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Jézus Péternek adott válasza a Jn 13,10-ben jól ismert szövegkritikai kérdést 
vet fel. Eltekintve a részletekre vonatkozó néhány variánstól, alapvetően 
két szövegváltozat van: a Sínai Kódex rövidebb (lectio brevior), és a Vati-
káni Kódex hosszabb olvasata (lectio longior). 

o ̀ leloume,noj ouvk e;cei crei,an 
ni,yasqai( avllV e;stin kaqaro.j 
o[loj 

aki megfürdött, az nem szorul arra, 
hogy megmosdjon, hanem egészen 
tiszta. 

o ̀leloume,noj ouvk e;cei crei,an eiv 
mh. tou.j po,daj ni,yasqai( avllV 
e;stin kaqaro.j o[loj 

aki megfürdött, az nem szorul arra, 
hogy megmosdjon, ha csak nem a 
lábát, különben egészen tiszta. 

A különbség a lábmosás mozzanatában van. Paradox módon, amíg a kézi-
ratok nagy többsége és a Nestle–Aland kiadás is a hosszabb szövegválto-
zatot hozza, néhány exegéta a rövidebbet részesíti előnyben.1 A magyarázó 
mindkét esetben egy aporia előtt találja magát: aki a rövidebb szöveg-
változatot választja, annak nehéz lesz megmagyarázni a megelőző 

 
* „John 13:10: An Archaeological Solution of a Textcritical Problem”, in Studium Biblicum 

Franciscanum Liber Annuus LVIII (2008), Jerusalem 2009, 73–80. Fordította: Szabó Xavér OFM. 
1 J. C. O’Neill, „John 13:10 again”, RB 101 (1994), 67–74, 12 szövegvariánst mutat be a legrövidebbtől 

a leghosszabbig (67–68.), majd az 579. számú kézirat olvasata mellett dönt – ouv crei,an e;cei avllV 
e;stin kaqaro.j o[loj, „nincs szüksége semmire, hanem teljesen tiszta” –, amely rövidebb mint a Sínai 
Kódexé, követve ezzel M. E. Boismard-ot, „Le lavement des pieds (Jn 13, 1–17)”, RB 71 (1964) 5–24. A 
kérdés kiterjedtebb megvitatásához ld. J. C. Thomas, Footwashing in John 13 and the Johannine 
Community, Sheffield 1991, 19–25, aki a hosszabb szövegváltozatot részesíti előnyben; A. Gangemi, 
Signore, tu a me lavi i piedi?, Acireale 1999, 99–163. 
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lábmosást; aki pedig a hosszabbat, annak nehéz lesz magyarázatot adni 
arra a kijelentésre, amely annak tisztaságáról szól, aki már megfürdött.2 
Schnackenburg szerint a tárgyalt szöveg János evangéliumának 
legvitatottabb szakaszai közé tartozik.3 A tanulmány azzal szeretne hozzá-
járulni a probléma megoldásához, hogy a jánosi szavakat a Jeruzsálem 
óvárosának zsidó negyedében végzett régészeti ásatások tükrében olvassa. 

1. A RÉGÉSZETI LELETEK 

Az óváros zsidó negyedében végzett régészeti ásatások végső eredményeit 
csak részben publikálták,4 de az ásatásokat irányító Nahman Avigad 
különféle ismertetéseinek egyikében található egy leírás,5 egy fényképes 
reprodukció és egy hipotézis bizonyos leletek szerepéről a Jn 13,10-re 
vonatkozóan. Ez az elmélet a miqwe (rituális fürdő) egy bizonyos részére 
vonatkozik.6 Egy kőedényről van szó,7 amely a fürdőbe vezető lépcsők 

 
2 N. M. Haring, „Historical Notes on the Interpretation of John 13:10”, CBQ 13 (1951) 355–380, így 

ír: „Jóllehet a szövegkritikai kérdés megoldása folyamatosan tolódott el a rövidebb olvasat javára (...), 
az exegetikai nehézségek még mindig jelentős mértékben megosztják a szentírás-magyarázókat” (355–
356). 

3 R. Schnackenburg, The Gospel according to St. John (Herder’s Theological Commentary on the 
New Testament), III, Guildford 1982, 20: „Ebben a versben Jézus Péternek adott válasza – az exegéták 
véleménye szerint – a negyedik evangélium legvitatottabb helyeinek egyike. Ezt a legkülönbözőbb 
módon értelmezték, éppen a magyarázatok eltérő volta játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy a 
tanítványok lábmosása körül a legkülönbözőbb értelmezések lássanak napvilágot.” 

4 H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem conducted by Nahman Avigad, 
1969–1982. Vol. I: Architecture and Stratigraphy: Areas A, W and X–2. Final Report, Jerusalem 2000; Vol. 
II: The Finds from Areas A, W and X–2. Final Report, Jerusalem 2003. 

5 Vö. N. Avigad, „Excavations in the Jewish Quarter of the Old City of Jerusalem, 1969/70 
(Preliminary Report)”, IEJ 20 (1970) 1–8.; „Excavations in the Jewish Quarter of the Old City of 
Jerusalem, 1970 (Second Preliminary Report)”, IEJ 20 (1970) 129–140; Discoveries in the Jewish Quarter of 
Jerusalem (The Israel Museum, Jerusalem Cat. No. 144), Jerusalem 1976; Discovering Jerusalem, 
Nashville 1983 (eredetileg héberül, Jerusalem 1980); olasz fordítása: Gerusalemme. Archeologia nella città 
santa, Roma 1986; The Herodian Quarter in Jerusalem – Wohl Archaeological Museum, Jerusalem (Nincs 
megjelölve a kiadási időpont, ami valamikor 1987 után lehetett, mivel a 12. oldalon ezt olvassuk: „a 
nyilvánosság előtti ünnepélyes megnyitó 1987. október 11-én volt”). 

6 Rituális fürdőket (többes számban: miqwa’ot) feltártak különböző régészeti helyszíneken, 
beleértve Maszada erődjét, illetve zelóta-megszállást követő Heródiumot. A rituális fürdők leírásához 
ld. N. Avigad, The Herodian Quarter in Jerusalem, 19s: „Ritual Baths (Miqwa’ot); illetve R. Reich, „Helle-
nistic to Medieval Strata 6–1”, in H. Geva (ed.), Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem 
conducted by Nahman Avigad, 1969–1982. Vol. I: Architecture and Stratigraphy: Areas A, W and X–2. Final 
Report. Jerusalem 2000, Loci 65.67.94, 88–90. 96–97; Uő., „The Hot Bath-House (balneum), the 
Miqweh and Jewish Community in the Second Temple Period”, JJS 39/1 (1988) 102–107; Uő., „The 
Synangogue and the miqweh in Eretz-Israel in the Second Temple, Mishnaic and Talmudic Periods”, 
in D. Urman – P. V. M. Flesher (ed.), Ancient Synagogues, Historical Analysis and Archaeological Disco-
veries, Leiden 1995, 289–297; Uő., „Two Possible Miqwa’ot on the Temple Mount”, IEJ 39 (1989) 63–65; 
Uő., „The Great Mikweh Debate”, BAR 19/2 (1993) 52–53; Uő., „The Miqweh (Ritual Bath)”, in G. 
Edelstein – I. Milevski – S. Aurant (ed.), Villages, Terraces and Stone Mounds, Excavations at Manahat, 
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előtt található. A medence közepén volt egy kidomborodó rész, amit a láb 
pihentetésére használtak, és három lyuk a kifolyó víz számára.8 Az Avigad 
által idézett misnai szöveg (Jadajim 4,1) „lábfürdőről” beszél, valamint a 
vízmennyiségről, amit az edénynek tartalmaznia kell („2 logtól [1 log = 0,6 
liter] 9 kabig [1 kab = 2,5 liter]”), de azt nem mondja, hogy a lábat a fürdő 
előtt vagy az után kell megmosni.9 Avigad úgy gondolja, hogy az illető 
„előtte” mosta meg a lábát, Deines mindkét lehetőséget fenntartja („vor 

 
Jerusalem 1987–1989 (= IAA Reports, No. 3), Jerusalem 1998, 122–124; Uő., „Miqwa’ot at Khirbet 
Qumran and the Jerusalem Connection”, in L. H. Schiffman – E. Tov – J. C. Vanderkam (ed.), The 
Dead Sea Scrolls. Fifty Years after their Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20–25, 1997, 
Jerusalem 2000, 728–731; Uő., „They Are Ritual Baths”, BAR 28/2 (2002) 50–55 (Sefforis); B. G. Wood, 
„To Dip or Sprinkle? The Qumran Cistern in Perspective”, BASOR 256 (1984) 53–58; E. Netzer, 
„Ancient Ritual Baths (Miqwa’ot) in Jericho”, in L. I. Levine (ed.), The Jerusalem Cathedra, Vol. 2 (1982) 
106–119; S.D. Ricks, „Miqwa’ot: Ritual Immersion Baths in Second Temple (Intertestamental) Jewish 
History”, in J. F. Hall – J. W. Welch (ed.), Masada and the World of the New Testament. Provo (Utah) 
1997, 277–286; B. Štrba, „Miqveh rituálne vodné zariadenie na ocist’ovanie v ranom judaizme, Studia 
Biblica Slovaca 2 (2006) 79–106: ez a dolgozat angolul íródott a jeruzsálemi Studium Biblicum 
Franciscanum intézetében: Miqweh – a ritual water installation of the early Judaism. 

7 A rituális tisztálkodás során használt kőedények fontosságáról ld. N. Avigad, „Jerusalem 
Flourishing. A Craft Center for Stone, Pottery, and Glass”, BAR 9/6 (1983), 48–65;  59: „A Misna 
elbeszéli nekünk, hogy a kőedények azok közé a tárgyak közé tartoznak, amelyek nem válnak 
tisztátalanná (Kelim 10,1; Parah 3,2)”; Uő., The Herodian Quarter in Jerusalem, 22; Y. Magen, „Jerusalem 
as a Center of the Stone Vessel Industry during the Second Temple Period”, in H. Geva (ed.), Ancient 
Jerusalem Revealed, Jerusalem 1994, 244–256 megjegyzi: „A legtöbb kőedényt Jeruzsálemben tárták fel” 
(255), ezeket gyakran a rituális tisztálkodás során használták (vö. 252–255). 

8 N. Avigad, The Herodian Quarter in Jerusalem, 55–56. a következő leírást nyújtja: „A kőmedence 
kívülről négyszögletes, belülről kör alapú, és egy új támpillér mellett áll a rituális fürdő bejáratánál. 
Ennek alján három lyuk van, és a közepén egy kerek, kidudorodó rész. Ezt a kőmedencét a törmelékek 
közt találták, amivel a rituális fürdő fel volt töltve. A felsővárosban (ld. Discovering Jerusalem, 84–86) 
másutt is találtak hasonló, de nagyobb kőmedencét ’in situ’ (azaz eredeti környezetében), azonban a 
rituális fürdő bejáratánál. Jelenleg a ’déli ház’ (G) kiszélesített járdáján van kiállítva. Úgy tűnik, arra 
szolgált, hogy megmossák a lábukat, mielőtt beléptek volna a medencébe [kiemelés tőlem, G. G.], hogy 
megmerítkezzenek. A Misna említést tesz olyan kő alkalmatosságról, amit lábmosásra használtak 
(Jadajim 4,1). Több ilyen, különböző méretű átlyuggatott kőedény tekinthető meg ásatási 
színhelyünkön”; a 77. oldalon a „déli ház” (The Southern House) leírásánál még hozzáfűzi: „A 
fürdőhöz vezető úton volt két átfúrt kőedény, amelyeket láthatóan lábmosásra használtak. Közülük a 
nagyobbat (19,3 x 19,3 / a 80 x 80 cm) teljes egészében ’in situ’ találták meg a rituális fürdő bejáratánál”. 
A Discovering Jerusalem fotókat is közöl a leletről (84), helyéről és a használatát magyarázó hipotézisről 
(85–86): „Kiemelkedő helyet foglal el egy nagy, felül részben boltíves rituális fürdő, amely a 
lépcsőházból nyílik. A bejárat közelében, in situ egy jellegzetes kőedényt találtunk, egy négyszögletben, 
belülről kör alakú medencét kidomborodó résszel a közepén, három fúrt lyukkal az alján. Olyan 
medence lehetett, mely lábmosásra szolgált, mielőtt megmerültek volna a rituális fürdőben, és ha így 
van, akkor ez a Misna által említett ’lábfürdő’ (Jadajim 4,1). Más házakban szintén találtunk ilyen 
’járdát’, bár kisebbet és nem az eredeti helyzetében”. 

9 A Jadajim 4,1 szövege: „Azon a napon összeszámolták a szavazatokat, és eldöntötték, hogy az a 
repedt lavór, amelybe két logtól kilenc kabig fér [víz], közvetíthet folyásos tisztátalanságot. Rabbi 
Akiva szerint azonban a lavórt rendeltetése szerint [kell megítélni].” A magyar fordítás: Görgey Etelka 
(ford.), „Jadajim traktátus a kezek tisztaságáról”, in Uő (szerk.), Törpék az óriások vállán. Válogatott 
Misna-traktátusok, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2010. 
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oder nach”),10 Schwank viszont úgy gondolja, hogy a fürdőből való 
kijövetel után használták („beim Heraussteigen”).11 

2. A JN 13,10 ÉS A RÉGÉSZETI LELETEK 

Joachim Jeremias a Jn 13,10 hosszabb szövegváltozatát tartotta 
eredetinek;12 erről a POxy V 840 jelzetű töredék kapcsán beszél, amelynek 
eredeti görög szövegét és annak német fordítását publikálta. A rabbinikus 
irodalom kontextusában kimutatta, hogy a kézirat ismeretlen szerzője jól 
ismerte a templomi rítust: aki befejezte a tisztálkodási fürdőt, mielőtt 
belépett volna a templomba, annak újra meg kellett mosnia a lábát.13 Ezért 
tesz szemrehányást Jézus a farizeus Lévinek, a templomterület bejára-
tának ellenőrzésével megbízott papi vezetőnek, amiért az fürdés nélkül 
engedte belépni, és hagyta, hogy tanítványai is úgy lépjenek be, hogy nem 
mosták meg lábukat (vö. Lk 7,44). 

Amikor Jeremias 1923-ban megírta Jerusalem zur Zeit Jesu című disszer-
tációját, még nem voltak ismertek a rituális fürdők (miqwa’ot) Jézus idejé-
ben elterjedt tartozékainak legújabb felfedezései.14 Manapság, az erre 

 
10 R. Deines, Jüdische Steingefässe und pharisäische Frömmigkeit (WUNT, 52), Tübingen 1993, 93. 
11 B. Schwank, Evangelium nach Johannes, St. Ottilien 19982, 345. 
12 J. Jeremias, Unbekannte Jesusworte (GTS 376), Güttersloh 1983, 54, 24. lábjegyzet mondja: „A Jn 

13,10a hosszabb olvasata kétségtelenül meggyőző; az eiv mh. tou.j po,daj csak az S c vg-codd Orig 
kéziratokból hiányzik. A sokat gyötört mondatnak csak az összefüggésben emelkedik ki az értelme, 
mihelyt szó szerint értjük azt, és figyelmen kívül hagyjuk a keresztségre vagy az úrvacsorára utaló 
szimbolikus, allegorikus olvasatot. Péter kérésére, hogy a fejét és a kezét is mossa meg Jézus, ezt a 
választ kapja: aki (mint gyalogos zarándok) egész testet érintő fürdőt vett (az előírás szerint), annak 
csak lábmosásra van szüksége, hogy teljesen tiszta legyen. Csak a Júdásról szóló mondásban (13,10b–11) 
van szó átvitt értelembeli tisztaságról”. 

13 Vö. Jeremias, Unbekannte Jesusworte, 54 utal egy Misnában olvasható előírásra (M. Berachot 9,5): 
„Senki sem léphet be a Szent Hegyre (= Templomhegy) sétabotjával, cipőjével, erszényében pénzzel 
vagy poros lábbal (vö. T. Berachot 6,19: „Senki sem léphet be a Templomhegyre erszénybe kötött 
pénzzel, vagy poros lábbal”); a POxy V 840 és a Jn 13,10 kapcsolatához ld. M. J. Kruger, The Gospel of 
Savior. An Analysis of POxy V 840 and its Gospel Tradition of Early Christianity, Leiden 2005, 179–182. 

14 A második templom időszakában használatos rituális fürdők (miqwa’ot) adják meg Keresztelő 
János prédikációjának kontextusát: vö. J. E. Taylor, The Immerser: John the Baptist within Second Temple 
Judaism, Grand Rapids 1997, 49: „Sőt az is lehetséges, hogy a második templom időszakában gyakorolt 
megmerítkezés és a rituális tisztaság fontosságának megértése János keresztségét is jobban megérteti”. 
A régészek a rituális fürdők (miqwa’ot) jelenlétét a zsidó település jellegzetes jegyei közé sorolják; Jézus 
korában megtaláljuk őket Palesztina minden részén, különösen Jeruzsálemben, ahogy J. D. Crossan – 
J. L. Reed, Jézus nyomában. A kövek alatt, a szöveg mögött. Jézus és világa megértésének kulcsfontosságú 
felfedezései, Debrecen 2001, 183 írja: „A kőedényekre és a rituális fürdőkre gondolunk, arra a két széles 
körben elterjedt, már Kumrán és Maszada kapcsán is tárgyalt leletre, melyek a judaizmus jellegze-
tességei a régészeti leletek között. Mindkettő nagy számban megtalálható a korai római kori réte-
gekben egész Galileában és a Golán-fennsík déli részén. A szomszédos területeken viszont 
gyakorlatilag nyomuk sincs”. Reich, The Great Mikweh Debate, 52 a következő számokat hozza: „300-
nál több lépcsővel ellátott, bevakolt medencéről tudunk a régészeti beszámolókból. Ezek közül közel 
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vonatkozó bőséges dokumentáció ellenére, a lábmosásról szóló számos 
tanulmány egyike sem hivatkozik a régészeti feltárásokra,15 sem pedig a 
megfelelő zsidó szokásokra.16 

Az általam ismert kommentátorok közül csak Benedikt Schwank tesz 
egy rövidke utalást: „A »csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg« 
kiegészítést talán olyan olvasók kedvéért fűzték a szöveghez, akik nem 
ismerték az egész testet érintő fürdés és a fürdőből való kijövetel utáni 
lábmosás közötti különbséget.”17 Schwank érvelése különös: a kiegészítést 
feltehetően ravasz szándékkal fűzték az eredeti szöveghez, ez azonban 
nem érte el célját, hiszen a kommentátorok, ahelyett, hogy a hosszabb szö-
vegváltozat mögött felismertek volna egy zsidó szokást, úgy gondolták, 
hogy az egész testet érintő fürdő után a lábmosás ésszerűtlen és felesleges. 

Roland Deines, aki disszertációjának második fejezetét a Jn 2,6-ban 
említett kőedényeknek szentelte, és ezeket a Jézus korabeli ipar és a kő 
felhasználásának kontextusába helyezte, figyelmet fordít a Jn 13,1–11-re is. 
Ezt két szövegre való hivatkozással magyarázza. Az egyik Jn 15,3, ahol a víz 
általi megtisztulást Jézus szavainak hallgatása helyettesíti, a másik az a 
pergamentöredék, amelyet Oxyrhynchus városában fedeztek fel (POxy V 
840). Miután ezt a szöveget a rabbinikus irodalom fényében példával 

 
150-et Jeruzsálemben találtak, 60-at a Felsővárosban (Avigad ásatásain), 40-et a Templomhegy déli 
kapui körül, a többit pedig különböző helyeken”; Uő., „Miqwa’ot at Khirbet Qumran and the Jerusa-
lem Connection” 729 megjegyzi: „Jeruzsálemben a miqwa’ot használatának gyakorisága kapcsolatban 
állt a Templomheggyel és a papi családok mindennapi életével”. 

15 Deines kifogásainak igazolása, Jüdische Steingefässe, 37 (vö. 260): „A János evangéliumával 
foglalkozó szentírásmagyarázók részéről a régészeti tények figyelmen kívül hagyása egyfajta doketista 
tendencia a történetkritikai exegézisen belül, ami azzal a veszéllyel jár, hogy nem veszik észre a szöveg 
igazolta valóságot”; ez tény, J. H. Charlesworth, „Jesus Reserarch and Archaeology: A New Perspec-
tive”, in Uő. (ed.), Jesus and Archaeology, Grand Rapids 2006, xxiii úgy tarjta, hogy ezt már kezdik 
felülmúlni: „A következő fejezetek szemünk elé tárják, hogy az Újszövetséggel foglalkozó tudósok 
tanulhatnak a régészektől, akik szakértő rétegtan-kutatói a régészeti helyeknek, és azt is, hogy a 
régészek is tanulhatnak az Újszövetséggel foglalkozó tudósoktól, akik viszont a szöveg rétegtanában 
járatosak.” 

16 A következő cikkek állnak közel ehhez a nézőponthoz (anélkül, hogy belemennének a témába): 
D. Tripp, „Meanings of the Foot-washing: John 13 and Oxyrhynchus Papyrus 840”, ExpT 103 (1991–92) 
237–239 (a szerző úgy látja, hogy a kéziratokban egy keresztény csoportnak a keresztséggel szembeni 
kritikája tükröződik: „De a támadás célpontja nem a zsidó tisztálkodás, hanem a keresztség általában”, 
és az ószövetségi papságra vonatkozó szövegek fényében – Kiv 29,4; 30,17–21; 40,31 – Jézus lábmosását 
úgy értelmezi, mint a „papszentelésnek egy fajtáját”, 239); R. Kieffer, „L’arrière-fond juif du lavement 
des pieds”, RB 105 (1998), 546–555 (a szerző nyolc kommentátor – Zahn, Lagrange, Lindars, Bultmann, 
Barrett, Schnackenburg, Brown és Haenchen – megoldását kritizálja, majd saját megoldási kísérletét 
javasolja,  552: „A lábmosásnak köszönhetően a tanítványok, akik – mint minden zsidó – már a Húsvét 
ünnepe előtt megtisztultak (vö. Jn 11,55), most az ünnep jelentésének mélységébe nyertek beavatást”. 
János evangélista így ismételten azt mutatja be, hogy „Jézus helyettesíti és beteljesíti a zsidó ünne-
peket”). 

17 Schwank, Evangelium nach Johannes, 345. 
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szemléltette, Deines arra a következtetésre jutott, hogy a Jn 13,10 a temp-
lomba zarándokolók szokására reflektál.18 Jeremias magyarázatán kívül 
azt javaslom, hogy a Jn 13,10 hosszabb szövegváltozatában vegyük észre az 
utalást azokra a magán rituális fürdőkre, amelyeket Jeruzsálem óváro-
sának zsidó negyedében, gazdag papi családok házaiban feltártak.19 Itt a 
lábmosás közvetlenül összekapcsolódott az egész testet érintő megmerít-
kezéssel. 

János szövege nem csupán erre a kapcsolatra szeretne reflektálni, hanem 
a lábmosás idejét is megjelöli: miután tisztítófürdőt vettek és a medencéből 
a kövezetre kiléptek, a tisztaság helyreállítása végett szükségük van lábfür-
dőre: „aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák 
meg”.20 

 
18 Deines, Jüdische Steingefässe azt írja: a Jn 15,3-ban „a vizet, ami eszköz a tisztasághoz, felcseréli az 

ige hallgatása, ami által maradandó lesz a kapcsolat Isten Fiával, ahogy erre a Jn 13,8 már hivatkozott” 
(256); A lou,ein ige használatának érdekes párhuzamát nyújtja a templomi rituális fürdőkkel összefüg-
gésben az az ismeretlen evangéliumi töredék, amelyet 1905-ben találtak meg Oxyrhynchos városában” 
(257); „A papirusz feltételezi, hogy mindenki, aki a belső templomudvarba be akart lépni, tisztaságát 
merülőfürdővel igazolta. Ezért őrizték a bejáratokat” (258); és így zárja: „A Jézus-logion a zsidó 
zarándok-életnek egy valós történését írja le” (260). 

19 Avigad, The Herodian Quarter in Jerusalem, 76 így ír: „Látjuk, hogy rendkívüli jelentőséget 
tulajdonítottak a rituális fürdőknek, számukat és építészeti elgondolásukat tekintve is”, [A heródesi 
negyeden belüli] „rezidencia minden bizonnyal méltó arra, hogy nemesi családok – mint amilyen a 
főpap családja – tartózkodási helye legyen”. L. & K. Ritmeyer, Jerusalem in the Year 30 A.D., Jerusalem 
2004, 43 Josephus Flavius beszámolójára alapoz, mely szerint a főpap palotája, illetve Agrippa és 
Bereniké palotája egyszerre égett le (Bell.Jud. 2,426), továbbá Jézus halálozási évének pontosításához 
érkezik, és „Annás főpap palotájával való lehetséges azonosításról” beszél. Kihez tartozhatott ez a 
rezidencia: Annáshoz, aki „Kaiafás apósa volt”, vagy Kaiafáshoz, „aki abban az évben főpap volt” (Jn 
18,13)? Elfogatása után Jézust „először Annáshoz” vitték (Jn 18,13); ha a 18,24-et parenthesisként, közbe-
vetett megjegyzésként értelmezzük (vö. F. Neirynck, „Parentheses in the Fourt Gospel”, ETL 65 (1989) 
119–123 = Evangelica II, 693–698), akkor ez azt jelenti, hogy a Jézussal való rövid találkozás után „Annás 
megkötözve őt Kaiafás főpaphoz vezettette”, ugyanahhoz a „főpaphoz”, aki faggatta Jézust (18,19). A 
konklúzió háromszoros: 1) Jézus vallatása alatt János soha nem nevezi Annást „főpapnak” (18,13. 19. 
24); 2), az a „főpap”, aki Jézus tanítványai felől „kérdezősködött”, Kaiafás (18,15); 3), tehát övé volt a 
„főpapi rezidencia”. Függetlenül ettől az azonosítástól, világos, hogy a tanítvány, aki „ezekről tanú-
ságot tesz” (Jn 21,24), nem hagyja figyelmen kívül a valóságot és a rituális fürdőket, amelyekhez 
hasonlót az utóbbi időben abban a rezidenciában feltártak. 

20 Deines, Jüdische Steingefässe, 93 kapcsolatba hozza a Jn 13,10-et a régészeti leletekkel, de nem a 
szövegkritikai problémára koncentrál. János szövege és a zarándokok azon szokása közötti kapcsolatot 
fejti ki, hogy fürdőt vesznek, majd közvetlenül a templomba lépés előtt lábat mosnak: „A 84. ábrán 
[Avigad, Discovering Jerusalem, 81. oldalára utal] két különböző lábfürdő mindegyike a miqvéhez 
levezető bejáratnál található, amiből arra következtethetünk, hogy a medencében való megmerülés 
előtt vagy után a lábmosásnak különleges jelentősége volt (vö. Jn 13,10, ehhez ld. 258sköv. és 264sköv).” 
A Jn 13,10-hez fűzött kommentárjában igazolva látja az egész testet érintő fürdésben és a részleges 
mosakodásban a keresztségi és a bűnbánati interpretációt: „Akkor nyilvánvaló, hogy egyrészt a 
keresztségre mint általános megtisztulásra, a lábmosásra pedig mint megismételhető, részleges meg-
tisztulásra kell gondolnunk, ahogy azt számos régi magyarázó gondolja”; „A háttérben a keresztség 
utáni bűnös ember problémája állhat” (256. oldal, 524. lábjegyzet, vö. 260). 
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Az eddig elmondottakból kitűnik, hogy a Jn 13,10-ben a jobb szöveg-
változat (lectio potior) nem a rövidebb, ahogy azt általában tartják, hanem a 
hosszabb, amely egyben a nehezebb olvasat, hiszen összehasonlítva a 
következő állítással, ésszerűtlennek tűnik.21 Pontosan emiatt a nehézség 
miatt döntött úgy a Nestle–Aland-féle Újszövetség kiadói bizottsága, hogy 
ezt az olvasatot veszi be a főszövegbe.22 A problémát a logika szintjén nem 
tudjuk megoldani, de gyakorlati szinten – emlékezetünkbe idézve az 
említett zsidó szokást – újra a régészeti leletek fényébe állítjuk. 

3. A JN 13,10 JELENTÉSE A SZÖVEGKÖRNYEZETBEN 

Az exegéták különböző értelmezéseket kínáltak a lábmosásra, miszerint 
keresztségi vagy bűnbánati jellegű volt, szeretetszolgálatot, a vendéglátást 
vagy más hasonlót fejezett ki.23 Még ha több jelentéssel bírt is, a leginkább 
helyénvalót maga a szöveg és annak kontextusa határozza meg. Szerintem 
a Jn 13,10-ben – amelynek magyarázatához a rákövetkező vers segít 
bennünket, amelyet egy kifejtő értelmű kötőszó, a ga,r vezet be – miként 
ez János evangéliumában már megszokott, Jézus szavainak két jelentését 
szükséges megkülönböztetnünk. 

Az első jelentésben Jézus egy állandó gyakorlatra utal: a zarándokok-
nak a tisztulási fürdő vételét követően (vö. Jn 11,55), még mielőtt beléptek 
volna a templomba, meg kellett mosniuk a lábukat (M. Berachot 9,5). A 
papok saját rituális fürdőikben – néhányat a zsidó negyedben feltártak – 
teljes fürdőt vettek, majd rögtön lábat mostak, ahogy az elő volt írva a 
templomba lépés előtt (vö. Kiv 30,17–21). Ez a gyakorlat tehát a mosakodás 
két módját foglalta magában: a teljes fürdőt, ami azt jelenti, hogy ha valaki 
így megmosakodott, akkor teljesen megtisztult (leloume,noj, e;stin 
kaqaro.j o[loj, „aki megfürdött, az teljesen tiszta”) és a részlegest, a láb-

 
21 Schnackenburg, The Gospel according to St. John, III, 20 írja: „A nyelvi logika miatt (...) a mondat 

folytatása (’különben teljesen tiszta’) szoros értelemben nem igényli a következő betoldást: „csak arra 
van szüksége, hogy a lábát mossák meg”. 

22 B. M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (UBS), London – New York 
1975, 24 kifejti: „Mivel az eiv mh. tou.j po,daj szavak vagy véletlenül maradtak ki, vagy szándékosan 
hagyták el azokat, a következő kijelentéssel (avllV e;stin kaqaro.j o[loj) való összeegyeztetés nehéz-
sége miatt a Bizottság többsége úgy ítélte meg, hogy az eiv mh. tou.j po,daj szavakat a döntő súlyú külső 
bizonyságok alapján jobb megtartani.” 

23 Haring már idézett tanulmányán kívül ld. „Historical Notes on the Interpretation of John 13:10” 
és Thomas, Footwashing in John 13 and the Johannite Community („Prominent Interpretations of 
Footwashing”), vö. J. Michl, Der Sinn der Fusswaschung (AnBib 11), Roma 1959, 129–140; G. Richter, Die 
Fußwaschung im Johannesevangelium. Eine Geschichte ihrer Deutung (BU 1), Regensburg 1967. 
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mosást (tou.j po,daj ni,yasqai, „lábat mosni”). Péter ez utóbbi, a lábmosás 
ellen tiltakozik, vagy nem engedi, hogy Jézus mossa meg a lábait.24 

Jézus szavainak második jelentésére – miszerint: amit tesz, az megfelel 
a mosakodás két változatának is – rámutat a következő szöveg, amit egy 
kapcsolatos értelmű kötőszó vezet be (kai,):25 

kai. um̀ei/j kaqaroi, evste( 
avllV ouvci. pa,ntejÅ 
h;|dei ga.r to.n paradido,nta auvto,n\ 
dia. tou/to ei=pen 
o[ti Ouvci. pa,ntej kaqaroi, evsteÅ 
 

És ti tiszták vagytok, 
de nem mindnyájan. 
Tudta ugyanis, ki árulja el, 
azért mondta, 
hogy: Nem vagytok mindnyájan tiszták. 

 
Nyilvánvaló, hogy a tanítványok a vacsorán „tisztán” voltak jelen, de 
közülük „nem mindenki”, egyvalaki, „az áruló” nem. Itt már nem egy 
zsidók által gyakorolt rituális tisztaságról van szó. Jézusnak egy korábbi 
mondására hivatkozva itt egy más jellegű tisztaságról beszélnek, ami az 
árulással hozható kapcsolatba: ha Júdás nem „tiszta”, azért van, mert elá-
rulja Jézust. Mindenki, aki őt befogadja „tiszta” –, ahogy később is mondja 
(13,20: o ̀de. evme. lamba,nwn, „aki pedig engem befogad”).26 

A lábmosást is hasonló értelemben értelmezhetjük: ha a teljes, vagyis 
az egész testet érintő mosakodás Jézus teljes elfogadását jelenti, akkor a 
részleges mosakodás annak a Jézusnak az elfogadását, aki a lábmosás 
alázatos gesztusát elvégzi. Péter ez utóbbit ellenzi. Válasza Jézus tette ellen 
olyan, mint a szenvedés előrejelzésekor.27 Ugyanolyan komoly Jézus vála-
sza is: ha Péter nem akarja, hogy Mestere megmossa az ő lábát – más 
szavakkal, ha nem fogadja el „ezt a Jézust” is (ApCsel 2,32), csak azt a 
hatalmast, akinek „minden a kezében van” (Jn 13,3) –, akkor nincs Jézussal 
közösségben. Hallhatta Péter: „semmi közöd nincs hozzám” (Jn 13,8), s ez 
drasztikus, akárcsak amikor „sátánként” bánt vele (Mt 16,23). Péternek el 
kell fogadnia, hogy a „Mester” ebben a tanításában éppúgy paradox, mint 

 
24 T. Zahn, Das Evangelium des Johannes, Leipzig 1921, 538 rámutat arra, hogy a ni,yasqai mediális 

alak jelentheti azt, hogy valaki megmosakszik, illetve hogy hagyja magát megmosni. 
25 Jeremias, Unbekannte Jesusworte, 54, 24. lábjegyzet ezt mondja: „Csak a Júdásról szóló 

mondásban (13,10b–11) van szó átvitt értelembeli tisztaságról.” 
26 A 13,1–20 kompozíciójához ld. J. D. G. Dunn, „The Washing of the Disciples’ Feet in John 13,1–

20”, ZNW 61 (1970) 247–252; G. Richter, „Die Fusswaschung Joh 13,1–20”, in J. Hainz (ed.), Studien zum 
Johannesevangelium (BU 13), Regensburg 1977, 42–57; S. S. Segovia, „John 13,1–20. The Footwashing in 
the Johannine Tradition”, ZNW 73 (1982), 31–51. 

27 Vö. F.-M. Braun, „Le lavement des pieds et la réponse de Jésus à saint Pierre (Jean 13,4–10), RB 
44 (1935) 26–27: „Egyértelmű, hogy párhuzamot vonhatunk a Mt 16,21-ben elmesélt epizóddal. [...] 
Hasonló a reakció. [...] és mondhatjuk, hogy a szemrehányás is.” 
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amikor megmossa tanítványai lábát, és nem szabad azt feltételeznie, hogy 
bölcsessége „nagyobb” Mesterénél (Jn 13,16). 

Ez a magyarázat következetesen ragaszkodik Jézus szavaihoz. Ahogy 
már Jeremias rámutatott, a szöveg nem a keresztségre vagy az azt követő 
bűnbánatra utal. A lábmosás inkább prófétai cselekedet. Jézus mialatt 
példát nyújt az alázatos szolgálatra (13,12–15),28 felvezeti, hogy majd valaki 
életét adja barátaiért a passió során (13,15).29 Péternek el kell fogadnia 
Mestere alázatosságát: most ugyan „értheti” ezt a példát (15,17), de 
„mélységében” csak később fogja igazán megérteni (13,7; vö. 2,22; 12,16), 
miután Júdás árulása elérte célját (vö. 13, 2. 11. 18. 27) és Jézusnak át kell 
mennie „e világból az Atyához” (13,1). 

Végezetül a Jn 13,10 szövegkritikai kérdése kapcsán három következ-
tetés adódik: 
1. A régészeti ásatások rávilágítottak a zsidó rituális fürdő gyakorlatára, 

amelyet igazol a mosakodás két módjáról szóló jézusi mondás is, túl-
lépve azon, ami „összeegyeztethetetlen a nyelvi logikával”.30 A rövi-
debb olvasat eredetiségét és elsőbbségét – mint számos exegéta gon-
dolja –, a szövegmagyarázók logikus szöveghez jutása érdekében tett 
kísérletként, illetve egy elfeledett zsidó gyakorlat következményeként 
lehet értelmezni. 

2. A hosszabb olvasat a nehezebb és egyben jobb szövegváltozat, ezért 
esett rá a Bizottság választása, amely úgy döntött, hogy megőrzi azt a 
Nestle–Aland kiadásban; jóváhagyta, de zárójelbe tette, amely azt 
jelzi, hogy akár el is hagyható. 

3. János ismét bebizonyítja, hogy kitűnően ismeri korának zsidó szoká-
sait.31 

 
28 Vö. R. A. Culpepper, „The Johannine Hypodeigma: A Reading of John 13”, Semeia 53 (1991) 133–

152, különösen 142–144. 
29 R. E. Brown, The Gospel according to John (The Anchor Bible 29A), New York 1970, 562: „A lábmosás 

mint prófétai cselekedet – a mások üdvösségéért való megalázkodásban – Jézus halálát jeleníti meg”; vö. 
H. Zorilla, „A Service of Sacrifical Love: Footwashing (John 13,1–11)”, Direction 24 (1995) 74–85. 

30 Schnackenburg, The Gospel according to St John, III, 20. 
31 Vö. W. A. Meeks, „Am I A Jew?”. Johannine Christianity and Judaism, in J. Neusner (ed.), 

Christianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults, I, Leiden 1975, 163–186; R. Kysar, „The Fourth 
Gospel. A Report on Recent Research”, in ANRW II/25,3 (1985) 2389–2480; F. Manns, John and Jamnia: 
How the Break occured Between Jews and Christians c. 80–100 A.D., Jerusalem 1988. M. Davies, Rhetoric 
and Reference in the Fourth Gospel (JSNT SS 69), Sheffield 1992, 312: „A negyedik evangéliumra 
vonatkozó zsidó szokások az Írásokból vagy a szinoptikus evangéliumokból lehetnek ismertek; bár 
van, aki felveti, hogy ez független ismeret. A körülmetélés felette áll a szombatnak (Jn 7,22)”. A 13,10 
kapcsán említett szokás lehetett az egyetlen, amit felfedezett Davies, aki végül erre a következtetésre 
jut: „Ez arról tanúskodik, hogy a negyedik evangélium szerzője nem volt zsidó.” 
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