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Dobos Károly Dániel1

„magatokon röhögtök?”2

Parodisztikus formájú zsidó hitvitázó szövegek  
a kora újkorból

1. Bevezetés – Szent szöveg és paródia

Maimúni Mózes (ismertebb nevén Maimonidész, 1138–1204), a középkori zsidó 
vallásfilozófia legfényesebb csillaga, harminc éves korában, 1168-ban fogalmaz-
ta meg ún. Tizenhárom hittételét.3 A maimonideszi szövegben az ifjú gondolkodó 
a zsidó vallás általa legfontosabbnak ítélt elméleti axiómáit szedte csokorba. Ha 
megfelelő tágassággal kezeljük a definíciót, úgy is fogalmazhatunk, a zsidóság 
„teológiai credóját” alkotta meg. Habár az idők folyamán, egyrészről magának e 
dogmatizálási folyamatnak a létjogosultságát, másrészről az egyes tételek kiválasz-
tásának helyességét sokan és sokszor vitatták, a maimonideszi alapszöveg hamar 
népszerűvé vált.4 Olyannyira, hogy a tételsor poétikus átdolgozása a 14. századtól 
kezdődően utat talált magának mind az askenázi, mind a szefárdi közösségek litur-
giájába is. A maimonideszi tételek sora a hagyomány által Dániel ben Jehudának 
tulajdonított Jigdal Elohim hai5 („Magasztaltassék az élő Isten“)6 című himnusz for-
májában az imakönyvek szerves részévé vált.7

A himnusz szövege később is töretlen népszerűségnek örvendett, így nincs mit 

1 A szerző ezúton is szeretne köszönetet mondani az Osztrák Nemzeti Bank Jubileumi Alapjának 
(Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank, Projektnummer: 16099: „Jüdisch-christliche 
Polemik: Akkulturation und Modernisierung“) nagyvonalú támogatásáért, amely a cikk megírásához 
szükséges kutatómunkát lehetővé tette.

2 Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: A revizor, Budapest, Helikon, é. n., 149. Az eredetiben a mondat nem 
kérdés. 

3 Az eredeti arab nyelvű szöveg, melyet Maimonidész a Misnához írt kommentárjának részeként tett 
közzé, illetőleg modern héber fordítása elérhető: Kafah, Yosef (kiadó): Mishnah im perush Moshe ben 
Maimon, 4. kötet, Seder Nezikin, Jerusalem, Mosad ha-Rav Kook, 1973, 210–217; A szöveg megbíz-
ható angol fordítása itt olvasható: Maimonides Commentary on the Mishnah Tractate Sanhedrin, [Angolra 
fordította Fred Rosner], New York, Sepher-Hermon, 1981, 151–158.

4 A témához kiváló bevezetőt nyújt: Kellner, Menachem: Dogma in Medieval Jewish Thought. From 
Maimonides to Abravanel, Portland, The Littman Library of Jewish Civilization, 2004.

5 A szövegben előforduló héber szavak és címek átírásakor a Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: 
Helyesírás, Budapest, Osiris, 2005. című kiadvány 264. oldalán közölt átírási útmutatót vettem alapul. 
Ahol az érvelés szempontjából fontosnak tűnt, ott a szóalak héber változatát is közöltem.

6 A cikk függelékében közlöm a himnusz teljes szövegét Pollák Miksa egykori soproni rabbi fordításá-
ban.

7 Rothkoff, Aaron: „Yigdal.” In Michael Berenbaum, Fred Skolnik (szerk.): Encyclopaedia Judaica, 
Detroit, Thomson Gale, 20072, 21. kötet: 373. Nulman, Macy: The Encyclopeadia of Jewish Prayer. Ashke-
nazic and Sephardic Rites, Lanham, Rowman & Littlefied, 1996, 375–376.
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csodálkoznunk azon a tényen, hogy számtalan átdolgozása készült a zsidó diasz-
póra legkülönfélébb pontjain. A New York-i Jewish Theological Seminary egykori 
tudós könyvtárosa, Alexander Marx, 1919-ben a szöveg 88 (sic!) eltérő változatát 
tudta publikálni.8 Jelen tanulmányunk szempontjából a szöveg legérdekesebb vari-
ációját az a csoport jelenti, amelyben a himnusz eredeti funkcióját elveszette, és az 
eredeti szöveget egyfajta paródiává dolgozták át.

Ezek a paródiaszerű szövegvariánsok kivétel nélkül keresztényellenes, zsidó hit-
vitázó (polemikus, apologetikus) kontextusban bukkantak föl, s a szövegek szerzői 
a keresztény dogmatika legismertebb – és a zsidó olvasó számára legabszurdabb-
nak tűnő – hittételeit (úgy, mint a szentháromság, inkarnáció, Jézus szűzi születé-
se) választották gúnyolódásuk céltáblájául, de leginkább magával Jézus személyé-
vel kapcsolatban élcelődtek.9 E parodisztikus típusú szövegvariánsok első verziói 
a kora újkorban jelentek meg, legelőször Észak-Itáliában, ahol ez a forma még so-
káig töretlen népszerűségnek örvendett. A műfaj első ismert darabja, mely a Jihdal 
Elokim met („Legyen elfeledve a halott Isten”)10 gúnyos címet viseli, Genezzanoi Elija 
Haim, egy 16. századi itáliai kabbalista és hitvitázó szerző tollából származik.11 Míg 
a Marx által 1919-ben publikált másik művet, a Juspal elil is met („Legyen megaláz-
va a halott bálvány-ember”) címet viselő, szintúgy népszerű darabot Simson Cohen 
Modon (1679–1727), a kései barokk egyik ismert itáliai zsidó költője jegyezte.12

Tíz évvel később, 1929-ben, Alexander Marx e polemikus paródiák újabb két 
képviselőjét adta ki. Az egyik szöveg a korábban már említett Genezzanoi Elija 
Haim tollából származik,13 míg a másik verzió – amelyet az elkövetkező oldalakon 
részletesebben is bemutatok majd14 – a barokk korszak egy ismert itáliai rabbijának, 

8 Marx, Alexander: „A List of Poems on the Articles of the Creed.” In Jewish Quarterly Review New 
Series IX, 1918–1919, 305–336.

9 A zsidó–keresztény polémia immáron kétezer esztendős múltra visszatekintő története a maga tel-
jességében máig megíratlan. Hasznos bevezetőül szolgálhatnak a témához az alábbi kiadványok: 
Krauss, Samuel: The Jewish–Christian Controversy: From the Earliest Time to 1789, [Kiadta: William 
Horbury], Tübingen, Mohr Siebeck, 1995; Lasker, Daniel J.: Jewish Philosophical Polemics against 
Christianity in the Middle Ages, Oxford-Portland, The Littman Library of Jewish Civilization, 20072; 
Trautner-Kromann, Hanne: Shield and Sword. Jewish Polemics against Christianity and the Christians in 
France and Spain 1100-1500, Tübingen, Mohr Siebeck, 1993; Schreckenberg, Heinz: Die christlichen 
Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld, 3 kötet., Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 1982–1994; Schubert, Kurt: Christentum und Judentum im Wandel der Zeiten, Wien, Böhlau, 
2003; Ochs, Christoph: Mattheus Adversus Judaeos. The Use of the Gospel of Matthew in Jewish Polemics 
against the Divinity of Jesus, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013.

10 Ti. Jézus.
11 A szöveg héber eredetijét közli Marx: „List of Poems.” 307.
12 A szöveg héber eredetijét kiadta Marx: „List of Poems.” 307–308. Eddig a szöveg tizenhét kéziratát 

sikerült azonosítanom.
13 Marx, Alexander: „The Polemical Manuscripts in the Library of the Jewish Theological Seminary 

in America.” In Studies in Jewish Bibliography and Related Subjects in Memory of Abraham Solomon Freidus, 
New York, The Alexander Kohut Memorial Foundation, 1929, 247–278, a költemény a 276–277. olda-
lakon olvasható.

14 A mű teljes magyar fordítását a függelékben közlöm.
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az irodalmi életben és a hitvitázó irodalomban egyaránt számon tartott, Jehosua 
Segré scandianoi15 rabbi (1709–1798) a munkája.16

Az elmúlt években sikerült a típus más, eleddig publikálatlan képviselőinek is 
nyomára bukkanom. A Jigdal szövegére épülő paródiák egy mindmáig kéziratban 
maradt képviselője a Niqtal elil („Megölték a bálványt”) címet viseli.17 Ezen túl sike-
rült egy azonos tendenciájú, rokon szövegcsoportot is feltárni. Ezek a szövegek egy 
másik, közismert liturgikus költeményt, az ún. Adon olam („A mindenség Ura”) kez-
detű himnuszt dolgozzák át humoros, parodisztikus formában.18 Az eredeti Adon 
olam himnusz Isten örökkévalóságát és egyedülvalóságát hirdeti, illetőleg az em-
bernek az isteni gondviselésébe vetett bizalmát dicséri, míg az Aton olam („A világ 
szamara”),19 Szehok olam („A világ szégyene”),20 illetőleg a Madon olam („A világ viszá-
lya”)21 címeket viselő átdolgozások kivétel nélkül Jézus személyét választják a gúny 
céltáblájául.

E rövid dolgozat keretei között szeretném, egyrészről e műfaj egy érdekes kép-
viselőjét, Jehosua Segré Jihdal elil („Legyen elfeledve a halott bálvány”) kezdetű paró-
diáját röviden bemutatni, illetőleg a zsidó polemikus irodalom hagyományában el-
helyezni, másrészről két elméleti kérdés megválaszolására törekszem. E két kérdés 
így hangzik:

1. mi volt e korszakunkban nagy népszerűségnek örvendő humoros, szatirisz-
tikus polémiák valódi célja?

15 Scandiano itáliai kisváros Reggio Emilia és Modena között.
16 Marx: „Polemical Manuscripts.” 275–276. A szerző életrajzához és műveinek jegyzékéhez lásd: 

Malkiel, David J.: Ha-Pulmus ha-Yehudi-Notsri Erev ha-Et ha-Hadashah. Yehoshua Segre mi-Sekandyano 
we-Hiburo Asham Talui [Zsidó–keresztény vita a modern kor előestéjén: Scandianoi Jehosua Segre 
és Asham Taluj /A felfeszített szégyene/ c. műve], Jerusalem, Dinur Center, 2004, 38–51 (Héberül); 
Malkiel, David J.: The Jewish–Christian Debate on the Eve of Modernity: Joshua Segre Scandiano 
and his Asham Talui. In Revue des Études Juives CLXIV/ 1–2, 2005, 157–188; Benayahu Meir: The 
Works of Rabbi Yehoshua Segre. In Asufot X, 1997, 315–353 (Héberül); Benayahu, Meir: The Poet 
Rabbi Joshua Segre. In Asufot X, 1997, 287–313 (Héberül); Salah, Asher: La République des lettres. 
Rabbins, écrivains et médecins juifs en Italie au XVIIIe siècle, Leiden, Brill, 2007, 601–605.

17 A szöveg két kéziratban maradt fenn:
 1.) Cincinnati, Hebrew Union College (CIN 397) 78r  oldal.
 2.) London, British Library (LON BL 1105) 42r oldal.
18 Az eredeti himnuszhoz lásd röviden Nulman: Encyclopaedia. 7–8, illetve Herzog, Avigdor: „Adon 

Olam.” In Michael Berenbaum, Fred Skolnik (szerk.), Encyclopaedia Judaica, Detroit, Thomson 
Gale, 20072, 1. kötet: 414–415.

19 A szöveg két kéziratban maradt ránk:
 1.) Cincinnati, Hebrew Union College (CIN 397) 78r oldal.
 2.) London, British Library (LON BL 1105) 42r oldal.
20 A szöveg egyetlen kéziratban maradt fenn:
 London, British Library (LON BL 1105) 41r oldal.
21 A szöveg egyetlen kéziratban maradt fenn:
 New York, Jewish Theological Seminary (NY JTS 2232) 99v oldal. A szöveg korábban is ismert volt 

már, említi: Davidson, Israel: Parody in Jewish Literature, New York, 1907, 51. oldal 41. lábjegyzet; 
Rosenthal, Judah: „Anti-Christian Polemics from its Beginnings to the End of the Eighteenth 
Century.” In Areseth, II, 1960, 176. no. 219 (héberül); Benayahu, The Poet, 303. no. 249 (héberül).
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2. Illetőleg, hogy valóban egyedül a keresztény vallási közösség hitvilága volt-e 
a művek szerzőinek kizárólagos céltáblája?

2. Jehosua Segré paródiájának helye a zsidó irodalom történetében

Jézus személye meglehetősen ritkán bukkan fel a nyomtatásban is több tízezer 
oldalt kitevő rabbinikus irodalom lapjain. A késő ókori zsidó írásbeliség enciklo-
pédikus jellegű gyűjteményében, a babiloni Talmudban alakja mindössze néhány-
szor, és akkor is csak futólag kerül említésre.22 Személye mindössze egyetlen zsidó 
szövegben kerül az érdeklődés középpontjába, az úgynevezett Toledot Jesu („Jézus 
származása”) címet viselő szövegkorpuszban. A Toledot Jesu korpusz valójában szá-
mos, hosszabb-rövidebb verzióban létező, néhány alapelemre épülő, de ezeket 
meglehetős szabadsággal kezelő, átalakító, kombináló, folklorisztikus vonásokat 
felmutató legendaciklus,23 egyfajta Anti-evangélium vagy evangélium-paródia.  
A szöveg első lejegyzésére a kései antikvitásban vagy a kora középkorban kerül-
hetett sor, s – a szöveg felhasználásából ítélve – az eltérő szövegvariánsok az egész 
középkor folyamán közkézen forogtak, mind a Közel-Keleten, mind Európában.24 
Az elbeszélés szerint Jézus házasságon kívüli gyermekként született, fekete mágiát 
és mindenféle tiltott praktikákat használt fel ahhoz, hogy Izrael fiait tévútra vezes-
se, s az igaz Isten szolgálatától eltérítse, de végül küldetése mégsem járt sikerrel, 
gyalázatos halált kellett szenvednie, ami után nem várt rá feltámadás. Amint a kö-
vetkezőkben alkalmunk lesz megtapasztalni, a fenti témák az általunk elemzett hu-
moros, szatirikus paródiákban is állandóan visszaköszönnek majd.

Jézus törvénytelen származására Segré költeményének harmadik sorában törté-
nik utalás. Itt ezt olvashatjuk:

Bizony van neki (ti. Jézusnak) testalkata, csapásokkal sújtott (vö. 5Móz 21:23: Esz 7:10), 
nem hasonlíthatunk semmit a prostituáltjához.25

22 Jézus ábrázolásához a rabbinikus irodalomban lásd: Herford, Robert Travers: Christianity in Talmud 
and Midrash, London, Williams & Norgate, 1903; Maier, Johann: Jesus von Nazareth in der talmudischen 
Überlieferung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987; Schäfer, Peter: Jesus in the Tal-
mud, Princeton, Princeton University Press, 2007.

23 Ehhez lásd Yassif, Eli: „Toledot Yeshu: Folk-Narrative as Polemics and Self-Criticism.” In Peter 
Schäfer, Michael Meerson, Yaacov Deutsch (szerk.): Toledot Yeshu (“The Life Story of Jesus”) Revisited: 
A Princeton Conference, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 101–135.

24 A Toledot Jesu különböző szövegvariánsait Michael Meerson és Peter Schäfer 2014-ben adták ki. Lásd 
Meerson, Michael and Peter Schäfer: Toledot Yeshu. The Life Story of Jesus. Two Volumes and Database, 
Tübingen, Mohr Siebek, 2014. A szöveg történetéhez lásd még Schäfer, Peter, Michael Meerson, 
Yaacov Deutsch (szerk.): Toledot Yeshu (“The Life Story of Jesus”) Revisited:  A Princeton Conference, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2011.

25 Marx: „Polemical Manuscripts.” 275–276, az idézett vers a 275. oldalon található.
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Az idézett versben egyetlen részlete szorul további magyarázatra, mégpedig a pros-
tituált megnevezés. Mi keresni valója van e szónak, s vajon kire utalhat a fenti meg-
jelölés ebben az összefüggésben? Tudjuk, hogy Máriát, Jézus anyját már a Talmud 
hűtlen, házasságtörő asszonyként jellemzi (így olvashatjuk pl. a bT. Sabbat 104b ol-
dalán),26 máshol a talmudi szöveg összefüggésbe hozza személyét egy másik – „fod-
rásznőként”27 aposztrofált – Máriával, Paphos ben Jehuda szabados, kicsapongó fel-
ségével (így pl. bT. Gittin 90a).28 E tendencia nyomai másutt is felfedezhetők, így a 
Toledot Jesu szövegkorpusz korai, Keletről származó szövegvariánsaiban is találunk 
egy (habár még bizonytalan) utalást Mária erkölcstelen viselkedésére,29 ugyanak-
kor a promiszkuitás vádjával vagy tudatos házasságtöréssel azonban csak a szöveg 
kései variánsában, az ún. Huldreich-féle recenzióban találkozunk.30 A Huldreich-
féle szövegvariánsban – amely mai tudásunk szerint késő középkori vagy kora új-
kori eredetű – Mária házasságon kívüli kapcsolata, amelynek eredményeként Jézus 
világra jön, következetesen tudatos házasságtörésként van bemutatva és nem rajta 
esett erőszakként, ahogyan ez a többi szövegvariánsban szerepel.31 Máriát többször 
is szégyentelen teremtésként ábrázolja a szöveg, aki Joszef Pandora ha-Nocrival 
„paráználkodott,” gyermekeit pedig, Ózeás könyvének parafrazeálásával, „paráz-
naság fiaiként” (Oz 2:6)32 jellemzi.33

Mária házasságtörésének imént bemutatott előzményei alkalmas kiindulópon-
tul szolgáltak elemzett alkotásunk, Jehosua Segré költeménye számára. Hiszen 
ezen, az átlagos műveltségű zsidó olvasó számára jól ismert előzmények után elég-
séges volt szerzőnk számára az eredeti Jigdal költemény harmadik sorának végén 
rímként alkalmazott szóalak egyetlen betűjének megváltoztatása a kívánt, humo-
ros hatás eléréséhez. Az eredeti vers harmadik sorában ezt olvashatjuk: Nincs neki 
(ti. Istennek) testalkata és nem test ő; nem hasonlíthatunk semmit szentségéhez (קדושתו). Ez-

26 A szövegrész elemzéshez vö. Schäfer: Jesus. 16–17.
27 Szó szerint, „aki hajakat fésül.” 
28 Ehhez lásd Laible, Heinrich: „Jesus Christ in the Talmud.” In Gustaf Dalman: Jesus Christ in the Tal-

mud, Midrash, Zohar and the Liturgy of the Synagogue, New York, Arno, 19732, 1–102, különösen 18–19 és 
26–27. Vö. még Schäfer: Jesus. 17.

29 Lásd például Mária leírását egy korai, Jemenből származó kéziratban (New York JTS 6312). Közli 
Meerson: Toledot Yeshu. 2:66 (héber), 1:148 (angol).

30 John Gager szerint Mária csak a középkortól kezdődően válik negatív alakká a zsidó irodalomban. 
Gager, John G. és Mika Abuvia: „Some Notes on Jesus and his Parents: From the New Testament 
Gospels to the Toledot Yeshu.” In Ra̔ anan S. Boustan és mások (szerk.): Envisioning Judaism: Studies 
in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventeenth Birthday, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 2. 
kötet: 997–1017.

31 A Huldreich-féle szövegvariánshoz lásd részletesebben Yoffie, Adina M.: „Observations on the 
Huldreich Manuscripts of Toledot Yeshu.” In Peter Schäfer, Michael Meerson, Yaacov Deutsch 
(Szerk.): Toledot Yeshu (“The Life Story of Jesus”) Revisited: A Princeton Conference, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2011, 61–77, különösen 73.

32 A bibliai idézetek forrása: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás. 
Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Budapest, Magyar Biblia-Tanács, 1988 utánnyomás. Az idé-
zet ott a 2. fejezet 3. versben szerepel. 

33 Meerson: Toledot Yeshu. 2:241 (héber), 1:306 (angol).
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zel szemben Jehosua Segré szatirikus verziója így fogalmaz e helyütt: Bizony van neki 
(ti. Jézusnak) testalkata, csapásokkal sújtott, nem hasonlíthatunk semmit a prostituáltjához 
-mindössze egyet (ejtsd: kedusato קדושתו) Az eredeti szentsége szóalakban 34.(קדישתו)
len betűt kellett megváltoztatni a héberül nagyon hasonló hangzású (és egyébiránt 
közös etimológiájú) prostituáltja (קדישתו ejtsd: kedesato) alak eléréséhez. A קדושתו 
(kedusato) → קדישתו (kedesato) szópár antagonisztikus ellentéte az egész verssor-
nak humoros hangulatot kölcsönöz, ahogyan hasonló humoros szójátékokra épül a 
himnusz teljes szatirikus verziója is.

A Jigdal-himnusz egy másik szatirikus feldolgozásában további érdekes utalást 
találhatunk Jézus bűnös származására. A Juspal elil is met („Legyen megalázva a ha-
lott bálvány-ember”) tizedik sorában ezt olvashatjuk: „Hogyan jöhetne e világba Ádám 
vétkének bocsánata, egy olyan ember által, aki maga első volt a bűnösök között?”35 Az imént 
olvasott vers különösen érdekes lehet a számunkra, ha felismerjük, hogy e részlet 
Szent Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelében megfogalmazott elképzelésével 
látszik nyíltan polemizálni. A Római levél ötödik fejezetében (12–20. versek) így 
ír az apostol: „mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: 
azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.”36 Simson Cohen Modon 
előbbi megfogalmazása a páli szakasz értelmét látszik megkérdőjelezni. E ponton 
egyébként még a korszak kultúrtörténetéről amúgy jól tájékozott olvasóban is fel-
merülhet a kérdés: vajon a kora újkori, itáliai zsidóság az Újszövetség szövegét való-
ban olyan alaposan ismerte, hogy képes volt azzal az előbbi idézetben szereplőhöz 
hasonló mélységű, érdemi polémiát folytatni? Igen, kérdésünkre mindenképpen 
pozitív választ kell adnunk. Az Újtestamentum könyveinek (és nem csak az Evangé-
liumok szövegének) ismerete széles körben elterjedt volt a korszak itáliai zsidóságá-
nak körében, amint ezt az újszövetségi passzusokat támadó szakaszok gyakorisága 
is jól bizonyítja a korszak hitvitázó irodalmában. Hogy csak egy példát említsünk, 
a többször említett Jehosua Segré tudós tanára, a híres mantovai rabbi, R. Jehuda 
Briel (1643–1722) egy terjedelmes, a teljes újtestamentumi szöveget átfogó vitairatot 
hagyott hátra halála után.37

Az a gondolat, hogy Jézus Izraelt megtévesztette és tévútra vezette költemé-
nyünk hatodik sorában jut kifejezésre: „Méregtől átitatott (vö. Iz 14:29) prófétai szelle-
mét adta hamis tanítványainak és társainak.”38 E jellemzésen túllép a Szehok olam („A 
világ szégyene”) kezdetű költemény, ahol a következő leírást olvashatjuk Jézussal 

34 Marx: „Polemical Manuscripts.” 275–276, a vers a 275. oldalon található.
35 Az idézett mű egy verzióját szintén Alexander Marx adata ki: lásd Marx: „List of Poems.” 307–308, 

a vers a 308. oldalon olvasható.
36 Róm 5:19. 
37 Ez a nagy terjedelmű írás csak kéziratban maradt ránk. Eddig a mű tizenegy kéziratát sikerült beazo-

nosítanom. A szerzőhöz és egyéb polemikus/ apologetikus alkotásaihoz lásd: Krauss: Controversy. 
107, 208–209; Horbury, William: „Judah Briel and the Seventeenth-Century Jewish Anti-Christian 
Polemic in Italy.” In uő: Jews and Christians in Contact and Controversy, Edinburgh, Edinburgh Univer-
sity Press, 1998, 276–296; Lásd még Salah: La République, 99–103.

38 Marx: „Polemical Manuscripts.” 275–276, a vers a 275. oldalon olvasható.
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kapcsolatban: „Övé a gonoszság (נבלות), nem az erő és a hatalom,39 ‹‹mihelyt az alávalóság 
felmagasztaltatik az emberek fiai között›› (Zsolt. 12:9)”.40 Az utóbb idézett mondatban 
Jézus több lesz egyszerű hamis tanítónál, itt már-már „aljas gonosztevő” (איש עויל 
ejtsd: is avil), bűnöző, hogy egy másik szatirikus Jigdal-paródia szavait idézzük.41

Zsidó felfogás szerint Jézus legnagyobb bűne abba állt, hogy az örök érvényű, 
isteni Törvényt (Tórát) eltörölte, s helyette egy új (hamis) szövetséget hirdetett meg 
Isten és az emberek között. A gondolatot talán a legkifejezőbben Genazzanoi Elija 
Haim Jihdal El lo hu hai („Legyen elfelejtve a nem élő Isten”) című művének nyolcadik 
sora ragadja meg: „Halott Tóráját adta a házasságtörő népnek...”42 Egyébiránt Jézust 
már a talmudi elbeszélés is csalóként állítja be, aki Izraelt tudatosan félrevezette. 
Egy ismert talmudi anekdota utolsó mondatában43 Jézus állítólagos tanára, Jehosua 
ben Perahja így nyilatkozik tanítványáról: „Jézus varázslatot űzött, félrevezette és tévút-
ra vitte Izraelt.”44

Jézus halálára az általunk elemzett költemény nyolcadik sorában történik utalás: 
„Kivágatott mint halott, Szamaélnek adatott [...]”45 A szerző véleménye szerin Jézus 
cselekedeteinek büntetéseként kivágatott, נכרת (nikrat a héber eredetiben). Az előb-
bi kifejezés alapjául szolgáló karet terminus technikusként égi büntetést jelent a rab-
binikus joggyakorlatban, melyben olyan vétség büntetése gyanánt részesülhet az 
elkövető, amelyekért a világi bíróság halálra ítélné. A karet jelentheti ezek szerint, 
hogy a bűnös fiatalon (60 éves kor előtt) vagy gyermektelenül hal meg, illetve azt 
is, hogy a lelke halála után elkülöníttetik a többi emberétől.46

Költeményünkben azonban Jézust nem csak a kivágatás (karet) büntetését szen-
vedi el, a verssor második felében Szamáel angyalnak történő átadásáról olvas-
hatunk. Szamáel a halál angyala a rabbinikus írásokban, aki a talmudi korszaktól 
(5–8. sz.) kezdődően Róma és Edom „őrző angyalává” is válik. Érdemes tudnunk, 
hogy a rabbinikus irodalomban mindkét földrajzi kifejezés hamar a kereszténység 
szinonimája is lesz.

Jézust nem csak megölték, és zsákmányul Szamáélnek adták, parodisztikus mű-
veink és a Toledot szövegvariánsok e ponton egybehangzó tanúsága szerint soha 
többé nem kelt életre! A gondolat legszemléletesebb megjelenítést Genazzanoi 
Elija Haim Jihdal Elokim met („Legyen elfeledve a halott Isten”) című paródiájában ta-

39 Az Adon olam himnusz eredetije e ponton így hangzik: „Övé az erő és az uralom. ” (Pollák Mika fordí-
tása).

40 MS. London, British Library (LON BL 1105) 41r oldal.
41 A kifejezés Genezzanoi Elija Haim Jihdal El lo hu Hai („Legyen elfelejtve a nem élő Isten”) című művéből 

származik. Lásd Marx: „Polemical Manuscripts.” 276–277, az idézett vers a 277. oldalon található.
42 Marx: „Polemical Manuscripts.” 276–277, az idézett vers a 277. oldalon található.
43 bT. Szanhedrin 107b. 
44 A mondást idézi Maier: Jesus von Nazareth. 121.
45 Marx: „Polemical Manuscripts.” 275–276, az idézett részlet a 276. oldalon található.
46 Ta-Shma, Israel Moses: „Karet.” In Michael Berenbaum, Fred Skolnik (szerk.): Encyclopaedia 

Judaica, Detroit, Thomson Gale, 20072, 11. kötet: 806–807.
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láljuk: „A holtakat feléleszti [Isten] nagy kegyelmében, őt (ti. Jézust) kivéve, [mind] éneklik 
dicséretét.”47

3. A szatirikus költemények céljáról

Jehosua Segré Jihdal elil című költeményének iménti vázlatos bemutatása által némi 
fogalmat alkothattunk magunknak a polemikus paródiák legfontosabb jellem-
zőiről, s a különböző variánsok szerepeltetés révén volt alkalmunk szembesülni 
a műfaj népszerűségével is a kora újkori Itáliában. Dolgozatom utolsó részletében 
néhány, e szatirikus paródiák célkitűzését illető elméleti problémát szeretnék tár-
gyalni.

Még húsz évvel ezelőtt is bevett eljárásmódnak számított a zsidó–keresztény 
polemikus irodalom kutatásában erős korrelációt feltételezni a zsidó közösségre 
kívülről, a többségi vallás képviselői felől nehezedő nyomás és a zsidó szerzők po-
lemikus aktivitása között.48 E korábbi paradigma a keresztényellenes szövegeket 
kizárólag a többségi társadalom támadásainak kitett zsidó kisebbség védekező me-
chanizmusaként volt hajlandó kezelni és értelmezni. Polemikus írásművek – e régi 
felfogás szerint – azért íródtak (vagy azért állították őket össze), hogy közvetlen 
konfrontációk idején a zsidó fél számára mintegy „verbális arzenálként” készen-
létben álljanak. A középkori zsidó polemikus szövegek egy dán szakértője, Hanna 
Trautner-Kromann egy 1993-ban publikált könyvében még közvetlen kapcsolatot 
igyekezett kimutatni a zsidókra nehezedő nyomás (üldözések, kiűzetés, egyéb fi-
zikai vagy verbális erőszak megnyilvánulások) és az általuk használatos szövegek 
nyelvének stílusjegyei között.49

Időközben egy új paradigma van formálódóban, melyet – többek között – Dani-
el J. Lasker közelmúltbeli cikkei jelenítenek meg.50 Az új elképzelés már nem számol 
a két közösség öndefiníciójának folyamatos és közvetlenül „mérhető” egymásra-
utaltságával, s nem gondolja azt, hogy a zsidó közösség tagjai kizárólag védekezés-
képpen, az őket érő támadások válaszreakciójaként írtak, írhattak polemikus/ apo-
logetikus szövegeket. Így például időközben egészen nyilvánvalóvá vált számunk-
ra, hogy a zsidóság keresztényellenes polémiája a 9. században, mégpedig muszlim 
fennhatóságú területeken vette kezdetét, ahol keresztény részről a zsidók ellen irá-
nyuló elnyomással vagy erőszakos cselekedetekkel (legalábbis az adott korszakot 
érintően) biztosan nem kell számolnunk.51 Ha helyesen ítéljük meg – az észak-itáliai 
gettók kialakításával együtt járó fizikai szeparáció és az általa okozott frusztráció 
ellenére – a kora újkori zsidóság helyzete sem volt kifejezetten rossznak nevezhető 

47 Marx: „List of Poems.” 307.
48 A régi és az új paradigma viszonyához lásd pl. Lasker, Daniel J.: „The Jewish Critique of Christianity. 

In Search of a New Narrative.” In Studies in Christian-Jewish Relations, VI, 2011, 1–9.
49 Trautner-Kromann: Shield and Sword.
50 Lasker: „Jewish Critique.” 4–9.
51 Lasker: „Jewish Critique.” 5.
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a barokk Itáliában.52 Mindezeken túl azt is látnunk kell, hogy szatirikus-parodiszti-
kus formában íródott szövegeink valódi hitviták idején valójában használhatatlan-
nak bizonyultak, hiszen nem szolgáltak semmiféle, korábban ismeretlen racionális 
érvvel, pusztán retorikailag vagy irodalmilag nevezhetjük őket újításnak. Akkor 
miért keletkezett hát mégis meglepően sok hasonló tendenciájú mű az elemzett 
korszakban?53 Feltevésem szerint az ekkorra már tisztes múltra visszatekintő műfaj 
korszakunkban új funkciókkal bővült: bizonyos körök számára a polemikus tárgy 
szolgáltatta a szórakoztató irodalom igényeinek megfelelő irodalmi témát, mint ko-
rábban az állatmesék vagy az arab irodalomból kölcsönzött makámák; ezen túl a 
műfaj egyfajta „túlnyomási biztonsági szelepként” is működött a kor társadalmá-
ban. Ez alatt azt értem, hogy segítette a felhalmozott szociális feszültségek és a vele 
járó frusztráció lehetőleg civilizált keretek között történő levezetését.

Ugyanakkor a bemutatott művek korábban megismert paródiaszerű struktúrája 
további kérdéseket vet föl. Habár a műfaj meghatározása korántsem egyértelmű az 
irodalomelméletben, egy viszonylag jól használható modern definíciója szerint a 
paródia „egy olyan kulturális eljárásmód, amely egy másik kulturális produkciót 
vagy eljárásmódot némileg polemikus formában és felismerhető módon utánoz.”54 
Mivel az általunk bemutatott példákban kivétel nélkül egy-egy köztiszteletben álló 
zsidó liturgikus szöveg parodisztikus átalakítását láthattuk, önként adódik a kér-
dés: hogy mi volt e paródiák valódi célja. Biztosak lehetünk-e abban, hogy a köl-
temények szerzőinek vagy anonimitást választó társaiknak egyetlen célja Jézus és 
a kereszténység hitvallásának nevetségessé tétele volt? Nem kell-e mindezen túl a 
szövegek szándékolt „kétélűségével,” kettős irányultságával számolnunk? Vajon e 

52 A gettó-korszak (15–18. sz.) eltérő, olykor egymásnak homlokegyenest ellentmondó megítéléséről, 
illetőleg a kutatás legújabb tendenciáiról jó képet alkothatunk magunknak a következő tanulmá-
nyokból: Bonfil, Robert: „The Historian’s Perception of the Jews in the Italian Renaissance.” Revue 
des Études Juives, CXLIII, 1984, 59–82; Bonfil, Robert: „Change in the Cultural Patterns of a Jewish 
Society in Crisis. Italian Jewry at the Close of the Sixteenth Century.” Jewish History, III, 1988, 11–
30; Ruderman, David B.: Introduction. In David B. Ruderman (szerk.): Essential Papers on Jewish 
Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York – London, New York University Press, 1992, 1–39; 
Ruderman, David B.: „Cecil Roth, Historian of Italian Jewry. A Reassesment.” In David Myers and 
David B. Ruderman (Szerk.): The Jewish Past Revisited. Reflections on Modern Jewish Historians, New 
Haven, Yale University Press, 1998, 128–142; Ruderman, David B.: „The Ghetto and Jewish Cultural 
Formation in Early Modern Europe. Towards a New Interpretation.” In Anita Norich, Yaron Z. 
Eliav (szerk.): Jewish Literatures and Cultures. Context and Intertext, Providence, Brown Judaic Studies, 
2008, 117–127.

53 A minden bizonnyal legérdekesebb humoros, parodisztikus formájú, ám nem versben, hanem rímes 
prózában íródott szövegről, Jona ha-Cohen Rapa, Pilpul al zeman, zemanim, zemanehem („Érvelés az 
ünnepek, az ő ünnepeik [t. i. a keresztényeké] ellen”) című művéről jelen összefüggésben még szót 
sem ejtettünk. Jona Rapa keresztényellenes polémiája a peszahi haggáda szövegén alapult. Rapa 
szövegének keletkezési helyéhez és a mű datálásához lásd Dobos Károly Dániel: „A Jewish Atlas 
Marianus from the Eighteenth Century?” In Constanza Cordoni, Gerhard Langer (szerk.): “Let the 
Wise Listen and Add to their Learning” (Prov 1:5): Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 75th 
Birthday, Berlin, Boston, De Gruyter, 2016, 653–675.

54 „[...] any cultural practice which makes a relatively polemical allusive imitation of another cultural 
production or practice.“ Dentith, Simon: Parody, London, Routledge, 2000, 37.
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jelenség – szent szövegek parodizálásának – korszakunkban feltűnően gyakorivá 
váló felbukkanása nem a növekvő szkepszis vagy a mindkét vallás hagyományos ta-
nításával szemben megfogalmazott elutasító kétely első jelei-e? S vajon anakroniz-
mus-e az imént leírt jelenséget a judaizmus tradicionális formája elleni támadásként 
értelmeznünk?

Azt gondolom, nehéz egyértelmű felelettel szolgálnunk a fent megfogalmazott 
kérdésekre. Irodalomkritikusok évszázadok óta vitatják – láthatólag meggyőző 
eredmény nélkül – azt a kérdést, hogy az irodalmi paródia az általa utánzott szö-
veget vajon minden esetben kritizálja és támadja, vagy egyszerűen csak az általa 
nagyra becsült irodalmi hagyomány részeként más formában (humorosan vagy 
szatirikusan) továbbírja. Kérdésünket absztraktabb formába öntve, vajon a paró-
dia szubverzív vagy konzervatív irodalmi formának tekinthető-e?55 Ugyanakkor 
azt gondolom, hogy a fenti kérdés elöntésében nagy segítségünkre lehet Mihail 
Bahtyinnak a középkori és a reneszánsz újkori paródiák természetére kiterjedő 
zseniális analízise. Bahtyin Rabelais a nevetés történetében című esszéjében azt állítja, 
hogy a középkor latin vagy újlatin nyelvű parodisztikus alkotásai mindig egyfajta 
ellenkultúrát hoztak létre: „A középkori vidámság [...] mintegy ellenvilágot épít a maga 
számára a hivatalos világgal, ellenegyházat a hivatalos egyházzal, ellenállamot a hivatalos 
állammal szemben.”56 Azt hiszem Bahtyin végkövetkeztetése esetünkben is megállja 
a helyét. Zsidó szerzőink valami hasonlót próbálnak meg saját, zárt világukban ki-
építeni. Egyrészről, az átlagos műveltségű zsidó olvasó számára legismertebb zsidó 
szövegek parodizálásával alkotásaikat „könnyen fogyaszthatóvá” teszik olvasókö-
zönségük számára, akik keresztény szomszédaik viselt dolgain kívánnak szórakoz-
ni, ugyanakkor, éppen a hagyomány szent szövegeinek kifigurázásával láthatatlan 
falakat is emelnek olvasóik és a rabbinikus elit csoportjainak uralkodó ideológiája 
közé. Mintegy láthatatlan „középutat” építenek ki a zsidóság hivatalos, tradicioná-
lis formái és keresztény szomszédaik kultúrája között...

55 A vitához, kizárólag ízelítőül, a teljesség igénye nélkül Dentith: Parody. 32–54. Orr, Gili: The 
Medieval Alpha Beta de Ben Sira I (“Rishona”): A Parody of Rabbinic Literature or a Midrashic Commentary 
on Ancient Proverbs? MA dolgozat, University of Amsterdam, é.n., 28–36. http://dare.uva.nl/cgi/arno/
show.cgi?fid=142492 Letöltve 2016. február.17.

56 Bahtyin, Mihail: „Rabelais a nevetés történetében.” In uő: Francois Rabelais művészete, a középkor és a 
reneszánsz népi kultúrája, Budapest, Európa, 1982, 77–179, különösen 112.
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4. Függelék

Ének, mely vallásunk alapelveit, a 13 hitágazatot tartalmazza. Szerzője: Dániel ben 
Jehuda. (Pollák Miksa fordítása)57

1.  Magasztaltassék az élő Isten és dicsőítessék, aki létezik, de nincs határideje 
létének.

2. Ő egyetlen, de nincs oly egység, mint az Ő egysége; rejtélyes és nincs vége 
egységének.

3. Nincs neki testalkata és nem test ő; nem hasonlíthatunk semmit szentségé-
hez.

4. Kútfeje minden dolognak, ami teremtetett; ő az első, de nincs kezdete elsősé-
gének.

5. Íme Ő ura a világnak; minden teremtményben mutatja nagyságát és uralmát.
6. Fényes prófétai szellemét adta kiválasztott férfiainak és a dicsőknek.
7. Nem támadt Izraelben több olyan próféta, mint Mózes, aki látta az Ő alakját.
8. Igaz Tórát adott Isten népének e prófétája által, ki házának meghittje volt.
9. Nem cseréli el, és nem változtatja meg törvényét az Úr az örökkévalóságig egy 

másikkal.
10. Átlátja és ismeri titkainkat, látja a dolog végét keletezésében.
11. Megjutalmazza a kegyes embert cselekedete szerint, rosszat jutatott a gonosz-

nak gonoszsága szerint.
12. Elküldi idők végén fölkentünket, hogy megváltsa azokat, kik várják végső 

segítségét.
13. A holtakat feléleszti Isten nagy kegyelmében. Áldassék örökkön örökké di-

csőséges neve!

Jehosua Segré: Jihdal elil („Legyen elfeledve a halott bálvány”) kezdetű szatirikus költe-
ménye (Dobos Károly Dániel fordítása)

1. Szűnjék meg (vö. Iz 53:3), és legyen elfelejtve a nem-élő Isten, aki létezik, de 
határideje van a létének!

2. Nem egyetlen, s nem is egység, felakasztották (vö. 5Móz 21:23: Esz 7:10), s ez 
lett egységének vége. 

3. Bizony van neki testalkata, csapásokkal sújtott (Bír 20:39, 2Móz 12:23-27), 
nem hasonlíthatunk semmit a prostituáltjához.

4. Minden teremtett dolog lerombolása, koldus ő, s nincs olyan szegénység, 
mint az övé.

5. Nem a világ ura, s minden teremtmény hirdeti keresztre feszítését és halálát.

57 Avodát Jiszroél – Izráel istentisztelete. Imádságos könyv a tanuló ifjúság és a nagy közönség számára. Fordította 
és magyarázatokkal ellátta: Pollák Miksa, Budapest, MIOK, 19872.
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6. Méregtől átitatott (vö. Iz 14:29) prófétai szellemét adta hamis tanítványainak 
és társainak.

7. Nem támadt Izraelben többé olyan bolond, mint „ez”, aki elpusztította az Ő 
képét.

8. Kivágatott mint halott, Szamaélnek adatott árulója által, ki házának kedvence 
volt.

9. Nem cseréli el, és nem változtatja meg törvényét az Úr az örökkévalóságig egy 
másikkal.

10. Átlátja és ismeri könyveinket, látja a dolog végét keletkezésében.
11. Az üres embernek megfizetett tettei szerint, rosszat jutatott a gonosznak go-

noszsága szerint.
12. A félelem uralmának (vö. Jer 50:38) végeztével elküldi hamis Messiásukat, 

hogy elpusztítsa azokat, akik segítségének nyilaiban (vö. 2Kir 13:17) remény-
kednek. 

13. Meghalt, nem éleszti föl népe nagy kegyelmében, átkozott legyen örökkön-
örökké „dicsőséges” neve! 

Abstract

„Are you laughing at yourself?”
Early Modern, Jewish polemical texts written in parodic form

An interesting new genre began to emerge in the long-established history of Jewish, An-
ti-Christian polemical writing in early Modern Italy: highly venerated texts of the Jewish 
religious tradition (e.g. liturgical hymns like Jigdal or Adon olam, or the ritual of the Seder 
night, called Haggadah of Pessah) started to be rewritten in a new form, recast as textual 
parodies, ridiculing the person of Jesus or the basic tenets of Christian faith.

In the first part of my paper I will present an interesting case study by describing and 
contextualizing a prominent example of this emerging new genre in the history of Jewish 
polemical literature: the poem entitled Jihdal Elil (“Let the non-living idol god pass away”) 
by Yehoshua Segré (1709–1798) – a parodic version of the original Jigdal hymn. 

Following a brief presentation of one of the most amusing masterpieces of the genre, in the 
second part of my essay, I will illuminate the possible Sitz im Leben of this newly established 
and somewhat odd form of polemical writing.
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