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A MESSIANIZMUS

A messiás szó a héber ָמַׁשח (másah) radikálisból származik, amelynek jelentése: 
’felkenni’. A terminust nehéz definiálni, de mindenképpen egy olyan eljövendő 
alakot jelöl, akit Isten hatalommal ruház fel arra, hogy a történelemnek egy adott 
végpontján, az eszkatonban, fellépjen, az ő képviselőjeként működjön és valami-
lyen pozitív tevékenységet hajtson végre Izrael üdvtörténetében. Az ókori zsidó 
iratok tanúsága szerint a messiás személye és feladatai diffúz jellegűek: szerepét 
nem lehet pontosan meghatározni, mert nem minden esetben szabadító,1 s nem 
is mindig uralkodó,2 hiszen találkozhatunk próféta-szerű és papi messiással is.3 
De az eredeti ’felkent’-jelentés háttérbe is szorulhat, ugyanis az eszkatologikus 
messiási alakoknál a felkenés mozzanata gyakran eljelentéktelenedik.4

A judaizmusban különféle szereppel bíró szabadító alakok bukkannak fel, noha 
a legtöbb esetben a Dávid házából származó eljövendő ideális királyt jelöli, aki Isten 
királyságát alapítja majd meg az eszkatonban. Maga a messiásvárás is a monarchia 
idejére vezethető vissza, amikor az „eszményi” dávidi dinasztia helyreállításában 
reménykedtek az i.e. 8–7. századi próféták: Jesája, Mikeás vagy Jeremiás, akik egy 
új Dávid megszületését (Jes 7:14; Mik 5:1–6) vagy kisarjadását (Jer 23:5–6) látják 
a nem túl távoli jövőben, aki igazságos lesz s méltó a dávidi királyi névre. Az 
ideális uralkodó eljövetelébe vetett remény az idő előrehaladtával azonban egyre 

1 A qumráni ún. dualisztikus messiásvárás tanító és engesztelő szereppel bíró papi messiása, 
az Igazság Tanítója is ilyen alak; ld.: Damaszkuszi Irat, CD 12:23–13:1; valamint a rabbinikus 
szövegekben a dávidi szabadító mellett megjelenő szenvedő efraimi messiás, aki a végső 
harcban esik el, ld.: Tg. Toszefta Zakariás 12:10 és bSzukká 52a.

2 Szintén Qumránban a papi és a prófétai messiás, de a rabbinikus efraimi messiás sem uralkodó 
alak.

3 Így Qumránban, a papi messiással, ld.: Damaszkuszi Irat CD 12:23–13:1, a Közösségi Szabályzat 
(1QS) pedig említést tesz két messiásról, az ároniról (papi) és izraeliről (jákobi, értsd királyi), 
emellett a prófétáról (9–11).

4 Ld.: SCHrEIBEr (2000): 29–32.
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reménytelenebbül tolódik a távoli jövő felé. Az eljövendő eszményi uralkodó képe 
mindinkább eszkatologikus alakká kezd válni, mégsem lesz teljesen transzcendens, 
hiszen a mainstream zsidó elképzelés szerint a történelem5 keretein belül6 fog 
bekövetkezni szabadítása, amely a Kivonuláshoz hasonlítható szabadító tett lesz.7

A TArGUMOK

A targumok8 szóbeli hagyományozása megelőzi a Második Templom pusztulását 
(i.sz. 70 előtt). A Genesis Rabba 36:8 szerint a fogságból visszatérő zsidók már nem 
voltak képesek megérteni a HB szövegét, ezért szükséges volt, hogy az akkor beszélt 
nyelvet, az arámit használják fel erre a célra, hogy a szent szöveget lefordítsák. Már 
Ezra idejében, az i.e. 5. században, amikor az arámi lingua francává vált, világossá 
kellett tenni a zsidó nép által nem értett héber szöveget.9 Századokkal Ezra után 
születtek meg az ún. targumok (’fordítások’),10 a HB arámi nyelvű fordításai, 
amelyeket a 3-4. század körül kezdtek el írásba foglalni.11

Sokféle targum létezik, de mi most csak a bennünket foglalkoztató két fordí-
tásra, a Jonatán Targumra (innentől: TJO) és az Írásokhoz készült targumokra 
fókuszálunk, hiszen a Jesájához készült arámi fordítás az előbbi, míg az Énekek 
énekéhez készült fordítás az utóbbi korpuszba tartozik.

A TJO az egyetlen hivatalos arámi fordítás, amely a Prófétákhoz készült.  
A babiloni Talmud tanúsága alapján Babilóniában fogadták el, de palesztinai eredetű, 
továbbá egy tannaitikus hagyomány szerint Jonatán ben Uzziél szerkesztette össze 
„Haggáj, Zakariás és Malakiás szájából”, utalva ezzel a prófétai láncolatra.12 Ide 

5 KLAUSNEr (1955): 520.
6 Ezalatt azt értem, hogy a messiási kor az emberi történelem végén fog elérkezni, történelmi, 

politikai események következtében, a messiási uralom pedig földi királyság lesz, emberi 
uralkodó alatt.

7 Számos rabbinikus szöveg a messiást második Mózesként mutatja be, ld.: pl. Exodus Rabba 
1:26.

8 Héberül targumím, ’fordítások’, amely alatt a HB korai zsidó, arámi nyelvű fordítását értem.
9 A zsidó hagyomány Nehemiás 8:8 alapján (bMegillá 3a) Ezra idejéig vezeti vissza a HB arámi 

fordítását. Ezzel egyetért a kutatás, de itt még nem írott targumokról beszélünk, csupán 
szóbeli hagyományozásról, ld.: MCNAMArA (1976): 857–861. Viszont Pinchos CHUrGIN 
(1907) elutasítja ezt a tradíciót: 38.

10 Itt a szóbeli hagyományt értjük, amely legalább már az i.sz. 1. századra visszavezethető, amikor 
a zsinagógákban elindulhattak a HB rendszeres felolvasásai és arámi nyelvű értelmezései, 
ld.: LEVINE (1988): 5.

11 Legalábbis a TO és TJO redakciója és hivatalos elismerése a 3-4. században mehetett végbe, 
Babilóniába kerülésük után, ld.: LEVINE (1988): 23.

12 Ld.: bMegillá 3a. Az utolsó bibliai próféták adták át szóban Jonatánnak, aki leírta, folytatva 
ezzel a láncolatot. Ez a legenda egyfajta legitimitást nyújtott a targum számára.
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tartozik az általam kiválasztott TJ 53, amely azonban fordításában sokkal inkább 
parafrázis, mint literális fordítás.

Az Írásokhoz készült fordításokat – eredetüket és nyelvezetüket tekintve – hete-
rogenitás jellemzi, redakciójuk pedig az 5–8. század között ment végbe. Ide tartozik 
az általam kiválasztott Énekek éneke Targum, amely az ún. Öt tekercshez (hámés 
megillót) készített arámi fordítások egyike.13 A szöveg nem tekinthető hivatalos 
fordításnak, de nagyon népszerűnek mondható, tekintve a fennmaradt kéziratok 
számát. Szerzője jól ismerhette a rabbinikus irodalmat, mivel igen sok átfedés 
vehető észre a targum és az Énekek éneke Rabba között, továbbá lehetséges, hogy 
önállóan alkotta a szöveget, hiszen rendkívül koherens, összefüggő történetként 
értelmezi az Énekek énekét, amely a Kivonulástól egészen az eszkatonig tart, s 
ezalatt végig a messiásra, a végső szabadítóra koncentrál.14 A mű végső formája a 
7-8. századra datálható, mivel a szöveg sokat elárul arról, mely korban keletkez-
hetett – ez pedig az iszlám kora.15

A TArGUMOK MESSIANIZMUSA

A targumok két típusát különböztethetjük meg, amennyiben a messianizmus 
témáját és ahhoz való viszonyukat vizsgáljuk. Az első típusba tartozik a TJO, mely 
messianizmusában visszafogott, hiszen egy korai és szöveghű fordításról van szó. 
Samson Levey megjegyzi, hogy a próféták eszkatologikus jövendölései ellenére a 
TJO rendkívül kevés messianisztikus szöveghelyet tartalmaz,16 s még a Zak 9:9-et 
sem tekinti a messiásra vonatkozó locusnak. Ez az adat is mutatja, a targumista 
mennyire ragaszkodott a literális fordításhoz s csak olyan szöveghelyeket inter-
pretált a messiásra „szabottan”, ahol ez bizonyos oknál fogva elkerülhetetlen volt, 
így pl. a TJ 53 esetében.

Az Írásokhoz írt targumok, mivel késeiek, parafrázisok s messianisztikus 
értelmezésekben bővelkednek, még olyan szöveghelyeken is, amelyeket korábban 
nem a messiásra interpretáltak. Ennek egyik legjobb példája a TÉ, amely messiás-
értelmezéseit nem exegetikai alapon fejti ki – hiszen az Énekek énekében nem 

13 Az Öt tekercs öt rövid bibliai könyvet takar (Énekek éneke, rút, Eszter, Siralmak, Prédikátor), 
amelyeket egy-egy ünnep alkalmával olvasnak fel, az Énekek énekét Peszáh idején.

14 Az Énekek éneke messianisztikus értelmezése összefügg a Peszáhhal, melynek alkalmával 
már a 7. századtól kezdve felolvasták, mivel a könyvet üdvtörténetként értelmezték, al-
legorikusan Isten és Izrael kapcsolatának történeteként, amely elkezdődik a Kivonulással, 
az első szabadítással és majd az eszkatonban a végső szabadulással fejeződik be.

15 Többek között erre mutatnak az arabizmusok és Jismaél nevének említése, aki a HB-ban az 
arabok őse.

16 LEVEY (1974): 134.
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találhatunk sem a messiásra, sem a végidőre való utalást –, fordítása már sajátos 
értelmezés, mégpedig parafrázis, a midrásokra jellemző interpretáció.

Mint említettük, nem lehet koherens „messiás-dogmát” kiolvasni a targumokból, 
hiszen a benne fellelhető messiási elgondolások diffúz jellegűek. Egyfelől népi szin-
ten terjedt el egy fellelkesült várakozás a királyi messiással kapcsolatban, amelynek 
eredete a HB-ban található. Ez egy jövőben elérkező királyi messiás alakot vár, 
aki közvetlenül fog beavatkozni a történelem színpadán és politikai felszabadulást 
hoz Izrael számára. Ez a messiáskirály a távolabbi jövőben elérkező eszkatologikus 
alakként először az i.e. 1. század közepén Salamon zsoltáraiban (17., 18. fejezetek, 
17:23–41) bukkan fel.17

A késő antikvitásban, a hurbán (i.sz. 70) után, a Tizennyolc áldásban,18 a messiás 
dávidi leszármazású földi királyként tűnik fel, az eljövendő messiási uralom pedig, 
mint a dávidi, ideális királyság helyreállítása. Az érdeklődés láthatóan a politikai 
szabadulásra helyeződik: a messiás feladata a római uralom alóli felszabadítás és 
egy politikailag független állam megalapítása, így az Amidából jól kiérződik a 
politikai függetlenség iránti vágy.19

Úgy tűnik, a korai targumok az Amida irányvonalát követik.20 Az eszkaton 
azonban mind részletesebben rajzolódik ki előttünk, az idő haladásával a messiás 
alakja egyre természetfelettibbé válik: megjelenik a Góggal és Magóggal vívott 
végidőbeli harc, az efraimi szenvedő messiás, Illés, a messiás előhírnöke, ő maga 
pedig a földi világtól elrugaszkodó, természetfölötti figura lesz.21 Ennek az átala-
kulásnak az egyik legszembetűnőbb szövege a TJ 53.

Másfelől, ezen alulról jövő elképzelések mellett vannak jelen az akkori 
mainstream, a zsidóság irányvonalát képviselő rabbinikus szövegek, amelyek 
kezdetben nem ilyen lelkesek a messiás eljövetelét illetően, hiszen csak elvétve utal-
nak rá.22 Az érdeklődés hiánya azt mutatja, hogy a messianizmus háttérbe szorult 
s nem kapott központi szerepet a rabbinikus judaizmusban. Ennek legfőbb oka 
a messianisztikus mozgalmak sorozatos megbukásából való kiábrándultság.23 Az 
utolsó kísérlet, Bar Koszibáé (i.sz. 132–135), akit messiásként ünnepeltek (köztük 

17 A Salamon zsoltárai ószövetségi apokrif mű, 18 zsoltárból áll, feltehetően i.e. 63–30 között 
keletkezett. Az „a felkent úr” (χριστός κύριος) kifejezés a messiáskirály címeként először a 
Sal.Zsolt. 17:32-ben jelenik meg, ld.: WrIGHT (2007): 48.

18 Héber nevén Semone eszré (’tizennyolc’) avagy Amidá (‘állva’, értsd: állva kell imádkozni). 
A zsidó liturgiában a legfőbb ima, napi három alkalommal el kell mondani. Valószínűleg az 
i.sz. 1. században keletkezhetett, ld.: SCHÜrEr (1987): 455–463.

19 Az Amidá messianizmusáról ld.: KIMELMAN (1997): 313–320.
20 TO Gen 49:10–12, Num. 24:17–24; T PszJ Gen 49:10–12; TJO Jes 4:1; 11; TZSOLT 21:1–8; TSIr 4:22.
21 TF Num 11:26; TNI Dt 30:4; T PszJ Kiv 40:9; Num 24:17–24; TJO Jer 23:5–6; Zak 6:12–13.
22 A korai rabbinikus szövegek alatt értendő a Misna és a tannaitikus midrások, amelyekben 

(pl. Mekhilta de Rabbi Jismaél) a messiásra történő utalások véletlenszerűek és elszórtak.
23 ALEXANDEr (2007): 227–244.
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rabbi Akiva is),24 s aki messiásként ünnepeltette magát, sikertelenül végződött.25 A 
rabbinizmus ezután egy időre elfordult a messianizmustól: a jövőbe vetett remény 
helyett a jelenre összpontosítottak, ez legjobban a 3. század elején összeszerkesz-
tett Misnából tűnik ki, melyben alig találunk messianisztikus utalást26 s inkább a 
mindennapok halákhikus problémáira fókuszál.

A jelen problémái felé való fordulás elengedhetetlennek bizonyult, hiszen csupán 
ez tarthatta fenn a 70 után óriási kataklizmát átélt zsidó közösséget. A rabbinizmus 
szembe is fordult a populáris messianizmussal, s így az azt képviselő targumokkal 
is, mert nem érezte magáénak (jMegilla 4:1).27 Ugyanis azok színteréül elsősorban 
a zsinagóga szolgált s nem volt helye a tanházban (bét hamidrás). Másrészt, a 
kialakulóban levő kereszténység maga is jelentős messianisztikus mozgalomként 
funkcionált, amelyben kulcsszerepet kapott Jézus messiási mivoltának visszave-
zetése a Szentírásra, akinek eljövetelét a próféták előre megjövendölték. Ennek 
fényében nem nehéz elképzelni, miért játszott csupán marginális szerepet a korai 
rabbinikus irodalomban a messianizmus.

Mindazonáltal az amórai korban28 (5–6. század) a két Talmudban és a későbbi 
midrásokban újra megjelenik a messianizmus iránti érdeklődés.29 Felmerül a kérdés 
a tanházban a messiás elérkeztét, s nevét illetően.30 A rabbik is átveszik a populáris 
messiási nézeteket, de ezeket egy sajátos rabbinikus messiás-doktrína fogja magába 
olvasztani.31 Egyes targumi szövegekben ez a jellegzetes rabbinikus eszkatológia 

24 rabbi Akiva a jeruzsálemi Talmud szerint a Num 24:17 próféciáját („egy csillag támad 
Jákóbból”) messianisztikusan értelmezte és Bar Koszibára (’a csillag fia’) értette, ld.: jTáánit 
4a, SCHÄFEr (2003): 1–23.

25 Ld.: Uo. A sikertelenség keserűségét jól érzékelteti Bar Kosziba nevének Bar Kozibá-vá 
változtatása, melynek jelentése: a ’hazugság fia’. Ld.: Siralmak Rabba 2:4.

26 Két helyen említi a dávidi messiást: a mBerákhót 1:5-ben és a mSzótá 9:15-ben.
27 A Misna korlátozza, milyen (ne) legyen az arámi fordítás tartalma, amelyet a zsinagógában 

olvastak fel, ld.: a mMegillá 4:9-ben a Lev 18:25-tel kapcsolatban. Ld.: ALEXANDEr (1983): 
14–28.

28 Az amórai kor az ún. amórákról (héberül amóráim, az amar: ’beszélni’ gyökből), a 3–6. 
század között élő törvénymagyarázó, palesztinai s babilóniai bölcsekről kapta a nevét.

29 Pontos magyarázatát nem ismerjük. P. S. Alexander szerint a korban megélénkülő történeti 
és aggádikus érdeklődés s a mindinkább teret hódító apokaliptikus várakozások miatt. Ld.: 
Uő.: 227–244. A történeti érdeklődés és az apokaliptikus irodalom befolyása legjobban a 
TÉ-ben figyelhető meg.

30 A bSzanhedrin 98b számos lehetőséget felajánl a messiás nevét és eljövetelét illetően, mu-
tatva, hogy a messiási érával kapcsolatosan semmi sem bizonyos. Továbbá, egyesek meg is 
kérdőjelezték a messiás elérkezését, így Hillél véleménye szerint az már eljött Hizkijjá idején, 
ld.: bSzanhedrin 98b.

31 Ilyen a harcos dávidi messiás alakjának Tóra-tudóssá alakítása (ld.: jSzanhedrin 2:3; bBerákhót 
4a), a messiás eljövetelének bizonyos morális feltételekhez kötése (micvák betartása, ima, 
jámbor magaviselet, ld.: bJómá 19b), valamint a harc s a lázadás elítélése (bKetuvót 111a). 
Ezek befolyásolják a TÉ messianisztikus szemléletét.
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mutatkozik meg, legtisztábban a TÉ-ben, mely ezért minden valószínűség szerint 
rabbinikus miliőben keletkezhetett.32

A SZÖVEGEK

A JESÁJA 53 TArGUM

A TJ 5333 a hagyományos zsidó messiási eszmét tükrözi, de árnyaltabb módon. 
Ugyanis, a targumista messiás-portréja egyrészt a hagyományos zsidó messiás-
király ábrázolásából, másrészt pedig a Qumránból eredeztethető messiás-alakok 
reprezentációjából tevődik össze. Egyrészt, megítéli a népeket, az igazakat felmenti, a 
gonoszakra lesújt, hadvezérként legyőzi népe ellenségeit, istenfélelemben és békében 
uralkodik Izrael felett. Másrészt viszont, a targumista a Templom helyreállítója-
ként, a Törvény tanítójaként és Izrael közbenjárójaként ábrázolja a messiás alakját.

Megfigyelhető, hogy a targumban a Szenvedő Szolga alakja hogyan alakul 
át győzedelmes messiás-figurává, aki felülemelkedik minden szenvedésen.  
A gyötrelem és megaláztatás, amelyek a Szolgát sújtják a héber szöveg szerint, végül 
szégyenteljes halálban végződnek. Ezek a megpróbáltatások azonban a targumban 
másokat érnek, miként a halál is: Izrael közösségét, a pogány népeket, illetve magát 
a Templomot, amely elpusztul.34

Az egész fejezetből kimarad a szenvedés és halál a messiásra vonatkozóan, ame-
lyet az is bizonyít, hogy az „átadja a lelkét a halálnak” kifejezés után a szöveg arról 
beszél, hogy a bűnösöket (lázadókat) a Törvényre tanítja, közbenjár a bűneikért 
és Isten az ő kedvéért bocsát meg nekik – azaz nem hal meg.35

Nincs tehát nyoma a messiási szenvedésnek, amelynek a keresztény értelmezés-
ben központi szerep jut, hanem ellenkezőleg, a targum a messiás diadalmenetét 
mutatja be. E polemizáló és defenzív reakció mellett azonban a TJ 53-ban megtalál-
hatjuk a hagyományos zsidó messianisztikus teológia alapelemeit is, amelyek magára 
a HB-re vezethetőek vissza. Ez az ábrázolás a zsidó messianizmus fokozatos belső 

32 A targumi népi messianizmus teljes rabbinikus átdolgozásával lehet itt dolgunk, ezt vizsgálom 
részletesebben dolgozatomban a TÉ elemzésénél.

33 Az arámi szöveghez Alexander SPErBEr (1962): 107-109.o. szövegkiadását használtam.
34 A pogány népekre és királyságokra vonatkozóan: TJ 53:3; Izraelre: TJ 53:3–4; a Szentélyre: TJ 

53:5, SPErBEr (1962): 107–108.
35 Az, hogy a messiás nem adja életét áldozatul Izrael bűneiért, polemikus reakció lehet a 

kereszténység felé. Ld.: BrAUDE, (1968): 676–683. Maga a TJO azonban utal a messiás halálára 
a Zakariás Targum 12:10-ben (párhuzama a bSzukká 52a), ahol az ún. efraimi messiás (vagy 
józsefi messiás= יוסף בן משיח) a Góg elleni harcban elesik Jeruzsálem kapuinál. Ld.: SCHÄFEr 
(2012): 236-37.
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fejlődésével bontakozott ki, s nem feltétlenül külső hatásra, amelyet a keresztény 
messiási ideológia gyakorolt a zsidó messiási elképzelésekre.

Most ezeket az elemeket szeretném kiemelni a forrásszövegünkből,36 amelyek 
a TJ 53 messiásról alkotott elképzelését tükrözik.

Legelőször, a TJ 53 a messiást eszményített királyként mutatja be, aki felma-
gasztaltatik, továbbá sikeres és erős lesz (TJ 52:13), ráadásul kinézete sem hét-
köznapi (TJ 53:3). Ezenkívül fontos, hogy győzedelmes harcosként jelenik meg, aki 
dicsőségesen jön el, sok népet szétszór és a királyok elnémulnak előtte (TJ 52:15), 
továbbá összegyűjti Izrael maradékát a fogságból (TJ 53:9), végül legyőzi Izrael el-
lenségeit és szétosztja a zsákmányt (TJ 53:12-13). Másik lényeges királyi funkciója 
a bíráskodás: a messiás bíróként ítélkezik igazak és gonoszak felett: az igazakat 
megjutalmazza (TJ 53:12), míg a gonoszakat a Gyehennára veti (TJ 53:10). Ezenkívül 
figyelemreméltó az a feladatköre is, mely szerint felépíti a Templomot (TJ 53:6). 

Ezek alapján elmondható, hogy a targumista a dávidi királyi messiás portréját 
tárja elénk, aki védelmezi a szenvedő és megalázott Izraelt, igazságosan ítélkezve 
megbünteti a gonoszat, az igazat pedig megjutalmazza, hadvezérként legyőzi a ki-
rályságokat, Izrael ellenségeit, népe maradékát összegyűjti a fogságból, helyreállítja 
Izrael dicsőségét. A targumista a messiás alakját a hagyományos zsidó messiási 
teológia szerint alakítja át: győzedelmes alakká változtatja, aki elsősorban hadvezér 
és bíró, politikai szabadító, amelyek elsősorban a HB jesájai (Jes 11) és jeremiási (Jer 
23:5-6) jövőbeli idealisztikus királyportréjából fakadnak.37 A targumista a HB Jes 
11 “hajtás” és Jer 23:5-6 “sarj” képeit alkalmazza messiás-képének kialakításakor, 
így mikor a messiás igazságos bíró képében lép fel, a jeremiási és jesájai funkciókra 
asszociál, továbbá a messiás, mint a Templom felépítője Zakariás igaz Sarjával 
hozható kapcsolatba.38 Sőt, ahogyan Jeremiás és Zakariás, úgy a targumista is 
Dávid leszármazottjának tekinti a messiást, mivel a Sarjjal azonosítja.39

Ugyanakkor van két fontos funkciója is, amelyek nem ezekre a prófétai szöveg-
helyekre mennek vissza: az egyik a közbenjárói, a másik a törvénytanítói feladatkör. 
A tanítói funkció egyrészt a qumráni Törvény Tanítójára,40 másrészt pedig Deu-
tero-Jesajára vezethető vissza, ahol a Szolgának tanítói szerepköre van. A messiás 
tanítói tevékenysége összefügg a megbocsátással, ugyanis a messiás tanításához 

36 Az eredeti arámi szöveg fordítását a tanulmány végén közlöm.
37 A Jes 11 hajtásának és a Jer 23:5-6 sarjának feladatköre megegyezik a targum messiásának 

funkcióival, továbbá a targum mindkét homályos terminust következetesen a messiás címmel 
cseréli fel.

38 Ld.: Zakariás 4:9–10; 6:13.
39 Mivel a targum a sarjat a messiással azonosítja, a messiást pedig Dávid utódjának tekinti (vö. 

TJ 11:1). ld.: CHILTON (1987): 28.  
40 Ennek személye összekapcsolódott a papi „ároni” messiáséval, akinek feladata a Törvény 

tanítása volt.
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(ulpánéh) vagy szavához (pitgámóhi) – amely kifejezések párhuzamban állnak 
egymással – való ragaszkodás váltja ki a bűnök megbocsátását, vagyis a messiás 
azzal, hogy Izraelt a törvényre tanítja, a gonoszokat megtérésre és bűnbánatra 
sarkallja, arra, hogy a Törvény szolgáivá váljanak. Ekkor pedig magától az Istentől 
nyerik el a bűnbocsánatot.

Meggyőződésem, hogy a targum értelmezése a qumráni tekercseken és Salamon 
zsoltárain át egészen a Jes 42:1–4 leírásáig vezethető vissza, amely pedig a Jesája 11. 
fejezetével hozható párhuzamba, elég, ha a hokhmá (’bölcsesség’), bíná (’értelem’) 
és déa (’ismeret’) terminusokra gondolunk, amelyek a dávidi király bölcsességére 
és tanítói szerepére utalnak. 

A másik a messiás közbenjárói szerepköre, mely szerint közvetítő funkciót tölt 
be: Isten az, aki megbocsát Izraelnek, de a messiás által, az ő kedvéért történik a 
megbocsátás (TJ 53:4). A messiás itt nem aktív, hanem félig passzív szerepet tölt 
be: ugyan Isten az, aki megbocsát, de a messiás imádkozik és jár közben Izrael 
nevében.41 Ez kapcsolatba hozható a qumráni papi messiás szerepével, itt azonban 
a messiás királyi aspektusa olvasztja magába a papi funkciókat is. 

A TJ 53 messiása tehát alapvetően egy aktív, harcos alak, akinek elsődleges 
funkciója, hogy megszabadítsa Izraelt elnyomóitól. A targumista elsősorban a dávidi 
királyi messiás képére alapoz messiás-portréjának megalkotásakor, de emellett 
megtalálhatjuk benne a későbbi papi messiás képét is, amelyek egy eszkatologikus 
figurában egyesülnek, melynek eljövetelét a szenvedő Izrael közössége (TJ 52:14), aki 
a Szenvedő Szolgát testesíti meg, reménykedve várja s amelynek eljövetele nincs is 
messze (TJ 53:1), a messiási királyság közel van.42 A szabadítást nem köti feltételhez, 
amely a közeljövőben érkezik el, a messiás pedig aktív szerepet fog benne vállalni, 
közvetít Isten és népe között, aki megbocsát számára s ezzel eszközli ki megváltását. 
Azonban ez a megváltás fegyveres úton fog lezajlani, a messiás főszereplésével.

ÉNEKEK ÉNEKE TArGUM 7-8. FEJEZET

A targum a teljes Énekek énekét összefüggő üdvtörténetként értelmezi, amely a 
Kivonulással kezdődik s a messiási korszakkal zárul (TÉ 7:14–8:7). Ezt a történetet 
Isten, a Szeretett (dód) és Izrael, a menyasszony (kallá) allegorikus kapcsolatán 

41 SPErBEr (1962): 108. A targumista itt a beé (vagy beá) igét használja, amelynek elsődleges 
jelentése: ’keres’, ’kér’, ’kutat’. Ezen a szöveghelyen azonban a másodlagos jelentése fordul 
elő: ’kíván’, ’kegyelmet kér’, ’imádkozik’. Ld.: JASTrOW (1903): 181.

42 A TJ 53:1 a héber szöveggel ellentétben behelyezi a kedén, a ’most’ szócskát, amellyel jelezni 
akarja, hogy a ’jó hír’ (beszórá) nemsokára elérkezik.  
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keresztül mutatja be, amely megegyezik az Énekek éneke rabbinikus olvasatával.43  
A mű apokaliptikus, mert a történelemnek van egy végpontja, a messiási éra,44 amely 
felé Izrael történelme tart. Egyben ciklikus is, mert az állandó jelleggel ismétlődő 
bűn, büntetés és megbánás elemei viszik előbbre folyamatosan a történelmet. 

Izrael történetét a targumista három nagy korszakra osztja fel: az első az egyip-
tomi szolgaságban kezdődik (büntetés), amelyet a Kivonulás követ (szabadulás), a 
Tóra átadása, a bevonulás a Szentföldre, amelynek csúcspontja a salamoni állam. 
Ezt követi a második korszak, amely a babiloni fogsággal kezdődik, folytatódik a 
Kivonulással, amelyet immáron Mózes helyett Kürosz vezet, majd a Szentföldre 
való visszatéréssel, a Templom helyreállításával és a Sekhiná visszatérésével zárul. 
Az utolsó korszak az edomi fogság ideje, amely alatt a római Birodalmat/keresz-
ténységet érti a szöveg.45 Ez a fogság még tart, ugyanis ez a targum kora. Innentől 
kezdve a targumista szemüvege a jövőbe néz s belép a történelem színpadára  
a messiás, akinek vezetésével fog végbemenni a jövőbeli Kivonulás, a visszatérés 
a Szentföldre, a Templom helyreállítása és a Sekhiná visszatérése. A ciklikusság, a 
bűn – büntetés – megtérés körforgása, amely Isten és Izrael kapcsolatát jellemzi, 
a targumista történelemszemléletének a lényege. A TÉ láthatóan nem literális 
fordítás, hanem parafrasztikus, allegorikus értelmezés – egységes, üdvtörténeti 
keretbe ágyazva.

Jelen elemzésem tárgya a harmadik nagy „ciklus” (TÉ 7:12–8:12), amelyen 
keresztül a TÉ messiási koncepciója megragadható. E sajátos szemléletet a szöveg 
filológiai analízisén keresztül kísérlem meg bemutatni. A targum szövegének 
filológiai elemzése mellett párhuzamosan néhány rabbinikus forrás bevonásával 
összehasonlító analízist is végzek, hogy kimutassam a hasonlóságot a rabbinikus 
messiási doktrínák és a targumista messiás-képe között.

Vegyük szemügyre tehát a targumnak azokat a szöveghelyeit, amelyekben a 
messiás feltűnik! Négy locust választottam ki erre a célra: a TÉ 7:13, 7:14, 8:1 és 
8:4 verseket. Az egyes szöveghelyek elemzéséhez azonban bevezetésképpen meg 
kell vizsgálnunk közelebbről a TÉ 1:8-at, ahol először felbukkan a messiás alakja.

A TÉ 1:8 fordítása a következő: „… tanítsa fiait, akik olyanok, mint a kecskegidák, 
hogy a zsinagógába és a tanházba járjanak, és ennek érdeme fogja őket megőrizni a 

43 A rabbinikus exegézis az Énekek énekét Istennek és Izraelnek a történelmen végigvonuló 
kapcsolataként értelmezi, így rabbi Akiva egyik homíliájában (Kivonulás 15:2-höz, Mekhilta 
de Rabbi Jismaél) Izrael és Isten kapcsolatát mutatja be, úgy, hogy az Énekek énekéből hoz 
szentírási verseket exegézisének alátámasztására.

44 Ezért játszik fontos szerepet a TÉ-ben a messiási teológia, másrészt a korban jelentkező 
apokaliptikus várakozások miatt, amely gazdag irodalmat produkált, pl. a Széfer Zerubbábelt.

45 A rabbinikus korban a bibliai Ézsau, Jákob testvére, az edomiták őse a rómaiak ősévé, róma 
alapítójává válik, róma így Ézsau királyságával, Edommal azonosul, a bibliai ősellenséggel. 
Ld.: STErN (1994): 18–21.
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fogságban, addig, amíg el nem küldöm nekik a messiáskirályt, aki finoman vezetni 
fogja őket, lakhelyükre, amely a Szentély, amelyet Dávid és Salamon, Izrael pásztorai 
építettek nekik.”46

Látható, hogy az egész versen egyfajta idillikus hangulat uralkodik: a messiás 
eljövetele csatazajtól mentes, aki finoman vezeti ki Izraelt a fogságból lakóhelye-
ikre. Ezeket a targumista a Szentéllyel azonosítja, amelynek helyreállításáról nem 
esik szó. A targum szerint ide vezeti el őket a messiás, amelyet Dávid és Salamon 
épített fel.47 Az Énekek énekében szereplő pásztorokat velük felelteti meg, valamint 
a vezetőkkel, akik a jelen generációt irányítják és akik a „gidákat” tanítják a zsi-
nagógákban és tanházakban.48 Ezen intézmények párhuzamban állnak a jövőbeli 
Szentéllyel, a közösség vezetői pedig Salamonnal és Dáviddal mint pásztorokkal. 
A pásztori képek végigvonulnak az egész versen, amelyek ugyancsak azt sugallják, 
hogy a targumista békés úton képzeli el a messiás eljövetelét. A hangsúly a tanításon, 
a tanuláson, az igazak követésén, az imán van, s a vezetőknek való engedelmességen, 
melyek érdeme folytán jön el a megváltás.

A vezetők iránti engedelmesség és az utasításuk szerint való imádkozás eszünkbe 
juttatja azokat a rabbinikus korlátozásokat, amelyeket a zsinagógai istentiszteleteken 
kíséreltek meg bevezetni, hogy ily módon revizionálják az arámi bibliafordítások 
tartalmát.49

A másik szignifikáns momentum, hogy amikor az Örökkévaló Mózeshez beszél, 
az elérkező megváltás képe tűnik fel egy pillanat erejéig. Az Úr megígéri Mózesnek, 
hogy elküldi Izrael „gyülekezetének” a messiást, aki majd kivezeti őket a fogságból, 
ahogyan Mózes kihozta népét Egyiptomból – immáron egy új Kivonulás révén.  
A targumista tehát párhuzamot teremt Mózes, az első, valamint a messiás, a végső 
szabadító között, mely az egész művet végigkíséri.50

Fontos megjegyezni, hogy a megváltásnak a targum szerint feltételei vannak. 
Ha ugyanis Izrael „ki akar látni a fogságból”,51 akkor az igazak útján kell járnia; 
a vezetők52 utasításai szerint kell rendeznie imáit, akiket támogatnia kell, hogy 
elláthassák a vezetői tisztséget a nemzedékében; Izraelnek tanítania kell a fiait, 
akik olyanok, mint a kecskegidák –, hogy részt vegyenek a zsinagógai liturgiákon 

46 Saját fordítás arámiból.
47 A szöveg szerint a messiás a salamoni szentélyhez vezeti el Izrael fiait, nincs szó új felépítéséről!
48 A ’gida’ (arámiul: gedajjé deizzin) gyakori metafora a fiatal tanítványokra a rabbinikus 

irodalomban, ld.: jSzanhedrin 10:28b.
49 Ld.: az 5. oldalon a 30. lábjegyzetet.
50 Ehhez hasonló módon az Exodus Rabba 1:26 is párhuzamot von a messiás és Mózes között.
51 TÉ 1:8, a fordítás bizonytalan, szó szerint ibaja lákh lemihzé begaluta, vagyis „látni kívánja a 

fogságot”.
52 A barzilhá kifejezés található a szövegben, amely hibás, mert a szó kaf betűvel kezdődik, 

amely a gyülekezet vezetőjét jelöli, aki az imát vezeti.
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és látogathassák a tanházakat. Mindezek eredményeként pedig Isten elküldi a 
messiást, hogy megszabadítsa Izraelt a fogságból.

És most térjünk rá a TÉ 7-8. fejezetére, amely már a messiási érával foglalkozik!
A HB Én. én. 7:13 így hangzik:
„Korán keljünk fel (menjünk fel) a szőlőbe, lássuk, kivirágzott-e a szőlő, vajon 

a szőlő venyigéje kinyílt-e? Vajon kinyíltak-e a gránátalmafák virágai? Ott fogom 
odaadni szerelmemet, neked.”

A targumi parafrázis: „Izrael háza azt mondta egymás között: Keljünk fel korán 
reggel és menjünk a zsinagógákba és a tanházakba! Tanulmányozzuk a Törvény 
tekercseit, lássuk, mikor jön el Izrael házának megváltása, aki a szőlőhöz hasonló 
– amikor meg lesz váltva a fogságából. Kérdezzük meg a bölcseket, hogy vajon az 
igazak érdeme feltárult-e az Úr előtt, akik olyanok, mint a gránátalma, és vajon 
mikor van az időpontja a Jeruzsálembe való felmenetelnek, hogy ott dicséretet adjon 
az ég Istenének, hogy bemutassa az égő áldozatot és szent áldozatot?”53

A szövegből kiderül, hogy Izrael a megváltás ideje iránt érdeklődik, s erre a 
kérdésre a Tórában keresi a választ. Tudjuk, hogy a rabbinikus körökben viták 
folytak arról, hogy mikor fog eljönni a messiás.54 A tanházakban azt kutatják a 
Szentírás szavai közt, hogy mikorra várható a messiás eljövetele, mégis megkérdezik 
a bölcseket, hogy az igazak érdemei már feltárultak-e az Úr előtt, amely előfeltétele 
a messiás elérkeztének.

A targumista vélhetően azt szándékozik hangsúlyozni, hogy a messiás eljöve-
tele nem következhet be akármikor, hanem feltételekhez szabott. A messiás addig 
nem fog eljönni, amíg Izrael nem lesz rá érdemes, és amíg a Szentírás folyamatos 
tanulmányozásának parancsát nem teljesíti, hisz az visz hozzá közelebb. Ugyan-
akkor kizárólag a bölcsek rendelkeznek azzal a tudással, hogy meghatározzák az 
eljövetel megfelelő idejét. A targumista tanácsa rabbinikus morált követ: mindenki 
tanulmányozza a Tórát s éljen jámbor életmódot, kövesse a bölcsek útmutatásait, 
imádkozzon a zsinagógában, tanuljon a tanházban, s ha Isten úgy ítéli meg, hogy 
Izrael gyülekezete érdemes (zekhut) arra, hogy megszabaduljon a fogságból, akkor 
Isten elküldi a messiáskirályt, hogy megszabadítsa Izraelt.55

Nincs értelme sürgetni a messiás eljövetelét, az egyedül Isten akaratán múlik. 
A rabbinizmus így kívánt gátat vetni a korban jelentkező apokaliptikus mozgal-
maknak,56 amelyek a népi messianisztikus elképzeléseket terjesztették különféle 

53 Saját fordítás arámiból.
54 Ld.: bSzanhedrin 97b és bMegillá 3a. Azonban ez már az amórai kor!
55 A végidő eljövetele a rabbik szerint Izrael érdemein múlik, így pl. a bSzanhedrin 97b szerint a 

megváltást a bűnbánat (tesuvá) váltja ki, a bSzanhedrin 98a pedig a cedakára, a jótétemények 
fontosságára hívja fel a figyelmet.

56 A 7-8. századi Bizánci Birodalomban jelentkező zsidó apokaliptikus mozgalmakról ld.: 
KOHEN (2007): 63–66.
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apokaliptikus írásokon keresztül, mint amilyen pl. a Széfer Zerubbábel is volt,57 
amely az efraimi (majd dávidi) messiás harcáról szól az anti-messiás, Armilosz 
(romulus)58 ellen, s amelyben megjelenik még egy harcos messiás-alak, a dávidi 
messiás anyja, Hefciba.59

A TÉ 7:14 a következő vers, amelyet közelebbről szemügyre veszek:
A héber szöveg: „Az almák/balzsam kellemes illatot áraszt[anak], ajtónknál 

mindenféle új drága gyümölcs [hever], szeretőm, amit én tettem el neked.”
A targumi interpretáció: „Amikor pedig az Úr előtt úgy fog tetszeni,60 hogy 

megváltja népét a fogságból, akkor azt fogja mondani61 a messiáskirálynak: Már 
letelt a fogság [határ]ideje, és az igazak érdeme olyan kellemes volt előttem, mint a 
balzsam illata. A nemzedék bölcsei ott vannak szilárdan a tanházak kapuinál, és a 
bölcsek a Törvény szavaival vannak elfoglalva. Most pedig kelj fel és menj, vedd át 
a királyságot, amelyet neked tartogattam!”62

A targum az ajtókat a tanház ajtajaiként értelmezi, a drága gyümölcsöket pedig 
a bölcsekkel azonosítja, akik a tanházak kapuinál tanulmányozzák az Írást, s akik 
Isten előtt drága gyümölcsökké értek a Tóra iránti odaadó tanulmányozásuk és 
jámbor életmódjuk révén. A HB-ben szereplő „új” kifejezést a targumista felte-
hetőleg a Tóra mellett meglevő szóbeli Tórára vonatkoztatja, ezért említi egymás 
mellett a bölcsek szavait, vagyis a szóbeli Tant és az írott Tant.63 A szóbeli Tan, 
amely ugyancsak a Szináj-hegyről származott a rabbinikus felfogás szerint, nap 
mint nap jelen volt a tanházakban: a bölcsek egymás közötti vitáit és értelmezéseit 
takarta, amelyet a Tórából vontak le.

A rabbinikus nézet szerint a bölcsek Tóra-tanulmányozása közelebb hozza a 
megváltást.64 Maga a targum is említi korábban, a rabbik megváltásról alkotott 
nézetét tükrözvén, hogy a babiloni fogságból való visszatérés pontosan a bűnbánat 
és a Tóra tanulmányozásának volt köszönhető.65

57 Más néven Zerubbábel apokalipszise, amely a 7. sz. elején keletkezett. Leírja a végső ütközetet, 
amelyben az efraimi messiás elesik Armilosz (értsd: a római Birodalom/kereszténység) ellen, 
ld.: HIMMELFArB (1990): 75.

58 Armilosz apokaliptikus alak, egyfajta Anti-messiás, Antikrisztus. Neve romulus, róma 
alapítójának nevéből ered.

59 Hefciba Hizkijjá felesége és Manassé anyja volt a HB szerint (2 Kir. 21:1).
60 Szó szerint: „amikor tetszés/kegy lesz az Úr előtt”.
61 „Az lesz mondva”: a kifejezés a targumra oly jellemző személytelenséget tükrözi, ame-

lyet az antropomorfizmus teljes, direkt módon való kerülésének szándéka idéz elő Istennel 
kapcsolatban.

62 Saját fordítás arámiból.
63 A bEruvin 21b így egymás mellett említi az „újat és a régit”, vagyis a „kisebb parancsolatokat 

és a nagyobb parancsolatokat”, amelyek közül az előbbi a bölcsek, az utóbbi pedig a Tóra 
szavait jelöli.

64 bSzanhedrin 99b.
65 Ld.: TÉ 6:1–2.
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A rabbinizmus nomista felfogásának középpontjában a Tóra áll, amelynek 
központi szerepe van a megváltásban, hiszen Izrael csak akkor üdvözül, ha hűséges 
marad Istenhez. A messiás eljövetelét is csak a Tóra tanulmányozása s parancsola-
tainak betartása révén lehet elősegíteni.66 Tehát a targumista a rabbinikus felfogást 
látszik tükrözni, amikor a Tórát tekinti a megváltás kulcsának – ellentétben a 
korábbi targumokban is fellelhető antinomista népi messianisztikus felfogásokkal, 
amelyeknél nincs szerepe a Tórának. Fontossága ugyanakkor a TO Gen 49-ben is 
megjelenik, ahol a targumista egy harcos messiást vár, de felsorakoztatja a Tóra 
tanítóit is s maga a messiás is egyfajta tanító szerepében tűnik fel.67

Fontos megjegyezni, hogy az „amelyet neked tartogattam” kifejezés arra utal, 
hogy Isten már előre eltervezte magában az eljövendő királyságot. Hasonlóképpen 
a Genesis Rabba 1:2 arról szól, hogy Isten már előre elgondolta a világot, s ehhez 
a preegzisztens Tórát használta fel, hogy megalkossa, akár egy mesterember, aki 
megtervez egy palotát.68 A BT-ben pedig az égi Jeruzsálem jelenik meg (bTáánit 
5a): „Addig nem megyek fel a mennyei Jeruzsálembe, amíg a földi Jeruzsálembe is 
be tudok menni!”69 A messiás preegzisztenciája azonban nem kerül szóba: jóllehet 
ő is már ott várja az égben, hogy eljöhessen, de létezése nem előzi meg a világ 
teremtését. A rabbinikus irodalomban ugyanis nincs szó a messiás preegzisztens 
voltáról, mindig csupán nevének preegzisztenciájáról.70 

A következőkben a TÉ 8:1-et teszem elemzés tárgyává:
A héber szöveg: „Bár testvérem volnál, aki anyám melleit szopja! Ha kint talál-

nálak az utcán, megcsókolnálak, s nem vetne el érte senki!”
A TÉ 8:1 szerint az eszkatonban a messiás részt fog venni egy jeruzsálemi talmudi 

siuron.71 A messiási kor a dávidi messiás megjelenésével lesz kihirdetve, amelynek 

66 A rabbinikus eszkatológia egyik alapelve, hogy a messiás csak a micvák (parancsolatok) 
betartása révén fog elérkezni, ld.: pl. bSabbat 118b.

67 Emiatt a látszólagos ellentmondás miatt nem tudni, hogy a Bar Kokhba-felkelés előtt 
keletkezhetett-e (a harcos messiás képe alapján ide lehetne besorolni), vagy utána (vö. a Tóra 
fontossága a messiási érában), vagy egy későbbi rabbinikus „átdolgozással” van-e dolgunk, 
hiszen a rabbik ellenezték a harcos messianizmust, és a nekik megfelelő módon átalakíthatták 
a szöveget.

68 Genesis Rabba 1:2.
69 Valójában a Talmud a földi Jeruzsálem örök voltáról beszél, de érezhető némi irónia az égi 

Jeruzsálem koncepciójával szemben. Úgy is olvasható, hogy mivel a földi Jeruzsálem örökké 
fennmarad (vö. messiási királyság), nem lesz szükség az égire. Az égi Jeruzsálemről ld.: 
UrBACH (1988): 376–91. Saját fordítás arámiból.

70 A Genesis Rabba 1:4 szerint a messiás neve volt az egyik azon hat dolog közül, amelyet Isten 
már a világ teremtése előtt elgondolt.

71 Alapvető jelentése ’mérték’, de a Talmud tanulmányozását is jelenti, a jesivában összegyüle-
kezett bölcsek közös vitatkozásaira utal.
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nyitánya, hogy a messiáskirály feltárul72 Izrael gyülekezete számára, nem pedig 
eljön vagy megszületik, ahogyan várnánk. De nem tudni, hogy pontosan honnan 
tárul fel, az égből vagy pedig valamilyen rejtett helyről.73

A targumi interpretáció így hangzik: „Izrael háza így fog hozzá beszélni: Gyere 
és légy nekünk testvérünk, és menjünk fel Jeruzsálembe és szívjuk veled együtt ki a 
Törvény értelmeit, éppúgy, ahogy egy csecsemő szívja az anyja melleit!”74

A targum messiás-képének a Tóra szerves részét képezi: a Tóra-tanulás je-
lentősége még a messiási korban is fennáll és maga a messiás is a Törvényt fogja 
fürkészni. A Törvény a megváltás központi eleme lesz, amint azt az előző versnél 
is láthattuk. A messiás „feltárulása” pedig arra utal, hogy előtte már léteznie kellett 
valahol. Ám a TÉ-ben nem fogalmazódik meg konkrétan a messiás preegzisztenciája, 
illetve az, hogy hol volt, mielőtt megjelent – a targumista csak sejteti a gálá igével, 
hogy Istennél várta eljövetelét.

A targumban Izrael szólítja meg a messiást és testvérének nevezi, majd ezután 
Istenhez fordul. A messiás Jeruzsálembe invitálása és a közös Tóra-tanulás mutatja, 
hogy maga a messiás is egy Tórát tanulmányozó bölcs lesz, aki Izraelt fogja tanítani 
a Törvényre. A targum szemléletes képpel a Tórát az anyatejjel azonosítja, amely 
úgy táplálja az azt tanulmányozót, mint az emlő a gyermeket.75

A Tóra, amelyet a messiás fog tanulmányozni, nem egy új törvény lesz, hanem 
ugyanaz, amelyet Isten még a világ teremtése előtt megalkotott. A rabbinikus 
forrásokban sem találunk arra utalást, hogy új Tóra adatna Izraelnek, hiszen az 
örökérvényű s a messiási időkben sem fogja érvényét veszíteni. A messiási korszak 
elérkeztével a Tóra inkább kiteljesedik, mintsem eltörlődne s új lépne a helyébe,76 
erről beszél a bSzanhedrin 97, mely szerint az emberiség bűnös volta miatt még 
nem jött el a messiás, de ha eljönne, akkor azt a Tóra tökéletes beteljesedése jel-
lemezné. Ugyanígy a Midrás Qóhelet 11:8 sem egy új Tórát képzel el a messiási 
korszakra, hanem a törvény teljes megértését és tanulmányozását elővételezi a 
messiás érkezésére.77

72 A gálá (’feltárul’) ige szerepel itt a szokásos bó (’érkezik’, ’jön’) vagy jálád (’születik’) ige 
helyett.

73 Ld.: bSzanhedrin 98b.
74 Saját fordítás arámiból.
75 A Tóra-anyatej párhuzam megtalálható számos rabbinikus forrásban, így az Énekek éneke 

Rabba 5:12.1-ben.
76 Ezt vehetjük polemikus reakciónak is, mivel a patrisztikus értelmezés az új szövetséggel 

kapcsolatban egy új, Sionról érkező törvényről beszél, amely a régit felváltva eljut minden 
nemzethez, a pogányokhoz is. Ld. többek között: Tertulliánusz: Adversus Marcionem in 
MIGNE (1844): 351 c–d.

77 Ez a hagyományos zsidó értelmezés, a középkori zsidó kommentátorok, így Dávid KIMHI 
is erről írnak, lásd kommentárjának 1774-es kiadásában: 18–19.
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Végül a TÉ 8:4 következik:
A héber szöveg: „Kérlek titeket, Ó Jeruzsálem leányai, ne ébresszétek fel és ne 

keltsétek fel a szerelmet, amíg az nem akarja!”
A targumi interpretáció: „A messiáskirály azt fogja mondani: Kérlek titeket, 

népem,78 Izrael háza, ne bőszítsétek fel magatokat a világ népei ellen, nehogy fel-
menjetek Jeruzsálemből és nehogy megütközzetek Góg és Magóg seregeivel! Várja-
tok még egy kicsit, amíg elpusztulnak a népek, akik azért mentek fel, hogy harcba 
bocsátkozzanak Jeruzsálem ellen! Ezután a Világok Ura emlékezni fog kedvetekért 
az igaz szeretetére és az Úrnak örömére lesz, hogy megmentsen titeket.”79

Nézzük meg ezt a parafrázist! A messiás Izraelt arra kéri, hogy ne cselekedjenek 
elhamarkodottan s ne menjenek harcolni az őket körülvevő népek ellen, siettetve 
ezzel a messiás eljövetelét és a megváltást. Ez a rabbinikus kiszólás az apokalip-
tikus mozgalmak megbélyegzése, amelyek a targumista korában lángoltak fel a 
7. században.80 A messiás nem harcol, sőt békére inti Izraelt. A targumista tehát 
nem a harci-katonai aspektusra fókuszál, ehelyett úgy véli, az utolsó csatában a 
különböző népek legyőzése nem harc során fog eldőlni. A dávidi messiás alakját 
preferálja, de nem a hagyományos módon festi le személyét: nem katonai vezető, 
hanem inkább talmid hakham, Tórát tanulmányozó tudós.

Akkor talán az efraimi messiás lenne az, aki harcba száll Góg és Magóg ellen? 
Nem valószínű, hiszen eltűnik, a targum nem említi többet. Ha ő harcolna, el 
kellene esnie, mint ahogyan azt a rabbinikus hagyomány tartja.81 További lehető-
ség, hogy maga Isten harcol Góggal és Magóggal, amint más targum is beszámol 
az epizódról.82 Ez a kérdés azonban rejtve marad előlünk, csak annyit tudunk 
meg, hogy előbb-utóbb a népek úgyis elpusztulnak, ezért nincs értelme harcba 
bocsátkozni. Maga a dávidi messiás nem harcol, inkább tanít, s nem ő az, aki a 
megváltást elhozza, mivel ez egyedül Isten feladata. Ez a nézet a rabbinikus messi-
anizmus sajátja, amely átitatja az egész targumot, s több helyen megfogalmazódik 
a rabbinikus irodalomban, így a bKetuvót 110b–111a-ban is.83

A többi targumtól eltérően, ahol a dávidi messiás nagy apokaliptikus harcban 
győzedelmeskedik,84 a TÉ messiása inkább szellemi úton harcol Izrael megszaba-

78 Ehelyett csak a „nép” kifejezés található az arámi szövegben.
79 Saját fordítás arámiból.
80 Habár a TÉ-ben is találhatóak apokaliptikus elemek: így pl. a messiási bankett, amelyen a 

Leviatánt tálalják fel fő fogásként (TÉ 8:2). Ez a leírás jellemző az apokaliptikus írásokra (4 
Ezra 6:51; 1 Énok 60:24).

81 Ld.: bSzukká 52b; Tg. Toszefta Zakariás 12:10 kk.
82 T PszJ Numeri 11:26.
83 bKetuvót 110b–111a: „…a Szent, Áldott legyen Ő, megeskette Izraelt, hogy ne lázadjon fel a 

népek ellen…”
84 TO Genesis 49:10–12; Num 24:17–24; TPszJ Gen 49:10–12.
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dulásáért, a Tóra tanulmányozásának és az imának a fegyverével, amely megvé-
delmezi Izraelt.

Az elemzés után az alábbi konklúziókat vonhatjuk le a versek alapján:
1. A messiás eljövetele békés úton fog lejátszódni (TÉ 1:8).
2. A messiás második Mózesként fog elérkezni, a fogságból való szabadítás egy 

új Kivonulásként fog bekövetkezni (TÉ 1:8).
3. A megváltás, a messiás eljövetele feltételekhez kötött, azt Izrael érdemei 

hozzák el (TÉ 7:13): az ima (TÉ 1:8); bűnbánat (TÉ 6:1–2); jámbor magaviselet, a 
Tóra tanulmányozása (TÉ 7:13; 7:14); a vezetőkkel szembeni tisztelet, engedel-
messég (TÉ 1:8).

4. A megváltás nem időhöz kötött, eljövetele kiszámíthatatlan, ezért nem érde-
mes kutatni, mikor jön el a messiás, hiszen az egyedül Isten akaratán múlik (TÉ 7:14).

5. A megváltás középpontjában a Tóra áll, amelynek érvénye nem szakad meg 
a messiás eljövetele után sem, sőt, azt követően is szükséges tanulmányozni – 
amiként maga a messiás is fürkészni fogja, aki Tóra-tudósként (talmid hakham) 
jelenik meg (TÉ 8:1).

6. A messiás és királysága már készenlétben áll az égben, hogy alászálljon és 
eljöjjön a végidő, de nincs szó preegzisztenciáról (TÉ 7:14; 8:1).

7. A TÉ pacifista: A messiás nem harcol, inkább békére szólít fel. A messiási 
jövendölésekre jellemző harcos aspektust elhagyja, elmarad a várt apokaliptikus 
csata (TÉ 8:4), helyette a messiási kor nyitánya egy Tóra-tanulmányozó siurral 
kezdődik, amely aláhúzza annak központi szerepét (TÉ 8:1).

A TArGUMOK-BELI MESSIÁS-KÉP ALAKULÁSA

A két szöveget összevetve megállapíthatjuk, hogy mindkettő a messiás tanítói 
szerepkörére összpontosít, de más-más aspektusára. A TJ 53 arra, hogy a messiás 
a tanítás által megbocsátást szerez Izraelnek, tehát a tanításnak bűnfeloldozó vagy 
bűnt eltörlő szerepe van. A messiás tanít, de ő maga nincs rászorulva a Törvény 
tanulására. A TÉ-ben a messiás maga is fürkészi és tanulmányozza a Tórát, tanít-
ványaival, Izraellel együtt, egy tanházban folyó diskurzus keretében, mégpedig a 
messiási királyság eljövetelének nyitányaként. A TÉ szerzője/i nagy hangsúlyt fektet 
a Tórára és annak tanulmányozására, mint amely a megváltásban kulcsszerepet 
játszik: folyamatos fürkészése előfeltétele a messiási éra eljövetelének. Emellett 
Izrael szerepe is nagyon fontos (amelynek kisebb szerep jut a TJ 53-ban), hiszen 
az ő morális magatartásuktól is függ a megváltás, sőt, ennek gyümölcseként fog 
eljönni a messiás, ha Isten is úgy akarja. A Tóra kiemelkedő jelentősége továbbá nem 
szűnik meg a végidőben sem, örökké szükség lesz rá és örökké tanulmányozásra 
szorul. Ez a tényező aláhúzza a Tóra preegzisztens és örök voltát.
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Ezenkívül láthatjuk, hogy a TJ 53 arra törekszik, hogy a Szenvedő Szolga passzi-
vitását és szenvedését minél jobban eltávolítsa a messiás alakjától, aki aktív szerepet 
kap. A TÉ inkább pacifista irányvonalú, messiása sokkal passzívabb, mint a TJ-é.  
A TJ 53 messiás-figurája nagyszerű hadvezér, aki „…szétszór sok népet, előtte királyok 
hallgatnak el…” (TJ 52:15), valamint „felépíti a Szentély épületét…” (TJ 53:6); „össze-
gyűjti a foglyokat…” (TJ 53:9); „…eltávolítja a nemzetek uralmát Izrael földjéről…” 
(TJ 53:9); „átadja a gonoszt a Gyehennára…” (TJ 53:10). Ezenkívül folyamatosan 
imádkozik és közbenjár Izraelért, akit a Törvényre okít. A TJ rendkívül aktív, 
sokrétű feladatkörrel ruházza fel, összevetve a TÉ messiás-portréjával, amelytől 
távol áll mindenféle aktív katonai funkció.

A TÉ messiása ugyanis nem hadvezér, hanem olyan vezető, aki Mózeshez 
hasonlóan békében kivezeti Izraelt lakóhelyére (TÉ 1:8); a Templom az ő idejében 
épül fel, de nincs szó arról, hogy ő állítaná helyre (TÉ 1:17); olyan, mint Mózes, 
aki kivezeti népét a fogságból (TÉ 4:5); eljövetele feltételhez kötött: a Tóra tanul-
mányozásához és az igazak érdemeihez (TÉ 7:13-14); átveszi a királyságot, amelyet 
Isten a számára tartogatott (TÉ 7:14); majd Izraellel együtt felmegy a Templomba és 
együtt tanulmányozzák a Tórát, a messiási éra kezdetén (TÉ 8:1). A harc gondolata 
csak annyiban merül fel, amennyiben – szintén Mózeshez hasonlóan (TÉ 2:7) – 
arra szólítja fel a népet, hogy óvatlanul ne bocsátkozzon fegyveres konfliktusba 
az ellenséggel, inkább Istenbe vesse bizalmát, s várjon közbeavatkozására (TÉ 8:4).

ÖSSZEGZÉS

A TJ 53 szellemiségében főként a hagyományos zsidó messiási koncepció mutatkozik 
meg, ugyanis messiás-figurája a dávidi messiás funkcióit hordozza magán, de hang-
súlyos a tanítói és közbenjárói szerepköre is, amely viszont a qumráni papi messiás 
feladataira emlékeztet minket. A TJ 53-ban tehát több messiás-elképzelés is helyet 
kap, több funkciót is magába olvasztó messiás-alak rekonstruálható a szövegből.

A dolgozatban vizsgált és kimutatott sajátosságai alapján arra következtethe-
tünk, hogy a TJ 53 feltehetően a Templom pusztulása után keletkezett, valószínűleg 
nem sokkal 132 előtt, hiszen a targumista láthatóan még lelkesedve várja a messiás 
eljövetelét (TJ 52:14), s egy küszöbön álló katonai győzelmet remél tőle, amely rövid 
időn belül megszabadítja Izraelt ellenségétől.

A TÉ viszont láthatóan kevésbé enthuziasztikus, hangvétele sokkal higgadtabb, 
eszkatologikus képei békét sugároznak. A messiás eljövetele szerinte ugyan közeli, 
de nem lehet pontosan kiszámítani az idejét, viszont fontos szerepe lesz ebben az 
igazaknak, akiknek érdemei hozzák el. Továbbá, elmarad a végső apokaliptikus 
csata, amelyet a messiás vezet(ne), aki a harc helyett inkább békére és Tóra-tanu-
lásra buzdít. Ez pedig olyan kiszólásnak tekinthető a szerző(k) részéről, amely 
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szembehelyezkedik a korban újra erőre kapó apokaliptikus irodalom mozgalmas, 
túlburjánzó elképzeléseivel.

Láthatjuk, hogy az amórai korra a messianizmusból fokozatosan kiveszik 
az evilági, politikai-katonai aspektusú messiásvárás. A hangsúly fokozatosan 
átterelődik a spirituális harcra, vagyis a messiás már nem katonai eszközökkel 
(amelyek kudarcot vallottak), hanem spirituális úton védi meg Izraelt, a Tóra 
falával, amelynek tanulmányozása jelenti Izrael számára a fennmaradást ellensé-
geivel szemben. Nyomon követhető a rabbinizmusnak a targumi messianizmusra 
gyakorolt, folyamatosan növekvő befolyása.

A TÉ-ben tisztán tetten érhető rabbinikus hatás a következő négy fő megállapí-
tásban foglalható össze, amelyek a rabbinikus zsidóság eszkatológiájának alapját 
képezik. A megváltás nem harc által, hanem a Tóra-tanuláson és a parancsolatok 
betartásán keresztül érhető el (jTáánit 1:1; bSabbat 118b) és Izrael erkölcsi magatar-
tásán múlik (jTáánit 1:1; bNiddá 13b; bJóma 19b). A dávidi messiás harcos helyett 
tanítóként és Tóra-tudósként jelenik meg (bBerakhót 4a; jHagigá 2:1). A lázadáshoz 
negatív a viszonyulás, nagyrészt a sorozatosan elbukó s a Bar Kokhba-lázadásban 
betetőződő messianisztikus mozgalmak miatt. A rabbik pacifista attittűdjét jól 
tükrözik a rabbinikus írások, melyek felszólalnak annak érdekében, hogy Izrael 
ne lázadjon fel a pogány népek ellen, Isten úgyis majd elküldi a messiást, ha eljön 
annak az ideje (bKetuvót 111a).85

85 Ezen a véleményen van az Énekek éneke Rabba (2.7.1) is, amikor azt állítja, hogy ha Izrael 
fellázad, akkor az olyan, mintha önmaga akarná megváltását kieszközölni.
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A JESÁJA TArGUM 52 -53. FEJEZETÉBőL

52:13 Íme, szolgám, a Messiás sikeres lesz, felemelkedik, felmagasztaltatik és 
felettébb megerősödik. (…)

52:15 Eképpen sok népet fog szétszórni, királyok hallgatnak majd színe előtt, 
kezüket szájukra fogják helyezni, mivel olyat fognak látni, amit addig soha nem 
ismertek s olyat fognak megtapasztalni, amiről addig nem hallottak. (…)

53:2 …Kinézete nem átlagos ember kinézete lesz, istenfélelme pedig nem egyszerű 
ember félelméé, ragyogása szent ragyogás lesz s mindenki, aki meglátja, ámulattal 
fog merengeni rajta. (…)

53:5 Ő fogja felépíteni a Templomot, amely bűneink miatt beszennyeződött, s 
gonoszságunk miatt lett átadva, tanítása révén a béke lesz úrrá rajtunk és a szavaihoz 
való ragaszkodás által bűneink megbocsáttatnak.

53:6 Akár a nyáj, mindannyiunk szétszóratott, fogságba kerültünk, ki-ki a maga 
útján, de az Úr előtt tetszetős volt, hogy megbocsásson mindannyiunk bűnéért az 
ő kedvéért.

53:7 Könyörgésére választ kap, még ki sem nyitja a száját, már meghallgatásra 
talál. A népek vezetőit átadja, akár a vágásra szánt bárányt s mint az anyajuhot, 
mely elnémul lenyírója előtt s nincs, ki színe előtt száját kinyitná, vagy akár egy 
szót is szólna.

53:8 Ő hozza ki [gyűjti össze] fogságunkat a kötelékekből és a büntetésekből. Ki 
lenne képes elmesélni a csodákat, amelyek velünk történtek az ő napjaiban? Mert ő 
eltávolítja a népek uralmát Izrael földjéről s a bűnöket, melyeket népem elkövetett, 
rájuk fogja vetni.

53:9 Ő fogja átadni a gonoszakat a Gyehennának, s azokat, akik vagyonban 
bővelkednek s azt erőszakkal szerezték meg, a pusztulásban [Abaddon] való halálra, 
hogy a vétkezők ne maradjanak állva s szájukkal ne beszéljenek ostobaságokat. (…)

53:11 A népeknek való szolgálat alól fogja kiszabadítani lelküket s látni fogják 
az ellenségeik[en végbemenő] bosszút, királyaik zsákmányával fognak megtelni. Az 
ő bölcsessége révén fogja felmenteni az ártatlanokat, sokakat fog alávetni a Törvény 
szolgálatának s bűneik miatt fog közbenjárni.

53:12 Ezért sok nép prédáját fogom kiosztani neki, ő pedig szét fogja osztani 
a zsákmányt, megerődített városok vagyonát; mivel átadta a lelkét a halálnak, a 
lázadókat pedig alávetette a Törvénynek, sőt, sokak bűnéért fog közbenjárni s ami 
a lázadókat illeti, az ő kedvéért lesz számukra megbocsátva.
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