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A „szóta” vagyis házasságtörő asszony híres és hírhedt istenítélete — is-
mertebb nevén a „keserű víz” szertartás1 — különösen alkalmas arra, hogy 
példázza, hogyan is szolgálhat a női test az igazság megnyilatkozásának 
helyszíneként. E bibliai eredetű,2 ámde a Misnában is részletesen tárgyalt 
rituálé meglepő módon — vagy talán ellenkezőleg, nagyon is érthetően — 
megjelenik egy kora keresztény szöveghagyományban is.3 Hogy a „keserű 
víz” szertartás szöveghagyományainak kulturális mobilitása pontosan mi-
lyen értelmezési különbségek által vált lehetővé, ill. hogy e különbségek 
milyen teológiai ill. egyházpolitikai célt szolgálhattak a kora keresztény 
egyházban, lesz ennek a cikknek a kérdése. A szertartás misnai értelme-
zését tehát csak annyiban tartom fontosnak itt, amennyiben alapvetésként 
és kontrasztként szolgál a keresztény értelmezés megvilágításához.  

 
1 Numeri 5:11–31. 
2 Numeri 5:11–31 a „miskán” szót használja, ami szigorú értelemben véve nem kell, hogy a Temp-

lom létére utaljon. Tehát a szertartás valószínűleg ősi, a jeruzsálemi Templom megépülése előtti idők 
valóságát tükrözi, ami aztán, érthető módon, átöröklődött a későbbi Templomra is, és onnan talált 
utat a Misnába. 

3 Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a Jakab ősevangélium szerkesztése a Misnáénál mint-
egy fél évszázaddal előbbre datálható. Ez azonban nem cáfolja meg azt az ezen a cikken végighúzódó 
feltételezésemet, hogy a keresztény szöveg a Misnáéra reagál, hiszen a Misna szerkesztésekor egy rend-
kívül ősi szöveghagyomány kanonizálása történt meg, amely tehát egészen biztosan ismert volt már a 
második század derekán. 
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A „keserű víz” szertartás célja mind a bibliai ill. a későbbi rabbinikus 
szövegek alapján a férj szexuális és reproduktív jogainak védelme. Ez a vé-
delem a feleség szempontjából a szertartással járó nyilvános megalázáson, 
tehát elrettentésen alapul. A nyilvános megalázás persze egyszersmind vé-
di a vádolt nőket is, hiszen ők a szertartás révén — és csakis a szertartás 
révén — kapnak esélyt ártatlanságuk bebizonyítására és ezáltal házassá-
guk, tehát egzisztenciájuk, megóvására.  

A Második Templom korszakának végére a szertartás összetettebbé vá-
lik.4 A bibliai szöveggel összevetve azt látjuk, hogy a Misna új elemeket is 
bevezet, mint például hogy milyen kritériumok mellett válik a férj kimon-
dott gyanúja jogilag érvényessé; mi történjék pontosan a szertartás előtt és 
alatt a meggyanúsított és megvádolt feleséggel; kik vesznek részt a szertar-
táson; hogyan tűnhet ártatlannak egy valójában bűnös feleség stb. A szer-
tartás istenítélet jellegét — vagyis azt a tulajdonságát amely révén képes az 
emberi testet az igazság megmutatkozásának önkéntelen és egyértelmű, 
mindenki által látható helyszínévé tenni — a Misnában már kiegészíti az 
az új elem, hogy a házasságtörő asszony bűnös hűtlensége és büntetése (te-
hát hogy szétveti a testét a keserű víz) közötti kapcsolat ábrázolásában a 
misnai corpus a talio-elvet alkalmazza, vagyis bűnt és bűnhődést egymás-
sal egyenesen arányos, és teljesen egymásnak megfelelő entitásoknak lát-
tatja.5

Misna Szóta 1:7: Az [Örökkévaló] mindenkivel tettei szerint bánik. Mivel a [házas-
ságtöréssel vádolt asszony] felékesítette magát hogy bűnt kövessen el [az Örökké-
való] elcsúnyítja őt. Mivel bűnös tettében lemezteleníti magát, az Örökkévaló (szin-
tén) lemezteleníti őt. Mivel először a combja (= az ágyéka) vétkezett, és utána a hasa 
(= a méhe), először a combja bűnhődik (= először az ágyékát feszíti szét a keserű víz), 
és csak utána a hasa (= a méhet az ágyéka után veti szét a keserű víz). A teste többi 
része sem menekül… 

Misna Szóta 3:4: Ám ha voltak érdemei, akkor a büntetést (az Örökkévaló) későbbre 
halasztja. 

Misna Szóta 5:1: Úgy, ahogy a víz megvizsgálja (a hűtlenséggel vádolt feleséget), 
ugyanúgy megvizsgálja a férfit is (a szeretőt és a férjet is)… Ahogy (a meggyanúsított 
feleség) nem folytathat szexuális viszonyt a férjével (amíg be nem bizonyítja ártatlan-

 
4 Yuval Harari, „What is a Magical Text? Methodological Reflexions Aimed at Redefining Early 

Jewish Magic”, in Officina Magica — The Working of Magic (szerk. S. Shaked), Leiden 2005, 91–124. 
5 Ishay Rosen-Zvi, „Measure for Measure as a Hermeneutical Tool in Early Rabbinic Literature: 

the Case of Tosefta Sotah”, JJS 57 (2006) 269–286. Ishay Rosen-Zvi érdekes cikke mutat rá arra, hogy a 
talio-elv ilyen felfogású használata — vagyis hogy bűn és bűnhődés egymás tükörképeként szerepel-
nek — eltért a normatív rabbinikus szövegértelmezés gyakorlatától. Ez utóbbi a bűn-bűnhődés viszo-
nyára pusztán hermeneutikus eszközként alkalmazta a „fogat fogért” elvet, és nem egy szimmetria-
ként. Ilyen értelmezést egyedül a „keserű víz” szertartásának esetében mutat fel a Misna, ill. még 
inkább a Toszefta szöveghagyománya. 
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ságát a keserű víz ivása révén), ugyanúgy nem folytathat szexuális viszonyt a 
szeretőjével sem. 

Keresztény szövegkörnyezetből a legismertebb „házasságtörés” talán a Já-
nos evangélium nyolcadik fejezetében található Pericope Adulterae történe-
te,6 mely a hűtlen asszony és Jézus találkozásáról számol be. Ez a történet 
azonban sajnos nem mond semmit arról a potenciálról, amit a Numeri 
vagy később a Misna az emberi testnek tulajdonít az igazság kinyilvání-
tásával kapcsolatban.  

Szerencsére tudunk viszont egy lényegesen kevésbé ismert korai ke-
resztény szövegről, ami éppen ezt a témát érinti. A Jakab Gyermekség-evan-
géliuma, más néven Jakab ősevangélium, egyike a második század közepén 
íródott apokrif evangéliumoknak. A kezdetektől fogva egyfajta hiánypótló 
irodalomnak számított a vallásos tárgyú művek piacán, mivel Jézus gyer-
mekkoráról beszélt, és nem fukarkodott sem részletekkel, sem fantaszti-
kus elemek lefestésével. Valószínűleg ez utóbbinak köszönhette rendkívüli 
népszerűségét, valamint azt az egyházvezetői döntést, amely a művet egy-
szer s mindenkorra kizárta az Újszövetség kánonából. A Jakab ősevangé-
lium legfontosabb üzenete annak a véleménynek a megerősítése mely 
szerint Jézus anyja, Mária, szűz volt élete végéig és természetesen tartóz-
kodott mindenfajta, még a házasságon belüli nemi kapcsolattól is. A rab-
binikus zsidósággal ellentétben a szüzesség idealizálása, ill. a nemi élet 
elutasítása központi fontosságú a korai kereszténységben, ezért nagyon 
nagy fontossága van annak, hogy éppen ebben a házas szüzességet dicsérő 
evangéliumban találjuk meg a „keserű víz” szertartás egy keresztény adap-
tációját. Nyilvánvaló, hogy noha mindkét szöveg — a misnai és az ősevan-
géliumi — ugyanazt a szertartást írja le, a szertartás ábrázolása — tehát 
értelmezése — között alapvető különbségek húzódnak meg. A következő 
oldalakon ezeket a különbségeket fogom felvázolni és értelmezni.  

A keresztény adaptáció céljait az evangéliumi szöveg két pontján lehet 
azonosítani. Az első a tizenhatodik fejezetben található, amikor is Mária 
és József a jeruzsálemi főpap parancsának engedelmeskedve megisszák az 
„Úr vízpróbáját”. 

Jakab ősevangélium 16:3–5: És a főpap azt mondta: most megitatlak az Úr vízpróbájá-
val, és ez majd világosan megmutatja nektek bűnötökét. És a főpap elvette a vizet és 
megitatta Józsefet, és elküldte a pusztaságba, de épségben tért vissza onnan. És meg-
itatta (Máriát) is, és őt is elküldte a pusztaságba. Ő is épségben tért vissza onnan. 

A jelenet a misnai törvénykezést idézi nevében és céljában egyaránt, mivel 
a „vízpróbának” azért kellett alávetni Józsefet és Máriát, hogy fény 

 
6 Jn 8:1–11. 
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derüljön nemi életükre — ill. ez esetben annak hiányára. Itt fontos hang-
súlyoznunk tehát, hogy a férfiak szexuális erkölcsét mind a Misna, mind 
az ősevangélium számon kéri. Az ősevangéliumban ez egészen nyilván-
való, a rabbinikus szövegben pedig a Misna Szóta 5:1 beszél arról, hogy a 
keserű víz a meggyanúsított szeretőt és férjet is megvizsgálja, a férjes 
asszonyhoz hasonlóan. Tehát a Misna sem csak a megvádolt feleség szexu-
ális életével szemben támaszt elvárásokat.  

Azonban ezzel véget is értek a hasonlóságok a két ábrázolás között. 
Míg a misnai szövegben a rituálé célja a férj szexuális és reproduktív7 jogai-
nak védelme a házasságon belül, addig a Jakab ősevangéliumban a szertartás 
tagadja, hogy a férjnek lennének ilyen jogai, sőt bűnnek állítja be, ha valaki 
él velük. Ez a különbség nyilván abból fakad, hogy az ősevangéliumban a 
szertartás a korai kereszténység radikális szexualitás-ellenességének kife-
jezőeszköze lesz. Mária paradox módon akkor bizonyul ártatlannak, ha 
kiderül: közte és férje, József között nem volt szexuális kapcsolat, és ráa-
dásul gyermekének apja éppenséggel nem a férje! Első látásra úgy tűnik, 
hogy a misnai törvénykezés ennek szöges ellentéte: egy házasságtöréssel 
vádolt terhes feleség ez utóbbi szerint csak akkor maradhat házas, és adhat 
törvényes gyermeknek életet, ha a keserű víz szertartáson átesve bizonyít-
ja, hogy senkivel nem állt szexuális kapcsolatban csak férjével, tehát gyer-
meke tőle van. Ellenkező esetben a születendő gyermek státusza mamzer,8 
vagyis házasságtörésből származó utód, aki a zsidó társadalom peremén 
élhet csak, pl. csak egy másik mamzerrel köthet házasságot. Ezenkívül a 
férj ilyen esetben automatikusan elválik a bizonyítottan házasságtörő fele-
ségtől, és utóbbi elveszti a válás esetében amúgy neki járó pénzösszegre 
való jogosultságát, tehát gyakorlatilag hajléktalanná és nincstelenné válik. 
A Jakab ősevangélium tényei pedig látszólag épp egy mamzerrel terhes nő ké-
pét rajzolják elénk, és így azt gondolhatnánk, hogy Mária pozitív ábrázo-
lása egy tudatosan misna-ellenes beállítottságot tükröz. Ám mégsem erről 
van szó, sőt, úgy tűnik, hogy a Máriával ill. Jézussal kapcsolatban felme-
rülhető misnai (vagy akár tórai) vádak megalapozottságát — ti. a házas-
ságtörő asszony ill. mamzer státuszt — a Jakab ősevangélium kínos pontos-
sággal igyekszik megcáfolni. Hiszen nagyon is hangsúlyozza a Szentlélek, 

 
7 Elizabeth Shanks Alexander hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Misna szövegéből egyáltalán 

nem következik, hogy a meggyanúsított feleség terhes. Való igaz, hogy a szöveg nem említ terhes nőt, 
de nyugodtan említhetne. Nem nehéz megérteni, hogy éppen egy terhesség híre adhatta sokszor az 
indítóokot a szertartás megindítására, noha a terhesség ténye kétségkívül nem volt sine qua non a jogi 
eljárás megindításához. 

8 Misna Jevamot 4:12. 
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és nem pedig egy másik férfi apaságát,9 ill. hogy Mária mindig is szűzi 
életmódot folytatott. Így az ősevangélium úgy áll elő egy radikálisan új 
szexualitás/házasság modellel, hogy közben nem sérti meg a misnai házas-
ságtörés, ill. egy ilyen kapcsolatban nemzett utód tabuját.  

Az új modell radikális szexualitás-ellenessége a nemek közti egyenlő-
séghez vezet az ősevangéliumban, hiszen mindkét házasfél ideális életcél-
jaként a szüzesség megőrzését, vagy legalábbis a teljes szexuális önmeg-
tartóztatást írja elő. Ezzel az emancipált önmegtartóztatással szemben 
érdekes kontrasztként szolgál a misnai szöveg, ahol is a szeretővel, a fele-
séggel, ill. a férjjel szemben10 támasztott, szexuális életükkel kapcsolatos 
elvárások nem azonos mértékűek, bár valamilyen fokon tagadhatatlanul 
léteznek mindhárommal szemben. A Misna Szóta 5:1 szövegéből úgy 
tűnik, hogy a szerető megbüntetését az isteni gondviseléstől várták, embe-
ri igazságszolgáltatásról nincs szó, tehát a szerető nincs alávetve a keserű 
víz ivás nyilvános szertartásnak.11 A bűnös szerető testét annak távollété-
ben, a meggyanúsított feleség testén keresztül bünteti a keserű víz.12 Ez a 
mozzanat egy érdekes, és egyedi adalék a férfi és női test egymásra 
utaltságának misnai megítéléséről. Az ősevangélium szerint egyértelműen 
azonos eljárásnak vetették alá József és Mária testét, hiszen mindkettőnek 
meg kellett innia az „Úr vízpróbáját”, majd külön-külön mindkettő a 
pusztaságban kellett éljen egy ideig. Tehát a keresztény szöveg a két testet 
a keserű víz szertartással kapcsolatosan jogi szempontból azonos kategó-
riaként kezelte. A rabbinikus hagyomány viszont a Misna Szóta 5:1-ben 
egy olyan elképzelésnek adott hangot, amely a női testnek aktív, vezető 
szerepet juttatott a férfi test rovására,13 amennyiben úgy ábrázolta a női 
testet, mint az igazság kinyilvánításának kizárólagos helyszínét: először a 
meggyanúsított feleségnek kell meginnia a keserű vizet, és csak ezután és 
emiatt jelennek meg azok a fizikai hatások az ő és szeretője testén, amik 
szerint ártatlanságuk ill. bűnösségük bizonyítható. Ebben a felállásban a 
férfi test abszolút passzív és önállótlan, mert a nőitől függő; tehát olyan 
amilyennek egyébként a rabbinikus hagyomány — vagy a görög-római14 
— sosem láttatja. Hogy mivel magyarázható ez a rendhagyó misnai 

 
9 Jakab ősevangéliuma 14:5: „Éjszaka azonban álmában hirtelen megjelent neki az Úr angyala, és azt 

mondta neki: Ne félj ettől a lánytól, mert gyermeke a Szentlélektől való” (saját fordításom). 
10 A férj szigorúan vallásjogi értelemben nem tudja — a Misna szerint — megcsalni a feleségét.  
11 Judith Hauptman, Rereading the Rabbis. A Woman’s Voice, Oxford 1998, 25. 
12 A rabbinikus corpusban ez az egyetlen ismert példája ennek az elképzelésnek.  
13 Megjegyzendő persze, hogy ez az előny csak egy elvont konceptuális síkon létezett; a valóságban 

senki nem irigyelte a „keserű víz” szertartáson résztvevő nőket! 
14 Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard College 1990, 

25–63. 
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vélemény? Azzal a funkcióval, amit az előfordulásának helyszínén, a kese-
rű víz szertartásban töltött be: utóbbinak csak a nőket vetették alá, viszont 
a férfi szerető a Leviticus 20:1015 értelmében halállal kellett lakoljon, hiszen 
egy másik férfi szexuális jogait csorbította. A Misna Szóta 5:1 elvben eleget 
tett ennek a követelménynek, a gyakorlatban viszont biztosította a nemek 
eltérő, férfiaknak kedvező megítélését, hiszen pont az volt a lényege hogy 
garantálta: a férfi szeretőnek személy szerint nem kellett részt vennie a 
nyilvános szertartáson.  

Összefoglalva, a két szöveg eltérő ítélete a férfiak szexuális erkölcsével 
kapcsolatban a kereszténység radikális szexualitás-ellenességével magya-
rázható, amely azért nem tehetett kivételt a férfi szexualitással, mivel 
egyetemes érvénnyel kívánt bírni, vagyis a férfiak és a nők szexuális ön-
megtartóztatását egyaránt követelte.  

További különbség hogy a Jakab ősevangéliumban a főpap a szertartás 
kezdeményezője és kivitelezője, míg a Misnában a felelősség és a szakér-
telem két fél között oszlik meg: a szertartást a férj kezdeményezi,16 és a pa-
pok kivitelezik. Ez utóbbi azt példázza, hogy a misnai szövegben az 
egyházi elit szakértelme, és általában az áldozati szertartások rendszere 
mobilizálható a férj szexuális és apasági jogainak védelmében, míg a ke-
resztény szövegből úgy tűnik, hogy ilyen jogai a férjnek egyszerűen nem 
voltak,17 és a házasfelek egymás közti szexuális viselkedése nem magán-
ügyük volt, hanem egyházi, vagyis közügy. Ezért aztán nincs is szükség, 
ill. nem lehet úgy ábrázolni a szertartást a Jakab ősevangéliumban, mintha 
azt a férj kezdeményezte volna.18

A Misna szövege két különböző rituáléra utal: a keserű víz ivására, és 
egy másik szertartásra is, az un. minha-áldozatra. Ezt a meggyanúsított fe-
leség férjével együtt kell, hogy meghozza a Templomban. Úgy gondolom, 

 
15 Lev 20:10: „Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a felebarátja feleségével paráználkodik, 

halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő” (Magyar Bibliatársulat 1990). 
16 A misnai szertartás két eljárási szakaszt ír elő (Misna Szóta 1:1): az első az ún. „figyelmeztetés”. 

Ebben a férjnek két tanút kell előállítania, és az ő jelenlétükben közölni feleségével, hogy gyanakszik 
rá, valamint megtiltani neki, hogy beszédbe álljon azzal a férfival, akit a férj megnevez. A második 
szakaszba azt követően kerül az eljárás, ha a feleség nem engedelmeskedik a figyelmeztetés követelmé-
nyének, vagyis elvonul valahova azzal a férfival, akire a férje gyanakszik, és ott huzamosabb időt tölt 
vele együtt. Ezután a férjnek joga van a feleségét akár akarata ellenére is felvinni Jeruzsálembe, és ott a 
papokra bízni, akik a keserű vizet elkészítik és azzal a feleséget megitatják.  

17 Noha a 14. fejezetben József azon morfondírozik hogy titokban fog elválni Máriától, tehát az 
ősevangéliumi szöveg itt mégiscsak tisztában van a fennálló zsidó vallásjoggal. Úgy tűnik tehát, hogy 
az ősevangélium nem konzekvens a zsidó vallásjog pontos ábrázolásában.  

18 Az eredeti zsidó szertartásnak ez a megváltoztatása azért is ment könnyen, mert az ősevangé-
lium keresztény közönsége nem ismerte eléggé részletesen a zsidó szertartást, tehát az ősevangélium 
redaktorai kisebb-nagyobb pontatlanságokat és elhagyásokat megengedhettek maguknak a rituálé 
értékrendjét keresztényebbé formáló átdolgozás során. 
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hogy a minha-áldozat motívumának kihagyása a Jakab ősevangéliumból an-
nak egyértelműen zsidó jellegével magyarázható. A templomi áldozatok 
keresztény értékelése finoman szólva polemikus volt, és mivel a minha-
áldozat önmagában semmi többletjelentéssel nem bírt a keserű víz szertar-
tásával kapcsolatban,19 a keresztény szövegben semmi nem tette indokolttá 
jelenlétét. 

Egy helyen viszont az ősevangélium tudhat magáénak egy, a misnai 
szertartásban nem tartalmazott részletet: Máriát és Józsefet a keserű víz 
megivása után a főpap elküldi a pusztaságba. Ez a betoldás érthető, hiszen 
a pusztaságban élni egyedül és fedél nélkül veszélyes tehát Isteni gondvi-
selést feltételez, ami viszont bűntelenségre utal. Vagyis a „pusztaság” to-
poszának megjelenése azt is jelezheti, hogy a keresztény szövegírók nem 
tartották elég meggyőzőnek az eredeti vízpróba tanúságát, és ezért továb-
bi, új elemekkel próbálták azt erősíteni. A választás egyéb szempontból is 
kézenfekvő volt: a „pusztaság” toposza könnyen kapcsolatba hozható asz-
kétikus, tehát egyszersmind szűzi életmóddal, gondoljunk csak Keresztelő 
Szent János vagy Jézus példájára. Mindkettő nagyon szerencsés asszociatív 
hátteret biztosít a keserű-víz szertartás jelentésének „átkereszteléséhez”.20 
Az is lehetséges, hogy a motívum bevezetésével a Misnából ismert „késlel-
tetés” fogalmát21 akarták keresztényibb gondolattá formálni: a Misna 
Szóta 5:1 elismerte hogy a feleség múltbeli jótetteinek potenciálisan enyhí-
tő/késleltető hatása van az isteni büntetés kimérésére. A pusztai napok 
túlélése talán azért kap említést a szövegben, hogy jelezze: az ősevangé-
liumban leírt szertartás nemhogy nem enyhített a büntetésen múltbeli 
jótettek számbavétele miatt, hanem mindenfajta szerencsés véletlent is ki 
akart zárni, és a keserű víz ivásán kívül és után más, nagyon is konkrét 
veszélyeknek tette ki a gyanúsítottakat. Ha túlélték még ezt is, akkor 
bizonyították csak be ártatlanságukat. E szerint az olvasat szerint az őse-
vangélium szertartása a misnaiénál keményebb próbatétel volt, nemcsak 
céljában — tehát abban a célkitűzésben, hogy teljes szexuális önmegtar-
tóztatást fogadtasson el — hanem formájában is, mert több, válogatot-
tabb, és persze a Misna számára ismeretlen, tehát nem „zsidó” próbákból 
állt. Akárhogy is, a „pusztaság” motívumának hozzáadása itt ugyanazt 
célozza, mint a korábbi esetekben az egyes motívumok (a férj szexuális 
jogainak kiemelt védelme, a férj kezdeményező szerepe az eljárásban ill. a 
minha-áldozat) elhagyása: a szertartás eredeti zsidó jellegének levetkő-
zését, ill. ezzel párhuzamosan a keresztény teológiai céloknak megfelelő 

 
19 Nem volt specifikusan házassági vagy szexuális vonatkozása. 
20 Mt 3:1–4; 4:1–2. 
21 Misna Szóta 3:4. 
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karakterének kialakítását.22 A tizenhatodik fejezeten kívül még egy 
másikat, a huszadikat lehet a keserű víz szertartás keresztény adaptációjá-
nak legszembeszökőbb példájaként azonosítani. Ebben a szövegrészben a 
szertartás formailag nem szerepel, de lényegesebb komponensei felismer-
hetők. A huszadik fejezetet a tizenkilencedik fejezet utolsó sorai vezetik be 
tematikailag, ezért először ezt a szövegrészt elemzem. 

Jakab ősevangélium 19:18–19: A bábaasszony kijött a barlangból, meglátta Szalomét, és 
azt mondta neki: ‘Szalomé, Szalomé, hadd meséljek neked egy új csodáról, képzeld 
egy szűz szült, noha te is tudod hogy ez lehetetlen!’ És Szalomé így válaszolt: ‘Ahogy 
az Úr, az én Istenem él, el nem hiszem, hogy egy szűz szült addig, amíg bele nem 
hatolok ujjaimmal és meg nem vizsgálom!’ 

Tehát mi is történik itt? Szalomé kételkedik Mária szüzességében, hiszen 
az ellentmond a dolgok normális rendjenek, és Mária szűzhártyáját akarja 
megvizsgálni, mivel testének ez az a helye, ami az ókori nőgyógyászati 
ismeretek szerint eloszlathatja vagy megerősítheti kételyeit egy nő szüzes-
ségével kapcsolatban. A második században a korai keresztények egy cso-
portja tagadta Mária örök szüzességének tételét amennyiben nem hitték 
hogy szűzhártyája a szülés után is megmaradt. Ezt az álláspontot az evan-
gélium szövege itt tökéletesen cáfolja, tehát valószínűleg a Misnán kívül 
egy keresztény csoport teológiai véleményével szemben is állást kívánt 
foglalni. Ami a mi szempontunkból fontos ezen a ponton, az az, hogy 
Szalome kételkedik,23 és hogy ezt ujjával fejezi ki.24

Jakab ősevangélium 20:1–11: A bábaasszony bement és azt mondta: ‘Mária készülj, 
meg foglak vizsgálni. Ez egy fontos próbatétel lesz számodra.’ Mikor ezt hallotta Má-
ria felkészült a vizsgálatra és Szalomé behatolt ujjaival Máriába. És akkor Szalomé 
felkiáltott és azt mondta: ‘Vétkem és hitetlenségem miatt kárhozat vár! Az élő Istent 
tettem próbára! Nézd! Eltűnik a kezem! Lángok martalékává válik!’ Ezzel Szalomé 
térdre esett az Úr előtt, és e szavakat mondta: ‘Őseim Istene, emlékezz meg rólam 
hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob utóda vagyok. Ne hagyj engem elrettentő például 
Izrael népének, adj nekem újra helyet a szegények között. Hisz te is tudod Uram, 
hogy a te nevedben gyógyítottam az embereket, és tőled kaptam érte jutalmat’. Ak-

 
22 Itt fontos megemlíteni Israel Yuval kiváló könyvét, Two Nations in your Womb: Perceptions of Jews 

and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages, Berkeley 2006, ami részletesen foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, tehát szertartások, szimbólumok és fogalmak korai kereszténység ill. pre-rabbinikus judaiz-
mus közti kulturális mobilitásával, és annak mikéntjével. 

23 Szalomé reakciójának ellenpontját képezi az a másik, Jézus életével foglalkozó evangéliumi rész-
let, amely Mária Erzsébetnél tett látogatását írja le. A jelenet (Lk 1:39–56) elején Erzsébet világosan 
elmondja, hogy ő rögtön elhitte Mária isteni eredetű foganását. 

24 A kételkedés testi kifejezésének egy másik, sokkal ismertebb példája egy szintén evangéliumi 
történet, Tamás példája, aki Jézus feltámadását, egy másik csoda megtörténtét kérdőjelezte meg. Egy 
érdekes művészettörténeti adalékként említem meg, hogy Carolyn Walker Bynum szerint a Krisztus 
oldalsebe sokszor vagina-formájú alakzatként jelent meg keresztény ábrázolásokon (lásd: Fragmenta-
tion and Redemption, New York 1991, 3. és 6. fejezet.) 
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kor hirtelen az Úr küldötte jelent meg és így szólt hozzá: ‘Szalomé, Szalomé, 
meghallotta imádat aki mindeneknek Ura. Tárd ki karod a gyermek felé, és vedd őt 
fel, és akkor megmenekülsz, és nagy örömben lesz részed.’ Szalomé odament a gyer-
mekhez, és e szavakkal vette fel: ‘Őt fogom imádni, mert ő lesz Izrael királya’. És 
Szalomé azon nyomban meggyógyult… 

Úgy tűnik, hogy ebben a fejezetben felismerhető a bibliai-misnai szertar-
tásban működő, az abban leírt, bűn és bűnhődés viszonyát szimmetriku-
san elképzelő talio-elv, a mida keneged mida.25 Vagyis: Szalomé a főpap víz-
próbája után egy újabb próbának teszi ki Máriát, ami ez esetben sokkal 
meggyőzőbb, mint a főpapé, mert tudományosan megalapozott. Ezt azért 
teszi, mert ő sem hiszi el, hogy Mária szűz. Mivel bűnös kétkedését testi 
szinten a kezével fejezi ki, e bűne büntetését keze szenvedi el, tehát elszá-
rad. Ezen a ponton azonban a bűn még nincs teljesen szimmetrikusan 
megbüntetve, hiszen annak csak testi része, Mária testének az ujjakkal 
való megvizsgálása van megtorolva. A spirituális bűn, a kétkedés megtor-
lása, még hátravan. Ezt Szalomé saját elkárhozásának felvázolásával jelzi, 
amivel elérkeztünk a bűn és bűnhődés szimmetriájának teljes megteremté-
séhez. A szimmetria teljes abból a szempontból is, hogy a spirituális bűn 
spirituális büntetéssel van megtorolva. A következőkben — és ez már a 
zsidó szertartásnak nemcsak adaptációja hanem zseniális továbbgondolása 
is — a megmenekülés is szimmetrikusan viszonyul a bűnhöz. Tehát Sza-
lomé akkor teszi jóvá bűnös kétkedését, amikor imádkozni kezd, és szavai 
tanúskodnak arról, hogy pár perccel azelőtti gondolatát, mármint hogy 
Mária nem lehet szűz, már ő maga is tévedésnek minősíti, sőt azt is felis-
meri, hogy az ügy teljes igazságához az is hozzátartozik, hogy a gyermek is 
rendkívüli, maga Izrael királya! Bűnös nőgyógyászati vizsgálatát, tehát 
kezének bűnét pedig a gyermek Jézus megérintésével éri el. Itt is gondos a 
párhuzam a bűnös tett/gondolat és a jóvá tevő tett/gondolat között. 

Hogy a megfelelés teljes legyen, a „keserű víz” mint olyan itt is megjele-
nik, Mária szűzhártyájának formájában, tehát amit Szalomé Mária próba-
tételének gondolt, az az övévé vált, mindenfajta értelemben. A kör teljes, a 
szimmetria részleteiben is kidolgozott és átfogó, a zsidó szertartás egy új, 
nem zsidó szertartást generált!26  

Egy nagyon fontos különbséget észre kell még vennünk a két szertartás 
ábrázolása között: az eredeti bibliai/misnai szertartás a mentális/spirituá-
lis bűn fogalmát nem ismeri, csak a tettek világa érdekli. Az ősevangélium 

 
25 Lásd 5. lábjegyzet. 
26 Az egyetlen felfedezhető szabálytalanság Szalomé múltbeli érdemeinek említése, ami kísérteti-

esen hasonlít a misnai „halasztás” elvére. Hogy mivel magyarázható meg ennek a — az evangélium 
logikája szerint — felesleges misnai elemnek a jelenléte? Talán azért tették a szöveg szerkesztői az 
evangéliumba, hogy a szertartás rabbinikus eredetének tiszteletét is jelezzek. 
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tizenkilencedik, huszadik fejezete viszont nagyon is realitásként ábrázolja 
a spirituális bűn világát. Én ebben a különbségben egy keresztény gon-
dolatot vélek felfedezni, amely szerint a szexualitást először nem tettekben 
hanem a gondolatokban, illetve a lélekben kell keresni.27 (Ez a gondolat 
nem hagyta érintetlenül a korabeli zsidóságot sem, ahogy ezt pl. Ruben 
Testamentuma egyértelműen bizonyítja.28 A misnai „keserű víz” szertartása 
azonban, noha a bibliai és misnai szöveg összevetése kétségkívül újításról 
árulkodik, ezen az ideológiai átformáláson nem ment keresztül.) A szü-
zesség, mint legfőbb keresztény életcél megfogalmazása után a már a men-
tális régiókba áthelyezett szexualitás bűnként való megbélyegzése csak egy 
ugrás volt. Ennek egy nagyon kreatív és okos, és a Misnával polemizáló 
példáját láttuk a Jakab ősevangéliumban. 
 

 
27 M. Foucault, L’Histoire de la Sexualite, Le soucis de Soi, III. kötet. 
28 I. Rosen Zvi, „Bilhah the Temptress: The ‘Testament of Reuven’ and the Birth of Sexuality”, 

JQR 96 (2006) 65–94. 
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