáknak, hogy kiadják a foglyokat,
jöjjenek be értük. Nagy lakomát csaptak nekik, és amikor elaludtak összekötözték
őket, és így megszüntették további támadásaikat. Először főleg nők és gyerekek
tértek meg.
1636-ban engedélyt kaptak a jezsuiták önálló fegyveres erő fölállítására a redukciókban. Ennek oka az állandó támadás az indián törzsek, embervadászok voltak. Az idősebb indiánokat a rendszeres munkára csak erőszakkal lehetett volna
rávenni. A jezsuiták ezeket hagyták továbbra is halászni, vadászni. Az új generációt viszont munkára nevelték. A telepekre idegen nem léphetett be, csak előzetes
jezsuita engedéllyel. Mielőtt a jezsuiták Paraguayba mentek, borzalmas embervadászat volt. A jezsuiták megtanulták a guaráni nyelvet, nem úgy, mint a többi
szerzetesrend és komolyan vették feladatukat. Ezzel szemben sok misszionárius
szélhámoskodott ebben a korban.
A jezsuiták kezdettől fogva védték az indiánokat. Bevádolták a kormánynál a
gyarmati hivatalnokokat. Bebizonyították, hogy a világi telepeken rabszolgasorban élnek az indiánok. A világi telepekre a jezsuitákat ezek után be se engedték, ha
úton voltak semmi élelmet nem adtak nekik. Már az első jezsuita misszionáriusok
azt tanácsolták az indiánoknak, hogy fogjanak össze. Az indiánok szerették az
éneket és a folyón lefelé haladva énekeltek a páterek, az indiánok pedig követték
őket, és közben prédikáltak.
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A misszionálás eszközeihez hozzátartozott az indián vezérek, kacikák megajándékozása és jámbor történetekkel való megfélemlítésük. Lassan a világi hivatalokba is bekerültek a jezsuiták. 1612-ben a spanyol korona megtiltotta a világi
telepekre való bekényszerítését az indiánoknak. Amerika területén több helyen
kísérleteztek a jezsuiták egységes missziós redukció-rendszer létrehozásán. Kanadában, a huronok közt nem változtattak meglévő társadalmi szerkezetükön,
csak különféle munkára és európai hadviselésre igyekeztek őket megtanítani. Ezt
azonban 1650-ben az irokézek teljesen megsemmisítették. Kaliforniában, a XVII.
század végén hasonló eredményeket értek el a páterek, mint Paraguayban.
A világi telepeket a kormány évenként ellenőrizte, de a jezsuita redukciókat
nem. Csak a rendi generálisnak tartoztak jelentéssel. Az állami ellenőrzés alól kivonták magunkat, de az állami támogatásról nem mondtak le. A királynak járó adó
a világi telepeken évi 5 pezó volt, az egyházín 1,8. A jezsuita redukcióknak nem
kellett a területileg illetékes püspöknek adót ﬁzetni és mindenben csak Európánk
tartoztak felelősséggel, a gyarmati kormánynak nem. A redukciók felfegyverzése
részben Európából történt. A spanyol kormány fegyvert indiánoknak sose adott,
kivéve a jezsuitákon keresztül. Ténylegesen az embervadászok ellen kellett felfegyverkezniük, de a gyarmati kormányzat ellen se ártott a védelem. A kezdeti
4000 fős hadserege később 7000–12 000-re nőtt. A parancsnokok indián vezérek
voltak. Eredeti indián fegyvereik mellett teljes akkori európait kaptak. Külön szerződtettek ezen kívül még a redukciók egy lovas hadtestet az argentínai indiánokból. Nem állandó hadsereg volt, hanem milícia. Hetente a hétfői napot kiképzésre
fordították, mégpedig alaposan, közben harci játékokat tartva. Az egyenruhát a
gyakorlat után leadták.
A hadsereget a gyarmati kormányzat megsegítésére is átengedték. Több ízben
mentették meg a kormányzat vezetőit, városait, telepeit, betörő indián törzsek elől,
sőt az angolok ellen is segítettek. A gyarmatokon az ellenszenv nőtt a jezsuiták
ellen, mind a kormányzat, mind a világi papság és a többi szerzetesrendek előtt. A
XVIII. századi Európában egy jezsuitaellenes hangulat söpört végig, mely tévesen
a társadalmi bajok okaként a jezsuitákat szemelte ki. Nemcsak világi hivatalnokokat, de a püspököt se engedték be a redukciókba, így az lett a vád, hogy titkolják
az indiánok létszámát, hogy kevesebb koronaadót kelljen ﬁzetni. Aranybányákat
emlegettek a redukciók területén, pedig nem voltak, viszont hatalmas élelmiszerkereskedelmet bonyolítottak le Európával, főleg teával. A kereskedelemben éreztették konkurens hatásukat. A redukciókban három napot dolgoztak az indiánok a
redukcióknak és kettőt maguknak. A világi telepeken csak két nap volt az állami
munka. Egyesek szerint a paraguayi teafű szedése közben több indián meghalt,
mert messzire elküldték őket leszedni, de az élelem nem volt elég.
A paraguayi püspök bevádolta őket, hogy nem a katolikus hittételeket fordítják
le guaráni nyelvre, mert az Isten fogalomra meghagyták a guáráni Tupa isten214

fogalmat, a totemek helyére pedig védőszenteket tettek. Nemcsak megmentették
kétszer a gyarmati kormányt a redukciók seregei, de szembe is szálltak a gyarmati
kormánnyal, amikor azok megtámadták a redukciókat több ízben és győztek. Vádolták a gyarmatosok a jezsuitákat, hogy korlátlanul rendelkeznek az indiánok
fölött vagyoni kérdésekben. A jezsuiták azt mondták, hogy csak így tudnak az
indiánok létfönntartásáról gondoskodni, akik maguk ezt meg nem csinálnák. A korona elrendelte 1743-ban a redukciókban a spanyol nyelv oktatását, mert a páterek
ezt eddig nem csinálták.
XIV. Benedek pápa 1741-ben megtiltotta a jezsuitáknak, hogy iparral és kereskedelemmel foglalkozzanak, és az újonnan megtértek fölött világi hatalmat
gyakoroljanak. Ezek után következett, hogy 1759-ben kiűzték a jezsuitákat Portugáliából, 1762-ben Franciaországból, XIV. Kelemen pápa aztán 1773-ban oszlatta
fel a rendet. A spanyol udvar neheztelt a jezsuitákra, mert a gyarmatokon nem
spanyol jezsuitákat tettek vezető székekbe. 1750-ben kitört a spanyol-portugál
gyarmati háború. Az ok a Rio de la Plata folyó torkolatánál fekvő San Sacramento
gyarmat volt. Végül a spanyolok megkapták San Sacramentot, és a jezsuitáknak
hét redukciót ki kellett volna üríteni és a területet átengedni a portugáloknak. A jezsuiták azonban ellenálltak, és már majdnem megmásították a szerződést, amikor
Pombal márki két tejhatalmú megbízottat küldött a gyarmatokra. Elrendelték ők is
a kitelepítést. Az ellenállásra a két kormány háborúval felelt. 1755-ben borzalmas
csatában vesztettek a redukciók. III. Károly spanyol király 1768-ban elrendelte a
jezsuiták paraguayi kiűzését. A rendeletet titokban küldték meg a gyarmatokra,
és július 22-én reggel összefogdosták a jezsuitákat, 500 pátert, és 50-es és 100-as
csoportokban vadállati körülmények között Európába küldték őket, sokat Olaszországba tettek partra, mint ajándékot XII. Kelemen pápának.

8. Magyar jezsuiták Paraguayban
Szerdahelyi Ferenc hithirdetőként dolgozott Paraguayban, Orosz László pedig a
paraguayi rendtartomány főnöke is volt egy ideig. A híres lisszaboni szent Julián
börtön földalatti üregeiben is volt 4 magyar páter. A portugál jezsuitákat, 1500-at a
pápai államterületére vitetett Pombal, de a külföldieket az ország börtöneibe zárta
be titokban. 18 év múlva kérdezte meg a jezsuitáktól, hogy mi a bűnük. Pombal
1782-ben meghalt, VII. Pius 1814-ben visszaállította a Társaságot. Akik kiléptek
volna a rendből, azok megmenekültek volna a földalatti börtönökből, de a missziós páterek nem hagyták ott a rendet. Pombal temetetlen holttestét francia jezsuiták
szentelték be és temették el, és mutattak be érte gyászmisét.
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III. Egyház és társadalom a redukciókban
9. A társadalmi szerkezet
A kommunisztikus elvek nem voltak idegenek az indiánoktól és a guaránik is tulajdonképpen így éltek. Európában a magánjogot magasztalták, de ez az őserdőben
nem egészen így volt. A redukciók a vérrokonság szerint osztódtak föl, a nagyobb
családok kaptak egy védőszentet. Az azték faluközösségek mintájára kialakított
telepek voltak tulajdonképpen a redukciók. A főépület a templom volt, előtte egy
négyszögletű tér, balra a temető a kápolnával jobbra a papi lakások. A lakások háta
mögött voltak a gyümölcs-zöldség kertek. Külön épület volt az öregeknek és a
betegeknek. Az egész telep körül volt kerítve. A főtéren állt még egy Mária szobor
és egy kereszt. A tér mellett voltak a műhelyek is. Az indiánok függőágyakban
aludtak, házaik szabályos utcákat alkottak. A telepek földalatti kijáratokkal voltak ellátva, melyekben élelmet is tároltak szükség esetére, sőt emberek és állatok
is élhettek bennük bizonyos ideig. A redukciókban belső önkormányzat volt. A
vezető pátert és az indiánokat helyettese kötötte össze, aki tökéletesen beszélte a
guaráni nyelvet.
A pátereknek meg volt tiltva a nőkkel való érintkezés, és sose keresték az alkalmat arra, hogy ezt megszegjék. A betegeket a templom mellé hozatták hordágyon
és meggyóntatták, és föladták az utolsó kenetet. A szertartások pompájára nagy
gondot fordítottak, ez igen megragadta az indiánokat. Mennyei küldötteknek tartották a pátereket, ellentétben a spanyolokkal. A páterek tudta nélkül semmit se tehettek az indiánok, és ez önállótlanságra vezetett. A harangszó után mindenkinek
le kellett feküdni, őrjáratok váltották egymást az utcákon. Nem lehetett az egyik
redukcióból átmenni a másikba. Nemcsak a redukciók voltak körül kerítve, de a
legelők is körül voltak árkolva. A vétkeseknek böjt, ima, fogság, ostorozás járt.

10. A gazdasági élet
A redukciókban az ipari eszközökhöz szükséges szerszámokat, a fegyvereket, a
hangszereket, a szobrokat a templomban, az aranyozást, a vadméhek viaszkjának
olvasztását és tisztítását mind-mind maguk végezték. Önellátóak voltak a redukciók. Az indián vezéreknek nem kellett dolgozni, de a többieknek igen. A vezetőknek elsőként kellett munkahelyükön megjelenni. Az asszonyok főleg gyapjúfeldolgozással foglalkoztak, de csak olyan munkát végeztek, amit elbírtak. Isten
tulajdonának nevezték a közös földet, melynek termése a központi raktárba került,
melyből a páterek és a redukciók kereskedelmi ügyintézői is éltek. Isten földjére
a szentek szobrát énekszóval vitték ki, oltárt építettek a növényzetből és ennek
jelenlétében dolgoztak, és ugyanígy mentek aztán haza. Az indiánok már az őser216

dőben is halmoztak föl maguknak élelmet szükség esetére, tehát ez a redukciókban nem mondott nekik újat. Meghatározott nagyságú és minőségű anyagot kapott
mindenki évi ruhára. Az ünnepek alkalmával felvett díszes ruhákat az ünnep után
vissza kellett adniuk a raktárba. Az egyes törzsek indián mintára egy nagy házban
laktak, ahol minden családnak egy kb. három méteres szoba jutott. Csak azok a
nők és asszonyok növeszthettek hosszú hajat, akiknek volt gyerekük, és mindenki
hosszú hajat akart. Az éjjeli harangszó az indiánokat házastársi kötelességeikre
ﬁgyelmeztette.
A redukciók sok templomot, utat, csatornát építettek, így utat a kikötőhöz a
kereskedelem miatt. Az indiánok tulajdonképpen igénytelenek voltak és azon csodálkoztak, hogy egy európai hogyan tud egyszerre annyit megenni.

11. A vallási helyzet
A vallási élet fontos eszköze volt az elrettentés, a megfélemlítés. A nagyobb bűnösre európai eretnek-vezeklő inget adtak, és a főtéren megostorozták. Féltek a
pokoltól és belátták, hogy annál jobb itt szenvedni. Munka előtt és után az emberek templomba mentek. Nagy hatással volt az indiánokra a páterek kifogástalan
egyéni élete. A nők és férﬁak részére különböző európai mintájú egyesületeket
hoztak létre, amelyből kizártnak lenni igen nagy szerencsétlenség volt. Ezen egyletek külön helyen, más ruhában ültek pl. a templomban. A telepek védőszentjének
ünnepe volt az év legnagyobb ünnepe. Ezen a népünnepélyen minden volt. Marhasütés, láncra vert vadállatok, nagy halak medencében, zászlók, tánc, mulatság. A
jezsuiták kiűzése után érkezett misszionáriusok szerint a jezsuiták hallatlanul sok
engedményt tettek az indiánoknak ősi kultuszaik terén.

12. A gyarmati és a jezsuita oktatási rendszer
A spanyol és portugál viszonyokhoz hasonlóan az oktatás a gyarmatokon is a felsőoktatás felé tolódott el. Az alig létező alapfokú iskolák után középfokú kollégiumok és szemináriumok következtek, melyek a papképzést szolgálták elsősorban,
majd az egyetemek rendszere. Az alsó iskolák tulajdonképpen a térítés szolgálatában álltak. A jezsuiták azonban fellendítették az alsó oktatást. Ismerős volt
a gyarmatokon még a házitanító rendszere is. A XVI. századi gyarmati rendelet
tiltotta, hogy indiánok, négerek, mulattok taníthassanak. Működtek nagy létszámú
leányiskolák is, és volt egy speciális intézmény, a törzsfők iskolája, ahol a gazdag
indiánok tanultak. Volt külön iskolájuk a meszticeknek is. A tanítókat minimálisan
bérezték, és a tandíjak magasak voltak. A testi fenyítés az oktatás módszerei közé
tartozott, nemcsak a világi, de a jezsuita iskolákban is. Amerikában nagyon sok
egyetem létesült ebben az időben, igen sokféle szerzetesrendi vezetés alatt. Első217

sorban teológiai fakultások voltak, aztán jogi, majd kevés orvosi és matematikai,
nyelvi, pl. indián nyelvészeti tanszékek. Az egyetemeknek megvoltak a maguk
ceremóniái. A jezsuiták nem nagyon oktatták spanyol nyelvre az indiánokat.

13. Jezsuita stílus az építészetben
Művészeti téren a templomok tűnnek fel. A XVII. századi barokk és a XVIII. századi rokokó ötöződése amolyan ultra-barokk lett. Ehhez indián formamegoldások
járultak. A tervezők csak a templomok alaprajzát adták meg, a többit a helyszínen gondolták ki. Az indián és mesztic mesterek miatt lehet beszélni indián, vagy
mesztic barokkról is. A gót, román, reneszánsz és a mór művészet ömlesztve érkezett az Indiákra. Először kis templomokat és templomerődöket építettek, csak később katedrálisokat. A jezsuita rend főtemploma, a római Il Gesu például szolgált
a jezsuiták templomépítéséhez. Ez a jezsuita stílus terjedt el Dél-Németországban,
és Dél-Amerikában. Különös jelentőségű lett itt az oltárdíszítés és a szobrászat.
Közép-Amerikában a gyakori földrengés miatt vastag falú templomokat építettek.
Nagyon szép az indián faszobrászat a templomokban. A festészetben az olajfestészet hiánya miatt nehezen indult el a fejlődés. Később érvényesült az indián hatás
is, csakúgy, mint némi bizánci elem Európából.

IV. Az Egyház gyarmatpolitikájának eszmei háttere
700 körül Nagy Károly udvarában hamisították az ún. Nagy Konstantin-féle Alapítólevelet. E szerint Nagy Konstantin a pápára hagyta a Római Birodalmat. Ezen
a jogon adhatott a pápa Nagy Károlynak koronát. Amikor Ferdinánd és Izabella értesült Kolumbusz első útjáról, kérte VI. Sándor pápát, hogy törvényesítse a
spanyolok jogát az új területekre. A pápa ezt megtette. Ez azért kellett, hogy a
portugálokkal szemben előnyben legyenek. I. Ferenc francia király ezt sérelmezte, hogy ti. az új világot spanyol és portugál övezetekre osztották föl. Enrico de
Cusa bíboros, a XIII. században megalkotta az ún. szigetekről szóló doktrínát,
mely szerint a pogány népek csak Jézus eljöttéig rendelkeztek függetlenséggel, de
amikor megjelent, akkor Ő alá rendeltettek, Ő pedig hatalmát átadta az apostoloknak, ők pedig a pápáknak. Ezen jog alapján adták a pápák Angliának Írországot,
a Portugáloknak pedig az Azori szigeteket. A pápa pedig a főkegyúri jogot ráruházva a spanyol királyra, az egyház fejévé tette tulajdonképpen a spanyol királyt
a gyarmatokon. Később Franciaország is megkapta a főkegyúri jogokat a pápától. A spanyolok és a portugálok ész nélküli lényeknek tartották az indiánokat, és
ezen elv alapján pusztították őket. Csak 45 évvel a felfedezések után, 1537-ben
jelent meg a pápai bulla, mely szerint az indiánok emberek. Ezt az 1538-as limai
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zsinat csak nehezen fogadta el. A Dél-Amerikai püspökök szerint Jézus semmit
sem tudott az indiánokról, mert ha igen, akkor küldött volna ide térítőket. Tehát
nem emberek. Később rájöttek, hogy talán India után Tamás apostol itt is járt, és
szótöbbséggel megszavazták az indiánok ember voltát. 1075-ből származik VII.
Gergely pápa „Dictatus papae” kezdetű bullája, mely minden létező politikai jogot
a pápáknak tart fönn. Ez az Egyház egyik legképtelenebb irata. Ez tette lehetővé,
hogy a középkorban az Egyház valamiféle nemzetek fölötti politikai és eszmei
szervezet legyen.
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Hamvas Endre csanádi püspök
a szegedi zsidóságért
Volt egy püspök, Hamvas Endrének hívták, akiről csak felnőtt fejjel tudtam meg
mindazt, amit a szegedi zsidóságért tett, vagy tenni próbált. Tizenéves voltam és a
Tisza-parti sétányon találkoztam össze vele, amint titkárával, Nagy Tibor atyával
sétált, beszélgetett, aki szintén nem keveset tett egykor az üldözöttekért. Ismeretlenül ugyan, de köszöntem a püspöknek és ő a kezét nyújtotta. Ilyen ember volt.
Kinyújtotta a kezét, és erre jó emlékezni.

Hamvas Endre püspök elvi és gyakorlati kiállása
a szegedi zsidóságért a holocaust idején
Hamvas Endre püspöki kinevezése telibe találta 1944 eseményeit. Március 3-án
nevezték ki csanádi püspökké, március 25-én szentelték püspökké Esztergomban
és március 29-én már szegeden volt, és 30-án átvette az egyházmegye vezetését.
Édesapja Hirsch István volt, édesanyja Rádl Hermina. A kilencgyermekes sváb
család 1904-ben magyarosított Hamvasra. Nem voltak tehát zsidók, mint azt később a püspök egyes jóakarói tudni vélték. 1928-ig Budapesten a Notre Dame de
Sion Leánynevelő Intézetben volt hitoktató és intézeti lelkész. A szerzetesrend
proﬁlja a megkeresztelkedett zsidókkal való foglalkozás volt. Itt került Hamvas
Endre emberközelbe a zsidósággal. 1940 márc. 31-től budapesti általános érseki
helynök volt. Részt vett a konvertita zsidók Magyar Szent Kereszt Egyesületének
létrehozatalában, és tevékenységének szervezésében. 1942-ben Zichy Gyula kalocsai érsek halála után, Apor Vilmos győri püspök kinevezéséig a szervezet elnöke
és fővédnöke volt. A szervezet gondoskodott a zsidótörvények miatt állásvesztettekről, segélyezték a munkaszolgálatosok itthon maradt családtagjait. Hamvas
Endre a minisztériumokban eljárt a munkaszolgálatosok sorsának enyhítése érdekében.272 Nádas Viktor társadalmi elnök, az 1945-ben újjászervezett Magyar Szent
Kereszt Egyesület közgyűlése nevében megköszöntötte Hamvas Endrének „arról
a felbecsülhetetlen segítségről és páratlan készségről, amelyben az üldözésnek ki272 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2360/1945
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tett zsidó származású katolikusok, különösen a közérdekű munkaszolgálatra bevonultak seregét helyzetük enyhítésére és életük mentése érdekében részesítette.”273
Mint budapesti érseki helytartót, mivel korábban a nácizmust elítélő sajtó és
nyilvános gyűléseken elítélő nyilatkozatokat tett, 1944 márc. 20-án a külügyminisztérium egyik tisztviselője felkereste, és kérte, hogy hagyja el Budapestet, mert
neve szerepel a németek letartóztatási listáján.274 Hamvas püspök Havass Gézával,
titkárával bemutatkozó látogatást tett a városházán, ahol kifejtette, hogy hol van az
a határ, ahol a zsidóellenes törvényeket végrehajthatják, vagyis nem léphetik át az
emberiesség törvényeit. Igyekezni kell a nagyobb rosszat elkerülni és a rendeletek
végrehajtásakor mindig a humánusabb utat kell választani. A vétek helyeslését is
véteknek tartotta. A kikényszerített intézkedéseket pedig lehetőség szerint mérsékelni kell. Hamvas Endre a szegedi gettó embertelen körülményei ellen felszólat a
polgármesternél és értesítette Serédi bíborost.275
Ebben a helyzetben megpróbálta a megkeresztelt zsidók sorsát enyhíteni, kérte
elkülönítésüket a többitől engedélyezni nekik a misehallgatást, és hogy lelki gondozásukra Majtényi Béla kijárhasson. Egyéni mentésekkel is próbálkozott. Május
14-én részt vehettek misén a katolikus zsidók a jezsuiták kongregációs termében.
A keresztény zsidókat a Kelemen u. 11. sz., a Horthy Miklós u. 2. sz. és a Polgár
u. 24. sz. alá telepítették. Szivessy Lehelnek, a szegedi katolikus zsidók vallási
szervezete, a Magyar Szent Kereszt Egyesület kerületi csoportja elnökének 1944.
máj. 23-i jelentése szerint a keresztény zsidók száma 503 volt, 421 római katolikus, 48 református, 25 evangélikus, 4 unitárius, 5 görög katolikus. A keresztény
zsidók helyzete a gyakorlatban azonos volt a többiekével. A három ház zsúfolt
volt, a kapuk zárva voltak, a házak falán háromnegyed méter átmérőjű sárga csillagot festettek, és a földszinti ablakokat bemeszelték. Misére csoportban, kísérővel kimehettek, de jövet-menet senkivel sem beszélhettek, se keresztényekkel, se
gettóbeliekkel. Az 1944. ápr. 4-i rendelet szerint nem kellett sárga csillagot viselni
a keresztény felekezetek papjainak, szerzeteseinek és szerzetesnőinek.
Hamvas Endre püspök körül voltak bátor és igaz szegedi katolikus lelkészek,
akik részt vettek az üldözöttek sorsának enyhítésében. Nagy Tibort, a ﬁatal papot
Budapestre küldte és Angelo Rotta nuncius megbízottjaként is sokat és bátran tett
az áldozatra szántakért. Majtényi Béla szintén legendás működést hajtott végre
Budapesten. Megvolt a véleménye a kicsinyes és hazug egyházi magaratásról, és
inkább bízott a nunciatúrában, mely szerinte európai módon viselkedett és jelentésére a pápa azonnal reagált. Budapesten a Népszínház utcában a sziréna beindításával gyűjtötte egybe hallgatóságát a pincébe, a Központi Szemináriumban pedig
azonnal zsúfolt zsidóhallgatósága volt, aminek eredményeként mennie is kellett,
273 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2648/1945
274 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2933/1945
275 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2360/1945
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és Budán működött tovább. Hittantanárom volt. Szájtátva hallgattuk a jezsuiták
templomának könyvtárszobájában elbeszéléseit a zsidók bujtatásáról, a szegedi
mentés epizódjairól.
Jún. 15-én este fél tízkor bejelentették a gettóban, hogy reggel 6 órakor indul a
deportálás. Majtényi Béla így emlékezett vissza erre az éjszakára: „Egyik júniusi
éjszakán holtfáradtan a napi izgalmak után akartam nekifogni a breviáriumnak,
amikor megszólalt a telefon: jöjjek azonnal a gettóba mert kiadták a parancsot,
hogy reggel 6-ra legyen mindenki menetkész állapotban. Tehát be kell fejezni a állandóan szaporodó kereszteléseket, okmányokkal ellátni a szerencsétleneket, akik
maguk se tudták hova viszik őket. Az optimisták új munkahelyről álmodtak, a
pesszimisták hátralevő napjaikat számlálták. Hamar telefonáltam dr Müller Antal
lelkésznek, aki elszánt bátorsággal vállalta a hivatalos okmányok kiadását a belvárosi plébánián Halász Pállal együtt. Minden esetet anyakönyvezni kellett, mert e
nélkül hamis lett volna minden keresztlevél. Müller is beszökött valahogy a gettóba, meg két jezsuita (P. Sas és Izay). A gettót megerősített rendőri készültség vette
körül. Nekem csak az volt a szerencsém, hogy olyan bejáratnál próbálkoztam,
ahol egy ﬁatal rendőr uralkodott, aki nekem valamikor tanítványom volt: „Menjen
be, én nem láttam semmit.” Amint az emberek megláttak a sötét éjszakában a zsinagóga közelségében, rajokban rohantak felém, mert vártak valami bíztató hírt, vigaszt, eligazítást. De már egy megértő emberi szó is kincset ért számukra. Hiszen
a náci sajtó letiport bennük már minden emberméltóságot és jogot. Reggel hatig
folyt a tanítás és keresztelés. Meg is mondtam nekik: Aranyam, ezüstöm nincs,
se fegyverem, se hadseregem, csak keresztvizem meg hitem. Ilyenkor annak is
hasznát veszik. Hallgatóim a lépcsőházat fel az emeletig megtöltötték, s áhítattal
hallgatták szavaimat.”276
A zsinagóga körüli gettóból a Kertész-féle téglagyárba hajtották a szegedi zsidókat. Majtényi másik három lelkésztársával azonnal odament. „Négyen mentünk
oda rögtön, hogy lelkészi segítséget nyújthassunk a meggyötört embereknek. Bejutni a kapun lehetetlen volt, pedig Hamvas püspök írásos engedélyt szerzett a belügyi államtitkártól, Endre Lászlótól, hogy bármikor beléphetünk a gettó területére.
De akkor már német parancsnokság vette át az egész tábort. Egyetlen SS-főhadnagy volt a főhóhér, aki kajánul röhögött a belügyi államtitkáron, s karhatalommal
zavart el bennünket.”277
Majtényit majdnem belökték a deportáltak vagonjába a Rókusi Pályaudvaron.
Majtényi Béla elkísérte az üldözötteket az út szélén, így irt: „Borzalmas látvány
volt. Az emberek hátán batyuk, ágyneműk, ruhák, élelmiszer szakszerűtlenül csomagolva, ahogy összekapkodnak megrémült emberek valamit földrengéskor vagy
árvízkor. A menet végén rossz gebe húzott egy rozoga stráfkocsit, amire frissen
276 Majtényi Béla, Gettóemlékek. Szeged, 1995. 14–15.
277 Majtényi Béla, Gettóemlékek. Szeged, 1995. 12.
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operált beteg volt feldobva egy-két járóképtelen öreg társaságában. Az áldozatokkal lehetetlen volt beszélni, csak integetni. Pedig volt köztük ismerős elég... A
deportálás után olyan volt a város, mint egy halottas ház temetés után. Lehúzott redőnyök, lezárt lakások. Az emberek lelkiismerete kezdett ébredezni.”278 Majtényi
leírta emlékirataiban, hogy „marékkal kínálták nekem az aranyat s egész köteg
százpengősöket. Mindezt megmentésre sem fogadhattam el, mert az idő tájt az a
hír járta, hogy a zsidók aranyai a jezsuiták kertjében vannak elásva. Ebből persze
egy szó sem volt igaz.”279
Hamvas püspök Majtényi Béla lelkésznek, aki nyíltan náci ellenes volt azt javasolta, hogy egyre szorultabb helyzetében tűnjön el Szegedről. Majtényi azonban
maradt, hogy keresztlevelekkel próbálja menteni a zsidókat. Majtényi mentőakcióját az utolsó pillanatig folytatta.280 „A keresztelés akkor mentési akciónak látszott, mert a magyarországi zsidótörvény is vallási kategóriákban gondolkodik
és fogalmaz. Főleg pedig az üldözött zsidók teokratikus múltja tolta előtérbe ezt
a szemléletet, amely Németországban hírül sem került annyira megvilágításba. A
keresztelési szándékot tehát komolyan vette Hamvas püspök, főleg mikor a szegedi zsidó hitközség képviselete már egy „totális” áttérés lehetősége iránt érdeklődött nála. Ő Halász Pál apátplébánossal megtárgyalta a tananyag minimumát is,
amely ily életveszélyben indokolt. Az életveszély napról napra növekedett; bár a
magyar hatóságok bűntudatuk elaltatására nem akarták ezt elhinni. Szerették volna hinni és elhitetni, hogy a zsidó munkaerőket majd emberséges módon másutt
foglalkoztatják, az ország határain kívül is. A szándék az volt, hogy ezekből egy
sem jön vissza. Ezt én illetékes helyről tudtam meg. Hamvas püspök örült, hogy a
német konzul fenyegetésére sem hagytam el helyemet, s megbízott, hogy mindenről értesítsem, ami a városban történik: „Maga előtt mindenkor nyitva az ajtóm,
bejelentés nélkül jöhet, mert mindenről tudni akarok…”281
Purjesz Béla, Ruzsnyák István, Reisz Frigyes professzorokat belügyminiszteri
telefonrendelettel lakásukon hagyták. Érdekes, hogy ezt Sík Sándorra is vonatkoztatták, bár ő pap volt, így nem esett a zsidótörvények alá. Szivessy Lehel ügyvéd, a
katolikus zsidók szegedi szervezetének, a Szent Kereszt Egyesületnek elnöke bár
ellenforradalmi tevékenységére hivatkozhatott, kérelmét az Országos Vitézi Szék
támogatta, de elutasítva be kellett vonulnia a gettóba. Glattferlder Gyula püspök
házi orvosaként működő Falta Marcellnek is be kellett menni a gettóba, mert „Zsidó származású 80 éven felüli orvos, orvosi szolgálatra nem alkalmas, meghagyása
nem indokolt.”282
278
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Majtényi Béla, Gettóemlékek. Szeged, 1995.8.
Szeged – Polgármesteri iratok 36 570/1944

A gettóba költöztetés idején, máj. 2-án Hamvas püspök felszólalt az Actio
Catholica szegedi espereskerületi tanácsának ülésén és ezt mondta: „A helyes keresztény katolikus álláspont ebben a kérdésben csak az lehet, hogy ám büntessék
azokat, akik életükkel vagy magatartásukkal erre rászolgáltak, de mindig a keresztény igazságosság és emberiesség szellemében, törvényes bírói ítélet után.… Az
emberi méltóság megcsúfolása és a rendelkezések szigorával sújtottaknak felesleges megalázása és megkínzása nem vezethet jóra, és mindenképpen ellenkezik
Isten törvényeivel. Ez az isteni törvény minden ember életét, vagyonát és emberi
méltóságát védi, tehát a zsidóét éppúgy, mint a keresztény magyarét.”283
1944 máj. 16-án bérmálás volt Makón és azt követő ebéden a város polgármestere gúnyos megjegyzéseket tett a zsidóságra és helyeselte gettóba telepítésüket. Hamvas püspök szó nélkül fölkelt az asztaltól, és kiment a kertbe, ahol a
Mária-szobornál egy 16 év körüli konvertita kislányt látott imádkozni. Ez olyan
mély hatást tett a püspökre, hogy később minden makói bérmaútja során a kislány
imahelyén imádkozott az elpusztított zsidókért.284
A szegedi papságnak nem minden tagja rokonszenvezett a megalázottakkal. A
Baross Szövetség szegedi szervezetének tagjai, amikor 1944 máj. 8-án kérvényt
intéztek Magyary-Kossa Aladár főispánhoz, hogy az előző főispánt, a fajvédő
Tukats Sándort örökös törvényhatósági taggá válasszák, az indoklásban ilyen megfogalmazások szerepeltek: „Huszonöt év óta híven, becsülettel, kitartással és nem
csökkenő lelkesedéssel szolgálja a Szegedi Gondolatot, amelynek célja: Magyarország keresztény nemzeti szellemben való megújulása, a zsidóság térhódításának
a szükséges korlátok közé való visszaszorítása s a keresztény magyar társadalom
helyének biztosítása az élet minden vonalán… Nem feledhető el az sem, hogy a
városházát a zsidó szabadkőművesek, liberálisok uralma alól fel kellett szabadítani, éppen azért új s igazi jobboldali szellemet honosított meg a torony alatt.”285
A kérvény aláírói között négy szegedi plébános volt. Tukats támogatója volt még
egy ötödik szegedi plébános is örökös taggá választásakor a júl. 7-i ülésen.286
283 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltár 1187/1944
284 Hamvas István prépost közlése. in. Pál József, Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen. Szeged, 1986.32.
285 Szeged – Polgármesteri iratok 11 231/1944
286 A négy plébános: dr. Henny Ferenc főesperes plébános, Karácsonyi Guido Somogyi-telepi,
dr P. Merényi Vince felsővárosi, Ugi Géza újszegedi plébános. Merényi Vince neve ott olvasható a törvényhatósági bizottság tagjainak kérvényén is. E kérvény is az előbbiekhez hasonló
érdemeit sorolja föl Tukats ex főispánnak: „Nem felejtve el azt sem, hogy a városházát a zsidók-szabadkőművesek, liberálisok feltétlen uralma alól felszabadította, és új szellemet hozott
be.” A július 7-i ünnepi ülésen, ahol Tukatsot örökös taggá választották, P. Schneider Vencel
alsóvárosi plébános ezt mondta: „ez a közgyűlés igazi magyar, keresztény embert választott
meg örökös tagjává,… Tetteivel, munkájával az igazi kereszténységet hirdette, és azon fáradozott, hogy keresztény várossá tegye Szegedet” (Szegedi Friss Újság 1944. jún. 8.).
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Nem volt egységes a szegedi katolikus papság magatartása a zsidóság kikeresztelkedésével kapcsolatban. A zsidótörvények hatására szaporodtak a keresztelkedők, a német megszállás után pedig ugrásszerűen nőtt a számuk. Hamvas püspök
a belvárosi espereskerület ápr. 26-i koronáján, papi gyűlésén kijelentette, hogy a
keresztelésre jelentkező zsidókat szeretettel kell fogadni.
Endre László államtitkárhoz máj. 18-án levél jött Szegedről, melyben valaki a
tömeges kikeresztelkedések miatt aggódott. Endre László máj. 26-án a főispántól
kivizsgálást kért. A feljelentő levél szerint „mire oda kerül a sor, hogy a zsidók
beköltözzenek, egypár zsidón kívül nem lesz már kit beköltöztetni, ugyanis a keresztény hitfelekezetek, de főleg a katolikus egyház gyorstalpaló intézet módjára,
nap, mint nap tömeges kikeresztelkedéseket eszközölnek…. Úgy vesszük észre,
hogy itt a katolikus egyház részéről folyik egy akció, hogy mentesítsenek mindenkit. De részben hibás a többi felekezet is. Ha ezt nem akadályozzuk meg, akkor
nevetséges lesz az egész zsidótlanítás:”287 A „zsidómentők” büntetésére a levélíró
ezt tanácsolta: „Méltók volnának arra, hogy a gettóba zárják barátaikkal együtt.”288
Dr Horváth rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője jún. 3-án ezt írta a főispánnak: „A római katolikus plébániák egyik-másikán nem szívesen látják a kikeresztelkedni szándékozó zsidókat, és ha lehet el is tanácsolják őket, illetve ügyüket
húzzák-halasztják, úgy, hogy sok esetben a jelentkező elmarad. Ez idő szerint a
kikeresztelkedési láz csökkenőben van. Bizalmas megállapításunk szerint az oktatásra járók száma mindössze 19-20.”289
A Szegedi zsidóság kiáltványa 1945 március végén így emlékezett Hamvas
püspökre: „A szörnyűségekről a szuronyerdő ellenére is hírek szivárogtak ki.
Hamvas Endre csanádi püspök megkísérelt bejutni, hogy egyházfői megjelenésével fejezze ki együttérzését a szenvedőkkel, és megkísérelte útját állni a megdöbbentő brutalitásoknak. Finta százados banditái fegyvert szegeztek az egyházfejedelem mellének, és gyalázkodó szavakkal elűzték.”290
Hamvas püspök jún. 16-án ezt a levelet küldte a főispánnak: „Megdöbbenve
értesültem arról, hogy a szegedi gettó lakóit minden isteni és emberi jog félre
tételével még ma elszállítják. Az emberi szenvedések tengerében, melyet az elháríthatatlan elemi csapásként sújtó háború zúdít a világra, a faji gyűlölet okozta
ezen újabb szenvedések özönét elhárítani próbálni keresztényi kötelesség, mely
kötelességet elsősorban a püspök tartozik képviselni és teljesíteni. Isten előtt való
felelősségem tudatában és lelkiismeretem szavára hallgatva emelem fel szavamat
287 Szeged – Főispáni iratok 461/1944.
288 A levelet Onodi (Altmann) Kálmán garázstulajdonos írta a Szent István tér 15-ből. (Szeged
– Főispáni iratok 84/1944)
289 Kanyó Ferenc, Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez – Iratok a Csongrád
megyei levéltárból. Budapest, 1994.54–55.
290 Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltár 616/1945
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azon igazságtalanság ellen, mellyel a bírói ítélettel bűnösnek el nem ítélt, tehát
ártatlan emberek tömegét, szegedi lakókat tisztán faji származásuk miatt szabadságuktól, vagyonuktól megfosztva Isten és világ ítélőszéke előtt terhelik. Kétszeresen fájdalmasan érzem azoknak szenvedését, akiket a keresztség szentsége híveimmé tett. Ezeknek megmentését megkísérelni az általános kötelességen kívül
főpásztori kötelességem is.”291
A püspök ﬁgyelemmel kísérte az ország más részén történt zsidóellenes intézkedéseket is.292 Mikor egy Kelet-Magyarországon járt papjától megtudta, hogy
leventék is részt vesznek a zsidók összeszedésében, a zsidók motozásában, értékeik elszedésében, május 17-én felháborodott hangú levelet írt a leventék országos
parancsnokának, Béldy Alajos altábornagynak. Apor Vilmos püspök mellett Hamvas Endre is sürgette Serédi Jusztinián bíborost, Grősz József kalocsai és Czapik
Gyula egri érseket a zsidókért való cselekvésre.293
A szegedi zsidók koncentrációs táborba szállításának megkezdésekor, jún. 25én a Fogadalmi templomban éppen papszentelés volt. A zsúfolásig telt templomban Hamvas püspök megrázó erejű beszédet intézett a kispapokhoz és a hívekhez:
„Most különösen szükséges lesz az igazság hirdetése, mert nagyon elködösödött
az emberek értelme, és az egyoldalú propaganda hatása alatt nagyon megzavarodott az ő ítéletük. Megengedett, sőt dicséretes dolognak gondolnak olyat, amit
Isten súlyos bűn terhe alatt tilt, és keresztényinek vélnek oly cselekedeteket és
érzelmeket, melyek az új pogányság legsajátosabb gyümölcsei, és a kereszténységgel semmiképpen össze nem egyeztethetők! Mert mi történik mostanában? A
kereszténység nevében száz és százezer embert megfosztanak tulajdonától, otthonától, és deportálnak fajiságuk miatt, melyről nem tehetnek, olyan módon, mely
a szenvedések özönét zúdítja reájuk, egészségükre, és életüket bizonytalanságnak
teszi ki, emberi méltóságukat pedig megalázza. Ezen százezrek között ártatlan
gyermekek, védtelen nők, tehetetlen aggastyánok, szánalomra méltó betegek vannak. Vannak köztük évek óta, sőt születésük óta keresztények, tehát Krisztusban
testvéreink. Házastársakat és családtagokat választanak szét, mert egyikük zsidó
származású. Ki kell mondanunk hangosan, nehogy az emberek téves lelkiismeretre tegyenek szert: mindez a kereszténységgel össze nem egyeztethető… Próbálják a dolgot egyesek magyarázni és menteni úgy, hogy egyszerűen bűnösnek
vagy kommunistának deklarálnak egy egész népet vagy fajt. Ámde a keresztény
erkölcstan azt mondja: a bűnöst a bíróság elé kell állítani, neki védekezésre lehetőséget adni, és ha csak rábizonyult a bűn, szabad őt elítélni, az ítéletnek pedig a
bűnnel arányosnak kell lenni. Próbálnak a haza üdvére is hivatkozni. Igaz, a haza
üdve kívánja a zsidó szellemiség kiszorítását a nemzeti életből. Ezt mi katolikus
291 Szeged – Főispáni iratok 9117/1944
292 Pál József, Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen. Szeged, 1986. 35.
293 Pál József, Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen. Szeged, 1986. 36.
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papok már régen hirdetjük. … És ha most a magyarság fokozatosan visszaszorítja
a zsidóságot, és elfoglalja az őt megillető pozíciókat, az ellen kifogásunk nem
lehet; azonban azt a kegyetlen módot, ahogyan ez történik, nem helyeselhetjük.”294
Pál József így ír: „A beszéd azonban szintén megkésett. Amikor a hívők hallhatták
vagy olvashatták, a zsidókat vagy éppen vagonokba tuszkolták, vagy már el is vitték Szegedről, és úton voltak a megsemmisítő táborok felé.”295 A zsidókérdésben való
nyilvános állásfoglalást – Serédi bíboroshoz hasonlóan – Hamvas sem tartotta szükségesnek. Kiindulása az volt, hogy az egyháznak mindenkire vonatkozó természetjogból
származó tételei vannak, és nem kell mást csinálni, mint a zsidóságra is értelmezni.
Hortynál tiltakozott Hamvas a zsidók elleni kegyetlenkedések miatt: „A zsidók motozásánál itt Szegeden, és hallom másutt is, a zsidó nőket az ellenőrző
rendőr jelenlétében levetkőztetik, és bábák, illetve orvosok által testi vizsgálatnak
vetik alá, nem rejtegetnek-e aranyat vagy drágaságokat. Az emberi méltóságnak
szükségtelen megalázása ez. Ha már elvesznek tőlük mindent, ami a keresztény
erkölcsi elvek szerint nyilvános jogfosztás (nem akarom mondani, hogy rablás, s
amiből áldás reánk úgysem származik), akkor elégedjenek meg azzal, ami szem
előtt van és ne csúfolják meg a női szemérmet is.”296 Amikor a Szegedi Új Nemzedék c. „keresztény politikai napilap” jún. 24-i számában helyeselte a motozást és a
zsidóktól még elszedett utolsó pénzeket, Hamvas fellépett a lap irányvonala ellen
és felkérte, hogy hagyja el a lap a keresztény jelzőt címéből, amit nem tettek meg.
Hamvas Endre egyéni mentési akciót is végzett. Purjesz Béla egyetemi tanár,
Falta Marcell orvos és a 92 éves Lőw Immánuel főrabbi érdekében. Endre László
belügyi államtitkárhoz személyesen vitte el a levelet. Csak Purjesz Bélának kegyelmeztek meg. A Szent Kereszt Egyesület kerületi csoportjának kérésére száz
keresztény munkaszolgálatost foglalkoztatott a püspöki uradalomban.297 Közbejárt főleg keresztény zsidók érdekében a rendőrfőkapitánynál, a polgármesternél
és főispánnál. Így kihozta a gettóból Szenesi Ferencnét. Fölkeresték egykori budapesti tartózkodása idején megismert zsidók, akik ügyében szintén próbált eljárni.298 Mindszenthy bíboroshoz 1945 őszén küldött jelentésében Hamvas beszámolt arról, hogy a szegedi jezsuiták, a katolikus ﬁú és leánykollégiumokban 10
zsidó származású keresztényt rejtegettek, és meg is menekültek., kivéve dr Balogh
József írót, akit a jezsuita rendházban felfedeztek, és gyűjtőtáborba hurcoltak. A
rendház főnökét a rejtegetésért felelősségre akarták vonni, de Hamvas elsimította
az ügyet a rendőr-főkapitányságon.299
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Szeged – Főispáni iratok 945/1944
Pál József, Hamvas Endre a szegedi zsidóság deportálása ellen. Szeged, 1986. 38.
Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2360/1945
Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 1528/1944
Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2316/1944
Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára 2360/1945

Hamvas Endre püspök tettei
a holocaustot túlélt szegedi zsidókért
A holocaust túlélői 1945. ápr. 4-én kiáltványban fordultak Szeged lakosságához, segítséget kérve a visszatérőknek. Hamvas püspöknek ezt írták: „Bízunk benne, hogy
Megyéspüspök Úr egyházmegyéjének papjai körében ezen a téren is készséges, lelkes
segítőtársakat talál, akik a krisztusi szó erejével már annyiszor megnyitották híveik
szívét a jó, a nemes, az emberi és a magyar érzések számára.”300 A 4000 elhurcoltból
700-an tértek vissza. Hamvas püspök azonnal válaszolt és jelezte, hogy a hazatértek
fogadásáról személyesen fog intézkedni a szegedi papság felé. Április 13-án a keresztény zsidók szervezetének, a Szent Kereszt Egyesületnek kérésére Hamvas püspök levelet küldött a szegedi plébániáknak: „A Szent Kereszt Egyesület felkérésére
utasítom a plébános és lelkész urakat, hogy a híveket a szószékről a deportáltak viszszatérésére előkészítsék, rövid bevezetéssel úgy, hogy távol legyen tőlük minden ellenséges indulat, ellenkezőleg, a keresztény szeretet igazságát érezzék azok, akiket a
keresztény név megcsúfolásával illettek igazságtalan elbánásban. Nyilvánuljon a keresztény szeretet a segítőkészségben is, különösen azok iránt, akiket bár keresztények
voltak származásuk miatt mégis elhurcoltak. Hisszük, hogy magyarságunknak ügyét
is szolgálják ezen szent vallásunktól megkívánt magatartással.”301 A levél felolvastatását azonban visszavonta. Arra gondolt, hogy helytelen lenne, ha a levél alapján arra
gondolnának az emberek, hogy csak a megkeresztelt zsidók érdeklik az egyházat. A
papság feladatait az ápr. 19-i espereskerületi értekezleten mondta el: „Alkalmas módon közölje a papság a hívekkel, hogy a közel egy év előtt történt deportáció ellenkezett a természetes emberi jogokkal, minden igazságossággal és a keresztény szeretet
törvényével.” 302 Az ún. Nemzeti Segély szervezetbe a püspök Halász Pál kanonok,
esperes plébánost delegálta. A Zsidó Pártfogó iroda kérésére a hazatérő deportáltak
elhelyezésére a püspök fölajánlotta a Szegény Iskolanővérek alsóvárosi zárdáját és az
újszegedi Tanítóképzőt303 Katolikus egyházi szervezetek segítségét nagyra értékelték:
„A belvárosi Karitász szervezet tervszerűség és alaposság, valamint eredmény tekintetében is, minden mást megelőzött.”304 A segélyezés gyakorlatában volt probléma
zsidók és keresztény zsidók között. Volt, aki arról panaszkodott a püspöknek, hogy
mint megkeresztelkedett zsidót mellőzik a zsidó segélyezésnél. A püspök válaszlevelében nem értette egyet azzal, hogy a konvertiták ügyeit is a zsidó szervezetek intézik.
A püspök eseti anyagi támogatást ajánlott fel a túlélőnek.305
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Hamvas Endre püspök elvi és gyakorlati kiállása
az üldözöttekért
Hamvas Endre a katolikus hierarchiához hasonlóan tudta, hogy nem egyszerűen
munkára viszik a zsidókat, a betegeket, csecsemőket, aggokat és várandós anyákat. Hamvas Endre csanádi püspök gyakorlati hozzáállása az üldözöttek mentéséhez nemcsak a keresztény normáknak, de az általános emberi elvárásoknak,
vagyis a lex naturalisnak, az Istentől szívünkbe írt természettörvénynek megfelelő volt. Ezen mentésének voltak budapesti vonatkozásai, amikor is konvertita
munkaszolgálatosokat próbálta segíteni. Szegeden volt egy papi kör, egy csoport,
mely intenzíven részt vett a szenvedések napi enyhítésében, vagy keresztelésekkel, keresztlevelek elkészítésével, vagy a gettóba való bemenetelekkel. Volt konkrét bujtatás is, embermentés, ami ugyan szám szerint nem volt sok, de ezen a
téren is léptek. A keresztény zsidó munkaszolgálatosok mentésére is intézkedett az
egyházmegye birtokain szóló munka lehetőségével. Kiállt egyéni mentésként Lőw
Immánuel főrabbi esetében is. Végül a gettóbejárattól szitkozódó őrség zavarta el.
Tartotta a kapcsolatot a belföldi katolikus hierarchiával, mindenekelőtt Serédivel,
de a szentszéki nunciaturával is. Voltak papjai, akiket megbízott ilyen feladatokkal: Majtényi Bélát és Nagy Tibor atyákat. Hamvas püspöknek beszédes, mégis
szó nélküli megnyilatkozásai is voltak az antiszemitizmus ellen az emlékezetes
makói bérmáláson. Személyes tárgyalásai a szegedi „torony” és „toronyalja” hatalmasságaival rendszeresek voltak, levelezései pedig eljutottak az ország legfelső
vezetéséhez, vagy a belügyi tárca uraihoz és kieszközölt engedélyeket, melyek
ideig, óráig segítséget nyújtottak. Lépéseket tett az újságok antiszemita mocska
ellen. A szegedi zsidók deportálásakor megrázó beszédet mondott a szegedi dómban, nyíltan kiállt a gaztettek ellen. A szegedi zsidók visszatértekor pedig világos
instrukciót adott a szegedi papságnak a hozzáállásra. Működtek a katolikus segélyezések, épületeteket ajánlott fel a túlélőknek.
Hamvas Endre püspök gyakorlati hozzáállása fontosabb, mint elvi hozzáállásának egyes negatívumai. Megnyilatkozásaiban ugyanazt a képletet követte, mint
Serédi és más püspökök, ti. hogy a magyar zsidóság egy része bűnös, mert vallási,
kulturális, gazdasági, politikai vonalon az országot szétzilálta és ezért jogos őket
megbüntetni egyenként, egyéni vétküknek megfelelő súllyal. A többi, nem bűnös
zsidó nem emelte fel szavát a bűnös zsidó ellen, vagyis asszisztáltak nekik, tehát
ők is bűnösök. Elítélte ő is a kollektív büntetést, az egyénre szabottat viszont támogatta. Teljes mértékben elítélte a zsidóknak faji alapon való megbélyegzését,
megalázását, jogfosztását, egészen a gettóbeli aljasságokig, a nők motozásáig, porig alázásáig. Különösképpen a megkeresztelt zsidók sorsát próbálta enyhíteni,
mert ez inkább hatalmába tartozott, és ez, mint püspöknek joga és kötelessége is
volt. A katolikus hierarchia azonban csak a megkeresztelt zsidók felé emelte fel
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szavát és ezzel azt az álláspontot képviselte, hogy a megkeresztelt zsidók bár zsidók és egy részük közülük is bűnös nemzetidegen test, de itt mégis más a helyzet.
Vagyis a konvertita zsidók igazából nem bűnös zsidók, csak a tényleges zsidók
egy része a hazaáruló zsidó. Ez azonban csak a szegedi zsidók hazatértekor viszszavont püspöki körlevele kapcsán válhatott előtte is világossá.
Gyakorlati és elvi kiállása azért is volt jelentős, mert azt ellenséges közegben tette. A szegedi papság egy része, vagyis saját klérusának egy jelentős szelete
sem támogatta munkáját, vagyis nem állt ki vagy nem megfelelően az üldözöttek mellett. A velejéig antiszemita szegedi „toronyalja”-val vállalta a konﬂiktust,
ugyanígy az ország vezetése felé is. Vállalta saját felső hierarchiája felé is bel- és
külföldi viszonylatban az eljárást.
Hamvas Endre csanádi püspök igaz ember volt, akinek tettei és megnyilatkozásai példát adnak a jelennek. Sajnos az elmúlt évtizedben, az ún. rendszerváltás
utáni időszakban a hazánkban jelentkező politikai antiszemitizmus elítélése körüli
lépések idején ugyanazok a rugók működtek, mint 1944-ben. Az egyházi álláspont
akkor és évekkel ezelőtt is az volt, hogy az egyháznak van egy központi tanítása, abból következik a napi álláspont is, tehát nem kell itt semmiféle újabb, napi
szintű megnyilatkozás politikai antiszemitizmus ügyében. II. János Pál pápa nem
így gondolkodott az elmúlt években. Napi szinten ítélte el a világban jelentkező
ilyen jellegű megnyilatkozásokat, tetteket. Megkezdődött a kétezer éves teológiai
antijudaizmus felszámolása mindenekelőtt a hittankönyvek és a teológiai oktatás
területén. A templomi igehirdetésben még vannak tennivalók. A holocaust teológiai vonatkozásai még fehér foltnak számítanak Magyarországon. Van egy új jelenség: Jézus pártus királyﬁ volt, természetesen édesanyja is, de leginkább magyarok
voltak. Ez a jelenlegi hazai szélsőjobboldali politikai antiszemitizmus teológiai
vetülete, mely burjánzik katolikus és protestáns hívek körében is. Azonos a náci
alapállással: zsidótlanítani kell a kereszténységet, vagyis az Ószövetségi Szentírást is vonjuk ki a forgalomból. Kiváló tanáromnak, Kecskés Pál professzornak, a
Római Katolikus Hittudományi Akadémia ﬁlozófusának Bölcselettörténetét olyan
kiadó jelentette új kiadásban, mely a könyv végén a holocaustot tagadó irodalmat, Szálasi könyvét, valamint a magyarországi antiszemita írások legalsó rétegét
reklámozza a holocaustot tagadó irodalom társaságában. Hamvas püspöknek ez a
mai üzenete: ha jelentkezik a politikai és a vallási antiszemitizmus, azt a katolikus
hierarchiának és a papságnak nyíltan a szószékről el kell ítélnie.
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„Meglátni és cselekedni!”
– Angelo Rotta szegedi kapcsolata
Embermentés 1944-ben: Nagy Tibor306
Az előadást lektorálta: Prof. Dr. Karsai László
A szegedi Szent József templomban, ahogy Szegeden mondják, a jezsuitáknál
nőttem fel, kitűnő lelkipásztorok mellett. 14 évesen hallgathattam Majtényi Béla
logika előadásait az oldalkápolnában Havas Géza bácsival, akit természetesen
összeesküvésért ültettek le. Katona Nándort ifjúsági munkájáért csukták be. Itt
ismertem meg Paskai Lászlót is. Majtényi Béla a világ legjobb hittanóráit tartotta, melyen elmesélte, hogy hogyan próbálta menteni a szegedi zsidókat. Hamvas
Endre püspök utasítására Majtényi Béla Szegeden szerzett tapasztalataival 1944
júniusában a prímási helynökhöz ment Budára, de ott nem kapott megnyugtató
választ a deportálások megállítására vonatkozó kérésére. Majtényi Béla „Gettóemlékek” c. memoárjában így írt: „Azonnal a vatikáni követségre mentem, hogy
ott riadózzak... Azonnal fogadtak és mindent gyorsírtak. Ez már európai, sőt római
eleganciával történt. Mondanom sem kell, hogy jelentésemre a válasz 24 órán
belül megérkezett (jún. 26-án), XII. Piusz személyes táviratával, melyben élesen
elítélte a zsidóüldözés minden formáját.” (Angelo Rotta pápai nuncius már 1944.
márc. 19 után sorozatosan küldte jelentéseit Rómába XII. Piusnak.) Egykor Hamvas Endre bérmált meg a Dómban. Nagy Tibor mentési munkájáról csak Hetényi
Varga Károly könyvéből értesültem évekkel ezelőtt, mely a diktatúrák papi áldozatairól írt a horogkereszt és a vöröscsillag idején. Először 1996-ban beszélt
Nagy Tibor életének e szakaszáról a Keresztény-Zsidó Társaság egyik holocaustkonferenciáján Budapesten. Ezután megkereste az Auschwitz Alapítvány és Holocaust Dokumentációs központ és tudományos kiadványaikban közölték Nagy
Tibor munkásságát. Megkereste néhány újság, még a Duna Televíziótól is egy
szerkesztő, de végül nem volt pénz a szerény kisﬁlm elkészítésére.

306 Az előadás elhangzott a Szegedi Zsidó Hitközség „Hagyományőrző Tudományos Tanácskozás”-án, 2ooo. jún. 16-án a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában.
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Nagy Tibor 1939. szeptember 1-én lépte át a Papnevelő Intézet kapuját. Így
emlékezik vissza „Találkozásom a Soával” c. írásában: „Ezen a napon indult el
Hitler Danzingnál, vagyis Gdansknál és elkezdődött a II. világháború. Az intézet
csendes falain egyelőre nem tört be, de megmutatkozott szörnyűsége. A közelben egy iparitanuló iskolát tábori kórházzá alakítottak át és ott látogattuk meg a
sebesült katonákat... Diákkoromban hallottam a numerus claususról, és hamarosan megtudtam, hogy az európai államok között éppen Magyarország iktatott be
egy rendelkezést, mely szerint az egyetemre fölvettek számarányának meg kellet
egyeznie a nemzetiségiek számarányával. Mivel az ország 6%-a volt zsidó, ezért
az egyetemre fölvettek számának csak 6%-a lehetett az arányszámuk... Az egyetemen az ún. bajtársi egyesületek tagjai között voltak kifejezetten zsidóellenesek.
Ezekben az időkben történt, hogy egyik este lélekszakadva, izgalommal érkezett
haza családi otthonunkba egyetemista lakónk: Elégettük az állomáson az „Estet”!
Az „Est” egy liberális újság volt.
A teológián hallottunk, sőt olvastunk hozzánk érkezett német katolikus újságokban, hogy a pápa, XI. Piusz körlevelet adott ki, amelynek címe: Mit brenneder
Sorge! – vagyis „Égő aggodalommal” szemlélte a pápa a fajelmélet meghirdetését, ti. hogy a legkiválóbb faj a germán faj, a többi értéktelen, sőt elpusztítandó.
Magam is tartottam egy előadást Akadémiánkon, ez volt az önképzőkör neve, melyen Nyéki Klem Kálmánnak, a budapesti egyetem tanárának a fajelméletet bíráló, elutasító könyvét használtam fel. 1943. szeptember 2-án meghalt Glattfelder
Gyula csanádi püspök... Felsőházi tag volt, mint a püspökök, és ott felszólalt a zsidótörvények ellen... Glattfelder Gyula csanádi püspök a német fasiszták fajelméletétől nemcsak elhatárolta magát, hanem élesen el is ítélte azt. Serédi Jusztinián
hercegprímás 1939-es megnyilatkozásában igazságtalannak tartotta, hogy a „kereszténység szentségének lelki átalakító hatását” terminushoz kötötte a törvény.
Május 17-én kérte a püspököket, értessék meg híveikkel, hogy milyen sokat tett az
üldözöttekért. Valójában sovány eredményekről tudott beszámolni” (NT.1.).
„Hamvas Endre csanádi püspököt XII. Pius pápa 1944. március 3-án nevezte
ki püspökké Mindszenty József veszprémi és Kovács Sándor szombathelyi püspökökkel együtt. Hamvas Endre március 29-én érkezett meg Szegedre és minden külsőség nélkül átvette hivatalát. Tíz nappal később, április 30-án négy paptársammal
együtt pappá szentelt. Március 31-én közölték a szegedi újságok is a legfontosabb
zsidóellenes intézkedéseket: kormányrendelet értelmében zsidó nem tarthatott keresztény háztartási alkalmazottat, nem lehetett tagja sajtó, ügyvédi, színházi és
ﬁlmművészeti kamarának... Megkülönböztető jelet kellett a ruhára varrni. Hamvas
püspök a városi vezetőkkel való találkozásokon – feljegyzései alapján – kifejtette,
hogy az isteni és természeti törvények, az emberiesség szabályainak megsértésében nem működhet közre (Csanádi püspöki levéltár 1020/1944). Szeged lakossága
a zsidók deportálásáról közvetlenül május elején értesült, amikor megkezdődött a
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délvidéki zsidóknak az ország központjába való telepítése... Május 2-án Hamvas
püspök felszólalt az espereskerületi tanácskozáson és kifejtette a maga és a katolikus egyház álláspontját a deportálásokról: „Ne zárjuk ki szeretetünkből azokat az
embertestvéreinket sem, akiket a mostani hatósági intézkedések keményen sújtanak” (Csanádi püspöki levéltár 1187/1944.).
1944. május 16-án bérmálás volt a Makó-Belvárosi plébánián, ahol a szokás
szerint ott volt a város vezetősége is. Ebéd közben a polgármester helyettes, gúnyos megjegyzéseket tett a zsidóságra, helyeselte gettóba telepítésüket. Hamvas
püspök szó nélkül felkelt az asztaltól és kiment a kertbe, ahol a Mária szobornál
(ma is ott áll a szobor) egy 16 év körüli konvertita kislányt látott imádkozni. Az elmélyülten imádkozó kislány, akinek sorsa valószínűleg Auschwitzban teljesedett
be, olyan mély hatást tett a püspökre, hogy később minden bérmaútján a kislány
imahelyén imádkozott az elpusztult zsidókért...” (NT.1.). „Hamvas püspök értesülve a szegedi gyűjtőtáborban a borzalmas állapotokról, hogy az öngyilkosság és
a természetes halál egyre növekvő mértékben szedi áldozatait, elhatározta, hogy
személyesen keresi fel a gettót, hogy tiltakozzék a kíméletlen bánásmód ellen.
A szegedi zsidóság kiáltványa így emlékezik vissza: „...Finta banditái fegyvert
szegeztek az egyházfejedelem mellének és gyalázkodó szavakkal elűzték” (Csanádi püspöki levéltár 616/1945.). A szegedi hatóságoknál bizonytalanság támadt,
hogy mikortól számít valaki kereszténynek. Hamvas püspök a kereszténnyé levés
kifejtésével 200 szegedi zsidónak a deportálástól való megmentését érte el (Csanádi püspöki levéltár 2360/1945.). Hamvas Endre püspök hittantanára volt a Notre
Dame de Sion leánynevelő intézetnek, melyben sok zsidó lány tanult. Elnöke volt
a megkeresztelt zsidók Szent Kereszt Egyesületének. „Hamvas püspök látogatást
tett, mint új püspök a helyi vezetőknél és igyekezett megmagyarázni nekik, hogy
a vétek helyeslése ugyanolyan bűn, mint maga a tett. Ezek a vezetők a zsidóellenes intézkedések végrehajtását össze tudták egyeztetni a lelkiismeretükkel, és a
húsvéti meg úrnapi körmenetben a püspök mögött az első sorokban vonultak, és
emlékszem – írja Nagy Tibor –, ott ültek a Dómban is a kegyúri padban” (NT.2.).
„Mivel április 30-án volt pappá szentelésünk – írja Nagy Tibor – Szegeden a
Dómban, utána még a szemináriumban maradtunk a tanév végéig, majd elmentünk a szüleinkhez vakációra és éltük az újmisés papok szép primiciás élményeit”
(NT.2.). Utólag tudta meg Nagy Tibor, hogy ebben az időben mely személyeket
mentett meg Hamvas Endre a biztos haláltól. „A szentéletű P. Hunya Dániel jezsuita atya, spirituális szerint magunknak is készen kellett állni önmagunk feláldozására is. Ez adta meg a későbbi, azaz néhány hónappal a papszentelés utáni időre
az indítást a veszélyben lévők lehetséges megmentésére, még kockázatok árán
is. Első dispoziciója a csanádi egyházmegye egyik legtávolabbi, vasútállomás
nélküli plébániájára, Dombegyházára szólt, ahol a plébánia udvarán is katonaság
táborozott már. 1944. október 11-én elindult Magyar Királyi Államvasutak utol235

só szerelvénye, de az Makón megállt. „Lovaskocsikkal menekültek a csendőrség
és a különböző állami hivatalok. Másnap reggel az ajtófélfától sem elbúcsúzva...
Hódmezővásárhely felől hangzó ágyúdörgésben a sáros Maros töltésen... mentem
Szeged felé. Jelentkeztem Hamvas püspök úrnál. „Menj haza Édesanyádékhoz!”
– kaptam meg az új dispoziciót szentelő püspökömtől.
Este már Budapesten voltam. Másnap a Budapest-Vizivárosi Batthyány téri
Szent Anna plébániára mentem, itt volt május 8-án első ünnepélyes szentmisém.
A plébánia káplánja volt többek között az a Benkő István, aki újmisémen is jelen
volt, aki egyike volt annak a két magyar katolikus papnak – a másik Eglis István
volt –, akik Dachauba kerültek koncentrációs táborba. A Szent Anna plébánián
ismertem meg Kiscelli (Kaiser) József angyalföldi, Vizafogói plébánost, aki egy
alkalommal egy névsort adott át nekem. A névsor Angelo Rotta apostoli nunciusnak volt címezve, akitől a névsorban felsoroltak számára oltalomlevelet kértek a
zsidóknak nyilvánított személyek részére, amelynek birtoklása azt jelentette, hogy
a megnevezett az oltalomlevelet nyújtó állam állampolgárának tekintendő és mentesített a magyar állam zsidókat érintő hatályos rendelkezéseitől. Hogy mit jelentett ez, annak tanúja voltam egyik napon, amikor Budára hazafelé mentem. A Tátra
és a Hollán utcában ﬁatal férﬁak sokaságát láttam, amely feltűnő volt hétköznap
délelőtt. Megtudtam, hogy Raoul Wallenberg két munkaszolgálatos zsidó ﬁatalembereket szállító vasúti szerelvényt állíttatott le és bocsáttatta őket szabadon,
mint svéd állampolgárokat...
Elindultam a vizafogói plébános névsorával. Az Apostoli Nunciaturán nem
sűrűn látogató vendégek voltak az egyszerű katolikus papok, még kevésbé a káplánok. Elfogódottan indultam a várbeli Dísz-térre, ahol hosszú sorok várakoztak
az utcán bejutásra a Nunciaturára. Egy tiszteletreméltó pap mellé álltam. Bemutatkoztam, ő is: Szabó Imre, krisztinavárosi plébános volt, később esztergomi
segédpüspök. A megújuló sorban állásnak az lett a vége, hogy ismertté váltam:
Giacommo Verolino uditore, a követségi tanácsos előtt, aki ma címzetes érsek és
pápai követ lehet a nagyvilágban. 1944-ben Angelo Rotta nuncius 72 éves volt,
Giacomo Verolino 38, én pedig 23” (NT.3.). „Verolino hozzájárulásával kaptam
igazolványt, amelynek magyar és német szövege megbízást adott, hogy eljárjak a
Pápai Követség segély- és jóléti ügyeiben, és kéri a polgári és katonai hatóságokat,
hogy részesítsenek a legmesszebbmenő támogatásban feladatom elvégzésében. Ez
az igazolás inkább számomra adott bátorságot, sokszor vakmerőséget. Másnap
a Központi Szemináriumba mentem, amelynek épületébe költözött a Várból, a
Lant utcából, a Prímási Palotából az Érseki Helynökség. Ide jártak hitoktatásra a
keresztelésre készülő zsidók. A régi Békásmegyer falu határában, a Tamás-hegy
alján szüleimnek egy kis nyári háza volt. A németnyelvű, sváb falu plébánosa
Heissenberger Richárd, atyai jó barátom volt, akitől később munkámhoz keresztleveleket kaptam” (NT.2.).
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„A rászorulók neveit a plébániáktól kaptam meg, melyeket azonban nemcsak
megszerezni kellett, hanem felderíteni a rászorulókat és eljuttatni hozzájuk, a gettóba, a csillaggal megjelölt házakba. A házakat nyilas házmesterek, a gettó bejáratait csendőrök őrizték. Igazi bajtársi kapcsolatok alakultak ki a spanyol és portugál
követségekkel. Semleges országok voltak, és sokféle módon, így autóikkal segítséget nyújtottak nekünk. A kora téli este sötétségében, sűrűn hulló havas esőben
álltam meg a Kazinczy utcai gettó kapujánál. A csendőrök reverendám és igazolványom hatására beengedtek. Megtaláltam, akiket kerestem: a péntek esti gyertya
fényénél imádkoztak... A Teleki téri őrszoba két ﬁatal rendőrfőhadnagya azonos
nézeten volt a ﬁatal pappal. Így jutottam el az ottani egyik csillagos házban lakó
Madarassi Beck Zsuzsa írónőhöz. Könyveit sohasem olvastam, lakásába se léptem
be, de lelkierőt és oltalomlevelet kapott tőlem.
Egyik délután a XIII. kerületi Szent István parkba kellett mennem. Itt is voltak
vatikáni védettjeink, és tudtuk, hogy hamarosan evakuálásra kerül sor. Ez már a
végjáték kezdete volt. Nyilas géppisztolyos pártszolgálatosok sorakoztak fel csőre
töltött fegyverrel. Szívet tépő jelenetek között szakították szét a családokat: időseket és ﬁatalokat. Én pedig ott álltam védőleveleimmel, amelyek a családi kötelék
megmentését, a szeretet megmaradásának reményét ígérték. Ezzel szemben állt
a gyűlölet és az erőszak hatalma, amely a pusztulást és a halált jelentette. Nem
fél, hogy agyonlőjük? – kérdezte az egyik karszalagos géppisztolyos. Mit használhatott itt a megbízólevél, amely a katonai és polgári hatóságok védelmét és
segítségét kérte?” (NT.1.)
„Együttműködtem az ellenállási mozgalommal, a KIOE, az EMSzO-val, a
Hivatásszervezet vezetőivel – Hortobágyi Lászlóval – a nyilasok által történt letartóztatásukig” (HVK.255.). Az ifjúsági munka során még Szegeden megismerkedtem ﬁatalokkal, akik akkor már Budapesten működtek katolikus társadalmi
szervezetekben. Magam is részt vettem munkásifjúsági táborozáson. Budapesten
az érseki helynökség, a Központi Papnevelő Intézet a radikális katolikus mozgalmakat összefogó Hivatásszervezet a második otthonommá váltak. Egy ismerősöm
könyvelőként volt alkalmazásban egy vállalatnál. Olykor napokra is eltűnt, majd
fáradtan tért vissza. A katonai vonalhoz tartozott. Soha nem beszélt semmiről, de
nem is kérdeztük. Tudtuk, hogy az életét teszi kockára sokakért, értünk is... A
polgári vonal a Hivatásszervezetbe épült be. Naponta bejártam a Kálmán utca 8.
sz. alatti irodába. Igazolványok készültek a Pesten való megmaradáshoz. Hadiüzemekben és a feltétlenül fontos munkahelyeken dolgozók kaphattak belőle. Ezek
az igazolványok viszonylagos biztonságot nyújtottak az utcai ellenőrzések alkalmával. Egyik délelőtt otthonosan nyitottam be az ajtón. Mint minden alkalommal
és mindenhová, most is reverendában mentem. Az íróasztalnál egy csendőrtiszt
ült és revolvert forgatott a kezében. Maga mit keres itt? – kérdezte... A takarítónőt
keresem, ő tudja, hogy hol lehet húst kapni. – válaszoltam. Tudtam, hogy nem
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hiszi el. No, most menjen! – mondta. Kiléptem az utcára és úgy éreztem, hogy a
halál torkából szabadultam ki. Ott működő barátaimat akkor tartóztatták le és a
Margit körúti katonai börtönbe szállították. Soha többé nem láttam őket. Helyén
ma a vértanúk emlékműve áll.
Kora téli, késő délután volt. Sötétedett, köd szitált a vizes budai Duna parton.
Az 53-as villamos akkor még a Margit hídig járt. Az út közepén szomorú menet
haladt: esőköpenyes férﬁak és asszonyok kezükben kis csomagokkal, vonszolták
magukat az ismeretlenbe a Bécsi út felé. Körülöttük fegyveresek. A villamos lépcsőjén egy férﬁ félhangosan megjegyezte: Micsoda embertelenség! A fegyveresek
letaszították és a szomorú menetbe lökték...
1944 novemberében az egyik védőleveles utamon a Pozsonyi út 12-ben lévő
csillagos házba mentem. Senkit sem ismertem. Nem tudtam, hogy kit takarnak az
oltalomlevelek. Egy kör alakú, nagyméretű szobába kerültem. Körös-körül ültek
és álltak. Egy szálfatermetű, őszes úr lépett elő és bemutatkozott: dr Marton Viktor vagyok, itt van a feleségem és a ﬁam. A Bécsi úti téglagyárból kerültünk ide.
Feltűnő volt, hogy egy 13-14 éves ﬁú van közöttük. Gyermekkorú akkor már nem
volt sem a gettóban, sem a csillagos házakban. A ﬁunkat eddig sikerült magunk
mellett rejtegetnünk, de most kérem, főtisztelendő úr, mentse meg és vigye magával! – mondta. Vannak pillanatok, amikor nincs idő a fontolgatásra, mérlegelésre.
A katolikus munkásifjúsági egyesületnek (KIOE – Cardijn belga kanonok alapította) ez volt az elve: Meglátni és cselekedni! Most is így történt. Mondtam a szülőknek, hogy velem jön, kértem, hogy imádkozzanak értünk. Ruháján a félelmetes
és rettenetes jellel, a sárga csillaggal megjelölve, elindultunk. Amikor kiléptünk a
lépcsőházból az utcára, a Duna-parttal párhuzamos Pozsonyi útra, kialudt az utcai
világítás. Elsötétítés volt. Csillaggal megjelölt személyt kihozni a csillagos házból valóban életveszélyes volt. Felkoncolják, agyonlövik, kivégzik! – hirdették a
nyilas falragaszok. Marton Dénessel, így hívták a ﬁút, megérkeztem szüleim lakására, ahol már egy másik háborús menekült ﬁú is volt. Se Dénestől, se tőlem nem
kérdeztek semmit. Másnapra piarista diáksapkát vettünk és megegyeztünk abban,
hogy Dénes piarista diák, de senki sem kérdezte meg. Abban az időben senki sem
kérdezett semmit és senkit. A háború után Svájcba került a család és Dénes karmester lett. Később egy tragikus autóbalesetben hunyt el” (NT.1.).
„Ezekben az időkben kereszteltem, temettem és miséztem az óvóhelyen. Az
utókor számára is el kell mondani azt, hogy embermentésünknek soha nem volt
térítő jellege” (NT.3.). „Az anyakönyvezetést a Batthyány téri Szent Anna plébánia vezette. Amikor házunkkal, pincénkkel szemben már az orosz-szovjet front
húzódott, egy alkalommal két géppisztolyos karszalagos nyilaskeresztes pártszolgálatos lépett a pincébe. Katolikus lelkész van itt? – kérdezték. Tudták az egész
pincefronton, hogy van, hisz mindvégig reverendában jártam. Jöjjön velünk keresztelni! – mondták. Az átütött tűzfalakon át mentünk a Margit körút 44-es számú
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ház légópincéjébe... Egy nagyon szépen burkolt falú hatalmas helyiségbe léptünk,
amely egy szabadkőműves páholy volt az ostrom előtt. Most családok kuporogtak
a falak mentén, kis holmijukkal...
1944. december 25-én egy akna feltépte a Medve utcai ház falát... a háború
közvetlenül betört az életünkbe. 1945. január 23-án a ház előtt parkoló két német teherautó megrakva páncélöklökkel, egy szovjet Rata repülőgép bombájától
felrobbant és égett. A ház pincéje a fűtéshez szükséges koksszal volt tele. Egy
bomba a ház felső szintjére esett és a ház is égni kezdett. Lakásunk mennyezetét is
átszakította a bomba. A Margit körút 40. sz. ház pincéjébe menekültünk. A Margit
krt. 23. sz. alatti Ferences templomtól kapott felszereléssel miséztem azokban a
napokban az óvóhelyeken” (NT.5.).
„Nagy Tibor 1945 májusától káplánkodott Mezőkovácsházán. Az iskolában a
hittan ekkor még rendes, órarendi tárgy volt, Vezette a Szívgárdát, a KALOT-ot,
a KALÁSZ-t, és 1946-ban megalakította a 728-as Szent Imre cserkészcsapatot.
... 1948 végén, 1949 elején a párt utasítására, megkeresték az egyházmegye papjait, hogy írjanak alá egy Mindszenty hercegprímást elitélő nyilatkozatot” (HVK.
255.). „Fagyos reggeleken indultunk egy papkollégával motorkerékpáron,
külön-külön a bizalmas püspöki utasítással: Nem lehet nyilatkozni az egyházi
felsőbbség ellen!” (HVK. 256.). A mezőkovácsházai kommunista párt határozatot hozott, hogy el kell hagyniuk a községet, vagy erőszakkal eltávolítják őket.
A hívek erre a plébánia köré gyűltek, de a plébános kérte őket, hogy menjenek
haza, majd a plébános bement a templomba, de a hívek is utána mentek. Végül a
kivonult ÁVO az esperes és a káplán urat a szegedi Kossuth Lajos sugárúti rendőrkapitányságra vitte. Innét Nagy Tibort Budapestre, az Andrássy út 60-ba, majd a
Buda-déli internáló táborba a Budaörsi útra, végül pedig Kistarcsára vitték. 1951
februárjában bevitték Pestre a Gyorskocsi utcába, és itt egy késő estén kiengedték
az utcára. Mezőkovácsházán elhurcolásuk után elszabadult a pokol és a bosszúállás. Egy kihallgatáson agyonverték Kovalcsik Pál legényegyleti tagot.
Nagy Tibor atya most 81 éves.
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Jegyzetek
az „Emlékezzünk: megfontolások a Soáról” c.
szentszéki dokumentumhoz
A Vatikán 1998 tavaszán kiadott Soá-dokumentumjához egy történelmileg hoszszabb és egy rövidebb út vezetett el. A II. Vatikáni Zsinat jelentette meg a híres
„Nostra aetate” kezdetű dokumentumot, mely új alapokra helyezte a katolikus
egyház és a zsidóság kapcsolatát. Ez végérvényesen szakított az Istengyilkosság
abszurd vádjával a zsidóság ellen. Ennek természetesen nagyon örültek zsidó
részről, persze ha lehetett volna mindezt egy kicsit előbb, az se lett volna baj.
Ez megjelent magyarul, csak nem akkora példányszámban, hogy az mindenkihez
eljuthatott volna. Ma is hallani zsidó részről, hogy ezt nem ismeri a katolikus papok nagy része, nem is olvasták. Lehetnek olyanok, akik nem olvasták, nem tudni,
hogy mennyien tanulmányozták át ezen iratot.
Kiadott a Szentszék később olyan jóval bővebb iratokat, melyek részletesen
foglalkoznak a liturgiában és a hitoktatásban a „Nostra aetate” alkalmazásával,
gyakorlati megvalósításával. Ezen lefordított szövegeknek a kiadását akkoriban Magyarországon az Állami Egyházügyi Hivatal, az ÁEH megakadályozta.
Rosdy Pál, katolikus lelkész készítette el az elutasított fordításokat. Évekkel ezelőtt megjelent az ún. „Római Katekizmus”, mely a katolikus egyház legfontosabb kézikönyve lelkészek és világiak számára. Ez magyarul is elkészült, évek óta
kapható és valószínűleg minden katolikus pap rendelkezik is vele. Ezen kötetben
néhány fejezet kifejezetten ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, tehát az ún. teológiai
antijudaizmussal számol le. Bizonyára lehetne erről a kérdésről jobbat is írni, de
ez egy jó és használható anyag.
Létrejött a Vatikán és Izrael között a megfelelő kapcsolat, a Vatikán elismerte
Izrael államát, diplomáciai kapcsolat létesült. Ezek után jelent meg a Soá dokumentum, mintegy lezárva a „Nostra aetate”-val megkezdett folyamatot és kinyitva
az ajtót egy másik világra, egy másik szemléletrendszerre.
A vatikáni Soá dokumentumot elsőként a Demokrata c. hazai folyóirat közölte
1998. évi 12. számában. Maga a vatikáni irat március 16-án jelent meg. A Magyar
Katolikus Püspöki Kar hozzákezdett egy fordítás elkészítéséhez, melyet Balázs
Béla kaposvári püspök adott át egy kaposvári keresztény-zsidó teológiai napon a
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kaposvári zsinagógában. Március 30-án közölte a Magyar Kurír félhivatalos egyházi lap a szöveget. Az Új Élet, a Magyarországi Zsidó Hitközségek lapja április
1-i számának első oldalán jelentette meg a teljes dokumentum szöveget. Ennek
lektorálását én végeztem. A Vigília c. katolikus havi folyóirat áprilisi száma közölte le a teljes dokumentumot. Végül a „Magyar megfontolások a Soáról” c. könyv,
mely az 1998-as pannonhalmi konferencia előadás gyűjteménye, elején közli a
Soá-dokumentumot.
A Magyar Kurír, a Vigília és a „Magyar megfontolások a Soáról” szövegei
azonosak. Mindegyik szövegről elmondható, hogy egyaránt jó fordítások. A nehézséget csak az illetékes szentszéki bizottságok magyar fordítása okozta, mert
se itt, se ott nem találkoztak még vele hazai átírásban. Zsidó részről sokáig úgy
tudták, hogy elsőként az Új Élet közölte le a szöveget. Ez annyiban igaz, hogy az
egyetlen vallási hetilap, mely zsidó részen kéthetenként jelenik meg, közölte csak
le a szöveget. Sokszor kérdezték zsidó részről, hogy az Új Ember, a heti katolikus
folyóirat miért nem közli a teljes szöveget? Bár az Új Ember c. folyóirat nem a
Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalos folyóirata, véleményem szerint közölnie
kellett volna. Ehelyett a március 29-i szám egy ismertetést, elemzést, hozzászólást
hozott le. Vagyis a magyarországi zsidóság és annak vezetői nagyra értékelték és
fontosnak tartották a Soá dokumentumot, míg katolikus részen az illetékesek nem.
Amikor először olvastam el a vatikáni Soá dokumentumot végig az járt a fejemben, hogy ezt nem zsidók írták. Tudom, ez nem egy nagy fölfedezés, hiszen
mindenki tudja, hogy ezt a Szentszék adta ki. Vannak benne olyan részek, így
kifejezetten a történelmi áttekintés, mely azt a benyomást kelti, hogy nem ismeri
a másik történelem-szemléletét. Most arról beszélnénk, ami a vatikáni Soá dokumentumban jó, ami annak pozitívuma. A vatikáni Soá dokumentum azzal kezdődik, hogy: Emlékezzünk! Ez arról árulkodik, hogy a dokumentum írói becsülettel
foglalkoztak a témával, tudják, hogy a zsidóság számára elsőrendű ügy az emlékezés, kezdve az egyiptomi kivonulással és nem elzárva a holocausttal. Ez tehát
olyan kezdet, ami helyes és igaz gesztus a zsidóság felé. Szintén elsőrendű és jó a
folytatás, amikor is a Soá szót használja. A zsidóság ugyanis a holocaust helyett,
inkább a Soá kifejezést használja, mely egyrészt héber, másrészt nélkülözi egy
önmagában kitűnő ﬁlm szenzációjellegét. Mindkét szó tehát jó, és kapcsolódási
lehetőség a zsidóság felé.
A dokumentum első részének címe: A Soá tragédiája és az emlékezés kötelessége. Ez a rész úgy, ahogy van jó. Arról szól, hogy rá kell döbbenni arra, hogy a
történelemben hol torzították el a Teremtő Isten képét az emberben, hogy a katolikus egyház hívei milyen bűnöket követtek el, hogyan tanúskodtak Isten ellen
és milyen botrányt okoztak. Ezek nagyon kemény szavak. A dokumentum náci
rendszerről ír, tehát nevén nevezi az ügyet. Ezt írja: „Asszonyokat és férﬁakat,
öregeket és ﬁatalokat hurcoltak el, csak azért, mert zsidó származásúak voltak...
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Ez volt a Soá, századunk egyik legnagyobb drámája, olyan esemény, amely mindmáig foglalkoztat bennünket.” Arról ír, amiről minden zsidó beszél, hogy csak
az a baj, hogy zsidók vagyunk, arról ír, hogy a század egyik legnagyobb drámája
volt, és arról, hogy a téma nincs lezárva. Állítja a dokumentum szó szerint, hogy:
„Az Egyházat egészen más kapcsolat fűzi a zsidósághoz, mint az összes többi valláshoz.” Ez is egy fontos kitétel, világos megfogalmazás. Ír még ezen bevezetés
arról, hogy „soha többé ne hagyjuk az önzést és a gyűlöletet odáig fajulni, hogy
ennyi szenvedést és halált okozzon.” Ez tehát a dokumentum első fejezete, mely
úgy, ahogy van jó. Ezzel senkinek sem volt baja zsidó és nemzsidó részről, se
itthon, se külföldön, se Izraelben.
A dokumentum második pontja is jó, azt írja: „A zsidó nép egyedülálló tanúságot tett Izrael Szentjéről és a Tóráról, s ezért sokat szenvedett különböző időkben. Kétségtelen azonban, hogy a Soá volt a legsúlyosabb megpróbáltatásuk... És
mindezt egyedül azért tették velük, mert zsidók voltak.” Mondja továbbá, hogy erkölcsi és vallási emlékezésre is szükség van. Befejező mondata pedig így hangzik:
„Az a tény, hogy a Soá Európában ment végbe, vagyis a nagy keresztény-kultúrájú
országokban, fölveti a kérdést, hogy milyen kapcsolat állt fenn a náci üldözés és
a keresztényeknek a zsidókkal szembeni magatartása között századokon át.” Ez
is egy eldöntően fontos megállapítás: vagyis utalás arra, hogy az ún. teológiai
antijudaizmus két évezreden át előkészítője volt a nácizmusnak. Nem direkt, hanem indirekt módon. Nem részletezzük itt most pl. az ún. politikai antiszemitizmus megjelenését és annak direkt hatásait.
A 3. pont a zsidók és a keresztények közti kapcsolat címet viseli. Ezen rész tulajdonképpen egy történelmi áttekintés lenne. Nem sikerült. Átgyalogol a történelmen, mond valamit az első századokról, aztán átugrik a XVIII–XIX. századba és
rögtön a nácizmusnál van. Nem beszél pl. konkrétan a keresztes hadjáratok zsidómészárlásairól, mely a zsidó történelmi tudatnak olyan elementáris része, mint pl.
a keresztényeknél az ókeresztény kor üldözései. Beszél azonban szintén elméleti
összefoglalásban, ami újra első osztályú: elítéli, hogy a történelem folyamán az
egyetemes szeretetet hirdető keresztények a másság ellen voltak. A zsidóellenességet, a zsidóság diszkriminációját, azt, hogy a XVIII. sz. végéig a keresztények a
világ nagy részén nem biztosították a nem-keresztények jogi egyenlőségét. Fontos
idézni egy mondatot: „Válságok idején pedig – amilyen pl. az éhínség, a háborúk,
a járványok és a társadalmi feszültségek – a zsidó kisebbséget többször bűnbaknak kiáltották ki és így az erőszak, a fosztogatások és a tömeggyilkosságok áldozataivá tették őket.” Ez a rész helyesen felsorolja, hogy a katolikus egyház Németországban, és XII. Pius megnyilatkozásaiban elítélte a nácizmust. Tehát ezen
rész pozitívuma az elvi állásfoglalás, negatívum, hogy történelmileg nem elemzi
áttekinthetően a zsidóság és a kereszténység közös történelmének legfontosabb
pontjait. Pozitív az is, hogy röviden ismerteti az Egyház igaz kiállásait. Itt megje243

gyezzük, hogy nemcsak a katolikus egyháznak voltak jó oldalai, volt. pl. hitvalló
evangélikus egyház is. Az ökumené korában ezeket együtt kell tárgyalni, és ki kell
térni az együttműködésre vagy annak hiányaira éppen ezeken a területeken is. Ha
itt előjönnek adatszerűen a pozitívumok, nyilván amennyire azt a történelmi viszszapillantás megengedi, a negatívumokra is konkrétan utalni kellett volna.
A dokumentum 4. pontja „A náci antiszemitizmus és a Soá” nevet viseli. Az
irat megkülönbözteti az antiszemitizmust és az antijudaizmust, vagyis az antiszemitizmust általában, a teológiai zsidó-ellenességtől, az ún. antijudaizmustól. Ez
egyesek szerint mondvacsinált valami, tulajdonképpen nincs különbség, illetve
nem választható szét a kettő. Szerintem szétválasztható, és jó is, ha szétválasztható
és darabonként leszeletelhető és megoldható. Utal az irat arra, hogy a nemzetiszocialista ideológia elutasította a természetfölötti valóságot, mint az élet forrását
és az erkölcsi jónak a kritériumát. Utal arra, hogy a nácizmus nemcsak zsidóság,
de kereszténység ellenes is volt. Ez olyannyira igaz, hogy ha a náci Németországot nem állították volna meg, akkor ezen vatikáni dokumentum se íródhatott
volna meg. Ír szó szerint arról a dokumentum, hogy a náci zsidóüldözést megkönnyítették az antijudaista előítéletek, valamint arról, hogy a keresztények bár
borzalommal észlelték az eseményeket, sokan mégsem tettek ellene. Kitér még a
szakasz a pápának egy 1988-as megnyilatkozására, melyben elutasítja a népirtást,
a rasszizmus bármilyen formáját az örményektől, Kambodzsán át a Közel-Keletig.
Itt megjegyezzük, hogy zsidó részről általában nem szeretik, ha a holocaustot öszszehasonlítják más totalitárius tragédiákkal, mert ezen hozzáállásban a holocaust
tényének kisebbítését látják, valamint a kérdések összemosását. Ennek ellenére
úgy gondolom, hogy jogos ezen pápai megfogalmazás, és összhangban van azokkal a kijelentésekkel, melyek zsidó részről a világban ezen totalitárius bűntényeket
hasonló módon elítélik.
Az 5. szakasz egy összesítő befejezés benyomását kelti, melynek elején utal
arra, hogy a katolikusoknak, illetve a keresztényeknek tudatosítani kell hitüknek,
így írja „héber gyökereit”, utalva arra, hogy Jézus, Mária, és az apostolok mind
zsidók voltak. Azt hiszem, helyesebb lenne a „zsidó gyökér” kifejezés. Tudjuk,
hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon mindenki izraelitákról beszélt, az
ún. rendszerváltás után pedig megjelentek a zsidók. Tehát egy kódról van szó,
mely ma már mindenképpen aktualitását vesztette. Eszembe jut elnökségünk
egyik zsidó tagjának, Szilárd Gyula iparművésznek egy kijelentése, melyet a
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület egy rendezvényén mondott, mely szervezet
egyébként először használta tudatosan a zsidó nevet a rendszerváltás idején: Uraim, vegyék már észre, Magyarország védasszonya egy zsidó nő, és ráadásul még
ki sem keresztelkedett!
Összefoglalva: a dokumentum elvi részei tökéletesek. A zsidóság és a kereszténység történetének fontos negatívumai nem lettek kielemezve. A kereszténység
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a nácizmus és a holocaust alatt szintén nem teljes feldolgozás, se német, se vatikáni, még kevésbé az európai kereszténység oldaláról. Zsidó részről sokan XII. Pius
pápa elmarasztalását várták. Úgy gondolom, hogy megfelelő részletességgel kellett volna XII. Piust elemezni, mert erre igény volt és van. A legfőbb hiba azonban
az, hogy a dokumentumot nem a zsidó féllel való konzultációban írták meg. Tehát
nem azt kellett volna megírni, amit zsidó részről esetleg egyesek kérnek, de együtt
kellett volna dolgozni az előkészítésben, kikérni a véleményét a másik félnek.
Vagyis az ún. dialógust kellett volna a gyakorlatban megvalósítani. Így azonban
csak üzengetés történt a másik félnek, még akkor is, ha abban nagyon sok jó van.
Tehát, ha a zsidó féllel együtt csinálták volna, akkor egy ennél – most nem minősítve a dokumentumot – de rosszabb iratot, az is jobb lett volna az emberi tényező
miatt, ti. hogy együtt csinálták. A 2000 éves történeti áttekintéssel, befejezve XII.
Pius pápával, egy külön okmányban kellett volna foglalkozni. Így a jó elméleti
részt lerontotta a hiányos és elnagyolt történeti anyag, mely ugyan önmagában jó
volt, de kevés és hiányos. Zsidó részről Magyarországon sokan kérdezték, hogy
a pápa miért nem írta alá? Talán nem értett vele egyet? Nem tudom. Nem hiszem, hogy nem értett volna vele egyet, talán az vezette, hogy azok írják alá, akik
ténylegesen elkészítették, de lehet más is mögötte. Sokan kérdezték, hogy miért
nem olvasták fel ezen fontos iratot az összes magyarországi katolikus templomban a szószékről? Egy szentszéki körlevelet, vagy dokumentumot nem szoktak
katolikus részen felolvasni a szószékről, csak a Magyar Katolikus Püspöki Kar
körleveleit, vagy ha azt külön elrendelik. Tekintettel arra, hogy ezen dokumentum
véleményem szerint a katolikus egyház egyik legfontosabb megnyilatkozása volt
zsidó ügyben, mondjuk így a gyökerek kérdésében, véleményem szerint egyrészt
nem ártott volna felolvasni az egész országban, sőt fel is kellett volna olvasni.
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II. János Pál pápa
izraeli megnyilatkozásai
II. János Pál pápa 2000. március 20–26. között járt Izraelben, melynek bevezető
állomásai Jordániában voltak. II. János Pál pápa a katolikus Egyház történetének
egyik legnagyobb alakja. Mindenképpen kilóg a sorból. Nem olasz, hanem lengyel, lelkipásztorként végig utazta a világot, sokszor felemelve a szavát az emberi
jogok érvényesítéséért, a háborúk, a vérengzések ellen. Nemcsak ünnepélyes nyilatkozatban foglalt állást az antiszemitizmus ellen, hanem napi, aktuális ügyekben is rendszeresen megszólalt. Fiatal korában közvetlen, személyes kapcsolatban
volt a zsidósággal, saját bőrén tapasztalta meg a náci jelenlétet Lengyelországban.
Egyszer egy német katonai autó félrecsapta, mely sérülésből ugyan felépült, de
ez most idős korában újra nehézségként jelentkezik számára. 2000. március 12én, a Húsvét ünnepét megelőző Nagyböjt első vasárnapján mondott Szentmisében
hangzott el bocsánatkérése az Egyház nevében azokért a bűnökért, melyet a történelmi Egyház tagjai követtek el Isten és embertársaik ellen, egészen napjainkig
lebontva. Ezen bocsánatkérést természetesen az elmúlt évek munkája érlelte meg,
hiszen Galileit, vagy Husztot már korábban „rendezték”.
II. János Pál pápa izraeli útjának elemzése előtt szükséges röviden megismerni
a pápai bocsánatkérést (Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot! Budapest, 2000.
– idézés: B). A pápa lelkiismeretvizsgálatra szólítja fel a katolikus Egyházhoz tartozókat, vagyis nem másokat kér erre, hanem saját magával kezdi. Az ügy aktualitását a jubileum, a 2000. év, a kereszténység fennállásának ezen évfordulója adja,
melyet nem öntömjénezéssel, hanem lelkiismeret vizsgálattal akar mindenekelőtt
megünnepelni. Ezt II. János Pál pápa az „emlékezet megtisztításának” nevezi. A
pápa ezt mondta: „Mint Péter utóda sürgettem, hogy „az Egyház az életszentség Urától kapott ajándékától megerősítve boruljon térdre Isten előtt az irgalmasság ezen évében, és kérjen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért”
(Incarnationis mysterium 11.). „Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot!” (B. 10.
old.). Beszédét így folytatta: „Bocsánatot kérünk a keresztények között létrejött
megoszlásokért, az erőszakért, melyet egyes keresztények az igazság szolgálatában alkalmaztak, a bizalmatlanságért és ellenségeskedésért, amit olykor más vallások követőivel szemben tanúsítottak. Még inkább megvalljuk keresztény felelősségünket a mai bajokért” (B. 11–12. old.). Igen fontos az az elméleti alapvetés,
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melyet a bocsánatkéréssel kapcsolatban kifejtett: „Ha bocsánatot nyerünk Istentől,
abból természetszerűen fakad a testvéreknek való megbocsátás és kölcsönös kiengesztelődés kötelezettsége” (B. 12. old.). Tehát II., János Pál azt mondja, hogy
először Istennel kell lerendezni ügyeinket és akkor az emberek felé is létrejöhet a
megoldás. A beszédet könyörgések követték, melyben az első egy általános bűnvallomás volt, a második a klérus történelmi igazságtalanságairól szólt, a harmadik a keresztény Egyházak egysége elleni bűnökről, és a negyedik viselte az „Izraellel kapcsolatos bűnök megvallásának” címét. Ezen könyörgést egy előimádkozó
vezette be: „Könyörögjünk, hogy megemlékezvén Izrael népének a történelem
során elszenvedett fájdalmairól, a keresztények be tudják ismerni a közülük nem
kevesek által a szövetség és az áldás népe ellen elkövetett bűnöket, és így megtisztíthassák a szívüket.” Ezt a pápa így folytatta: „Atyáink Istene, te kiválasztottad
Ábrahámot és nemzetségét, hogy elvigye Nevedet a nemzetek közé. Mélységesen
fájlaljuk mindazok magatartását, akik a történelem folyamán fájdalmat okoztak e
gyermekeidnek, és bocsánatot kérve tőled, elkötelezzük magunkat a hiteles testvériségre a szövetség népével, Krisztus, a mi Urunk által” (B. 16.). Ezt követték
még a szeretet, a béke, a népek jogai, a kultúrák és vallások tisztelete elleni bűnök
megvallása, majd a nők méltóságát és az emberi nem egységét sértő bűnöknek,
végül pedig a személy alapvető jogai elleni bűnöknek a megvallása. Ebben a felsorolásban és összeállításban központi és kiemelt szerepe van az Izraelnek. Az imában tehát szó szerint arról van szó, hogy azt szeretné, ha a keresztények be tudnák
ismerni, amint mondja a „nem kevesek” által elkövetett vétkeket a zsidóság ellen.
Beszédének elején megemlítette a pápa a Nemzetközi Teológiai Bizottság
„Emlékezet és kiengesztelődés: az Egyház és a múlt bűnei” c. dokumentumát (Budapest, 2000. idézés: E), melynek szintén szükséges a bemutatása. A dokumentum
a 2000. évet szentévvé nyilvánító pápai bullának, az Incarnationis mysterium-nak
(1998. nov. 29.) idézésével indul, mely szerint: „A kötelék miatt, amely a titokzatos testben összekapcsol minket, mi magunk is hordozzuk az előttünk éltek bűneinek és tévedéseinek terhét akkor is, ha tetteinkért nincs személyes felelősségünk,
és nem tudunk helyettük felelni a szíveket egyedül ismerő Isten ítélőszéke előtt”
(E.6.). A dokumentum fontosnak tartja az Egyház fogalmának deﬁnícióját, mi
szerint az Egyházat „Nem kizárólag történelmi intézményként tárgyaljuk, nem is
kizárólag a hit által megvilágosítottak lelki közösségeként” (E.7.). Ez azért lényegi szempont, mert fényév választja el attól a megfogalmazástól, ami az 1998-as
pannonhalmi Soá konferencián hangzott el, amikor is Remi Hoeckman, a pápai
zsidó-keresztény párbeszéd bizottság második embere és az azóta elhunyt és általam nagyra becsült Békés Gellért, bencés biblikus állított, ti. hogy az Egyház
azért nem kérhet bocsánatot a holocaustért, mert Krisztus misztikus teste, és mint
ilyen szent és szeplőtlen. Erre csak egy kérdést lehet föltenni: mutassanak nekem
egy zsidót, aki azt mondta, hogy kérjen tőle bocsánatot Krisztus misztikus teste!
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Ez mellébeszélés, hiszen nyilvánvaló, hogy mindenkinek a történeti, szervezeti
egyházzal van problémája.
Ezt a teológiai bizottság dokumentuma elvileg rendbe tette. Az irat első része vázolja a kérdés egyháztörténeti vonatkozásait. Megállapítja, hogy „A jelen
pillanatig ... egyetlen jubileum alkalmával sem történt meg az Egyház múltja során esetleg elkövetett bűnök bevallása, sem annak elismerése, hogy bocsánatot
kell kérnünk Istentől a közeli vagy távoli múltban tanúsított magatartás miatt”
(E.9.). VI. Pál pápa, a II. Vatikáni Zsinat második ülésszakát megnyitó beszédében
„bocsánatot kért Istentől ... és különvált keleti testvérektől”, akik sértve érezhetik magukat „általunk” (a Katolikus Egyház által), s maga is késznek mutatkozik
megbocsátani a kapott sértéseket. VI. Pál azonban kizárólag a keresztények közötti megosztottság bűneit vette számításba, s kölcsönösséget feltételezett, amikor
bocsánatot kért vagy adott (E.10.). A II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate dokumentuma „mélyen sajnálja” az antiszemitizmusból fakadó gyűlölet és üldözés sokféle
megnyilatkozását, „bármikor és bárki részéről” (Nostra aetate 4.). Itt azonban nem
hangzik még el bocsánatkérés nemcsak zsidó vonatkozásban, de más kérdésekkel
kapcsolatban sem. A zsinat Gaudium et spes (43.6.) kezdetű irata kimondja, hogy:
„Az Egyház, amely bűnösöket foglal magában, egyszerre szent is és folyton megtisztulásra szorul, a bűnbánatnak és a megújulásnak útját járja szüntelen.” A zsinat
néhány szempontot is közreadott, mely alapján elbírálható az élők bűnrészessége
vagy felelőssége a múlt bűnei iránt. A Nostra aetate-ban (4) olvashatjuk: „Nem
lehet megkülönböztetés nélkül minden akkori zsidónak vagy éppen a mai zsidóságnak rovására írni azt, amit Ővele (Krisztussal) kínszenvedésekor műveltek.”
II. János Pál útjai során sok esetben kért bocsánatot a katolikusok történeti igazságtalanságaiért, pl. az amerikai indiánoktól és afrikaiaktól, akiket rabszolgaként
hurcoltak el (E.12.). A teológiai bizottság dokumentuma kijelenti, hogy a szociális
bűnök esetei – amikor az emberi társadalmakon belül az igazság, a szabadság vagy
a béke szenved csorbát – egyéni bűnök felgyülemlésének és felhalmozódásának
gyümölcsei (E.13.). Állítja továbbá a dokumentum, hogy „szükség van tehát olyan
történeti hermeutikára, amely segíti a megkülönböztetés munkáját: különválasztja
az Egyháznak, mint hittben való közösségnek, illetve társadalomnak a tetteit az
egymással szoros kölcsönhatásban álló korszakokban” (E.14.).
A Bibliának, a Tánáchnak szövegeiben ezzel kapcsolatban többféle megközelítéssel találkozunk. „A szövegek egyik sorozata az egész népet képviseli, ... amely
történetének egyik pillanatában megvallja Isten ellen elkövetett bűneit – vagy legalábbis utal rájuk –, de az előző nemzedékek bűneiről kifejezetten nem tesz említést. A szövegek egy másik csoportja egy vagy több olyan... vezető ajkára adja a
nép jelenlegi bűneinek Istenhez intézett megvallását, akik legalábbis besorolhatók
abba a bűnös népbe, amelyért imádkoznak. A szövegek egy harmadik csoportja
úgy mutatja be a népet vagy valamelyik vezetőjét, amint az ősök bűneit vallja
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meg, a jelenlegi nemzedékről azonban nem történik említés. Gyakori az is, hogy
az ősök bűneit említő vallomást kifejezetten a jelen nemzedékek tévelygéseivel
kapcsolják össze” (E.17-18.). „A bibliai tanúságtétel szerint mindazonáltal létezik
szolidaritásvállalás a nemzedékek között mind a bűnben, mind a kegyelemben,
ez fejeződik ki az „ősök bűnének” Isten előtti megvallásában. Ázárjá gyönyörű
imáját idézve II. János Pál így szólt Istenhez: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene...
Vétkeztünk és elpártoltunk tőled, gonoszságra vetemedtünk és parancsaidra nem
vetettünk ügyet” (Dániel 3,26.29.). A teológiai dokumentum szerint a zsidók imáiban a fogság utáni korban magukra vállalták az atyák által elkövetett bűnöket is.
„Az Egyház pedig követi példájukat, és bocsánatot kér gyermekei bűneiért, még
ha a múltban követték is el őket” (E.19.). Az újszövetségi iratok vizsgálatakor a
dokumentum megállapítja, hogy az ószövetségi iratok állításai nem szűntek meg,
hanem további értelmet kaptak és Jézusban jelenvalóvá váltak. Az első keresztényekről pedig megállapítja, hogy „a jelek szerint nagyon is tudatában voltak
annak, hogy cselekvésük nem felel meg a kapott hivatásnak, nem élnek Jézus
halálának és feltámadásának keresztsége szerint” (E.21-22.). A Jubileum ünnepe a
Leviták könyvének 25. fejezetéhez kapcsolódik, melyből azt vezeti le, hogy helyre
kell állítani az eredeti rendet, amely rend lelki és szociális téren is Istennek tetsző.
Végkövetkeztetésként a dokumentum megállapítja, hogy „nincs egyértelmű
párhuzama a Bibliában annak a felhívásnak, amelyet II. János Pál intézett az Egyházhoz, hogy a jubileumi évnek megfelelően ismerje el mindazokat a bűnöket,
melyekkel gyermekei a múltban szenvedéseket és bántalmakat idéztek elő. A bocsánatkérés ugyanakkor azon alapul, hogy a Szentírás Isten szentségével kapcsolatban a népének nemzedékei közti szolidaritást s a bűnösség elismerését hangsúlyozza” (E.24.).
Végezetül idéznünk kell a teológiai dokumentumnak a „Keresztények és zsidók” címet viselő fejezetét (E.43-44.). Az irat szerint ez különleges lelkiismeretvizsgálatot követel. Idézi az Emlékezzünk, megfontolások a Soáról c. iratot: „A
zsidók és a keresztények kapcsolatának története fájdalmakkal teli. Tény, hogy a
kétezer éves kapcsolat mérlege meglehetősen negatív.” „Bizonyos, hogy a Soá
pogány ideológiából, a nácizmusból fakadt, könyörtelen antiszemitizmus szülte,
mely nemcsak a hitet vetette meg, hanem magának a zsidó népnek a méltóságát
is tagadta. A kérdést mégis föl lehet vetni, hogy a náci zsidóüldözést nem könnyítették-e meg azok az antijudaista előítéletek, amelyek némely keresztények fejébe
és szívébe belerögződtek. Vajon a keresztények megadtak-e minden lehetséges
segítséget az üldözötteknek, különösen pedig az üldözött zsidóknak? Kétségtelen,
hogy sok keresztény még az életét is kockára téve mentette és segítette az ismeretségi körében élő zsidókat. Azt is látnunk kell azonban, hogy e bátor férﬁak és
nők mellett más keresztények lelki ellenállása és konkrét tevékenysége nem volt
olyan, mint amilyet Krisztus tanítványaitól el lehetett volna várni. Ez a tény pedig
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minden ma élő keresztény lelkiismeretéhez felhívást intéz, megbánást (tesuvá)
kíván meg, és arra ösztönöz, hogy megkettőzött erővel törekedjünk „a gondolkodásunk megújulásával való átalakulásra” (Római levél 12,2).”
II. János Pál izraeli útját tehát hosszú évek szellemi és ﬁzikai előkészületei
előzték meg. A pápa márc. 20–26. közötti izraeli programját egy jordániai út vezette be. Most időrendi sorrendben elemezzük a pápa megnyilatkozásait. Az ammani
repülőtéren arról beszélt, hogy e jubileumi év kapcsán márt járt Egyiptomban a
Sínai-hegyen, most itt áll, mely földet Mózesnek, Illésnek, Jézusnak, Keresztelő
Jánosnak jelenléte is megszentelt. Hangsúlyozta, hogy a békét kitartóan művelni
kell, továbbá, hogy a térség három nagy monoteista vallása közt a párbeszédet erősíteni szükséges. Nagyra értékelte a Jordánia vendégszeretetét valamint Husszein
királlyal és a jelen vezetéssel való vatikáni kapcsolatot. Az ammani stadionban
bemutatott Szentmisének homíliájában kifejezésre jutott a pápa útjának sokat hangoztatott lelkipásztori jellege. A térség keleti szertartású keresztényeit üdvözölve
szót emelt az ökumenéért. Jordániában ezen a napon volt anyák napja és köszöntött minden jelenlévő édesanyát. Ezután a Jordánnál, Keresztelő János keresztelésének helyén imádkozott, ahol imáját így kezdte: „Dicsőség Neked, Atyánk!
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!”.
Izrael földjén, a Ben Gurion repülőtéren a napokban megjelent magyar fordítás szerint így kezdte üdvözletét: „Kedves Weizman Elnök Úr! Kedves Izraelita
Testvéreim!” (B.30.). Az angol eredeti azonban csak így fordítható le: Kedves
Elnök Úr és Madame Weitzman! Kedves izraeli testvéreim! Van még egy fordítási
hiba az üdvözlésekben a későbbiekben is. A magyar kiadásban ez áll: „Elnök Úr
! Megköszönöm a szívélyes fogadtatást, és az Ön személyében köszöntöm Izrael
államának minden személyiségét.” Ezzel szemben a pápa „Izrael állam egész népét” köszöntötte. A pápa beszédében utalt a Szentszék és Izrael államnak a korábbi
években fejlődő kapcsolataira, így VI. Pál 1964-es izraeli útjára, és arra, hogy
a békefolyamatot erősíteni kell a térségben. Hangsúlyozta az előítéletek kölcsönös felszámolását zsidó és keresztény részről. Kiemelte a zsidó-keresztény-iszlám
vallási dialógus jelentőségét. Ezután Betlehem következett, ahol Arafat elnök fogadta. A pápa beszédében ezeket mondta: „Béke a palesztin népnek! Béke e régió
minden népének! Senki nem veheti tudatlanba, hogy a palesztin népnek mennyit
kellett szenvednie az utóbbi évtizedekben. ...A Szentszék mindig elismerte, hogy
a palesztin népnek természetjoga, hogy hazája legyen, és joga van ahhoz, hogy
békében és nyugalomban éljen e régió más népeivel. ... tudatában vagyok azoknak a nagy kihívásoknak, melyekkel a palesztin hatóságoknak és népnek szembe
kell néznie a gazdasági és kulturális fejlődés minden területén.” A március 22-én
Betlehemben tartott Szentmisén üdvözölte a sokféle rítusú szentföldi katolikus
közösségeket, a palesztin hatóságok megjelent vezetőit, a palesztin népet. Mint
mondta „Szent csókot ajánlok föl a más keresztény egyházak és egyházi közössé250

gek híveinek. Köszöntöm Betlehem muszlim közösségét...” Ezen a napon az autonóm palesztin területen lévő dheishehi palesztin menekülttáborban mondott még
beszédet: „Meg vagytok fosztva sok mindentől, ami az emberi személy alapvető szükségleteit jelenti: nincs megfelelő lakásotok, nélkülözitek az egészségügyi
ellátást, az iskolázást, a munkát. Mindenekfölött pedig őrzitek annak fájdalmas
emlékét, amit el kellett hagynotok, nem csupán anyagiakban, hanem a szabadságot, a rokonságot, hagyományos kultúrátokat, mindazt, ami táplálta személyes és
családi életeteket. Igaz sok minden történik itt... Mindazonáltal még nagyon sok
a tennivaló.”
Jeruzsálemben, az Utolsó Vacsora Termében csak bíborosok, püspökök, illetve
a pápai delegáció tagjai voltak jelen. A magyar fordításban húsvéti vacsora van
a szövegben, de az angol inkább a pászka-peszách – vacsorára utalna. A Héchál
Slomó Zsinagógában, Jeruzsálem modern főtemplomában a két vezető főrabbinál
tett látogatásakor kiemelte a zsidó-keresztény történeti és teológiai kapcsolatok
elmélyítésének szükségességét. Kijelentette, hogy „Reméljük, hogy a zsidó nép
elismeri, hogy az Egyház teljességgel elítéli az antiszemitizmust és a rasszizmus minden fajtáját, mert gyökerében ellenkeznek a kereszténység alapelveivel.
Együtt kell működnünk egy olyan jövőért, melyben nem lesz többé zsidóellenesség a keresztények között és keresztényellenesség a zsidók között. ... Együtt sokat
tehetünk a békéért, az igazságosságért, s egy testvériesebb és emberibb világért.”
Weizman államelnöknél tett látogatásakor így beszélt: „Ön a zsidó emlékezetet
képviseli, mely e föld újkori történetén túl őrzi népe századokon és évezredeken
át tartó egyedülálló útját. ... Tudjuk, hogy a Közel-Kelet békéje csak a régió minden népe: zsidók, keresztények, muszlimok közötti kölcsönös megértés és tisztelet
gyümölcse lehet.” A Jad Vasemben mondottak mindenképpen tiszteletet érdemelnek: „Az emlékezés e helyén egész bensőnk csöndre vágyik. Csöndre, melyben
emlékezünk. ... Csöndre, mert nincsenek megfelelő szavaink elsiratni a Soá rettenetes tragédiáját. Nekem magamnak is vannak személyes emlékeim abból az időből, amikor a nácik elfoglalták Lengyelországot. ... Eljöttem én is a Jad Vasembe,
hogy tisztelettel adózzam zsidók millióinak (helyesebben fordítva: a zsidó nép
milliói előtt), akiket mindenüktől, elsősorban emberi méltóságuktól megfosztva
öltek meg a holocaustban. Azóta több mint 50 esztendő telt el, de az emlékek megmaradnak. ... Mint Róma püspöke és Péter apostol utóda biztosítom a zsidó népet
arról, hogy a katolikus Egyház nem politikai megfontolásokból, hanem az igaság
és szeretet evangéliumi parancsától indítva mélységesen fájlalja a keresztények
részéről bárhol és bármikor a zsidókat ért gyűlöletet, üldözéseket és antiszemita
megnyilvánulásokat. Az Egyház elutasítja a fajgyűlölet minden formáját, mert az
tagadja a Teremtőnek minden emberben jelenlévő képmását.” Jeruzsálemben, a
Notre Dame, pápai intézetben zsidók, keresztények és iszlám vallási vezetők előtt
idézte a Korán első szúráját: „Dicséret Istennek, a világok Urának!”, ezután utal
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a 150. Zsoltárra (6): „Minden élő dicsérje az Urat!”, majd Lukács evangéliumára
(14): „Dicsőség a magasságban Istennek!” A pápa kijelentette, hogy „Keresztény
szempontból nézve nem a vallási vezetők feladata gyakorlati recepteket adni a politikai, gazdasági, szociális problémák megoldására.” Kijelentette, hogy „A vallás
nem válhat ürüggyé az erőszakra, főleg akkor nem, amikor a vallási hovatartozás
egybeesik az etnikai és kulturális identitással. A vallás és a béke együtt járnak!... A
katolikus Egyház őszinte és termékeny vallásközi dialógust akar folytatni a zsidó
hit és az iszlám követőivel. E dialógus nem kísérlet arra, hogy saját látásunkat
rákényszerítsük másokra. Mindegyikünktől megköveteli, hogy hűségesen ahhoz,
amit hiszünk, tisztelettel hallgassuk meg a másikat, próbáljuk fölismerni, mi jó
és szent az ő tanításában és működjünk együtt mindabban, ami előmozdíthatja a
békét és a kölcsönös megértést.... Ha különböző vallási közösségeknek sikerül a
Szent Városban és a Szentföldön barátságban és összhangban élni, elképzelhetetlenül nagy jót valósítanak meg nemcsak önmaguknak, hanem e régió békéje
ügyének is.”
Korazimban, a Nyolc Boldogság Hegyén a Tízparancs és Hegyi Beszéd üzenetét hangsúlyozta a világ minden részéből összegyűlt ﬁataloknak. A názáreti
Angyali Üdvözlet Bazilikában Ábrahám és Mária Istennek mondott igenjéről beszélt. A görög ortodox patriarkátus tróntermében tartott ökumenikus találkozón
újra kitért arra, hogy „Elsősorban ebben a városban (ti. Jeruzsálemben) kellene
megvalósulni a keresztények, zsidók és muszlimok együttélésének testvériségben
és szabadságban, méltóságban, igazságosságban és békében.” Utolsó beszédét a
pápa a Szent Sir Templomban mondta, ahol minden jelenlévő keresztény felekezetet köszöntött. Imádságában végül ezt mondta: „Tudatosítván a bűn szörnyű
következményeit, bűnbánatra indulunk a saját bűneink és minden idők Egyháza
gyermekeinek bűnei miatt.”
Most pedig néhány izraeli részről elhangzott beszédből idézünk. Jiszráél Meir
Lau askenáz és Elijáhu Baksi-Doron szefárd főrabbik közleményben üdvözölték
március 20-án a pápát: „mi üdvözöljük azt, aki megfelelőnek tekintette, hogy kifejezze a töredelmes bűnbánatot a Katolikus Egyház nevében a zsidó nép ellen, az
elmúlt 2000 év során elkövetett szörnyű bűnökért, és még bizottságot is nevezett
ki a zsidó nemzettől való bocsánatkérésre, a Holocaustért. Emlékezünk rá, és megemlítjük érdemét és meghatározó közbenjárását a kármelita kolostor elköltöztetésében az auschwitzi koncentrációs tábor területéről, ahol testvéreink milliói lettek
legyilkolva az Ö Nevének megszenteléséért, feláldozva azért az egy okért, hogy
„az Úr nevéről nevezték őket” (Deuteronomium 25,10). Nagyra értékeljük azt is,
hogy elismeri jogunkat arra, hogy visszatérjünk és békében és testvériségben éljünk a Szentföldön, biztos határok között, melyeket a világ nemzetei és különösen
szomszédaink elismernek.”
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Ehud Bárák miniszterelnök március 23-án a Jad Vasemben így üdvözölte a
pápát: „A zsidó nép nevében, Izrael Állam nevében és annak minden polgára – keresztény, muzulmán, druz és zsidó – nevében köszöntöm Önt. ... Amikor a nácizmus sötétsége leszállt ránk, és az én népem a keresztény Európa minden részéről
a krematóriumokba és gázkamrákba lett terelve, úgy tűnt, hogy az ember nem
vetheti reményét az Istenbe és az emberbe. ... Szentséged ﬁatal tanúja volt a tragédiának. Ahogy írta gyerekkori zsidó barátjának, úgy érezte bizonyos értelemben,
mintha saját maga tapasztalná a lengyel zsidóság sorsát. ... Ön többet tett, mint
bárki más azért, hogy megvalósuljon a történelmi fordulat az Egyház zsidók iránti
attitűdjében, melyet a jó XXIII. János pápa kezdeményezett...
Röviddel azelőtt, hogy elindult erre a zarándokútra, felvonta a testvériség zászlaját a legmagasabb pontra, beépítve az Egyház liturgiájába a bocsánat kérését
azokért a bűnökért, melyeket hittestvérei mások ellen, különösen a zsidó nép ellen
elkövettek. ... Szentséged gyakran kommentált zsidók és keresztények múltbeli
kapcsolatának problémáját. Az a mi kívánságunk, hogy folytatódjék ez a produktív dialógus ebben a témában, hogy tovább együtt dolgozhassunk a rasszizmus és
antiszemitizmus felszámolásán.” Utalt a miniszterelnök Izrael jelenére is: „Hatalmas erőfeszítések közepette vagyunk, hogy megfelelő békét teremtsünk palesztin
szomszédainkkal, Szíriával és Libanonnal és az egész arab világgal.” Végezetül
elmondta, hogy „Szeretném megismételni a mi abszolút elkötelezettségünket az
iránt, hogy a Katolikus Egyház minden jogát és tulajdonát megvédjük, épp úgy,
mint más keresztény és muzulmán szervezetet, hogy folytassuk a teljes vallásszabadság biztosítását minden vallás számára egyenlően, hogy megtartsuk az egységes Jeruzsálemet olyan szabadnak és nyitottnak, amilyen eddig soha nem volt...”.
Rabbi Micháél Melchior miniszter a Kótelnél így beszélt a pápához: „Az inkvizíció kínzókamráiban várva a hóhér kötelére vagy az Auschwitzba, Treblinkára,
Meidanekbe induló marhavagonokba zsúfolva, később a hazánkat védő harcok hevében, a zsidók ez után a szent hely után vágyódtak és imádkoztak. ... Üdvözöljük
az Ön ideérkezését, úgy üdvözöljük, mint a Katolikus Egyház elkötelezettségét,
mely a zsidó nép elleni gyűlölet, megalázás és üldöztetés végét jelentő elkötelezettség. ... Soha többé ne erőszakoljuk meg a vallás magasztos értékeit annak
érdekében, hogy egy háborút igazoljunk. ... Válaszul az Ön felhívására, annak
érdekében, hogy előrevigyük a vallási megbékélés ügyét, megtisztelő számomra, hogy bejelenthetem szándékomat arra, hogy haladéktalanul létrehozzunk egy
vallásközi fórumot, melybe meghívást nyernek a három nagy monoteista vallás
képviselői, hogy elősegíthessék a vallási megbékélést!” Melchior rabbi átadott
II. János Pálnak egy Bibliát, melybe ezt írta: „Fogadd ezt a Könyvek Könyvét, a
Zsidó Nép sajátját, mint csodálatunk és tiszteletünk jelét a te erőfeszítéseid iránt,
melyeket a világ népei közötti testvériségért és a békéért fejtesz ki” (Ehud Bárák
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beszédét, a főrabbik közleményét és Melchior rabbi beszédét, dedikációját fordította: Herman Judit.)
Ha van Közel-keleti békefolyamat, úgy van a katolikus egyház részéről is egy
öntisztázó folyamat. Ennek elindítója XXIII. János pápa, a II. Vatikáni Zsinat
megálmodója és elindítója volt. Utóda folytatta munkáját, hiszen az ezeréves keleti egyházszakadást tette rendbe és elutazott Izraelbe. A zsinat kiadta a Nostra
aetate-t. Ezt követtét olyan szentszéki kiadványok, melyek már konkrét formában
adtak iránymutatást az antijudaizmus felszámolására a hitoktatásban, tanításban és
a liturgiában. Az ún. Új Római Katekizmus pedig már meghatározott fejezetekben
foglalkozik e kérdéskörrel, mely így az egyházi tanítás alaptankönyve lett minden
pap számára szerte a világon. II. János Pál alatt rendeződtek a diplomáciai kapcsolatok, a Vatikán elismerte Izrael államát. 1998-ban megjelent az „Emlékezzünk,
megfontolások a Soáról” c. szentszéki dokumentum. Húsvéti előkészületként ez
év március 12-én liturgikus keretek között kért bocsánatot az Egyház nevében az
elkövetett történeti bűnökért, így a zsidóság elleniekért. Izraeli útja nem volt problémamentes. Voltak izraeli szélsőségek, emlékszünk a repülőtéri pápaellenes feliratokra, vagy azon iszlám megnyilatkozásokra, melyek sokallták az Izraelnek tett
kijelentéseket. Vannak természetesen a világegyházon belül is sokan, akik sokallják a bűnvallomás-rengeteget. Felmerül az is kérdésként, hogy a nagy bocsánatkérések után megindul egy kölcsönös politikusi lojalitás, amikor is minden beszéd
nagyon szép és jó, és senki se tudja, hogy éppen hol állunk. II. János Pálnak örültek a zsidók és örültek az arabok. A pápa, a Vatikán nemcsak a zsidóságnak ismeri
el hazáját, de a palesztinoknak ehhez való jogát is. Az elmúlt 52 év izraeli-arab
konﬂiktusait természetesen nem könnyű lefedni, vagy behelyettesíteni egy békefolyamattal, de kétségtelen, hogy keresni kell a megoldások útját. A pápa beszédeiben nagy hangsúlyt helyezett a háromoldalú vallásközi dialógusra, erre megvan
Izraelben is a fogadókészség. Hangsúlyozta a keresztény-keresztény kapcsolatok
jobbítását. Kifejtette, hogy a vallásközi párbeszéd nem a térítés újabb formája. A
pápa ismételten leszögezte az Egyház hivatalos álláspontját, amely mereven elutasítja az antiszemitizmust és azt, hogy bocsánatkérése nem politikai manőver. A
pápa izraeli útja tulajdonképpen a pont volt az i betűre, megkoronázása annak a 40
éves folyamatnak, melyet XXIII. János indított el. Amit közel kétezer év elrontott,
néhány évtized – legalábbis elvi szinten – rendbe tett.
Milyen kihatásai lesznek, lehetnek a pápai bocsánatkérésnek és izraeli útjának? Az
Egyház hierarchikus szervezet. Most ez az egyházi álláspont. Reméljük, hogy nem
kell évtizedeknek eltelni ahhoz, hogy ezek eljussanak a világegyház minden tagjához. A Szeged-csanádi egyházmegyében a pápa bocsánatkérését követően Nagyböjt
3. vasárnapján minden szentmisén felolvastak egy körlevelet, amelyben nyilvános bocsánatkérés volt Istentől az egyházmegyében korábban elkövetett bűnökért (Magyar
Nemzet 2000. márc. 24. „Bocsánatkérés a csanádi egyházmegyében”):
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„Be kell ismernünk bűneinket és meg kell bánnunk azokat. Most 12-én (ti.
2000. márc. 12-én) a Pápa állt elébünk, s mint az egyházunk feje ismerte be a két
évezred bűneit, tévedéseit, Krisztushoz méltatlan viselt dolgait és kért bocsánatot
az Úrtól, mint a lázadó nép élén könyörgött Mózes irgalmat és segítséget a rábízottakért. A pápához csatlakozva, mi is megvalljuk majd ezer éves egyházmegyénk
története alatt itt élt püspökök, papok, hívek összes elkövetett bűneit. Mi magunk
csak pár évtizedre nézünk vissza saját életünkben, de kell, hogy az igaz bűnbánat
valóban megjelenjen szívünkben. Isten megbocsát, de így szól: „menj, de többet
ne vétkezzél!” (2000. Egyházmegyei körlevél. II.325/2000. Nagyböjti körlevél a
híveknek a Szeged-Csanádi Egyházmegyében)
A pápai és a Szeged-csanádi bocsánatkérés közt a különbség annyi, hogy az
egyházmegyei körlevélben egy mondatban, általánosságban el volt intézve a bocsánatkérés. Mentségül hozható fel, hogy egy azonnali, naprakész reakcióról volt
szó, vagyis nem volt idő a részletes kidolgozásra. Tehát egy helyes, azonnali reakció a teljesség igénye nélkül. Egy gyónás alkalmával nem azt mondja a hívő, hogy
beismerem vétkeimet, hanem felsorolja tételesen a bűneit. Ezt tette II. János Pál.
Természetesen ezt kell tennie kicsiben majd az egyházmegyéknek is.
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Dominus Jesus
Joseph Ratzinger bíborosnak, a Szentszék Hittani Kongregációja prefektusának
és Tarsicio Bertone érseknek aláírásával 2000. augusztus 6-i dátumot találunk a
Hittani Kongregáció „Dominus Iesus” kezdetű nyilatkozatán, melyet alcímében
így egészítettek ki: „Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemes üdvözítő voltáról.” A Nyilatkozat végén található közlés szerint, II. János Pál pápa „az
alulírott bíboros prefektusnak (ti. Joseph Ratzinger bíborosnak) 2000. június 16.-i
kihallgatáson a jelen nyilatkozatot – melyet a Hittani Kongregáció teljes ülése
elfogadott – biztos tudással és a maga apostoli tekintélyével jóváhagyta és megerősítette, és elrendelte közzétételét.” A Nyilatkozatot szeptember 5-én hozták
nyilvánosságra. A Nyilatkozat nem pápai nyilatkozat, de mégis pápai tekintéllyel
megerősített irat. Nem dogmatikai, nem hitelvi döntés, nem olyan, melyen nem
lehetne változtatni. Október 1-én, vasárnap II. János Pál pápa a Dominus Iesus
Nyilatkozatról beszélt, melyben annak hitelvi vonatkozásait foglalta egyrészt öszsze, másrészt kijelentette, hogy a Dominus Iesus Nyilatkozat, a II. Vatikáni Zsinat
tanítása nyomán, nem fosztja meg a nemkeresztényeket az üdvösségtől, hanem
hitelvi szempontból annak végső forrását Jézus Krisztusban jelöli meg. Elmondta
továbbá az ökumené kérdésével kapcsolatban, hogy – miként azt a II. Vatikáni Zsinat is kijelentette – „Krisztus egyetlen egyháza a katolikus egyházban él tovább.”
Elmondta, hogy ezzel nem azt akarja kifejezni, hogy kevésbé tiszteli a többi egyházat és egyházi közösséget.
Ratzinger bíboros Dominus Iesus-a a Vatikánban megjelenése előtt és után is
vitákat váltott ki. Az ausztrál Edward Idris Cassidy bíboros, a Vatikáni Keresztény
Egység Titkárságának prefektusa, aki az egyházak közötti párbeszédért felelős,
beteget jelentett, és nem vett részt a hittani kongregáció ülésén, miután nyilvánvalóvá válhatott számára, hogy kifogásait nem fogják meghallgatni. Később –
egy egyházak közötti tanácskozáson Lisszabonban kijelentette, hogy sem az irat
nyelvezetét, sem időzítését nem tartja helyesnek. Ő és mások is legszívesebben
kivették volna az ökumenéről szóló részt (BEDŐ Iván: Mélyütés Rómából. 168.
óra. 2000. okt. 26.). Puskás Attila, a Pázmány Péter Tudományegyetem dogmatika-professzora a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által rendezett
kerekasztal-beszélgetésen az Evangélikus Hittudományi Egyetemen elmondta,
hogy a Dominus Iesus Nyilatkozat megjelentetésének közvetlen kiváltó oka az
volt, hogy egyes teológusok már a pápai egyetemeken is „túl messzire mentek” a
256

kereszténység és a világvallások viszonyát illetően. Krisztus nem sorolható be a
vallásalapítók közé. Az elmúlt évben, a reformáció napján Augsburgban aláírt közös katolikus-evangélikus megigazulásról szóló nyilatkozatban az „egyházaink”
szót mindkét fél a saját felfogása szerint értette. Augsburgban nem az egyházról való tanítás volt a téma. (SZENTPÉTERY Péter: „Nincsen üdvösség senki
másban” – Kerekasztal beszélgetés a vatikáni dokumentumról. Evangélikus Élet.
2000. nov. 5.). A bajorországi Süddetzsche Zeitung október elején arról írt, hogy
azon a bizonyos ülésen, melyen Cassidy bíboros beteget jelentett, már csak nyelvi
simításokat lehetett végezni, és ezek után a pápa már csak annyit érhetett el, hogy
négy héttel elhalasztotta a Nyilatkozat megjelenését, nehogy az irat éppen a római
keresztény ifjúsági világtalálkozón kerüljön nyilvánosságra (BEDŐ Iván: Mélyütés Rómából. 168 óra. 2000. okt. 26.).
A Dominus Iesus Nyilatkozat szeptember 5-én jelent meg. Szeptember 3-án
II. János Pál pápa két, a közvélemény által ellentétesen értelmezett egykori pápát avatott boldoggá: IX. Piust (1846–1878) és XXIII. Jánost (1958–1963). IX.
Pius pápának boldoggá avatása után a római zsidó közösség lemondta a vallásközi
párbeszéd október elejére tervezett jubileumi ünnepét (SÁRKÖZY Júlia: Sziklasúlyú szavak. 168 óra. 2000. okt. 26.). Kasza László a Népszabadság szept. 21-i
számában ezzel kapcsolatban így írt: „A pápai tévedhetetlenség szószólójának,
a vatikáni centralizmus kiépítőjének, a más egyházaktól (mindenekelőtt a zsidóságtól) való elhatárolódás harcosának, IX. Pius pápának boldoggá avatása és a
Ratzinger-féle dokumentum arra enged következtetni, hogy a dogmatikus szárny
került előtérbe a beteg pápa környezetében.
Világszerte sokat írtak arról, hogy a pápa öreg és beteg, és így bizonyos vatikáni körök megpróbálják a történelem kerekét visszaforgatni, és amit lehet visszacsinálni, az elmúlt évek, évtizedek eredményeiből. A vatikáni szóvivő, Godfried
Danneels bíboros saját, alá nem támasztott véleményének nevezte azon megnyilatkozását, hogy II. János Pál a jubileumi szentév után esetleg lemond tisztségéről,
alkalmazva ezzel magára azt a szabályt, hogy a püspökök 75. életévük betöltése
után nyugdíjba mehetnek. A pápa pedig szintén püspök, Róma püspöke (MTI.
Róma, 2000. okt. 19.). A Süddeutsche Zeitung a pápautódlás kérdésköréhez kapcsolódva megjegyezte: ha Ratzingernek valaha is voltak pápai ambíciói, úgy most
diszkvaliﬁkálta magát, és a heves reakciók azt jelzik, hogy a bíboros mennyire
elszigetelődött a Vatikánban (BEDŐ Iván: Mélyütés Rómából. 168 óra. Budapest,
2000. okt. 26.).
Gyémánt Mariann a 168 órában arról beszélt (Budapest, 2000. okt. 26.), hogy
eszünkbe jut II. József, aki a halálos ágyán kényszerült visszavonni türelmi rendeletét, hogy egy időre tobzódjék a türelmetlenség. Megjegyzi, hogy ennek Magyarországon igencsak szezonja van, hiszen a konzervatív kormányzat – mint írja –,
immár két éve mindent elkövet, hogy módosítsa az egyházügyi törvényt. Mégpe257

dig oly módon, hogy megszűnjék az egyházak „természetes egyenlősége”. Eddig
a szándék csak a (keresztyén és nemkeresztyén) kisegyházakat töltötte el aggodalommal. Most azonban az egyenlőség trónjáról a református és az evangélikus
egyház is letaszíttatik. Hiszen az egyházak között „nincs paritás”, a teljes üdvözüléshez pedig csak a katolikus egyházon át vezet az út – amint ezt a vatikáni Hittani Kongregáció dokumentuma kinyilvánítja. – mondja Gyémánt Mariann. – Itt
megjegyzem, hogy ez mindenképpen napi politikai túlzás, hiszen nálunk ún. történelmi egyházakról beszélnek, melyeknek státuszát a legkevésbé sem fenyegeti
a Dominus Jesus Nyilatkozat, ami ráadásul elsődlegesen hitelvi irat. – A 168 óra
részéről még elmondták, hogy Bábel Balázs érsek, a Magyar Katolikus Püspöki
Kar Ökumenikus Bizottságának elnöke kifejtette, hogy korunkban a relativizmus
a hit legfőbb problémája. A demokratikus állam alapelveiből vették át egyesek a
teológiába azt, hogy minden meggyőződés egyenrangú – ez a politikai elv azonban komoly veszélyeket hordoz magában. Az érsek szavaihoz az újságíró ezt a
kommentárt fűzi: „Világos beszéd, noha az ember nem szívesen érti meg. „Mária
országában” a demokratikus alapelvek veszélyesek lennének?” – A magam részéről megjegyzem, hogy e kommentár jól hangzik, de a valóság ennél színesebb.
Igen komoly visszhangot váltott ki a Dominus Iesus Németországban, ahol
napi probléma a vegyes házasságban élők számára pl. a közös úrvacsorához-áldozáshoz való járulás. Németországban 82 millió lakosból 27,4 millió híve van
külön-külön, mind az evangélikus, mind a katolikus egyháznak. Délen a többség
katolikus, északon evangélikus, de érthető módon nagy a keveredés. Szeptember elején Fuldában tartotta a német katolikus püspöki konferencia ülését, melyen
Karl Lehmann, mainzi püspök elmondta, hogy a dokumentumnak nem állt szándékában más vallásoknak és híveik értékeinek kétségbevonása. Néhány nap múlva
azt mondta, hogy nem kellett volna a dokumentumnak a fő témájával, ti. a Jézus
Krisztus üdvösségének titkáról szóló részt egybedolgozni az egyházak helyzetéről
szóló anyaggal, mely a nyilatkozatnak talán tíz százalékát teszi ki. Hans Küng, a
neves katolikus teológus középkori elmaradottságról és vatikáni nagyravágyásról
beszélt. Az evangélikus püspökök pedig részint visszalépésnek, részint mélyütésnek titulálták a dokumentumot. A németországi evangélikus egyházak tanácsának
elnöke, Manfred Kock ezt mondta: a római katolikus egyház voltaképpen mindig
is azt hirdette, amit Ratzinger most leírt. (BEDŐ Iván: Mélyütés Rómából. 168
óra. Budapest, 2000. okt. 26.).
Magyarországon véleményünk szerint teológushoz illően Hafenscher Károly,
evangélikus teológiai professzor foglalkozott a Dominus Iesussal. Hafenscher
Károly jelen volt 1999. október 31-én Augsburgban, amikor a Római Katolikus
Egyház és a Lutheránus Világszövetségbe tömörült evangélikus egyházak istentiszteletén, amikor Közös Nyilatkozatot írtak alá a megigazulás kérdésében.
469 év után ebben a kérdésben megszűnt az egyházakat elválasztó különbség.
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Hafenscher Károly arról írt az Evangélikus Életben (A kölcsönösség igényéről
van szó... Ökumenizmus a század végén zökkenőkkel. 2000. okt. 29.), hogy szeptember 3-án egyszerre avatták boldoggá IX. Piust és XXIII. Jánost, vagyis ahogyan megfogalmazta: az antimodernista egyházfőt, a pápai csalatkozhatatlanság
kihirdetőjét, a syllabus könyv-index bevezetőjét, a Vatikánba sértődötten visszavonuló, tudatosan elszigetelődő pápát és a nyitást, az aggiornamento kihirdetőjét.
Hafenscher Károly feltette a kérdést: ezután az I. vagy a II. Vatikáni Zsinat lesz-e
a meghatározó? A Dominus Iesus a 2000. millenniumi esztendő egyháztörténeti léptékű irata, mely felkavarta az ökumenizmus köreit. Hafenscher professzor
az iratot elemezve elmondja, hogy Róma a Nyilatkozatban az egyházakat három
osztályba sorolja: 1. a teljes értékű egyház, ez a Római Katolikus Egyház, 2. a
testvéregyházaknak számító ortodox egyházak, ahol ugyan a pápai primátust nem
fogadják el, de a püspöki szolgálat apostoli származását és az eucharisztia teljes
értékű megünneplését gyakorolják. A 3. osztály csupán egyházi közösség, nem
illeti az egyház elnevezés, ide tartozunk mi is, más protestánsokkal és anglikánokkal együtt. Hafenscher Károly reﬂektálva a dokumentumra kifejti, hogy: „Elismerem, hogy minden egyháznak joga van meghatározni önmagát, ahogyan az
Evangélikus Egyház is az Ágostai Hitvallásban meghatározza az egyházat alkotó
elengedhetetlen két tényezőt (az evangélium tiszta tanítása és a szentségek Jézusrendelte kiosztása). Nem tartom elfogadhatónak azonban, hogy egy másik egyház
kizár minket egyházi létünkből. A Hittani Kongregáció Nyilatkozata ellenére is,
továbbra is, teljes értékű egyháznak tartom magunkat. Nem érzem következetesnek az eddigi megnyilatkozások után e Nyilatkozat megállapításait. Az Unitatis
Redintegracio, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes zsinat dokumentumok
sokkal inkább ökumenikus szelleműek, mint az a mostani nyilatkozat, ami kizárólagosságot, szűkkeblűséget mutat és a római egyházon kívül miden egyházat
felülről kezel és osztályoz. A Dominus Iesus Nyilatkozat ismeretében nem tudok
változtatni ökumenikus felfogásomon: ha Róma minket nem tart egyháznak, én a
római egyházat továbbra is testvéregyháznak tekintem, hiszen a fő, Jézus Krisztus
alatt egy családhoz tartozunk. Ha a rómaiak nem tartanak testvéreknek minket, én
továbbra is testvéreimnek tekintem a római katolikus testvéreket. Ha a Nyilatkozat
minket, protestánsokat a XVI. században keletkezett egyházi közösségnek tekint,
én továbbra is vállalom húsz évszázad mélységében közös kincseit és árnyoldalait.
Továbbra is vallom a gyülekezetben a Credo-val a Niceai Hitvallás szavaival az
egy, szent, egyetemes, apostoli egyházat” – vallja Hafenscher Károly professzor.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és az Evangélikus Hittudományi Egyetem kerekasztal-beszélgetésén Harmati Béla evangélikus püspök-elnök hangsúlyozta, hogy a Dominus Iesus-t nem lehet önmagában vizsgálni, sok
pozitív dolog is történt katolikusok és protestánsok kapcsolatában. Elmondta,
hogy a különbségeket tisztelni kell és más út, mint az ökumenizmus nincsen. Ta259

lálóan fogalmazott: aki nem tudja elviselni Krisztus másfajta juhainak szagát, az
kirekeszti magát a nyájból (Cz. G.: Ökumenikus vitafórum. Népszabadság, 2000.
okt. 20.). Az Ökumenikus Tanulmányi Központ „Az ökumenikus és az új vatikáni
fejlemények” c. megnyilatkozásában IX. Piusról és a Dominus Iesusról szólva
megjegyezte, hogy mindkét eseményt csak az eddig elért ökumenikus reménység
fényében lehet értelmezni (Reformátusok lapja, 2000. okt. 8.). Vannak, akik protestáns részről, így a kisebb létszámú közösségek nem is foglalkoznak a Nyilatkozattal. Így nyilatkozott pl. Orbókné Szentiványi Ilona unitárius püspökhelyettes
vagy Iványi Tibor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, aki
az általa „legnagyobb szektának” nevezett katolikus egyház azon „vad állításai”
közé sorolja a Nyilatkozatot, amelyet csak a nem gondolkodó hívők fogadnak el,
hiszen – szerinte – semmi köze a Bibliához. „Mi bibliai alapon állunk – mondta
Iványi Tibor –, s ami nincs a Bibliában, azon mosolygunk vagy sajnálkozunk”
(GYÉMÁNT Mariann: Ki üdvözülhet? Vita egy vatikáni dokumentumról. 168
óra. 2000. okt. 26.). – Azt hiszem ez a ló másik oldala, és a kérdés leegyszerűsítésén kívül nem sok előnye van.
Magyarországon katolikus részről általában arra utaltak, hogy az iratot félreértik, a médiák szenzációt csináltak belőle. A Nyilatkozat a hitelvi relativizmust
vonja kétségbe, a rosszul értelmezett pluralizmust, az igazság relativizálását, a
túlzott szubjektivizmust, a teológiai eklekticizmust; továbbá azokat a nézeteket,
amelyek kétségbe vonják Krisztus üdvözítő tettének egyedülálló voltát és egyetemes üdvösségtörténeti jelentőségét, és azt állítják, hogy „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása korlátolt, tökéletlen, befejezetlen, amelyet kiegészítenek a többi vallások” (BÁBEL Balázs: A Hittani Kongregáció Nyilatkozatáról. MTI. Budapest,
2000. szept. 13.).
A Dominus Iesus Nyilatkozatot igen jól összefoglalja Hafenscher Károly
professzor. Először őt idézzük: „Bevezetés után, amelyben a viszonylagosság és
egyénieskedés veszélyeire ﬁgyelmeztet az irat, inkább teológiai, mint pasztorális
dokumentumnak számít. Az első három fejezetben Jézus Krisztus páratlanságáról,
személyének, életének, halálának, feltámadásának egyetemes erejéről, missziói
elkötelezéséről és a szeretetszolgálatról olvasunk. Ezt a három fejezetet minden
evangélikus teológus is aláírhatná. A negyedik fejezetben találhatjuk az egyház
meghatározásával és a Római Katolikus Egyház kizárólagosságával kapcsolatban
a számunkra elfogadhatatlan kijelentés sorozatot. Ebben a szakaszban az Anyaszentegyház hitvallásbeli fogalmát szinte azonosítja a Római Katolikus Egyházzal. Itt van az a kifejezés, amely szerint a Római Katolikus Egyházban hiánytalanul megtalálható minden, az Anyaszentegyházra jellemző vonás (subsistit).
Az utolsó fejezetben a világvallásokkal folytatott párbeszédről van szó, a Nostra
Aetate zsinati dokumentum szellemében, ezt mi evangélikusok csaknem azonosan
látjuk. A zárszóban a téma fontosságáról szól a Nyilatkozat, arról, hogy mit kell
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hinni a római katolikusoknak” (HAFENSCHER Károly: A kölcsönösség igényéről van szó... Ökumenizmus a század végén zökkenőkkel. Evangélikus Élet, 2000.
okt. 29.).
Most röviden mi is bemutatnánk a Nyilatkozatot, amely áll egy bevezetésből,
hat fejezetből és egy befejezésből. A dokumentum maga 23 pontra van felosztva.
A bevezetés 4 pontot ölel fel. Ebben először az ún. missziós parancsot írja le, ti.
hogy a tanítványok minden népnek hirdessék az evangéliumot és kereszteljék meg
őket. Itt találjuk meg a Credo-t, az I. Konstantinápolyi hitvallásnak a teljes szövegét. A 2. pont utal arra, hogy a missziós küldetés még nem teljesedett be, ma is
aktuális. Itt idéz a II. Vatikáni Zsinat Nostra Aetate szövegéből: „A katolikus Egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban (ti. a nemkeresztény
vallásokban) igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet- és magatartásformákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat, melyek sokban különböznek
attól, amit ő maga hisz és tanít, mégis nemritkán tükrözik annak az Igazságnak sugarát, aki megvilágosított minden embert.” Kijelenti továbbá, szintén idézve egy
1992-es vatikáni dokumentumot (Dialógus és igehirdetés instrukciója 29. old.),
hogy „akik csak üdvözülnek, jóllehet különböző módon, Jézus Krisztusban az Ő
Szentlelke által az üdvösség egy és ugyanazon misztériumából részesednek.” E
dialógus – folytatja a 2. pont – magában foglalja a megértés, a kölcsönös megismerés és egymás gazdagításának, az igazság iránti engedelmes és a szabadságot
tisztelő magatartását. A 3. pont kijelenti, hogy a keresztény hit és a többi vallásos
hagyomány közötti dialógus elméleti elmélyítése és gyakorlata új kérdéseket vet
föl. Szükségesnek tartja, hogy a teológiai reﬂexió olyan megoldásokat találjon,
amelyek összhangban vannak a hitletéteménnyel és válaszolnak korunk kulturális
igényeire. Elmondja, hogy a dokumentum célja az, hogy összefoglalja a katolikus
hitnek erre vonatkozó tanításait és megemlítsen néhány mai problémát és elutasítson bizonyos, szerinte téves vagy kétértelmű álláspontot. A 4. pont tárgyalja
azokat az elméleteket, amelyek veszélyeztetik az egyház missziós tevékenységét.
Így azt, hogy egyesek túlhaladottnak tartanak olyan igazságokat, min pl. Jézus
Krisztus kinyilatkoztatásának végső és tökéletes volta; a keresztény hit természete
a többi vallás belső meggyőződéséhez viszonyítva; a Szentírás könyveinek sugalmazott volta; az örök Ige és a názáreti Jézus személyi egysége; Jézus Krisztus
misztériumának egyetlen és egyetemesen üdvözítő volta; az Egyház egyetemesen
üdvözítő közvetítése; Isten Országa, Krisztus Országa, és az Egyház különbözősége és elválaszthatatlansága; Krisztus egyetlen Egyházának a katolikus Egyházban
létezése. Ezeknek kifejtésekor utal pl. azon tévedésekre, hogy az isteni igazság
felfoghatatlan és kimondhatatlan még a keresztény kinyilatkoztatás számára is,
vagy a relativista magatartásra az igazsággal szemben, ti. hogy ami igaz az egyiknek, az lehet nem igaz másoknak, vagy a nyugati logika és a keleti szimbolikus
gondolkodás radikális szembeállítására; vagy arra az eklekticizmusra, hogy a te261

ológiai kutatásokban különféle ﬁlozóﬁai és vallási eredetű eszméket használnak
anélkül, hogy tekintettel volnának azok rendszerbeli összefüggésére vagy a keresztény igazsággal való összeegyeztethetőségére.
Az I. fejezet „Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának teljessége és véglegessége”
címet viseli. A dokumentum 5. pontja utalva a II.Vatikáni Zsinat szövegeire kijelenti, hogy a krisztusi üdvrend, mint új és végleges szövetség sohasem múlik el, és
már semmiféle új nyilvános kinyilatkoztatást nem kell várnunk a mi Urunk Jézus
Krisztus dicsőséges eljöveteléig. A 6. pont így indul: Ellentétes tehát az Egyház hitével az az állítás, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása korlátozott, befejezetlen
és tökéletlen, ezért a többi vallásban jelenlévő kinyilatkoztatásból kiegészítésre
szorul. Ezen állítás végső indoka az a föltételezés, hogy Isten igazságát a maga
teljességében és összességében egyetlen történeti vallás – tehát a kereszténység,
sőt maga Jézus Krisztus – sem képes megragadni és hirdetni. A 7. pont kijelenti,
hogy különbség van a teológiai hit és a többi vallásban található meggyőződés
között. A hit a kinyilatkoztatott igazság kegyelemként kapott elfogadása. A többi
vallásban élő meggyőződés ellenben az emberi bölcsesség és vallásosság kincseit
alkotó azon tapasztalatok és elgondolások összessége, melyeket az ember az isteni
és abszolút valósággal való kapcsolatában az igazságot keresve talált meg és valósított meg. A 8. pont a nemkeresztény vallások szent iratainak sugalmazottságáról
szóló tételt veti el. Tanítja viszont azt, hogy Isten minden nemzetet magához akar
hívni Krisztusban. Ez különféle módokon nyilatkozik meg, nem csupán egyes embereknek, hanem népeknek is szellemi gazdagságuk révén, amely elsősorban és
szükségszerűen a vallásukban jelenik meg; a többi vallás szent könyvei Krisztus
misztériumából nyerik az igazságnak és a kegyelemnek bennük jelenlévő elemeit.
A II. fejezet „A megtestesült Logosz és a Szentlélek az üdvösség művében”
címet kapta. A dokumentum 9. pontja arra a nézetre utal, mely szerint a názáreti
Jézus csupán egy behatárolt történeti személy. Elveti azt a nézetet, miszerint létezik egy örök Ige, mely az Egyházon kívül és függetlenül is érvényes, a másik
a megtestesült Ige. Az örök Ige pedig felülmúlná a megtestesült Igét, aki csak a
keresztényekre korlátozódik. A 10. pont idézi II. János Pál pápát: „A keresztény
hitnek ellentmond az Ige és Jézus Krisztus mindenféle szétválasztása.” Az emberi
és isteni természetben tevékenykedő egyetlen alany az Ige egyetlen személye. A
11. pont kijelenti, hogy szilárdan hinni kell azt is, hogy csak egyetlen, a Szentháromság egy Isten által akart üdvrend van, melynek forrása és központja az Ige
megtestesülésének misztériuma. A 12. pont szerint a Szentlélek tevékenysége nem
Krisztus tevékenysége mellett vagy azon kívül történik. A Szentháromság egy Istennek egyetlen üdvrendje van, amely Isten Fia megtestesülésének, halálának és
föltámadásának misztériumában valósul meg, a Szentlélek közreműködésével aktualizálódik és árad ki üdvözítő erejével az egész emberiségre és a mindenségre.
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A III. fejezet címe: „Jézus Krisztus üdvözítő misztériumának egyetlen és egyetemes voltáról.” A 13. pont azokkal szemben íródott, akik tagadják Jézus Krisztus misztériumának egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltát. Idézi szent Pált
(1Korintusi 8,5-6): „Igaz, beszélnek istenekről az égen és a földön, mivel sok istenük és uruk van, nekünk mégis csak egy az Istenünk.” A 14. pont elmondja, hogy
amikor a katolikus teológia vizsgálja a többi vallások tapasztalatait és jelentőségét
Isten üdvözítő tervében, azt vizsgálja, hogy beleillenek-e és hogyan illenek bele
Isten üdvözítő tervébe a többi vallás személyiségei és pozitív elemei. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis megállapította, hogy a Megváltó egyedülálló közvetítése sem
zárja ki, hanem életre hívja a teremtményekben az egy forrásból merítő változatos
részvételt, de ezek jelentésüket és erejüket Krisztus közvetítésével merítik, vele
nem egyenrangúak és nem is kiegészítései. A 15. pont azok ellen ír, akik a teológiában kerülni próbálják az olyan kifejezéseket, mint egyetlenség, egyetemesség,
abszolút Jézus Krisztusra vonatkoztatva, mert ez csökkenthetné a többi vallás értékét. Kijelenti, hogy Krisztus éppen egyedülálló volta, abszolút és egyetemessége
az, miáltal a történelem célja és központja, bár maga is része a történelemnek.
A IV. fejezet címe: „Az Egyház egyetlensége és egysége.” A 16. pont így kezdődik: Az Úr Jézus, az egyetlen Üdvözítő nem egyszerűen közösséget szervezett
a hívőkből, hanem Egyházat, üdvözítő misztériumot alapított. Kijelenti, hogy a
hívőknek vallaniuk kell, hogy az apostoli jogfolytonosságban gyökerező történeti
folytonosság van a Krisztus által alapított Egyház és a katolikus Egyház között.
Krisztus egyháza a keresztények megoszlásai ellenére a maga teljességében csak
a katolikus Egyházban létezik, másrészt a megszentelés és az igazság sok eleme
létezik határain kívül, vagyis azokban az egyházakban és egyházi közösségekben,
melyek még nincsenek teljes közösségben a katolikus Egyházzal. Ez utóbbiaknak
hatékonysága a kegyelemnek és igazságnak abból a teljességéből ered, amely a
katolikus Egyházra van bízva. A 17. pont kijelenti: „Krisztusnak tehát egyetlen
Egyháza van, mely a Péter utóda és a vele közösségben lévő püspökök által kormányzott katolikus Egyházban létezik. Azok az egyházak, amelyek, bár nincsenek
teljes közösségben a katolikus Egyházzal, nagyon szoros kötelékek – az apostoli
jogfolytonosság és az érvényes Eucharisztia – fűznek hozzá, valóban részegyházak. Ezért ezekben az egyházakban is Krisztus Egyháza van jelen és működik,
jóllehet hiányzik a katolikus Egyházzal való teljes közösség, mert nem fogadják
el a primátus katolikus tanítását, melyet Isten akarata szerint Róma püspöke objektíven birtokol és gyakorol az egész Egyház felett. Azok az egyházi közösségek
ellenben, amelyek nem őrizték meg az érvényes püspökséget és az Eucharisztia
misztériumának eredeti és teljes valóságát, nem egyházak a szó sajátos értelmében; mindazonáltal akiket e közösségben megkeresztelnek, azok a keresztség révén beletestesülnek Krisztusba, s ezért bizonyos, jóllehet tökéletlen közösségben
vannak az Egyházzal. Ezért a hívőknek nem szabad azt képzelniük, hogy Krisztus
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Egyháza nem más, mint – elkülönült, de valamilyen formában mégis egy – egyházak és egyházi közösségek bizonyos összessége; s azt sem gondolhatják, hogy
Krisztus Egyháza ma már igazában sehol sem létezik, hanem csak célnak tekinthető, mely felé minden egyháznak és egyházi közösségnek törekednie kell.
A Nyilatkozat 5. pontjának címe: „Egyház, Isten Országa és Krisztus Országa.”
A 18. pont idézi a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium szövegét: Az Egyház küldetést kapott Krisztus és Isten Országának hirdetésére és a népek közötti terjesztésre,
s az Egyház ennek az Országnak csírája és kezdete a földön. Isten Országának
eszkatológikus dimenziója van: jelen van az időben, de teljes megvalósulása csak
a történelem végeztével vagy beteljesedésével érkezik el. Noha az Egyház más,
mint Krisztus vagy az Ország, elválaszthatatlan kapcsolatban áll mindkettővel. A
19. pont kijelenti, hogy nem zárható ki Krisztusnak és a Szentléleknek a működése
az Egyház látható keretein kívül. Az Ország mindenkire vonatkozik: az emberi
személyekre, a közösségekre, az egész emberiségre. A pont kitér azoknak a nézeteire, akik egy istenközpontú Országról beszélnek, és hallgatnak Jézus személyéről azért, mert azt gondolják, hogy a nemkeresztények, más vallások és kultúrák
így könnyebben megtalálják egymást. Ez természetesen elfogadhatatlan.
A VI. fejezet címe: „Az Egyház és a vallások kapcsolata az üdvösséggel”. –
A 20. pont idézi pl. II. János Pál pápa Redemptoris missio kezdetű enciklikáját:
Krisztusban minden nép elnyerheti az üdvösséget, és ehhez az üdvösséghez szükséges az Egyház. Kifejti továbbá, hogy azok számára, akik formálisan és látható
módon nem tagjai az Egyháznak, Krisztus üdvössége elérhető egy olyan kegyelem erejéből, mely – jóllehet ezek az emberek titokzatos kapcsolatban vannak az
Egyházzal – formálisan nem vezeti be őket az Egyházba, de a környezetüknek
és belső állapotuknak megfelelően megvilágosítja őket. A 21. pont szerint Isten
üdvözítő kegyelme – mely mindig Krisztuson keresztül a Szentlélekben adatik
ajándékul és mindig titokzatos kapcsolatban van az Egyházzal – miként jut el az
egyes nemkeresztényekhez, erről a II. Vatikáni Zsinat szűkszavúan csak annyit
mondott: Isten ezt a kegyelmet egyedül az Általa ismert utakon adja. Kijelenti, hogy a különböző vallási hagyományok hordoznak Istentől származó vallási
elemeket, melyeket a Szentlélek munkál az emberek szívében, a népek történelmében, kultúrájában. Vannak nemkeresztény vallásokban imák és szertartások,
melyek előkészíthetnek az Evangéliumra, de ezek nem azonosak a szentségekkel
és ezenkívül vannak babonák és tévedések is más vallásokban, melyek inkább
akadályt jelentenek az üdvösségre. A 22. pont is idézi II. János Pál Redemptoris
misso kezdetű enciklikáját, miszerint az Egyház őszinte tisztelettel tekint a világ
vallásaira, de elutasítja azt a felfogást, melyet a vallási relativizmus hat át, ti. hogy
az egyik vallás annyit ér, mint a másik. Tehát minden vallás követője elnyerheti az üdvösség isteni kegyelmét, bár hátrányban vannak azokkal szemben, akik
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birtokolják az Egyház üdvösség-eszközeit. Az Egyház tagság azonban nem saját
érdem, hanem szigorúbb ítélet alá esnek, ha nem élnek helyzetüknek megfelelően.
Kijelenti továbbá, hogy a pogányokhoz szóló küldetés a vallásközi dialógusban
ma is, mint mindig, szükséges és fontos. A dialógusról azt mondja, hogy bár része
az evangelizáló küldetésnek, csupán egyike az Egyház pogány missziójának tevékenységei között. A dialógus föltételezte egyenrangúság (paritas) a felek személyi
méltóságára vonatkozik, nem tanításuk tartalmára, még kevésbé Jézus Krisztus és
a többi vallásalapító közötti egyenlőségre.
A Nyilatkozat Befejezése a 23. pont elmondja, hogy nem újdonságokat akart
közölni ezen irat, hanem megerősíteni az eddig tanítottakat és néhány problematikus, vagy téves nézetre reagálni. Idézi a II. Vatikán Zsinatot: Hisszük, hogy az
egyetlen igaz vallás a katolikus Egyházban létezik. A nemkeresztény vallások követői mind hivatottak arra, hogy részesüljenek Isten gyermekei családjának egységében.
A Dominus Iesus vatikáni Nyilatkozat tehát egy olyan teológiai irat, amely
általában nem kíván semmiféle újdonsággal előjönni, de meg kívánja fogalmazni
az Egyház álláspontját, azokat az álláspontokat, melyek az ökumené és a dialógus
lassan napi gyakorlattá vált világában felmerülnek. Állandó hivatkozást találunk
az iratban a II. Vatikán Zsinat és II. János Pál pápa kijelentéseire. Ha protestáns
részről sértőnek és elfogadhatatlannak tartják a IV. fejezetet, úgy ez fennáll a VI.
fejezetre a nemkeresztény vallások, így a zsidó vallás részéről, ami viszont a protestáns félnek nem okoz nehézséget. Megjegyzendő, hogy a kisebb létszámú protestáns-, vagy újabb protestáns vallási közösségek a katolikus Egyházhoz képest
erőszakos és fundamentalista módon állnak a nemkeresztény vallásokhoz a miszszió kérdésében. Úgy gondolom, hogy rosszul menedzselték a Dominus Iesus-t
vatikáni részről. Elő kellett volna készíteni, magyarázatot kellett volna hozzá adni
a médiák részére. Valószínűsíthető, hogy a nagy római teológiai intézetekben tanító egyes tanárok nézeteire is egy reakció volt a Dominus Iesus. Nem hiszem, hogy
a Nyilatkozatot valamiféle visszalépésként lehetne értékelni akár az ökumenében,
akár a dialógusban, hiszen sohasem tanította a katolikus Egyház, hogy a protestánsok egyházakat alkotnak, vagy nem tartotta vallási igazságok tekintetében azonos
értékűnek a magáét más vallásokkal. Kijelentette, hogy miben és meddig ért egyet
és miben nem. Párbeszédet csak azzal lehet folytatni, akinek világos az álláspontja, és ez a Dominus Iesus esetében adott. A katolikus Egyház teológiája szerint
tehát minden ember számára, protestánsnak és buddhistának, ortodoxnak és zsidónak, és katolikusnak adott az üdvösségre való eljutás, ez azonban valamilyen
módon mindig rajta keresztül vezet. Tehát aki az általa belátott igazat követi, az
üdvözül, mégpedig Istennek az Egyházon keresztül adott kegyelmei révén, akkor
is, ha nem fogadhatja el a katolikus Egyházat. Ez az ún. anonim-kereszténység
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fogalma. Ezen gondolat egyébként más kultúrákban, elvi, vallásrendszerekben is
fellelhető, sajátja az emberi létnek. Sok kisebb protestáns egyház szerint, aki formálisan nem tagja az illető keresztény közösségnek, az nem üdvözülhet.
Megjegyezzük, hogy amikor a Nyilatkozat a Biblia sugalmazottságáról szól,
pontosan az Ó- és Újszövetségről, akkor erre ugyan nem tér ki, de ezen sugalmazott iratot magáénak tartja a zsidóság (Ószövetség) és általában minden keresztény
közösség (Ó- és Újszövetség) is. Ez tehát e vallási közösségek részéről egy különleges kapcsolat a katolikus Egyházzal. Amikor a pápa ez évben Izraelben járt,
Jeruzsálemben, a Notre Dame, pápai intézetben kijelentette: „A katolikus Egyház
őszinte és termékeny dialógust akar folytatni a zsidó hit és az iszlám követőivel. E dialógus nem kísérlet arra, hogy saját látásunkat rákényszerítsük másokra.
Mindegyikünktől megköveteli, hogy hűségesen ahhoz, amit hiszünk, tisztelettel
hallgassuk meg a másikat, próbáljuk fölismerni, mi jó és szent az ő tanításában és
működjünk együtt mindabban, ami előmozdíthatja a békét és a kölcsönös megértést!” (Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot! II. János Pál pápa szentföldi zarándokútjának beszédei és nagyböjt első vasárnapi homíliája. Budapest, 2000. ford.
Diós István). A Dominus Iesus szerint: „A dialógus tehát, bár része az evangelizáló
küldetésnek, csupán egyike az Egyház pogány-missziójának tevékenységei között. Ez áll II. János Pál pápa Redemptoris missio enciklikájában (55. old.). Tehát
a katolikus Egyház a nemkeresztény vallásokkal folytatott dialógust evangelizációja egyik útjának tartja. Ez a dialógus azonban nem kísérlet arra, hogy a katolikus Egyház nézeteit rákényszerítse másokra. Teológiailag ugyanis bármi jót tesz a
katolikus Egyház, azzal saját szent lényegét közvetíti, melynek része a tolerancia.
Úgy gondolom, hogy a Dominus Iesus egy hasznos katolikus identitás-tisztázás,
amit nem elég körültekintő módon harangoztak be a világnak.
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Budapest, 2000.
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Dialógus Auschwitz után
Schweitzer József főrabbi írásai
a keresztény–zsidó párbeszédről
Schweitzer József főrabbi, a magyar szellemi élet kiemelkedő kortársegyénisége.
Tudományos munkásságát, jártasságát a zsidó tudományokban elismeréssel élvezheti a magyarországi zsidó és nem-zsidó társadalom. Olyan közéleti személyként
vált ismertté, aki megfelelő hangot talált a keresztény egyházak felé és általában
az egész társadalom felé. Közéleti megnyilatkozásai a sajtóban, rádióban és a televízióban rendszeresek és mindig vonzóak, mindig érdeklődést keltőek. Személyiségét politikai határok nélkül befogadják és nagyra becsülik. A következőkben
öt fontosabb megnyilatkozását tematikusan összefoglaljuk, és néhány mondatban
elemezzük:
1. „Istenhit Auschwitz után.” – Teológia, 1974. 4. sz. 207–211;
2. „Halljad Izrael! – A postbiblikus zsidó istenfogalom néhány jellegzetességéről.” – Theológia, 1987. 2. sz. 77–80;
3. „Evangéliumi antijudaizmus, talmudi antikrisztianizmus – Hozzászólás Tamás Bertalan tanulmányához a Theológiai Szemle, 1986/3 számában.” –
Theológiai Szemle 1987. 3. sz. 154–158;
4. „Egy magyarországi katolikus-zsidó párbeszéd remélhetőtematikája elé.” –
Teológia, 1992. 2. sz. 96–99; („Tisztelet szellemében mélyre hatoló párbeszéd.
Magyar megfontolások a Soáról.” Szerk. Hamp G.–Horányi Ö.–Rábai L. Budapest–Pannonhalma, 1999. 231–325. – Ezen dolgozat csak néhány részében tér el
az előbbitől: „Egy magyarországi…”)
5. „A zsidók János evangéliumában.” – Ökumené, 1997. 1. sz. 26–29.; „A zsidók János evangéliumában.” Keresztény–Zsidó Teológiai Évkönyv 2001/2002.
Szerk. Szécsi J. Budapest, 2002. 82–85. (A dolgozat 2. kiadása)

1. A zsidó istenfogalom a Tánáchtól Májmúniig
Schweitzer József a zsidóság istenfogalmának bemutatásakor a Bibliából (Tánách)
csupán a Deuteronomum 6,4-et idézi, a „Smá Jiszráél!”-t, a monoteizmus zsidó
hitvallását, mely Isten egy voltát, egyetlenségét állítja és hirdeti. Itt megjegyzi,
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hogy ez egyben a teremtett világ egységére is utal. Elmondja még, hogy Az Istenben való hitnél az emberben kiemelkedő szerepe van az észnek.
Ezután a hellenisztikus érából Alexandriai Philót és a Septuagintát említi meg,
majd a talmudi kornak a gnosztikus metaﬁzikával, a manicheus morális dualizmussal és a krisztológiai dualizmussal folytatott polémiáit elemzi, végül a középkori zsidó vallásﬁlozóﬁa három nagy alakjának: Szádja, Juda Halévi és Májmúni
Mózes tanításáról szól, tehát a Bibliától Májmúni Mózesig.
Alexandriai Philo, a neoplatonista „attikai Mózes” az alexandriai módszernek
megfelelően a bibliai antropomorﬁzmusokat allegorizáló bibliamagyarázattal oldotta fel. Az „ehje áser ehje” (görög: ego eimi ho on) azt az Istent jelenti, aki egyedüli valóságos létező, és akit igazán csak extatikus állapotban ismerhetünk meg.
A Septuaginta Isten szellemi voltát kívánta hangsúlyozni, ezért a temuna (alak)
szót Isten vonatkozásában nem a morphé-val, hanem a doxá-val (tan, bölcsesség,
szellemiség) adta vissza.
A Talmud szerint az ember azért teremtetett magában, hogy a heretikusok nehogy két teremető princípiumra hivatkozhassanak. A perzsa dualizmus ellen a
Jesájá 45,7 lett az érv: „Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget,
én szerzek békességet, és teremtek bajt, én, az Örökkévaló cselekszem mindezt.”
Tehát Isten egymagában forrása a bennünket ért jónak és rossznak.
A kereszténységgel folytatott vitában a zsidó válasz Jesája 44,6 volt: „Én vagyok az első és utolsó, rajtam kívül nincs Isten!”, vagyis: mivel nincsen atyám, én
vagyok az utolsó, és mivel nincs testvérem, rajtam kívül nincsen Isten, mert nincs
ﬁam.
Szádja ﬁlozóﬁájában a teremtett világ léte követeli a Teremtő létét. A parszizmussal szemben hangsúlyozta Isten egyetlen voltát, melynek három attribútuma
van: élő és ható erő, hatalmas és bölcs.
Az irracionalista Juda Halévi számára Isten léte evidens. Istent a választott nép
léte igazolja. A messiási korig a zsidóság, az után pedig mindenki Istennel fog élni.
Májmúni az univerzum Istenéről beszél. Arisztotelész praeexistenita tanával
(a világ őslétű) szemben a Biblia creatio ex nihlio (a semmiből való teremtés)
elvét fogadja el. Isten megismerését az arisztotelészi hatás-kategória elvvel is lehetségesnek tartja. A világot szemlélve Istennek nagyságát, bölcsességét, jóságát
vallhatjuk meg. Isten alkotásai révén megismerhetővé válik.
A zsidó monoteizmus istenfogalmával szemben áll a kereszténység szentháromság-fogalma. A monoteizmus védelme a történelem folyamán nem csupán a
kereszténységgel szemben volt probléma a zsidóság számára. A zsidó istenfogalom továbbá szorosan összefügg a teremtés kérdéskörével.
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2. Az „evangéliumi antijudaizmus”
Schweitzer József szerint az Újszövetségben kétséget kizáróan vannak antijudaista
szövegek (János 8,44; 1Tesszalonikai 2,15b). Ezekben arról olvashatunk, hogy a
zsidók ördögﬁak, megölték Jézust, minden embernek ellenségei, és minden időkre magukra vállalják az ártatlanul kiontott vér vádját. Schweitzer elfogadja azt a
nézetet, hogy egyrészt az Újszövetség szerzői „zömükben zsidók”, másrészt azt,
hogy „a zsidóellenes kifogások nem kívülről jönnek, hanem belülről hangzanak
el”. Utal arra, hogy Jesájá 1,3 sem ír pozitív módon egyes zsidókról.
Jézus perével kapcsolatban megállapítja, hogy az újszövetségi források nem
azonosak (Klausner kutatásai). Pilátus kézmosásáról elmondja, hogy az zsidó
motívum (Zsolt 26,6; 73,13). Kijelenti: „Ha feltételezzük is, hogy a szadduceus
Szánhedrin a farizeus törvényeket nem vette túlzottan szigorúan, az, hogy a
Pészáh, azaz a pászkaünnep estéjén és délelőttjén tartottak volna tárgyalást, teljességgel elképzelhetetlen…az a benyomásunk, hogy egy olyan sajátos történeti
koncepcióról van szó a per előadásában, amely a felelősséget szándékkal a zsidókra hárítja, s elhárítja azt a rómaiak feje felől.” Véleménye szerint nem teológiai,
hanem jogtörténeti szempontok szükségesek, mert a zsidó Jézust római hatóság
ítélte el. A Szánhedrin, a legfelsőbb zsidó bíróság egy ülést tartott, melynek legalitása kétséges.
A jelenlévő zsidók „rajtunk a vére” (Józsue 2,19, 2Sámuel 1,16) kiáltása ellentétes az Ezékiel óta érvényes egyéni erkölcsi felelősség elvével. A kereszthalállal
kapcsolatban pedig utal arra az újszövetségi teológiára, hogy Isten Fiát a világ
bűneiért odaáldozta (János 3,16; Római 4,25; 8,32; 1Korintusi 15,3).
A János evangéliumban 74-szer általánosítva hangzik el a „zsidók” kifejezés,
melyet a nácik fel tudtak használni. Néhány helyet vizsgál meg: 1,1-4; 2,13-17;
2,1-9; 5,1-8; 4,9; 19,31. Elmondja, hogy a zsidók (judajoj) szó János evangéliumában csak a szamáriai – északi, pl. galileai – országrésznek a júdeai országrésszel
szembeni teológiai különbözőségét jelenti. Sok mindenben az északiaknak volt
igazuk, sok mindenben a júdeaiknak. Nem volt szokás zsidóknak nevezni egész
Izraelnek min a 12 törzsét. Jézus idején már annyira kiéleződött az ellentét a déli
országrészben, tehát Jeruzsálemben is uralkodó írástudók és farizeusok nézetei és
a Galilea vidékéről jött Jézus között, hogy János judeaiaknak nevezi azokat, aki
Jézussal vitatkoztak.
János 1,1-4 – „Kezdetben…”: A Genesis kezdetben szavának görög fordításával indul a János evangélium. A résit-tel, a kezdettel, a Tórával teremtett az Isten
egy zsidó magyarázat szerint. A Tóra ti. mindennek a kezdete a Midrás szerint. A
Példabeszédek 8. fej. szerint a „bölcsesség öröktől fogva Istennél van”. Tehát a
János 1,1 fordításában a logosz „teremtő elv”.
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János 2,13-17 – A templom megtisztítása: A zarándokünnepeken: Pászka, Kinyilatkoztatás, Lombsátor ünnepén mindenünnét zsidók jöttek áldozatot bemutatni, ehhez pedig kellettek az áldozati állatok és a pénzváltók. Jézusnak nem tetszett
a templomi kereskedelem.
János 2,1-9 – A kánai menyegző: A „mi közöm hozzád asszony?” magyarázatát
nem ismeri a zsidó hagyományban. Az Deuteronomium 33,9-ben olvassuk az „Az
azt mondta apjáról, anyjáról nem láttam őket” – előzménye az, hogy az aranyborjú
imádása miatt Lévi törzse istenítéletet hirdetett még a családtagokkal szemben is.
János 5,1-8 Jézus gyógyítása a Betesda tavánál: A Talmudban szereplő Honi és
Hanina ben Dósza karizmatikusokkal hasonlítja össze Jézust.
János 4,9 Jézus vizet kér a szamáriai asszonytól: A Talmud a kitteusoknak nevezi a szamaritánusokat, akik félig lesznek zsidók és később a Garizim hegyén
szentélyt is építettek és ott nem egészen tiszta monoteizmust folytattak. Jézus tehát olyantól kér, akiről nem lehetett tudni, hogy megtartja-e a rituális törvények
előírásait.
János 19,31 „az a szombat nagy nap volt”: A keresztre feszítés Nagypéntek,
a Peszách előtti szombat Nagyszombat. Zsidó magyarázat (Malakiás): „Amikor
eljön Istennek nagy és kellemes napja.” Népies magyarázat: azért Nagyszombat,
mert akkor a rabbik nagy magyarázatot tartanak peszáchról.
Végül megjegyzi, hogy azt a minőségi változást, amit az áldozat, a gyógyítás
és a vér szerinti rokonsághoz való viszony tekintetében Jézus hozott, a rabbik nem
érzékelték.
Schweitzer professzor szerint az Újszövetség irataiban vannak antijudaista
helyek, jóllehet ezen iratok zsidó szerzők művei és hasonló hozzáállással a
Tánáchban is találkozhatunk. Véleményünk szerint az Újszövetség iratai nem tartalmaznak antijudaista helyeket, hanem e szövegek később alkalmassá váltak a teológiai antijudaizmusra és a legnagyobb mértékben fel is használták azokat. Jézus
perével kapcsolatban véleményünk szerint is sok a kérdőjel. Az a benyomásunk,
hogy egy középkori keresztény inkvizícióhoz hasonló eljárással van dolgunk. A
vallási hierarchiának nem tetszett valami, valaki és hoztak valamiféle ítéletet, kialakítottak valamilyen álláspontot és a piszkos munkát a hatóságokkal végeztették el.

3. Az Újszövetség utáni keresztény antijudaizmus
Elmondja, hogy Jézus zsinagógákban tanított és az I. században nem volt külön
keresztény liturgia, közös szertartáson vettek részt az új hit követői is. Megemlíti
Szent Jeromost, akinek három zsidó tanítója volt a Szentföldön. Szerinte az ellentétek a I–III. században keletkeztek, amikor Caesareában zsidó és keresztény
teológusok gyűlöletbe csapó vitákat rendeztek a János evangéliumról.
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Az antijudaizmus történetével kapcsolatban csak röviden utal a római korra,
majd a kereszténység hatalomra jutásával kapcsolatban ezt írja: „Egy monoteista keresztény államvallás nem tolerálhat pluralizmust a monoteizmus területén.
… Az ősforrás, a zsidó monoteizmus …a keresztény vallás igazságainak alapján
jogosult és igazolható hátratételük.” Az ókeresztény írók antijudaista megnyilatkozásai közül Aranyszájú szent Jánost emeli ki. Megemlíti a zsidó elzárkózást is a
korabeli kereszténységtől. A ciszterci Alanus ab Insulis (kb. 1120–1202) a talmud
egy aggádikus helyére hivatkozott, mely szerint a világ kétezeréves szakaszokra
bontható, és az utolsó évezred a már bekövetkezett messiási eljövetelre vonatkozik. Ezt ettől kezdve gyakran hangoztatták zsidó állásfoglalásokkal szemben. IX.
Gergely pápa 1239-ben a Talmudot antikrisztiánus, ártalmas műnek nyilvánította.
Ezután legújabb kori szerzők megnyilatkozásait tekinti át: Brunner (Zur
Judenfrage, 1935), Ágoston Péter (A zsidók útja, 1917), Huszadik Század c. folyóirat körkérdése (Zsidókérdés, Asszimiláció, Antiszemitizmus, 1984), Haypál Béla
(asszimiláció), Lencz Géza (egyháztörténeti szempontok), Zoványi Jenő, Raffay
Sándor, Ravasz László írásait. Ezen írásokhoz ezt a megjegyzés fűzi: „Mindeme,
bármely érzelmi töltésből fakadó jó tanácsokkal szemben, a zsidók ragaszkodtak
fennmaradásukhoz.” Elmondja még, hogy 1800 éven át az antiszemitizmus vallási
jellegű volt (antijudaizmus), az utóbbi 200 évben öltött kifejezetten gazdasági,
politikai jelleget.
Megemlíti Charlotte Klein, Theologie und Anti-Judaismus (1975) c. munkáját,
valamint Wellhausent, akinek véleménye szerint Jézussal a zsidóság elérte befejezését, Stauffer szerint pedig a Szentély pusztulása isteni büntetés volt a zsidóknak
Jézus perében tanúsított magatartásáért. Utal Nyíri Tamás, katolikus teológusra,
aki kitért az egyházatyák antijudaizmusára is.
Az Újszövetséget követő kétezer éves keresztény teológiai antijudaizmus részletes elemzése hazánkban még nem történt meg. A fenti összefoglalás bepillantás
ebbe a sátáni körbe, mely nemcsak félreértéseket, nemcsak elvi és teológiai hazugságokat tartalmazott, de máglyákat, inkvizíciót, keresztes hadak zsidómészárlásait és ha nem is közvetlen vádlottként, de a holocaustot is előkészítette és annak
lefolyását nagymértékben elősegítette, vagyis ebben az értelemben részese volt.

4. A talmudi antikrisztianizmus
A Talmudnak az induló kereszténységről szóló híradásaival kapcsolatban megjegyzi, hogy csak a Misnának van forrásértéke (I–II. század), míg a Gemára, a
későbbi magyarázat anekdotikus értékű kérdésünkkel kapcsolatban. A Talmud
Schweitzer szerint a krónikák szintjén foglalkozik a kereszténységgel. Az V. szá272

zadban lejegyzést nyert Talmud már időben távolt állt az induló új hittől. A Talmud
gilonim (tekercsek) és mineus (tilalmas) kifejezései nem szakszerű megközelítések.
A Misnában Jebamot IV, 3-ban szereplő „egy bizonyos férﬁú” Jézusra utalhat.
A Gemárá Bar Pandera és Ben Stada kifejezései Jézusra utalnak, melyek zsidó
polémiára vonatkozhatnak a kereszténységgel szemben. Utal a XII. század nagy
Talmud magyarázójára, Rabbénu Támra, aki szerint a Ben Stada név nem Jézusra
vonatkozik.
A II. sz. elején két tekintélyes tannaista: Rabbi Meir és Rabbi Jochanan az
evangéliumokra az, „aven gilajon” (vétkes tanokat tartalmazó tekercs) kifejezést
használják.
A tannaitikus korból ered Rabbi Elieser ha Kappar mondata: „Ki élhet abból
a népből, amely hallgatott arra az emberre, aki Istennek tartotta magát.” A kereszténység dualista istenfogalmával vitázik a III. században Caesareában Rabbi
Ábbánu, az isteni többszemélyűségről (Izajás 44,6. „Én vagyok az első és én vagyok az utolsó”, azaz sem atyám, sem ﬁam, sem testvérem nincs.).
Izajás 44,6-ra vonatkozó III. századi hitviták nyomai maradtak fönt a Talmudban
rabbik és keresztények között. A tanaita Rabbi Elieser Hyrkanos arra a kérdésre,
hogy „az a bizonyos férﬁú” része-e a túlvilági életnek, „diplomatikus” választ adott,
tehát az I. században zsidó részről talán még nem volt teljes az elutasítás Jézus felé.
A Talmud szerint (Beráchót 12a) a mindennapi reggeli imából kihagyták a
dekalógust, mert a keresztények szerint csak ezt kell kinyilatkoztatásként elfogadni, míg a többi mózesi törvényt nem.
A zsidóságban a II. században tudatosult a szétválás. Az ún. 18 Áldásmondásban, főimába bele került a minim, mineusok („nocri”) kifejezés, mely általában
a zsidóságtól elszakadókat, heretikus nézeteket vallókat jelentette, így a keresztényeket is, de nem csak őket. A középkorban kihagyták ezt a szót, és helyette a
málsinim, velamalsinim, azaz árulók, árulkodók, besúgók szó található, mely a
középkorban a zsidóság belső árulóira vonatkozott.
Schweitzer József főrabbi mintaszerűen elemzi a Talmud kereszténységgel
szembeni megnyilvánulásait. Világosan kifejti, hogy időben távolodó szövegekről van szó, melyeknek forrásértéke is különböző. A teológiai, hitelvi, politikai,
történelmi, társadalmi háttér megmérgezte a levegőt és létezett egy apologetikuspolémikus hang zsidó részről, mely véleményünk szerint a „morgás joga”-ként
működött.

5. A holocaust – istenhit Auschwitz után
Schweitzer József megállapítja, hogy „A zsidó teológia laboratóriuma a zsidó
történelem, ahol az egymást váltó korszakok problémáinak megoldására keresi
a vallási válaszokat.” Érdemes itt idézni E. Fackenheimt, aki – mint Schweitzer
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József írja – „a zsidó történelmet teológiailag alapélményekre és korszakformáló eseményekre bontja. Ilyen alapélmények voltak a Szináji kinyilatkoztatás és
a Nádas-tengeri szabadítás. Itt Isten, mint Szabadító, és mint Törvényadó jelent
meg. Korszakformáló események voltak, többek között a két jeruzsálemi Szentély pusztulása és a legutóbbi korok számára Auschwitz. Az alapélmények mindig olyan nyilvánvaló történeti események, amelyek folyamatosan a hit forrásául
szolgálnak. Isten, mint Törvényadó és Szabadító folytonosan jelen van a zsidó
történelemben. Az események pedig lehetőségei annak, hogy a hit az adott korban
élőkben nyilvánvalóvá váljék.”. L. Baeck egy négyes történelmi beosztásról beszél: „A zsidó történelem első szakasza a Biblia kora, amikor a népek sokaságában
felismerte az egyetlen Istent. A második évezred a Midrás kora, amelynek tanításában akarja az élet teljességét megszentelni. A harmadik korszakban – amikor
a Szentírás elkíséri számos országba, felismeri Isten igazi országát. A negyedik
korszakban, – amelyben mi élünk, – a sokféle földi reménység között felragyog
számunkra Isten egyetlen reménysége.”
Martin Buber, szerint, aki 1951-ben először vetette fel a kérdést, „Isten az, aki
magát kinyilatkoztatja, de ugyanakkor Ő a magát elrejtő isten is.” Buber szerint
„Számunkra sincs más út, mint várni a rejtőző isten újra megjelenését.”
Foglalkozik a zsidó Ábrahám Heschl, Emil Fackenheim vagy éppen Rubinstein vallásﬁlozóﬁájával csakúgy, mint Leo Baeck vagy Jakobs teológiájával és
Eliezer Berkovits megállapításaival. A. Heschl szerint az ember önmagát rejti el
Isten előtt, miként Ádám tette. „Mert Ádámnak nem az volt a főbűne, hogy evett
a tiltott gyümölcsből, hanem, hogy elrejtőzködött Isten elől.” A megoldás Heschl
szerint az, hogy a rosszal számolni kell, „de nem tétlenséggel, hanem úgy, hogy
küzdünk ellene”. Schweitzer József elemzi Jacobs teológiáját, aki a rossz problémáját elemezve azt hangsúlyozza, hogy „Isten az alkotója a jónak és a rossznak
egyaránt”.
Nagyra becsüli a keresztény John Hick és Ignaz Maybaum vonatkozó munkásságát. Ignaz Maybaum kritika alá vette a keresztény antijudaizmust és kiállt a II.
Vatikáni Zsinat Nostra aetate üzenete mellett. John Hick szerint, Iréneus egyházatya nyomán kifejti, hogy a jóért való állandó küzdelem Istenhez teszi hasonlóvá
az embert.
Nyíri Tamás, katolikus teológus történeti-teológiai és krisztológiai aspektusban foglalkozott e témával. Idézi a Delitsch-féle Babel-Biebel vitát, mely szerint
a mózesi törvények átvételek a Hamurapi Kódexből. A nácizmus megpróbálta a
Szentírást dejudaizálni és a zsidó gyökerekről leválasztani. Megemlíti az egyházi
zsidómentés történetéből Móna Ilona tanulmányát Slachta Magitról, és méltatja
Apor Vilmos és Márton Áron püspökök bátor kiállását.
Schweitzer József kijelenti, „hogy a hívő zsidók Auschwitz után is keresik,
igénylik és megtalálják az Isten”, akkor is, ha Jákobként tusakodnak.
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Schweitzer József az istenhit Auschwitz utáni problémájáról először írt tudomásunk szerint Magyarországon. Jó, hogy Ő írt róla. Jól ismeri az idevonatkozó
irodalmat mind zsidó, mind keresztény részről, ismeri az általa is megélt történelmet. Schweitzer József hívő ember, hívő zsidó, Isten nélkül nincs élete. Tanulhatunk Tőle. Nem felejti el azokat, akik tettek is valamit a másik emberért,
vagyis nem tagadták meg Istent. Mert nem kiállni az üldözöttek mellett: Istennek
elutasításával azonos.

6. A keresztény–zsidó párbeszéd
Ezt a tanulmányt a katolikus Teológia c. folyóirat közölte, mely tudományos igényű teológiai publikációknak kíván helyt adni. A cikk elé a szerkesztőség előszót
írt melyben többször is hangsúlyozza, hogy a párbeszédet a „hívő zsidó teológiával”, a „hívő zsidósággal” folytatja ti. a folyóirat szerkesztősége, és ezt általánosítva a kereszténységre is érti. Van egy olyan hozzáállás keresztény és általában
nem-zsidó részről, hogy a vallásos zsidók azok rendes emberek, azokkal lehet
együttműködni, a hitetetlen, liberális zsidókkal azonban nem. Az világos, hogy
teológiai párbeszédet hívők között lehet folytatni, de a hitnek, a hívő voltnak a
határait nem lehet pusztán formális, racionális keretrendszerbe beszorítani.
Bart Károly szerint a zsidóságban Isten tükröt tart a kereszténység elé, utalva a zsidók elpártolására, engedetlenségére. Schweitzer szerint Bart túlságosan
romantikus, hiszen a zsidó vallásban központi szerepe van a bűnbánatnak és a
megtérésnek nemcsak Rós Hásónó és Jóm Kippur ünnepén, de minden nap. A
kiválasztottsággal kapcsolatban Ámoszt (3,2) idézi, és leszögezi, hogy Izraelt nem
fokozott előjogok illetik meg, hanem fokozott morális kötelezettségek terhelik.
Martin Buber szerint zsidók és keresztények egymás messiásfogalmát elfogadni
nem tudják, de kell a dialógus. Franz Rosenzweig szerint a két fél egymás mellet
párhuzamosan halad és a teljes igazság az idők végén fog megvilágosodni.
A dolgozat bevezetőjében utal Schweitzer József arra, hogy az antijudaizmus
kérdéskörében eddig Magyarországon csak az etikai vonatkozásokat, a másik emberért való felelősség kérdését vizsgálták (Bartha Tibor, Pákozdy László Márton,
Káldy Zoltán, Ferencz József). Tamás Bertalan, református teológus az első, a katolikus Nyíri Tamás mellett, aki az ezzel kapcsolatos újszövetségi problémákat is
kutatja. Elmondja, hogy zsidó részről ma is tartanak általában a vallásközi párbeszéd
keresztény missziós szándékától, a magyar rabbikar azonban nyílt a dialógus felé.
Felidézi a Magyarországon is megjelent Pinhas Lapide–Ulrich Luz: A zsidó
Jézus, zsidó tézisek, keresztény válaszok c. könyvét melyben a zsidó Lapide nézeteit zsidó részről nem fogadják el, mert túl sok engedményt tesz a kereszténység felé. Idézi még Vermes Géza: A zsidó Jézus és David Flusser: Jézus az ókori
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zsidó történelem és társadalom tükrében c. könyvét, aki a jeruzsálemi egyetemen az Újszövetség professzora. Említi még Kocsis Elemér: Az Újszövetség az
intertestamentális korban c. könyvét is.
Felidézi Dankó László érseknek, a Keresztény-Zsidó Társaság 1992. febr. 6-i
közgyűlésén elmondott szavait a Római Püspöki Szinódusról, mely az európai
szellemi örökségről a zsidó és iszlám kultúra hatásairól szólt, és szorgalmazta a
zsidóság mélyebb megismerését. Schweitzer József szükségesnek tartja a megfelelő oktatást és a felekezeti nevelést.
II. János Pál pápa magyarországi látogatását felidézve utal a II. Vatikáni Zsinat
Lumen gentium 9. fejezetére, melyben a keresztény-zsidó kapcsolatokban ajánlja
a szentírási és teológiai tanulmányokat és a párbeszédet.
A zsidó és keresztény hit szellemi kölcsönhatásaira példa a középkori zsidó exegétáknak a kereszténységhez hasonló istenélménye, Majmúni „Tévelygők útmutatójá”-val szembeni zsidó vádakra. Slamon Ibn Gabriolt és Móse ben
Májmúnit ismerték Albertus Magnus, Aquinói szent Tamás, Duns Scotus. Gabriolt
ismerte Halesi Alexander és szent Bonaventúra. Skolasztikus hatás érvényesült
zsidó ﬁlozófusoknál Aquinói szent Tamástól és Duns Scotustól kezdve.
A pesti Rabbiképző két tanára írt a liturgikus összefüggésekről. Hoffer Ármin
(chanuka és karácsony összefüggései), Venetianer Lajos (kapcsolatok a zsidó és
katolikus liturgiában).
Megállapítja, hogy „Az ókori keresztény antijudaizmust és az ókori zsidó
antikrisztianizmust egyaránt csak történeti kategóriákban szemlélhetjük anélkül,
hogy a jelenre nézve abból következtetéseket vonnánk le. Világosan kifejti, hogy
vannak alapvető kérések, melyekben nem lehet egyetértés, bár ezekről is lehet
tudományos megbeszélést folytatni. Ide sorolja a messianizmus és a trinitás problémáját, melyekről lehet beszélni, de nem a középkori hitvitázók stílusában.
Schweitzer Józsefet a közvélemény a párbeszéd elhivatottjának ismerte meg.
Részt vett a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségében és napi munkájában csakúgy, mint a nemzetközi keresztény-zsidó párbeszéd hazai és külföldi feladataiban.
Fontosnak tartja, hogy emlékezzünk a pozitív történelmi kapcsolatokra és kölcsönhatásokra, hogy ezeket felerősítve munkálhassuk a jövőt. Schweitzer József
számára a dialógus nem pusztán eszmecsere, hanem annak cselekvő megvalósítása. Tehát nem elegendő felszámolni a teológiai antijudaizmust, ha közben nem
ítéljük el a politikai antiszemitizmust.
Schweitzer Józsefnek a keresztény-zsidó párbeszéddel foglalkozó írásai a XX.
század magyar szellemi életének és a keresztény-zsidó teológiának fontos dokumentumai. Módot adnak arra, hogy mások is tollat vegyenek kezükbe és hasonló
nyíltsággal, megvallva saját meggyőződésüket találkozzanak azokkal, akik más
meggyőződésben nőttek fel, mást fogadtak el, de társai a másik embernek és el
tudják a másiktól is fogadni a szellemi és etikai kincseket.
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A magyarországi katolikus
hittankönyvek zsidóképe
(1969–1996)
A II. világháború után Magyarországon még igen sok és sokféle hittankönyv
volt forgalomban katolikus területen. Egy idő után azonban csak Hamvas Endre csanádi püspök hittankönyveihez lehetett hozzájutni, azokhoz is csak ritkán.
A II. Vatikáni Zsinat után Csanád Béla katolikus teológiai professzor és mások
közreműködésével 1969-től új katolikus hittankönyvek jelentek meg, kis példányszámban, akadozva. Az elmúlt 1-2 évben több hittankönyv is megjelent katolikus
részen, több szerzőtől, különböző kiadásokban. A rendszerváltást megelőző években egyre szaporodtak a külföldi magyar nyelvű hittankönyveknek magyarországi megjelentetései. Ezek nagyrészt nyugatról, másrészt Jugoszláviából, Zágráb,
Újvidék kiadásaiból származtak. Bár ezen kiadványok komoly segítséget jelentettek, a plébániai vagy az igen gyér iskolai hitoktatásban csak segédkönyvként
jelentkeztek. A magyarországi katolikus egyház ún. kisközösségeiben komoly hitoktatói munka is folyt, ennek gépelt, sokszorosított formái is voltak. Oktattak a
Regnum Marianum kereteiben vagy a Bokor kisközösségben. A következőkben
elemezni fogjuk az 1969 után megjelent katolikus hittankönyveket.
Az ún. „Mennyei Atya szeret minket” c. hittankönyv, mely első és másodikos
elemistáknak íródott, valamint az ehhez kiadott későbbi ún. „Kishittanos” c. segédkönyv szülőknek és hitoktatóknak, és az ún. „Elsőáldozók hittankönyve” nem
tartalmaz kifogásolható részleteket témánk szempontjából.
A „Jézushoz megyünk” c. hittankönyv, mely egyrészt Kiskatekizmus, másrészt
elsőáldozási előkészítő, 24. fejezetében szól Jézus halálra ítéléséről. Itt bár világos, hogy a Pilátusnál összegyűlt népről beszél, amikor népet említ, mégis helyesebb lenne talán, ha a zsidó nép egy csoportjáról, vagy alkalmi tömegről lenne szó,
akik a „feszítsd meg”-et kiáltják. Ezen hittankönyvhöz jelent meg később Hamvas
Endre püspök hittankönyvének átdolgozása segédkönyvül. Ennek 25. fejezetében
szintén a Pilátus jelenetben arról olvasunk, hogy Pilátus gyávaságból nem mert
ellenkezni a zsidókkal. A szerző nyilván nem szándékosan, de félreérthetően fogalmazott, mert a zsidók megjelölés általánosítást hordoz magában, holott egy
konkrét csoportosulásról volt szó.
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A „Keresztény élet” c. hittankönyv, mely 9-10 éveseknek íródott, a 25. leckében arról ír, hogy Jézus szombatonként a zsinagógában imádkozott és tanított. Ez
pozitív beállítás. A 29. fejezetben ez áll: Ellenségei voltak az írástudók, a farizeusok és a papok közül sokan. A hittankönyv nem általánosít, hanem arról beszél,
hogy sokan ellenségei voltak, de nem mindnyájan. Tehát így is meg lehet fogalmazni a kérdést.
Az „Üdvösségünk története” c. hittankönyv, mely az Ó- és Újszövetség történetét mondja el, beleértve az induló keresztény egyházat is, majdnem teljes egészében pozitív módon kezeli problémánkat. Ezt olvassuk a könyvben (20. old.):
„Időszámításunk kezdete előtt majdnem kétezer évvel, egyszer csak megjelent egy
kis nép. Ősapái azt állították, hogy nemcsak az ember keresi az Istent, hanem Ő
is keresi az embert. Az állították, hogy Isten megszólította őket, beszélt hozzájuk. Ez a zsidó nép volt. Ettől kezdve az üdvösség történetének főszereplői lettek.
Büszkén vallják magukat: Isten választott népének. Gondosan őrzik Isten rájuk
bízott üzenetét. Hiszik, hogy Isten vigyáz rájuk, szinte a tenyerén hordozza őket.
Várják, hogy egyszer majd közülük fog megszületni az a valaki, akit Isten küld az
emberek Szabadítójául. A könyv 24. oldalán egy Dávid csillagot látunk, mellette
ez a szöveg: „Ez az ígéret ott ragyogott a régi emberek fölött, mint egy fénylő csillag. Ennek az ígéretnek a hordozói lettek Isten választott emberei. Ezt az ígéretet
őrizte a zsidó nép.” A könyv 27. oldalán olvassuk: Ezdrás törvény-felolvasásával
kapcsolatban: „Csekély számuk miatt előbb-utóbb fel kellett volna morzsolódniuk a rengeteg harcban. A zsidóságnál hatalmasabb népek tűntek el az évezredek
folyamán. Őket Isten megtartotta, ígérete szerint. Földrajzi helyzetük miatt a népek országútján éltek. A perzsák, főniciaiak, egyiptomiak, majd a rómaiak egymás
elleni harcaiban Izrael mindig „útban” volt. Hihetetlen, hogy ezen kis helyen ez a
kis nép teljesen ki nem pusztult ! Isten őrizte meg őket. A szövetség, a nagy Ígéret:
Ők adják a népek szabadítóját, Dávid családjából!”. Ezen hittankönyv is ír Jézus
názáreti szombati imádkozásáról, tanításáról a zsinagógában. Az 58. oldalon ezt
találjuk: A zsidó vallás az Isten kinyilatkoztatása nyomán keletkezett. A kereszténység elődje, „bevezetője”. Néhány sorral alatt az áll, hogy Jézus nem új vallást
akart adni a meglévő sok közé. Amikor a hittankönyv a korai keresztény egyház
életéről ír, a „zsidók” megjelölés mindenhol egyértelmű, mindig helyi közösségeket, személyeket jelent.
Van két hely a könyvben, mely nehézséget jelent. A 43. oldalon olvassuk: A
zsidók azzal vádolták Jézust, hogy mozgósítja a tömeget és földi uralomra tör. A
könyv itt általánosít, bár a könyv egészét nézve nyilván nem akar általánosítani. A
74. oldal ezt írja: A zsidók öntudattal vallották, hogy hitük minden nép hitétől különbözik. Féltékenyen őrizték, amit Istentől kaptak. Lenézték a többi nép vallását,
nem akartak keveredni velük. Jézus kezdettől fogva átlépte ezeket a mesterséges
korlátokat. Szóba állt zsidóval és pogánnyal, férﬁval és nővel, tudóssal és tudat278

lan emberrel. Ezzel előre jelezte, hogy az új választott nép minden nemzet ﬁaiból
alakul.” Itt meg kell jegyezni, hogy a kiválasztottság természetesen bizonyos elhatárolódást jelent valamitől, a szent és a profán, a jó és a rossz mindig is bizonyos
kizárásként jelenik meg. Hiányzik az a teológiai gondolatmenet, hogy Isten nem
veti el Jézus után sem a zsidóságot, mint választott népet, hanem ez a választottság
kibővül, mindenkit magához hív és vár (Római levél). A hittankönyvről tehát elmondható, hogy egyértelműen pozitív a beállítottsága, mégis vannak javíthatóságai.
A „Válaszol az Úr” c. hittankönyv az Ószövetséget mutatja be. Írja, hogy Jézus
új szövetséget köt. Jelezni kellene, hogy ez a fogalom már megjelenik az Ószövetségben is: Jeremiás 31,31.
A „Jézussal élünk” c. hittankönyv az Ó- és Újszövetség történeteit foglalja öszsze. A 6. oldalon ez áll: „Összesen 72 könyv van a Szentírásban. Ezek közül a
legfontosabbak az evangéliumok. Ezekben írták meg Jézus életét.” Valóban fontosak az evangéliumok, de más fontos teológiai iratok is vannak pl. az Újszövetségi
Szentírásban is. Nagyon fontos viszont, hogy ez a hittankönyv a jézusi szenvedéstörténet leírásakor tömegről és felbujtott népről ír. Itt nyoma sincs olyan kifejezéseknek, hogy a zsidók ezt meg ezt akarták és csinálták.
Ezen hittankönyvhöz készült egy segédkönyv „Hitelemzések” címmel, témánk
szempontjából vizsgálandó kitételt nem tartalmaz.
A „Nagykorúság Krisztusban” c. hittankönyv bérmálkozóknak, tehát 12–13
éveseknek, e kor utániaknak készült. A 38. oldalon ez áll: „A zsidó történetírás
tanúságtétel Isten szeretetéről.” A 38. old.: „A zsidóság megtapasztalta, hogy Isten
szereti és vezeti őt.” A 39. old.: „A zsidóság új emberképe következménye volt új
istenképének. Jézus beteljesítette az Ószövetséget.” – Tehát nem azt írja a könyv,
hogy Jézus Új Szövetséget hozott, mintegy az eddigiek teljes elvetését. A 46. oldalon a zsidó vallás fennmaradásának csodájáról ír. A 35. leckében „A világ egysége
felé” c. fejezetben reálisan vizsgálja a római katolikus egyház történetének hibáit,
azokat felsorolja. Az ökumenénél elmondja, hogy azt a protestáns egyházak indították el. A nemkeresztény vallások közül számbeli nagyságrendet ﬁgyelembe
véve felsorolást tesz, tehát nem értékrendet akar, így a mohamedánok és a buddhisták után említi. Fontos lenne azonban arra utalni, hogy az ún. párbeszédben a
kereszténység számára az első helyen a zsidóság áll.
A „Hitünk és életünk” c. hittankönyv az ökumenikus mozgalomról szépen és
reálisan ír. A szakadás rendszerint valamelyik emberi gyarlóságból eredt. Emberi
bűnök és tévedések, hiúság és féltékenység okozta az ellentéteket. – Ez azért fontos, mert a keresztény-zsidó párbeszéd számára az ökumenikus alapállás fél siker.
A „Hiszem és vallom – A keresztény hit alapigazságai” c. hittankönyv újszerű
hangot üt meg (50. old.): „Ki volt a felelős Jézus haláláért? A zsidó főtanács? Pilátus? Vagy a félrevezetett nép? Ezt természetesen nem érdemes feszegetni. A Szentírás, amikor Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban emlegetik őket, elsősorban
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azt akarja mondani, hogy Jézus értük is meghalt.” Itt találkozunk először azzal,
hogy tényleg ki is felelős Jézus haláláért, a hiba csak annyi, hogy ez sajnos még
nem mellékes kérdés. Az 52. oldalon ez áll: „Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?
Nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.”
Ez nagyon fontos teológiai alapállás. Megjegyezzük, hogy ezt tanították a plébániai hitoktatásban mindenütt Magyarországon évtizedekkel ezelőtt is.
Egy munkafüzetet is kiadtak e hittankönyvhöz, témánk szempontjából nem tartalmaz tárgyalnivalót.
A „Jézussal az úton – Fiataloknak a keresztény erkölcsről” c. hittankönyvhöz
20. fejezetében az élet védelmében az abortuszról és az eutanáziáról egyértelmű
elutasítással ír, de a háborúról csak annyit, hogy azt „különösen nehéz összeegyeztetni az 5. paranccsal.” Ezzel szemben az abortuszt és az eutanáziát ki tudja fejteni.
Az egyház hivatalos megnyilatkozásai azonban igen jó támpontokat adnak
ebben a kérdésben. Pl. a totális háború katolikusnak megtagadandó valami. Ez
következik a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiból. Ezek lényeges szempontok pl.
a vészkorszak értelmezésénél.
Ezen hittankönyvhöz munkafüzet is készült. Ebben a háborúról írva megjegyzi, hogy a háborúval minden elveszíthető, nem így a békével. Az abortuszt és az
eutanáziát azonban egy világos érvrenddel utasítja el, ami természetesen helyes,
de a háborúról ugyanígy kell ítélkezni.
György Attila: „Keresztény tanítás rajzokban” c. hittankönyvében az utolsó
vacsoránál elmondja, hogy Jézus azt ugyanúgy elfogyasztotta, mint kortársai.
A „Szeretet az Isten” c. 4. osztályosoknak írt hittankönyvében a 18. oldalon
olvassuk, hogy az írástudók és a farizeusok rengeteg előírást adtak Izrael népének,
Jézus csak egyet. Ez leegyszerűsítő képlet, mind az érintett két csoportra vonatkozóan, mind Jézusra, akinél központ volt a szeretet, nem kizárva az adott törvények
gyakorlását.
„Az üdvösség története” c. még 1976-ban kiadott hittankönyvben (37. old.)
van egy ilyen kérés: „Miért a zsidó népet választotta ki az Isten? Nem tudjuk.
Bizonyos, hogy más népet is választhatott volna. A Megváltó is születhetett volna
Európában, Afrikában” etc. – később írja a szerző: „Azt is láthatjuk a zsidó nép
történetéből, hogy nagy kitüntetésükért a zsidóknak mennyit kellett szenvedniük.
Szinte utólag érdemelték ki, hogy közülük származott a világ Megváltója. Ezért
nem irigykedünk rájuk, hiszen most már mi is Isten népéhez tartozunk.” A 66.
oldalon ez áll: „Jézus tudta, hogy ﬁgyelik. A zsidó vezetőket azonban nem ellenségként, hanem ellenfélként kezelte. Rámutatott hibáikra, tévedéseikre, de tisztelte bennük népe vezetőit és állandó bűnbánatra hívta őket. Jézus minden ember
megváltására jött és a farizeusokat is hívta Isten országába. Ők azonban gőgösen
visszautasították Jézust.” Találhatunk itt hibákat, mindenesetre érzékeljük, hogy
próbálkozás van egy újszerű megfogalmazásra.
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A „Magyar Katekizmus” 63. pontja kimondja, hogy Jézus nem volt kénytelen
szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért. A 147. pont az élet
elleni bűnökről szól, itt is megnevezi az abortuszt és az eutanáziát, de pl. a tömeggyilkosságokat, a totális háborút nem.
Az „Amit a Bibliáról tudni kell” c. hittankönyv a bibliai könyvek tárgyalásánál
beszél a zsidó és a protestáns, valamint a katolikus bibliakánon közti különbségekről.
A párizsi kiadásból fordított „Ezt tudniillik tudni illik” c. felnőtt katekizmus
nagyságrenddel jobb a magyar hittankönyveknél. A 9. oldalon olvassuk: „A zsidó
nép már Jézus születése előtt úgy tekintette magát, mint akit Isten kiválasztott,
minden nép közül. A keresztények szintén hittel vallják, hogy Jézus meghívta,
gyermekeivé fogadta őket Jézus által és küldetést adott nekik. 12. oldalon az
Ószövetségről mondja: „Ezek a könyvek, amelyek Izrael népe közt láttak napvilágot, a zsidókat és a keresztényeket szüntelenül emlékeztették az Istennel kötött
szövetségre. 14. old.: „A Biblia elénk tárja, miként tanulták meg lassanként a zsidók és a keresztények, hogy elfogadják és megismerjék Istent.” 60. old.: „Jézus
nem tanított más erkölcsöt, mint a tízparancsolatot, amely a zsidó nép vezérfonala
volt. Nemesebbé tette az erkölcsöt: személyesebbé, olyanná, amelyet jobban áthat a szeretet, és nyitottabb Isten felé.” – Jézus valóban erről tett tanúságot, ez
azonban már jelentkezik az ószövetségi megfogalmazásokban is. A hittankönyv
egyértelműen egy kiegyensúlyozott, átgondolt munka.
A „Kis Bibliai Atlasz”, mely nemrég jelent meg, a 49. oldalán ír a farizeusokról
és a szadduceusokról. Beállítása tudományos elemzésre törekszik.
Mielőtt utolsó hittankönyv-elemzésünkre rátérnénk, megemlítjük, hogy átnéztük még a „Szeretnénk Jézust látni” c. hittankönyvet, munkafüzeteivel, H. Nagy
Valéria: „Lelki egészségtan” c. új hittankönyvét, valamint a „Kérdezzük meg a
Szentírást” c. bibliás katekizmust. Különösebb megjegyzendőnk ezekhez nincsen.
Megemlítjük még Bányai János: „Alapvető hittan”-át, mely hagyományos teológiai feldolgozás. A könyv kitűnik világos szerkezetével.
Bernolák Éva: „A sziklára épült egyház” címmel egyháztörténetet adott ki ﬁataloknak, mely úttörő jellegű a katolikus egyházban Magyarországon. A kereszténység indulásakor leírja, hogy a zsinagógák voltak a „gyűlölködés” elindítói.
Valóban volt egyházüldözés a kereszténység indulásakor, azonban azt is meg kell
írni, hogy ugyanakkor a zsinagógák voltak a kereszténység kiindulópontjai is, az
első hívek, a zsidókeresztények is innét szerveződtek.
Átlépve most a leírt kétezer éves egyháztörténetet, a 161. oldalon ezt olvassuk.
„A „keresztény kurzus alatt az ígéretes átalakulás megtorpant. Az új állampolitikai a „keresztény és nemzet” jelszót hangoztatta. Valóban terror volt a kommunisták, a zsidók, a haladó gondolkodásúak ellen. „Ez keresztény kurzus kereszténység nélkül!” jegyezte meg csalódottan Prohászka. „Igaz, elvben elfogadják
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a kereszténységet, de tettekben nem vallják.” A könyv 25. fejezete teljes idézést
érdemelne. Részletesen leírja az I. világháború utáni Németországot, zsidókról,
fajgyűlöletről, tényekkel, az egyértelmű katolikus reagálásokkal, melyek kevéssé
ismertek hazánkban, a vallásellenes intézkedésekről, a keresztényekről a koncentrációs táborokban, a pápai tiltakozásról, Edit Steinről, Maximilián Kolbe atyáról. A Horty-korszak alatt – megjelöléssel indul a fejezet második része, mely
Serédi Jusztiniánról, zsidótörvényekről, deportálásokról, keresztény mentésről,
Salkaházi Sára mártíromságáról ír. Regényrészletet közöl három oldalon át „Egy
menedékhely” címmel, Caroll Tem Boom írásából, a holland keresztények mártír áldozatvállalásáról. A 26. fejezetben Nagaszakiról, az áldozatokról szól, és ír
keresztényről, aki utána vállalta, életét adta másokért, elítélve az atompusztítást.
A 190. oldalon a 20. század nagy problémáiról írva elmondja, hogy a fasizmus
fajgyűlölete eltiporta a legelemibb emberi jogokat. Leírja, hogy a háborúk és a fasizmus idején a pápák (XV. Benedek, XII. Pius) körlevelekben és rádióbeszédekben szóltak az európai lelkiismerethez. A nagyhatalmaknak benyújtott békeajánlatokat, a közvetítő szerepet visszautasították. A német püspöki kar, a keresztény
egyházak tiltakozása is hiábavalónak bizonyult a fasiszta diktatúrával szemben.
Az intézményes, vagy egyéni segítés, önfeláldozás csak kis körben tudott hatást
elérni. A könyv végén név, és tárgymutatót találunk, benne, hogy ki volt Hitler, mi
a nácizmus, ki volt Maximilian Kolbe atya. Ez a könyv, ifjúságnak szóló egyháztörténeti anyag, mely áttörést jelent kérdéskörünkben Magyarországon.
Összefoglalva a katolikus hittankönyveket abból a szempontból, hogy mit tanítottak a zsidóságról, a vészkorszakról az elmúlt 20 évben Magyarországon, a
következőket mondhatjuk el: talán nem az a probléma, hogy mit tanítottak, hanem
az, hogy mit nem. A tanítás nem ismeretanyag átadása, hanem nevelve oktatás. Tehát a tankönyv másodlagos, mégis fontos, mert sok mindent tartalmaz. Hiányzik
pl. a zsidóság történetének bemutatása az elmúlt 2000 évet érintve, ünnepeknek és
szokásoknak az ismertetése. Azt hiszem, a hittankönyvekben az egyik probléma a
törvényértelmezés körül van. Hogyan élte meg az ókori zsidóság az ún. törvényt,
és mit változtatott ezen Jézus.
Az egyik szempont az, hogy nem elvetésről van szó az ókori törvényeket illetően, másrészt azok a szempontok, melyeket Jézus megvalósít és vonzóvá tesz, egy
idő után a prófétai szálakon kaptak hangot az „Ószövetségben”. A keresztény teológia beteljesedésről, megváltásról beszél Jézus esetében. A szeretet parancsát úgy
beállítani a kereszténységben, mintha az a zsidóságtól idegen lenne, abszurdum.
A másik kérdéskör az ó- és újszövetségi elnevezések, fogalmak. Idézzük Jeremiás 31,31-et: Igen jönnek napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael
házával és Júda házával. Hirdeti az eljövendő időkre a szövetség folytatását és tökéletesedését. A próféták új Dávidot, új Templomot, új Szentföldet, új Jeruzsálemet
várnak, melynek jellegzetessége az Úr örök szeretete, népe közti jelenléte. Sion új
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nevet kap, nem hívják elhagyottnak, férjet talál. Az Úr és Izrael újra szeretetkapcsolatba kerülnek, Izrael, a nő keresi férjét, az Urat (Izaiás, Jeremiás, Ezékiel).
A harmadik problémakör a farizeusok, írástudók és más tanítók köre, akikkel
Jézus vitatkozik. Nem ért velük egyet ebben és abban, ezen rétegek ellene is történek, hogy hányan, mennyien, mennyire testületi jelleggel, hányan vállalták ezek
közül a közösséget társaikkal, nehéz lenne megállapítani.
A negyedik problémakör a szenvedéstörténet, Jézus elítélése. Itt a zsidók, a
nép megjelölés mindenképpen téves, mert általánosít, csak egy adott létszámról
volt szó, valóban nehéz a kérdés történeti rekonstrukciója, pl. a Főtanács esetében.
Az utolsó problémakör a vészkorszak ideje, világos földolgozást igényel. A
nehézség az, hogy eddig sem világi, sem az egyházi történetírás tekintetében megnyugtatóan ez nem történt meg. Melyek azok a szempontok, melyek kidolgozásra várnak: egyrészt az említettek, másrészt a 2000 éves kereszténység történeti
kapcsolata a zsidósággal történeti és teológiai vonatkozásokban egyaránt. Megemlítem, hogy a keresztény hittankönyvek átnézése, elemzése szükséges feladat,
minden keresztény egyházat értve ezalatt, nagy- és kis-létszámúakat egyaránt.
Szükséges, hogy mind a keresztény, mind a zsidó oktatásban mód nyílhasson egymás megismerésére.
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A zsidóság ábrázolásának szempontjai
a keresztény hitoktatásban
Jelen szempontrendszer két – a témakörrel foglalkozó – kiadvány szabad átdolgozása ill. szerkesztett változata:
Támpontok a nagyhéti liturgia alakításához, különös tekintettel a keresztényzsidó vonatkozásokra. Österreichiches Katholisches Bibelwerk, Österreichische
Bibelgesellschaft, Koordinierungsausschuss für Christlich-Jüdisch Zusammenarbeit. Keresztény-Ökumenikus Baráti Társaság, Hebraisztikai-Judaisztikai Munkacsoport. Budapest, 1990.
Zsidóság és katechézis. Irányvonalak arról, hogy hogyan tanítsunk a zsidóságról az egyházban és az iskolában. Overlegorgaan van Joden en Christenen in
Nederland – OJEC. Budapesti Református Teológiai Akadémia. Budapest, 1993.

I. A zsidóság ábrázolásának szempontjai
a keresztény hitoktatásban
Mielőtt a hitoktatás főbb szempontjait érintenénk, előrebocsátjuk, hogy szempontjainkat keresztény szempontból ökumenikus jellegűeknek tekintjük, tehát
katolikus, protestáns, ortodox és unitárius, nagyobb és kisebb létszámú, magukat
keresztény egyházaknak, közösségeknek vallókra egyaránt érvényesnek tekintjük,
akár régi, akár új szerveződésekről van szó.
– Nem lehet a zsidóságot olyan másik vallásként kezelni, amelyre semmilyen különösebb ﬁgyelmet nem kell fordítanunk. Nem lehet úgy beszélni, mintha a keresztényeknek többé már nem lenne közük a zsidósághoz, főképpen annak mai formájához.
– Nem lehet a zsidóságra pusztán csak úgy tekinteni, mint egy olyan vallásra,
amely történeti szempontból egyszerűen megelőzi a kereszténységet. Nem mondhatjuk, hogy ebből a szempontból ugyan jelentős lehet, de Jézus Krisztusnak,
a Messiásnak az eljövetele után nincs már többé indok a létezésére. Ezen nézet
olyan lekicsinylő magatartásban nyilvánulhat meg, mely a zsidóságot primitív,
letűnt vallásnak tekinti.
– Vannak, akik a zsidóságról beszélve kiegyensúlyozatlanságról tesznek tanúságot. Bizonyos elemeket erőteljesen hangsúlyoznak, melyek a kereszténységre
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nézve is jelentősek. Ennek az a következménye, hogy a zsidóságot csak egy bizonyos perspektívából szemlélik és határozzák meg.
– Vannak, akik a zsidóságot és Izrael államát kritikátlan hozzáállásból közelítik
meg, aminek egyoldalúság a következménye.
Nehéz ezeknek az irányvonalaknak a feldolgozása, mert a zsidóságnak, a zsidó
népnek a története, a zsidó vallás és a zsidó hagyomány egyetlen egészet alkotnak.
Ezen irányvonalakat nem lehet egymástól elszigetelten tárgyalni és egymás ellen
kijátszani sem.
A következőkben kérdés-felelet formájában vesszük sorra a szempontokat,
amelyeket meggyőződésünk szerint a keresztény hitoktatásnak ﬁgyelembe kell
vennie ahhoz, hogy a zsidóságot hitelesen jelenítse meg.

1. A zsidóság: egy másik hagyomány
A hitoktatás folyamán igen sok fontos téma kapcsán kerül szóba a zsidóság. Ilyen
alkalmakkor engedjük szóhoz jutni magát a zsidóságot helyes, pontos idézésük
által, hagyjuk pl. a zsidó irodalmat önmagáért beszélni. Tehát a másikat a saját fogalmaival, szakkifejezéseivel kell ismertetnünk. Sokszor érezhető a hitoktatásban
és a keresztény egyházak igehirdetésében, hogy a zsidó hagyomány, mely magában foglalja a történelmet, a kultúrát, a vallást, ezek árnyalatait, konkrét ismeretek
hiánya miatt nem kaphat valóságos teret.
a) A Tánách, az Ószövetség-Ótestamentum
– Mit ért a zsidó hagyomány a Tánáchon, amelyet az egyházak Ószövetségnek
vagy Ótestamentumnak neveznek?
– Törekednünk kell arra, hogy a hitoktatásban a Tánáchot sajátos és önálló mivoltában kezeljük. A zsidó hagyomány nem ismer Ószövetséget, Ótestamentumot.
Az Ószövetség elnevezés az Újszövetséghez kapcsolódik. Az egyházban egyik
nem létezhet a másik nélkül, de a zsidó hagyományon belül a Tánáchnak (Tóra,
Próféták, Szent Iratok) sajátos, önálló szerepe van.
b) A Tóra, a Törvény
– Hogyan értelmezi a zsidó hagyomány a Tórát, a Törvényt?
– Hangsúlyoznunk kell, hogy a Tóra sokkal több mindent foglal magában, mint
ez a szó, hogy „Törvény”. Tórán nemcsak azt az Isten által kijelentett tanítást kell
érteni, amiben a különböző parancsok megkapják értelmüket és jelentésüket. Tanítás ez olyan értelemben is, hogy magával a Tánáchhal való foglalkozást jelenti,
és az előírások megtételét a mindennapi életben oly módon, hogy azokat az ember
alkalmazza arra a szituációra, amelyben benne van. A Tóra „útmutató az életre”.
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c) Szombat
– Mi a szombat jelentése a zsidók számára?
– A szombattal kapcsolatban úgy kell beszélnünk a tilalmakról és parancsokról,
hogy a szombatról mégis kiegyensúlyozott kép szülessen. A zsidó közösség számára a szombat a nyugalom, az elmélkedés, a tanulás, a családi élet napja.
d) Zsidó csoportok és irányzatok az Újszövetség létrejöttének idején
– Hogyan ítélik meg a zsidó hagyományban a zsidóságon belüli különböző irányzatokat, így a farizeusokat, szadduceusokat, zelótákat, esszénusokat,
heródiánusokat?
– A különböző zsidó csoportok megbeszélésekor őrizkednünk kell a negatív, az
egyházi hagyomány által meghatározott állandó sablonoktól. A zsidó források elhanyagolásának eredményeként alakult ki pl. a farizeusokról és a szadduceusokról
olyan kép, amely nem felel meg az akkori valóságnak.
e) A messiás és a messianizmus
A keresztények különböző képeket alakítanak ki a zsidóságról. Ha a keresztények
saját identitásukat akarják meghatározni, akkor gyakran kifejezik szembenállásukat ezekkel a képekkel, és a zsidóságra negatív szerepet osztanak ki. Ilyen módon
nem lehet megkísérelnünk, hogy bebizonyítsuk saját meggyőződésünk jogosságát.

2. A zsidóság negatív szerepe a keresztény teológiában
a) Az Ó- és az Újszövetség kapcsolata
– Milyen helyet kap az Ószövetség az Újszövetséghez való viszonyban?
– El kell kerülnünk a hitoktatásban azt, hogy oly módon szembeállítsuk a
Tánáchot, az Ószövetséget és az ehhez kapcsolódó hagyományt az Újszövetséggel, hogy a zsidóságot a félelem, a kemény törvénykezés, a rideg számítás és
törvényeskedés vallásaként lássuk, szemben a kereszténységgel, amely a szeretet,
a kegyelem és igazság vallása.
b) A törvény és a kegyelem, a törvény és az evangélium,
a cselekedet és a kegyelem fogalompárok
– Hogyan értjük ezeket a fogalmakat egymáshoz való viszonyukban?
– El kell kerülni, hogy ezeket a fogalmakat, mint törvény és kegyelem, törvény
és evangélium, cselekedet és kegyelem úgy állítsuk szembe egymással, hogy a
288

törvény és cselekedet mindig a zsidóságra, az evangélium és kegyelem mindig a
kereszténységre legyenek érvényesek.
c) Jézusnak, mint messiásnak az elfogadása
Ne tanítsuk a hitoktatás során azt, hogy a zsidóság elvetett lenne Isten részéről,
a zsidóságnak adott ígéret és a szövetség megszűnt volna azért, mert Jézust nem
fogadják el messiásnak.

3. A zsidóság ábrázolása
Jogtalanul gondolta azt az egyház, hogy a zsidóságot csak az Ószövetség és az
Újszövetség alapján ismerheti és határozhatja meg, Ezen alapállás alakította ki az
egyházak szemléletét azzal kapcsolatban, hogy mi a zsidóság és milyennek illik
lennie. A hitoktatásban nem lehet csak az Ó- és Újszövetség alapján megrajzolni
a zsidóság képét.
a) Az Ószövetség és a zsidó hagyomány
– Hogyan foglalkozzunk a Tánách és a zsidó hagyomány kapcsolatával?
– El kell kerülnünk, hogy a hitoktatásban kizárólag az Ó- és Újszövetség alapján
foglalkozzunk a zsidósággal. A Biblia utáni irodalomnak és hagyománynak, elsősorban a Talmudnak az ismerete nélkül nem kaphatunk helyes képet a zsidóságról.
b) Jézus és a zsidó hagyomány kapcsolata
– Hogyan értelmezzük Jézusnak a különböző zsidó csoportokkal folytatott vitáit, a vitabeszédeket a zsidó hagyománnyal való kapcsolatában?
– Törekednünk kell arra, hogy a „Jézus és a zsidók” közti vitákat úgy lássuk,
mint tipikus módját a Tánáchhal való foglalkozásnak. Jézus nem szemben állt a
zsidósággal, hanem mint zsidó, maga is részt vett a különböző zsidó csoportokon
belüli aktuális vitákban.
c) Az Újszövetség és a zsidó hagyomány kapcsolata
– Milyen képet körvonalazzunk a zsidóságról történetileg és teológiailag az
Újszövetség keretein belül?
– El kell kerülnünk, hogy az Újszövetséget történetileg egyetlen forrásként
használjuk abból a célból, hogy teológiai következtetéseket vonjunk le belőle a
zsidóságról. Mindenképpen be kell mutatni a korabeli irodalmat, a Holt-tengeri
tekercseket és Josephus Flaviust.
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4. Jézus és a zsidóság
A hitoktatásban Jézus személyét sokszor izoláltan vagy környezetével élesen
szembeállítva ábrázoljuk. Ez a fekete-fehér kép azonban gyakran e kor zsidóságának eltorzított ábrázolásához vezet. A hitoktatásban rá kell mutatni arra, hogy
Jézus része volt kora zsidóságának.
a) Jézus zsidósága
– Hogyan kerül szóba Jézus zsidó volta, amikor egész életéről beszélünk?
– A hitoktatásban hangsúlyozni kell, hogy Jézus zsidó volt. Tehát életét, tanítását, működését az akkori zsidó életnek, gyakorlatnak, a háláchának a keretein
belül kell értelmeznünk és nem ezzel szembeállítva.
b) Jézus és a zsidó hagyomány kapcsolata
– Hogyan jellemezzük Jézus fellépését kora zsidóságának fényében?
– El kell kerülnünk, hogy Jézust úgy ábrázoljuk, mint kora zsidóságának ellenfelét, illetve elvetőjét.
c) Jézus és a zsidó csoportok viszonya
– Hogyan látjuk Jézus találkozását honﬁtársaival az akkori zsidó hagyomány
vitáin belül?
– Ha elemezzük Jézus és a zsidó csoportok, pl. a farizeusok közti vitákat, akkor
ne csak a feszültségekre mutassunk rá, hanem ﬁgyeljünk ugyanakkor a kölcsönös
találkozási pontokra is.

5. A hitoktatás és a zsidóellenes hagyomány
Jézus perével, illetve a kereszténységnek a zsidóságból való keletkezésével kapcsolatban veszélyes úton jár az az egyházi tanítás, amely csatlakozik az egyházi
hagyomány zsidóellenes sablonjaihoz. Vigyázni kell, nehogy az antiszemitizmusnak szolgáltassunk táptalajt.
a) Jézus keresztre-feszítési pere
– Hogyan foglalkozzunk ezzel a perrel? Kit mutatunk be Jézus legfőbb ellenfelének és ezt milyen módon tesszük? Kik vettek részt a keresztre feszítés végrehajtásában, és ezt milyen módon ismertetjük? Halálának okaként mit fogalmazunk meg?
– Hangsúlyozni kell a hitoktatásban, hogy Jézus szenvedésének bűne nem róható
fel a zsidó népnek. Sem az akkori zsidóknak, sem a későbbi korok zsidóságának.
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b) A kereszténység keletkezése
– Történetileg és teológiailag hogy foglalkozzunk az egyház és a zsinagóga
közti konﬂiktussal?
– Törekedni kell arra, hogy a kereszténység keletkezésével úgy foglalkozzunk,
mint fokozatos fejlődéssel. Nem került sor hirtelen a zsidóságtól való elszakadásra
oly módon, hogy ennek oka a názáreti Jézus vagy Pál igehirdetése lett volna. Az
egyház és a zsinagóga kapcsolatával az olyan azonos elemeket bemutatva kell foglalkoznunk, mint pl. az imádság, különösképpen a mindennapi életvezetés vagy
a világ iránt érzett felelősség. A különbségek és azonosságok éppen így válnak
világossá.

6. A zsidó nép története
A zsidósággal kapcsolatban gyakran éles cezúrát kap a 70. év, Jeruzsálem pusztulása. A zsidó nép történetét azonban saját történeti kontinuitásában kell bemutatni.
a) Jeruzsálem pusztulása
– Hogyan magyarázzuk Jeruzsálem pusztulását, a Második Szentély tragédiáját?
– El kell kerülni, hogy a hitoktatásban úgy ismertessük Jeruzsálem pusztulását,
a Második Szentély tragédiáját, mintha az büntetés lenne Jézus Krisztus el nem
fogadásáért, és az eseményeket úgy látassuk, mintha az a zsidó nép elvetésének,
az Izraelnek adott ígéretek megszűnésének lenne a jele.
b) A galut, a diszpóra, a zsidó nép szétszórattatása
– Hogyan foglalkozzunk történetileg és teológiailag a diaszpórával?
– El kell kerülnünk a diaszpórával való foglalkozás során, hogy úgy tekintsük,
mint ami éppen a 70. évben kezdődött, és a diaszpóra létét összekapcsoljuk a „vándorló zsidó” legendájával.
c) A középkortól napjainkig tartó történelem
– Milyen ﬁgyelmet szentelünk a zsidó nép történetének a középkortól a modern
időkig tartó szakaszban?
– A hitoktatásban ﬁgyeljünk arra, hogy a zsidók mit szenvedtek az egyháztól,
de ugyanakkor arra is, hogy a zsidó hagyomány milyen hatással volt a keresztény
gondolkodásra. Kerülni kell, hogy az egyháztörténet során kizárólag krízisszituációk, pl. üldözések, keresztes hadjáratok alkalmával foglalkozzunk a zsidósággal.
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d) A Holocaust
– Hogyan foglalkozzunk a vészkorszak borzalmaival, értelmezésével, a zsidóságot a II. világháborúban ért katasztrófájával?
– Az Auschwitzhoz tartózó témakörben részletesen kell szólni mind a zsidókról, mind a keresztényekről. Beszélni kell pl. a Soához vezető történelmi útról
vagy az embermentők példájáról is.
e) A cionizmus és Izrael állama
– Hol és hogyan fordítunk ﬁgyelmet teológiai és történeti tekintetben egyaránt
a cionista mozgalomra, illetve Izrael államának jelentőségére?
– A cionizmusról és Izrael államáról szólva a teológiai magyarázatban két
csapdát kell elkerülni: a fundamentalista-eszkatológikus- és a prófétai modellt. A
fundamentalista-eszkatológikus modell szerint Izrael államának léte a közeledő
világvégének a kezdete. A prófétai modell szerint Izrael államát a világ többi államától eltérően a prófétai elképzelések alapján kell megítélni.

7. A zsidó nép és a zsidó vallás
A hitoktatásban legtöbbször úgy foglalkozunk a zsidósággal, mint egy „megkövesedett és elmaradott” vallással. A zsidóságra azonban úgy kell tekinteni, mint a
bibliai hagyomány sajátos, élő folytatására. Ebben az összefüggésben kell ﬁgyelmet fordítanunk korunk zsidóságára is.
a) A zsidóság és a kereszténység kapcsolata
– Hogyan ismertetjük a zsidóság és a kereszténység kapcsolatát?
– El kell kerülni, hogy a „késői zsidóság” kifejezést a Jeruzsálem 70-ben történt lerombolása előtti zsidóság megjelöléséül használjuk. A kereszténységre nem
úgy kell tekinteni, mint a zsidóság pótlására. El kell kerülni, hogy a hitoktatásban
a zsidó-keresztény hagyomány kifejezést úgy használjuk, hogy ezzel kizárólag
az ószövetségi prófétai hagyomány kereszténység általi folytatására célozzunk.
Törekednünk kell arra, hogy a hitoktatásban úgy foglalkozzunk a zsidósággal és a
kereszténységgel, mint az ószövetségi Tánách-hagyomány és a két szövetség között kialakult hagyományok két önálló folytatásával. A zsidósággal kapcsolatban
ﬁgyelni kell a Tánách-hagyomány talmudi és későbbi folytatására is.
b) A zsidó vallás és a zsidó nép kapcsolata
– Úgy foglalkozunk a zsidó vallással, mint egy ma is élő vallással? A zsidósággal kapcsolatban milyen szempontok jönnek még elő?
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– Törekedni kell arra, hogy a hitoktatásban olyan témák kapcsán foglalkozzunk
a zsidósággal, amelyek magában a zsidóságban is nagy jelentőségűek. Ilyen témák
pl. a háláchá, a gyakorlati életszabályok, a szombat és az ünnepek vagy Izrael
állama.

II. Hitoktatási szempontok a keresztény húsvéti időre
Sajnálatos tény, hogy a keresztény egyháztörténelemben sokszor éppen húsvét
időszakában került sor véres zsidóprogromokra. Igen sok, gyakran észre sem vett
előítélet található meg pl. az újszövetségi helyeknek a félreértelmezésében.

1. Jézus Krisztus szenvedéstörténete
Jézust lehetetlen úgy bemutatni, mintha nem is lett volna zsidó. Nem lehet úgy beállítani Jézus vitáit, mintha ezek keresztények és zsidók közti összeütközések lettek volna. A rómaiaknak, Poncius Pilátusnak és a katonáknak nem lehet a szerepét
lefokozni és a zsidók hibáit démonizálni. Nem lehet úgy beszélni az kereszténységről, mintha csak ez lenne Isten Izraelnek tett ígéreteinek egyetlen, kizárólagos
örököse. A húsvéti eseményeket eszkatológikus teológiai távlatban kell ábrázolni.

2. A kifejezésmódban rejlő veszélyek
Nem lehet általánosítani a következő kifejezések használatakor: „a zsidók”, „a
farizeusok”, „az írástudók”. Nem lehet az akkori történelmi helyzetet leegyszerűsítve a maival azonosítani. Figyelni kell az újszövetségi író szándékára. Tudni kell
azt, hogy bizonyos szavaknak magyarázat nélküli idézése szándékukkal ellentétes
hatást válthat ki a mai hallgatóságból. Nem szabad bizonyos kifejezéseket, pl.
„ószövetségi”, „talmudi”, „zsidó” lebecsülő módon használni.

3. Nehézségek a liturgiákban
A Jézus iránti tisztelet és az érte való gyász érzéseihez régen sokszor kapcsolódtak
zsidóellenes érzések is. Ezért mind a katolikus, mind a protestáns egyházak törekedtek és törekszenek arra, hogy a liturgikus szövegek ne tartalmazzanak zsidóellenes megnyilatkozásokat.

4. Jézus személye
Az Újszövetség tanúsága szerint a Jézus messiás voltába vetett hit vízválasztó
zsidók és keresztények között. Jézus személye azonban mégis összeköt. Meghatározó számára zsidó tradíciójának eszkatológikus várakozása és prófétikus szemlé293

letmódja. Hite és életvitele (Máté 7,12; Lukács 10,27) a Tórában (Leviticus 19,18;
Deuteronomium 5,6) gyökerezik. Halálának üdvtörténeti jelentősége fölfoghatatlan a zsidó háttér nélkül.

5. A bűnösség kérdése
A Jézus halálában való bűnrészesség kérdése történelmi és teológiai szempontból
egyaránt problémákat vet föl. Az evangéliumok nem életrajzi vagy bírósági aktagyűjtemények, hanem olyan prédikációkat tartalmaznak, melyek Jézus szenvedését és halálát Isten akaratának erőterében szemlélik. Az események történelmi lefolyása sok szempontból kérdéses marad. Jézust végül is politikai gyanúsítottként
végezték ki Jeruzsálemben a rómaiak. A zsidó vallási vezetés kérésére a piszkos
munkát az adott helyi hatóság, a rómaiak végezték el, mint pl. később, a középkorban az egyházi inkvizíció bevett napi gyakorlatában, amikor az egyházi testület
ítéletét a hatóságok hajtották végre.
Vigyázni kell arra, hogy a történelmi adatokat ne hitbéli kijelentésekként értelmezzük. A hit szemszögéből Jézus halála Isten örök elhatározását tükrözi: „hogy
mindenkin könyörüljön” (Római 11,31). Ez a mai keresztények számára azt jelenti, hogy komolyan kell venni saját bűneinket és igénybe kell venniük Isten által a
Jézus Krisztus kereszthalálában felkínált kiengesztelődés lehetőségét.

6. Jézus föltámadása és újraeljövetele
Az Újszövetség úgy beszél Jézus halálról és föltámadásáról, mint Isten új világának
a kezdetéről, és nem pedig úgy, mint annak teljes megvalósulásáról. A messiásnak
vallott Jézust a keresztények visszavárják, mint az újra eljövendő Emberﬁát. Tehát
a keresztény értelmezés szerint az egész világ reménységgel várja a megváltás kézzelfogható, látható, végleges beteljesedését (Római 8,18-24), bár Jézus Krisztusban
bekövetkezett a megváltás. A világban azonban jelen van a bűn, az igazságtalanság
Jézus Krisztus megváltásának ellenére is, és ez csak második eljövetelével szűnik
meg. A vallásos zsidóság is várja a messiást, illetve a messiás korának az eljövetelét,
amikor majd az egész világ élvezni fogja Isten békéjét, a Sálómot.
A gyakorló kereszténység és a vallásos zsidóság életvitelével új eget és új földet vár, és ennek a reménységnek az erejében együtt dolgozhatnak Isten uralmának az eljöveteléért itt, ezen a földön. Tehát a messiás korszakának a beteljesedését vallásos zsidók és gyakorló keresztények együtt várják, és várakozásukban
együtt is munkálkodhatnak. Mindenki, aki a saját maga által belátott igazat követi,
Isten útján jár. Ebben a tágabb és teljesebb értelemben zsidók és nemzsidók együtt
dolgoznak Isten uralmának megvalósulásért.
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Katolikus–szabadkőműves párbeszéd
kérdőjelekkel
Bevezetés
1983. november 26-án, vagyis pontosan 17 évvel a mai nap előtt jelentette meg a
Szentszék Joseph Ratzinger bíboros-prefektus és Hieronymus Hamer érsek-titkár
aláírásával a „Declaratio de associationibus massonicis,” vagyis a szabadkőműves társaságokról való Nyilatkozatát (Ezen előadás 2000. nov. 26-án hangzott el
Keszthelyen a Helikon Kastélyban rendezett konferencián). A dekrétumot II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció ülésén jóváhagyta. Évforduló tehát a mai nap.
A Keresztény-Zsidó Társaság nem hivatalos szervezet, csak hasonló, jó ügyért
együttműködő emberek szövetsége. Szervezetünk vallás és felekezetközi egyesülés, melyben nem kérdezzük felvételkor senkinek vallását vagy népi hovatartozását. A dialógus, a beszélgetés a legtermészetesebb emberi cselekvések egyike.
Megismerni, tisztelni akarja a másikat, tanulni szeretne tőle és örömmel átadja a
magáét, ha az tetszésre talál. A szabadkőművességgel való párbeszéd lehetősége
katolikus vonalon érdemben a II. Vatikáni Zsinat kezdetekor merült fel, de a láng
hamar kialudt. A protestáns vallási közösségeknek általában sem a múltban, sem
a jelenben nem jelentett különösebb problémát a szabadkőműves páholy-tagság.
Határainkon kívül a világ sok országában jelentős számú katolikust találhatunk
egyes szabadkőműves páholyokban.
Magyarországon a második világháború után katolikus részről a közelmúltban páter Nagy Töhötöm könyve váltott ki bizonyos érdeklődést a téma iránt.307
Kis Ulrich – szintén jezsuita atya – az, aki napjainkban a szabadkőművességgel
foglalkozik. Kiszely Gábor újságíró, katolikus világi teológus, két könyvében írt
a szabadkőművességről.308 Munkája méltán elismerésre talált, szabadkőműves
részről is. Tóth B. János (1909–1998) prelátus a Szentszék Nemhívők Titkárságának tanácsadója volt és szorgalmazta a dialógust a katolikus egyház részéről Franz
König bécsi bíboros és Franciscus Seper vatikáni prefektus-kardinális mellett.
307 NAGY Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Szeged, 1990.
308 KISZELY Gábor: – A szabadkőművesség. Budapest, 1999.
– A leleplezett szabadkőművesség. Budapest, 2000.
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A katolikus–szabadkőműves dialógus elvi problémái
Joseph Ratzinger bíborosnak, a Szentszék Hittani Kongregációja prefektusának
aláírásával 2000. szept. 5-én jelent meg a „Dominus Iesus” kezdetű Nyilatkozat.
A dekrétumot 2000. jún. 16-án II. János Pál pápa is jóváhagyta. Van összefüggés
az 1983-as szabadkőművességről szóló dekrétum, és a Dominus Iesus nyilatkozat között. Az 1983-as nyilatkozat kijelenti, hogy: „Változatlanul megmarad tehát
az Egyház negatív ítélete a szabadkőműves szervezetekkel kapcsolatban, mivel
azoknak elvei mindig összeegyeztethetetlenek az Egyház tanaival, ezért az Egyház továbbra is tiltja az azokba való belépést.” Az ok tehát az, hogy a szabadkőműves elvek nem összeegyeztethetőek a katolikus Egyház tanításával. Sajnálatos azonban az, hogy a nyilatkozat nem sorolja föl tételesen, vagy nem elemzi,
hogy melyek azok a szabadkőműves elvek, amelyek összeegyeztethetetlenek a
katolikus egyházi tanítással. A szabadkőművesség sok olyan elvet tűzött története folyamán a zászlajára, melyek a történelem viharaiban polgárjogot nyertek és
megvalósultak és napjainkban természetes valóságként hatnak, olyan elveket, melyekkel a katolikus Egyház is egyetért, sőt vele él, megnyilatkozásaiban harcol is
ezeknek tényleges megvalósulásáért. Sok negatívumot halmozott föl a történelem,
a szabadkőművességnek is megvannak a maga múltbéli árnyoldalai. A szabadság,
egyenlőség, testvériség elvben akkor is jó, ha annak egykori történelmi dátuma
sok vonatkozásában dicstelenül vagy véresen lobogott.

1884
XIII. Leó pápa „Humanum genus” kezdetű enciklikájában, 1884 áprilisában többek között a következő elvi kifogásokat sorolja föl a szabadkőművességgel szemben:309 „tagadják az isteni kinyilatkoztatást, elutasítják az egyház tanítóhivatalát
s tekintélyét; végső céljuk az egyház és az állam teljes szétválasztása; politikai
dogmáik szerint minden ember egyenlő, s minden szempontból azonos jogokra
tarthat igényt; azt vallják, az államhatalom forrása a nép, melynek megtestesítői,
mihelyt a közakaratnak úgy tetszik, tüstént megfoszthatók hivataluktól; azt prédikálja, nincs különbség a vallások között, mindenki azt hisz, amit jól esik; a kinyilatkoztatás tagadása pedig elutasítása annak, hogy a szabad akarat erői bizonyos
mértékig meggyengültek, s akár a rosszra is ösztönözhetnek; a házasság ezek szerint természetesen csupán egy bármikor felbontható szerződés, a gyermekeknek
vallási téren nem lehet előírni semmit, hisz majd ha elérik a megfelelő kort, maguk
választják ki a nekik legrokonszenvesebb religiót.”
309 KISZELY Gábor: A szabadkőművesség. Budapest, 1999. 134–135.
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1970
Szabadkőműves részről érdemes idézni az 1970-es Lichtenau-i szabadkőműveskatolikus dialógus dokumentumának elvi állásfoglalásaiból:310 „a szabadkőművességnek nincs közös isteneszménye, mivel a maszonéria nem vallás, s nem is
hirdet vallási tanokat; dogmamentesen követeli meg tagjaitól az etikus életvitelt,
melyre szimbólumai és szertartásai segítségével nevel; magukévá teszik a lelkiismeret, a vallás s a szellem szabadságának princípiumait; elvetik a másként gondolkodók mindenfajta diszkriminálását; a társadalom mélyreható, átfogó válságban
van, melyből az emberiség csak akkor találja meg a kiutat, ha megújulván számot
vet Isten létének kérdésével; mindezt, annak dacára, hogy nem vallás, tekintetbe
kell vennie a szabadkőművességnek is, mely a Világegyetem Nagy Építőmesterének színe előtt követeli meg tagjaitól az erkölcsi felelősségtudatot.”

1980
1980 áprilisában, tehát közel száz évvel XIII. Leó idézett enciklikájának megjelenése után, ismét áprilisban, miként 1884-ben a német katolikus püspöki kar nyilatkozatot adott ki, melynek egyik szerzője Joseph Ratzinger müncheni érsek volt,
aki három évvel később már szentszéki nyilatkozatot adott ki. Ez utóbbi abban
különbözött a német katolikus püspöki kari nyilatkozattól, hogy nem sorolta föl az
elvi kifogásokat, véleményünk szerint ezzel komoly hibát követett el. Az 1980-as
német katolikus püspöki kari nyilatkozat többek között a következő kifogásokat
említi meg:311 a szabadkőművesség változatlanul alapvetően teszi kérdésessé
az egyház létét; tagadja a kinyilatkoztatott igazság objektív érvényességét, s az
indifferentizmus jegyében elvből kizárja a kinyilatkoztatott vallást; a szabadkőművesség nem határoz meg kötelező jellegű világnézetet; közösségileg kötelező
jellegű ideológia nem létezik; a maszonok alapvető meggyőződése azonban a relativizmus; a maszonéria tagadja a valóság objektív megismerésének lehetőségét;
vallásfogalma ugyancsak relativista, hisz a religio, melyben minden ember egyetért, összeegyeztethetetlen a kereszténység alapvető meggyőződésével, akárcsak
a Világegyetem Nagy Építőmesteréről alkotott deista elképzelés, mely kizárja a
kinyilatkoztatást; és baj van a toleranciával is, mely a katolikusoknál a felebaráttal
szemben tanúsítandó türelmet jelenti, a maszonok viszont egymással ellentétes
eszmék iránt is toleranciával viseltetnek.”

310 uo.138.
311 uo. 139–140.
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1983
1983 júniusában az Angliai Egyesült Nagypáholy a „Szabadkőművesség és vallás” c. állásfoglalásában kijelenti:312 „a maszonéria nem vallás és nem is valláspótló; megköveteli tagjaitól a Legfelsőbb Lényben való hitet, ám nem közvetít
semmiféle hitbéli rendszert; rituáléiban előfordulnak ugyan imák, ezek azonban
egyetlen valláshoz se kapcsolódnak; a kőművesség nyitva áll minden felekezet
előtt, de közösségeiben tiltja a religióról szóló vitákat; a Legfelsőbb Lény megjelölés különböző vallású férﬁaknak lehetővé teszi, hogy közös imában egyesüljenek – mindenki ahhoz az istenhez fohászkodik, akit elképzel magának – anélkül,
hogy az ima tartalma egyenetlenséget idézne elő köztük; nincs külön szabadkőműves istenség – minden maszon a maga vallásának istenét imádja; a rend tagjait a
Legfelsőbb Lénynek a tisztelete köti össze; a maszonériának nem szándéka a vallások összeolvasztása, ennélfogva nem is létezhet holmi sajátos szabadkőműves
istenségfogalom; a kőművességből hiányoznak a vallás alapelemei, vagyis nincs
se dogmája, se teológiája, s mivel összejövetelein tilt mindennemű teológiai vitát,
maga sem engedi a maszonikus teológia kialakulását, nem kínál szentségeket, sem
pedig titkos tanok útján vagy más módon elérhető lelki üdvözülést.” Az Angliai
Egyesült Nagypáholy állásfoglalása külön részletében foglalkozik az esküvel és
a beavatási titkokkal. Az eskü a beavatási titkok megőrzésére, a felismerő jelekre
vonatkozik, nem pedig a lelki üdvösségre, amely fogalom a személyes istenkép
és a teológia hiányában természetszerűleg idegen a közösségtől, akár csak a megváltásnak és a szentségeknek a gondolata – fejti ki Kiszely Gábor, A leleplezett
szabadkőművesség c. könyvében.
Kiszely Gábor, A szabadkőművesség c. könyvében így foglalta össze a katolikus egyház néhány elvi kifogását a szabadkőművességgel kapcsolatban:313
„a maszonikus tradícióval nem hozhatók összhangba annak a vallásnak a tételei,
amely az üdvözítő igazság letéteményeseként az egész emberre jogot formál; a
katolikus tanokkal összeférhetetlen az igazságok pluralitását hirdető tanítás, mely
szerint már az egyetlen igazság is felfoghatatlan; a szabadkőműves isten-, és istenség-értelmezés... nem felelhet meg a római egyház vallotta személyes Isten
lényének... az eklézsia nem fogadhatja el az ily tartalmakat sugalló szertartások
lelkiségét.”

312 KISZELY Gábor: A leleplezett szabadkőművesség. Budapest, 2000. 141–142.
313 KISZELY Gábor: A szabadkőművesség. Budapest, 1999. 142.
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Dominus Iesus
A Ratzinger bíboros Dominus Iesus-a nem ad új egyházi tanításokat, csak a meglévőket foglalja össze, és kitér néhány jelenlegi, az Egyház tanítását veszélyeztető
nézetre. A Dominus Iesus nem visszakozás az ökumené és a dialógus, vagyis a
keresztény–keresztény és nemkeresztényekkel való párbeszéd terén, hiszen viszszalépni csak onnét lehet, ahová korábban eljutottunk. A Dominus Iesus esetében
azonban erről szó sincs. Egy, a Vatikán részéről a médiákban rosszul menedzselt
nyilatkozatot jelentettek meg. A Dominus Iesus alcíme szerint a deklaráció „Jézus
Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról” szól. Az irat
bevezetésében arról olvashatunk pl. hogy elutasítandó azon tévedés, miszerint az
isteni igazság felfoghatatlan és kimondhatatlan még a keresztény kinyilatkoztatás
számára is; vagy a relativista magatartás az igazsággal szemben, ti. hogy ami igaz
az egyiknek, az lehet nem igaz másoknak; vagy a nyugati logika és a keleti szimbolikus gondolkodás radikális szembeállítása; vagy azon eklekticizmus, hogy a
teológiai kutatásokban különféle ﬁlozóﬁai és vallási eredetű eszméket használnak
anélkül, hogy tekintettel volnának azok rendszerbeli összefüggésére vagy a keresztény igazsággal való összeegyeztethetőségére. Az irat 1. fejezetében arról olvashatunk, hogy ellentétes az Egyház hitével az, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása
befejezetlen és tökéletlen és ezért a többi vallásban jelenlévő kinyilatkoztatásból
kiegészítésre szorul. Ezen állítás végső indoka az a föltételezés, hogy Isten igazságát a maga teljességében egyetlen történeti vallás, tehát a kereszténység sem,
sőt maga Jézus Krisztus sem képes megragadni és hirdetni. A 3. fejezet idézi szent
Pált:314 „Igaz, beszélnek istenekről az égen és a földön, mivel sok istenük és
uruk van, nekünk mégis csak egy az istenünk.” Azok ellen is ír, akik a teológiában
kerülni akarják az olyan kifejezéseket, mint egyetlenség, egyetemesség, abszolút
Jézus Krisztusra vonatkoztatva, mert ez csökkenthetné a többi vallás értékét. A
4. fejezet kijelenti, hogy Krisztus egyháza a keresztények megoszlásai ellenére
is a maga teljességében csak a katolikus Egyházban létezik, de a megszentelés és
igazság sok eleme létezik határain kívül is azokban az egyházakban és egyházi
közösségekben, melyek nincsenek teljes közösségben vele. Elutasítja azt, hogy
Krisztus Egyháza nem más, mint egymástól elkülönült, de mégis egy – egyházak
és egyházi közösségek bizonyos összessége. A nyilatkozat 5. pontjának végén pl.
elutasítja azok álláspontját, akik egy istenközpontú Isten Országáról beszélnek, és
hallgatnak Jézus személyéről azért, mert úgy gondolják, hogy a nemkeresztények,
más vallások és kultúrák így könnyebben megtalálhatják egymást. A 6. fejezet az
Egyháznak és a vallásoknak a kapcsolatával foglalkozik az üdvösség szempontjából. Kifejti, hogy akik formálisan és látható módon nem tagjai az Egyháznak,
314 1Korintusi 8,5-6
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Krisztus üdvössége elérhető egy olyan kegyelem erejéből – jóllehet ezek az emberek titokzatos kapcsolatban vannak az Egyházzal – formálisan nem vezeti be őket
az Egyházba, de a környezetüknek és belső állapotuknak megfelelően megvilágosítja őket. Kijelenti, hogy a különböző vallási hagyományok hordoznak Istentől
származó vallási elemeket, melyeket a Szentlélek munkál az emberek szívében,
a népek történelmében, kultúrájában. Vannak a nemkeresztény vallásokban imák
és szertartások, melyek előkészíthetnek az Evangéliumra, de ezek nem azonosak
a szentségekkel. A nyilatkozat befejezésében leszögezi, hogy a II. Vatikáni Zsinat
tanítása szerint hisszük, hogy az egyetlen igaz vallás a katolikus Egyházban létezik. A nemkeresztény vallások követői mind hivatottak arra, hogy részesüljenek
Isten gyermekei családjának egységében.315

Boldog IX. Pius
A szept. 5-i Dominus Iesus előtt két nappal II. János Pál pápa boldoggá avatta
IX. Piust. Nyolc megnyilatkozása ismert a szabadkőművesek ellen. 1869. okt. 12én pl. így nyilatkozott: „Azok, akik tagjai a szabadkőműves, vagy a carbonári,
vagy más olyasféle szektának, amelyek az Egyház vagy a törvényes hatalmak ellen akár nyíltan, akár titokban tevékenykednek és ezeknek a szektáknak minden
bizonnyal valamiféle kedvezményt nyújtanak, vagy azoknak a vezetőit és élenjáróit nem jelentik fel, mindaddig, míg csak fel nem jelentik...” az Egyházzal állnak
szemben.316 Kora nyolc tévtanítása egyikének tartotta a szabadkőművességet. Az
I. Vatikáni Zsinat összehívásának hírére 1869-ben az olasz szabadkőművesek sikertelen „ellenzsinatot” próbáltak rögtönözni. Ismert a történeti hagyomány, hogy
IX. Pius holttestének éjszakai átvitelekor a lateráni bazilikába, a szabadkőművesek által bujtogatott tömeg azt kiabálta, hogy „vessék a dögöt a Tiberiszbe”.317
II. János Pál pápa pedig boldoggá avatta IX. Piust.

A dialógus kérdése
Lehetséges-e együttműködés szabadkőművesek és keresztények, illetve katolikusok között? Kiszely Gábor első könyvének egy mondata erről árulkodik318: „A
második világháború előtt s alatt... számtalan alkalommal működnek együtt sza315 A Hittani Kongregáció „Dominus Iesus” nyilatkozata Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen
és egyetemesen üdvözítő voltáról. Vatikán, 2000. aug. 6. ford. DIÓS István – kézirat
316 SUCHECKI, Zbigniew: La Massoneria. Vatikán, 1997. 74. ford. BORONKAINÉ Salacz
Ágnes
317 KISZELY Gábor: A szabadkőművesség. Budapest, 1999. 133–134.
318 uo. 137.
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badkőművesek és a hierarchia tagjai a német csapatok megszállta országokban,
ám erről mindmáig mélyen hallgatnak az érintettek.” A könyv jegyzetében ezt
is olvashatjuk:319 „Hollandiában például már 1938-ban észleli az SS Biztonsági Szolgálata a főpapok és a maszonok hazaﬁas és emberjogi együttműködését.”
Az 1980-as német katolikus püspöki kari nyilatkozatot megelőző párbeszéd során
egyházi részről készség mutatkozott a közös humanitárius és karitatív munkára,
ezt azonban az 1980-as és 1983-as nyilatkozatok meghiúsították.
A Keresztény-Zsidó Társaság nemhivatalos, vallási jellegű társadalmi szervezet. Mi társadalmi párbeszédet folytatunk, tehát a társadalom legkülönfélébb
rétegei között, társadalmi hierarchia és létfelfogások között. Szervezetünk talán
annyiban hasonlít a szabadkőművességhez, hogy – bár teljesen nyilvános egyesület –, állásfoglalásokat, deklarációkat nem ad ki, tömegdemonstrációt nem
szervez, és abban nem vesz részt, ahogy azt alapszabályunk előírja. Tehát nem
direkt, hanem indirekt módon kíván hatni a társadalmi, így a vallási vagy a politikai folyamatokra is. Régóta közéleti fogalom a zsidó-szabadkőműves megjelölés,
és bizonyára helyes dolog az előítéletek lebontása és azoknak a kérdéseknek a
tisztázása, amelyek tisztázhatók. Munkánk egyszerre előkészítő, a jelent alakító és a jövőt megtartani akaró folyamat. Nem hiszünk abban, hogy a kérdéseket
végérvényesen le lehetne zárni, és abban sem, hogy ne lehetne itt és most megfogalmazni és megtenni azt, amire születtünk, amire küldetésünk van. Véleményem
szerint szükséges, hogy világosan megfogalmazza a katolikus egyház azt, hogy
mely elvekben ért egyet, és melyekben nem a szabadkőművességgel és ezt természetesen, mint erre az elmúlt évtizedekben volt példa, a dialógusnak, a kölcsönös
párbeszédnek a módszerével kell tisztázni. Tudjuk azt is, hogy nincs igazi igény
katolikus részről e kérdéskörrel való foglalkozásra, valamint azt is, hogy sokan
szabadkőműves részről úgy látják, hogy kérjen bocsánatot az egyház múltbéli
bűneiért a szabadkőművességtől, ha dialógust szeretne folytatni. Egy biztos: nem
megnyugtató társadalmi közéletünk számára az ellenőrizhetetlen, érzelmi, vagy
tömeglélektani alapokon álló ellenszenv és általános bizonytalanság.

319 uo. 28. jegyzet. 144.
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MELLÉKLET
A katolikus Egyház dokumentumai
a szabadkőművességről a közelmúltból
SUCHECKI, Zbigniew: La Massoneria. Vatikán, 1997.
A dokumentumokat fordította: BORONKAINÉ Salacz Ágnes
1. IX. PIUS – 1869. okt. 12. (Suchecki 74.)
Azok, akik tagjai a szabadkőműves, vagy a carbonári, vagy más olyasféle szektának, amelyek az Egyház vagy a törvényes hatalmak ellen akár nyíltan, akár titokban tevékenykednek és ezeknek a szektáknak minden bizonnyal valamiféle
kedvezményt nyújtanak, vagy azoknak a vezetőit és élenjáróit nem jelentik fel,
mindaddig, míg fel nem jelentik...

2. CODEX IURIS CANONICI – 1917. canon 2335.2§. (Suchecki 74.)
Azok, akik tagjai a szabadkőműves vagy más olyasféle társaságoknak, amelyek az
Egyház vagy más törvényes polgári hatalmak ellen tevékenykednek, magától értetődően magukra vonják az Apostoli Szentszék egyszerűen megtartott kiközösítését.

3. A SZABADKŐMŰVES TÁRSASÁGOKHOZ TARTOZÓ KATOLIKUSOKRÓL
(Suchecki 104.)
A Hittani Kongregáció 1974. júl. 19-én bizalmas levelet intézett néhány püspöki
konferenciához a Codex Iuris Canonici 2335. kánonjának magyarázatáról, amely
kiközösítés terhe mellett megtiltja a katolikusoknak, hogy a szabadkőműves és
más hasonló szervezeteknek tagjai legyenek.
Mivel a fent említett levél, közkinccsé válván, hamis és káros magyarázatokra adott alkalmat, ez a Kongregáció, anélkül, hogy a jövőben szándékában állna
ugyanennek a Codex Iuris Canonici-nek a revidiálása, az alábbiakban megerősíti
és kinyilvánítja:
1. a szóban forgó kérdésben semmi módon nem változott a kánoni fegyelem,
ami teljes mértékben érvényben marad,
2. következésképpen sem a kiközösítés, sem az egyéb várható büntetések nincsenek érvénytelenítve,
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3. azokat a dolgokat, amelyek a fent említett levélben a szóban forgó kánont illető magyarázatokra vonatkoznak, úgy kell elfogadni, ahogy a Szent Kongregáció
szándéka volt, ugyanazon értelemben, mint egy a büntetőtörvények magyarázatának általános elveire való hivatkozást az egyes személyek esetének a megoldásáért, akik a helyi ordináriusok ítélkezése alá vethetők. A Szent Kongregációnak
nem volt szándékában a püspöki konferenciákra hárítani, hogy általános érvényű
ítélettel a szabadkőműves társaságok természetéről nyilvánosan nyilatkozzanak,
ami maga után vonná a fent említett normák érvénytelenítését.
Róma, a Hittani Kongregáció székhelyén, 1981. febr. 17-én.
Franciscus Card. SEPER, prefektus
FR. Hieronymus HAMER, O.Pc. érsek Lorium, titkár

4. CODEX IURIS CANONICI – 1983. jan. 25. canon 1374. (Suchecki 74.)
Azt, aki tagja olyan szervezeteknek, amelyek az Egyház ellen tevékenykednek,
méltó büntetéssel kell sújtani, azt pedig, aki az ilyesféle szervezeteket segíti vagy
irányítja, tilalommal kell büntetni.

5. NYILATKOZAT A SZABADKŐMŰVES TÁRSASÁGOKRÓL (Suchecki 110.)
Megkérdezték, hogy megváltozott-e az Egyház álláspontja a szabadkőműves társaságokkal kapcsolatban, mert az új Codex Iuris Canonici-ben nem történik róluk
említés, mint a régi kódexben.
A Szent Kongregáció azt válaszolja, hogy ez egy szerkesztési körülményre vezethető vissza, más társaságokkal is megtörtént, hogy nem említették meg őket,
mert egy tágabb kategóriában szerepelnek.
Változatlanul megmarad tehát az Egyház negatív ítélete a szabadkőműves
szervezetekkel kapcsolatban, mivel azok elvei mindig összeegyeztethetetlenek az
Egyház tanaival, ezért az Egyház továbbra is tiltja az azokba való belépést. Azok
a hívők, akik a szabadkőműves társaságokhoz tartoznak, súlyos bűn állapotában
vannak, és nem járulhatnak szentáldozáshoz.
A helyi egyházi hatóságoknak, ennek a Szent Kongregációnak az 1981. febr.
17-én tett nyilatkozata értelmében, nincs felhatalmazásuk arra, hogy a szabadkőműves szervezetek természetéről nyilatkozzanak, ami maga után vonná a fent
említett ítélet érvénytelenítését.
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Ezt a nyilatkozatot, amit a Szent Kongregációnak rendes gyűlésén fogadtak el,
II.János Pál pápa is jóváhagyta, az audiencián az alulírott kardinális prefektussal
együtt, és elrendelte a nyilvánosságra hozatalát.
Róma, a Hittani Kongregáció székhelyén, 1983. nov. 26.
Joseph Card. RATZINGER prefektus
Fr. Hieronymus HAMER O.Pc. érsek Lorium, titkár
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