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AZ ÖRÖK ÉVA NYOMÁBAN

NŐI SZEREPEK AZ ÓSZÖVETSÉG VILÁGÁBAN

Kőszeghy Miklós
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

„Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: 
a sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, 
a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját a nővel.”

(Péld 30,18–19)

1. Elöljáróban

Férfiként nem ismerek érdekesebb témát, mint írni a Nőről – még akkor 
is, ha a nőkről sokkal könnyebb (?) írni, mint a Nőről. Mert a Nő alakja 
számtalan gyönyörű, csúnyácska, hősies, esendő, erős, gyenge, okos, os-
toba, gyengéd és házsártos, házias és lusta nő alakjából áll össze szemem 
előtt. A  helyzet pedig még nehezebbé válik, ha elárulom, hogy eszem 
ágában sincs a ma oly divatos gender-szemlélet felől közelíteni a kérdés-
hez. Persze tudom, hogy éppenséggel gender-szemléletnek is lehetne hívni 
módszeremet, de én afféle földhöz ragadt történészként inkább speciális 
nézőpontú mentalitástörténetnek nevezném mindazt, amivel ebben a rövid 
írásban kísérletezem. Semmi olyan nem érdekel e pillanatban, ami a ma em-
bere számára fontos a nők társadalmi helyzetét illetően. Értelmetlen volna a 
Kr. e. I. évezred férfijain számon kérni olyasféle kérdéseket, mint női egyen-
jogúság, női karrier-lehetőségek, speciális szexuális irányultságok, s más ef-
félék. Minden kor emberét a saját kora mércéje szerint kell megérteni, s az 
alábbiak során én mindvégig erre szeretnék törekedni. Ez e vizsgálódás két 
alappillére közül az egyik.
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A másik a bibliai szöveg és a történeti folyamatok közti összefüggéshez 
kapcsolódik. Magától értetődő minden, a Bibliával komolyabb formában 
foglalkozó ember számára, hogy az ószövetségi szövegeknek történetük, 
gyakorta igen hosszú történetük van. Részben emiatt különböznek legin-
kább az ókori Közel-Kelet szövegkorpuszaitól. Mert egy élő közösség for-
málta őket saját, mindennapi életével kapcsolatban, s e folyamat során 
az adott szöveg egyre újabb és újabb rétegekkel gazdagodhatott. És adott 
esetben rendkívül fontos lehet, hogy egy bibliai szöveg a Kr. e. 7. vagy a 4. 
században született. Ám a jelen vizsgálat egy olyan emberi viszonyt próbál 
meg szemlélni, amely talán egyike a leginkább olyan jellegűeknek, amelye-
ket az Annales-iskola, és főként Fernand Braudel szóhasználatát követve 
a „hosszú időtartam” terminusához társíthatunk. A mi szempontunkból 
mindez azt jelenti, hogy csaknem mindegy (csaknem, de nem teljesen!), 
hogy egy szöveg egy adott pillanatban, vagy annál néhány száz ével később, 
esetleg korábban keletkezett. Mindebből sok minden következhet, csak az 
nem, hogy magam a kanonikus olvasat híve volnék – történészként ehhez 
semmi kedvem sincs. Mindössze komolyan veszem és a jelen témára vonat-
koztatom a régészek körében hallott mondást: dinasztiák jönnek, dinaszti-
ák mennek, de a főzőfazék marad. Redakciós rétegek tűnnek fel, redakciós 
rétegek enyésznek el, de a nő és a férfi témája örök.

S mielőtt belekezdenék a vizsgálatba, talán egy gondolat saját félelmem-
ről: vajon képes lehet-e egy férfi arra, hogy a nőkről írjon? Persze, voltak fér-
fiak, akiknek ez elég jól sikerült – gondoljunk csak Lev Tolsztoj és egy Anna 
Karenina nevű fiktív hölgy esetére. Csak hát e sorokat nem ő írja. Ha az 
utolsó mondatot olvasva kiderül, hogy ezt a veszélyes feladatot nem sikerült 
megoldanom, kérem a Kedves Olvasót, bocsásson meg nekem.

2. A nő életének lehetséges színterei

A nő társadalmi helyzetének alapvető értékelésekor különösen is érdemes 
óvakodni modern fogalmak, értékítéletek visszavetítésétől. Kétségtelen 
tény, hogy a nő férfihoz képest alávetett szerepe az ókori Közel-Keleten tár-
sadalmi realitás volt. Ráadásul ez az alávetettség a magánélet és a közélet 
gyakorlatilag minden területén megvalósult. Az Ószövetség későbbi értel-
mezése során a Gen 3,16 kapott kulcsszerepet mint az a passzus,1 amely meg-
alapozza ezt az alávetettséget a történelem során mindvégig, ad absurdum a 

1 Éva azért kapja ezt a kemény büntetést, mert ő adta át Ádámnak ama végzetes gyümölcsöt a jó és a 
rossz tudásának fájáról.
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mi korunkban is. A dolgot azonban talán érdemes fordítva is megszemlélni: 
nem a bibliai versen alapult az ókori társadalmi realitás, hanem fordítva: a 
bibliai vers reflektált a már meglevő realitásra, és valamilyen módon meg is 
magyarázta azt.2

A nő és az Ószövetség viszonya oly szerteágazó, hogy mindenképpen 
szükség van egy olyasféle vezérfonalra, amilyet Ariadné (lám csak: rögtön 
egy nem is akármilyen nő!) készített Thészeusznak. Az alábbiakban három 
színteret próbálok meg leírni,3 amelyeken feltárulhatnak a női élet legfon-
tosabb aspektusai.

2.1. A nő a családban

A család a női tevékenységek legfontosabb, csaknem kizárólagos színte-
re volt az Ószövetség világában. Ez azt jelenti, hogy a régészet által feltárt 
lakóházak és a Biblia bizonyos passzusai (különösen fontosnak, valóságos 
kincsesbányának tartom az ősatyákról4 szóló elbeszéléseket) együttesen elég 
éles kontúrokkal rajzolt képet tárnak elénk a mindennapi élet e szeletéről.

A terminológia felől közelítve a kérdéshez, nyomban látszik, hogy a 
helyzet egyfelől távolról sem egyszerű, másfelől pedig gyökeresen különbö-
zik attól a nyugat-európai modelltől, amelyben mi most élünk. A legalap-
vetőbb terminus, amely a család jelölésére szolgál, az apa háza szókapcsolat 
(byt-’ab). Ám ha kissé közelebbről megvizsgáljuk e terminus előfordulásait, 
akkor az alapvetően világos kép mellett akad legalább egy problematikus 
pont. Mert az alapvetően igaz, hogy a család feje, ahogyan a terminus is 
mutatja, alapvetően a férfi volt. De azt már nem tudjuk az Ószövetség adatai 
alapján megmondani, hogy egy fiú életében mikor jött el az a pont, amikor 
kikerült apja irányítása és joghatósága alól. Elegendő ezzel kapcsolatban a 
Gen 34 alaphelyzetére utalni: Sikem a bátyjaitól kéri meg Dina5 kezét, noha 
a törtnet logikája szerint Jákób, a fiúk és Dina apja még él. Márpedig aligha 

2 Meyers, C. 1988 egy egész fejezetet szentel a Gen 3,16 fordítási problémái vázolásának és megoldá-
sának. Számos pontatlanság kiigazításában igen meggyőzően érvel (pl. a hrn-kifejezést nem szülés-
nek, hanem terhességnek, esetleg foganásnak fordítja – vö. Gesenius18 286), ám a mšl fordításakor 
(115-118.) mintha inkább előfeltevései irányítanák a fordítást, nem pedig a fordítás a tézis kidolgozá-
sát.

3 A tematikus felosztásban Meyers, C. 1988 alapgondolatát követem valamelyes átformálással.
4 A modern tudomány bizonyos képviselői e szó helyett talán az ősszülők (vö.: Erzeltern a német 

nyelvű, immár nem csak feminista kutatásban) kifejezést használnák. A terminussal személy sze-
rint semmi gondom, remélem, az sem jelent feloldhatatlan nehézséget, ha magam e cikk során nem 
használom.

5 A lány nevének alapja a dyn-gyök (Gesenius8, 249), amely jogi terminus: bíróság, jogeset, stb. jelen-
tésben. Noth, M. 1928, 10 és Stamm, J.J. 1980, 127 ezt a történet azon elemével hozza összefüggésbe, 
hogy a testvérek végül bosszút állnak az erőszaktevőn, így szolgáltatva igazságot Dinának.
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lehetett fontosabb családi ügy egy klán esetében, mint a lányuk sorsa, eset-
leges férjhez adása. E körülmény azonban csak a probléma bonyolultságát 
jelzi, nem lehet komoly érv arra nézve, hogy az ősatyák korában a matri-
archális családmodell egyeduralkodó lett volna. Említhetjük Amnon és 
Támár szomorú esetét is, ha a termninus bizonytalanságaira gondolunk. Itt 
Amnon megerőszakolja féltestvérét, húgát, Támárt. Apjuk, Dávid, közös, 
anyjuk azonban nem. A lány egy ponton (2Sám 13) azzal próbálja leszerelni 
bátyját, hogy felajánlja neki: vegye inkább feleségül. Ha itt nem a szegény 
lány kétségbeeséséről van szó, akkor elgondolkodtató, hogy a közös apa va-
jon tényleg nem jelentett-e házassági akadályt. De nemcsak e két helyen le-
het látni a terminus jelentésének bizonytalanságát. A helyzet ugyanis Jefte 
esetében sem egyértelmű. Ő ugyanis nem tagja apja házának, vagyis apja 
családjának. Ám e helyzet mögött nem pusztán az apa döntése áll, hanem 
az a tény, hogy Jefte nem az apa törvényes feleségének, hanem egy prosti-
tuáltnak a gyereke (vö. Bír 12,6). Jefte számára ez a körülmény a társadalmi 
marginalizálódáshoz vezetett, bár nem tudjuk pontosan miként nőtt fel. 
Ebben az összefüggésben az is érdekes, hogy Mordekhai az egyébként apai 
és anyai részről egyaránt árva Eszterrel kapcsolatban a byt-’ab kipusztulásá-
nak veszélyét említi (vö. Eszt 4,14). Vagyis elképzelhető, hogy nemcsak az 
apa, hanem az anya személye is meghatározta a byt-’ab-hoz való tartozást 
(ld. Jefte esete). De azt sem tarthatjuk kizártnak, hogy a byt-’ab jelentése 
nem szűkült le a szülőkre és gyerekeikre, hanem a rokonság egy tágabb körét 
jelentette (ld. Eszter esete). A byt-’ab valószínűleg csak a Papi Író felfogá-
sában vált kizárólag apaközpontúvá, leválasztva magáról az anya alakját.6 
(Ezt a tendenciát később még egy ponton tetten lehet érni majd.) A házat 
építeni – kifejezés ugyanakkor egyértelműen a családalapítás körülírásaként 
értelmezhető (vö. pl. Deut 20,5).

Ha az ókori Izrael társadalmát – jogosan – patriarchálisnak gondoljuk, 
akkor talán meglepő, hogy az anya háza (byt-’am) – kifejezés is jelölheti a 
családot, ráadásul igen fontos esetekben. Rebeka ide, az anyai házhoz sza-
lad közölni a hírt, hogy eljegyezték (Gen 24,28). Abimelek pedig, amikor 
hozzákezd Sikem központú államának megszervezéséhez, akkor első útja 
anyja Sikemben lakó rokonaihoz vezet (Bír 9,1–5). Vagyis az anyai ház nem 
pusztán a magánszféra viszonyai közt jelenthette a családot magát, hanem a 
politika terrénumában is. Azt a közeget jelentette, ahol a legörömtelibb és a 
legkényesebb témákkal is elő lehetett hozakodni.

6 Vö.: Kunz-Lübcke, A.: Art. Familie in WiBiLex: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/familie-at/ch/9cc7de10f0ef6776a2e99f9681f7118e/ - 
a szócikk 2008-ban született.
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Afféle köztes összegzésként tehát már most meg lehet állapítani, hogy 
a családot jelölő ószövetségi szókapcsolatok jelenthették a rokonok tágabb 
körét is, nemcsak az apából, anyából és a gyerekekből álló mag-családot. 
Eközben azonban az is nyilvánvaló, hogy a mindennapi élet legalapvetőbb 
színtere a mag-család volt.

Ez a mag-család valószínűleg kicsi volt, és bizonyos értelemben emlékez-
tetett a mai mozaik-családokra. Az apa és az anya esetében ugyanis komoly 
esély volt arra, hogy az apa a második feleségével élt, mert az első meghalt 
szülésben. Az így létrejött új szülőpárnak is, de az eredeti párnak is lehet-
tek gyerekei, így a két felnőtt mellett nagyjából három gyerekkel lehet szá-
molni.7 Ez a három gyerek azonban legalább hat szülést jelentett, hiszen 
a gyermekhalandóság a korban megdöbbentően magas, akár 50 százalékos 
is lehetett. Ennél nagyobb gyermeklétszám csak a nomádok körében volt 
elképzelhető. Hiszen a letelepült lakosság körében egy öttagú család ellá-
tásához 7-8 hektár földterületre volt szükség, s ennek bővítésére csak ki-
vételes esetekben volt lehetőség. Palesztina termőterületei ugyanis megle-
hetősen rossz minőségűek. A talajréteg mindenütt vékony, s a termőföld 
minden téli esőzés alkalmával részben lecsúszik a meredek falú wádik aljára. 
Földművelés csak teraszosítással, valamint a már meglevő teraszok állandó 
karbantartásával lehetséges, ez pedig óriási mennyiségű munka ráfordítá-
sát teszi szükségessé. A nomád család sokkal szűkebb erőforrásai is megen-
gedtek egy nagyobb gyermek létszámot, hiszen nem kellett nagyobb házról 
gondoskodni, s az élelem túlnyomó részét az állatok a vándorlás közben is 
biztosították. A letelepült és a nomád mag-családok egyaránt rendelkeztek 
szorosabb és tágabb rokonsággal egyaránt, s ez a kör jelentette az ókori Izrael 
társadalmának másik szilárd alapegységét, a klánt, vagy másként nagycsalá-
dot (mišpāḥāh8). A klánokat összefogó törzs már illékonyabb képződmény 
volt – legalábbis a praemonarchikus korban.

Letelepedett környezetben egy ilyen mag-család többnyire a négyszobás 
ház9 típusába tartozó lakóépületben élt. Megközelítőleg téglalap alaprajzú 
struktúráról van szó, amelynek a bejárata a hosszabb és a rövidebb oldalon 
egyaránt elhelyezkedhetett. A feltárt házak alapterülete 70 és 110 m2 közt 
szóródik,10 vagyis még mai léptékkel mérve sem kis épületekben élt egy ko-

7 A számítás alapját az ipari forradalom előtti Palesztina arab családjaiban végzett etnográfiai kutatá-
sok jelentik. Jákób tizenkét fia (ha eltekintünk attól a lehetőségtől, hogy a hagyomány fiktív módon, 
a törzsek tizenkettes száma miatt utal ki ennyi fiút az ősatyának) valószínűleg ritkaságszámba me-
hetett az ókori Izrael viszonyai között.

8 Vö. Gesenius18, 758–759.
9 A típusról első megközelítésben ld.: Zwickel, W. 2013, 75.
10 Zwickel, W. 2013, 75. A városokban a városfal által megszabott terület szűkössége miatt kisebbek 

voltak a házak, mint az erődítetlen falvakban.
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rabeli család. A bejárattal szemben helyezkedett el a lakószoba, de a család 
életének nagy része nem itt, hanem a (többnyire kövezett) udvaron zajlott. 
Az udvar két oldalán istállót és raktárhelyiségeket találunk. A család tehát 
együtt élt az állatokkal (átlagosan 8-10 juh vagy kecske, gazdagabb családok 
esetében egy szamár, még gazdagabbak esetében egy tehén), a trágyával, 
töménytelen mennyiségű rágcsálóval – a körülmények tehát mai szemmel 
nézve távolról sem voltak irigylésre méltók. A háztartást néhány egyszerű 
bútor, valamint – a család anyagi helyzetétől függő mennyiségű – edény-
készlet jelentette. Ilyen körülmények közt dolgozott a család élelmezéséért 
felelős feleség, a gyerekek igen korai munkába állításával. Ez nem jelenti azt, 
hogy a férfiak dologtalanul tengették volna napjaikat. A földeken való mun-
ka nagy része őket terhelte, s ez akár napi tíz-tizenkét óra kemény fizikai 
megterhelést jelentett.

A női tennivalók teljes listáját állítja elénk egy felső középosztálybeli, a 
perzsa kor vége felé (a Kr. e. 4. század táján) élt férfi szemszögéből a Péld 
31,10–31 híres szövege, amely a jól ismert (költői?) kérdéssel kezdődik: Derék 
asszonyt ki találhat? Az összehasonlító etnográfia11 és a régészeti leletek segít-
ségével nagyjából rekonstruálni lehet azt a feladat mennyiséget, amelyet egy 
átlagos háziasszonynak rutinszerűen kellett elvégeznie minden nap.12 A leg-
keményebb fizikai megterhelést a gabona kézi malommal történő megőrlése 
jelentette, amely a kísérleti régészet eredményeit alapul véve akár napi 4-6 
óra munkát is jelenthetett.13 Hasonlóan nehéz és a közbiztonság elégtelen 
volta miatt veszélyes női foglaltasság volt a vízhordás. A házak mellé épült 
ciszternák ugyanis, főként nyáron, aligha fedezhették a szükségleteket, ezért 
a falun, vagy városon kívüli kutakhoz, forrásokhoz kellett vízért menni. Ezt 
az alapvető két tevékenységet számos egyéb egészítette ki: sütés (a végered-
mény egy pita szerű kenyér lehetett), főzés (a mai müzlire emlékeztető, de 
vízzel készített kásafélék, főzelékszerű ételek hüvelyesekből, ünnepi alkal-
makkor húsleves), a tej feldolgozása (vajjá vagy joghurttá, esetleg az ordára 
emlékeztető túróvá), a szövés (vízszintes szövőszékek előtt térdelve!) és a 
fonás. Ehhez járult a gyereknevelés minden terhe, a szülés és a gyermekágyi 
állapot halálos veszedelmeiről nem is beszélve. Nehéz volna tagadni, hogy 
az ószövetségi kor asszonyai nagyon kemény életet éltek.

11 Az innen származó adatok máig nem elavult kincsestára: Dalmann, G. 1964 (1928).
12 Ezek tömör, remek összefoglalását adja: Zwickel, W. 1980, 62-73.
13 Zwickel, W. 1980, 62–63 abból indul ki, hogy egy családtagnak napi 0,6 kilogramm lisztből készült 

kenyérre volt szüksége, mert az energiaszükséglet túlnyomó részét kenyérből fedezte a kor embere.
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2.2. A nő és a politika

A nők közül keveseknek sikerült a politikai életben említésre méltó befolyást 
szerezniük. Ám akinek igen, azok igen jelentős befolyásra tehettek szert. 
E kevesek jelentik a szabályt erősítő kivételt. Eközben persze kár volna elfe-
ledkezni arról, hogy nagy számban élhettek olyan befolyásos asszonyok az 
Ószövetség világában, akikről semmiféle híradást nem birtoklunk. Persze, a 
történész csak arról és azokról tud bármit mondani, amiről és akikről vala-
miféle forrás ránk maradt.

Ezt a kérdést is a terminológia felől érdemes megközelítenünk. Az 
Ószövetségben a gebîrāh terminus az, amelyet érdemes elő renden átte-
kintenünk. A szó jelentése úrnő, anyakirályné,14 összefügg a gbr – igegyök-
kel, amelynek alapjelentése erősnek lenni.15 A problémát az jelenti, hogy az 
Ószövetségből számos olyan nőalakot is ismerünk, akik hatalmas befolyás-
sal rendelkeztek a politika világában, de a szöveg mégsem ezzel a termi-
nussal jelöli őket. Így e rövid írás keretei közt érdemes röviden rátekinteni 
mindkét esetre.

A gebîrāh szó eredete vitatott. Tartalmi szempontból a kutatás során 
vagy a hettita tawananna – terminussal,16 vagy az ugariti rbt/rabitu – kife-
jezéssel17 hozták kapcsolatba. Egyik esetben sem beszélhetünk közvetlen 
átvételről, hiszen mind a hettiták, mind Ugarit esetében kizárható e kul-
túrák és a bibliai Izrael, illetve Júda közvetlen érintkezése. Ám mindként 
kultúra eljuttathatta a saját gondolatait az ószövetség világába kánaáni 
közvetítéssel. A gebîrāh terminus 13 alkalommal fordul elő az Ószövetség 
szövegében,18 de az esetek egy részében nincs politikai felhangja – egysze-
rűen azt jelenti, hogy egy nő uralmi helyzetben van egy másik személlyel 
kapcsolatban.19 A politikai hátterű esetek száma nem túl nagy. A gebîrāh ki-
fejezéssel illetik Salamon egyiptomi feleségét,20 Maakát, Ászá, júdai király21 
anyját,22 valamint Nehustát,23 aki feltételezhetően Jójákín24 király édesany-
ja volt. Indirekt, de kikövetkeztethető módon Jezábel is ezt a címet viselte, 

14 Vö. Gesenius18, 194.
15 Vö. Gesenius18, 196–197.
16 Bin-Nun, Sh. R. 1975, 74.
17 Gordon, C. H. 1988.
18 Ld. Jeneiné Hurja Bettina Valéria 2017, 181–182.
19 Ilyen esetet mutat a Gen 16, ahol Sára és Hágár viszonyáról van szó.
20 Vö.: 1Kir 11,19. A kutatás egyelőre ne tudta azonosítani azt a fáraót, aki Tahpenész apja lehetett. 

Tekintve Egyiptom belső helyzetét a Kr. e. 10. században, alighanem a Nílus-delta valamelyik törpe-
államának uralkodója lehetett Salamon apósa.

21 Uralkodott: Kr. e. 968–868.
22 1Kir 15,13.
23 Jer 13,18, illetve 29,2.
24 Kr. e. 598–597.
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legalábbis erre utal 2Kir 10,12–14 megjegyzése. Itt azt olvashatjuk, hogy a 
jeruzsálemi király rokonai éppen indulnak meglátogatni az izraeli gebîrāht, 
aki ekkor csak Jezábel lehetett. (Jéhu ugyan a biztonság kedvéért, rá jellemző 
módon lemészároltatja őket, de ennek a terminológia szempontjából nincs 
jelentősége.) Kérdéses, hogy maga a gebîrāh terminus csak egyfajta megjelö-
lése az épp regnáló király anyjának, vagy inkább az udvari hierarchián belül 
megszilárdult méltóságnévként értelmezhető.25 Azt sem lehet egyelőre el-
dönteni, hogy mi volt a tisztség (már ha tisztséget jelöl a kifejezés) alapvető 
funkciója. Meggyőződésem szerint téves a nézet,26 amely szerint a gebîrāh 
kultikus szerepet töltött be a jeruzsálemi udvari hierarchián belül. Az elmé-
let alapjául Maaká esete szolgált, aki az egyetlen olyan gebîrāh, akit saját fia, 
Ászá megfosztott a tisztségétől:

Ászá … még anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy 
undorító bálványt csináltatott Aséra tiszteletére. Ászá azonban összetörette ezt az 
undorító bálványt, és elégettette a Kidrón-pataknál. (1Kir 15,11–13 kihagyással)

A szövegből világos, hogy Maaká letaszításának oka az volt, hogy az anyaki-
rályné valamilyen módon részt vett Asera kultuszában. Ám ebből még távol-
ról sem következik, hogy minden gebîrāh ezt tette, méghozzá hivatali köte-
lességből. Annál valószínűbb, hogy – bár nem tudjuk, pontosan miként – a 
gebîrāh adott esetben igen fontos politikai pozíciókat birtokolhatott. Jójákín 
király például Jeremiásnál mindkét esetben anyjával, Nehustával együtt sze-
repel, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet töltött be az anyakirályné a je-
ruzsálemi udvari hierarchián belül. Hogy azután mindezek alapján valóban 
tanácsadónak lehetne tartani,27 azt egyelőre a feltevések világába kell utalni.

Minden bizonytalanság ellenére állíthatjuk, hogy a gebîrāh személye 
és/vagy hivatala fontos helyet foglalt el a kor politikai és udvari életében. 
Ám ahogyan lenni szokott, talán még a hivatalosan fontos embereknél is 
fontosabbak lehetnek azok, akiket jó, vagy rossz sorsuk erre szánt. Aligha 
hihetjük, hogy Betsabe nem volt legalább olyan fontos Salamonnak, mint 
az azonosíthatatlan fáraó leánya. Az ő története a tragikus, sőt kriminalisz-
tikus kezdet28 után sem volt átlagos. Noha Salamon születése után Betsabe 
hosszú időre eltűnik a szemünk elől, annál energikusabban lép újra elő, 
amikor Dávid trónutódlásának kérdése akuttá válik az udvarban.29 Nem 
elégszik meg azzal, hogy megtéveszti Dávidot, amikor arra emlékezteti, 

25 E kérdéshez máig alapvető fontosságú: Donner, H. 1959.
26 Ahlström, G. W. 1963.
27 Így Andreasen 1983.
28 A 2Sám 11–12 problémaköréről ld.: Kőszeghy Miklós 2010.
29 A bibliai beszámoló történeti kiértékelését ld.: Kőszeghy Miklós 2005, 33–44.
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hogy az öreg király valaha Salamonnak ígérte a trónt (1Kir 15–21) – bizonyo-
sat nem állíthatunk, de az nem lehet véletlen, hogy ilyen ígéretet Sámuel 
második könyvében sehol sem olvashatunk. Ám ezek után még arra is van 
gondja, hogy sugallja fiának Adonijjá halálos ítéletét, hiszen világosan látja, 
mit is jelentene, ha Adonijjá megkapná a súnémi Abiságot, aki egykor Dávid 
háremében szolgált (1Kir 2,19–22). Két villanás egy kivételes nő karrierjéből, 
de talán ennyi is elég ahhoz, hogy lássuk: Betsabe a gebîrāh cím nélkül is 
döntő befolyással bírt Dávid és Salamon udvarának legfontosabb folyama-
taira. De ugyanez igaz lehet Ataljára (2Kir 11), akit igen furcsa szerepkörben 
láthatunk magunk előtt. Nem érdemes e pillanatban ismertetni az egyéb-
ként rendkívül tanulságos vitát, amely a szöveg rétegzettsége és létrejötté-
nek története körül zajlik.30

2.3. A nő a társadalom peremén

Az ókori Közel-kelet férfiközpontú társadalmában a nő elemi érdeke lehe-
tett, hogy betagozódva a rendszerbe megtalálja helyét a társadalomban. 
Hogy eközben boldog volt-e, azt nem tudhatjuk, mert esetről-esetre kellene 
döntenünk, ehhez pedig hiányoznak az információink. Az viszont biztos, 
hogy az a nő, aki bármilyen oknál fogva kiesett ebből a rendszerből, az mar-
ginalizálódott. Az Ószövetség e tekintetben három alapvető esetet ismer, a 
prostituált, az özvegy és az idegen esetét – témánk szempontjából az első 
két eset lehet releváns.

A prostituált31 esete meglehetősen összetett. Az Ószövetség nyelve két 
kifejezést is ismer, amelyeket egyaránt prostituáltként szokás fordítani, 
holott a helyzet távolról sem ennyire egyszerű. Az első kifejezés, a zônāh a 
znh-igegyökből származik, amelynek jelentése prostitúciót folytatni.32 A pros-
titúciónak e gyök kapcsán létezik egy szoros és egy metaforikus értelme is. 
A szoros értelem a klasszikus, üzleti alapú prostitúciót írja le, amely talán 
minden esetben a város egy félreeső helyén zajlott,33 amint azt Ráháb kap-
csán olvashatjuk (Józs 2). A tevékenységet magát az Ószövetségben nem 
ítélik el erkölcsi megfontolások alapján, sőt a prostituáltak közül nemcsak 
Ráháb (aki megmenti Jerikóban Józsue nála elrejtőzött kémeit), hanem 
Támár (aki prostituáltnak öltözve kényszeríti apósát, Júdát, a levirátus kö-
vetelményeinek megtartására) is bizonyos értelemben pozitív figurának szá-

30 Erre nézve alapvető fontosságú: Levin, Chr. 1982.
31 Első megközelítésben jó szívvel ajánlhatjuk: Jost, R. cikkét a WiBiLex képzeletbeli hasábjain: 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/
hure-hurerei-at/ch/bcbc7bc35a5c0f0b9dfc4812e0e8e44f/

32 Ld. Gesenius18, 306.
33 Vö.  Winter, U. 1983, 643.
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mítanak. Az egész jelenséget így leginkább tolerált, és marginalizálódáshoz 
vezető tevékenységnek tarthatjuk.34 A tevékenység részleteinek leírásában az 
Ószövetség alapvetően szemérmes, az egyetlen kivételt talán Júda és Támár 
alkuja jelenti (Gen 38,16–18), ahol nemcsak az derül ki, hogyan zajlott egy 
„üzletkötés”, hanem még az árról (egy kecske) is felvilágosítást kapunk. 
A prostitúció jelenségének ugyanakkor erős metaforikus, és az ilyen esetek-
ben csaknem mindig vallási, kultikus jelentése van. A prófétai irodalomban 
igen gyakori, hogy Izraelnek JHVH-tól való elfordulását a házasságtörés 
metaforájával írják le. Hóseásnak például parázna nőt kell feleségül vennie, 
hogy elhagyatva átélje, mit érez Isten, amikor Izrael fiai elfordulnak tőle.

A második, gyakorta prostituáltként fordított kifejezés a qedēšāh.35 A gon-
dot itt az okozza, hogy a szó mögött meghúzódó qdš-gyök alapvetően szent, 
megszentelt – értelemben fordítandó,36 s ez nyilván diszkrepanciát okoz az 
értelmezés során. A probléma áthidalására születhetett meg a kultikus pros-
titúcióról mint általánosan elterjedt ókori keleti jelenségről szóló hipotézis. 
Az elmélet alapja Hérodotosz megjegyzése volt (I,199), amely szerint a babi-
loni nőknek férjhezmenetelük előtt Aphrodité (nyilván Istár) temploma elé 
kellett ülniük, s szexuális kapcsolatban lépni az első olyan férfival, aki ezt 
kéri tőlük. Nem feladatunk megvitatni úgy általában Hérodotosz beszámo-
lóinak szavahihetőségét, de itt mégis jól látszanak a történetírás atyjának 
motívumai: az olvasó érdeklődését fent kell tartani, egyébként pedig a bar-
bárokról minden rút szokás feltételezhető. Nem feladatunk a szent nász és 
a hozzá kapcsolódó kultikus prostitúció teljes problematikáját megvitatni. 
Megelégedhetünk azzal, ha elismerjük: az ókori Izrael és Júda vallástörténe-
tében a források jelenlegi mennyisége és minősége mellett egy ilyen intéz-
mény megléte nem bizonyítható. Az bizonyos, hogy a két kifejezés (zônāh és 
qedēšāh) két külön dolgot jelentett, máskülönben teljesen érthetetlen volna 
a helyzet, amelyet a Gen 38 elénk tár. Itt ugyanis először azt olvassuk, hogy 
Támár zônāhnak öltözött, hogy elcsábítsa apósát. Júda nem tudott helyben 
fizetni, ezért zálogot hagyott Támárnál, majd egy barátjával meg is küldte 
tartozását annak rendje, s módja szerint. A barát kereste Támárt, s megkér-
dezte a falu lakóitól, látták-e valahol a qedēšāht. Erre azok nemmel feletek, 
hiszen tudták, hogy ez a két kifejezés egymással nem felcserélhető. De talán 
a különbségnél is fontosabb, mi az, ami mégis összekötötte ezt a két nő-
típust: az, hogy életük (s ezen belül szexualitásuk) nem állt férfi kontroll 
alatt. Ám mivel mindennek ára volt, az ilyen státuszú nőknek a férfiak, il-
letve a férfiak által dominált társadalom védelméről is le kellett mondaniuk.

34 Vö.: Matthews, V. H. – Benjamin, D. C. 1993, 133.
35 Ld.: Gesenius18, 1153.
36 Ld.: Gesenius18, 1150–1152.
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Az özvegy helye is a táradalom peremén volt, miként a prostituálté.

3. Összegzés – az örök női szépség

És természetesen a végére hagytam a legfontosabbat, mert a nők a sok nehéz 
szerep mellett természetesen szépek voltak. Szépek, hisz a női szépség 
időtlen, s a legnehezebb időkben is virágzik. S hogy ez mennyire így van, 
elegendő megint belelapozni az Ószövetségbe, annak is egyik leginkább lírai 
részébe, az Énekek Énekébe:37

1Mily szép vagy,38 kedvesem,39 mily szép vagy! Szemeid galambok fátyolod mögött. Hajad olyan, 
mint egy kecskenyáj, amely Gileád hegyeiről hullámzik alá. 2Fogaid olyanok, mint a megnyírt 
juhok, melyek az úsztatóból jönnek: mindegyiknek van párja, nincs köztük magányos. 3Ajkad, 
mint a karmazsinfonál, és bájos vagy, ha beszélsz; halántékod, mint gránátalma gerezdjei a 
fátyolod mögött. 4Nyakad oly karcsú, amilyennek Dávid tornya épült. Ezer kerek pajzs függ 
rajta, mind vitézek pajzsa. 5Két melled, mint két őzike, mint gazellapár, mely liliomok közt legel. 
6Ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, elmegyek a mirhahegyre és a tömjénhalomra. 
7Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád sincsen (Én 4,1–7)

Ha egy pillanatra a bibliai régészet, valamint az ókori keleti ikonográfia felé 
fordulunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a szöveg, a primér szépségen túl, 
információk valóságos kincses bányája.40 Egyfelől azt láthatjuk, hogy az 
egyes egységeket egy nominális mondat vezeti be, s e mondatok adják meg 
a sorozat gerincét. Ám gyakorlatilag minden ilyen mondathoz kapcsolódik 
egy igei mellékmondat. Így a statikus szépségleírás mellé mindig társul egy 
dinamikus elem. A birtokos szuffixumokból kiviláglik (természetesen nem-
csak innen), hogy a megénekelt személy egy nő, kit szerelme tesz költészete 
és csodálata tárgyává. A szakasz csúcspontja a 6. vers, amely legalább a talál-
kozásra, ám nagy valószínűséggel inkább a testi szerelem megvalósulására 
utal.

A szemek itt fátyol mögül reánk tekintő galambok. Az utalás egyértel-
mű: a galamb az ókori keleti ikonográfiában a szeretet, a szerelem közvetí-

37 Az értelmezési lehetőségek széles spektrumát tárja elő Hagedorn, A.C. 2005.
38 A héber szöveg eredetileg nominális mondatok hosszú soraként értelmezhető, ezt azonban még a 

magyar fordítás sem képes mindig teljes következetességgel visszaadni, pedig a magyar nyelv (elté-
rően az indoeurópaiaktól) ismeri és használja ezt a konstrukciót.

39 Akár a barátnő – fordítás is elképzelhető. Vö.: Keel, O. 1986, 129.
40 Mindehhez alapvetően arra van szükség, hogy a szöveget ne allegorikusan, hanem naturálisan ér-

telmezzem, s hogy a dalokban egy férfi és egy nő szerelmét kísérő, erotikus töltetű dalokat lássak. 
Meggyőződésem, hogy a dalok eredetileg ilyen alkotások voltak (így: Keel, O. 1986, 9.), s csak jóval 
később váltak allegorikusan értelmezhető alkotásokká. A folyamathoz ld. első megközelítésben: 
Keel, O. 1986, 15–17.).
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tője.41 A szépség tehát nem önmagában való érték, sokkal inkább egy funk-
cionális valami. A nő szem azért szép, mert szerelemmel tekint a férfira. 
A fátyol jelenléte kissé talán zavaró, mert a jelen adatok szerint úgy tűnik, 
hogy a júdai nők alapvetően nem fátyolozták le magukat sem a fogság előtti 
korban, sem pedig később.42 Hogy a júdai asszonyokat elénk táró egyetlen 
ábrázolás, a ninivei Lákis-relief egyszerű fejfedővel, fátyol nélkül ábrázol-
ja a fogságba induló júdai asszonyokat, az e pillanatban nem sokat jelent. 
Hiszen az Énekek éneke egy stilizált, afféle udvari szerelem közegében ját-
szódik, nem pedig egy ostromlott, romokban heverő városban.

A megénekelt menyasszony feltehetően göndör hajú, mert különben 
nem lehetne frizuráját egy, a hegyoldalról girbe-gurba sorokban leereszkedő 
kecskenyájhoz hasonlítani. A juhok említése is többet rejt magában, mint 
első pillantásra feltűnik. A juh ugyanis a termékenység szimbólumaként is 
értelmezhető, sőt talán az sem túl merész, ha a páronként vonuló állatok-
ból egyfajta rendre asszociál valaki.43 A szöveg hátralevő része egyszerűbben 
értelmezhetőnek tűnik, ha megmaradunk a naturalisztikus értelmezésnél. 
Vörösre rúzsozott ajkak (3. vers), kecses nyak (4. vers) apró korongokból 
fűzött nyaklánccal (olyan a korongok alakja, mint Dávid pajzsai közül egy-
nek44), nem túl nagy keblek (5. vers). Nem csodálkozhatunk hát, a férfi 
minden tekintetben tökéletesnek találja a nőt, olyasvalakinek, akiben nincs 
semmi hiba (7. vers).

A kérdés ezek után már csak az, miként próbáltak szépek lenni az át-
lagos nők, azok, akiknek megjelenésében azért volt némi hiba. A régészet 
és az ikonográfia szerencsére itt is segítségünkre siet. Tudni lehet, hogy az 
olívaolaj számos kozmetikai terméknek volt az alapanyaga. Ezek közül a 
szépségápolásban az olívaolaj alapú, a modern testápolókhoz hasonló, bal-
zsamszerű anyag lehetett a legfontosabb. Ezt különféle illatszerként hasz-
nálható növényekkel keverték, így téve még finomabbá őket. Az így használt 
testápoló a portól és a Nap égető hatásától egyaránt védett, s valószínű, hogy 
az egész testet bekenték vele. (Ráadásul alighanem nem kizárólag a nők 
használták, hanem a férfiak is.) A rúzs alacsony viszkozitású folyékonyságát 
a méz-alap teremtette meg. Talán ezért mondja a férfi a fentebb idézett szö-
veg után nem sokkal: „Színméz csepeg ajkaidról” (Én 4,11). Az anyagot, ezt 
egyiptomi ábrázolásokról lehet tudni, ecsettel, vagy valami ahhoz hasonló 

41 Vö. Keel, O. 1986, 130. Ezt a megfejtést a Keel-iskola számos művében tetten érhetjük.
42 Sőt, a Gen 38,14 arról beszél, hogy Támár akkor fátyolozza el magát, amikor prostituáltnak akar 

látszani, hogy elcsábítsa saját apósát, Júdát.
43 Így tesz Keel, O. 1986, 133.
44 Sokat segítene, ha legalább halvány fogalmunk lenne arról, milyenek voltak ezek a pajzsok való-

jában. Tekintve a szöveg feltételezhető keletkezési idejére, a leghelyesebb a görög hopliták kerek 
pajzsára gondolni ebben az összefüggésben.
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eszközzel vitték fel az ajkakra. A szemhéj kifestésére faggyú alapú anyagot 
használtak, amelyhez porrá őrölt, színes köveket kevertek.

Ám az Énekek éneke sok egyéb mellett arra is megtanít, hogy mindez 
kevés, sőt adott esetben érdektelen lehetett. Mert minden azon múlt, hogy a 
szép szemből áradt-e a szerelmes tekintet. A 90–60–90 egetverő ostobaságát 
az ószövetségi kor embere nem ismerte. Bizonyára mindenki meglátta a kül-
ső szépség mögül elővillanó belsőt is, s ez megnyugtató lehetett mindenki 
számára. Sőt, talán még nekünk, a férfiak társadalmának kései tagjainak is.
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1. Bevezetés

„Ha egy menstruáló nő áthalad két férfi között és havivérzése elején van, akkor az 
egyik férfit el fogja pusztítani, ha pedig havivérzése végén van, akkor viszályt fog köz-
tük szítani. (b. Peszaḥim 111a)”1

A Babiloni Talmud szerzői és hagyományozói számára a menstruáló nő 
továbbra is nehézséget jelent. A Bibliától kezdve különböző szabályokat 
találunk a nőkkel kapcsolatban: testi állapotukról (mint a méh nyálkahár-
tyájának rendszeres leválásáról), és vallási tevékenységükről (vagy bizonyos 
vallási cselekedeteket érintő korlátozásokról).2 Tanulmányunk középpont-
jában a Lev 15,19–24 bibliai rendelkezései állnak, valamint azok recepciója a 
korai zsidóságban.3 Ezek az előírások leginkább a női testre vonatkozó férfi 
elképzelésekre és felfogásokra vonatkoznak az ókorban: a szövegeket férfi-
ak írták menstruáló nőkről és ajánlott viselkedésükről. A nők elfogadták 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Thomas Hieke: Menstruation and Impurity. Regular 
Abstention from the Cult According to Leviticus 15:19–24 and Some Examples for the Reception 
of the Biblical Text in Early Judaism, in Géza G. Xeravits (ed.): Religion and Female Body in Ancient 
Judaism and Its Environments, De Gruyter, Berlin – Boston, 2015, 54–70. Fordította: Szabó Miklós 
Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

1 Babiloni Talmud, Peszaḥim traktátus 111a. Az angol nyelvű Talmud-idézetek forrása: The Soncino 
Talmud, Brooklyn, NY.

2 A menstruáció általános tárgyalásához lásd például Buckley, Blood Magic.
3 A menstruáció témájához a nem-papi irodalomban lásd például Philip, Menstruation, 19–42.
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ezeket a szabályzásokat, aszerint cselekedtek és átadták azokat a következő 
nemzedéknek. A férfiak elképzelései szerint a nők havivérzésük idején nem 
vehettek részt a kultuszban. Az időszak alatt a nők állapotát „tisztátalan-
nak” nevezték, és a nő közvetítette ezt az állapotot annak, amire ráült, illetve 
azoknak, akik megérintették őt vagy a szóban forgó tárgyakat. Pontosan mit 
akartak szabályozni ezek a bibliai előírások és milyen hatást gyakoroltak a minden-
napi életre? Hogyan fogadták és kezelték ezeket a későbbi szövegek? A témára és a 
Lev 15 egészének átfogó szerkezetére, valamint a szöveg eredetére vonatkozó 
rövid észrevételt követően tanulmányom bemutatja a Lev 15,19–24 exegézi-
sét,4 továbbá néhány példát a bibliai szakasz korai zsidó recepciójáról.

2. A Leviták könyvének 15. fejezete

2.1. Tisztaság és tisztátalanság

A menstruáció témája a Leviták könyve a központi, rituális tisztaság-
gal és tisztátalansággal foglalkozó (Lev 11–15) szövegegységének része. 
Általánosságban véve a „tiszta” (ṭāhōr)5 kifejezés a Leviták könyvében egy 
(férfi vagy női) személy normális állapotára vonatkozik, amiben képes részt 
venni a kultuszban (például enni a zebaḥ šelāmîm, vagyis a békeáldozat lako-
máján). Az emberi test valamely „rendellenes” viselkedésének helyénvaló 
következménye volt, hogy ideiglenesen távol kellett maradni a kultusztól. 
De ahogy a szövegekből megtudjuk,

„a rituális tisztátalanságot […] nem erkölcsileg ítélték meg, mégis összeegyeztethetet-
lennek tartották Isten szentségével. Így a »beszennyezett« személy nem bűnös, csupán 
pillanatnyilag van távol az Isten által eltervezett életrendtől, amelyben fontos szerepet 
játszott a kultuszban való részvétel képessége.”6

A „tisztátalanság” (ṭāmēʾ) ideiglenes állapotán felül lehet kerekedni 
mos(akod)ással (test, ruhák, egyéb felszerelés), és egy bizonyos idő elmúl-
tával.

4 Az itt tárgyalt kérdéshez német nyelven lásd kommentáromat: Hieke, Levitikus 1–15, 522–556.
5 A héber ṭāhōr és ṭāmēʾ szakkifejezések fordítására széles körben használatos a tiszta/tisztaság és 

tisztátalan/tisztátalanság fogalmak, bár elismerték, hogy a nyelvi egyenértékűség a héber eredeti és 
az angol megfelelő között egyáltalán nem kielégítő (lásd Be’er, Blood Discharge, 152).

6 Hoss, Baths, 104.
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2.2. A Lev 15 témája

A fejezet megítéli a tisztátalanság fokát, amit a nemi szervek által kibocsá-
tott folyás okoz. „Ez a szaporodó szervekkel foglalkozó versek legintenzí-
vebb koncentrátuma a Bibliában.”7 Mindkét nemet érinti, a férfiakat és a 
nőket is, de fizikai állapotukat eltérő módon kezelik. A fejezet különbséget 
tesz a rendellenes (vagyis patológiás) és a nem rendellenes (normális) folyás 
között.

A fejezet értelmezési kulcsát a mély bizonytalanság érzésében ismerhet-
jük fel: maguk a szexuális erők indokolják a bátortalanságot és a félelmet, 
mivel a szerelem, a vágy, a nemzés, a terhesség és a szülés közel állnak a 
teremtés isteni birodalmához, és ez az érzés csak növekszik a rendellenes 
folyások estén az emberi élet efféle jelenségeivel összefüggésben. A fogalom-
nak semmi köze a szexualitás elítéléséhez, inkább csak óvatos figyelmezte-
tés akar lenni, amikor szexuális erőkkel van dolgunk.8 A tisztasági szabályo-
kat nem a férfiak és a nők elnyomására hozták, hanem (mai nézőpontból: az 
irracionális) aggodalmaik csökkentésére, ezzel rendet és stabilitást vezettek 
be. Az emberi szaporodás köre (beleértve a szexualitást, a kapcsolódó folyá-
sokat) és a kultusz világa, mint az istenséggel való találkozás köre, egyértel-
műen elkülönül. Az egyszerű és egyértelmű irányelvek felülemelkednek a 
rendellenes jelenség okozta bizonytalanságon, kielégítve a tisztaság, a rend 
és a stabilitás utáni emberi vágyat.9

2.3. Szerkezet

A Lev 15 kétrészes, mindkét nemhez kapcsolódó fejezet, amely a férfi és a nő 
találkozásáról, vagyis szexuális együttlétéről szól, a döntő mondat pedig kö-
zépen található (18. vers). A szöveg palindomikusan, vagyis egy középpont 
körül gyűrű-kompozíciós technikával épül fel (ABC – C’B’A’).10 A vázlata 
így nézne ki:

7 Meacham, History, 24–25.
8 Lásd Gerstenberger, Leviticus, 181–182.
9 Lásd Gerstenberger, Leviticus, 190–191.
10 Lásd Milgrom, Leviticus, 904–905; Staubli, Levitikus, 123; Whitekettle, Leviticus 15.18, 36; 

O’Grady, Semantics, 4; Meacham, History, 24; Philip, Menstruation, 45–47.
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1–2b Bevezetés JHWH Mózeshez intézett beszédéhez A

2c–17 Férfi testnedvek folyása

2c–15 rendellenes folyás (betegség) B

2c–3 a jelenség leírása

4–12 a tisztátalanság közvetítése érintkezés által

13–15 a megtisztulás folyamata felgyógyulás esetén

16–17 nem rendellenes folyás (magömlés) C

18 szexuális kapcsolat X

19–30 Női testnedvek folyása

19–24 nem rendellenes folyás (menstruáció) C’

19a–c a jelenség leírása

19d–23 a tisztátalanság közvetítése érintkezés által

24 szexuális kapcsolat egy menstruáló nővel

25–30 rendellenes folyás (betegség) B’

25 a jelenség leírása

26–27 a tisztátalanság közvetítése érintkezés által

28–30 intézkedések a tisztuláshoz felgyógyulás esetén

31 általános kikötés, indoklás

32–33 Összefoglalás a tóra-formulával A’

Az arányosan tagolt szerkezet újszerű hatása, hogy a férfiak és a nők 
egyenlő bánásmódban részesülnek: a nők mestruációja normális (nem 
rendellenes) jelenségként tűnik fel, analógiában a férfiak magömlésével 
(C – C’). Egyik folyást sem tekintik patologikusnak (vagy rendellenesnek), 
és szemben állnak mindkét nem patologikus folyásaival. Deborah Ellens 
ezt így fejezi ki: „a szerkezeti szimmetria gender-szimmentriát alkot”.11 
Ő más szerkezeti felosztást választ és a 18. verset nem egy különálló közpon-
ti szövegegységnek tekinti („X”), hanem a 24. verstől függőnek, ezért a sze-
xuális együttlétre utaló „X” elemet alárendeli a „C” elemnek. Azonban még 
a szerkezet alternatív nézete és a 18. központi vers nélkül is egyértelmű, hogy 
a férfiak és a nők ebben a fejezetben egyenlőnek tekintendők, legalábbis a 
nemi szervek normális és rendellenes folyását illetően.

11 Ellens, Menstrual Impurity, 35. Cohen, Menstruants, 276, így fejezi ki: „nincs bizonyíték arra, 
hogy ezeknek a törvényeknek a közvetlen vagy közvetett hatása volt a nők diszkriminációjára”.
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2.4. A Lev 15 eredete

Az arányosan tagolt szerkezet, a nő és a férfi tárgyalásának figyelemre méltó 
párhuzama egyetlen szerzőtől származó irodalmi egységre és kompozícióra 
mutat (Lev 15,2c–30,32–33). A papi szerző (P) a hagyományból merített és 
hozzáadott egy bevezetést (1–2b versek), valamint a találkozás sátrába való 
belépés megemlítését a 14. és 29. versben.12 A 31. vers stílus, tartalom és a 
szabályrendszer szempontjából is különbözik a többi verstől, közvetlen stí-
lusú, egyes szám második személyű igealakokkal és egy teológiai magyará-
zatot vagy indoklást kínál. Ez a vers valószínűleg a könyv végső formájának 
redakciójából származik és a Szentség törvénye stílusában fogalmazódott 
meg (H; Lev 17–26).13

2.5. A Lev 15,19–24 fordítása

Álljon itt a Lev 15,19–24 fordítása a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó 
Bizottságának (2014) tolmácsolásában:14

19Ha egy asszonynak vérzése van, mert vérfolyás támad a testében, hét napig számít-
son az havi tisztulásnak. Mindenki, aki hozzáér, tisztátalan legyen estig. 20Tisztátalan 
mindaz, amin fekszik havi tisztulása idején, és tisztátalan, amin ül. 21Ha valaki a fekvő-
helyéhez ér, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig. 22És 
aki hozzáér bármilyen holmihoz, amin az asszony ült, mossa ki a ruháját, mosakodjék 
meg vízben, és legyen tisztátalan estig. 23Ha valaki hozzáér valamihez abból, ami a fek-
vőhelyén volt, vagy amin ülni szokott, legyen tisztátalan estig. 24Ha pedig vele hál egy 
férfi, akkor az asszony havi tisztulása miatt legyen a férfi is tisztátalan hét napig, és 
legyen tisztátalan mindenestül az a fekvőhely is, amelyen feküdni szokott.

3. A Lev 15,19–24 exegézise

3.1. A niddā kulcsszó: „havi ciklus”

A héber niddā főnév a Lev 15,19–24 kulcskifejezése. A Lev 12 szövegössze-
függésében a niddā a nőnek a szülés után, a kultusztól való ideiglenes tar-
tózkodására vonatozik. A Lev 12 ezt a helyzetet a menstruáció analógiájával 

12 Lásd Nihan, Priestly Torah, 282.
13 Lásd Nihan, Priestly Torah, 282; Philip, Menstruation, 47.
14 A tanulmány eredetijében az angol fordítás figyelembe veszi a JPS Tanakh, valamint Jacob 

Milgrom fordítását a kommentárjában: The JPS TANAKH, a new translation (into contemporary 
English) of The Holy Scriptures according to the traditional Hebrew text (Masoretic). The Jewish 
Publication Society, 1985; Milgrom, Leviticus, 903.
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tárgyalja, és így kapcsolódik a Lev 15 fejezetéhez. A korlátozott időtartamot 
és a jelenség szabályosságát tekintve a „(havi) ciklus” kifejezés lehet a niddā 
megfelelő fordítása, mivel a „ciklus” szó a kultusztól való ideiglenes távol-
maradásra vonatkozik, és egyben elkerüli a „tisztátalansághoz” kapcsolódó 
negatív konnotációkat is, amelyekre a szöveg nem céloz.15 A niddā alapjelen-
tése valószínűleg „elkülönülés, leválás”, és ez vonatkozhat a menstruációs 
vér leválására, de a nő kultusztól való hétnapos elkülönülésére is.16 Ahogy a 
24. vers jelzi, a nő kultikus státuszát ciklusa során (vagyis a kultusztól való 
távolmaradása) osztja a férfi is, akivel együtt hált. Ebben az esetben ugyanaz 
a szabályzás vonatkozik őrá is, mint a menstruáló nőre.

A niddā különböző kontextusokban történő használata azonban termi-
nológiai problémát okoz. Más bibliai, különösen a prófétai irodalom szaka-
szai a „menstruáló” tabutémáját (tilos a kultuszi részvétel, tilos a közösülés) 
metaforaként használják azokra a „dolgokra, amelyeket semmilyen körül-
mények között sem lehet megérinteni”, vagyis az idegen istenek imádására 
(például Ez 7,19–20; 36,17; 2Krón 29,5; Ezd 9,11). Az idegen istenek és képeik 
ugyanabban a szövegösszefüggésben vannak, amelyeket „utálatos irtóza-
tosságoknak” hívtak, így a niddā szó végzetes következményeket von maga 
után: a nő életében egy szabályos jelenség a szavak szintjén olyan pejoratív 
kifejezésekkel társul, mint az irtózat.17 Ezért azok a próféták és teológusok, 
akik a menstruáló nő szexuális tabujával próbálták ábrázolni az idegen iste-
nek és képeik kerülését, az egyes fogalmakhoz és elképzelésekhez nőellenes 
összefüggéseket teremtettek. Figyelembe véve a Biblia nőellenes értelmezé-
sének végzetes történetét, a modern exegézisnek ezekre a problémákra is fel 
kell hívnia olvasói figyelmét.

3.2. Ideiglenes tartózkodás a kultusztól, mosakodás

A nők kultusztól való rendszeres távolmaradására szolgáló időszak hét 
napra korlátozódik, hogy tiszteletben tartsa a nő privát szféráját. A papok 
nem végeznek vizsgálatot (ahogy a bőrbetegségek esetén a 13. fejezetben);18 

15 Lásd Erbele-Küster, Körper und Geschlecht, 121–135; Erbele-Küster, Kult(un)fähigkeit, 27.
16 Lásd például Greenberg, Etymology, 74–75.
17 Lásd például Meacham, History, 27; MEACHAM, History, 27; Erbele-Küster, Kult(un)fähigkeit, 

28. Az „elkülönülés” és az (undortól vagy az iszonyattól való) „távolságtartás” alapjelentések közötti 
etimológiai kapcsolathoz lásd Greenberg, Etymology, 75–76, aki a niddā szót a ndd gyökből eredez-
teti és erre a következtetésre jut: „Úgy tűnik, hogy a héber niddâ mindkét elképzelést tartalmazza: az 
iszonyatnak köszönhető távolságtartást és elkülönülést.” Lásd még Fonrobert, Menstrual Purity, 
18: „A jelentés függ a szövegkörnyezettől.”

18 Lásd például Cook, Body Language, 55: „A bibliai anyag egyszer sem utal kifejezetten a papra, aki 
vizsgálatot végezne, mint a leprások esetében; továbbá a bibliai anyag az önvizsgálatra sem utal.” 
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a kezdet és a végpont kiszámítása és rögzítése teljes egészében a nő felelős-
sége, jóllehet a rabbinikus irodalom részletesen tárgyalja ezt a kérdést (lásd 
például b. Niddá 69a). A nő ezt a hétnapos időszakot használhatja elvonu-
lásra, menedékbe vonulásra19 (mint Ráhel a Ter 31,35-ben). Bár nem említik, 
de joggal feltételezhetjük, hogy a mosakodás és a ruhák kimosása kötelező 
volt.20 Ez a következtetés abból adódik, hogy ha már a férfiak testének egy-
napos tisztatátalansága megkövetelte a mosakodást (vö. Lev 15,16–17), akkor 
a női test hétnapos tisztátalansági időszaka még inkább (qal wahomer: követ-
keztetés a csekélyből a jelentősre).21 Egy „gyorsírási technikának” tulajdonít-
hatjuk azt, Deborah Ellens elnevezése szerint, hogy a kötelező tisztálko-
dás megemlítését elhagyták.22

3.3. A tisztátalanság átadása fizikai érintkezés által

A nő tisztátalanságát a fizikai érintkezéssel adja át (hasonlóképpen a folyá-
sos férfi estéhez, lásd Lev 15,7). Miután a nő tisztátatalanságát a férfi meg-
kapta, másokat is beszennyezhet.

A nő gyakran emlegetett önvizsgálata a m. Niddá traktátusban (a bibliai anyaghoz képest) új elkép-
zelés. „Összefoglalva: a Misna kontextusában az érett nő képes az önvizsgálatra, és a rituális világ-
ban a menstruációhoz kapcsolódóan felelős saját státuszának meghatározásában.” (56)

19 Lásd például Gerstenberger, Leviticus, 189–190.
20 Lásd Milgrom, Leviticus, 934–935; Levine, Leviticus, 97; Kazen, Discrepancies, 355.
21 A mosakodásokat a nők számára a három nagyobb tisztátalanság esetében hallgatták el (szülés, 

menstruáció, krónikus folyás), mert azokat természetesnek tartották. Amikor az elbeszélés szem-
pontjából szükséges a mosakodás, az író megemlíti azokat (ahogyan Batseba esetén is a 2Sám 11,2–4-
ben). Lásd Milgrom, Leviticus, 935. Eltérő véleményhez lásd például Philip, Menstruation, 50–51.

22 Lásd Ellens, Leviticus 15, 141: „A Lev 15-ben ez a technika kétféle módon működik. Először is a 
szerző úgy ír meg egy szövegegységet, hogy az egy másikra támaszkodjon, és annak előírásait ki-
egészítse. Másodszor: a szerző azt is lehetővé teszi, hogy egy kifejezés többet jelentsen annál, mint 
amit az szó szerint jelöl. A mosakodások hiánya a 9–30. versekben e technika mindkét formájának 
függvénye.” Ruane, Bathing, 74–80 megpróbálja kimutatni a nemi különbséget a szövegben az-
által, hogy azt feltételezi, hogy (a menstruáló és a zābā) nők nem fürödtek, mert erről nem tesz 
kifejezetten említést: „A fürdés egy további kultikus cselekedet, amely megkülönbözteti a kultikus 
szempontból összetettebb zābot a zābātól és következetesebben feltárja előbbi magasabb státuszát.” 
(77) Ugyanakkor, ahogy Ruane maga is elismeri a 74. oldalon, a fejezet jelentős szimmentriát mutat 
a szövegben és a nemek bemutatásában (lásd fentebb), ez pedig arra a következtetésre vezet, hogy 
a fejezet férfi részében megkövetelt mosakodások a női részre is vonatkoznak, ezért nem szüksé-
ges azt megismételni. Cook, Body Language, 42–53 rámutat, hogy „a Biblia és a Misna rituális 
rendszerei a hit elmélyült kijelentései és általában az emberek, de főleg az izraeliták/zsidók pozitív 
önazonosságának megalapozása nemtől függetlenül. Még inkább figyelemre méltó, hogy a Bibliában 
és a Misnában a rituálé a katasztrófa következtében bekövetkezett vallási és társadalmi környezet 
rekonstruálására irányul, és a nők egyenrangú partnerként vesznek részt ebben a törekvésben” (42–
43. oldal, kiemelés hozzáadva). Továbbá az 53. oldalon: „A vér tanulmányozásának megfelelő kon-
textusba helyezése egyértelművé teszi, hogy a nők vérét nem értékelik másként, mint a férfi vérét, 
sem az állat vérét; hanem azok, akik az áldozati istentisztelet kontextusán kívül vért hullajtanak, 
tisztátalanná (tameh) válnak.”
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Általában a testrészek, amelyeket megérintünk egy nőn (arca, karja, 
keze), nem szennyeződtek be menstruációs vérrel, de az ágy, a szék, a ta-
karó, stb., amelyre a nő leül, hordozhatják a vér nyomait. Így különböző 
tisztulási eljárásokra lehet szükség: annak, aki egy felöltözött nő testét érin-
tette, csak estig kell várnia a tisztulásig és kevésbé lesz tisztátalan, míg az, 
aki olyasmit érintett, amin a nő ült; annak ruháit ki kell mosni, meg kell 
mosakodnia és estig várnia (vö. Lev 15,19–20). Ez azt is jelenti, hogy a papi 
törvényhozó mérsékeli a tisztátalanság forrását a vér nyomaira vagy lehetsé-
ges nyomaira és ezért úgy tűnik, elutasítja a menstruáló nő tabuvá válását 
és azt a téves elképzelést, hogy a nő démon vagy valami hasonló áldozata 
lenne. A szöveg önmagában nem vonja maga után azt, hogy a nőt el kellene 
különíteni a hétköznapi élettől:23 végzi a maga dolgát, s csak a vele együtt 
élőknek kell ügyelniük arra, hogy ne érintkezzenek semmi olyan dologgal, 
amit beszennyezett.

A szöveg meghatározza, hogy mik szennyeződtek be: minden olyan do-
log, amire a nő ráült, vagy amire lefekszik, beleértve a nyerget is (a férfiról 
szóló részben kerül elő a Lev 15,9-ben és ezért nem említik itt kifejezetten; 
lásd például Ter 31,34–35). Ezeket a tárgyakat akkor kell megtisztítani, ami-
kor a nő megtisztul, „máskülönben újra tisztátalanná tennék őt”.24 Más tár-
gyak, amelyeket a menstruáló nő megérint, nem válnak tisztátalanná. Ez 
lehetővé teszi a normális életet a „ciklus” alatt.

A Lev 15,23 héber szövege hozzáteszi a beszennyeződés harmadik fajtáját: 
ha egy menstruáló nő az ágyon ül, amelyen van egy tárgy, akkor annak érin-
tése is tisztátalanná teszi az embert estig. Ez a beszennyeződés csak akkor 
jön létre, amikor a nő jelen van, ahogy a yōšebet melléknévi igenév („amikor a 
nő éppen ül”) jelzi.25 A Septuaginta lazít ezen a bonyolult helyzeten, amikor 
magáról a menstruáló nőről beszél, nem pedig egy tárgyról. Így megismétli 
a Lev 19,19d kérdését (egy menstruáló nő érintése).

3.4. Közösülés egy menstruáló nővel

Egy menstruáló nő ideiglenes tisztátalansága hét napon át adható át annak 
a férfinak, aki szexuális kapcsolatot létesít vele (Lev 15,24).26 Függetlenül 

23 Bár a későbbi értelmezések kidolgoztak különböző elképzeléseket és elkülönítették a menstruáló 
nőket a közösségtől, lásd lentebb.

24 Milgrom, Leviticus, 937.
25 Milgrom, Leviticus, 939.
26 Lásd például O’Grady, Semantics, 9–13.
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attól, hogy a közösülés a nő tisztátalanságának hányadik napján történt, a 
férfi hét napig tisztátalan. Két különböző esetet kell megkülönböztetnünk:

1) A pár észleli a menstruáció kezdetét a szexuális aktus alatt. Így 
egyikük sem szándékosan vétkezett Isten parancsa ellen (Lev 18,19; 
20,18). Nekik bűnért való áldozatot kell bemutatniuk a Lev 4,27–35 
szerint (lásd még m. Niddá 2:2).

2) A férfi és a nő is tud a nő havivérzéséről, mégis élnek szexuális éle-
tet. Ez szándékos megszegése Isten törvényének (Lev 20,18), ezért 
mindkettejüket „ki kell írtani a nép közül” (karet, lásd Lev 7,20).

Az igaz ember egyik jellemzője (Ez 18,6c), hogy elkerüli a menstruáló nő-
vel való közösülést. A havi ciklusban lévő asszonnyal folytatott szexuális 
együttlét annyira gyalázatos tettnek minősül, mint az idegen istenek tisz-
telete, vagy valakinek az apja feleségével való együtthálás (Ez 22,10). A papi 
törvényhozó azonban itt nem foglalkozik a büntetéssel, csak a rituális tör-
vénnyel. Kultikus szempontból nem jelentős, hogy a Lev 18,19 és a 20,18 sza-
bályainak áthágása szándékosan történt-e vagy sem. Tény: ha menstruációs 
vér kerül a férfira, akkor hét napra tisztátalanná teszi őt. Tisztátalansága 
átkerül fekvőhelyére is, amelyet meg kell tisztítani.

3.5. A menstruáció előidézte tisztátalanság lehetséges okai

A vérzés önmagában nem elegendő ok, hogy egy menstruáló nő ciklikusan 
átmenetileg távolmaradjon a kultusztól. Még a veszélyesebb vérzési sebek 
sem tekinthetők indoknak a tisztátalanságra.27 A fejezet kizárólag a nemi 
szervekből származó folyással foglalkozik: „A vér csak a szaporodás össze-
függésében tisztátalan… és kapcsolatban áll a kultuszban való részvétel kép-
telenségével.”28

A vérfolyás a halál hatalmának közelségét jelzi, és a következő ellenté-
tességben nyilvánul meg: a nemi szervekre leselkedő veszély vagy azok le-
csökkent szervi alkalmassága konfliktusba kerül Isten élő és életadó hatal-
mával.29 Ez első látásra elfogadhatónak tűnik a férfi és a nő nemi szerveiből 
történő patológiás folyásra: az élő Istennel való kultuszi találkozás nem 

27 Lásd Whitekettle, Levitical Thought, 377.
28 Lásd Erbele-Küster, Körper und Geschlecht, 159.
29 Lásd Whitekettle, Levitical Thought, 380. Feld (Menstruation) érvelése, miszerint a tisztáta-

lanság a belső és a külső, a normális és abnormális közötti határok átlépéséből származik, kevésbé 
tűnik meggyőzőnek.
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ajánlott. Második pillantásra azonban a nemi szervekből folyó magömlés 
vagy vérzés azt jelképezi, hogy nem történt szaporodás, nem támadt új élet. 
A menstruáló nő nem foganóképes, az életet nem adja tovább. A papi gon-
dolkodásrendszerben ez a szimbólum áll szemben a szentélyben az élő isten-
séggel. Ezért írták elő a kultusztól való ideiglenes tartózkodást. A rögzített 
hétnapos idő és a rituális megtisztulás elteltével, amely az újbóli integrálás 
szimbóluma, a nő visszanyeri tisztaságának megszokott státuszát. A meno-
pauza után a kultikus tisztátalanságra használatos indikátor már nem érvé-
nyes. A papi rendszerben sem a vérfolyás, sem a meddőség önmagában nem 
jelent problémát. De amikor a nő életadó szerveiből folyik a menstruációs 
vér, az az „élettelenséget” (a fogamzás hiányát) jelzi.30 A jelenség szimboli-
kus szembehelyezkedés az „élettel”, amely a szentélyhez kapcsolódik. Ezért 
kell ilyenkor minden kapcsolatot kerülni.31

4. Példák a bibliai szöveg recepciójára a korai zsidóságban

A bibliai rendelkezések lényegében a menstruáló nőre korlátozódnak. 
Ő csak az alatta lévő (gyakorlatilag vagy valójában menstruációs vérrel be-
szennyezett) tárgyakra közvetíti tisztátalanságát. Aki megérinti őt, ágyát 
vagy valamit a fekvő- és ülőhelyén, tisztátalanná válik „estig”. A szöveg 
azonban nem mondja, hogy mi történik akkor, ha a nő érint meg valakit 
vagy valamit. Ezzel szemben a Lev 15,11 kifejezetten állítja, hogy ha egy férfi 
nemi szervi folyásban szenved, és nem mossa meg kezét, akkor áthelyezi 
tisztátalanságát mindenkire, akit csak megérint. Ebből a szabályzásból arra 
következtethetünk, hogy ameddig a menstruáló nő kezét rituálisan tisztán, 
vagyis megmosva tartja, addig megérinthet bárkit vagy bármit anélkül, 
hogy beszennyezné. Ilyen körülmények között lehetségesnek tűnik egy töb-
bé-kevésbé „normális” élet.32

30 Lásd például Eilberg-Schwartz, Savage, 183–184.
31 A b. Niddá 31a szerint az ember három részből áll: „Az apja ellátja fehér anyag magvával, amelyből 

képződik a gyerek csontja, inai, körme, az agya a fejében és a szeme fehérje. Az anyja ellátja vörös 
anyag magvával, amelyből képződik a bőre, húsa, haja, vére, szeme feketéje. És a Szent, áldott le-
gyen, lelket ad neki és lélegzetet, szép vonásokat, látást, a hallás erejét, a beszéd és a járás képességét, 
a megértés és a megkülönböztetés képességét.” Ezért lehet beszélni (vörös) női magról, amely a (fe-
hér) férfi maggal összekeveredik (lásd Grohmann, Female Semen, 48; Morgenstern, Nachwort, 
192). Ennek a „női magnak” az elvesztése a mensturáció folyamán a halál hatalmának közelségét 
jelzi. Következésképpen a szöveg meghatározza a tisztátalanságnak és a kultusztól való távolmara-
dásnak az időtartamát (analóg módon a férfi mag ejakulációja kapcsán a Lev 15,16–18-ban). Mivel 
a menstruáció hosszabb ideig tart, mint a férfi ejakulációja, a hétnapos periódus fix a nők számára, 
míg a férfiaknak csak egy napig kell tartózkodniuk a kultuszi részvételtől („tisztátalan estig”).

32 Lásd például Himmelfarb, Sexual Relations, 17–18; Fonrobert, Menstrual Purity, 17. Azt is szem 
előtt kell tartanunk, hogy a menstruáció az ókorban sokkal ritkább volt, mint manapság. A meg-
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A judaizmusban a Tóra rendelkezéseinek recepciója során a bibliai szaka-
szokat sokkal részletesebben kidolgozták.33 Izrael földjére szigorúbb előírá-
sok vonatkoztak (vö. Szám 5,2): Josephus Flavius oly mértékben kiterjeszti 
a Lev 15 utasításait, hogy a nőknek menstruációs időszakuk alatt külön kell 
lakniuk (AJ 3:261).34 A qumráni irodalomban a Templomtekercs arra uta-
sítja a közösséget, hogy különítsenek el egy helyet azoknak az embereknek, 
akik bőrbetegségben, nemi szervekből eredő folyástól szenvednek, valamint 
menstruáló nőknek (11Q19 [11QTa] 48:14–17).35 Kérdés azonban, hogy ez az 
utópisztikus törvény érvényre jutott-e a hétköznapi életben.36

A korai zsidóságban a tisztaság és tisztátalanság témáját kiterjedten 
tárgyalták,37 különösen a Misnában (lásd a tizenkét traktátusból álló ne-
gyedik szédert: Ṭohorot, „tisztaságok”) és a Talmudban.38 A Misna Niddá 
traktátusa foglalkozik a menstruációval kapcsolatos kérdésekkel: hogyan 
kell a menstruációt azonosítani, hogy kell dönteni bizonytalan helyzetben, 
hogyan kell eljárni szülés esetén, hogyan befolyásolják a beszennyeződések 
a férfit és a nőt, hogy kell kezelni a vérfoltokat.39 Mivel a rituális mosako-
dások eljárásmódját nem szabályozták részletesen a Tórában, a rabbinikus 

javult orvosi és étkezési feltételek lehetővé teszik a korábbi szexuális érettséget és a későbbi meno-
pauzákat. Az ókorban egy nő termékenységi ideje rövidebb volt (14 és 35 életév között), és ezekben 
az években jó néhány hónap a terhesség, szülés és szoptatás idejéhez tartozott, amikor nem volt 
menstruáció. Ezért a menstruáció következtében a kultusztól való ideiglenes tartózkodás viszony-
lag ritkábban fordult elő (lásd Milgrom, Leviticus, 953; Be’er, Blood Discharge, 158–159).

33 A korai kereszténység recepciójához lásd például Cohen, Menstruants, 288–290.
34 Josephus arról is beszámol, hogy a holt-tengeri szurkot csak a nők havi vérével vagy vizelettel lehet 

feloldani (BJ 4:480; lásd még Plinius: Historia Naturalis, 7:13). Úgy tűnik, külön „női helyre” az ókori 
Egyiptomban is volt példa. A szűkös források miatt azonban a bizonyítékok korlátozottak, így nem 
egyértelmű, hogy a nők mindig a menstruációjuk alatt mentek oda, és azt sem tudjuk, hogy mit 
csináltak ott. Az azonban nyilvánvaló, hogy Egyiptomban a menstruáció nem volt formális tabu 
(lásd Wilfong, Menstrual Synchrony, 432).

35 További előfordulásokhoz Qumránban és a rabbinikus irodalomban lásd Milgrom, Leviticus, 949.
36 Lásd Cohen, Menstruants, 278–279.
37 Lásd például Cohen, Menstruants, 276–287.
38 Lásd például Wegner, Chattel, Fonrobert, Menstrual Purity; Morgenstern, Nachwort, 173–

202.
39 Egy angol fordításhoz lásd The Mishnah, héberből fordította Herbert Danby, 745–757; lásd még 

Cook, Body Language, 54–57; Destro, Witness, 124–138. A Misna nem a nőkről szóló szövegegy-
ségében, hanem a tisztaságokról szóló traktátusában foglalkozik a menstruációval: „a menstruáció 
önmagában nem befolyásolja a nők személyes státuszát, csupán kultikus tisztaságukat. […] Ebben 
az összefüggésben a menstruáló nő egyszerűen egy szennyező objektum. Ugyanakkor a szabályok 
a nőt személyként mutatják be. Megkövetelik tőle, hogy rendszeresen vizsgálja magát, pontos nyil-
vántartást vezessen ciklusáról. A bölcsek feltételezik, hogy tudja és követni is fogja az összetett eljá-
rásokat, hogy pontosan meghatározza ciklusa kezdetét és végét (Wegner, Chattel, 163). „Az a kö-
rülmény, amely a nőt szennyező objektummá teszi, arra kényszeríti a rendszert, hogy támaszkodjon 
a nő személyes felelősségérzetére, hogy megvédja a férfit a bűntől.” (ibid., 165).
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irodalom a m. Mikvaʾot traktátusában kiegészíti az utasításokat.40 A mikvék, 
rituális fürdők (lépcsős medencék) létezésének legkorábbi bizonyítéka a 
Kr. e. 2. sz. végére vagy a Kr. e. 1. sz. elejére mutat.41 Mivel a teljes megmerü-
lés riutáléja független volt a jeruzsálemi templomtól, azt még a Szentély 70-
es lerombolása után is gyakorolták. Ezzel szemben a férfiak tisztátalansága 
szorosan összekapcsolódott a Templomnál végzett szertartásokkal, amikor 
azonban a központi szentély összedőlt, azok is elvesztették jelentőségüket.

Mivel a nő menstruációs tisztátalansága befolyásolja a házaséletet, a kér-
dést alaposan tárgyalták a korai zsidóság irodalmában.42

„A niddāra vonatkozó törvények a halákhikus rendszer néhány legalapvetőbb alap-
elveit foglalják magukban. Illetve azon kevés, rituális tisztátalanságot érintő bibliai 
szabályzások közé tartoznak, amelyek a Második Szentély lerombolását követően is 
megmaradtak a zsidó életben.”43

A Babiloni Talmud nem említi a menstruáló nő elszigetelését,44 csupán né-
hány megszorítást sorol fel:

„R. Jicḥák ben Hanania R. Huna nevében később kijelentette: minden olyan munkát, 
amelyet egy feleség férje számára végez, egy menstruáló nő is megteheti urának, kivé-
ve, hogy megtöltse serlegét, bevesse ágyát, megmossa arcát, kezét és lábát.” (b. Ketuvót 
61a)

Vannak utalások a Talmudban, amelyek a férfiaknak a menstruáló nőhöz és 
a havi vérzéshez45 kapcsolódó irracionális aggodalmaihoz és mágikus erők-

40 A zsidó rituális fürdőkről (mikveh, mikvaʾot) lásd például Baskin/Gibson/Kotlar, Mikveh, 225–
230; Wright, Baths, 190–214; a Mikvaʾot traktátusról a Misnában és a Toszeftában lásd Ehrman, 
Mikvaʾot, 224.

41 Lásd például Hoss, Baths, 103–119; Meacham, History, 29.
42 Lásd például Levine, Leviticus, 223.– A nők menstruáció miatti kizárásai az ókori Egyiptomban, 

Mezopotámiában és a zoroasztrizmusban is előfordultak (lásd Milgrom, Leviticus, 950–952). Még 
a Korán is ismeri azt az utasítást, hogy óvakodni kell a menstruáló nőtől (Szúra 2:222; a szóbeli ha-
gyományhoz lásd Staubli, Levitikus, 128).

43 Ta-Shma/Baskin, Niddah, 253.
44 A Misna sem tesz így, lásd Wegner, Chattel, 162: „Nincs olyan misnai szabály, amely tiltja, hogy 

a menstruáló nő nyilvánosság előtt megjelenjen (utcán vagy zsinagógában)”; illetve Fonrobert, 
Menstrual Purity, 18. – A menstruáló nő bizonyos társadalmi elszigeteltsége főleg a férjétől volt 
szükséges, de nem tisztasági okokból, hanem a szexuális intimitás vagy izgalom megelőzésére (lásd 
Cohen, Menstruants, 279–280).

45 A menstruációs vér önmagában olyan anyag, amely erősen beszennyez. A SalZsolt 8,12-ben ezt 
olvassuk: „Mindenféle tisztátalan dologgal összetapodták az Úr oltárát, vérrel [szó szerint: a vér 
havi folyásával] mocskolták be az áldozatokat, mint a tisztátalan húsokat szokás” (Szabó Xavér: 
Salamon zsoltárai. Bevezetés – fordítás – jegyzetek, L’Harmattan, Budapest, 2009, 88.) Ez a vers azonban 
valószínűleg nem az áldozatok menstruációs vérrel való közvetlen beszennyezésére utal, de ezzel 
a durva elképzeléssel bírálja a menstruáló nők részvételét a kultuszban a békeáldozat bemutatásá-
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kel kapcsolatos elképzelésekhez kötődnek (a következő példát a tanulmány 
elején már említettem):

„Ha egy menstruáló nő áthalad két [férfi] között és havivérzése elején van, akkor az 
egyik férfit el fogja pusztítani [vagyis esküszegést okoz egyiküknek], ha pedig vérzé-
se végén van, akkor viszályt fog köztük szítani. Mi az orvosság? Kezdjenek bele [egy 
szentírási versbe, amely] Él-lel [vagyis az Isten szóval] kezdődik, és zárják le Él-lel 
[vagyis Isten nevének az említésével]. (b. Peszaḥim 111a)46

A b. Sábbát 110a-ban a következő intézkedéseket ajánlják egy nő számára, 
hogy elriasszon egy kígyót:

„meg kell válnia néhány hajszálától és körmétől, oda kell dobnia, mondván: Én egy 
menstruáló nő vagyok!”47

A talmudi időkben a menstruáló nőre (niddā) vonatkozó teljes törvényke-
zés egy lényeges változása a hét „tiszta” vagy „fehér” napok hozzáadása. 
Az amorák időszakának közepén már alapigazságnak fogadták el, hogy hét 
„fehér” napot kell számolni minden véres napra (b. Nidda 66a). Vagyis az 
utolsó napot követően, amikor a nő menstruációs vérzést figyelt meg nemi 

nál, vagy havi ciklusukban lévő nők más kultikus tevékenységét (lásd például Himmelfarb, Sexual 
Relations, 32).

46 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a szakasz kivételnek tűnik, hiszen egyébként a rabbinikus 
irodalom semmit sem tud ilyesmiről, lásd Cohen, Menstruants, 281. „Összegezve: az a hiedelem, 
hogy egy menstruáló nő veszélyt jelent a körülötte lévőkre, először a 6. vagy 7. században jelenik 
meg a zsidó forrásokban.” (ibid.). Cohen kiemeli a Beraita de Nidda munkát a maga szélőséges kor-
látozásaival és a zsidó jámborság ezen szálai ellen felszólaló Maimonidész polémiáját. Fonrobert, 
Menstrual Purity, 36 kijelenti a b. Peszaḥim 111a-ból vett szövegéről: „Ez a szöveg a népi irodalom 
műfaji kategóriájába tartozik.” A fordító megjegyzése: Rási kommentárja szerint erre a célra a Szám 
23,22–23 a megoldás, ahol Isten nevével kezdődik a szakasz és azzal végződik. Az Isten nevével köz-
refogott szakaszban pedig az áll, hogy „nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen”. Itt 
világosan rontáselhárítás a cél. A talmudi hely még felsorol más helyzeteket is, ahol hasonló ron-
táselhárítást lehet alkalmazni, ezek sorában jelenik meg a potenciális rontáshozó menstruáló nő. 
Hálásan köszönöm a talmudi sor megvilágítását Bányai Viktóriának!

47 Lásd még Ta-Shma/Baskin, Niddah, 256. Josephus Flavius is ismer egy történetet a menstruációs 
vér apotropaikus, vagyis rontást és bajt elhárító felhasználásáról: a vér szükséges egy meghatározha-
tatlan és veszélyes, de gyógyító erejű gyökér jóhatásásához (valószínűleg Mandragora officinalis), lásd 
BJ 7:181 (a magyar kiadásban: VII. könyv, 6. fejezet). – Az idősebb Plinius is megemlíti a mestruációs 
vérzés „bámulatos hatását” a Historia naturalisban (7:13): „Ha valaki ebben az állapotában közelít a 
nőhöz, mogorvává válik. A magok, amelyeket a nő megérint, terméketlenné válnak, az oltványok 
elszáradnak, a kerti növények elfonnyadnak, és a gyümölcs lehull a fáról, amely alatt a nő ül. Már 
a pillantása is homályba borítja a tükrök fényességét, eltompítja az acél élét és megfosztja az ele-
fántcsontot ragyogásától. Ha rápillant egy méhrajra, az azonnal elpusztul. A sárgaréz és a vas azon-
nal berozsdásodik, és kellemetlen szagot áraszt. A nyalakodó kutyák megvadulnak, és harapásuk 
gyógyíthatatlan és mérgező lesz.” Az angol szövegben a fordítás John Bostock munkája (London, 
1855). Plinius még több mágikus hatásról beszámol a 28:23-ban, amelyek mindegyike – mai szemmel 
nézve – teljes mértékben alaptalan.
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szervéből, hét vérzés nélküli napot is kellett számolnia. Legalább öt napot 
rögzítenek magára a havivérzésre, a házasélettől való tartózkodásra pedig 
így a minimális időszak tizenkét nap. A vérnyom nélküli hetedik estéjén a 
nő megmerítkezett egy mikvében és a megszokott házaskapcsolatukat újra 
folytathatták.48

5. Konklúzió

A Lev 15 szerkezete megmutatja, hogy a menstruációt nem tekintették be-
tegségnek. Ugyanakkor a papi gondolkodásmód szerint a női test vérzését, 
akárcsak a férfiak magömlését a halál köréhez kapcsolták. Az ókorban azt 
feltételezték, hogy a férfi magvában van az új emberi élet, amit aztán el-
vetnek „a földbe”, a női testbe. A kiömlött mag azonban az élet elvesztését 
szimbolizálja. A nő addig jelképezi az „életet”, ameddig a teste potenciálisan 
képes emberi életet létrehozni. Azonban vitán felüli, hogy a havivérzésében 
lévő nő nem foganóképes és így az „élet hiányát” szimbolizálja. Testét ebben 
a sajátos helyzetben úgy fogták fel, mint ami szemben áll a szentéllyel, ahol 
az élő és életadó szent Isten lakozik, ezért elrendelte a papi törvényhozás, 
hogy hét napig tartózkodjon a kultusztól. A kultusztól való távolmaradást 
„tisztátalanságnak” hívták, amin mosakodással és bizonyos idő elmúltával 
úrrá lehet lenni. Az ilyen jellegű tisztátalanság nem erkölcsi hiba vagy bűn. 
Ezzel szemben az erkölcsi bűnök és gonoszság által okozott kultikus tisztá-
talanságot nem lehet rítussal (a test megmosásával) megtisztítani.

Mivel a menstruáció fontos része a női életnek és jelentősen befolyásolja 
a házaséletet is, a Lev 15,19–24 recepciója a korai zsidóság idején nagy figyel-
met kapott a halákhikus irodalomban.49 Számos részlettel gazdagították a 
bibliai szöveget. A Kr. u. 2. sz. óta jellegzetes rituális medencéket használ-
tak (mikvaʾot) és számos zsidó nőtől még ma is szokás megkövetelni, hogy 

48 Ta-Shma/Baskin, Niddah, 254–255; illetve Meacham, Elimination, 255–256. A további fejle-
ményekhez a zsidóságban lásd Meacham, History, 31–37. A kutatónő erre a következtetésre jut: 
„A menstruációra vonatkozó törvények óriási változáson mentek át a bibliai kortól a modern idő-
kig.” Valójában eltűnt a különbség a zābā és a menstruáló nő között, lásd Cohen, Menstruants, 277.

49 Van „némi bizonyíték arra nézve, hogy a Niddának egy olvasata a női zsidó identitás része. 
A Babiloni Talmud megemlíti: »Egy [bizonyos] időben a [római] kormányzó kijelentette, hogy ne-
kik [vagyis: a zsidóknak] nem szabad megtartaniuk a sábbátot, nem szabad körülmetélni fiaikat és 
közösülniük kell niddottal [vagyis menstruáló feleségeikkel].« (b. Meílá 17a) Egy pillanatra figyelmen 
kívül hagyva a szöveg történetiségének problematikus kérdését, ez a szöveg kivételes, mert olyan 
tételek listáján említi a nőt, amelyet a Talmud úgy értelmez, hogy a zsidó kultúra lényegét képezi.” 
(Fonrobert, Menstrual Purity, 39).
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házasságkötés előtt, niddut után (vagyis havivérzését követően), valamint 
szülés után mikvébe menjen.50
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HAMIS SÚLYOK A BIBLIAI IGAZSÁGOSSÁG MÉRLEGÉN?

KÜLÖNBÖZŐ NÉZETEK A NŐKRŐL A PATRIARCHÁLIS 
HIERARCHIÁTÓL A VALLÁSI EGYENLŐSÉGIG  

A DEUTERONOMIUM KÖNYVÉBEN

Eckart Otto
Ludwig-Maximilians-Universität München

Walter Baumgartner 1929-ben írt egy áttekintő tanulmányt a Deutero-
nomium könyvével foglalkozó tudományos publikációkról Der Kampf um 
das Deuteronomium címmel,1 amely akár e bibliai könyvről folytatott diskur-
zusunk főcíme is lehetne, nem csupán az irodalmi és történelmi kérdések 
miatt, hanem annak jogi és etikai tartalmát tekintve is. Carolyn Pressler 
1991-ben jelentette meg a családra vonatkozó deuteronomikus törvényekben 
a nők státuszáról szóló doktori értekezését,2 és a következő következtetésre 
jutott:

„… a törvények kettős célt szolgálnak. Először is alátámasztják a család hagyományos 
struktúráit, amelyeknek érdekei javarészt megegyeznek a ház férfi fejének érdekeivel. 
törvények. Másodsorban pedig védik az eltartott családtagok jogait. Mindezt azonban 
a nélkül teszik, hogy lényegében megkérdőjeleznék a nők alárendelt helyzetét.”3

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Eckart Otto: False weights in the scales of biblical 
justice? Different views of women from patriarchal hierarchy to religious equality in the Book of 
Deuteronomy, in Victor H. Matthews – Bernard M. Levinson – Tikva Frymer-Kensky (eds.): Gender 
and Law in the Hebrew Bible and the Ancient Near East, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998, 
128–146. Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

1 Lásd Walter Baumgartner: Der Kampf um das Deuteronomium, TRev 1 (1929) 1–25.
2 Lásd Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, de Gruyter, 

Berlin, 1991.
3 Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 96.
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Az utóbbi időben pedig Georg Braulik,4 a Deuteronomium könyvének 
egyik legkiválóbb kutatója éppen ellenkező eredményre jutott:

„Az ószövetségi törvény egy olyan »világ« tervezetét tartalmazza, amely abban külön-
bözik az ókori keleti és más bibliai jogi szabályoktól, hogy nem egyszerűen férfiköz-
pontú, hanem testvérközpontú. Ez a törvény pedig a Deuteronomium.”5

Mindkét kutató a Deuteronomium végső szövegére építette kutatását. 
Braulik még hozzáteszi: „ez a könyv végső formájára érvényes, amelyet 
»Izrael« teljes társadalmának szisztematikus konstrukciójaként kell értel-
mezni”.6 Pressler nem törődik a deuteronomikus szövegek időbeli rétegeit 
áttekintő diakron elemzésével.7 Mindkét kutató a deuteronomikus törvény 
különböző részeivel foglalkozik. Amíg Braulik a férfi és a nő egyenrangú 
helyzetére vonatkozó feltevését a kultikus jogra alapozza, addig Pressler 
a családjogra korlátozza elemzését. De lenne-e bármilyen jelentősége a csa-
ládjog értelmezése szempontjából annak, ha a kultikus joggal való össze-
függésben teljesen más volt a nők megítélése – és fordítva? Illetve hogyan 
viszonyultak egymáshoz az izraelita társadalomban a nők státuszának e 
különböző nézetei? A vita még mindig tart.

Amikor Baumgartner a Deuteronomium könyvét érintő tudományos 
párbeszédét harcként jellemezte, a bibliai könyv irodalmi keletkezésének 
különböző alternatíváira gondolt:

• eredetileg Jozija reformprogramja volt némi kiegészítéssel, főleg a 
családjogban,8

4 Georg Braulik: Haben in Israel auch Frauen geopfert? Beobachtungen am Deuteronomium, in 
Siegfried Kreuzer – Kurt Lüthi (eds.): Zur Aktualität des Alten Testaments: Festschrift für Georg Sauer, 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991, 19–28. Uő: Die Ablehnung der Göttin Aschera in Israel: War 
sie erst deuteronomistisch, diente sie der Unterdrückung der Frauen?, in Marie-Theres Wacker – 
Erich Zenger (eds.): Der eine Gott und die Göttin: Gottesvorstellungen des biblischen Israel im Horizont 
feministischer Theologie, Herder, Freiburg, 1991, 106–136, 129–136.

5 Lásd Georg Braulik: Haben in Israel auch Frauen geopfert?, i. m., 20.
6 Lásd Georg Braulik: Haben in Israel auch Frauen geopfert?, i. m., 20.
7 Lásd Eckart Otto szemléjét a The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws c. könyv-

ről: in TLZ 119 (1994) 983–986. A bibliai jog szinkron megközelítésének módszertani nehézségei-
hez lásd Eckart Otto: Diachronie und Synchronie im Depositenrecht des „Bundesbuches”: Zur 
jüngsten literatur- und rechtshistorischen Diskussion von Ex 22,6–14, ZAR 2 (1996) 76–85.

8 Lásd Antti Filemon Puukko: Das Deuteronomium: Eine literarkritische Untersuchung, J. C. Hinrichs, 
Leipzig, 1910, főleg 237. Ezt az álláspontot képviselte a közelmúltban Jan Christian Gertz: Die 
Gerichtsorganisation Israels im deuteronomischen Gesetz, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1994, 
173–233, főleg 173; ehhez a disszertációhoz lásd Eckart Otto szemléjét: in TLZ 121 (1996) 1130–1133.
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• egy fogság alatti (vagy fogság utáni) utópia, amely felhasznál vala-
milyen ősibb anyagot, kiváltképp a családjogban,9

• vagy egy olyan törvénykönyv, amelyet a Jozija előtti századokban 
írtak néhány későbbi kiegészítéssel, különösen a családjogban.10

Több mint hatvan évvel később még mindig ugyenezekről az alternatívákról 
vitatkozunk. Van azonban némi remény, hogy előbbre lépjünk a vitában. 
Elődeink még nem tudtak annyit az ókori Közel-Kelet jogi örökségéről: külö-
nösen az újasszír hűségeskük és a vazallusi szerződések voltak ismeretlenek 
számukra. Ezeket közvetlenül idézik a fogság előtti Deuteronomiumban11 
és biztos pontok lehetnek jelenlegi vitáinkban.12 Elődeink annak sem 
voltak tudatában, hogy mennyire fontos a Biblián belüli exegézis jelensé-
ge a bibliai jog irodalomtörténete szempontjából.13 A Deuteronomium 
prédeuteronomisztikus törvényei sok helyen a Szövetség könyve törvé-
nyeinek revíziói. Ennek a revíziónak a hermeneutikai kulcsai a kultusz-
centralizációra vonatkozó rendelkezések (Deut 12).14 A Szövetség könyvé-

9 Lásd Gustav Holscher: Komposition und Ursprung des Deuteronomiums, ZAW 40 (1922) 161–
255. Ezt az álláspontot képviselte a közelmúltban Ernst Würthwein: Die josianische Reform und 
das Deuteronomium, ZTK 73 (1976) 394–423.

10 Lásd Johannes Hempel: Die Schichten des Deuteronomiums: Ein Beitrag zur israelitischen Literatur- 
und Rechtsgeschichte, Voigtlander, Leipzig, 1914); Thedor Oestreicher: Das deuteronomische 
Grundgesetz, C. Bertelsmann, Gütersloh, 1923, Uő: Reichstempel und Ortsheiligtümer in Israel, 
Bertelsmann, Gütersloh, 1930. Később ezt az álláspontot felkarolta James Gordon McConville: 
Law and Theology in Deuteronomy, JSOT Press, Sheffield, 1984; James Gordon McConville – 
James Gordon Millar: Time and Place in Deuteronomy, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1994. 
Ez utóbbi monográfia szemléjét lásd Reinhard Achenbach tollából: in ZAR 1 (1995) 149–155.

11 Lásd Eckart Otto: Treueid und Gesetz: Die Ursprünge des Deuteronomiums im Horizont 
neuassyrischen Vertragsrechts, ZAR 2 (1996) 1–52. Hans Ulrich Steymans: Deuteronomium 
28 und die adê zur Thronfolgeregelung Asarhaddons: Segen und Fluch im Alten Orient und in Israel, 
Universitatsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1995.

12 A vita jelenlegi helyzetének áttekintéséhez lásd Georg Braulik: Das Buch Deuteronomium, in 
Erich Zenger et al. (eds.): Einleitung in das Alte Testament, Kohlhammer, Stuttgart, 1995, 76–88; a 
legfrisebb német nyelvű kommentárokról (Eduard Nielsen: Deuteronomium, J.C.B. Mohr, 
Tübingen, 1995; Martin Rose: 5. Mose, Theologischer Verlag, Zürich, 1994) lásd Reinhard 
Achenbach: Zwei neue Kommentare zum Deuteronomium, ZAR 2 (1996) 86–113.

13 Lásd Michael Fishbane: Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford, 1985, 
91–277.

14 Lásd Bernard M. Levinson: The Hermeneutics of Innovation: The Impact of Centralization upon 
the Structure, Sequence, and Reformulation of Legal Material in Deuteronomy, University Microfilms 
International, Ann Arbor, 1991. Eckart Otto: Vom Bundesbuch zum Deuteronomium: Die 
deuteronomische Redaktion in Dtn 12-26, in Georg Braulik et al. (eds.): Gesellschaftlicher Wandel 
und biblische Theologie. Festschrift für Norbert Lohfink SJ, Herder, Freiburg, 1993, 260–278. Uő: The 
Pre-exilic Deuteronomy as a Revision of the Covenant Code, in Uő: Kontinuum und Proprium: 
Studien zur Sozial- und Rechtsgeschichte des Alten Orients und des Alien Testaments, Otto Harrassowitz, 
Wiesbaden, 1996, 112–122. Uő: Gesetzesfortschreibung und Pentateuchredaktion, ZAW 107 (1995) 
373–392. Egy ellentétes állásponthoz lásd John van Seters: Cultic Laws of the Covenant Code 
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nek minden olyan törvényét, amelyre hatással volt a kultuszcentralizáció, 
a deuteronomikus törvényben felülvizsgálták. A deuteronomikus szerző, 
hogy egy deszakralizált országban15 megerősítsen egy testvéri ethoszt, be-
építette a deuteronomikus törvénybe a Szövetség könyvének társadalmi és 
etikai rendelkezéseit. Más részeken a deuteronomikus törvény kiegészítette 
a Szövetség könyvének törvényét. A Szövetség könyve a családra vonatko-
zó jogi anyagokat csak a Kiv 22,15–16-ban tárgyalja, ugyanakkor kiterjedten 
foglalkozik az anyagi károkkal és a testi sértésekkel a Kiv 21,18–22,14-ben. 
Ugyanakkor a deuteronomikus törvény széles körben érinti a családi ügye-
ket, de nincsenek rendelkezései az anyagi károkra és csak egy rendelkezés 
található benne a testi sértésekre vonatkozóan a Deut 25,11–12-ben. Ez a 
szembetűnű sajátosság azzal magyarázható legjobban, hogy a kultuszcent-
ralizációhoz nem kötődő törvényeket nem építették be a deuteronomikus 
törvénybe, mert nem volt okuk felülvizsgálni azokat. Helyettük a redaktor 
családi törvények gyűjteményét (21,15–21; 22,13–21a.22a.23.24a.25.27.28–29; 
24,1–4aa.5; 25,5–10)16 illesztette bele a deuteronomikus törvénykönyvbe, 
hogy kiegészítse a Szövetség könyvét.17 A deuteronomikus törvény irodal-
mi kialakulása e nézetének megfelelően először a nők státuszát vizsgálom a 
családjog prédeuteronomikus gyűjteményében, majd azok deuteronomikus 
értelmezését, valamint a nők deuteronomikus és deuteronomisztikus néző-
pontjait a deuteronomikus kultikus törvényben.

1. A nő szemlélete a deuteronomikus családjogban

A házasságtörésre és a nemi erőszakra vonatkozó törvények a Deut 22,20–
29*-ben szorosan kapcsolódó szerkesztői struktúrát mutatnak. Ezek a törvé-
nyek alkotják a családi törvénygyűjtemény legfontosabb részét, így célszerű 
ennek a jogi szövegegységnek az elemzésével kezdeni.

(Exodus 20,22–23,33), and their Relationship to Deuteronomy and the Holiness Code, in Marc 
Vervenne (ed.): Studies in the Book of Exodus: Redaction – Reception – Interpretation, Peeters, Leuven, 
1996, 319–345. Uő: The Law of the Hebrew Slave, ZAW 108 (1996) 534–546.

15 Lásd Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments, Kohlhammer, Stuttgart, 1994, 180–192.
16 Lásd Eckart Otto: Soziale Verantwortung und Reinheit des Landes: Zur Redaktion der 

kasuistischen Rechtssatze in Deuteronomium 19–25, in Uő: Kontinuum und Proprium, i. m., 123–138.
17 Jogi kérdésekben a Szövetség könyve továbbra is tekintély maradt a deuteronomikus törvénykönyv 

kialakulása után. Ez a legjobb magyarázata annak, hogy miért épült be a Szövetség könyve a Sínai-
perikópába még a deuteronomikus törvénykönyv kialakulása után is. Lásd Eckart Otto: Die 
nachpriesterschriftliche Pentateuchredaktion im Buch Exodus, in Marc Vervenne (ed.): Studies in 
the Book of Exodus, i. m., 61–111, 70–78. Egy különböző állásponthoz lásd Norbert Lohfink: Gibt es 
eine deuteronomistische Bearbeitung im Bundesbuch?, in Uő: Studien zum Deuteronomium und zur 
deuteronomistischen Literatur, Band 3., Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1995, 39–64.
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1.1. Deuteronomium 22,20–29*: házasságtörés és nemi erőszak

A Deut 22,22a rendelkezése és annak ellentétes esete a 22,28–29-ben a szöveg-
egység a 22,22a.23.24.25.27–29 versek irodalmi és jogtörténeti magját alkot-
ja.18 A 22,22a eredetileg egy mot yumat, vagyis halálbüntetést előíró törvény 
volt, amelyet felületesen kazuisztikus jogi szentenciává alakítottak.19 Ennek 
legközelebbi párhuzamai a Lev 18,20 és a Deut 5,18 // Kiv 20,14 versekben ta-
lálhatók. Az pedig, hogy házasságtörés esetén mindkét felet, a férfit és a nőt 
is halálra ítélték és végrehajtották a kivégzést, nem a prédeuteronomikus 
rendelkezés újítása volt a Deut 22,22a-ban, hanem a júdeai törvénykezés 
hagyományos vonása.20 A házasságtörés tilalma (22,22a) összekapcsolódik 
az ellentétes esettel, a hajadonnal folytatott szexuális viszonnyal (22,28–29). 
Kétségtelen, hogy ezt a két törvényt a patrilineáris, vagyis apaági család-
struktúra feltételezésével alkották meg. A 22,22a védelmébe veszi a házas 
férfi, a 22,28–29 pedig a hajadon apjának kiváltságait.21 De összehasonlít-
va a párhuzamos helyével (Kiv 22,15–16) nem az apa jogainak és címeinek 
megvédése, hanem a fiatal nő irányában látunk határozott előrelépést. 
A  Kiv 22,15–16-ban az apának jogában áll megtagadni lánya házasságát, 
hogy megakadályozza a rablás általi házasság (Raubehe) automatizmusát. 
A Deut 22,28–29-ben a tettes arra kényszerül, hogy feleségül vegye a lányt és 
lemondjon a lánnyal kötött házasság felbontásának jogáról. Ez a nő státu-
szának alapvető javulását mutatja, különösen akkor, ha ez a változás a júde-
ai királyság időszaka alatt a válások megnövekedett számát tükrözi.22 Amíg 
a Kiv 22,15–16 az elcsábítással foglalkozik, a Deut 22,28–29 az erőszak és a 

18 A bi’artā-formulákat a Deut 22,22b.24b és a 26. versekben, amely összekapcsolja a családi jogot a 
vérjoggal a Deut 19,11-ben (lásd Michael Fishbane: Biblical Interpretation in Ancient Israel, i. m., 
217–220) a deuteronomikus redaktor adta a szöveghez; lásd lentebb.

19 Lásd Gottfried Seitz: Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium, Kohlhammer, 
Stuttgart, 1971, 120; Horst Dietrich Preuss: Deuteronomium, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1982, 125–126.

20 Lásd még Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 
33–34, aki visszautasítja David Daube (Biblical Landmarks in the Struggle for Women’s Rights, 
Juridical Review 23 [1978/3] 177–197 [177–180]) és Anthony Phillips (Ancient Israel’s Criminal Law: A 
New Approach to the Decalogue, Basil Blackwell, Oxford, 1970, 110–112) tézisét, miszerint a nők felelős-
sége a házasságtörés tilalma kapcsán egy deuteronomikus újítás volt. Nyilvánvaló, hogy még csak 
nem is prédeuteronomikus újítás.

21 A törvények eredetéről és működéséről egy patrilineárisan strukturált társadalomban lásd Eckart 
Otto: Zur Stellung der Frau in den altesten Rechtstexten des Alten Testaments (Ex 20,14; 22,15f.) – 
wieder die hermeneutische Naivität im Umgang mit dem Alten Testament, in Uő: Kontinuum und 
Proprium, i. m., 30–48.

22 Lásd Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 40–41. 
Nem gondolom, hogy a redakció szándéka a lány védelmére irányult, amely ellent mond a megnö-
vekedett válásokra adott reakciónak. Éppen ellenkezőleg: ha történt ilyen számbeli növekedés, a 
Deut 22,28–29 rendelkezése sokkal hasznosabb volt, mint egy védelmi intézkedés.
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megbecstelenítés szempontjait hangsúlyozza, amely összekapcsolja a 22,28–
29-et a 22,22a.28–29 tudományos kibővítésével a 22.23–27* versekben. Ezek a 
koncentrikusan elrendezett parancsok, szemben a 22,22a versével, különb-
séget tesznek a nemi erőszak ténye és a házasságtörés között. A redaktor a 
22,23–27* verseket bekeretezte a 22.22a.28–29-ben található rendelkezésekkel, 
és így a 22,22a egyfajta alaprendelkezés lett.23 A bővítés tudományos jellegét 
a 22,23–27* versekben az is kiemeli, hogy a középasszír törvényeknek ([A] 
§§12–16; ANET, 181) van egy további párhuzama a 22,22–29* redakcionális 
struktúrájával24 mégpedig úgy, hogy a 22–29* redaktora függött az ékírásos 
törvény szerkesztői technikáitól.25 A 22,23–27* kiterjeszti a házasságtörés-
re vonatkozó törvényt, felölelve a jegyességet, valamint különbséget téve a 
házasságtörés és a nemi erőszak között. A 22,22a-ban a házasságon kívü-
li szexuális kapcsolat főbenjáró vétek, ha a bűncselekmény elkövetésekor 
történik meg a rajtakapás (in flagranti delicto) függetlenül attól, hogy a nőt 
kényszerítették-e az együttlétre vagy sem. Ez egyszerűen az Erfolgshaftung 
(eredményfelelősség) kérdése, függetlenül a szándék szuverén voltától. Az 
eredeti mot yumat-törvény a 22,22a-ban apaági családstruktúrát tükrözött. 
Egy házas asszony és egy másik férfi közötti szexuális viszony megsértette 
a férfi jogait és jogcímeit, és főbenjáró vétek volt. A 22,23–27* tudós szerzője 
felülkerekedett az objektív bizonyíték egyszerű Erfolgshaftungján a szubjek-
tív bizonyíték Verschuldenshaftung (vétkességi felelősség) javára. Előtte a nő 
önálló jogi személy férjétől és annak jogi státuszától függetlenül. A nő saját 
akarata és szándéka jogi szempontból döntő lesz.

A 22,22a és a 22,23–27* rendelkezései a házasságtörés eseteinek igen kis 
hányadát fedik le, csupán azokat, amiket in flagranti delicto lepleztek le (kî 
yimmaṣē’ ’îš šokeb ’im ’iššâ). A nemi erőszak és a házasságtörés tényleges 
megkülönböztetése csak ezekben az igen különleges esetekben működhe-
tett. Az eredeti törvény a 22,22a-ban már egyértelmű eljárást biztosított az in 
flagranti delicto vizsgálati bizonyítékára a nő védelme érdekében. Ugyanilyen 
érdeklődésű vizsgálati bizonyíték található a 22,13–21* versekben.

23 Az ékírásos törvényekben található alapvető rendelkezéskhez lásd Richard Haase: Über 
allgemeine Rechtsregeln in den keilschriftlichen Rechtscorpora, ZAR 2 (1996) 135–139.

24 Lásd Eckart Otto: Das Eherecht im Mittelassyrischen Kodex und im Deuteronomium. Tradition 
und Redaktion in den §§12–16 der Tafel A des Mittelassyrischen Kodex und in Dtn 22,22–29, in Uő: 
Kontinuum und Proprium, i. m., 172–191; Uő: Rechtsreformen in Deuteronomium XII-XXVI und im 
Mittelassyrischen Kodex der Tafel A (KAV 1), in John A. Emerton (ed.): Congress Volume Paris 1992, 
Brill, Leiden, 1995, 239–273 (243–247; 257–261).

25 Lásd Eckart Otto: Town and Rural Countryside in Ancient Israelite Law: Reception and 
Redaction in Cuneiform and Israelite Law, JSOT 57 (1993) 3–22; újra nyomva in John W. Rogerson 
(ed.): The Pentateuch: A Sheffield Reader, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1996, 203–221.
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1.2. Deuteronomium 22,13–21*: a megrágalmazott menyasszony

A megrágalmazott asszonyra vonatkozó törvénynek (22,13–21*) központi 
szakasza a 22,13–19-ben található, amit a 20–21a versek kibővítenek.26 Az 
eredeti rendelkezés (22,13–19) egy törvényszéki feljegyzésből vagy egy en-
nek megfelelő bírósági elbeszélésből származik.27 A lqḥ ’iš îššâ-val („vala-
ki elvesz egy nőt”) kezdődő mondat már rögtön jelzi,28 hogy a rendelkezés 
házassági kérdésekkel foglalkozik, a śn’-val („meggyűlöl”) történő folytatás 
pedig a válással.29 Ahogy a 22,14 kifejti: a férfi, hogy mentse a hozományt 
és a válópénzt, azzal kíván elválni feleségétől, hogy rosszindulatú pletyká-
kat terjeszt róla.30 A házasság előtti viszonnyal megvádolt nőnek pénzügyi 
kártérítés nélkül kell elhagynia házát.31 A rendelkezés célja, hogy megaka-
dályozza a gyakorlattal való visszaélést. Ha a vádat meg lehet cáfolni, a férfi 
örökre elveszti a váláshoz való jogát és a hozomány kétszeresét kell kifizet-
nie. A rendelkezés egyértelműen arra irányul, hogy a nőket megvédje a tisz-
tességtelen válástól.32

26 Lásd például Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 
22–23.

27 Lásd Clemens Locher: Deuteronomium 22,13–21: Vom Prozessprotokoll zum kasuistischen 
Gesetz, in Norbert Lohfink (ed.): Das Deuteronomium: Entstehung, Gestalt und Botschaft, Peeters, 
Leuven, 1985, 298–303.

28 Az akkád megfelelőjéhez (aḫāzu[m]) lásd Raymond Westbrook: Old Babylonian Marriage Law, 
Ferdinand Berger, Horn, 1988, 10–16.

29 A śn’ / zêru(m) mint a házasság felbontásának szakkifejezéséhez lásd Bír 15,2; Sír 7,26. Lásd Reuven 
Yaron: On Divorce in Old Testament Times, RIDA 3 (1957/4) 117–128. Aaron Jacob Skaist: Studies 
in Ancient Mesopotamian Family Law Pertaining to Marriage and Divorce (PhD dissertation), 
University of Pennsylvania, 1963, 54–56; 112; 129. Samuel Greengus: The Old Babylonian Marriage 
Contract, JAOS 89 (1969) 505–532, 518 (61. lábjegyzet). Raymond Westbrook: Old Babylonian 
Marriage Law, i. m., 22–23; 80–81. A śn’-hez az elephantinei papiruszokban lásd Paul Koschaker: 
Eheschließung und Kauf nach alten Rechten, mit besonderer Beriicksichtigung der alteren 
Keilschriftrechte, ArOr 18 (1950) 210–296, 200 (2. lábjegyzet). Reuven Yaron: Introduction to the Law 
of the Aramaic Papyri, Clarendon Press, Oxford, 1961, 54–55.

30 Az ártatlanul elvált nő pénzügyi kárpótlásához lásd Ur-Nammu törvényei 6; 7; Hammurabi törvé-
nyei 138–140 és m. Ketuvót 2, b. Bava Qamma 82b. A pénzügyi kárpótlás nélküli váláshoz, amit a nő 
okozott lásd Hammurabi törvénye 141; Középasszír törvények (A) 29 és m. Ketuvót 7,6.

31 Az ITT 3/2, 5286: 18–26 újsémér feljegyzés kiemeli, hogy egy férfinak jogában áll elválni feleségétől a 
házasság előtti kicsapongása miatt. Lásd Clemens Locher: Die Ehre einer Frau in Israel: Exegetische 
und rechtsvergleichende Studien zu Deuteronomium 22,13–21, Universitatsverlag – Vandenhoeck & 
Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1986, 203–208.

32 Lásd Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments, i. m., 42–43. Carolyn Pressler (The 
View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 28–29) azon a véleményen van, hogy 
nem a nő, hanem az apja és a háza a károsult, hiszen az apa kapott kártérítést. De máskülönben 
kinek, ha nem neki kell, hogy a tettes kifizesse a bírságot? Saját felesége lett volna a hozomány két-
szeresének rossz címzettje mindaddig, amíg a házastársak között nem történt meg a szétválás, mint 
a mai időkben. A menyasszony apjának kezében a hozomány a lánya számára egyfajta biztosíték-
ként funkcionált válás vagy megözvegyülés esetére. A kétszeres térítésnek ugyanez volt a szerepe. A 
megrágalmazott menyasszony volt az, aki közvetlenül kapta meg a pénzt. A férj büntetése megfelel 
bűnének. Elvesztette a jogcímét, hogy elváljon feleségétől és a hozomány kétszeresét kell kifizetnie.
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A 22,13–19 kibővítése a 20–21. versekkel a 22,13–19 szakaszát olyan házas-
ságtörésként értelmezi, amit a házasság kezdetén követtek el, ami pedig fő-
benjáró bűncselekménynek számít. Az atyai kapunál történő kivégzés olyan 
esetre utal, ahol egy házas, de még apja házában élő nőről van szó.33

Nem a halálbüntetés volt a nők házasságtörésére az általános reak-
ció. A  22,21.23–27* in flagranti delicto esetekre korlátozódik, amely deute-
ronomikus szemléletben még két tanút is igényelt (19,15), ami bizonyára 
meglehetősen ritka eset volt. A házasságtörés gyanújára adott szokásos 
válasz a válás volt (Óz 2,4–5).34 A szokásos joggyakorlat szerint a férfinak, 
aki házasságtöréssel gyanúsította feleségét, Dispositionsverfügungja (rendel-
kezési előjoga) volt, vagyis jogában állt eldönteni, hogy elválik-e, és meg-
alázza-e feleségét nyilvánosan35 vagy sem36. A Deut 22,13–27*-ben olvasható 
családjogi törvény a házasságtörés gyanújának esetére korlátozta a válás és a 
megalázás magánjellegű gyakorlatának büntetését. A házasságtörés vitatha-
tatlan esetei nyilvános tárgyalást és büntetéskiszabást vontak maguk után.37 
Ez egy határozott előrelépés volt a nők számára, mert önmagukban jogala-
nyokká váltak és nem függtek férjeik jogi döntéseitől. Erre a haladó jogi fej-
lődésre hivatkozva adták hozzá a 22,20.21a verseket a 22,13–19 szövegéhez. 
Házasságtörés gyanúja estén, a házasság kezdetén a férfinak a bíróságon kel-

33 A jegyességhez lásd Raymond Westbrook: Old Babylonian Marriage Law, i. m., 34–36. Nincs 
elegendő bizonyíték arra, hogy feltételezzük az eljegyzés intézményét a jegyesség mellett, ahogy 
Westbrook gondolta (Old Babylonian Marriage Law, i. m., 29–34). A disszertációról írt bemutatá-
somat lásd ZA 81 (1991) 308–314. A Deut 22,13–19 progresszív jellege továbbra is elkerüli a kutatók 
figyelmét, ha a Deut 21,13–21 szakaszát egy irodalmi egységnek veszik. Ez a helyzet Locherrel is (Die 
Ehre einer Frau in Israel, i. m., főleg 385), aki elismeri, hogy házasság előtti közösülés főbenjáró vétek, 
aminek nincs párhuzama az ókori közel-keleti jogban. A Deut 22,13–21 diakron elemzése elkerüli 
ezt a feltétlezést. A disszertációról írt bemutatásomat lásd WO 20–21 (1989–1990) 308–311. Pressler 
(The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 22–31) ugyanarra az eredményre jut, 
mint Locher, bár ő irodalomkritikai szempontból különbséget tesz a Deut 22,13–19 és a 22,20–21 
szakaszok között. Mivel a Deut 22,13–19-et két ember közötti konflikusknak kezeli, nem veszi észre 
e rendelkezés progresszív jellegét.

34 Lásd Raymond Westbrook: Adultery in Ancient Near Eastern Law, RB 97 (1990) 542–580, 561–
562, 577–580.

35 A házasságtörő nő nyilvános megalázásának intézményéhez lásd például a következő feljegyzést 
Hanából: BRM IV 52:11–15. Vö. Curt Kuhl: Neue Dokumente zum Verstandnis von Hos 2,4–15, 
ZAW 52 (1934) 102–109, 105 és CAD E, 320.

36 Ha a férj meg akar bizonyosodni gyanújáról, próbának kell alávetnie feleségét, aminek hatásá-
ra – ha a gyanú beigazolódott – el kellett átkoznia önmagát (Szám 5,11–31). Lásd Eckart Otto: 
Theologische Ethik des Alten Testaments, i. m., 43–44. E kultikus eljárás célja inkább a bizonyosság volt, 
semmint az igazság. Ebben a tekintetben a kultikus eljárások különböztek a bírósági eljárásoktól.

37 A középasszír törvény (A) redakcióját a közjogi eljárások javára magánjellegű Dispositionsverfugung 
és a büntetés korlátozása jellemzi. Lásd Eckart Otto: Die Einschrankung des Privatstrafrechts 
durch öffentliches Strafrecht in der Redaktion der Paragraphen 1–24; 50–59 des Mittelassyrischen 
Kodex der Tafel A (KAV 1), in Wolfgang Zwickel (ed.): Biblische Welten: Festschrift für Martin Metzger, 
Universitatsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1993, 131–166.
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lett bizonyítani a bűncselekményt. A redaktor felhasználta a 22,13–19-et a 
családjogi reformhoz, korlátozva a férfiak rendelkezését, bár a 22,13–19 nem 
egészen illeszkedik ehhez a szándékhoz. A ruhadarab nem igazán bizonyít-
ja a házasság kezdetén történt házasságtörést. Ezenkívül, ha vádja bebizo-
nyosodott, a férfi büntetése sem egyezett meg a házasságtörés hamis vádja 
miatt a nőt sújtó végzetes ítélettel. A redaktor azonban félreteszi ezeket a 
következetlenségeket, hogy korlátozza a férfi legális rendelkezési jogát és a 
nőt önálló jogalannyá tegye.

Mivel már benne vagyunk a jogelmélet és a válás gyakorlatának megle-
hetősen bonyolult problémáinak megvitatásában, most a 24,1–4* rendkívül 
ellentmondásos értelmezése felé fordulok.

1.3. Deuteronomium 24,1–4a: a házasság helyreállítása elleni tilalom

Reuven Yaron érdeme volt, hogy megszabadította a 24,1–4 verseket a mo-
rális és teológiai spekulációktól egy következetes jogi értelmezés javára.38 
Ő a vérfertőzés tilalmaihoz hasonlóan értelmezte a szakaszt. A 24,1–4 célja 
az volt, hogy megvédje a második házasságot az első házasság helyreállítá-
si kísérleteitől. Ez a magyarázat azonban nem indokolta meg, hogy az első 
házasságot miért nem szabad helyreállítani, ha a második férj elhunyt. Így 
Raymond Westbrook azt feltételezte, hogy az első válást, ami a nő miatt 
volt, kártérítés nélkül mondták ki, míg a második válás a férfi okán történt, 
így kárpótolnia kellett feleségét. A 24,1–4-ben olvasható rendelkezés meg 
akarta akadályozni, hogy az első férj hasznot húzhasson a második válás-
ból.39 Nemcsak a Jer 3,1 mond ellent ennek a feltevésnek, de az a tény is, 
hogy a Deut 24,1–4 nem tartalmaz semmiféle lényeges utalást a házasság 
felbontására sem indoklással, sem anélkül, valamint a kártérítésre sem.40 
Carolyn Pressler a 24,1–4-et a házasságtörés tilalmához hasonlóan ma-
gyarázta.41 Tisztátalannak tekintették egy nő első, majd második és ismét 
az első férjével való szexuális viszonyát. Az olyan szexuális kapcsolatok – 
legyenek azok törvényesek vagy sem –, amelyek összekapcsolnak egy nőt 

38 Lásd Reuven Yaron: The Restoration of Marriage, JSS 17 (1966) 1–11. A diszkusszió össze-
foglalásához lásd Eckart Otto: Das Verbot der Wiederherstellung einer geschiedenen Ehe: 
Deuteronomium 24,1–4 im Kontext des israelitischen und judaischen Eherechts, UF 24 (1992) 301–
310, 301–305.

39 Lásd Raymond Westbrook: The Prohibition of Restoration of Marriage in Deuteronomy 24,1–4, 
in Sara Japhet (ed.): Studies in Bible, Magnes Press, Jerusalem, 1986, 387–405.

40 Lásd Eckart Otto: Das Verbot der Wiederherstellung einer geschiedenen Ehe, i. m., 303–305. 
Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 56–59.

41 Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 60–62.
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egy férfivel „A–B–A” mintázat szerint, „összezavarja a(z apai ágon) meg-
határozott család határait”.42 Presslernek azonban be kell ismernie, hogy 
a 24,1–4 szövege nem utal arra, hogy miért kellene egy törvényes szerző-
désben álló és jogilag feloldott kapcsolatnak tisztátalannak lennie. A szét-
választott házasság helyreállításának tilalma nemcsak egy olyan rendelke-
zés, amely hasonlít azokhoz a szabályzásokhoz, amelyek a házasságtörést 
tiltják, hanem egyenesen a házasságtöréssel foglalkozik. Ha valaki elismeri, 
hogy a 22,22a.23–27* csak a házasságtörés különleges esetével foglalkozik (in 
flagranti delicto), míg a házasságtörés más esetei, amelyeket bíróságon nem 
bizonyítottak, a válás kérdéséhez tartoznak, akkor a házasságtörést a 24,1-
ben nincs oka kizárni az ’erwāt dābār szemantikai spektrumából.43 Az első 
férjet, aki elvált a feleségétől és tisztátalannak (huṭṭammā’â) nyilvánította 
őt, kötötte a döntése, még akkor is, ha egykori felesége megházasodott más 
férfival vagy újra elvált, avagy éppen megözvegyült.44 A rendelkezést határ-
esetként fogalmazták meg: a már érvénytelen második házasság ténye sem 
tette semmissé döntését. A férj jogcímét feleségére korlátozták nem csak a 
patriarchális család megőrzése miatt, hanem azért is, hogy korlátozzák a 
férfi rendelkezési jogát és biztosítsák a nőnek azt a méltóságot, hogy önálló 
jogalany lehessen, címektől és a férfi döntéseitől független.

1.4. Deuteronomium 25,5–10: a sógorházasság törvénye

Nincs egyetlen más olyan deuteronomikus családi törvény a Deuterono-
miumban, amely a júdeai család patrilineáris struktúrájára oly közvetlen 
módon reflektálna, mint a 25,5–10. A család „neve”, vagyis annak genea-
lógiája apáról fiúra szállt. Kétségtelen, hogy ennek az intézménynek a leg-
főbb gondja, hogy a családot apai ágon fiú utódokkal lássa el, ha a feleség 
megözvegyülne fiúutód nélkül. Ha közelebbről megvizsgáljuk a 25,5–10 ren-
delkezését, akkor egyértelművé válik, hogy az nem csupán a levirátus jogi 
intézményének tükre volt, és annak legfőbb gondja nemcsak a patrilineáris 
család stabilizálására irányult, hanem az volt a szándéka az elhunyt férj fel 
nem osztott tulajdonának különleges esetében (25,5), hogy a megözvegyült 

42 Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 61.
43 Lásd Arie Toeg: Does Deuteronomy 24,1–4 Incorporate a General Law on Divorce?, Dine Israel 2 

(1970) V–XXIV, VII. Kár, hogy Toeg az irodalomkritika szempontjából elválasztja a Deut 24,1 versét 
annak kontextusától (Deut 24,1–4).

44 Lásd Eckart Otto: Das Verbot der Wiederherstellung einer geschiedenen Ehe, i. m., 305–309. Uő: 
Theologische Ethik des Alten Testaments, i. m., 54–55.
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nő jogi és gazdasági helyzetén javítson.45 Ez ugyanis olyan körülmény volt, 
ami különösen is kiszolgáltatottá tette a nőt.46 Általában, amikor a levir 
(„sógor”) teljesítette kötelezettségét, élt az elhunyt testvér tulajdonának ha-
szonélvezeti jogával. Ez egy olyan gazdasági kárpótlás volt, amellyel kötele-
zettséget vállalt, hogy gondoskodik sógornőjének és a levirátusi házasság-
ban született gyerekeinek megélhetéséről, akiket az elhunyt férj utódjának is 
tartottak. Osztatlan vagyon esetében nem volt ilyen gazdasági indíték arra, 
hogy teljesítse levirátusi kötelezettségét, mert az elhunyt vagyona automa-
tikusan testvérére szállt. A helyi bíróságoknak általában semmi közük nem 
volt a levirátus intézményéhez, de ebben az esetben szükség volt a segítsé-
gükre. A saru levételének szimbolikus, jogi aktusa (25,9) nemcsak kifejezi a 
vonakodó levir megalázását, aki osztatlan vagyonon él, hanem testvére tu-
lajdonára vonatkozó jogcímének elvesztését is.47 A helyi bíróság nem volt 
jogosult, hogy kötelezővé tegye a levirátusi kötelezettség végrehajtását, köz-
jegyzőként azonban tanúsíthatta a vonakodó levir testvére tulajdon fölötti 
jogcímének ideiglenes eltörlését.

Férje vagyonának haszonélvezeti jogát az özvegy kapta meg mindaddig, 
amíg élt vagy újra meg nem házasodott. Abban az esetben, ha a nő feleségül 
ment sógorához vagy egy másik férfihez, vagy esetleg meghalt, a tulajdon 
haszonélvezeti joga megmaradt vagy visszakerült sógorához. A 25,5–10 egy 
olyan rendelkezés volt, ami egy különösen kiszolgáltatott helyzetben élő nő 
jogi és gazdasági védelmével foglalkozott. A többi családjogi törvényhez ha-
sonlóan ez a rendelkezés a nőt önálló jogi személlyé tette.48 Ennek megfele-
lően a helyi bíróságon a nő volt a felperes, aki megtehette a szimbolikus jogi 

45 Lásd Esnunna törvénye 16; Hammurabi törvénye 165; Középasszír törvények (A) 25; (B) kapcsolódva 
a Középasszír törvények 2; 3-hoz; vö. Maria de Jong Ellis: The Division of Property at Tell 
Harmal, JCS 26 (1974) 133–53. Raymond Westbrook: Property and Family in Biblical Law, JSOT 
Press, Sheffield, 1991, 118–141.

46 Lásd Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments, i. m., 59. Carolyn Pressler: The View 
of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 64.

47 Lásd Åke Viberg: Symbols of Law: A Contextual Analysis of Legal Symbolic Acts in the Old Testament, 
Almquist & Wiksell, Lund, 1992, 145–164. A Deut 25,9 tárgyalásához lásd a könyvről szóló bemu-
tatásomat: TLZ 118 (1993) 506–509. Donald A. Leggett (The Levirate and Goel Institution of the 
Old Testament, Mack Publishing Company, Cherry Hill, 1974, 55–62) helyesen állította, hogy a saru 
levételének ceremóniája elsősorban az özvegy védelmére irányult, nem pedig a vonakodó levir meg-
alázására, és hogy „ez a szertartás egyfajta felszabadulást jelent” (57. oldal). Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy egyfajta válást hajtottak végre, hanem inkább azt, hogy az özvegy megkapta az osztatlan 
vagyon férje részesedésének haszonélvezeti jogát. Nincs tehát okunk arra, hogy a saru levételének 
szertartását átmeneti rítusként értelmezzük, mint ahogy azt a közelmúltban javasolta Paul A. 
Kruger (The Removal of the Sandal in Deuteronomy XXXV 9: „A Rite of Passage”?, VT 46 [1996] 
534–538). Az özvegy öröklési jogát megerősíti egy osztrakon, amelyet Pierre Bordreuil et al. pub-
likáltak: Semitica 46 (1996) 49–76.

48 Egy eltérő állásponthoz lásd Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic 
Family Laws, i. m., 74.
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lépéseket a vonakodó levir felé. Ebben az esetben az özvegy saját jogát védte 
meg, nem pedig elhunyt férjéét.

A Deuteronomiumban a családjogi törvények progresszíven és védelme-
zőn álltak a nő jogi státuszához. Mélyrehatóan foglalkoztak a férfiak fölé-
nyének visszaszorításával. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek a ren-
delkezések felülkerekedtek a júdeai társadalom patrilineáris és patriárchális 
mintáin, de családjogi ügyekben olyan jogalanyokként kívánták a nőket 
elhelyezni, akik saját jogokkal és olyan jogcímekkel rendelkeztek, amelyek 
nem a férfiak jogaiból és döntéseiből származtak. Ez mai szemmel nézve 
kevésnek tűnik, azonban az ókorban és az akkoriban élő nőknek nagyon 
sokat jelentett. Még azt sem tudjuk, hogy a bibliai törvények közül tulaj-
donképpen mennyit és hogyan tartottak meg a prekanonikus időkben. 
Nyilvánvalóan sok jogi kifinomultság és jogelmélet volt ezekben a törvé-
nyekben, ahogy azt mindenekelőtt a középasszír törvények (A) 12–16 és a 
Deut 22,22–29* közötti kapcsolat is mutatta.49 A deuteronomikus családjog 
ezen rendelkezései azonban már az ókorban előkészítették a nők emancipá-
ciójához vezető utat, és szerzőik megérdemlik a tisztelet.

Ami a prédeuteronomikus családjogi gyűjteménnyel kezdődött és része 
lett a deuteronomikus törvénynek, azt ebben a könyvben azok deutero-
nomikus és deuteronomisztikus kontextusa folytatta.

2. A nő státusza a deuteronomikus  
és deuteronomisztikus teológiában

A Deut 22,1–12*, 23,16–26* és a 24,6–25,4* versekben a deuteronomikus re-
daktor a társadalmi szolidaritásra vonatkozó rendelkezéseket egy „A–B” 
séma szerint összekapcsolta más kultikus és jogi szabályokkal. A társa-
dalmi szolidaritás rendelkezései alkották a cantus firmust [vagyis az új 
kompozíciók alapjául szolgáló dallamot] a szabályoknak ebben a soroza-
tában és az egész deuteronomikus törvény számára. A családra vonatko-
zó prédeuteronomikus törvények nagyszámú rendelkezése egybeesett a 
testvéri szolidaritással, valamint a nők státuszának és jogainak védelmével 
kapcsolatos törekvésekkel. Azokat a családi törvényeket pedig, amelyek 
nem illeszkedtek ebbe a szerkesztői szándékba, a bi‘artā- vagy más megfe-

49 Lásd Eckart Otto: Korperverletzungen in den Keilschriftrechten und im Alten Testament: Studien zum 
Rechtstransfer im Alten Orient, Butzon & Bercker – Neukirchener Verlag; Kevelaer – Neukirchen-
Vluyn, 1991, 165–187; Uő: Vom Rechtsbruch zur Stinde: Priesterliche Interpretationen des Rechts, 
JBTh 9 (1994) 25–52. Az értelmiségiek szerepéhez a görög társadalomban lásd Christian Meier: 
Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Wolf Jobst Siedler, Berlin, 1995, 171–181.
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lelő formula hozzáadásával úgy értelmezték, hogy azok Izrael népének és 
földjének tisztaságához kapcsolódnak. Ez történt a házasságtörés tilalmával 
(22.22b.24b), míg az előbb említett formulát nem adták hozzá a nemi erő-
szakhoz és az elcsábításhoz kapcsolódó törvényekhez (22,25.27*.28.29), ame-
lyek a nők védelmét szolgálták. A 22,13–21 verseket ugyanezen szerkesztői 
logika uralja. A házasságtörés tilalma bi‘artā-formulát kapott, a menyasz-
szony megrágalmazását tiltó törvény – amely a jogtalan vádak ellen védte 
meg a nőt – azonban nem (22,13–19). Míg a lázadó fiúra vonatkozó törvény 
(21,18–21) – amely nem foglalkozott a hátrányos helyzetűek és a gyengék 
védelmével – szintén egy kibővített bi‘artā-formulával zárul, addig az öz-
vegy nőket védelmébe vevő, sógorházasságra vonatkozó törvény (25,5–10) 
nem.50 A deuteronomikus értelmezés logikája csaknem teljesen megfelelt a 
családjog prédeuteronomikus gyűjtemény logikájának. A deuteronomikus 
szerző csak az újraházasodás tilalmát (24,1–4) értelmezte az ország beszeny-
nyezése elleni törvényként. Csak itt nem vette figyelembe a társadalmilag 
progresszív hatást. De a menyasszony megrágalmazása, a nemi erőszak, a 
megrontás, valamint az özvegyasszony kisemmizése elleni rendelkezéseket 
illetően érzékelte azok progresszív jellegét, mint egy testvéri társadalomra 
vonatkozó látomásának elemeit. A 22,26-ban kifejezetten egyenlővé teszi a 
nemi erőszakot és a gyilkosságot az áldozatnak tekintett nők védelmében.

A deuteronomikus szerző Júdában a testvéri szolidaritás51 ethoszának 
segítségével reagált az újasszír krízis megrázkódtatásaira a Kr. e. 7. század-
ban.52 A 15,12-ben ezt az ethoszt úgy határozta meg, mint ami egyenlőkép-
pen vonatkozik a férfiakra és a nőkre. Az elengedés törvényét a 15. fejezetben 
kifejezetten a férfiakra és a nőkre alkalmazza, ami eltér a Kiv 21,7-től, ahol 
a szolgáló szabadon bocsátása kizárt. Ez önmagában azonban még nem 
eredményezi a deuteronomikus szerző haladó hozzáállását,53 mivel a 21,7–11 
csak az ágyasságra megvásárolt nőre vonatkozik.54 A Deut 15,12 nem akarta 

50 A Deut 19–25 deuteronomikus redakciójához és annak szándékaihoz lásd Eckart Otto: Soziale 
Verantwortung und Reinheit des Landes, i. m., 134–138; Uő: Theologische Ethik des Alten Testaments, 
i. m., 186–192.

51 Lásd Lothar Perlitt: „Bin einzig Volk von Brüdern”: Zur deuteronomischen Herkunft der 
biblischen Bezeichnung „Bruder”, in Uő: Deuteronomium-Studien, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1994, 
50–73.

52 Lásd Baruch Halpern: Jerusalem and the Lineages in the Seventh Century BCE: Kinship and the 
Rise of Individual Moral Liability, in Baruch Halpern – Deborah W. Hobson (eds.): Law and Ideology 
in Monarchic Israel, JSOT Press, Sheffield, 1991, 11–107; lásd még bemutatásomat a kötetről: TLZ 117 
(1992) 827–830.

53 Egy másik állásponthoz lásd Moshe Weinfeld: Deuteronomy and the Deuteronomic School, Clarendon 
Press, Oxford, 1972, 282.

54 Lásd Gregory Chirichigno: Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East, JSOT Press, Sheffield, 
1993, 280–282.
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helyettesíteni a Kiv 21,7–11 rendelkezését, hanem a 21,2–6 verseit kellett a 
kultuszcentralizáció hermeneutikai kulcsa szerint átdolgoznia.55 Az, hogy a 
nők kifejezetten védelemet élveznek a szabadonbocsátási rendelkezésekben, 
megszokott volt az ókori Közel-Kelet vonatkozó jogrendjében.56 A Kiv 21,2–
6-ban azok a nők, akiket nem házasság céljából vásároltak, implicit módon e 
rendelkezés alá tartoznak. A deuteronomikus szerző számára a nőkhöz való 
viszonyulás szempontjából döntő jelentőségű, hogy a Deut 15,12-ben a férfi-
akat és a nőket egyaránt testvéreknek (’aḥ),57 fivérnek és nővérnek hívja, így 
mindkettőjüket belekapcsolta egy testvéri és nővéri szolidaritás fogalmába, 
amelyet inkluzívnak kell értelmeznünk. 

A deuteronomikus kultikus jog támogatja ennek a fogalomnak a bele-
foglaló jellegét. A Deut 14,26; 15,20 (vö. 26,11) versekben a „te és családod” 
megszólítás azokhoz szól, akik részt vesznek a központi szentély áldozat-
bemutatásain.58 A 12,18, amely egy alapvető deuteronomikus rendelke-
zés,59 közelebbről is meghatározza a címzetteket: „te és fiaid meg lányod, 
rabszolgád és rabszolganőd”. A címzettek házára vonatkozóan ugyanazt a 
magyarázatot találjuk, mint a szombati és a hetek ünnepét érintő rendelke-
zésekben (5,14; 16,11.14). A deuteronomisztikus redaktor a 12,12-ben átvette 
ezt a listát. A „te” magában foglalja a feleségeket, mert lehetetlen volt szá-
mukra, hogy ne vegyenek részt az ünnepeken és az áldozatokon, hogy ha 
lányaik és cselédjeik ott voltak.60 Mivel a deuteronomikus szerző számára 
a férfiak és a nők egyaránt testvérek voltak (’aḥîm), ugyanígy szólítja meg 
őket is („te”). Eleonore Reuter feltételezi,61 hogy a nők rejtett megszólí-
tása azt jelezheti, hogy bár jogosultak voltak, mégsem voltak kötelesek részt 
venni a kultikus cselekményeken a központi szentélyben olyan jellegzetes 

55 Lásd Eckart Otto bemutatását Gregory Chirichigno Debt Slavery in Israel and the Ancient Near 
East című könyvéről: Biblica 76 (1995) 254–261, 259–260.

56 Lásd például Hammurabi törvénye 117 (vö. Innocenzo Cardellini: Die biblischen ’Sklaven’-Gesetze 
im Lichte des keilschriftlichen Sklavenrechts: Ein Beitrag zur Tradition, Überlieferung und Redaktion der 
alttestamentlichen Rechtstexte, Peter Hanstein, Bonn, 1981, 79–81) Ammi-ṣaduqa ediktuma §20 (vö. 
Fritz Rudolf Kraus: Königliche Verfugungen in altbabylonischer Zeit, Brill, Leiden, 1984, 264–278.

57 A kifejezés jelentéséhez a Deut 15-ben lásd Jeffries M. Hamilton: Social Justice and Deuteronomy: 
The Case of Deuteronomy 15, Scholars Press, Atlanta, 1992, 34–40.

58 A deuteronomikus rendelkezésekhez lásd Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments, 
181–186.

59 Lásd Eleonore Reuter: Kultzentralisation und Theologie von Dtn 12, Anton Hain Verlag, Frankfurt 
am Main, 1993, 76–77; lásd még a könyv bemutatását Norbert Lohfink: Kultzentralisation und 
Deuteronomium: Zu einem Buch von Eleonore Reuter, ZAR 1 (1995) 117–148.

60 Lásd Georg Braulik: Haben in Israel auch Frauen geopfert?, i. m., 23–24; vö. Uő: Die Ablehnung 
der Göttin Aschera, 132–133; Uő: Die Freude des Festes: Das Kultverstandnis des Deuteronomiums 
– die älteste biblische Festtheorie, in Uő: Studien zur Theologie des Deuteronomiums, Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart, 1988, 161–218, 199–200.

61 Lásd Eleonore Reuter: Kultzentralisation und Theologie von Dtn 12, i. m., 150–151.
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női dolgok miatt, mint a terhesség, a szülés, mert azok megakadályozhat-
ják, hogy elhagyják otthonukat. A deuteronomikus szerző szándéka az le-
hetett, hogy a nőket felszabadítása a kultikus kötelezettségek alól. Ez a gon-
dolatot azonban nem szabad túlhangsúlyozni, mert egy ideális társadalom 
deuteronomikus elképzelése, ahol a férfiak és a nők egyenlő kultikus joggal 
rendelkeznek, inkább elméleti, semmint gyakorlati jellegű volt. A központi 
szentélyben végzett kultusz volt az a közeg, ahol Izrael szimbolikusan meg-
valósíthatta az egységet:

„A központi szentélyben minden örömteli asztalközösség bizonyos mértékben Izrael 
lényegét jeleníti meg. Izrael minden tagja együtt van, társadalmi különbségek nin-
csenek köztük. Mindenki szívből örvendezik. Ez az a pillanat, amikor »JHWH, a te 
Istened színe előtt« állnak. Izrael soha máskor, sehol másutt nem lehet ennél sűrítet-
tebben önmaga.62

A deuteronomikus szerzőnek egy alapvető etikai kérdésre kell válaszolnia: 
Miért érné meg a férfiaknak az egyenlő bánásmód (férfi és nő között)? A férfiak-
nak ugyanis le kellett mondaniuk közvetlen előnyükről; meg kellett őket 
győzni arról, hogy annak feladása nagyobb előnyökhöz juttatja majd őket. 
A deuteronomikus szerző válasza az volt, hogy a kultikus közösség egy nem 
marginalizált, ideális társadalom egységét képviseli. Hogy mennyire volt 
haladó ez az elképzelés, akkor válik egyértelművé, amikor figyelembe vesz-
szük, hogy még Arisztotelész igazságosságfogalma (mint egyenlőség) sem 
terjedt túl az azonos rangú embereken. Sem a nőket, sem a rabszolgákat 
nem védte meg a diszkriminációtól.

A fogság alatti és fogság utáni deuteronomisztikus szerzők a deuterono-
mikus törvényt ideális alkotmányként értelmezték az új Izrael számára a fog-
ság után.63 A nők a fogság előtti deuteronomikus felfogásnál sokkal karakte-
risztikusabban kaptak egyenlő kultikus jogokat. A Deut 29,9–10-ben férfiak 
és nők is részesei a moábi szövetségkötésnek (29,9–14)64 és a 31,12 szerint, 

62 Lásd Norbert Lohfink: Opferzentralisation, Sakularisierungstheorie und mimetische Theorie, in 
Uő: Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur, Band 3., i. m., 219–260, 243.

63 Lásd Eckart Otto: Von der Programmschrift einer Rechtsreform zum Verfassungsentwurf des 
Neuen Israel: Die Stellung des Deuteronomiums in der Rechtsgeschichte Israels, in Georg Braulik 
(ed.): Bundesdokument und Gesetz: Studien zum Deuteronomium, Herder, Freiburg, 1995, 93–104; 
Norbert Lohfink: Das deuteronomische Gesetz in der Endgestalt: Entwurf einer Gesellschaft 
ohne marginale Gruppen, in Uő: Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur, 
Band 3., i. m., 205–218.

64 A moábi szövetség késő-deuteronomisztikus fogalmához lásd Dietrich Knapp: Deuteronomium 4: 
Literarische Analyse und theologische Interpretation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1987, 141–
156; Eckart Otto: Deuteronomium 4: Die Pentateuchredaktion im Deuteronomiumsrahmen, 
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amikor a gyülekezet minden hetedik évben meghallgatta a deuteronomikus 
törvényt (31,10–13):65

„Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, a nőket és a gyerekeket, valamint a körödben, vá-
rosaidban élő idegent, hogy hallják és megtanulják félni az Urat, a te Istenedet s ügyel-
jenek a törvény minden szavának megtartására.” (31,12)

A foglyul ejtett nőről szóló rendelkezésében (21,10–14), amely ugyan része a 
deuteronomisztikus háborús törvénynek (20,1–20; 21,10–14; 23,10–15; 25,17–
19),66 de nem része a deuteronomikus családjognak,67 a deuteronomisztikus 
redaktor egy másik városban hadifogságba esett nő feleségül vételének 
példájával szemléltette a gyengékkel és a szegényekkel szembeni törvényes 
szolidaritás kötelezettségét (20,14). A nő személyes méltóságát biztosítani 
kell, ez pedig magában foglalja a házassághoz való szabadságot és a sze-
xuális kizsákmányolás elleni védelmet.68 Ez a rendelkezés egész biztosan 
nem a helyes lehetőségét mutatta a patriarchális társadalom sajátosságai-
nak megdöntésére, mivel a szándéka a veszélyeztetettebb nők védelme volt. 
De a foglyul ejtett nő szokásos bánásmódjával összehasonlítva, az ókorban 
ez a rendelkezés (21,10–14) egy morális forradalom volt a férfiak és a nők 
egyenlő méltósága és joga felé vezető hosszú úton. Az ideális társadalom 
deuteronomikus és deuteronomisztikus fogalma a modern világ bölcsője 
volt, nemcsak a piacgazdasági szempontból,69 hanem az emberi jogok mo-
dern humanizmusa szempontjából is, beleértve a férfiak és a nők egyenlő 
jogait. A Deuteronomium, ebből a szempontból is a modern világ evangéli-
uma volt.70 Történetietlen lenne azonban azt várni, hogy a Deuteronomium 

in Timo Veijola (ed.): Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen, Vandenhoeck & Ruprecht – 
Finnische Exegetische Gesellschaft, Göttingen – Helsinki, 1996, 196–222, 199–204.

65 A Deut 31,10–13 késő-deuteronomisztikus kontextusához lásd Norbert Lohfink: Zur Fabel von 
Dtn 31–32, in Rüdiger Bartelmus et al. (eds.): Konsequente Traditionsgeschichte: Festschrift für Klaus 
Baltzer, Universitatsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1993, 255–279.

66 Lásd Eckart Otto: Theologische Ethik des Alten Testaments, i. m., 198–201.
67 Így Carolyn Pressler: The View of Women Found in the Deuteronomic Family Laws, i. m., 9–15.
68 Jó okai vannak Georg Brauliknak, hogy a Deut 21,10–14 szakaszt azok közé a deuteronomikus 

törvények közé sorolja, amelyeknek megvan a pontos megfelelője a modern emberjogi nyilatko-
zatokban. Lásd Das Deuteronomium und die Menschenrechte, in Uő: Studien zur Theologie des 
Deuteronomiums, i. m., 301–323 (302).

69 Max Weber: Ancient Judaism, Free Press – Collier-Macmillan, New York – London, 1952. Benjamin 
N. Nelson: The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood, Princeton University 
Press, Princeton, 1949.

70 Lásd Eckart Otto: Gerechtigkeit und Erbarmen im Recht des Alten Testaments und seiner 
christlichen Rezeption, in Uő: Kontinuum und Proprium, i. m., 342–357. Uő: „Um Gerechtigkeit im 
Land sichtbar werden zu lassen”: Zur Vermittlung von Recht und Gerechtigkeit im Alten Orient, 
in der Hebraischen Bibel und in der Moderne, in Joachim Mehlhausen (ed.): Recht – Moral – 
Gerechtigkeit, Kaiser – Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1998), 107–145.
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könyvében a státuszviszonyokkal megtörik az értékek allokációja. A Deute-
ronomium a modern világ „evangéliuma” lett, de szükségképpen nem lehe-
tett maga a modern világ. Az egyenlőség alapelve csak akkor jutott törvény-
erőre, amikor a modern alkotmányos jog az „emberi jogok” fogalmát tette 
meg alapjának. Ha viszont az összes modern jogi megnyilatkozás egyik alap-
tétele az egyenlőség, miszerint minden embert ugyanúgy kell kezelni, akkor 
a nem marginalizált társadalom deuteronomisztikus fogalma döntő lépést 
tett ebbe az irányba.71 Az az elképzelés, hogy az egyének megváltoztathatják 
társadalmi környezetüket, nem a reneszánsz, hanem már sokkal korábban a 
héber Biblia vívmánya volt. A deuteronomikus és deuteronomisztikus szer-
zők briliáns példát mutattak erre az elképzelésre az ókorban.

71 A Biblia történelmi jelenségeinek érvényes értékeléséhez figyelembe kell vennünk a teljes kulturális 
helyzetet, és el kell kerülnünk, hogy olyan modern kategóriákkal és elvárásokkal dolgozzunk, ame-
lyek csalódáshoz vezetnek, amikor az antikvitás jogi jelenségeivel foglalkozunk. Módosítva Karl 
Barth mondását („kritikusoknak kell lenniük, történeti-kritikusoknak”) azt mondhatjuk, hogy az 
exegétáknak feltétlenül tisztában kell lenniük a történelmi dimenzióval, amikor olyan bizonyta-
lan és ellentmondásos témákkal foglalkoznak, mint a nők jogállása a Deuteronomium könyvében. 
Mindezt figyelembe véve meg kell jegyeznünk, hogy a súlyok a bibliai igazságosság mérlegén nem is 
annyira hamisak, mint ahogy azt egyesek feltételezik.
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A NŐK OKTATÁSA ÉS NYILVÁNOS SZEREPLÉSE  
AZ ÓKORBAN

Craig Keener
Palmer Theological Seminary

Általánosságban véve a nők iskolázatlanabbak voltak az ókorban, mint a 
férfiak? Kevesebb lehetőségük volt a nyilvános szereplésre, mint a férfiaknak 
– normális körülmények között? Miután Pál apostol egyik egyenlőségelvű 
értelmezése kapcsán rámutatok a kérdés jelentőségére, megvizsgálok né-
hány, az általános szabálytól eltérő kivételt: filozófiai és más ókori nézeteket, 
a nők felsőbb szintű oktatását, a nők zsidó oktatását, valamint a nyilváno-
san felszólaló nőket.

Tanulmányomat azzal a megállapítással zárom, hogy a nők átlagosan 
iskolázatlanabbak voltak, mint a férfiak, és leginkább a nyilvános megszó-
lalás terén volt kevesebb lehetőségük. Nem szabad, hogy az egyenlőségelvű 
következtetés gépiesen kövesse a rendkívül általános kiindulópontokat, de 
azok valószínűségének tagadásával az érvelés nem utasítható el. Az egyen-
lőségelvű következtetés olykor mégis az ókori bizonyítékokból adódik, füg-
getlenül attól, hogy valaki elfogadja-e azokat. Mindazonáltal az ókori bizo-
nyítékokat nem szükséges megkérdőjelezni.

1. A kérdés jelentősége

Pál apostol közismert gender-szakaszairól az evangélikál kutatók nyugodt 
szívvel vonnak le különböző következtetéseket, azonban még azok sem 
értenek feltétlenül egyet a másik megközelítéseivel, akik hasonló következ-
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tetésekre jutottak.1 (Az egyenlőségelvűek abban is különböznek egymástól, 
hogy milyen csoportokon keresztül kerültek kapcsolatba álláspontjukkal.2) 
Mindazonáltal a vita hátterében használt megközelítések általános keretét 
bemutathatjuk.

Az egyenlőségelvűek rendszerint a bibliai szakaszok kulturális hátterére 
hivatkoznak és annak legszélesebb körű alkalmazását korlátozzák egy adott 
kulturális környezetre. Többen egyetértenek ezzel a hermeneutikai megkö-
zelítéssel, noha nem mind azonos módon rekonstruálják a környezetet.

A különbségeket hangsúlyozó nézeteket valló kutatók rendszerint a szö-
veg megértéséhez elfogadják a kulturális vagy az adott helyzet hátterének 
jelentőségét. Azokat a háttereket azonban, amelyekre az egyenlőségelvűek 
hivatkoznak, mégis elégtelennek tartják ahhoz, hogy megváltoztassák, amit 
az egyes szakaszokban (1Tim 2,11–12; 1Kor 14,34–35) következetes és egyér-
telműen megfogalmazott tanításnak tartanak.3 Vannak olyanok is, akik az 
egyenlőségelvűek által idézett hátterek közül néhányat helytelenítenek. (Ezt 
a véleményt bizonyára még egyes egyenlőségelvűek is elfogadnák, figyelem-
be véve a társaik által javasolt szempontokat).

Mégis több, a férfi és a nő különbségét hangsúlyozó kutató hivatkozik 
bizonyos mértékig egyes helyzetekre vagy az ókori kultúrára, amikor pél-
dául korlátozva alkalmazza az 1Tim 2,12 versét a „senior pásztorokra” vagy a 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Craig Keener: Women’s Education and Public Speech in 
Antiquity, JETS 50 (2007/4) 747–759. Tasi Anna alapszövege nyomán fordította: Szabó Miklós Xavér 
OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével. A szerkesztő megjegyzése: A tanulmányban 
a szerző a mai egalitárius (egyenlőségelvű) és a komplementarista (kiegészítő, vagyis a férfi és a nő 
különbségét hangsúlyozó) nézetek hermeneutikáját és érvelését veszi számításba. Az egalitárius mo-
dell a férfi és a nő egyenjogúságát hangsúlyozza. Képviselőik szerint nincs semmiféle alá- illetve fö-
lérendeltség sem értékben, sem szerepekben. A komplementarista modell szerint a férfi és nő egyenlő 
értékkel bírnak, a teremtésből fakadó szerepek között azonban van különbség.

1 A Szentháromsággal kapcsolatos mai véleményeket illetően több egalitáriánustól eltér a vélemé-
nyem. Lásd Craig Keener: Is Subordination within the Trinity Really Heresy? A Study of John 
5:18 in Context, TrinJ 20 (1999/1) 39–51. Sajnálatos módon a vita hangneme olykor annyira eldurvult, 
hogy egyesek vonakodtak a további hozzászólásoktól. Ilyen feltételek mellett persze ez nem is szük-
séges.

2 Így például Gordon Fee, Ben Witherington III, jómagam és még sokan mások a pünkösdi evan-
gélikusoktól, a wesleyánus és a Holiness körökből jóval az előtt találkoztunk a nők felszentelésével, 
hogy a mainstream felekezetek elkezdtek volna nőket lelkészi szolgálatra szentelni. Néhányan ma-
gunk is komplementaristák voltunk korábban.

3 Valamennyi kutató felhasználja a háttér nyújtotta adatokat a szövegek magyarázatához. Ehhez ma-
napság hozzávesznek még néhány gender vonatkozású szöveget, mint például a nők fejének befe-
dése a 1Kor 11,2–16-ban. A legtöbb szakasz azonban elsősorban az akkori kor releváns kérdéseivel 
foglalkozik, ennek jelentőségéből pedig nem juthatnunk logikusan arra a következtetésre, hogy 
ezeknek a szövegek nincs jelentősége a mai korra nézve. Az eredeti jelentéstől a mai alkalmazásig 
terjedő kérdések kétségkívül összetettek, talán még annál is jobban, mint ahogy azt a harsányabb 
hangok közül néhányan a jelenleg is folyó vita mindkét oldalán olykor elismerik.
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„szószékről elhangzó beszédre”. Az első századi házi gyülekezetekben ter-
mészetesen nem voltak szószékek, és valószínűleg senior pásztorok sem, leg-
alábbis a mai értelemben véve; ugyanakkor ez a megközelítés mai, modern 
helyzetre akarja lefordítani az első századi utasításokat.

Számos egyenlőségelvű kutató, köztük jómagam is, úgy érvelt, hogy az 
1Kor 14,34–35 és az 1Tim 2,11–12 a nőket nem a kultúrák közötti nemi jel-
legzetességek miatt utasította csendre, hanem azért, mert az első század-
ban az oktatás és a nyilvános beszéd fórumai a nők számára kevésbé voltak 
elérhetőek. Ez az álláspont nem azt jelenti, hogy az ókori nők iskolázatla-
nok voltak, ahogy azt néhányan kifigurázták (és ahogy más egyenlőségelvű 
népszerűsítő szinten képviselt). Ezzel a karikatúrával szemben úgy érvel-
tem, hogy egy adott társadalmi osztályhoz tartozó férfiak átlagosan nagyobb 
eséllyel voltak iskolázottak, mint a nők, akár pogány, akár zsidó körökben 
(és ez a legfontosabb a Szentírás megértéséhez).4

Számos ellenvetést lehet tenni a nők oktatásával kapcsolatos egyenlőség-
elvű érvvel szemben, némelyek meggyőzőek, mások kevésbé. Ezeket csupán 
áttekintem, rövid válaszokat adok rájuk, hiszen ebben a cikkben nem cé-
lom, hogy az egyenlőségelvű álláspontot teljes körűen védelmembe vegyem. 
Csupán az ókori háttér egyik elemére világítok rá, amit gyakran használnak 
az álláspont megtámogatására.

Véleményem szerint nem kényszerítő erejű ellenvetés az, hogy a nők 
csendre utasítása a Biblia egészét átható tanítás, mivel vannak ezzel ellen-
kező bibliai bizonyítékaink (például 1Kor 11,5; ApCsel 2,17–18; Bír 4,4), jól-
lehet az efféle bizonyságokat különböző módokon magyarázták. (Néhány, 
a férfi és a nő különbségét hangsúlyozó kutató, aki nem utasítja a nőket 
teljes csendre szolgálatukban, talán egyetértene az ellenvetésre adott vá-
laszommal.) Mások rámutatnak, hogy Pál nem tartja érvelését általános 
érvényűnek, így lehetőséget biztosít a biblikusabban képzett nők számá-
ra. Ez nekem erős érvnek tűnik, bár Pál legalább annyira nem volt köteles 
meghatározni az összes lehetséges kivételt az átlaghoz képest, miként más 

4 A kivételeteket egyértelműsítettem: Craig Keener: Paul, Women and Wives: Marriage and Woman’s 
Ministry in the Letters of Paul, Hendrickson, Peabody, 1992, 83; Uő: 1-2 Corinthians, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005, 119. Barátom, Wayne Grudem (Evangelical Feminism and Biblical 
Truth: An Analysis of More Than 100 Disputed Questions, Multnomah, Sisters, 2004, 290) másokkal 
ellentétben, szintén helyesen említette, hogy rámutattam a kivételekre. Azt is leírtam, hogy a férfiak 
általában műveltebbek voltak, mint a nők, ami egyértelmű azoknak, akik végigolvassák az ókori 
szövegeket és nem csupán a kivételek gyűjteményét. Lásd Craig Keener: Women in Ministry, in 
Stanley N. Gundry – James R. Beck (eds.): Two Views on Women in Ministry, Zondervan, Grand 
Rapids, 2005, 205–248, 229. Tudomásom szerint nem ez a történelmi jellegű állítás váltott ki nézetel-
térést, hanem az a kijelentés, hogy a nők soha nem részesültek képzésben (amit én nem állítottam). 
Csalódottan vettem tudomásul, hogy jóllehet, a gender témájú írásaim közzétett munkáimnak keve-
sebb, mint 5%-át teszik ki, mégis úgy tűnik, ezek váltják ki a legtöbb reakciót.
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szerzők sem. (Ő maga nem minősíti különlegesnek a látszólagos érvet, hogy 
a nők jobban félrevezethetőbbek. Ezt az állítást nem minden, a férfi és a nő 
különbségét hangsúlyozó kutató kutató tartaná egyetemes érvényűnek.)5 
Az, hogy Pál rendelkezései kizárják a nőket, miközben sok férfi szintén ta-
nulatlan volt, nekem olyan erős ellenvetésnek tűnik, amit az egyenlőségel-
vűeknek be kellene építeni érvelésükbe (bár ez nincs kihatással a nők nyil-
vános megszólalásának ókori előítéleteire).

Miközben az egyenlőségelvű érvelés e sajátos iránya továbbra is vitatott 
marad néhány ponton, most egyszerűen csak arra akarok rámutatni, hogy 
az érveléshez idézett ókori adat hiteles információ. Ebben a tanulmányban 
annak bizonyítására vállalkozom, hogy azok az adatok, melyeket a nők ok-
tatásával és nyilvános megszólalásukkal kapcsolatosak, megbízható kutatá-
sokon alapulnak, tehát történelmi vizsgálódásunkat nem szabad elutasítani, 
függetlenül egyesek következtetéseitől, hogy ezt hogyan lehet újszövetségi 
szövegekre alkalmazni. Az a nyilvánvaló tény, hogy a nőknek aránylag kor-
látozott lehetőségeik voltak ezeken a területeken, véleményem szerint kellő-
en meggyőző érv ahhoz, hogy elfogadjuk, függetlenül attól, egyesek szerint 
hogyan kellene alkalmazni a jelenlegi gender-vitában.

Ebben a tanulmányban tehát csupán két történelmi kérdésre összponto-
sítok: Tényleg műveletlenebbek voltak a nők, mint a férfiak? Kevésbé vol-
tak alkalmasak a nyilvános szereplésre? Ezek a kérdések elengedhetetlenek 
azoknak az egyenlőségelvű kutatóknak, akik érvelésüket ezekre a kérdések-
re alapozzák. Talán néhány komplementarista számára is hasznosak, akik 
jóllehet a férfiak tekintélyét támogatják az egyházban, mégis leszűkítik an-
nak alkalmazását (például arra, hogy nem kötelező a teljes hallgatás). Ezek 
a kérdések a lehető legőszintébb történelmi vizsgálódást követelik meg, más 
történelmi kérdésekhez hasonlóan attól függetlenül, hogy az egyes szerzők 
miként bántak az adott információkkal.

5 Az 1Tim 2 uralkodó történeti értelmezése szerint a nők éppen a nemükkel kapcsolatos onto-
lógiai korlátok miatt vannak kirekesztve. Az adatokat lásd Daniel Dorian: A History of the 
Interpretation of 1Timothy 2, in Andreas J. Köstenberger – Thomas Schreiner – H. Scott Baldwin 
(eds.): Women in the Church, Baker, Grand Rapids, 1995, 213–267.
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2. Szabályok és kivételek

Tudjuk, hogy az előkelő körök tiszteletben tarthatták a kivételesen okos, 
művelt nőket.6 Voltak női költők, néhány a birodalmi korból.7 A Kr. u.-i 
1. és 2. században a tehetősebb házakból származó nőknek több lehetősé-
gük nyílt a képzésre.8 A férfiak is becsülték a művelt anyákat, bár leginkább 
azért, mert ezzel is hozzájárultak fiaik ékesszólásához.9

Mindazonáltal a magasan iskolázott nők kivételek voltak. A nőknek 
lényegesen kevesebb lehetőségük volt a művelődésre, mint az azonos tár-
sadalmi osztályhoz tartozó férfi társaiknak, főleg az olyan nyilvános tevé-
kenységet illetően, mint a beszéd.10 A népesség kis százalékán, vagyis az 
eliten kívül a nők kevesebb oktatásban részesültek, és a kivételek felsőbb 
fokú tanítása is gyakran az otthoni tennivalókra összpontosult.11 Egy becs-
lés szerint „minden ötödik, illetve hatodik írni és olvasni tudó férfira egy 
írástudó nő jutott”.12

Egyesek szerint, míg a magasabb társadalmi, gazdasági rétegekhez tarto-
zó férfiak többsége tudott írni és olvasni, addig „az ugyanehhez a társadalmi 
réteghez tartozó nőknek csak kis százaléka.”13 Az első századi Róma előke-

6 Lásd péládul Sallustius: Catilina összeesküvése 25,2 (bár Sempronia szintén gonosz volt); Plutarkhosz: 
A hét bölcs lakomája 3, Moralia. 148CE (Anakharszisz kortársaként szerepel); Plinius: Epistolae 1,16,6 
(habár Plinius bizonytalan abban, hogy valóban az említett nő-e a szerző). Lásd még egy nő bölcses-
ségének dicséretét: Homérosz: Iliász 13,432, bár ez a bölcsesség a női dolgokkal kapcsolatos.

7 Szapphóval kapcsolatban lásd például Michael Grant: A Social History of Greece and Rome, Charles 
Schribner’ Sons, New York, 1992, 12; Mary R. Lefkowitz – Marcus B. Fant: Women’s Life in Greece 
and Rome, John Hopkins, Baltimore,1982, 4–6. Továbbá két nő a császárság korából, a Kr. u. 2. század 
elején lásd T. Corey Brennan: The Poets Julia Balbilla and Damo at the Colossus of Memnon, 
Classical World 91 (1998/4) 215–234.

8 Bruce W. Winter: Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the Pauline 
Communities, Eerdmans, Grand Rapids, 2003, 112–113; vö. Johannes Christes: Education, in 
Hubert Cancik – Helmuth Schneider, – Christine F. Salazar (eds.): Brill’s New Pauly: Encyclopedia of 
the Ancient World, Vol. 4., Brill, Leiden, 2004, 815–825, 822.

9 Quintilianus: Szónoklattan 1.1.6; vö. Suzanne Dixon: The Roman Mother, Oklahoma University 
Press, Norman, 1988, 3. Az értelmesen beszélni tudó dadákat hasonló okból megbecsülték 
(Quintilianus: Szónoklattan 1.1.4-5; vö. Tacitus: Dialogus de oratoribus 29; b. Ketuvót 50a). Bár elsőd-
legesen az apák voltak felelősek a nevelésért (például 4Makk 18,10; b. Kiddusín 29a; 30a), az anyák-
nak is volt szerepe a gyermekek tanításában (Plutarkhosz: De liberis educandis 20; Moralia 14B; 
Héródianosz, 5.8.10; 6.1.1). Bár sem a nők, sem a nőtlen férfiak nem taníthattak gyermekeket a m. 
Kiddusín 4,13 szerint, az említett szakasz valószínűleg csak mások gyerekeire vonatkozik.

10 Vö. Harry Gamble: Literacy and Book Culture, in Craig A. Evans – Stanley E. Porter (eds.): 
Dictionary of New Testament Background, InterVarsity, Downers Grove, 2000, 644–648, 645.

11 Christopher Forbes: Prophecy and Inspired Speech in Early Christianity and its Hellenistic Environment, 
Hendrickson, Peabody, 1997, 277 (főleg az 57. lábjegyzet).

12 David M. Scholer: Writing and Literature: Greco-Roman, in Craig A. Evans – Stanley E. Porter 
(eds.): Dictionary of New Testament Background, i. m., 1283.

13 Margaret Davies: Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel, JSOT, Sheffield, 1992, 252 követve 
William V. Harris: Ancient Literacy, Harvard University Press, Cambridge, 1989. Ez nagy valószí-
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lő rétegeiben a nők műveltsége jellemzőbb volt, de a köztevékenységre még 
ott is kevesebb lehetőségük volt. A tehetősebb családokban egyes lányok 
hét éves kortól alapfokú oktatásban részesültek a fiúkkal együtt, tizenkét 
éves kortól viszont általában csak a fiúk tanultak tovább, míg a lányok arra 
összpontosítottak, hogy a háztartásban szükséges képességeket elsajátít-
sák.14 Az első század végén élt szónok, Dión Khrüszosztomosz így intett: az 
arany fülbevalók a lányok fülébe valók, az oktatás viszont csak a görög ifjak 
fülébe (Orationes 31.3).

3. A filozófusok és más értelmiségiek nézetei

A filozófusok és más értelmiségiek gyakran támogatták a nők oktatásának 
eszményét15 és bíztak tanulási képességükben.16 Kleobulusz, a Kr. e. 6. sz. 
eleje táján sürgette, hogy a férfiak bölcsességben jártas nőket vegyenek el 
(Diogenész Laertiosz 1.90), hogy ezzel is támogassák oktatásukat (de felté-
telezhetően egyúttal fenntartották a hagyományos szerepeket is, a képzett 
nőkről kifejezetten férjükre való tekintettel gondoskodtak). Kleobulusz leá-
nya állítólag „hexameterben írt találós kérdéseket” (1.89).

Arisztotelész, ezzel szemben arról panaszkodott, hogy az ilyen jellegű 
általános oktatás pazarlás, nincs értelme mindenkit tanítani (Politika 2.4.6, 
1266b). Nem lehetett könnyen figyelmen kívül hagyni Arisztotelész prag-
matikus kritikáját, hatással volt a nők képzésének későbbi szószólóira is. 
Ennek megfelelően a Kr. u. 1. században a sztoikus Musonius Rufus óvatos 

nűséggel igaz Egyiptom közigazgatási egységei (nomosz) fővárosainak lakosaira (Naphtali Lewis: 
Life in Egypt Under Roman Rule, Clarendon, Oxford, 1983, 62), habár ott néhány nő, a szülei döntése 
alapján megtanult írni és olvasni (uo. 62–63). Még a klasszikus időszak is szolgáltat bizonyítékot 
arra nézve, hogy egyesek tudtak írni-olvasni (Susan Guettel Cole: Could Greek women read 
and write?, in Helene P. Foley [ed.] Reflections of Women in Antiquity, Gordon & Breach Science 
Publishers, New York, 1981, 219–245).

14 Dennis L. Stamps: Children in Late Antiquity, in Craig A. Evans – Stanley E. Porter (eds.): 
Dictionary of New Testament Background, i. m., 198; vö. Duane F. Watson: Education: Jewish 
and Greco-Roman”, in Craig A. Evans – Stanley E. Porter (eds.): Dictionary of New Testament 
Background, i. m., 309 (eltekintve attól, hogy néhány leány 12-15 éves korban képzésben részesült). 
James S. Jeffers: The Greco-Roman World of the New Testament Era: Exploring the Background of Early 
Christianity, InterVarsity, Downers Grove, 1999, 255–256 felveti, hogy a társadalom felsőbb osztály-
beli lányainak oktatása 14 éves korban, a házasságkötések idején abbamaradt, míg a fiúk továbbra is 
részesültek oktatásban. Az eltérések valószínűleg tükrözik a különböző helyszíneket és időket.

15 Lásd például Platón: Törvények 6,780–781; 7,804–806; 8,838–839, idézi Mary R. Lefkowitz – 
Marcus B. Fant: Women’s Life in Greece and Rome, i. m., 72–75, §88; Plutarckhosz: Arról, hogy a nőket 
is oktatni kell.

16 Például Xenophón: Cynegeticus 13,18. Ez olykor azt jelentette, hogy a férj tanította a feleségét (például 
Xenophon, Oeconomicus 3,10.14–16; 7,10; Plutarkhosz: Conjugalia praecepta 32; Moralia 145BC; 1Kor 
14,35), amit a szerzők néha koruk legradikálisabb lehetőségei között említenek.
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volt, amikor pártfogásba vette a nők oktatását, hogy megvédje azokkal a vá-
dakkal szemben, miszerint az ilyen képzés felforgatja a hagyományos női 
szerepeket.17 Inkább amellett állt ki, hogy a nőket úgy képezzék, hogy segít-
ségükre legyen elvárt társadalmi szerepeik hatékony megvalósításában. Ez-
alatt az olyan jellegzetes női munkákat érthette, mint a szövés.18 Úgy vélte, 
hogy a nőknek nincs szüksége kifejezett filozófiai képzésre, mivel úgysem 
lenne alkalmuk arra, hogy használják.19

Van, aki úgy érvelt, hogy a nők kevésbé értelmesek, vagy a férfiaknál 
könnyebb őket becsapni. Az ilyen nézetek szintén befolyásolták képzésü-
ket.20 Plutharkosz, a görög moralista, szembement a közfelfogással, ami-
kor támogatta, hogy a férj gondoskodjon feleségének taníttatásáról. Azt 
gondolta ugyanis, hogy a képzés megóvja a nőt az esztelenségtől és az er-
kölcstelenségtől (Conjugalia praecepta 48; Moralia 145C).21 Hozzátette: ha 
a nők magukra maradnak, annak csupa egészségtelen vágy és ostobaság a 
következménye, így szükséges a férfiak beavatkozása.22 Amíg Plutarkhosz a 
nők belső gyengeségeit használta fel, hogy támogassa taníttatásukat, addig 
Juvenalis kigúnyolta azokat a nőket, akik retorikai vagy filozófiai képzett-
ségre törekedtek.23 Alulképzettségük néha érzékenyebbé tette őket a gátlás-
talan tanárok iránt, akik csak arra vártak, hogy kihasználják a gazdag nőket, 
legalábbis, amint ezt a tanárok becsmérlői hangsúlyozták.24

17 Musonius Rufus 4, 48., 21–23. sor (Lutz). Musonius itt szembehelyezkedik azokkal a kritikusok-
kal, akik szerint a magasabb filozófia művelése elveszi a nőktől az időt, akiknek inkább a házimun-
kával kellene foglalkozniuk (ld. 3, 42., 11–17. sor, különösen 13-15). Arról, hogy Musonius támogatta 
a nők taníttatását, lásd például Roy Bowen Ward: Musonius and Paul on Marriage, NTS 36 (1990) 
288. Az állatok gondozói is fejlesztik a nőstény kutyákat és lovakat is (Musonius Rufus 4, 42., 35. sor, 
és 4, 44., 1–4. sor, egy jó, „természetből vett” sztoikus érvelés).

18 Musonius Rufus 4, 46., 8–23. sor (és ez csak azért, mert a nők természetes adottságaiknál fogva a 
legalkalmasabbak rá, de a szerepek időnként felcserélődhetnek, 23–31. sor)

19 Musonius Rufus 4, 48., 21–23. sor
20 Értelmi képességeik határairól lásd például Valerius Maximus 9,1,3; Plutarkhosz: Conjugalia 

praecepta 48; Moralia 145CD; Jób testamentuma 26,6/26,7–8. A „vénasszonyos mesékhez” lásd Cicero: 
De Natura Deorum 1.20.55; Seneca: Levelek Luciliushoz 94.2; Philostratus: Vita Apollonii 5.14; Vitae 
sophistarum 1.25.541; Iamblikhosz: De vita pythagorica 32.227; József és Aszenet 4:10/14; 1Tim 4,7; lásd 
továbbá Vincent Rosivach: Anus: Some Older Women in Latin Literature, Classical World 88 
(1994/2) 107–117.

21 Plutarkhosz (vagy egy később élt, az ő neve alatt publikáló szerző) úgy tűnik támogatta a nők kép-
zését (Arról, hogy a nőket is oktatni kell, 128–133).

22 Plutarkhosz: Conjugalia praecepta 48; Moralia 145DE. Vö. Publilius Syrus 376 (Loeb Classical Library, 
63.): „Egy nő, amikor egyedül gondolkodik, rosszakat gondol” (vö. ehhez hasonlóan 365). Karin 
Blomqvist: Chryseis and Clea, Eumetis and the Interlocutress. Plutarch of Chaeronea and Dio 
Chrysostom on Women’s Education, SEA 60 (1995) 173–190. szerint Dión Khrüszosztomosz na-
gyobb tisztelettel van az intelligens nők iránt, mint Plutharkosz.

23 Juvenalis: Szatírák 6,434–456.
24 Walter S. Liefeld: The Wandering Preacher As a Social Figure in the Roman Empire (doktori 

értekezés a Columbia Egyetemről, 1967) 239–241. (vitaszövegekre hivatkozva, Irenaeus: Adversus 
Haereses. 1.13.1; 1.23.2, 4; Lukianosz: Fugitivi 18); Vö. 2Tim 3,6–7; Josephus: A zsidók története 18.65–84.
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4. A nők magasabb szintű oktatása

A nők, akik általában alig részesültek filozófiai képzésben, a férfiaktól el-
térően, az írásos forrásokban aránytalanul sok figyelmet kaptak, amit jól is 
dokumentáltak (például „a filozófus Magnilla”, filozófusok lánya és felesé-
ge).25 A püthagoreus hagyományról köztudott volt, hogy bevonta a nőket.26 
Miután Iamblikhosz felsorolta Püthagorasz 218 ismert tanítványának nevét, 
névszerint megemlítette 17 leghíresebb női tanítványát is (De vita pythagorica 
36.267).27 A hagyomány szerint a korai püthagoreizmusban a tanítványok 
mintegy 8%-a, ha nem éppen több, nő volt. Ókori viszonylatban ez rend-
kívül magas aránynak számított.28 Theanó, Püthagorasz felesége, ismertté 
vált filozófiai bölcsességéről, ráadásul néhány művet is írt.29 Püthagorasz 
állítólag Damó nevű lányára bízta írásait. Iamblikhosz magasztalta annak a 
püthagoreus filozófusnak a terhes feleségét, aki, amikor kínzásnak vetették 
alá és kényszerítették, hogy elárulja a szekta titkait, ráharapott nyelvére, ne-
hogy engedjen női gyengeségének és elárulja a titkokat (De vita pythagorica 
31.194).

Bár tanítványainak jelentős része a férfiak közül került ki, a források sze-
rint Platónnak is voltak női tanítványai (Diogenész Laertiosz 4.1). Kürénéi 
Arisztipposz tanítványai szintén zömével férfiak voltak, de lánya, Areté ki-
vétel volt (Diogenész Laertiosz 2.86; vö. 2.72). Alexandriai Philón általában 
úgy ábrázolta a nőket, mint akik szellemileg és erkölcsileg is alacsonyabb 
rendűek, mint a férfiak.30 Mindemellett jól tudta, hogy amikor az elit szá-
mára szükséges, kivételt kell tenni, például Lívia császárnő esetében.31 A női 

25 A Kr. után 2. vagy 3. századi Kis-Ázsiából (Mary R. Lefkowitz – Marcus B. Fant: Women’s Life 
in Greece and Rome, 160, §168). Jól érzékelteti a státusz betöltéséhez kapcsolódó társadalmi nehézsé-
geket az, hogy az egyébként is elenyésző számú filozófiában jártas nők is mind filozófusok leányai 
voltak (Diogenes Laertius 2.86; 8.1.42).

26 A püthagoreus írások szintén fontos utasításokat tartalmaztak a nőknek (Abraham J. Malherbe: 
Moral Exhortation, a Greco-Roman Sourcebook, Westminster, Philadelphia, 1986, 82, amely a 34. és 35. 
levelekre hivatkozik), bár a tanácsok némelyike hagyományos (pl. szerénység).

27 Felsorolja a legkiemelkedőbb tanítványokat (35.251), és az utódok sorát (36.265–266).
28 A százalékos arány alacsonyabb lehet, ha egy nagyobb időszakot nézünk, mivel azonban ők a legin-

kább említésre méltó nők, a nők teljes száma is magasabb is lehet.
29 Az általa szerzett műveket lásd: Diogenes Laertius 8.1.43. A bölcsességéhez lásd: Diogenes Laertius 

8.1.43; vö. Pszeudo-Lukianosz: Amores 30. Néhányan úgy tartják, hogy másvalaki felesége volt, de 
Püthagorasz tanítványa (Diogenes Laertius 8.1.42).

30 Például Philón: Hypothetica 11.14–17; ld. továbbá Richard A. Baer Jr.: Philo’s Use of the Categories 
Male and Female, Brill, Leiden, 1970; Dorothy Sly: Philo’s Perception of Women, Scholars Press, 
Atlanta, 1990). Összefoglalóan lásd Wayne A. Meeks: The Image of the Androgyne: Some Uses of 
a Symbol in Earliest Christianity, HR 13 (1974/3) 176–177.

31 Elismerte, hogy Lívia, a férfiakra jellemzően érvelt (De Legatione ad Gaium 319–320). Hasonlóan 
Rebekát a bölcsesség tanítványaként említi, noha csak allegórikusan (De Posteritate Caini 136, 151). 
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terapeutákat filozófusként ábrázolja.32
Annak ellenére, hogy a sztoikusok támogatták a nők képzését, gyakor-

latilag kevés női tanítványt említenek.33 (Pál apostol korában a sztoicizmus 
volt a meghatározó filozófiai iskola a mediterrán világ nagy részén.) Az epi-
kureusok, a sztoikusok kevésbé ismert riválisai, viszont egy másik történet. 
Epikurosz beengedte közösségeibe a nőket.34 Bár még az epikureus nőknek 
is szembe kellett néznie a szokásos előítéletekkel, még így is legalább nyolc 
epikureus nőt neveztek meg az évszázadok során.35 Viszonylag kis számuk 
jól mutatja, hogy noha csatlakozhattak, többnyire kivételnek számítottak.

Lukianosz említése szerint a filozófiából képzett nők között volt „Aspasia, 
Diotima és Thargelia”.36 Azt is megjegyezi, hogy a cinikusoknak is voltak 
női tanítványaik, ugyanakkor azzal vádolja őket, hogy állítólagos tanítvá-
nyaikat csoportos nemi közösülésre használták.37 A leghíresebb, ugyanak-
kor az egyetlen ismert kivétel a cinikusok között Hipparkhia, aki tanítvá-
nya, majd felesége lett Kratész cinikus bölcselőnek (Diogenész Laertiosz 
6.7.96–98).38 Hipparkhia sikeresen elérte, hogy támogassák őt abban, hogy 
inkább filozófiát tanulhasson szövés és fonás helyett (Diogenész Laertiosz 
6.7.98; úgy tűnik, néhány későbbi cinikus kevésbé bízott elkötelezettségé-

32 Az ókori filozófusok számára ezeknek a nőknek a szüzessége látszólag elszigetelte őket a „nőies” 
vonásoktól; lásd Joan E. Taylor: Virgin Mothers: Philo on the Women Therapeutae, JSP 12 (2001) 
37–63. 

33 Wayne A. Meeks: The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, Yale, New Haven, 
1983, 23. (Ez az állítás a tanítványokra vonatkozik, nem az előkelő lányokra, akik otthonukban szto-
ikus tanítókat tudtak fogadni.) Ez talán még Musonius Rufusra is igaz lehet, akinek tanítványai 
között nem tudunk nőkről (Wayne A. Meeks: The Moral World of the First Christians, Westminster, 
Philadelphia, 1986, 46; David L. Balch: „Household Codes”, in David E. Aune (ed.): Greco-Roman 
Literature and the New Testament: Selected Forms and Genres, Scholars Press, Atlanta,1988, 31 felveti, 
hogy „a római sztoikusok elméletben egalitáriánusok voltak, de a gyakorlatban arisztoteliánusok”.

34 Ahogy azt gyakran megjegyzik (például Stanley K. Stowers: Letter in Greco-Roman Antiquity, 
Westminster, Philadelphia, 1986, 39; Dennis E. Smith: From Symposium to Eucharist: The Banquet in 
the Early Christian World, Fortress, Minneapolis, 2003, 58). Vannak, akik elfogadták a hagyományos 
nemi szerepeket: Alkiphrón Kurtizánok 17 (Leontium Lamiának), 2.2, egy kurtizán egyben a szere-
tője és talán tanítványa is az idős Epikürosznak (ez az ábrázolás azonban lehet, hogy csupán egy 
epikureusok elleni polémiát tükröz).

35 Az említett női tanítványok tanulmányozásához lásd Tiziano Dorandi: Epicurean School, in 
Hubert Cancik – Helmuth Schneider, – Christine F. Salazar (eds.): Brill’s New Pauly: Encyclopedia of 
the Ancient World, Vol. 4., i. m., 1071–1075, 1075. A hagyományos előítéletekhez lásd Philodémosz: 
Perì parresías, col. 21b.13–22b.

36 Lukianosz: Eunuch 7 (a Loeb Classical Library egyik jegyzete felveti, hogy Diotima, Platón Lakomája 
alapján, kitalált személy is lehet). Más nők tanulmányozásához ld. Vicki L. Harper: Women in 
Phylosophy, in Simon Hornblower – Antony Spawforth (eds.): The Oxford Classical Dictionary, 
Oxford University Press, Oxford, 2012, 1625–1626. Aspasiával kapcsolatban lásd a lentebb olvasható 
megjegyzést.

37 Lukianosz: Fugitivi 18, tréfálkozik Platón csoportos házasságán (Platón: Állam 5.457, 459E), illetve 
máshol is gúnyolódik (Lukianosz: Verae historiae 2.19; Vitarum auctio 17).

38 Lásd még Marie Odile Goulet-Cazé: Hipparchia, in Hubert Cancik – Helmuth Schneider, – 
Christine F. Salazar (eds.): Brill’s New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World, Vol. 6., i. m., 334–335.
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ben).39 A nők még azon bölcseleti iskolákban is kisebbséget alkottak, ahol 
felbukkantak (például a püthagoreusoknál, az epikureusok között, és végül 
egy a cinikusoknál), bár jelenlétük nem kérdéses, tudunk róluk.

5. Nők a zsidó képzésben

Egy hellenisztikus zsidó író a családapát úgy említi, mint aki az Írásokat 
tanítja fiainak (4Mak 18,10), de az anya is jól ismeri az Írást (4Mak 18,11–19). 
A zsidó nőknek még némely, alapvetően konzervatív hagyományokban is 
volt lehetőségük némi tanulásra.40 Nehezen ment volna másként, hiszen az 
ünnepeken ők is hallhatták a felolvasott törvényt (bár az ilyen összejövete-
leken a férfiak valószínűleg többször vettek részt).41 Ezenkívül rendszeresen 
jártak zsinagógába, legalábbis a rabbinikus források úgy tekintenek rájuk, 
mint akik főleg passzívan hallgatnak.42

Néhányan mohón vágyódhattak a tudásra, mert például egy férj úgy 
érezte, hogy felesége elhanyagolja a háztartási teendőket, csakhogy Meir 
rabbi tanítását hallgathassa.43 Egyes nőkről, főleg a rabbik családtagjai közül 
valókról úgy tartották, hogy szépen idézik az Írást, bár ez gyakran a zsinagó-
gai részvételüknek és a családi vitákon való figyelmüknek volt köszönhető, 
nem pedig különleges képzettségüknek.44 Néhány későbbi forrás szerint a 
feleségek, vagy a gyermekek is mondhattak áldást a családfő nevében, ha az 

39 Lásd Kratész: Epistolae 28–29. Más cinikus levelek azonban dicsérik őt (Diogenész: Epistola 3).
40 Lásd például Szoferim 18:5 in Debra Reed Blank: Little Known Rabbinic Texts on Women and 

Prayer, Conservative Judaism 48 (1995) 7–10. A rabbinikus források későbbiek az Újszövetség koránál, 
de a zsidó gondolkodás egyik irányzatáról bizonyítékot szolgáltatnak és közelebb visznek bennün-
ket a korabeli szokásokhoz, tekintettel arra, hogy a témában kevés első századi zsidó bizonyíték 
maradt fent, mintha azokra csak a hallgatásból spekulálnánk.

41  Azokról a nőkről, akik az ünnepeken hallgatták az Írásokat lásd például 1Ezd 9,40; Josephus 
Falvius: A zsidók története 4,209; a Szukkótra látogató férfiakról lásd Josephus Flavius: A zsidó háború 
2.515; vö. m. Szukká 2,8; b. Szukká 2b; p. Szukká 2,9.

42 A részvételükkel kapcsolatban lásd Bernadette J. Brooten: Women Leaders in the Ancient Synagoge: 
Inscriptional Evidence and Background Issues, Scholars Press, Chico, 1982, 140–141; passzív hallgatásuk-
ról lásd Shmuel Safrai: Education and the Study of the Torah, in Shmuel Safrai – Menaḥem 
Stern – David Flusser – W. C. van Unnik (eds.): The Jewish People in the First Century, Vol. 2., Fortress, 
Philadelphia,1976, 955.

43 Lásd Bernadette J. Brooten: Women Leaders in the Ancient Synagoge, i. m., 140–141; Hilary Le 
Cornu – Joseph Shulam: A Commentary on the Jewish Roots of Acts, Academon, Jerusalem, 2003, 
991 (hivatkozva p. Szóta 1,4-re, összehasonlítva a Lk 10,39 versével).

44 Az írásidézésükről lásd például Szifré Deuteronomium 307.4.1; noha az élettelen tárgyak is így figyel-
tek, ahogy Hilary Le Cornu – Joseph Shulam: A Commentary on the Jewish Roots of Acts, i. m., 
992 említi. Noha II. Gamaliel rabbi szolgálói jól ismerték a Tórát (b. Rós Hasáná 26b; Megillá 18a; 
Názír 3a), őket kivételesnek tekintették (George Foot Moore: Judaism in the First Centuries of the 
Christian Era, Vol. 2., Shocken, New York, 1971, 128).
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nem volt képes rá.45
A rabbinikus hagyomány bemutat néhány kivételes nőt, akik többnyi-

re rabbik feleségei, leányai, illetve testvérei voltak: ilyen volt Ima Shalom, 
II. Gamáliel lánytestvére és Eliezer rabbi felesége (b. Sábbát 116ab), aki segí-
tett leleplezni egy tisztességtelen bírót. Egy későbbi legenda szerint Simeon 
rabbi felesége, Halafta megcáfolta Júda ha-Nászi rabbit (Exodus Rabba 52:3). 
A legkiemelkedőbb ugyanakkor Beruria, aki rabbinikus vitákba bocsátko-
zott, és egy alkalommal meggyőzte a rabbik többségét saját álláspontjáról 
egy halakhikus kérdésben.46 Ugyanakkor, Hananja ben Teradion rabbi leá-
nyához, és rabbi Meir feleségéhez hasonlóan, Beruriának valószínűleg több 
tanulásra volt lehetősége, mint kortársainak.47 Néhányan azt is felvetik, 
hogy Beruria, Ima Shalom, és mások nők rabbinikus ábrázolását jelentős 
mértékben regényesítették.48 A legfontosabb, hogy amíg Beruria a Tóra ta-
nulmányozásában szerzett jártasságot, ő éppen azért vonta magára a figyel-
met, mert kivételes maradt.49

Úgy tűnik, hogy a rabbinikus forrásokban a legtöbb nő tóraismerete a 
házi teendőkkel kapcsolatos halakhát ölelte fel, ami olyasfajta tudás volt, 
amelyre a család más tagjától is szert tehettek, vagy az Írásnak egy általános 
és egyszerű szövegéből.50 Egyszóval kevés utalás van arra, hogy a nők járhat-
tak tóraiskolákba akár alap, akár emelt szinten. A nők felmentést élveztek 
számos parancsolat alól, beleértve az imaszíj (tefillin) használatát is.51 Ké-

45 M. Beráchót 3,3; toszefta Beráchót 5:17; p. Rós Hasáná 3:10; vö. m. Szukká 3,10.
46 Shmuel Safrai: Education and the Study of the Torah, i. m., 955 (hivatkozva példákra tanulásáról, 

toszefta Kélím Bává qámmá 4:17; Kélím Bává mecíá 1:6; b. Peszaḥim 62b; máshol lásd még b. Éruvín 
53b-54a); George Foot Moore: Judaism in the First Centuries of the Christian Era, i. m., 128–129 
(forrásmegjelölésekkel). Leonard Swidler: Women in Judaism: The Status of Women in Formative 
Judaism, Scarecrow, Metuchen, 1976, 97–104, úgy említi Beruriát, mint „a kivételt, amely erősíti a 
szabályt”, de megjegyzi, hogy más „kivételek” nem voltak a Tórát illetően ilyen tanultak (104–111). 
A Talmud Beruriával kapcsolatos bejegyzései arra utalnak, hogy a hagyományosnak nem mondható 
szerepe ellentétet szított (Rachel Adler: The in the Brothel and Other Anomalies. Character and 
Context in the Legend of Beruriah, Tikkun 3 [1988/6] 28–32, 102–105).

47 Családi kapcsolataihoz lásd Shmuel Safrai: Education and the Study of the Torah, i. m., 955. A 
rabbicsaládok fiai és a lányai előnyt élveztek a Tóra ismeretét illetően (lásd Martin Goodman: 
State and Society on Roman Galilee, A.D. 132–212, Rowman & Allanheld, Totowa,1983, 78, hivatkozva 
toszefta Kélím Bává Bátrá 2:3; lányokhoz, toszefta Kélím Bává Qámmá 4:17; vö. Ben Witherington 
III.: Women in the Ministry of Jesus, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 195. oldalon a 232. 
lábjegyzet). A helyzet hasonóan viszonyul a fentebb említett filozófusok leányaiéhoz.

48 Tal Ilan: The Quest for the Historical Beruriah, Rachel, and Imma Shalom, AJS Review 22 (1997) 
1–17; Uő: Jewish Women in Greco-Roman Palestine, Mohr, Tübingen, 1996, 200.

49 Shmuel Safrai: Education and the Study of the Torah, i. m., 955.
50 Tal Ilan: Jewish Women in Greco-Roman Palestine, i. m., 190–204 (ebben az összefoglalóban 

Beruriával kapcsolatos rabbinikus információkat is beleértve: 197–200).
51 Általánosságban például m. Ḥagígá 1:1; toszefta Beráchót 6:18 (nehogy a parancsolatokat tévesen tel-

jesítsék, és ezzel megbántsák az Urat); b. Menáchót 61b; p. Ḥagígá 1:1 §7; Tal Ilan: Jewish Women in 
Greco-Roman Palestine, i. m., 176–184. A tefillin alól való felmentéshez m. Beráchót 3:3; Mekilta Piszqa 
17, 160–161. sor (Lauterbach, 1.153); p. Beráchót 2:2, §5; Pesziqta Rabba 22:5.
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sőbb a rabbik úgy gondolták, hogy a nők a Tóra tanulmányozásának kötele-
zettsége alól is mentesek.52

Mindezek ellenére a rabbik nem értetek egyet abban, hogy milyen mér-
tékű tóra-ismeretet kell elsajátítaniuk a lányoknak. Néhányan úgy vélték, 
hogy nekik is tanítani kell a Tórát, általában elvárták tőlük, hogy a házasság-
töréssel gyanúsított asszonyról szóló részt megtanulják.53 Ezzel ellentétben, 
mások úgy érezték, hogy veszélyes a Tórát lányaiknak tanítani nemi tiszta-
ságukra nézve (akár az említett részt, vagy az egészet).54 Talán úgy gondol-
ták, hogy a fiúk és a lányok együttes tanítása szexuális erkölcstelenséghez 
vezethet, ami miatt a lányok nem is jártak iskolába. Az alapvető áldásokat 
és más, elengedhetetlen házi teendőket valószínűleg otthon sajátították el.55

Mindenesetre a kutatók többnyire egyetértenek abban, hogy a tannák 
(az első rabbik) a fiúk, és nem a lányok számára írták elő a Tóra oktatását.56 
A lányok a zsinagógákban és otthon tanulhattak, de általában a fiúknak ta-
nították a Tórát és annak felolvasását.57 Későbbi források szerint a nők azzal 
szereztek érdemet, hogy fiaikat a Tóra, férjeiket pedig a Misna tanulmányo-
zására küldték (b. Berachót 17a; Szóta 21a). Nem olvasunk nőkről, akik a rab-
bik hivatalos tanítványai lettek volna, ahogyan azt gyakran meg is jegyzik.58 
A rendszeres zsinagógai oktatás az iskolaihoz képest kevésbé volt technikás 
és fejlett, és még ha a Tóra alapszintű oktatása fejlesztette is azokat a felol-
vasáshoz szükséges képességeket, amelyek az egyszerű zsinagógai részvételt 

52 Így b. Kiddusín 34a (talán mert nem voltak elég képzettek hozzá).
53 A Tórával kapcsolatban lásd m. Nedárím 4:3 (Ben Witherington III.: Women in the Ministry of 

Jesus, i. m., 6); a házasságtörő asszony szakaszhoz lásd m. Szóta 3:4; p. Ḥagígá 1:1, §1.
54 Így m. Szóta 3:4. A hagyomány szerint a második rabbi, Eliezer ben Hürkánosz inkább azt akar-

ta, hogy égessék el a Tórát, mintsem hogy nőknek tanítsák (Numeri Rabba 9:48; továbbá George 
Foot Moore: Judaism in the First Centuries of the Christian Era, i. m., 128. oldalon a 4. lábjegyzet); 
felesége mégis jártas volt a Tórában (b. Sábbát 116ab). A nők szexualitásával kapcsolatos aggodalom 
odáig vezethetett, hogy „meg akarták védeni” őket a Tóra tanulmányozásától (lásd Judith Romney 
Wegner: Chattel or person? The Status of Women in the Mishnah, Oxford University Press, New York, 
1988, 161–162). Néhányan úgy gondolják, hogy ez csak a házasságtörő asszonyról szóló részletre vo-
natkozik (Judith Romney Wegner: Chattel or person?, i. m., 161), de talán elsősorban a halhatat-
lanságot is felölelő részekre gondolnak (főleg Támár, Potifár felesége és a midianita nők), bár ilyen 
történeteket hallhattak a zsinagógában.

55 Lásd Shmuel Safrai: Education and the Study of the Torah, i. m., 955.
56 U.o., hangsúlyozva, hogy ezt az Ószövetség késői könyvei, az apokrifok, Philón és Josephus is meg-

erősítik.
57 A második század végén élő palesztin zsidó ifjak tanításáról lásd (talán túlzás, vagy csak a tehe-

tős családoknak szánt), lásd m. Avót 5:21 (vö. Josephus Flavius: Önéletrajz 9–12; A zsidók története 
20,264–265).

58 Például Duncan M. Derrett: Jesus’s Audience: The Social and Psychological Environment in which He 
worked, Seabury, New York, 1973, 33 (a nők szerepét Jézussal szemben kivételesnek találja a Lk 8,2; 
10,42; és Mk 15,41 alapján).
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segítették, többre nem számíthattak a legtehetségesebbek sem.59

6. A nők nyilvános megszólalása

Amíg a nők több ókori nyilvános körben tanulhattak, addig a tanítás (és 
bizonyos körökben még a beszéd is) más lapra tartozott. A hagyományos 
athéni eszmény szerint a nyilvános szféra férfiak tere volt, míg a nőknek 
otthon kellett tevékenykedniük.60 Ez az eszmény továbbra is meghatározó 
maradt a hellenisztikus Egyiptomban, megjelenik a zsidó forrásokban is, 
jóllehet korlátozottabban.61 ,,A csend teszi a nőt széppé” – figyelmeztette 
ágyasát egy klasszikus hős (Szophoklész: Aiasz 239; Loeb Classical Library 
1:59).62 A hagyományos zsidó ideál szerint a férfiaknak kerülniük kellett a 
nőkkel való felesleges társalgást, hogy minimálisra csökkentsék a hűtlenség 
– vagy néhány szöveg szerint az ostobaság – kockázatát.63 Az effajta gon-
dolkodás hatásai továbbéltek, bár a klasszikus ideál a gyakorlatban sokat 
veszített erejéből az idők során.64

A Kr. u. első század elején Valerius Maximus hangsúlyozta, hogy az ősi 
szokás tiltotta a nők felszólalását nyilvános összejöveteleken, leszámítva né-

59  A zsinagógai tanulás contra iskolai oktatás kapcsolatához lásd Martin Goodman: State and Society 
on Roman Galilee, i. m., 74 (és szintén a 233. oldalon a 175. lábjegyzetnél).

60 Lásd például John Gould: Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in 
Classical Athens, JHS 100 (1980) 47; 50; Kenneth J. Dover: Classical Greek Attitudes to Sexual 
Behavior, in John Peradotto – John Patrick Sullivan (eds.): Women in the Ancient World: The Arethusa 
Papers, State University of New York, Albany, 1984, 143–158, 145.

61 A hellenisztikus Egyiptommal kapcsolatban lásd David C. Verner: The Household of God: The 
Social World of the Pastoral Epistles, Scholars Press, Chico, 1983, 38. Az ideálról a zsidó forrásokban 
lásd például Pszeudo-Phokolidész 215–216; Judith Romney Wegner: Chattel or person?, i. m., 18; 
150–153; Tal Ilan: Jewish Women in Greco-Roman Palestine, i. m., 128–129; az eszmény korlátaihoz 
lásd például Shmuel Safrai: Home and Family, in Shmuel Safrai – Menaḥem. Stern – David 
Flusser – W. C. van Unnik (eds.): The Jewish People in the First Century, i. m., 728–792, 752; David A. 
Fiensy: The Composition of the Jerusalem Church, in Richard Bauckham (ed.): The Book of Acts in 
Its Palestinian Setting, Eerdmans, Grand Rapids, 1995, 213–236, 225.

62  Hasonlóképpen Héra is elhallgatott Zeusz fenyegetésére, hogy megüti, ha nem így tesz (Homérosz: 
Iliász 1,565–569). A feleségeknek csendben kellet maradniuk, ha férjük dühöngött (Plutarkhosz: 
Conjugalia praecepta 37; Moralia 143C).

63 A tisztátlansággal kapcsolatban lásd például Sír 9,9; b. Berachót 43b, baraita; Nedarím 20a; p. Ḥálá 
2:1, §10; legalábbis néhány nő tiszteletbe tartotta ezt a gender-korlátozást (b. Éruvín 53b). Az ostoba-
sággal kapcsolatban, Isten megbüntette Antipászt, amiért törődött egy nő (jelen esetben felesége) 
beszédével (Josephus Flavius: A zsidók története 18,252–255).

64 A gyakorlatban való meggyengüléshez lásd például Emily Ann Hemelrijk: Masculinity and 
Femininity in the Laudatio Turiae, Classical Quarterly 54 (2004) 185–197. Még a lakomákon való elkü-
lönülés is eltűnőben volt a római előkelők köreiben (Dennis E. Smith: From Symposium to Eucharist, 
i. m., 208–209, 298. oldalon a 27. lábjegyzet; John E. Stambaugh: The Ancient Roman City, Johns 
Hopkins University, Baltimore, 1988, 207), noha a görögök szigorúbbak voltak (Cornelius Nepos: 
Híres férfiak, A nagy tábornokokról, Előszó 6–7). 
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hány egészen ritka esetet (3.8.6, jóllehet megfogalmazása azt sugallja, hogy 
ezzel a „szokással” már nem törődtek abban az időben). Megemlít néhány 
nőt is, akik felszólaltak a magisztrátusok előtt a római szokásjoggal szem-
ben (8.3).65 Ezt éppen azért teszi, mert szokatlan volt, és csupán három pél-
dát közölt.66 Ők olyan kivételes nők voltak, akik nőies természete és a hozzá 
kapcsolódó átlagos „szerénység” miatt nem tudtak hallgatni (8.3. praef.). 
Egyiküket férfiasnak hívták (8.3.1), a másikat meggondolatlannak tartották, 
illetve „szörnyetegnek”, akiből csúfot kell űzni (8.3.2).

Plutarkhosz kitart amellett, hogy a feleségnek a férjével való vagy a raj-
ta keresztül történő kommunikációra kell korlátoznia beszédét (Conjugalia 
praecepta 32; Moralia 142D). Ifjabb Plinius dicséri ifjú feleségét, amiért 
élvezte felolvasásait, amint titokban ott ült egy függöny mögött (Epistulae 
4.19.4). Megemlít egy kiváló szónokot is, aki ékesszóló leveleket olvasott fel 
feleségétől a nyilvánosság előtt, aki maga azonban nem lépett színpadra, 
hogy felolvassa azokat (Epistulae 1.16.6). (Plinius bizonytalanságát fejezi ki 
azt illetően, vajon a férj írta-e a leveleket felesége nevében, vagy a feleség 
valóban elsajátította az ékesszólást.) Egy erényes nő, feltehetően egy harma-
dik századi novellában, szívesebben hallgatja a férfit, „mivel úgy gondolom, 
illőbb, ha a nő csöndben marad, és a férfi válaszol, különösen férfiak tár-
saságában” (Heliodórosz: Aethiopica 1.21). A hagyományos „bölcsesség” úgy 
tartotta, hogy a nők szava megbízhatatlan.67

Olvashatunk olyan rendkívüli nőkről, akik a társadalmi akadályok el-
lenére is széles elismertségre tettek szert. Évszázadokkal Pál apostol előtt 
Aspasia állítólag retorikát oktatott, és úgy tartották, hogy maga Szókratész 
is tőle tanult.68 Évszázadokkal Pál után, a filozófus Sosipatráról úgy hírlett, 

65 Lásd főleg Stephen J. Simon: Women Who Pleaded Causes before the Roman Magistrates, Classical 
Bulletin 66 (1990/3–4) 79–81. Bruce W. Winter: Roman Wives, Roman Widows, i. m., 115 anélkül 
említi ezeket, hogy rámutatott volna arra, hogy maga a szerző is különlegesnek tekinti őket (noha 
Winter tudja, hogy valóban azok, lásd Uő: After Paul left Corinth: The Influence of Secular Ethics and 
Social Change, Eredmans, Grand Rapids, 2001, 135–136). Winter további nőket említ a bíróság előtt 
(176–179), és ismét anélkül, hogy említéset tenne arról, hogy ez kivételes volt.

66 Néha kényszer alatt szólaltak fel a nők a bíróság előtt (például Pesziqta Rab Kahana 15:9; Sír ha Sírím 
Rabba 5:16, §2) és talán nemükre való tekintettel különleges engedményeket is kértek vagy kap-
tak (Papyrus Rylands 114, 5. sor; Alkiphrón: Kurtizánok 4 [Bacchis Phrynéhez], 1:31, 4; vö. Lüsziász: 
Beszédek 32.11–18, §506–511). Ehhez hasonlóan, a nők kényszer alatt emeletek szót Marciusnál, 
hogy kímélje meg Rómát (Appianosz: Római történelem 2.5.3; Plutharkhosz: Coriolanus 34.2. Mégis, 
a mediterrán törvények előítélettel voltak a nőkkel, mint tanúkkal szemben (pl. Iusztinianosz: 
Institutiones 2.10.6; Josephus Flavius: A zsidók története 4.219).

67 Lásd például például Babriosz: Mesék 16,10; Avianus: Mesék 15–16; Phaedrus: Mesék 4,15; Fronto: 
Epistulae Greece 2,3 (egy nőnek íródott!).

68 A retorika tanításával kapcsolatban lásd Simon Hornblower: Aspasia, in Simon Hornblower – 
Antony Spawforth (eds.): The Oxford Classical Dictionary, i. m., 192, hivatkozva Szuda-lexikonra. 
Arról, hogy Szókratészt is tanította lásd Fronto: De Feriis Alsiensibus 3.5, amennyiben ez nem költői 
túlzás. Hornblower csak a Szókratésszel folytatott diszkussziót említi (Plutarkhosz: Periklész 24).
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hogy híres filozófus férjénél is bölcsebb volt (Eunapiosz: Vitae sophistarum 
466). Az asszony egy jónevű filozófiakatedra birtokosa volt (uo. 469).69 
Úgy vélték, hogy bölcsességét isteni kinyilatkoztatás révén szerezte, és 
nem a megszokott módon, ahogy a férfiak az akadémián (Eunapiosz: Vitae 
sophistarum 467–468). Még kiemelkedőbb a negyedik század végén, ötödik 
század elején élt filozófus, Hüpatia, aki Alexandria újplatonikus iskolájá-
nak vezetője lett.70 Néhány más, kiemelkedő nőhöz hasonlóan ő is híres 
értelmiségi lánya volt. Palesztinából már említettük Beruriát.

Az évszázadok adatai alapján Aspasia, Sosipatra, Hüpatia és Beruria in-
kább figyelemreméltó kivételeknek bizonyultak, mintsem olyanokak, akik 
az átlaghoz közelítenek. Már említettük, hogy a filozófiában képzetteknek 
viszonylag kis hányadát alkották nők, és ennél is jóval kevesebb tanítót talá-
lunk. A források gyakran számolnak be anyákról, akik otthon tanítják fiai-
kat, de a nők ritkán jelennek meg a nyilvánosság előtt hivatásos tanítókként, 
mint a tehetős családok által felfogadott bölcs tanítók vagy retorikai iskolák 
vezetői.71 Azzal a kevés, filozófiából képzett nővel ellentétben, valójában 
a nők alig tanultak olyan retorikai iskolákban, ahol a nyilvános megszóla-
lásra és a közéletre nevelték a fiatalokat. Eltekintve a radikális cinikusok-
tól (ahogy Kratész mondja Hipparkhiával kapcsolatban), akik elvben elis-
merték ugyan a nők férfiakkal való intellektuális egyenlőségét, de még ők 
sem javasolták a nyilvános és privát szféra határainak ledöntését, amelyek 
hagyományosan elkülönítették a legtöbb férfi és női tevékenységet. Amíg a 
gazdagság felkülkerekedhetett ezen az akadályon bizonyos közhivataloknál, 
ritkán történhetett meg tanárok esetében (akiknek tanítványokat kellett sze-
rezniük). Az inpsirált beszéd más lapra tartozik, az különbözött az egyszerű 
tanítástól.72

69 Szerinte szerzetesek általi mártírhalált halt.
70 Vicki L. Harper: Women in Phylosophy, i. m., 1626.
71 Így Bruce W. Winter: Roman Wives, Roman Widows, i. m., 115–116, hivatkozik Philostratus: Vitae 

sophistarum és Hemelrijk műveire, hogy az ilyen állásokban nincsenek nők. Talán tekinthetünk 
Aspasiara és Sosipatra kivételként, de egyikük sincs benne még csak a korai birodalom évszáza-
dában sem. Az elemi ismereteket oktatókat is kell zárnunk, így például az egyiptomi városokban 
kezdő görög nyelvet tanítókat, akik között elenyésző számmal voltak nők (Naphtali Lewis: Life in 
Egypt Under Roman Rule, i. m., 63.).

72 Az inspirált beszédre vonatkozóan lásd James G. Sigountos – Myron Shank: Public Roles for 
Women in the Pauline Church: A Reappraisal of the Evidence, JETS 26 (1983) 283–295. A szakrális 
beszédhez lásd Terence Paige: The Social Matrix of Women’s Speech at Corinth: The Context and 
Meaning of the Command to Silence in 1 Corinthians 14:33b–36, BBR 12 (2002) 231–233.
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7. Konklúzió

A kutatók nyugodt lelkiismerettel különbséget tehetnek az ókori szövegek 
Újszövetségre való alkalmazása és mai, eltérő kulturális helyzetünkre való 
újraalkalmazása között. Mindamellett úgy vélem, a legtöbben egyetértenek 
majd e központi állítások némelyikével, hogy a szóban forgó ókori források 
mire is mutatnak:

1) Vitathatatlan, hogy voltak művelt nők.
2) A nők sokkal kevésbé voltak képzettek, mint az azonos társadalmi 

osz tályhoz tartozó férfiak, és ez igaz a zsidók tóratanulmányozására 
is.

3) Az ókori társadalom ritkán engedte meg, hogy a nők tanító szerep-
hez jussanak.

Jóllehet az alkalmazhatóság talán még vitathatóbb lett, ez mégis olyan adat, 
amit egyes kutatók továbbra is felhasználnak, amikor megvitatják Pálnak 
Korintusban vagy Efezusban a nők hallgatására vonatkozó rendelkezéseit, 
illetve azt, hogy vajon ezeket a rendelkezéseket a mi kultúránkban is hason-
ló módon alkalmazná-e.
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FLAVIUS A ZSIDÓK TÖRTÉNETE 1–8-BAN

Athalya Brenner
University of Amsterdam

A humor nem feltétlenül vicces. A „vicces” és komikus dolgok idő-, hely- 
és helyzetfüggőek, illetve hatnak rájuk a közlő és a hallgató között feszülő 
észlelésbeli különbségek, valamint a személyes ízlés is. A humor vonatkoz-
hat tisztességtelen ügyekre („funny business”), valamint önmagunk freudi 
értelemben vett kiszolgáltatására és agresszió kirobbantására is. Ennek a 
humornak a meghatározása lehetővé teszi (a klasszikus freudi definíció sze-
rint jellegzetesen a nemekről, a szexualitásról és az alsóbb testi funkciókról 
szóló „viccekben” jelentkezik), hogy megértsük azt, hogy a „vicc” elmesé-
lője sokkal inkább árulkodik magáról, mintsem arról, akit pellengérre állít. 
A humornak ez a fajtája elfogult és tiszteletlen. Nem nevettet és még csak 
felüdülést sem okoz. Azonban mint minden humortípusnak, ennek is van 
nevelési szerepe: felszínre hoz valamit és elgondolkodtat.1

Josephus Flaviust ritkán hozzák összefüggésbe humoros személyiség-
leírásokkal. Ellenkezőleg: a kutatók nem tartják szórakoztatónak, hanem 
komor és fellengzős moralistának vélik. Nekem mégis úgy tűnik, hogy a 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Athalya Brenner: Are We Amused? Small and Big  
Differences in Josephus’ Re-presentations of Biblical Female Figures in the Jewish Antiquities 1–8, 
in Athalya Brenner (ed.): Are We Amused? Humour about Women in the Biblical Worlds, T&T Clark, 
London – New York, 2003, 90–106. Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó 
szíves engedélyével.

1 Sigmund Freud: Jokes and their Relation to the Unconscious, Longman – Penguin, London, 1976. Uő: 
Jokes as a Social Process, in the Collected Works, Vol. 8., Hogarth Press, London, 1905, 140–158.
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humor nyomaiért érdemes elővenni az ő újraírt elbeszéléseit a Biblia női 
történeteiről. A maga részéről láthatólag részrehajló (úgy tűnik, hogy a szer-
zői szándéktól való eltérés még ebben a korban sem lehetséges!) és minden 
bizonnyal leleplezi önmagát egy ma élő, iskolázott nő előtt. Kiderül majd, 
hogy Josephusnál és a Josephusról szóló humor utáni kettős érdeklődés 
hasznos lesz-e, és kínál-e valamilyen szórakoztatást.

Kezdjük egy olyan kérdéssel, amelyet már többen is feltettek: Hogyan 
tárgyalja Josephus a bibliai nőket? Többek között2 Betsy Halpern-Amaru,3 
Cheryl Ann Brown4 és Louis Feldman5 már rámutattak néhány kiemel-
kedő jellemzőjére.

Először is figyelembe kell vennünk, hogy Josephusnak a nőkről alkotott 
saját világnézete és azok társadalomban betöltendő szerepei a Biblia női 
alakjairól szóló elbeszéléseit nagyobbrészt kiszínezik, magyarázzák, és árul-
kodnak nézeteiről. Brown például azt írja:

Josephus nőkről alkotott álláspontjának megértését és kiértékelését lehetővé teszik 
önéletrajzi utalásai és munkáiban kifejezett véleménynyilvánításai, valamint az, hogy 
viszonylag pontosan ismerjük A zsidók története című munkája keletkezési idejét és cél-
közönségét. Tudjuk, hogy azért írt a jórészt görög-római közönségének, hogy pozitív 
fénybe állítsa a judaizmust, és arra ösztönözze a zsidókat, hogy abban a környezetben 
továbbra is kövessék az írásaikban lefektetett ősi életmódjukat.6

Josephus önéletrajzára és közönségének kérdésére később még visszatérünk 
(utóbbiról anélkül, hogy Brownt meg akarnám bántani, azt kell mondjam, 
hogy erről egyáltalán nincs egységes álláspont). Eközben Brown azon állí-
tását, miszerint Josephus közvetlenül és közvetetten is kifejezi a nőkkel kap-
csolatos nézeteit, jó példázza, hogy ellenzi a nők törvényszéki tanúságtételét 
(Ant. 4,219: „Nők ne lehessenek tanúk a nemüket jellemző felületesség és 
nyelveskedés miatt” [Révay József fordítása]; vö. Apión ellen 2,201).7

2 Lásd legutóbb Bärbel Mayer-Schattel: Das Frauenbild des Josephus: Eine sozialgeschichtliche und 
kulturanthropologische Untersuchung, Kohlhammer, Stuttgart, 1995.

3 Betsy Halpern-Amaru: Portraits of Biblical Women in Josephus’ Antiquities, JSS 39 (1988) 143–170. 
Uő: Women in Pseudo-Philo’s Biblical Antiquities, 83–106, in A.-J. Levine (ed.), Women Like This: 
New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World, Scholars Press, Atlanta, 1991, 83–106.

4 Cheryl Anne Brown: No Longer Be Silent: First Century Jewish Portraits of Biblical Women: Studies 
in Pseudo-Philo’s Biblical antiquities and Josephus’s Jewish Antiquities, Westminster/John Knox Press, 
Louisville, 1989).

5 A legutóbbi munkákhoz lásd Louis H. Feldman: Josephus’s Interpretation of the Bible, University of 
California Press, Berkeley, 1998); Uő: Studies in Josephus’ Rewritten Bible, Brill, Leiden, 1998.

6 Brown: No Longer Be Silent, i. m., 215.
7 Erre Whiston megjegyzi, azt gondolom, meglehetősen engedékenyen: „Máshol soha nem figyel-

tem fel rá, hogy a zsidó vezetésben a nők törvényes tanúságát nem fogadják el a bíróságokon. A 
Pentateuchus egyetlen kézirata sem mondja ezt szó szerint. Nagyon valószínű azonban, hogy ez az 
írástudók és farizeusok értelmezése volt, illetve Josephus korában a zsidók gyakorlata.” Whiston 
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Ennek a világnézetnek megfelelően Josephus olykor redukálja a nők sze-
repét, hogy a férfiakhoz képest lekicsinyítse őket azokban a történetekben, 
amelyekben szerepelnek. Ezt különféle módon éri el. A kinyilatkoztatáso-
kat és a gyermekek névadását például átruházza az asszonyokról a férjekre 
(Sára és Ábrahám esetében: Ant. 1,197–198; 213–214;8 illetve Izsák és Rebeka 
esetében:9 Ant. 1,257), vagy nem közli a nők megszólalásait, ahol a Biblia va-
lójában szót oszt nekik. Josephus például nem hagyja, hogy Celofhád lányai 
beszéljenek, és igazából alig van nyoma női neveknek vagy nőktől jövő kez-
deményezéseknek. Ahelyett, hogy a teljes bibliai történetre utalna (Szám 27 
és 36 közötti rész), elhagyja a Szám 27 elbeszélését és csak röviden érinti a 
Szám 36 fejezetét, aminek témája a férfiak aggodalmai a leányági örökösö-
déssel kapcsolatban:10

Midőn egyszer Manasszé törzsének legelőkelőbbjei Mózeshez jöttek és bejelentették 
neki, hogy egy törzsükből való kiváló családapa, név szerint Celofhád, meghalt és nem 
maradt utána fiúörökös, s megkérdezték, vajon a hagyatékot leányai kapják-e, ezt vála-
szolta: „Ha törzsrokonai közül mennek férjhez, akkor magukkal vihetik a házasságba 
örökrészüket; de ha más törzsből választanak férjet, akkor az örökrész maradjon meg 
az atyai törzsnél.” Ezzel a rendelkezésével úgy döntött, hogy mindenkinek az örökré-
sze mindig maradjon a saját törzsénél. (Ant. 4,174–175)11

Most visszatérek ahhoz a témához, hogy Josephus a Bibliában megneve-
zett nőket névtelenné teszi. Eközben, hadd jegyezzem meg, hogy az efféle 
minimalizálás összhangban van a női engedelmesség, szüzesség és elzár-
kózás hellenisztikus eszméivel.12 A hellenisztikus vagy római motívumok-
kal összhangban a (bibliai elbeszélésben) szép és okos (1Sám 25) Abigélből 
erényes asszonyt farag (Ant. 6,297). Dávid helyzete bővebb tárgyalást kap, 
hiszen Josephus részletesen elmagyarázza, hogyan védte meg Nábál juha-

fordítása széles körben elérhető az interneten. A következő webhelyet használtam: http://www.ccel.
org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM 

8 Halpern-Amaru: Portraits.
9 Randall D. Chesmutt: Revelatory Experiences Attributed to Biblical Women in Early Jewish 

Literature, in Levine (ed.): Women Like This, 107–126 (121. oldalon a 41. lábjegyzet irodalommal, va-
lamint a 122. oldalon a 48. lábjegyzet).

10 A Josephus idézetek magyar forrása: A zsidók története, Renaissance, Budapest, 1946. Fordította: 
Révay József. Az angol eredeti tanulmányban, ahol máshol nem jelöli a szerző, minden idézet for-
rása az Ant. 1–4-ből: Louis H. Feldman: Flavius Josephus: Translation and Commentary. III. Judean 
Antiquities 1–4 (ed. Steve Mason; Leiden: E.J. Brill, 2000). Az Ant. 5–8 idézetek forrása: Henry St. 
John Thackeray: Josephus (LCL; London: Heinemann; Boston, MA: Harvard University Press, 
1950), v. Amikor pedig William Whiston fordítását használja, megfelelő módon jelzi.

11 Miközben Feldman kommentár nélkül hagyja a lányok nevének elhagyását, a Szám 27 (a lányok 
Mózes elé járulnak, kérdés, Isten ítélete) elhagyásáról a következőt írja: „Josephus teljesen elhagyja 
ez a jelenetet, talán azért, mert kisebbítené Mózes bírói jogát” (Mindkettő a 391. oldalon). Ki tudja?

12 A hellenisztikus világnézetben az önérvényesítés és a függetlenség nemkívánatos vonások voltak a 
nők számára. Vö. Halpern-Amaru: Portraits; Chestnutt: Revelatory Experiences.
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it és tulajdonát (a bibliai elbeszélésben a jogigény jóval rövidebb és kissé 
megalapozatlan), nem is beszélve további kiegészítésekről. Mindenesetre 
Abigélnek sikerül megtartania beszédét (Ant. 6,303–304). Mégis, úgy tűnik, 
hogy Josephus nincsen tudatában a maga rekonstruálta történet belső hu-
morának, amikor Abigélt erényes nővé lépteti elő. Itt a vonatkozó szöveg 
(Ant. 6,308):

Nem sokkal utóbb magához hívatta Nábál feleségét, hogy feleségül vegye. Ez ugyan 
azt felelte a követeknek, hogy nem méltó erre a tisztségre, sőt nem érdemli meg, hogy 
lábait is érintse. De azért hódolattal elment Dávidhoz és Dávid feleségül vette szerény-
ségéért, tisztességéért és szépségéért.

Már a bibliai történet is sikeresen egymás mellé helyezi Abigél Dávidhoz 
intézett, alázatos válaszát és annak eredményét, hogy méltatlan az ő tisz-
teletreméltó szándékaihoz (1Sám 25,41), mivel gyorsan fölegyenesedett és 
felszállt szamarára, és még arra is volt ideje, hogy öt kísérő szolgálólányt 
előállítson (42. vers). Ez a kép – a sietség, hogy nem feledkezik meg szolgá-
lóiról (szemben az alázatos szóbeli válasszal) –, az össze nem illő verbális és 
a nonverbális viselkedés derültséget okozna,13 ha egy intelligens, fortélyos, 
önálló és szemrevaló nőre alkalmazná. De erényes asszonyként, aki „ösz-
szes szolgálójával” jön, ahogy Josephus ábrázolja (talán azért, hogy kimu-
tassa: Abigél méltó Dávidhoz), ez biztosan dekonstruálná Abigél újonnan 
felfedezett erényét, amely ellentétben áll korábbi, öncélú viselkedésével. 
Josephusnak szüksége van Abigélre, hogy a hellenisztikus női ideálokhoz il-
leszkedő szerény nővé tegye, aki méltó Dávidhoz, de Josephus változtatásai 
humorossá teszik Abigél alakját, furcsa, oda nem illő értelemben.

Josephus él a választás jogával, hogy melyik bibliai anyagot veszi fel 
munkájába, mivel egészíti ki azt és milyen részt hagy el belőle. Debora jó 
példa erre (Ant. 5,200–209). Josephus nem beszél költői, bírói és katonai ve-
zető szerepéről, a prófétai szerepkört azonban meghagyja neki, így azonban 
csorbítja és leszűkíti bibliai portréját.14 Úgy tűnik, hogy míg nehézsége van 
a női vezetőkkel,15 addig a prófétával nincs baja. Ugyanakkor Bárák szerepét 

13 Moshe Garsiel: Wit, Words, and a Woman: 1 Samuel 25, in Yehuda T. Radday – Athalya Brenner 
(eds.): On Humour and the Comic in the Hebrew Bible, Almond Press, Sheffield, 1990, 161–168.

14 Brown: No Longer Be Silent, 71–81, 81–82.
15 Vö. megjegyzését Salome Alexandráról, akinek nem nőkhöz illő dolgai voltak. Azzal vádolja, hogy 

„asszonyhoz nem illő hatalomvágya” volt (Ant. 13,431). Lásd még Jan Willem van Henten: The 
Two Dreams at the End of Book 17 of Josephus Antiquities, in Jürgen U. Kalms – Folker Siegert 
(eds.): Internationales Josephus-Kolloquium Dortmund 2002, LIT, Münster, 2003, 78–93.
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felnagyítja (Ant. 5,209–210),16 mivel a nőknek nem lehet hatalmuk a férfiak 
felett.17

Josephus azonban aligha következetes a női alakok tárgyalásában. 
Feltűnő, hogy több alkalommal kiterjeszti a Biblia női szerepeit – amikor 
valamilyen okból jóváhagyja őket, mint ahogy az én-dóri médium eseté-
ben is (Ant. 6,327–342, szintén kifejezetten egy másik beszédben [340–342], 
vö. 1Sám 28).18 A kérdés az, hogy amikor ez bekövetkezik, vajon a női alak 
hangsúlyosabb lesz-e, vagy ellenkezőleg, a szöveg bővülésével valamiképpen 
tovább gyengül. Elméletileg és feltehetően a bővítés ugyanazt a célt szol-
gálhatja, vagy ugyanolyan leértékelést eredményezhet, mint a minimalizá-
lás. Tény azonban, hogy amíg Josephus megtagadja a beszédet a Biblia né-
hány alakjától, addig másoknak többet enged meg – így például Mikálnak, 
amikor segít Dávidnak elmenekülni Saul elől (Ant. 6,215–219; vö. 1Sám 19), 
vagy amikor megfeddi Dávidot, amiért szemérmetlen önfeledtséggel tán-
colt a frigyláda előtt (2Sám 6; vö. hogyan állítja helyre Dávid szerénységét, 
és Mikál mit tesz az 1Krón 15-ben, aztán lásd az Ant. 7,86–89). Mi történik 
Josephus szövegében? Az egyes esetek részletes elemzésén túl helyénvaló-
nak tartok lefektetni néhány általános irányelvet, hogy miként olvassuk 
Josephust, amikor a Biblia nőalakjairól ír.

Josephus egymásnak ellentmondó tendenciái – egyrészt a női szere-
pek maximalizálása, másrészt azok minimalizálása – bizonyos női alakok 
felértékelését és mások démonizálását eredményezhetik. Ha megkockáz-
tatom azt a kérdést, (poszt)modern csipkelődésemmel megspékelve, hogy 
mit gondolhatott a szerző, akkor úgy tűnik, Josephus arra érezhetett kísér-
tést, hogy egy jó, regényszerű elbeszélést kínáljon a vele azonos társadal-
mi osztálynak, és talán még az azonos etnikai/vallási eredetű olvasóknak 
is. Hellenisztikus stílusú nevelésről lévén szó, eszköze a szórakoztatás, s ez 
néha erősebb motiváció Josephus számára, mint a női alakok és a nőiesség 
valamiféle határozott elismerése – legalábbis a férfi erények és a férfi veritas 
ideáljával összehasonlítva.

16 Brown: No Longer Be Silent, 74–75.
17 Brown: No Longer Be Silent, 82.
18 Brown: No Longer Be Silent, 190–205 az én-dóri boszorkányról [sic] az Ant. 6,327–342-ben, ahol a 

szövegben szereplő nőt „boszorkánynak” nevezi, de Josephus ábrázolásáról azt mondja, hogy a bo-
szorkány az erények megtestesítője. Távolról sem tulajdonítható neki semmi negatív. Brown azt 
gondolja, hogy a divináció (jövendölés) általánosságban elfogadható volt Josephus olvasói számára. 
Mindenesetre a médiumot erősen úgy festi le, mint egy dajkát, mint aki Sault táplálja (198–200), az 
ábrázolás pedig emlékeztet Nátán Dávidnak elmondott példázatára, a szegény ember vendéglátásra 
adott juháról (2Sám 12). Brown szerint a médiumnak ez az elnyújtott ábrázolása a hallgatóság ver-
sengését váltja ki és apológia a nem zsidók felé a zsidósággal kapcsolatban. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy Josephus hogyan zárja az átírt történetet (Ant. 6,345).
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Ezekből a premisszákból kiindulva szeretném leírni:

1) A Kr. u. 1. sz. irányzatainak és céljainak keresztüzében és a meg-
lehetősen jól ismert geopolitikai helyzetben A zsidók története 1–8-
ban Josephus sikeresen átalakít néhány alakot sztereotíp női alakká, 
hogy hallgatólagos célközönségét megnevettesse, akik feltételezhe-
tően férfiak voltak.

2) Olvasóként hogyan érthetjük meg, hogy Josephus zsidó-hellenisz-
tikus férfiként miként dekonstruálja magát azzal, ahogyan ír: egyes 
biblai női szerepekből lefarag, másokat kibővít, általánosságban 
pedig hagyja, hogy nemi és kulturális fogalmai áthassák a Biblia 
történeteinek újraírását. Így szembehelyezkedhetünk Josephus pró-
bálkozásaival, hogy a bibliai női alakok kárára mókázzon, és ezzel 
az elképzelhető legjobb freudi módszerrel leleplezzük előítéleteit: 
Josephus átfordítja aggresszióját azzal, hogy kigúnyolja a másikat. 
Vagy pedig saját megfontolásaink szerint mégsem…

Érdemes megemlíteni, hogy Josephus néha sikeresen alkalmazza az élcelő-
dés fortélyait, különösen akkor, amikor csak apró módosítást végez a bib-
liai történeten vagy az újraírt anyagon. A parányi változtatás technikája – 
amelyet joggal nevezhetnénk, mégha anakronisztikusan is, minimális vagy 
minimalista transzformációnak –, olyannyira sikeres, hogy szinte észrevét-
len, és sokkal sikeresebb, mint a nagyobb eltérések a bibliai szövegtől (ahogy 
Celofhád lányai vagy Debora esetében). Mindenesetre a nagyítás és a zsugo-
rítás technikáit – kisebb nagyobb mértékben – különböző helyeken alkal-
mazza. A korábbi elemzések ellenére mindkettő nagyobb figyelmet érdemel 
a humor szemszögéből, amikor a szerző feltételezett leleplező szándéka az 
olvasó szemüvegén keresztül átalakulhat önlelepleződéssé.

Nézzünk meg néhány tematikus példát, melyek bemutatják Josephus 
sztereotípiáit, akár kicsiben, akár nagyban – ahogy éppen az esetek diktál-
ják. Bár a példák kizárólag A zsidók története 1–8-ban fordulnak elő, a tech-
nikákat írásaiban más írásaiban is megtaláljuk, így megmutatkoznak a nők 
visszatérő tulajdonságai.

1. A nők divathoz kapcsolódó sztereotípiái:  
versenytársak és hízelgést kedvelők

A nőket annyira foglalkoztatják a ruhák és az ékszerek, hogy ez az érdeklődés 
rosszra vagy jóra is vezetheti őket. Ezért Ábrahám szolgájának Rebekához 
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intézett hosszú beszédét (Ter 24) Josephus még részletesebben kidolgozta 
(Ant. 1,246–255), hogy megragadja Rebeka figyelmét. Ez az ő esetében ugyan 
szükségtelen, de kétségtelenül felidéz más női vonásokat is, s ez összhang-
ban van Josephus szándékával, aki csökkenteni akarja Rebeka szerepét (lásd 
fentebb).

Hasonlítsuk össze a bibliai szöveget Josephus elbeszélésével! Az éksze-
rek/cicoma motívuma dőlten szerepel. Álljon itt először a bibliai szöveg!

Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére 
való két karperecet, tíz aranysekel súlyút, és ezt kérdezte: Kinek a leánya vagy? Mondd meg 
nekem, van-e számunkra hely éjszakára apád házánál? Ő azt felelte: Betúél leánya va-
gyok, Milká fiáé, akit ő Náhórnak szült. Azt is mondta neki: Van nálunk bőven szalma 
is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor az ember meghajolt, leborult az ÚR előtt. 
[…] A leány pedig elszaladt, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt.

Következzék most az Ant. 1,249–250 magyar fordítása, szintén dőlt betűvel 
állnak a legfontosabb jellemzők, az ékszerek és azok, amelyek körbeveszik 
azokat:

Aztán elővett egy nyakláncot és egyéb ékszereket, amikkel a leányok szeretik ékesíteni magukat 
és felajánlott neki jutalmul a vízért és egyúttal tisztelete jeléül; illett, hogy ilyen jutalmat nyerjen, 
mert sokkal szívesebb volt, mint a többi leány. Egyúttal megkérte, hogy szállást vehessen 
otthonában, mivel az éjszakat miatt nem utazhatik tovább. Ezenfelül nagyon értékes 
női ékszereket visz magával és ezeket sehol sem tudná jobban biztonságba helyezni, 
mint olyan embereknél, amilyenek ő és szülei.

Helyesen jegyzi meg Feldman, hogy Josephusnál a szolga ékszer-ajándé-
ka kisebb, és valamiképpen kapcsolódik a vendéglátás iránti kérelemhez. 
A kutató feltételezi, hogy mindkettő a hellenisztikus szokásokhoz kapcso-
lódik.19 Nem veszi azonban észre, hogy ebben a rövid jelenetben a divat/
ékszerek szeretete kapcsolódik a női rivalizáláshoz (a kútnál vizet merítő 
lányok szerepének a kiterjesztésén keresztül is, Ant. 1,246). Mindenesetre, 
bár Josephusnál az ajándék kisebb, mégis kétszer kerül említésre, míg a 
jelenet bibliai elbeszélésében csak egyszer (magában ebben a jelenetben). 
Nehéz nem azt feltételezni, hogy Josephus beillesztett még egy „kísértést”, 
hogy Rebekát lekötelezze, mivel további ékszerekre/cicomára utal. Rebeka 
pedig hazasiet, stb. A kettős említés és az ékszerek összekapcsolása a ven-
déglátással szinte észrevétlen változások az olyannyira terjengős és ismét-
lődéssel teli történetben, amely éppen a kifinomultsága miatt lesz hatásos. 
A Bibliában Rebeka erkölcsös marad, Josephus azonban lefokozza, és teszi 
azt továbbra is élete elbeszélésének folytatásában. Mellesleg – és anélkül, 

19 Feldman: Judean Antiquities, 98–99.
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hogy kifejezetten belemennénk abba, hogy a fordítás mennyire hűséges a 
forráshoz, a hozzáférhetőség szintjéhez és egyéb érdemekhez, – úgy tűn-
het, hogy Josephushoz hasonlóan az angol fordítókra is hatottak a saját el-
képzeléseik: a fordításaikban található apró különbségek tükrözik, hogyan 
gondolkodtak a nőkről, a divatról és a kollegialitásról. Ezen azonban nem 
kell meglepődni, csak tovább szórakozni rajta, legalább is a női olvasóknak.

És mi a helyzet Dinával? Ő nem egyszerűen csak azért „megy ki”, hogy 
„szétnézzen a vidék leányai között” (Ter 34,1), hanem hogy megnézze divatos 
ruháikat vagy díszeiket (Ant. 1,337).

Kérem, ne értsenek félre! Josephus jobbára pozitív szereplőnek látja 
Rebekát, hiszen segíti Jákobot, hogy hozzá jusson örökségéhez (bár ismét 
hangsúlyozom: szerepe, jóval csekélyebb Izsákénál). Továbbá ellentétben 
más zsidó forrásokkal és talán magával a bibliai szöveggel is, Josephus nem 
hibáztatja Dinát azért, ami vele történt, csak mert „kiment”. De mégis gon-
doljunk bele, hogy a női cicomák bekerültek a bibliai történetekbe, ahol ere-
detileg vagy nincs szerepük, vagy fel sem tűnnek.

2. Női kíváncsiság

A nők rendkívül kíváncsiak. Egy mondatban összefoglalva: „Lót felesége, 
aki visszatekintett, mikor a városból kivonultak és túlságosan kíváncsian 
szemlélte a pusztulást, ámbár Isten ez határozottan megtiltotta, sóoszloppá 
változott” (Ant. 1,203). A Biblia nem említi a folyamatos visszatekingetést 
vagy a kíváncsiságot, ami az asszony sajnálatos sorsát okozza (Ter 19,26), de 
a későbbi zsidó hagyományokban megjelenik a szinte univerzális női kíván-
csiság motívuma Lót felesége és Éva mellett vagy éppen ellenük. Két látszó-
lag magától értődő kiegészítés – ismétlődő cselekvés egyetlen, mozzanatos 
cselekvés helyett, amely értelmezést ad – teljesen új címkét eredményez. 
Feldman megjegyzése, miszerint ez a figyelmeztetés „josephusos” módja, 
hogy ne ártsuk bele magunkat Isten dolgába,20 a legjobb esetben is csak fel-
tételezésen alapul. A női sztereotípiák eredményes bevezetése és azok eset-
legesen végzetes következményei azonban rendkívül sikeresek.

3. A nők megbízhatatlansága és könnyelmű szexualitása

A nők érzékien gyanúsak, könnyelműek, megbízhatatlanok. Ádám későbbi 
nyomorúságát Éva tanácsa okozza (Ant. 1,49). Bálám kiragadott történeté-

20 Feldman: Judean Antiquities, i. m., 77.
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ből megtudjuk, hogy a próféta miként tanácsolta Báláknak, hogy fiatal nő-
ket használjon fel az izraeliták elcsábításához, kapcsolódik ugyan a Szám 
25 két rövid szakaszához, de hozzá tesz egy szép hosszú novellát is a sikeres 
megkísértésről (Ant. 4,126–151). A bűnös, törzsön kívüli házasságok öröme-
iről szóló túlságosan érzéki nyelvezetű leírást úgy kell olvasnunk, hogy az 
egyáltalán nem volt ismeretlen a szerző számára. Kétségtelen, az elcsábított, 
buja fiatalembereket kritika éri. Mindazonáltal beszédes, hogy a fiatal [sic] 
idegen nőket úgy ábrázolja, hogy szinte rohannak csábítani. Ez talán egy 
férfi rossz útra tévedt fantáziája lehet, mert a fantáziák általában ilyenek?

4. A nő vonzerejének forrása a testi szépség

Mi tesz egy nőt ellenállhatatlanná és szerethetővé a férfiak számára? 
Természetesen testi szépsége. A Bibliában a testi szépség szokásos említése, 
mint például „szemrevaló”, „szép”, vagy kétszeresen az (Ráhelről például a 
Ter 29,17 azt mondja: „szép termetű és szép arcú”), Josephus számára nem 
elegendő. Ha kis mértékben is, de kiterjeszti ezt és túlzó kifejezéseket hasz-
nál. Így a szép nők, mint Batseba nem csupán „nagyon szépek” (2Sám 11,2), 
de Josephus számára Batseba szépsége „minden más nő szépségét felülmúl-
ja” (Ant. 7,130). Támár, Dávid lánya, oly gyönyörű, hogy még „a legszebb 
nőknél is szebb” (2Sám 13; Ant. 7,162). Abiságról is a legnagyobb dicséret 
hangján szól (Ant. 7,343: „páratlanul szép”), aki valóban igen szép volt (1Kir 
1,4). Mivel azonban Abiság legalább az egyharmadát teszi ki a felsőbb osz-
tályba sorolt nőknek Josephusnál, Hófehérke mostohaanyjával megkérdez-
hetjük, hogy „Ki a legszebb közülük?” Azt pedig nehéz felfogni, hogy egy 
olyan szemrevaló nő szépségét, mint Abigél, Josephus alárendeli erényessé-
gének és bölcsességének, hiszen külsejét szinte a legvégén veti oda, amikor 
Dávid el akarja őt venni férje szerencsétlen halála után (Ant. 6,308). Az is 
elképzelhető, hogy ez a fordulat azért került a szövegbe, hogy megerősítse 
Dávid átalakulásának arculatát (lásd fentebb).

Továbbá azokat a nőket, akiket a Biblia nem nevez szemrevalóknak, azo-
kat Josephus indok nélkül egyetlen tollvonással azokká teszi. Így Sámson 
anyját is, akiről a Biblia nem jegyzi meg, hogy szép volt (Ant. 5,276; szemben 
Bír 13). Valamint a Bírák könyvében a leviták rendjéből való ember szegény 
feleségét, akit ura szépségéért „szenvedélyesen szeretett” (Ant. 5,136), és 
akinek szépségét a benjaminiták is megcsodálták és erőszakot akartak el-
követni rajta (Ant. 5,143), holott a bibliai szöveg kifejezetten homoszexuális 
együttlétre való vágyakozásról beszél (Bír 19,22).
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5. A nők gyermetegek, ha nem éppen túl gyermekiek

A nők (olyanok, mint a) gyerekek, kétségkívül örök kiskorúak. Így Jefte en-
gedelmes lánya „gyermek” (Ant. 5,266), nagyon fiatal, szemben a Bibliában 
meg nem határozott korával (Bír 11), ahol az a benyomásunk, hogy ő inkább 
egy fiatal, házasságra érett leányzó, semmint gyermek. Egy lány magától ér-
tetődően gyermeki? Ez szinte észrevétlen leminősítés, különösen azért, mert 
lehet azzal érvelni, hogy a „gyermek” egy becéző kifejezés, de feltétlenül hí-
zelgő egy felnőtt nőt kiskorúként kezelni, legyen az akár egy fiatal felnőtt 
is? Josephus számára még Rút is gyermek (Ant. 5,324), ami még negatívabb, 
mint a rendre utasító „leányom” szó, amit Boáz alkalmaz, hogy megszólítsa 
Rútot (Rút 3,10.11). Josephus a kettejük közt zajlódó hatalmi, nemi, valamint 
osztálybeli különbségek bonyolult játékát rendkívül egyértelművé teszi.

6. Női autonómia?

A függetlenség nem kívánatos érték. A zsidók történetében az önálló nőket az 
fenyegeti, hogy a „szajha” címkét aggatják rájuk. Ezt látjuk például Delila 
esetében is (Bír 16 szemben az Ant. 5,306–307 szakasszal), amely egy apró, de 
fontos kiegészítés. Hadd fűzzem hozzá, hogy amennyiben Josephus Biblia 
utáni (korai „rabbinikus”) midrásra támaszkodik, változtatásai tudatos vá-
lasztást tükröznek. Olyan világnézetről árulkodnak, amellyel valószínűleg 
szórakoztatta önmagát, valamint a midrást művelőket és a szövegből kiraj-
zolódó hallgatóságát is.

7. Női bölcsesség

Mikortól fogadható el a női bölcsesség? Amikor a nők megöregszenek, 
és feltehetően már nem élnek nemi életet, nem csak anyák, hanem olyanok, 
akik az anyaságon már feltehetően és meglehetősen rég túl vannak. Így két 
bölcs asszony kapcsolódik Dávidhoz és Joábhoz (2Sám 14; 20), akik éltesebb 
korúak (Ant. 7,182) és öregek (Ant. 7,289). Olyan részlet ez, amely teljes mér-
tékben hiányzik a bibliai elbeszélésekből. A viszonylag előrehaladott életkor 
és a bölcsesség összekapcsolódása a héber Bibliában azonban széles körben 
alkalmazható a férfialakokra. Mindenesetre különösnek tűnik Josephus 
azon egyértelmű igénye, hogy oly módon öregítse a bölcs nőket, hogy az 
életkori tényezőt hozzáadja bibliai profiljukhoz. Olyan ez, mintha a (felté-
telezett vagy képletes) anyaság önmagában nem lenne elég a vészjósló női 
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szexualitás megszüntetéséhez. Azonban ha a nő már megöregedett, akkor 
már bölcs is lehet, akár a férfiak.

8. Lélegzethez sem jutó csodálat

Josephus a bibliai leírást az eltúlzással is ki szokta bővíteni. Idézzük csak fel, 
hogy Sába királynője milyen nevetségessé teszi magát, amikor Salamonról 
áradozik (Ant. 8,164–175). A Bibliában (1Kir 10 = 1Krón 9) a király iránti cso-
dálata nyilvánvalóan nem elegendő, jóllehet méltóságteljesebb. Így a király-
nő hétköznapi nővé válik, nem lesz különleges példa vagy államfő, ezáltal 
Salamon jobban megdicsőül annál, mint azt a bibliai szöveg szavatolná.

9. Szüzesség

Josephus a tisztes szülők hajdonjaival kötött házasságot javasolja: „Ha az if-
jak elérték a házasulandó kort, vegyenek feleségül szabad hajadonokat, akik 
tisztes szülőktől származnak. De aki nem akar hajadont feleségül venni, az 
nem veheti feleségül más volt feleségét sem, ha elcsabította, nehogy meg-
bántsa az asszony első férjét.” (Ant. 4,244; vö. Apión ellen 2,199–203). Ahogy 
Feldman helyesen megjegyzi, Josephus itt egy bibliai tanácsot tesz kötele-
zővé (Lev 21,7), amellyel éppúgy kötelezte azokat, akik nem voltak papok, 
mint magukat a papokat.21 Továbbá Josephus összekapcsolja a szüzességet 
és a társadalmi rendet, ezáltal túllép a Biblia házasságra vonatkozó törvény-
kezésén (vö. MTörv 22,13–29). A szüzesség az erényesség iránymutójává vá-
lik, ez pedig eltúlozza a bibliai nézőpontokat.

Ennek az alapelvnek kiváló narratív példája a szerelmi vallomás. Saul lá-
nya, Mikal olyan nő, akinek van bátorsága beleszeretni egy férfibe és kimu-
tatni neki szerelmét (azt gondolom, hogy az Énekek éneke női alakján kívül 
ezzel egyedül van a Bibliában), és végül is még szűz, amikor szerelembe esik 
Dáviddal.

„… [Dávidot] nemcsak a nép tartotta nagyra páratlan dicsősége miatt, hanem Saul ha-
jadon leánya is szerelemre lobbant iránta. Vonzalma úgy elhatalmasodott rajta, hogy 
végül már nem tudta titkolni és atyjának is fülébe jutott. […] azoknak, akik leánya 
szerelméről értesítették, azt mondta, hogy szívesen feleségül adja leányát Dávidhoz.” 
(Ant. 6,196–197)

21 Feldman: Judean Antiquities, 422. Nem értek egyet Feldmannal, ugyanakkor Josephus maga úgy 
véli, hogy a rendelkezés csak kedvezni akar, tekintettel arra a mondatra, hogy „aki viszont nem akar 
hajadont feleségül venni…”. Ez egyszerűen a gyakorlat elismerését jelenti, nem pedig olyasvalami, 
ami – Josephus szerint – egy kiterjesztett férfiúi kötelesség kellene, hogy legyen.
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Itt a bibliai szöveg összehasonlításul:

„Saul leánya, Mikal azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő he-
lyeselte a dolgot.”

Figyeljük meg Josephus motívumainak összeolvadását ebben a kibővített 
szakaszban: Mikalt névtelenné teszi – egy időre. A szüzesség pedig össze-
kapcsolódik egy másik női jellemvonással, az „elrejthetetlen” szerelemmel, 
ami furcsa, hiszen a Bibliában a férfiak sokkal erőteljesebben szerelmesek, 
mint a nők. Illeszkedik azonban ahhoz a világnézethez, amely a férfiaknak 
tulajdonítja az önkontroll és az erős jellem sztoikus ideálját, míg a nőknek a 
saját önző vágyainak kielégítését, és a gyengeséget.

10. Női viselkedésre alkalmazott férfi féltékenység

Köztudott, hogy a szóta istenítélet, ahogy az a Szám 5,11–31 szakaszban sze-
repel, a Misna vonatkozó traktátusa (m. Szóta 9,9, ahol az istenítéletet va-
lójában eltörölték) ellenére sem volt működőképes iránymutatás. Josephus 
bővebben, mondhatni, szinte élvezettel tárgyalja ezt a témát (Ant. 3,270–273; 
idézve: 271 és 273).

„Hogyha az asszony bűnt követett el tisztessége ellen, ficamodjék ki jobblába és da-
gadjon meg alsó teste úgy, hogy belehaljon, viszont ha férjében a túlságos szerelem 
és az ebből fakadó féltékenység miatt támadt alaptalan gyanú, ettől számított tizedik 
hónapra fiat szüljön neki. [...] Már most, ha az asszonyt hamisan vádolták meg, akkor 
teherbe esett és kellő időben fiat szült.”

Josephus egyértelműen elmagyarázza és hozzáteszi a Bibliában szereplő férj 
féltékenységéhez, hogy a férj a felesége iránt érzett túlzott szerelme miatt kez-
deményezi az istenítéletet (Ant. 3,271). Josephus lebuktatja magát

a) azzal, hogy tíz hónapra (!) várja a fiúgyermek megszületését, mivel 
az újrakezdett házasélet egyértelmű bizonyítéka a nő ártatlanságá-
nak;

b) beszédes a rákövetkező szakaszban található elszólása is (Ant. 
3,274), ahol a házasságtöréssel kapcsolatos nyugtalanságát az indo-
kolja, hogy az apaság szempontjából lehetnek-e a férjnek törvényes 
gyermekei.

Az igazat megvallva, Josephusnak nehéz bibliai szakaszt kell megmagyaráz-
nia (Mi történik a nőkkel a Számok könyvében leírt istenítélet során?), vala-
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mint, ha a nő házasságtörő volt, össze kell hangolnia sorsát más bibliai tör-
vényekkel, amelyek a házasságtörésre halálbüntetést rónak ki. Ugyanakkor 
Josephus átdolgozása és az önkéntelen halál ideillesztése, a szerző túlságo-
san fanyar élvezkedését sejteti, így nehéz figyelmen kívül hagynunk.

11. Nők erkölcsi megtisztítása a férfiak kimentésére

Önmagában nem meglepő és mégcsak nem is megmosolyogni való, hogy 
Josephus fokozott erőfeszítéseket tesz azért, hogy a végső fokig kidolgozza a 
férfiak kiválóságát vagy erényeit a nők rovására, mint ahogy azt Ábrahám és 
Izsák, valamint Dávid és Salamon esetében már említettük. Amikor azon-
ban megpróbálja elfogadhatóvá tenni Ráháb és az ún. hírszerzők történetét 
(Józs 2 és a 6. fejezet záró bekezdése), akkor az eredmény humoros is, meg 
nem is (Ant. 5,5–16.29–30). Ráháb – összhangban más zsidó forrásokkal, 
amelyek menteni próbálják a hírszerzők elvesztett becsületét –, viszonylag 
ártatlan fogadósnővé válik.22 A hírszerzők valójában végzik munkájukat, és 
Jerikó népe csak az után és azért veszi őket észre, mert látják, hogy infor-
mációt gyűjtenek. Josephusnál méltóságteljesek és – természetesen – töb-
bet beszélnek, mint a Bibliában, Ráháb pedig veszít fontosságából (és nem 
is lesz annyira érdekes): az elnémítás jól megválasztott módszer a szerepek 
csökkentésére, amint arra Halpern-Amaru is rámutat, a beszédaktus kiha-
gyása alkalmas módja a női szerepek kiiktatásának.23 Hasonlóképpen, ami-
kor Sámson Gázába megy, hogy felkeressen egy szajhát (Bír 16,1), Josephus 
szerint egyszerűen éjjel elment és egy fogadóban maradt (Ant. 5,304). Ha 
ez itt egy vicc, akkor, attól tartok, Josephusról szól, aki azért veti be min-
den erejét, hogy a Biblia férfi alakjainak érzéki vágyát tisztán tartsa, hiszen, 
hogy úgy mondjam, ő „pápább a pápánál is”. Az pedig, hogy a judaizmus 
védelmében kifejtett apológia soha nem állt távol Josephus gondolkodásá-
tól, aligha elég indok arra, hogy „fedezze” a férfiakat, főleg akkor, amikor 
becsületük/szégyenük forog kockán.

22 A bibliai történet humorához lásd Athalya Brenner: Wide Gaps, Narrow Escapes: I am Known 
as Rahab, the Broad, in P.R. Davies (ed.): First Person: Essays in Biblical Autobiography (The Biblical 
Seminar, 81; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002), 47–58, Yair Zakovitch: Humor and Theology 
or the Successful Failure of Israelite Intelligence: A Literary Folkloristic Approach to Joshua’, in S. 
Niditch (ed.): Text and Tradition: The Hebrew Bible and Folklore (Atlanta: Scholars Press, 1990), 75–98. 
Scott Spencer: Those Riotous – Yet Righteous – Foremothers of Jesus: Exploring Matthew’s 
Comic Genealogy, in Athalya Brenner (ed.): Are We Amused? Humour about Women in the Biblical 
Worlds, T&T Clark, London – New York, 2003, 7–30.

23 Halpern-Amaru: Portraits, főleg 143–153.
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Hadd idézzem Abraham Schalit Josephus-szócikkét az Encyclopedia 
Judaicaból!24

Josephus családi élete is szerencsétlen volt. Összesen négyszer házasodott. Az első fe-
lesége meghalt az ostrom alatt. A második, akit Vespasianus tanácsára vett el, elhagyta 
őt. Alexandriában feleségül vett egy harmadik nőt, aki három gyereket szült neki, kö-
zülük csak egy fiú, Hürkánosz maradt életben, aki 72/73-ban született. Miután elvált 
feleségétől elvett egy krétai származású előkelő nőt, aki két fiút szült neki: Jusztuszt és 
Szimonidész-Agrippát.25

Ha közönségesek akarnánk lenni, de tényleg közönségesek, akkor azt mond-
hatnánk, hogy Schalit rövid összegzése azt jelezheti, hogy Josephusnak 
hatással lehetett az asszonyokra, nőkre vonatkozó hozzáállására az is, hogy 
nem volt tartós, boldog vagy szerencsés családi élete. Ássunk tehát egy kicsit 
mélyebbre Josephus házaséletének történetébe! Először olvassuk el, hogy 
Josephus mit ír feleségeiről!

Az ő kezdeményezésére a Kaisareiában hadifogságba esett nők közül az egyik zsidó 
leányt feleségül is vettem, de feleségem nem sokáig élt együtt velem; mikor visszanyer-
tem szabadságomat, és Vespasianusszal együtt Alexandriába vonultam, elhagyott. 
Alexandriában másodszor is megnősültem. (Önéletrajz 414–415)

… Ebben az időben elbocsátottam a feleségemet, mert viselkedése sehogy sem tetszett 
nekem. Három gyermekkel ajándékozott meg; ezek közül kettő meghalt, és csak egy 
maradt életben, akinek a Hürkánosz nevet adtam. Ezután újra megnősültem, zsidó 
születésű krétai leányt vettem el, aki nagyon előkelő és tekintélyes családból szárma-
zott, és erkölcsösebb volt sok más asszonynál, mint későbbi életmódja is bizonyítja. 
Ettől a feleségemtől két fiam született: az idősebbik Justus, utána pedig Simónidés, 
akit Agrippának is neveztem. Ennyit családi viszonyaimról. (Önéletrajz 426–427; vö. 5)

Vajon mi olyan furcsa ezen a képen? A Schalit által használt „szerencsét-
len” szó kevésbé tűnik megfelelőnek, mégha illő együttérzésről is árulkodik 
Josephus családi helyzete iránt. Összefoglalója figyelmen kívül hagy néhány 
szembetűnő jellegzetességet Josephus saját leírásából.

Josephus a harmincas éveinek közepére, túl a viharos és kockázatos éve-
ken, már négyszer kötött házasságot. Önéletrajzának elején (5) említést tesz 
eredetéről és arról, hogy anyai ágon királyi vér folyik ereiben. Férfi rokonait 
és fiait megnevezi. Királyi leszármazott anyja és feleségei viszont névtele-
nek maradnak. Jelentéktelen dolognak tűnik, ha egy férfi önéletrajzában 

24 Abraham Schalit: Josephus Flavius, in EncJud, X, 251–265 (245); vagy CD-ROM kiadás (Jerusalem: 
Keter Publishing House).

25 Továbbá Josephus Önéletrajzáról (főleg az 1., 5., 6. és 8. fejezet) lásd Tessa Rajak: Josephus: The 
Historian and his Society (London: Gerald Duckworth, 1983); Per Bilde: Flavius Josephus between 
Jerusalem and Rome: His Life, his Works, and their Importance (JSPSup, 2; Sheffield: JSOT Press, 1988).
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alig álcázott büszkeséggel nevezi meg férfi felmenőit, testvéreit, fiait? Első 
feleségét – akit feltehetőleg fiatal korában vett el, még a rómaiakkal való 
háború előtt – úgy tűnik, csak futólag említi anyjával együtt (A zsidó háború 
5,419), de a többiekhez hasonlóan név nélkül. Az asszony sorsa is ismeret-
len (meghalt az ostrom alatt?), olyannyira, hogy egyes olvasók Josephust 
„csak” háromszor házasítják meg. A kommentátorok nagy erőfeszítéseket 
tesznek, hogy bemutassák, Josephus elvált második feleségététől, mert fog-
ságba esett, ezért – bár leendő felesége szűz volt –, papi ivadékként tilos 
volt számára az ismételt házasságkötés (megélte, amit prédikált!), és csak 
Vespasianus parancsára nősült újra.26 Hihetőnek tűnik ez az értelmezői fel-
mentés? Vagy Josephust a felesége hagyta ott, ahogy Schalit írja? És miért 
vált el Josephus alexandriai feleségétől? A zsidó törvényekezés szerint ezt 
akkor tehette meg, amikor „valami kivetnivalót talált benne” (vö. MTörv 
24,1), ám a felesége két gyermeknek adott életet, akik ugyan meghaltak, de 
még egy harmadiknak is, aki túlélte őt! És miért teszi utolsó feleségét olyan 
nagyon tetszetőssé, akit igaz, hogy szintén nem nevezett meg (azon túl, 
hogy előkelő családból származott és két fiúgyermekkel ajándékozta meg 
őt, akik mind életben maradtak)? Josephus házasélete azért volt „baljós”, 
mert ő maga volt szerencsétlen, vagy azért, mert egy nehéz természetű em-
ber volt, aki nem értékelte a nőket, amit közvetetten, de félreérthetetlenül 
kifejezésre is juttatott írásaiban?

Egy kellőképpen részletes önéletrajzban a Josephus feleségeire vonatko-
zó hiányosságok feltűnőek. Lehet, hogy félretéve a pszichologizáló találga-
tásokat, nem is annyira „olcsó” dolog Josephust meggyanúsítani, nem csak 
a nők megfelelő társadalmi szerepeire és személyiségvonásaira vonatkozó 
hellenisztikus előítéletességével, hanem azzal se, hogy nem tulajdonított 
jelentőséget a létezésüknek még akkor sem, ha azokat a szent iratok jelez-
ték. Mindenesetere úgy tűnik, hogy azzal sem vádolható, hogy különöseb-
ben tisztelné a nőket – nem személy szerint és mégcsak nem is kortörté-
neti hátterével szemben. De végső soron, amíg a nők ábrázolásai A zsidók 
történetében vegyesek és ellentmondásosak (ahogy láttuk), sok szempontból 
Josephus munkája nem jobb vagy rosszabb, mint saját korának más forrásai. 
A következő kérdések merülhetnek fel bennünk: Felismerjük azokat az iro-
dalmi eszközöket, amelyekkel Josephus változtatásokat hozott a Biblia nő-
alakjainak bemutatásában, szemben a forrásanyagával? Vajon szórakoztatni 
akarta célközönségét (akik jórészt kétségtelenül előkelő férfiak voltak) azál-
tal, hogy kiemelte korának / lakóhelyének/ társadalmi oszályának női szte-

26 Például Bilde: Flavius Josephus, 53. lásd még Whiston jegyzetét a Vita 414–415 részéhez.
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reotípiáit, hogy mulatsággal és rádöbbentéssel megnevettesse őket? Ezt úgy 
érte el, hogy a női alakok nagyságát lefokozta még akkor is, ha a héber Biblia 
valamiféle nagyságot engedett nekik? Úgy vélem, hogy ezekre a kérdésekre 
igenlő a válasz. Az már egy másik kérdés, hogy eldöntsük: vagy nevetünk 
Josephusszal és feltételezett hallgatóságával, vagy kinevetjük őt és azokat.

Josephus személye a korai kereszténység szempontjából nagyon fontos 
volt. Az egyházatyák tanúsága szerint írását olvasták, illetve újra olvasták. 
Később, a reformációval, ahogy például az aranykor holland festményei áb-
rázolják, művei ismét tekintélyi szövegekké váltak, magával a Bibliával, az 
őt ihlető forrásával egyenrangúvá lettek. A Biblia hatástörténetében elfog-
lalt helye miatt, történészi értékén felül, a héber Bibliát kiegészítő lehetsé-
ges forrásainak (?) felhasználásán, személyes gyarlóságán és politikáján túl, 
Josephus kivételesen értékes szöveg- és eseménytanú. Megkockáztatom el-
ismételni, hogy Josephus saját koráról írt, és saját hátterének (Jeruzsálem) 
és végső célhelyének (Róma) megszokott vallási hiedelmei és szokásai alap-
ján tájékozódott. Ezek a hiedelmek és előítéletek talán nem csak rá voltak 
jellemzők, de az ő esetében fontosabbak voltak, mint a kevésbé lényeges 
személyek esetében, még saját társadalmi osztálya és köre személyeihez ké-
pest is, mivel Josephus jól ismert és befolyásos lett, túllépte az idő, a hely, a 
társadalmi osztály és az etnikum területét. Azért írt, hogy igazolja magát, és 
feljegyezze azt az utókor számára, valamint azért, hogy kortársait nevelje, 
oktassa, és szórakoztassa is egyben. A humor a szórakoztatásról és a szóra-
kozással való tanításról szól. Végeredményben, miután áttekintettük a „ho-
gyant”, a kérdéseket újra fel kell tennünk. Josephus átdolgozásában olykor 
humorosnak vagy komikusnak találjuk a Bibliai női alakjait? Szándékában 
áll, hogy a női alakokat, a magáévá tett nőiség eszméjét nevetségessé tegye? 
Vajon sikerrel járt közvetlen hallgatóinál vagy későbbi célközönségénél? 
Vagy csak saját elfogultságáról sikerült árulkodnia? Nevetségesnek találjuk 
erőfeszítéseit? Végezetül: jól szórakoztunk, élveztük, nevettünk erőlködése-
in vagy téveszméin, önkifejezésén? Engem nem szórakoztat, bár továbbra is 
úgy érzem, hogy az eset egyaránt lehet szerzői játék (a megnevettetés szán-
dékával) és olvasói reakció (a szerző ítéletének felismerésével). Azonban az 
olvasóra bízom, hogy tűnődjék ezen.
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A nők tárgyalása Lukács evangéliumában számos egyenetlenséget mutat, 
amelyek mind a korai kereszténység nőkkel, mind pedig a Lk–ApCsel teoló-
giai és apologetikus jelentőségével foglalkozó kutatók érdeklődését felkelt-
hetik. Az első feminista gyűjtemények egyik tanulmányában Constance 
Parvey felhívta a figyelmet Lukács evangéliuma nőkről szóló történeteinek 
megsokszorozódására és a szerzőnek arra a törekvésére, amellyel összepáro-
sítja a nőkről és a férfiakról szóló történeteket.1 Felvetette, hogy ez a jelenség 
annak igényéből születik, hogy a konvertita nőket tanítsák, és azt állította, 
hogy a Lk–ApCsel, különösen is Márta és Mária története, tükrözi a nők 
szerepének radikális újragondolását. Ez a tanulmány a nők helyzetének vál-
tozását az ősegyháznak tulajdonította, de a nők oktatását is kiemelkedően 
fontosnak látta a Lk–ApCsel-ben. Parvey írása óta számos tanulmány je-
lent meg, amelyek hangsúlyozzák a nők jelentőségét a Lk–ApCsel-ben, akik 
Jézus működése során olykor tanúként, a későbbi egyházban pedig példa-
ként tűnnek fel.2 Ráadásul a Lukács evangéliumából vett történetek fontos 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Mary Rose D’Angelo: Women in Luke-Acts: 
A  Redactional View, Journal of Biblical Literature 109 (1990/3) 441–461. Fordította: Szabó Miklós 
Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

1 Constance E. Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, in 
Rosemary Radford Ruether (ed.): Religion and Sexism, Simon & Schuster, New York, 1974, 139–146.

2 Lásd Eugene H. Maly: Women and the Gospel of Luke, BTB 10 (1980) 99–104 és az ott idézett 
irodalmat. Illetve Celeste J. Rossmiller: Prophets and Disciples in Luke’s Infancy Narrative, TBT 
22 (1984/6) 361–365; Rosalie Ryan: The Women from Galilee and Discipleship in Luke, BTB 15 
(1985) 56–59; Quentin Quesnell: The Women at Luke’s Supper, in Richard J. Cassidy – Philip 
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szerepet játszottak abban, hogy a keresztény feministák hogyan használták 
a Bibliát. Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,33–56), a Magnificat (1,46–55) és 
a meggörnyedt hátú asszony (13,10–17) jóformán a keresztény feminizmus 
jelképévé lett.

A feminista kutatók azonban egyre inkább megkérdőjelezték ezt a ké-
pet. Felhívták a figyelmet arra, hogy úgy tűnik, mintha Lukács a többi evan-
gélistához képest a nők szerepének hagyományosabb nézetét képviselné.3 
Elisabeth Schüssler Fiorenza szerint a Lk–ApCsel célja, hogy mér-
sékelje a nők vezetőszerepét a Jézus-mozgalomban és a korai keresztény 
misszióban. A gyanakvás és emlékezés hermeneutikájával közelít Márta és 
Mária történetének lukácsi változatához, és felfedezi benne egyrészt a szer-
ző férfiközpontú előítéletét, másrészt a forrást a nők történetéhez az első 
keresztény missziókban. A διάκονος Márta és nővére, Mária eredetileg Jézus 
tanítványai, valamint az első keresztény misszió szolgálói voltak. Lukács 
története nemcsak megpróbálja őket személyesen háttérbe szorítani és pasz-
szív szerepre korlátozni a nőket, hanem az asztal szolgálatát is alá akarja 
rendelni az ige szolgálatának.4

Schüssler Fiorenzához hasonlóan a Lk–ApCsel-t én is forrásnak 
tekintem a nők történetéhez még akkor is, ha igen éber gyanakvással is 
kell szemlélni azt. Egy másik tanulmányomban megkíséreltem elhelyez-
ni a διάκονος Mártára és nővérére, Máriára vonatkozó emlékezetet a ko-
rai keresztény, női misszióstársulat kontextusában.5 Jelen tanulmány jó-
részt figyelmen kívül hagyja a Lk–ApCsel mögött meghúzódó történelmi 
kérdéseket, hogy a szerkesztés szintjére figyeljen.6 Továbbá megpróbál ész-

J. Scharper (eds.): Political Issues in Luke-Acts, Orbis Books, Maryknoll, 1983, 59–79; E. Jane Via: 
Women, the Discipleship of Service and the Early Christian Ritual Meal in the Gospel of Luke, St. 
Luke’s Journal of Theology 29 (1985) 37–60; Uő: Women in the Gospel of Luke, in Ursula King (ed.): 
Women in the World’s Religions: Past and Present, Paragon House, New York, 1987, 38.

3 Elizabeth Tetlow: Women and Ministry in the New Testament, Paulist, New York, 1980, 101. 
Elisabeth Schüssler Fiorenza: Word, Power and Spirit: Women in the Early Christian 
Communities, in Rosemary Radford Ruether – Eleanor Commo McLaughlin (eds.): Women of 
Spirit, Simon & Schuster, New York, 1979, 52 (114. lábjegyzet). Uő: In Memory of Her, Crossroad, New 
York, 1983, 161.

4 Elisabeth Schüssler Fiorenza: A Feminist Critical Interpretation for Liberation: Martha and 
Mary: Luke 10:38-42, Religion & Intellectual Life 3 (1986) 21–35, főleg 31.

5 Mary Rose D’Angelo: Women Partners in the New Testament, Journal of Feminist Studies in 
Religion 6 (1990) 65–86.

6 Jacob Jervell: The Daughters of Abraham: Women in Acts, in The Unknown Paul: Essays on Luke-
Acts and Early Christian History, Augsburg, Minneapolis, 1984, 146–157 szintén a szerkesztéssel kap-
csolatos tanulmány, amely a kérdést teljesen más oldalról közelíti meg. Sok ponton kapcsolódik 
az én tanulmányomhoz, de nagyon eltérő következtetésre jut (lásd a 64. lábjegyzetet lentebb). Túl 
későn került a látóterembe ahhoz, hogy teljesen be tudjam építeni tanulmányomba. Egy olyan 
megközelítéshez, amely különbözik, mind a szöveg mögötti helyzet történeti rekonstrukciójától, 
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szerű magyarázatot adni a Lk–ApCsel-re vonatkozó feminista értelmezések 
különbségeire. Egyrészt a Lukács-evangélium szerzője megnöveli a nőkről 
szóló történetek számát munkájában, mely a szerző részéről tudatos döntés. 
Másrészről a szerepeket, amelyekben a nők feltűnnek, sokkal inkább korlá-
tozzák a császári, birodalmi világ elfogadható egyezményei, mint Márk és 
János evangéliumaiban.7 Tanulmányom felveti, hogy kettősség mutatkozik 
a szövegben, mely Lukács egyházában politikai jelentőséggel bíró konverti-
ta nők katekézisének szükségessége és azon aggodalom között feszül, hogy 
a nők kiterjesztett szerepe miatt a keresztényeket „nem római tevékenysé-
gek” gyakorlóiként látják. Így az evangélium a női olvasóinak a példaértékű 
női szerepek széles skáláját kínálja: ezek a nők egyszerre a lelki épülés és a 
kontroll eszközei. De a nők tárgyalása az irodalmi anyagban, főleg az olyan 
tudatosan szerkesztett irodalmi anyagban, mint a Lk–ApCsel, nemcsak a 
szerző női státuszról alkotott nézetének összetett forrásaiból táplálkozik, 
hanem a szerző elbeszélői technikáiból és irodalmi örökségeiből is, valamint 
a politikai és társadalmi erők széles skálájáról. Éppen ezért megpróbálom 
elhelyezni ezt a kettős üzenetet a szerző szerkesztői érdekeltségének össze-
függésében.

Mielőtt belekezdek a tárgyalásba, egy rövid megjegyzést szeretnék ten-
ni különböző nemű személyes névmások kérdésében (az angolban: „he/ 
she”). A legtöbb kortárs kutatóhoz hasonlóan az evangéliumokat névtelen 
munkáknak tekintem, és szokás szerint hagyományos neveket használok, 
ugyanakkor elkerülöm az egyes számban álló névmást annak a lehetőség-
nek megfelelően, hogy János vagy Márk evangéliumát esetleg egy nő írta. 
Ténylegesen felvetették már, hogy a Lukács-evangélium szerzője nő lehe-
tett.8 A személy azonban, akit a szerző a Lk–ApCsel előszavában előkerül, 

mind annak redakciókritikai olvasatától, lásd Lilian Portefaix: Sisters Rejoice: Paul’s Letter to the 
Philippians and Luke-Acts as Seen by First Century Philippian Women, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 
1988. A szerzőnő megpróbálja rekonstruálni a Lk–ApCsel-ben fellelhető visszhangokat, amelyekkel 
az első és a második században, a Filippiben élő nők találkoztak.

7 A nők tárgyalásának leírásához Márk és János evangéliumában lásd Elisabeth Schüssler 
Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., 316–333; illetve Raymond E. Brown: Appendix II: Roles 
of Women in the Fourth Gospel, The Community of the Beloved Disciple, Paulist, New York, 1979, 
183–198, újranyomva: TS 36 (1975) 688–699. Winsome Munro: Women Disciples in Mark?, CBQ 
44 (1982) 225–241. Mary Rose D’Angelo: Images of Jesus and the Christian Call in the Gospels 
of Luke and John, Spirituality Today 37 (1985) 196–212; Uő: Images of Jesus and the Christian Call 
in the Gospels of Mark and Matthew, Spirituality Today 36 (1984) 220–235. Elizabeth Struthers 
Malbon: Fallible Followers: Women and Men in the Gospel of Mark, in Mary Ann Tolbert (ed.): 
Semeia 28: The Bible and Feminist Hermeneutics, Scholars Press, Chico, 1983, 29–48; Mary Ann 
Beavis: Women as Models of Faith in Mark, BTB 18 (1988) 3–9.

8 Lásd E. Jane Via: Women, the Discipleship of Service and the Early Christian Ritual Meal in the 
Gospel of Luke, op. cit., 49–50 (37–40. lábjegyzetek).
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férfi. A Lk 1,3 egy aktív, hímnemű, befejezett melléknévi igenévvel utal a 
szerzőre (παρηκολουθηκότι = „utána járónak”), ezért időről-időre a szerzőre 
férfiként („he”) hivatkozom.

1. A nők a Lk–ApCsel-ben

Először is aligha kétséges, hogy a Lukács-evangélium szerzője szándékosan 
megsokszorozza a nőkről szóló történeteket, valamint ezek a férfiakról szóló 
történetekkel állnak „párban”. A párok kétfélék lehetnek. Az első fajta páros 
két olyan rövid történet, amelynek van egy közös pontja, vagy hasonló szere-
pet tölt be: történet egy férfi és egy női alakról.9 Ez a technika nem Lukácstól 
származik. A típusból néhány a Beszédforrásból (továbbiakban: Q) szárma-
zik, míg mások Márk evangéliumából. De sok esetben a férfiról szóló tör-
ténet hagyományos és a nőről szóló történet Lukács saját anyagához tarto-
zik, például a férfi, akinek volt száz juha (Lk 15,1–11 // Mt 18,10–14), és nő, 
akinek volt tíz drahmája (Lk 15,8–10). A nőkről szóló történeteket gyakran 
átszövik Lukácsra jellemző témák: a történet a százados szolgájának meg-
gyógyításáról arra összpontosít, hogy Jézus elismeri a századost, aki maga 
is egy hatalmi rendszer része, tettei tekintélyéről tanúskodnak és engedel-
mességet várnak el (Lk 7,1–10 // Mt 8,5–13). Ezt a történetet Lukácsnál a fiú 
feltámasztása követi és meghatározza annak krisztológiáját: Lukács evangé-
liumában Jézus egy nagy próféta (Lk 7,16 // Lk 4,19); tettei felidézik Illést és 
Elizeust (Lk 4,25–27), akik mindketten feltámasztották egy asszony egyetlen 
fiát (1Kir 17.17–24; 2Kir 4,18–37). Bizonyos esetekben a páros mindkét tagja 
Lukács külön anyagához tartozik és jellegzetes lukácsi témát ábrázol: ezek 
között van a születés meghirdetése Zakariásnak és Máriának (Lk 1,5–38), a 
két próféta, aki köszönti a gyermek Jézust a templomban (Lk 2,25–29), a bíró 
és az özvegy, valamint a farizeus és a vámos példázata (Lk 18,1–17), a béna 
Éneász Péter általi meggyógyítása és Tábita feltámasztása (ApCsel 9,32–43).

A második típus „szerkezeti” párokból áll: hasonló történeteket külön-
böző szövegkörnyezetekben mondanak el, hogy elbeszélői összefüggéseket 
teremtsenek, és nyilvánvalóvá tegyék „Isten tervének és munkájának” (vö. 
ApCsel 5,38–39 és 2,23; 13,36; 20,27) koherenciáját. Charles H. Talbert ala-
posan megvizsgálta ezt a technikát a Lk–ApCsel-ben, főleg Pál és Péter alak-

9 A Parvey által leírt párok nagy része ebbe a csoportba sorolható (The Theology and Leadership of 
Women in the New Testament, op. cit., 139–140). Kiemeli (40. lábjegyzet), hogy ezt a párosító tech-
nikát már Joachim Jeremias is észrevette (Jézus példázatai, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 
Budapest, 1990).
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jának feldolgozása kapcsán.10 Mivel a tizenkét apostol listája megelőzi a sík 
mezőn mondott beszédet (Lk 6,12–19), úgy a néven nevezett női tanítványok 
listája is megelőzi a példázatok alkotta beszédet (Lk 8,1–3).

Az egyik vagy másik típus lukácsi „párosait” felismerhetjük az evangéli-
um szinte minden fejezetében:

két hírüladás: Zakariásnak és Máriának 1,5–23; 1,26–38

két ének: Máriáé és Zakariásé 1,46–56; 1,67–79

két próféta: Simeon és Anna 2,25–35; 2,36–38

két csoda: a pogány özveggyel és a leprással 4,25–27

az első 2 csoda: a megszállott emberrel és Péter anyósával 4,31–39 (Mk 1,21–31)

néven nevezett tanítványok két listája: férfi apostoloké és 
női szolgálattevőké

6,12–19  
(Mk 3,12–19); 8,1–3

két halálból való megmenekülés: a százados szolgája és az 
özvegyasszony fia

7,1–10  
(Mt 8,5–13); 7,11–17

két bűnbánó: a béna és a bűnbánó nő 5,19–26 (Mk 2,1–12); 
7,35–50 (Mk 14,1–11?)

három csoda: a gerazai megszállott, Jairus leánya, a vérfo-
lyásos asszony

8,26–56 (Mk 5,1–43)

három kérdés a tanítványságról: az írástudó, Márta, a tanít-
vány

10,25–37 (Mk 12,28–
34); 10,38–42; 11,1–13

Izrael két pogány vádlója: a niniveiek és Dél királynője 11,29–36  
(Mt 12,38–42)

két „megszabadított”: a meggörnyedt nő és a vízkóros férfi 13,10–17; 14,1–6

két példázat: mustármagot elültető férfi (?) és a kovászt tész-
tába gyúró nő

13,18–19; 13,20–21  
(Mt 13,31–33)

két megtalálós példázat: a juhot megtaláló férfi és a pénzér-
mét megtaláló nő

15,1–7 ( 
Mt 18,12–14); 15,8–10

két elragadott: alvó férfi (?) és őrlő asszony 17,32–35 ( 
Mt 24,40–41)

két minta az imádságra: az özvegyasszony, a farizeus és a 
vámos

18,9–17

két viszonyulás az istentisztelethez: írástudók és az özvegy-
asszony

20,45–21,4  
(Mk 12,37–44)

a követők két típusa: Simon és az asszonyok 23,26–32 (Mk 15,21)

a megfigyelők két csoportja: nők és Jézus ismerősei 23,49 (Mk 15,40–41)

a feltámadást tanúsítók két csoportja 24 (Mk 16,1–8)

10 A technikáról lásd Charles H. Talbert: Literary Patterns, Theological Themes and the Genre of Luke-
Acts, SBL – Scholars Press, Missoula, 1974.
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Bár a női alakok feltűnése az Apostolok cselekedeteiben sokkal ritkább, 
mint Lukács evangéliumában, az ApCsel mégis számos utalást tartalmaz 
férfiakkal párba állított nőkre. A két műben a párok azonban jelentősen kü-
lönböznek egymástól. Lukács evangéliumában a különböző páros történe-
tek párjai egyetlen szövegegységet vagy szekvenciát alkotnak és „szerkezeti” 
párok történeteiről van szó, míg az ApCsel-ben jobbára (bár nem mindig) 
nem páros történetek szerepelnek, hanem megnevezett párok vagy a „férfiak 
és nők” merizmosz kerül elő:

két várakozó csoport 1,13–14

szolgák és szolgálók, fiak és lányok 2,17–18

Ananiás és Szafira 5,1–11

csatlakozó férfiak és nők tömege 5,14

Pál férfiakat és nőket is üldöz 8,3

a közösséghez csatlakozó férfiak és nők 8,12

Pál férfiakat és nőket is üldöz 9,2

Péter meggyógyítja a bénát és Tabita története 9,32–43

nők és a város előkelő férfiainak istentisztelete 13,50

Pál meggyógyít egy lisztrai béna embert 14,5–18

Pál meggyógyít egy jós szellemtől megszállt lányt Filippiben 16,16–34

egy sereg görög és jó pár előkelő asszony a zsinagógában üldö-
zést szítanak

17,4

előkelő görög férfiak és nők sokasága 17,12

Areopagita Dénes és egy Damarisz nevű asszony megtér 
Athénben

17,34

Priscilla és Aquila fogadja Pált 18,1–4

Pál férfiakat és nőket is üldöz 22,4

Félix megérkezik Drusillával 24,24

Agrippa és Bereniké 25,13.23; 26,30

A férfiak és a nők összepárosításának, mint kompozíciós technikának 
a jelentősége főleg a „szerkezeti” pároknál tűnik fel, amely egyértelműen a 
mű irodalmi tervét szolgálja. A tanítványok két listája jó példát szolgáltat 
erre, melyeket Lukács arra használ fel, hogy két párhuzamos szövegegysé-
get teremtsen Jézus galileai és júdeai nyilvános működésében. Ezek a részek 
csodákból és vitabeszédekből állnak, melyeket egy tanítványi lista és egy be-
széd követ. A beszéd minden esetben utalással zárul az ige meghallgatására 
és megvalósítására.
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Lukács párhuzamos szövegegységei

4,31–5,16: gyógyítások, Péter meghívása 7,1–17:  két, halálból való megmenekülés: 
a pogány jótevő százados szolgá-
ja, az özvegyasszony fia, „nagy 
próféta”

5,17–6,11: vitabeszédek, Lévi meghívása 7,18–50:  két vitabeszéd: János kérdése, 
Jézus jótéteményei, „prófétánál 
is nagyobb”, egy nő műve, „ha 
próféta volna…”

6,12–19: a tizenkét apostol listája 8,1–3: női tanítványok és jótevők listája

6,20–49: beszéd 8,4–21:     beszéd példázatokban: anya és 
testvér és nővér

a beszéd lezárása:
6,47–49:  hallgatni és tettekre váltani az 

igét
8,21: hallgatni és tettekre váltani az igét

Az első szövegegység (Lk 4,31–6,49) alapvetően a Mk 1,21–3,19 átdolgo-
zása, amit a mezei beszéd folytat. Csak egy új történetet, Péter meghívását 
tartalmazza, amely párban állhat Lévi meghívásával.11 Ezt a szövegegy-
séget Lukács krisztológiai érdeklődése uralja. Az özvegy fia és a bűnbánó 
nő Jézusra, mint prófétára mutatnak rá (7,16.39). Az özvegyasszony fiának 
feltámasztása Jézust Illés és Elizeus hősi alakjának szerepébe öltözteti. A 
bűnbánó nő története különösen hatásos: egyrészt bizonyítja Jézus prófétai 
tudását az emberi szívről, másrészt meghirdeti az ἄφεσις (elengedés, bűn-
bocsánat) prófétai üzenetét. Megjelenik továbbá a jótékonyság témája is: a 
százados, aki a zsidók jótevője, valamint a nők, akik Jézus jótevői, a tanítvá-
nyok pedig lezárják ezt a két „példaértékű”, jótékonysággal kapcsolatos tör-
ténetet. A fiát elvesztő, megözvegyült asszony a szükséget szenvedő példája, 
a bűnbánó nő pazarló szeretetét és bűnbánatát pedig Jézus annak az em-
bernek a hálájaként értelmezi, akinek sokat bocsátottak meg. E két történet 
között találjuk Jézus jótéteményeinek listáját, amely Jézust Isten ígéreteinek 
beteljesüléseként hirdeti meg (7,18–23; vö. ApCsel 10,37–38).

11 A szövegegység más történetei is párba állíthatók egy többé-kevésbé kidolgozott minta szerint. 
Például a Lk 4,31–44 egy páros csodatörténet egysége: egy férfi a zsinagógában és Péter anyósa. A Lk 
5,1–11, Péter meghívása összekapcsolódik egy csodatörténettel és párba állítható Lévi meghívásával. 
A Lk 5,12–16, a leprás megtisztítása; a szövegegység Jézus imájára való hivatkozással zárul (5,16; 
5,17–26,). A bűnös/béna meggyógyítása összekapcsolódik egy vitabeszéddel, és párba állítható a bű-
nös Péterrel és Lévi meghívásával, kapcsolódik egy vitabeszédhez (5,27–39). A Lk 6,1–11 két vitael-
beszélést tartalmaz, a második összekapcsolódik a szövegegység első gyógyításával. A Jézus imájára 
való hivatkozás a 6,12-ben a tanítványok listájához vezet. A Lk 5,1–6,19 más struktúrájához, amely 
bevonja a páros történeteket lásd Michael Theobald: Die Anfänge der Kirche: Zur Struktur von 
Lk.5.1–6.19, NTS 30 (1984) 91–108.
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Ha könnyű is meglátni, hogy Lukács szerkesztési technikái előre moz-
dítják a női szereplők szándékos bevonását, azt sokkal nehezebb felismer-
ni, hogy ezek pontosan milyen célokat is szolgálnak. Vajon a nőknek ez a 
hatalmas bevonása az az alaphelyzet, amelyben Márta és Mária története 
szolgáltatja „a nők megváltozott státuszának alapelvét, amelyre Lukács ref-
lektál”?12

Parvey helyesen mutatott rá arra, hogy a nőkről szóló történetek meg-
növelésének, valamint a férfi-női páros használatának elsődleges szerepe 
kateketikai: oktatásra és lelki épülésre szolgálnak. Ez a helyzet a forrásokkal 
és a Lk–ApCsel-lel is.13 Az ősi katekumenátus nagyböjti olvasmányoskönyve 
jó példát szolgáltat a női párok Lk–ApCsel-ben található szerepére, mivel 
ez gondosan belehelyezi a nőkről szóló történeteket, hogy képezze őket. 
Nagyböjt harmadik hetének pénteki igeliturgiája a katekumeneknek a 
samariai asszony történetét hozza (Jn 4,5–42), valószínűleg a vakon szüle-
tett történetének (Jn 9,1–3) következő szerdai „párjaként”. A csütörtöki és 
a szombati liturgiák általában késői keletkezésűek. A harmadik hét csütör-
tökén olvassuk Péter anyósának meggyógyítását (Lk 4,38–44) és szombaton 
a házasságtörő nő esetét (Jn 8,1–11) az olvasmányban előkerülő Zsuzsanna 
történetével.14 Úgy tűnik tehát, hogy a nők feltűnése az olvasmányoskönyv 
legősibb rétegeiben még több történetet vonzott magához, ezek motívuma 
pedig a nők képzése volt.

A Lk–ApCsel kifejezetten elő akarta hívni hallgatóságából azt a kérdést, 
hogy „Mit tegyünk?” (Lk 3,10–14) Már mások is megjegyezték, hogy a kon-
vertita nők fontos szerepet játszanak az ApCsel-ben.15 Így a nők Lukács 
evangéliumában különösen fontos példák, melyek arra hívnak számos és 
fontos szerepet betöltő nőt a közösségben, hogy cselekedjenek mintegy vá-
laszul az evangéliumra. A nőknek szánt szerepek a Lk–ApCsel-ben azonban 

12 Constance E. Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, op. cit., 
141.

13 Constance E. Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, op. cit., 
139: „Az ismétlés pedagógiai eszközén kívül nincs nyilvánvaló ok arra, hogy ugyanazt az üzenetet 
kétszer adják át, ha csak nem azért, hogy olyan példákat adjanak, amelyek egyértelműen tolmácsol-
ják az üzenetet különböző csoportoknak, férfiaknak és nőknek.”

14 Ez a séma megtalálható a római misekönyvben, lásd például Gaspar Lefebvre OSB: Saint Andrew 
Daily Missal with vespers for Sundays and Feasts, Biblica, Bruges, 1962, 276–292. A samariai nő törté-
nete széles körben megjelenik a nagyböjti olvasmányos könyvekben, gyakran első hét vasárnapján. 
Lásd Gaston Godu: Evangiles, DACL 5 (1922–1923) 852–927. oszlopok. A samaritánus és házasság-
törésen ért nő történetének olvasmányai már a harmadik hét péntekjén és vasárnapján is megjelen-
nek a würzburgi olvasmányoskönyvben (903), amelyről Godu úgy véli, hogy hetedik századi római 
gyakorlatot tükröz (901).

15 Constance E. Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, op. cit., 
143–144.146; ellentétes éllel Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., 160–168.
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nagyon korlátozottak és mindössze hagyományos mozgásteret biztosítanak 
tevékenységükhöz.

2. Nők, és az opus lucanum és teológiai vonatkozásai

A mű bevezetésében a Lk–ApCsel szerzője azt állítja: művét úgy készítet-
te el, hogy az igazolja a keresztény üzenet „megbízhatóságát” (ἀσφάλειαν). 
A „megbízható” szó az apologetikai vonatkozások széles körét jelenti, 
mind teológiai, mind politikai értelemben. Az ApCsel-ben az ἀσφάλεια 
és rokonértelmű szavait olyan szövegkörnyezetben használták, amely 
valamilyen tudást (ApCsel 2,36; 21,34; 22,30; 25,26) vagy biztos őrizetet – va-
lójában bebörtönzést – sugallnak (ApCsel 5,23; 16,23–24). Az előszó ígéretet 
tesz az olvasók tudásának átrendezésére, amely nemcsak felfedi a megbíz-
hatóságot, vagyis a történet koherenciáját, ahogyan Isten akarata és műkö-
dése abban megnyilvánul,16 hanem felfedi annak létjogosultságát is, vagyis 
kezeskedik arról, hogy a közösség együtt tud élni a Római Birodalommal. A 
Lk–ApCsel-ben a nők megjelenésének is illeszkednie kell a keresztény taní-
tás megbízhatóságához. A nők bemutatása megfelel annak a hármas aspek-
tusnak, amelyekkel ezt igazolni szeretné:

1) a Lk–ApCsel nyilvános jellege,
2) a választás, hogy Jézust a „hős és próféta” (ἀνὴρ προφήτης, Lk 

24,19) kategóriájával értelmezze,
3) és ennek következtében a prófétaság jelenségének visszaszorítása.

Lukács az elbeszéléssel be akarja mutatni, hogy „a közöttünk beteljesedett 
események” „közül semmi sem ismeretlen” (ApCsel 26,26), vagyis olyan 
világra szóló eseményekről van szó, amelyek nyilvánosság előtt történtek 
meg, és befolyásolják a Birodalom életét. Az előszó hasonlósága a római 
kormányzókhoz intézett levelek és beszédek prológusaihoz – ahogy azt 
Vernon Robbins megjegyezte –, igazolja a mű nyilvános jellegét, vala-
mint Lukács törekvését, hogy Jézus pályafutását időben elhelyezze.17 A 
jótékonyság nyelvezete és struktúrája szintén megfelel a mű nyilvános jel-

16 Vö. Richard Dillon: Previewing Luke’s Project from his Prologue, CBQ 43 (1981) 226: „Az 
ἀσφάλεια hallgatóiban nem azt a bizonyosságot hívja elő, hogy a dolgok valóban úgy történetek, 
ahogy elmondták, hanem, hogy az elbeszélt események Isten üdvösségtervébe illeszkednek, tehát 
valóban szabadító események, amelyekre minden hallgatónak válaszolnia kell.”

17 Vernon K. Robbins: Prefaces in Greco-Roman Biography and Luke-Acts, Perspectives on Religious 
Studies 6 (1979) 94–108.
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legének.18 Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a 
mű valójában a Birodalomhoz szólt. Teofilt úgy kell felfognunk, mint aki 
egy jómódú keresztény olvasót jelenít meg. Ahogy még a birodalmi szemé-
lyekhez intézett kifejezett apológiák esetében is, a mű valójában a hívőkhöz 
fordul. Még a keresztények Birodalommal való együttélési képességének 
a megvédése sem zárja ki szükségképpen a zsidó-keresztényekhez történő 
odafordulást. Nekik is együtt kell élni a Birodalommal, ráadásul egy Kr. u. 
70-t követő egyre bizonytalanabb détente alapján. A zsidó-keresztényekhez 
való folyamodás, amely hangsúlyozza az út és a Bibliában Isten útjainak a 
folytonosságát, egész biztosan felhívás is egyben a birodalmi stabilitásra irá-
nyuló vágyakozásra. A zsidók ősi életvitelével való folytonosság azt mutatja, 
hogy út követői nem zavarták meg újításaikkal a birodalmi rendet az istenek 
ügyében, hanem magára Mózesre építettek, „akinek ősidőktől fogva min-
den városban vannak hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton 
olvassák” (ApCsel 15,21).

Lukács, hogy növelje a mű nyilvános jellegét, az ApCsel szónokaival a 
tömeget folyamatosan a „Férfiak, izraeliták!” (vagy: Férfiak, testvérek!, vagy: 
„Athéni férfiak!”) megszólítással illeti még akkor is, ha a hallgatóság nyil-
vánvalóan magába foglalt nőket is.19 Ez a döntés valószínűleg azok gyakorla-
tát tükrözi, akik egy görög város férfi polgárainak hivatalos gyülekezetéhez 
intézték beszédüket (például Szókratész: Apológia 17a, 18a, b, e, 21c, stb.). A 
címzés a maga ünnepélyes és alkalmas felépítésével szintén nyilvánvalóvá 
teszi Lukács felfogását hallgatóságáról és a kereszténységről, mint politikai 
világról. Ez a felfogás arra készteti Lukácsot, hogy a Tizenkettőre vonatko-
zó kritériumok közé felvegye a férfiúi mivoltot (ApCsel 1,21–22), szükséges 
ugyanis, hogy a feltámadásról tanúskodók elfogadhatók legyenek nyilvános 
fórumon.20 Ez pedig hatással van a nőkről szóló bemutatására is egész mun-
kájában.

A merizmoszok és párosok (Agrippa és Bereniké kivételével házaspárok) 
növekvő jelenléte az ApCsel-ben valószínűleg kapcsolódik a házasságok fo-
kozott presztízséhez és nyilvános szerepéhez az első század végén és a máso-

18 Ennek a nyelvezetnek és szerepének nyilvános jellegéről Lukácsnál lásd Frederick Danker: 
Benefactor: Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field, Clayton Publishing 
House, St. Louis, 1982.

19 ApCsel 1,16.14.22.29.37; 3,12; 5,35; 7,2.26; 14,15; 15,7.13; 17,22; 19,25.35; 21,28; 22,1; 23,1.6; 25,24; 27,10.21.25.26; 
28,17.

20 A nők nyilvánosság előtti szerepeiről lásd Jane Gardner: Women in Roman Law and Society, Indiana 
University Press, Bloomington, 1986, 233–237; 262–266.
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dik század elején.21 Augustus reformjaitól kezdve, a házasság nyilvános sze-
repének fontossága megmutatkozik abban is, hogy Traianust, Hadrianust, 
az Antoninus-dinasztia tagjait császári nők kísérték körútakra,22 ahogy 
Drusilla és Bereniké tette Filixszel és Agrippával (ApCsel 24; 24; 25,13.23).23 
A lelkipásztori levelek és az első Péter-levél szintén kifejezik aggodalmukat 
a Birodalomban való élettel, valamint a házasság és a családi kapcsolatok 
nyilvános és közösségi szerepével kapcsolatban. Kifejezetten előírják, hogy 
a nő hallgasson a közösségben (1Tim 2,8–15) és hogy a házasság a nők szá-
mára a közösségi tevékenységében való részvétel megoldása (1Tim 5,3–16).24 
Ez a korai keresztény irodalom mélységesen érzékeny a római birodalmi 
meggyőződésekre, miszerint a férfiak nyilvános és politikai világát csakis a 
háztartás vagy „gazdasági” szféra megfelelő irányítása biztosítja, aminek a 
nő is része.25

A munka nyilvános jellege kiemelésének másik módja, hogy Lukács tör-
ténetírásnak tekinti vállalkozását. A „férfiak és nők” merizmosza Josephus 
Flaviusnál is gyakori. Annak ellenére, hogy Josephus a nők szerepét a Tóra 
alapján értelmezte (Apión ellen 2,24 §201), a római történészekhez hasonlóan 
olyan lelkesedéssel vizsgálja meg a közismert nők hírnevét, hogy az olykor 
közelít az érzékiséghez és nem ritkán összekapcsolódik a nőellenességgel. 
A „görög-római feminizmus” elkendőzi a valóságot. Az illendőség megkö-
vetelte a nagyfokú patriarchális eszménynek való megfelelést.26 Plinius, a 
Lk–ApCsel lényegesen liberálisabb kortársa azzal büszkélkedik, hogy fiatal 
felesége a függöny mögött ül, miközben ő felolvasást tart, és hallgatja őt, 
bár nem látja.27 Egy másik levelében Arria bátorságáról szóló történet elé 

21 Lásd Peter Brown: Late Antiquity, in Paul Veyne (ed.): A History of Private Life: 1, From Pagan 
Byzantium, Belknap, Cambridge (MA), 1987, 247–248.

22 John Percy Vyvian Dacre Balsdon ezt fontos változásnak tekinti a korábbi birodalmi gyakor-
lattal szemben. Mindezt a „női emancipáció” témája alatt tárgyalja (Roman Women: Their History 
and Habits, Barnes & Noble, New York, 1983; [első kiadása: 1962] 63). Valójában azonban a házas-
ság Peter Brown által leírt új fontosságát mutatja be, amit az Antoninusok korára helyezett, lásd 
Peter Brown: Late Antiquity, op. cit., 247–248.

23 A társadalmi presztízzsel rendelkező nők említése (lásd még ApCsel 17,4.11–12, valamint Johanna a 
Lk 8,3-ban) a világi csillogás hozzáadásával pedagógiai célok szolgálatában állhatott (ahogy a József 
és Aszenet regénye teszi a zsidóságba való betéréssel, valamint Pál és Tekla cselekedetei és Ciprián és 
Jusztina története a későbbi kereszténységben).

24 Dennis R. MacDonald: The Legend and the Apostle: The Battle for Paul in Story and Canon, Fortress, 
Philadelphia, 1983) 19–20; 35–37; Stevan Davies: The Revolt of the Widows: The Social World of the 
Apocryphal Acts, Southern Illinois University Press, Carbondale, 1980, 105–109.

25 A politikai és gazdasági világok elméleiről lásd David A. Balch: Let Wives be Submissive: The 
Domestic Code in 1 Peter, Scholars Press, Chico, 1981.

26 A római nő „emancipációjának” kérdéséről lásd Jane Gardner: Women in Roman Law and Society, 
op. cit., 257-266.

27 Ifjabb Plinius: Levelek, 4. könyv, 19. levél: „S valahányszor felolvasást tartok, ugyancsak ott ül a kö-
zelemben egy függöny mögött, s feszült figyelemmel fogadja az elismerő megjegyzéseket.” (Maróti 



Mary Rose D’Angelo96

gondosan odateszi védekezésképpen, hogy a férfiak és a nők híresebb szavai 
és tettei nem feltétlenül az általa vélt legnagyobbak. A hírnév a nők esetében 
mindig a hírhedtséggel együtt szerepel. A tiszteletreméltó nőket nem hall-
juk és nem is feltétlen látjuk, és egyáltalán nincs is róluk szó. Lukács rend-
kívül óvatos abban, hogy biztosítsa az olvasót: a nők (valamint a férfiak), 
akik szívesen látják a keresztény missziót, alapvetően tiszteletet érdemel-
nek (ApCsel 17,4.12). A Lk–ApCsel-ben mind a híres nők iránti lelkesedést, 
mind pedig a római történészek nőellenességét félreteszik éppen egy olyan-
fajta tapintatosság miatt, amit Plinius nagyon is helyeselne.

A mű nyilvános jellege azt is magával vonja, hogy a szerző a próféta és 
a prófétaság kategóriáját választja, hogy értelmezze Jézus alakját és az első 
közösségeket. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem a „prófétára” össz-
pontosítok, szemben az olyan hellenisztikus kategóriákkal, mint a halhatat-
lan vagy a jótevő, de nem is szeretnék ragaszkodni Lukács krisztológiájának 
„alulról kiinduló” jellegéhez. Ehelyett a prófétai krisztológiát Lukács 
kettős apológiájának eszközeként látom. A „próféta” olyan kategória, 
amely elérhető a görög-római világ számára és magába tudja olvasztani 
az olyan nyelvezetet és gondolati struktúrákat, mint a „halhatatlan” vagy 
a „jótevő”. Ez egyben annak is egy módja, hogy kezünkbe vegyük a héber 
Bibliát, amit Lukács, úgy tűnik, azon könyveken keresztül szemlél, amit 
mi deuteronomikus történetírásnak nevezünk, és amely számos prófétát 
és királyt vonultat fel. Azáltal, hogy Jézust az ősi prófétákhoz hasonlóan 
prófétának ábrázolja, Lukács megvédi a közösséget a vallási reform szörnyű 
terhétől, valamint rámutat Isten akaratának és munkájának belső, összetar-
tó erejére. Jézus telve van Szentlélekkel / egy Istentől ösztönözött ember; 
hatalmas cselekedeteket visz véghez / jót tesz azokkal, akiket az ördög a ha-
talma alá kényszerített; meghirdeti Isten igazságosságát / bölcs és igaz élet-
módot tanít. Prófétaként Jézus lehet az igazságosság hirdetője, de mégsem 
forradalmár. Sőt, hatalmas lehet a szellemi világban, de mégsem mágus. 
Philosztratosz Tüanai Apollóniusz élete (1:1–3) című munkája úgy kezdődik, 
hogy a szerző egy olyan személyt vesz védelmébe a mágia vádjától, aki alig 
különbözik Lukács Jézusától.

Egon fordítása). Lásd még Elisabeth Schüssler Fiorenza által összegyűjtött irodalmat: In 
Memory of Her, op. cit., 253–259. Gerd Theissen a The Social Setting of Pauline Christianity: Essays 
on Corinth című munkájában (Fortress, Philadelphia, 1982) azt állítja, hogy a hellenisztikus misszió 
illeszkedett a patriarchális normához. Schüssler Fiorenza egyetért vele, de rámutat az alkal-
mazkodás progresszív és részleges jellegére, lásd In Memory of Her, op. cit., 76–80; 243–315. Wayne 
Meeks a The First Urban Christians című munkájában (Yale University Press, New Haven, 1983) 
sokkal árnyaltabb képet ad, mint Theissen: úgy tűnik, megengedi az alkalmazkodás és a reform 
összekapcsolását.
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A nők tárgyalása megfelel a Lélekben való részesülésnek Lukács történel-
mi periódusaiban. A „törvény és a próféták” korában a Lélek ad hoc módon 
adatik, hogy megvalósítsa Isten céljait. A nők prófétai szerepben tűnnek 
fel. Bár a „prófétaság” szót Lukács nem használja kifejezetten Máriára és 
Erzsébetre (ahogy Zakariásra az 1,67-ben), mindketten elteltek Szentlélekkel 
(1,35.42) és mindketten úgy beszélnek, amely igazolja a prófétai ismeretet 
(1,42–45.46–55). Klemens Stock rámutatott, hogy a Máriának való hírül-
adás merít Gedeon meghívástörténetéből és Sámson születésének hírül-
adásából, így Mária meghívástörténetének is lehetne neveznünk.28 A nők 
portréi és beszédei ezekben az elbeszélésekben erőteljesek és amennyiben le-
hetséges, felruháznak erővel is. Azonban Lukács történelmi szemlélete, va-
lamint a régies és enyhén idegen nyelvezete miatt távol állnak az olvasótól.29

Jézus szolgálatában a Lélek és a prófétaság említése szinte teljesen eltű-
nik a názáreti zsinagógában mondott beszéd után. A Lélek teljesen azono-
sul Jézus tevékenységével. Mivel Jézus Lélekkel felkent (Lk 4,18–19; ApCsel 
10,37–38), cselekedetei a Lélek megnyilvánulásai. A nőkről szóló történetek 
többé már nem ábrázolják a nőket prófétákként, inkább azok szolgálják 
Jézus prófétaként való ábrázolását. Márk evangéliumában a nő, aki megkeni 
Jézust, prófétaként cselekszik, Jézus messiási mivoltát és halálát hirdeti (Mk 
14,1–8; illetve Mt 26,6–16; Jn 12,1–8).30 Lukács evangéliumában a hasonló 
gesztus nem prófécia, hanem a bűnbánat, a hála és a szeretet megnyilvánu-
lása (7,36–50). Jézus az, aki prófétaként emelkedik ki ebből a történetből.31

A nő, aki áldottnak mondja Jézus anyját a Lk 11,27–28-ban értelmezhető 
úgy is, mint egy próféta, aki beszél, de vegyük észre, hogy Jézus kijavítja őt 
éppúgy, mint ahogy Mártát (10,41–42) és a Jeruzsálem utcáin siránkozó asz-
szonyokat is (23,28), akik alkalmat biztosítanak neki, hogy prófétának mu-
tassa magát. Valójában azok a nők nyerik el teljes mértékben Jézus igenlé-
sét Lukács evangéliumában, akik meg sem szólalnak: Mária, Márta nővére 
(10,38–40) és a bűnbánó nő (7,36–50). A nők kedvezményezettjei azoknak 
a jótéteményeknek, amelyeket Jézus művel. Az ἄφεσιςt (elengedést, bűn-
bocsánatot) azoknak hozza el, akiket az ördög hatalmába kerített. Még a 

28 Klemens Stock: Die Berufung Marias (Lk 1,26–38), Biblica 61 (1980) 457–491.
29 A Lk 1–2 görög jellegének kérdéséről lásd Raymond E. Brown: The Birth of the Messiah, Doubleday, 

Garden City, 1979, 245–246. Úgy gondolom, hogy az itteni nyelvezet sokkal nagyobb mértékben 
modellezi a Septuagintát, mint máshol az evangéliumban, de irodalmi célokkal, éppúgy, mint a leg-
inkább „attikai” görög a Lk–ApCsel-ben Pál areopágoszi beszédében feltűnik (17,16–34). Az ApCsel 
görög nyelvezetéről lásd Hans Conzelmann: A Commentary on the Acts of the Apostles, Fortress, 
Philadelphia, 1988, xxxv–xxxvi.

30 Lásd Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., xii–xiv.
31 Ibid.
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jótevő nők is Jézus jótéteményeinek kedvezményezettjei, közülük pedig a 
legismertebb, Mária Magdolna, aki a leginkább rászoruló (8,2).32 Az evangé-
liumban a nők csak azért beszélnek, hogy Jézus kijavítsa őket.

Amint arra egyértelműen rámutattam: a nőknek a prófétaságból való ki-
zárása az evangéliumban elsősorban Lukács krisztológiájához kapcsolódik. 
Tény azonban, hogy a férfiakat sem igazán ábrázolják prófétákként az evan-
géliumban. Ez az észrevétel azonban csak növeli a nehézségeket, mert felve-
ti a szerző hősi és példaszerű elképzelését Jézusról. Ez tükröződik szókincsé-
ben is. Lukács – s ezzel gyakorlatilag egyedül az Újszövetségben –, Jézusra 
mint „férfiemberre” utal: férfiként vagy hősként (ἀνήρ, Lk 24,19; ApCsel 
2,22).33 Valószínűleg a LXX hatása alatt az ἀνήρ főnevet használja végig 
munkájában, hogy mennyei alakokat ábrázoljon (Lk 9,30.32; 24,4; ApCsel 
1,10; 10,30;16,9; vö. 10,19), vagy, hogy Pál vagy a vértanú István hősi karakte-
rét hangsúlyozza (ApCsel 6,5; 21,11; 22,3; 23,27.30; 25,1.17). Az evangéliumban 
Jézus is a hősies vértanúság példájaként tűnik fel, méltóságát azzal a nagy-
lelkűséggel ábrázolják, amellyel szembenéz a halállal (Lk 23,33–48). A nőket 
semmiképpen sem lehet kizárni a „férfias” bátorság erényének utánzásából 
vagy annak tényleges birtoklásából az ókori irodalomban.34 A Lk–ApCsel-
ben azonban nincsenek női példaképek.

Lukácsnál a Lélek története szerint az Egyház időszakát megjelöli a 
Lélek kiárasztása „fiaitokra és leányaitokra, […] szolgáimra és szolgálóimra” 
(ApCsel 2,17–18). Ebben a Joel könyvéből vett idézetben (3,1–5) az ApCsel 
magyarázatot ad a női prófétákra, ami azonban még feltűnőbb, hogy a nők 
prófétai tevékenységét nem említi. Bár Fülöp leányairól megjegyzi a szöveg, 
hogy prófétáltak (ApCsel 21,9), ők nem kifejezetten név szerinti próféták, és 
a szerző egyetlen jövendölést sem tulajdonít nekik. Ez még feltűnőbb, mivel 
alakjukat mások próféciái veszik körül: Agábusz megjövendöli, hogy Pált 
elfogják (21,10–12), röviddel korábban pedig névtelen júdeai tanítványok 

32 A nőkről mint jótevőkről lásd Mary R. Lefkowitz – Maureen B. Fant: Women’s Life in Greece and 
Rome, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, 156–159 oldalon a következő lábjegyzetek: 
158–160, 162, 163–165; valamint a 260–261. oldalakon a következő lábjegyzetek: 258, 259, 263. Ross 
Kraemer: Maenads, Martyrs, Matrons, Monastics: A Sourcebook on Women’s Religions in the Greco-
Roman World, Fortress, Philadelphia, 1988, 112. oldalon a 60.,a 116. oldalon a 65. lábjegyzet.

33 Az efezusiakhoz írt levél szintén használja a „férfi” szót (4,13: „a férfiasságra, Krisztus teljességét 
elérő nagykorúságra”).

34 Lásd 4Makk 15,30: ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα. 
„Óh, sokkal nemesebb, mint a férfiak az állhatatosságban és sokkal férfiasabb, mint a férfiemberek a 
kitartásban!” Lásd Elizabeth Castelli: Virginity and Its Meaning for Women’s Sexuality in Early 
Christianity, Journal of Feminist Studies in Religion 2 (1986) 74–78; Mary R. D’Angelo: Beyond Father 
and Son, in Terry Brown – Christopher Lind (eds.): Justice as Mission: An Agenda for the Church, (ed.; 
Trinity Press, Burlington, 1985, 109; 115 (10–11. lábjegyzetek).
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a Lélek sugallatára óvták Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe (21,4). Az 
ApCsel-ben az egyetlen „prófétai” kijelentést egy jósszellemtől megszállt 
szolgálólány szájából halljuk Pál és Szilás misszióján, szavai azonban nem 
a Szentlélektől vannak, hanem egy démontól, akitől Pál megszabadítja őt 
(ApCsel 16,16–18).

Lukácsnál együtt jár a nők prófétaságtól való távolítása az ennek megfe-
lelő prófétai szolgálattól való távoltartásával. A Mk 15,40–41 Jézus tanítvá-
nyaiként és szolgálattevőiként nevez meg nőket, és William David Davies 
azzal érvelt, a „szolga” szót itt hivatalként kell értenünk.35 Amikor azonban 
Lukács néven nevezi a női tanítványokat, úgy tűnik, szolgálatuk karitatív 
tevékenységre korlátozódik.36 Ez különösen is problémás és tanulságos, ha 
a nők keresztény szolgálatban való tárgyalását Márta és Mária történetével 
összefüggésében szemléljük. Parvey a szakasz tárgyalásában Mária leírásá-
ra összpontosít, aki Jézus lábainál ül, és ezt a tanítvány helyzeteként ismeri 
fel.37 Szerinte Jézus válasza ítéli ezt a státuszt Máriának, akit megvéd Márta 
követelőzésétől, hogy térjen vissza a „nők helyére”. Ilyen értelmezés jelenik 
meg Joseph A. Fitzmyer kommentárjában is, aki Mártát „tökéletes vendég-
látóként”, Máriát pedig „tökéletes tanítványként” jellemzi.38 A történetnek 
ez az olvasata azonban figyelmen kívül hagyja a διακονεῖν és διακονία szavak 
szerepét a keresztény szolgálat szókincsében. Már fentebb említettem, hogy 
Lukács örökölte azt a hagyományt, amely Mártára διάκονοςként, Máriára 
pedig testvérként (ἀδελφή) tekint. De egyáltalán nem valószínű, hogy pusz-
tán hagyományos, reflexió nélkül átvett nyelvezetről van szó. Ha Lukács 
tudatosan használja a tanítványságra vonatkozó hagyományos szókincset a 
„lábánál ülni” szófordulattal, akkor nagyon valószínűtlen, hogy a διακονία 
szót a szolgálatra való utalás nélkül használja. A szöveg figyelmes olvasata 
arra enged következtetni, hogy nem Mária kapja meg a tanítványi státuszt 
Mártával szemben, aki őt önmaga korlátai közé akarja szorítani, hanem 
Lukács mindkét nőt tanítványnak látja, és hogy a szerző véleménye szerint 
Márta Jézushoz intézett kérése inkább a keresztény szolgálattal szemben 
fejezi ki aggodalmát, semmint az asztal szolgálatával kapcsolatban, ami a 
vendéglátás egyik formája.39 A Lk 10,39 számos kézirata tartalmaz egy nőne-

35 William David Davies: The Setting of the Sermon on the Mount, University Press, Cambridge, 1964, 
422–423.

36 Lk 8,3: „akik vagyonukból szolgáltak neki” (Károli) / „gondoskodtak róla” (SzIT)
37 Constance Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, op. cit., 141. 

Pál azt mondja magáról az ApCsel 22,3-ban, hogy „Gamáliel lábánál nevelkedett”.
38 Joseph A. Fitzmyer: The Gospel according to Luke X-XXIV, Doubleday, Garden City, 1985, 892.
39 Lásd Elisabeth Schüssler Fiorenza: A Feminist Critical Interpretation for Liberation:Martha 

and Mary, op. cit., 25.



Mary Rose D’Angelo100

mű vonatkozó névmást (ἥ), amit a Revised Standard Version bibliafordításból 
kihagytak.40 A vers minden kéziratban tartalmaz egy „is” vagy „és” (καί) 
szócskát, ami viszont nem jelenik meg a New English Bible és a New American 
Bible fordításaiban.41 A vers teljesebb fordítás így hangzik: „És Mártának 
volt egy lánytestvére, Mária, aki szintén Jézus lábánál ült és hallgatta /
hallgatni szokta az ő (ti. Jézus) szavait.” A kommentátorok és a fordítók 
ezzel a megfogalmazással nem tudnak mit kezdeni.42 Ha azonban felismer-
tük, hogy a Jézus lábánál való ülés és szavainak hallgatása a tanítványságra 
utalnak, akkor a jelentés egyértelmű kell, hogy legyen: a Jézust befogadó 
Mártának van egy lánytestvére, aki hozzá hasonlóan tanítvány.

A történet felhasználását Lukácsnál a keresztény szolgálat és tanítvány-
ság kérdéseire alkalmazva, megerősíti a kontextus. A közvetlenül megelő-
ző elbeszélések olyanok, amik Lukács keresztény szemszögéből nézve a 
szolgálat történetei: a Lk 10,1–24 a misszió és a 70 tanítvány visszatérése, 
míg a 25–37. versek kiegészítik Márk történetét a jószándékú írástudóról a 
jó samaritánus példázatával. Az első, úgy tűnik, megfelel az ige διακονία-
jának, amivel az ApCsel 7-ben a Tizenkettőt bízzák meg, míg utóbbi megfe-
lel az asztal διακονία-jának, mint szeretetszolgálatnak az ApCsel 6,1–6-ban. 
Márta és Mária története a διακονία ezen biztosítékaitól elvezet a tanítvány-
ságra való oktatásig, az imádság mikéntjének kérdéséig, amelyet Lukács 
kifejezetten tanítványi kérésként azonosít: „Taníts meg minket imádkozni, 
ahogy János is megtanította tanítványait!” (Lk 11,1).

A szakasz tárgyalásánál Elisabeth Schüssler Fiorenza komolyan 
veszi a szövegkörnyezetet és hangsúlyozza, hogy Márta szerepe, amelyet 
Lukács történetének Jézusa ellenez, az aktív keresztény szolgálat szerepe. 
Felveti, hogy Márta megrovása és a (Jézus szavait hallgató) Mária védelme-
zése nyilvánvalóvá teszi Lukács szándékát, hogy alárendelje az asztal szolgá-
latát az ige szolgálatának.43 Az viszont még fontosabb, hogy Mária egyálta-
lán nem kapcsolódik be a szolgálatba, hanem úgy cselekszik, mint egy hívő, 
csendes tanítvány.

40 A Kurt Aland et al. gondozta, 26. kiadású Novum Testamentum Graecum (Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, 1985) szerint a nő nemű vonatkozó névmás (ἥ) megtalálható: a Vatikáni és a Sínai 
Kódexben, valamint a Vatikáni második korrektoránál.

41 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου 
ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.

42 Lásd például Alfred Plummer: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel of St. Luke, T & T 
Clark, Edinburgh, 1977 (első kiadás: 1901), 290–291.

43 Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., 165; Uő: Martha and Mary, op. cit., 
30–31. Ezzel a megjegyzéssel nem igazán tudok megbarátkozni, legalább is a Lk 10,38–42-t illetően. 
Semmilyen utalást nem látok arra, hogy Márta diakóniája kizárja az ige szolgálatát. Jerwell kizárja 
a nőket bármiféle diakóniából Lukácsnál (Daughters of Abraham, op. cit., 153–154).
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Itt meg kell jegyeznünk, hogy Lukács Jézusa nem tiltja Márta szolgála-
tát, csak Mária tanítványságát hagyja jóvá vele szemben. A Mártának szóló 
feddése egyértelművé teszi, hogy Márta nem tesz hozzá semmit Máriához, 
sőt azzal fenyeget, hogy majd elvesz tőle. Elképzelhetjük, hogy Lukács korá-
ban Márta hangja a női szolgálók csökkenő szerepére való panaszkodás for-
dított változata: „Nővérem rám hagyta a szolgálat teljes elvégzését!” Lukács 
válasza, hogy azok a nők, akiket akadályoztak a szolgálatban, a jobbik részt 
választották. A történet példázza a nők missziós részvételének tárgyalását 
a Lk–ApCsel-ben: a nők szolgálatát nem megtagadták vagy megtiltották, 
hanem inkább kerülték.44

A szerző ezen elv alapján válogatja ki és formálja meg a nőkről szóló 
történeteket az ApCsel-ben. Bár a nőket úgy mutatja be, mint akik a szere-
tetszolgálatot végzik (pl. ApCsel 9,36.39.40), az ige „szolgálatát” soha nem 
osztja ki úgy rájuk, ahogy azt a férfiakkal kapcsolatban használja (6,1; 11,29; 
12,25). Továbbá úgy tűnik, hogy inkább a saját pénzükből végzik a szolgá-
latot, és nem az egyházéból. Annak ellenére, hogy Tabita, aki közössége 
számára μαθήτρια („női tanítvány”), egyértelmű jelentőséggel bír, munká-
ját úgy mutatja be, mint aki ruhákat varr az özvegyek számára (ez utóbbi 
gazdasági és matrónához illő erény, ApCsel 9,36). Lídia és Mirjam házai a 
közösség központjai. Lídia esedezése Pálhoz azt sugallja, hogy a vendégsze-
retetet a közösség vezetőjeként gyakorolta, Lukács azoban nem törődik az-
zal, hogy ezt megemlítse (16,15; 16,40; 12,12).45

Péterre és Pálra, a könyv főhőseire való összpontosítás nem eléggé hang-
súlyos ahhoz, hogy az ApCsel-ben a nők prófétai és szolgálati szerepének 
megkerülését kimagyarázzák. Önmagában az illemtudás szüksége sem elég. 
A prófétaság női szerep, amit szentesített a Biblia és még a görög-római val-
lásban is legalább elfogadott volt. A leginkább figyelemre méltó, tekintettel 
az ApCsel-nek a regény műfajához és az apokrif aktákhoz való közelségére: 
a hősnők hiánya az ApCsel-ben.46 Rosa Söder 1932-ben megjelent tanul-
mánya öt főmotívumot írt le az apokrif aktákról és a hellenisztikus regé-

44 Szintén így Elisabeth Schüssler Fiorenza: Martha and Mary, op. cit., 31.
45 Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., 153. Lásd még Priszkáról ugyancsak 

tőle Martha and Mary, op. cit., 31.
46 Edgar Hennecke – Wilhelm Schneemelcher (ed.): New Testament Apocrypha, 2 vol., SCM, London, 

1974, 174–176. Stephen P. Schierling – Maria J. Schierling: The Influence of the Ancient 
Romances on Acts of the Apostles, The Classical Bulletin 54 (1978) 81–88. Helmut Koester úgy 
látja, hogy az ApCsel összekapcsolja a történetírást a regénnyel és az aretológiával: Introduction to the 
New Testament, Vol. 2., Fortress, Philadelphia, 1982, 315–318. Lásd még Dennis R. MacDonald: The 
Legend and the Apostle, i. m., 107. oldalon a 7. lábjegyzet. Richard I. Pervo az ókori novella szem-
pontjából elemezte az ApCsel-t, főleg a kalandra összpontosítva. (Profit with Delight: The Literary 
Genre of the Acts of the Apostles, Fortress, Philadelphia, 1987).
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nyekről, amelyek közösek az apokrif aktákkal.47 Ezek közül az egyik feltű-
nően hiányzik a kánoni ApCselben: az erotika/ szexuális aszketizmus.48

Valójában a Lk–ApCsel igenis mutatja a szexuális aszketizmus egy faj-
táját. Lukács az egyetlen az evangélisták között, akinek a feleség egyike 
azoknak, akiket az evangélium kedvéért el kell hagyni (Lk 18,19; 14,26), a 
házasság pedig akadályozhatja a hívást (Lk 14,20). Lukács megtartja az új-
raházasodás tilalmát (16,18; bár a szövegkörnyezet azt sugallja, hogy csak 
metaforikusan használják), de a válás tilalmát nem (Mk 10,1–12). Ezek a 
szexuális aszketizmusra ösztönző mondatok kizárólag a férfiakhoz szól-
nak. Ez a helyzet azonban az 1Kor 7,1 versével is, amit Pál kifejezett szán-
dékkal alkalmaz férfiakra és nőkre is. Van azért néhány utalás a szexuális 
aszketizmusra nők számára is a Lk–ApCsel-ben. Lukács evangéliumában 
a szadduceusok feltámadásáról szóló kérdésére adott válaszában úgy tűnik, 
hogy a jelen és a jövő tekintetében Jézus elutasítja a házasságot.49 A kérdés a 
hét alkalommal sógorházasságot kötött asszonyra vonatkozik, így lehetnek 
a nők is „a feltámadás fiai” (Lk 20,36). Mária szüzességét és Anna önmeg-
tartóztatását hangsúlyozza (Lk 2,36–38), továbbá Fülöp prófétáló leányai is 
szüzek (ApCsel 21,9). A Lk–ApCsel a jelenség kezdeti változatát mutatja, 
amellyel a szüzesség a 3–6. századi kereszténységben kiterjesztette a nők 
szerepét, miközben helyükre teszi őket.50 Az a hely, amelyet a szüzesség ki-
vívott az aszkéta nők számára az apokrif aktákban, különösen Pál és Tekla 
történetében, természetesen sokkal kevésbé biztonságos. Lehetséges, hogy a 

47 Rosa Söder: Die apokryphen Apostelgeschichten und romanhafte Literatur der Antike, Kohlhammer, 
Stuttgart, 1969. Edgar Hennecke – Wilhelm Schneemelcher (ed.): New Testament Apocrypha, i. m., 
174–176.

48 A Pál cselekedetei és Tekla történetek leírásához, amely az aszketizmus és az erotika viszonyát ele-
venné teszi ebben a szövegben, lásd Peter Brown: The Body and Society: Men, Women and Sexual 
Renunciation in Early Christianity, Columbia University Press, New York, 1988, 154–159. A tör-
ténet magyar fordítását lásd Dörömbözi János (szerk.): Az apostolok csodálatos cselekedetei, Telosz, 
Budapest, 1996, 79–89; valamint a jegyzetanyag a 217–218. oldalakon. (A fordító megjegyzése.)

49 Sebastian P. Brock: Early Syrian Asceticism, Numen 20 (1973) 5–6.
50 Az aszketizmusról Lukácsnál lásd Mary Rose D’Angelo: Remarriage and the Divorce Saying 

Attributed to Jesus, in William D. Roberts (ed.): Divorce and Remarriage, Sheed & Ward, Kansas 
City, 1990, 78–106. Lásd még Antoinette Wire: Social Functions of Women’s Asceticism, in 
Karen King (ed.): Images of the Feminine in Gnosticism, Fortress, Philadelphia, 1988, 308–323, főleg 
316. A későbbi keresztény tapasztalatban az efféle aszketizmus, úgy tűnik, úgy szelídítette a szexu-
alitás szerepét a férfi-női kapcsolatokban, hogy kicsit több társadalmi szabadságot tegyen lehetővé, 
mint szokásos. Lásd Rosemary R. Ruether: Misogynism and Virginal Feminism in the Fathers 
of the Church, in Religion and Sexism, i. m., 150–183; Uő: Mothers of the Church, in Women of Spirit, 
i. m., 71–98. Az első században élő, rendkívül nőellenes Alexandriai Philón a terapeuták női tagjai 
szerepéről elragadtatással beszél, és jócskán átlépi azokat a határokat, amelyeket rendszerint megen-
gedett a nőknek (A szemlélődő életről 68). Általánosságban a szüzességet defeminizációként értékeli. 
Elizabeth Castelli helyesen hangsúlyozza, hogy a nők szüzessége egy maszkulinista csererend-
szerben működik (Virginity and Its Meaning for Women’s Sexuality in Early Christianity, i. m., 86).
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szexuális aszketizmusra tett kifejezett utalások hiánya az ApCsel-ben arra 
irányul, hogy távolságot vegyen az efféle irodalomtól.

Ha nem is hiányzik teljesen az ApCsel-ből a szexuális aszketizmus, 
van egy másik módja is annak, ahogy az apokrif akták ábrázolják ezt a 
motívumot, amely még szorosabban kapcsolódik a regény műfajához és 
egyben élesen különbözik az ApCsel-től. A motívumot Söder erotikus 
vagy aszketikus elemként írta le, de leírható egy hősnő karrierjeként is.51 
Felvázolhatnánk Mária minimális hősnői pályafutását, ez a motívum azon-
ban teljes mértékben hiányzik az evangéliumból és egyértelműen hiányzik 
az ApCsel-ből is.

Szeretném felvetni, hogy a nők prófétai és vezetői szerepének visszaesése 
a közösségben egybeesik Lukács döntésével, hogy a prófécia a keresztény ta-
nítás megbízhatóságának (ἀσφάλεια) kimutatására szolgál. Ahhoz hason-
lóan, ahogyan az ApCsel a zsidókat és a szemitákat mágusokként ábrázol-
ja, a nők eltávolítása a keresztény prófétaságtól és szolgálattól arra szolgál, 
hogy megkülönböztesse a keresztényeket a fenyegető keleti kultuszoktól. 
Helmut Koester megítélése szerint ez főleg a regény, a csodaelbeszélés és 
a szabadító tettekről szóló elbeszélés aretológiai motívuma, amelyet Lukács 
az ApCsel-ben kíván használni.52 Az ilyen elbeszéléseket azonban óvatosan 
kell használni, nehogy a kereszténység összekeveredjen a mágiával vagy a 
keleti üdvözítők kultuszaival. Ahogy fentebb említettem, Philosztratosznak 
az Apollonius életét egy erős aretológiai elem jellemzi, és szerzője úgy érzi, 
kénytelen úgy bevezetni a munkáját, hogy megkülönbözteti hősét azoktól, 
akik mágiát űznek (1,1–3).

Hasonló apologetikus törekvés jellemzi Lukácsnak a Lélektől eltöltött és 
profetikus egyházábrázolását az ApCsel-ben. A Lk–ApCsel szerzője meg-
szelídíti a korai egyház lélektapasztalatát és racionalizálja azt a Birodalom 
világa számára. Egy nagyon vitatott példa a glosszália (a nyelvek adományá-
nak) átalakítása egy érthetetlen nyelvből egy egyetemesen érthető nyelvig az 
ApCsel 2,5–12-ben.53 A mágusok/próféták, zsidók és nők tárgyalása azonban 
egy másik apologetikus motívum a prófétaság és a Lélek bemutatásánál.

Az ApCsel számos mágust ábrázol, akiktől a keresztény misszionári-
usokat gondosan megkülönbözteti, és akik majd nyilvánvalóan győzedel-

51 A női főszereplőről az ókori vallásos irodalomban lásd Susan Doty: From Ivory Tower to City 
of Refuge in Joseph and Aseneth and Related Narratives, University of Denver: Iliff School of 
Theology, Denver, 1989 (egy PhD dolgozatról van szó); Maddalena Scopello: Jewish and Greek 
Heroines in the Nag Hammadi Library, in Images of the Feminine in Gnosticism, i. m., 71–90.

52 Helmut Koester: Introduction to the New Testament, i. m., 315–318.
53 Krister Stendahl: Paul among Jews and Gentiles, Fortress, Philadelphia, 1976, 116–118; Hans 

Conzelmann: A Commentary on the Acts of the Apostles, i. m., 15–16.
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meskednek felettük. A mágusok mind zsidók vagy samaritánusok: Simon 
mágus (8,9–25), a zsidó Barjézus (13,6–12), és a zsidó főpapnak, Szkévának 
a hét fia (19,11–20). Lukács egyértelműen foglalkozik az ókori előítélettel, 
amely a mágiával teszi egyenértékűvé a zsidókat és a keletieket.54 Gondosan 
megkülönbözteti ezeket a sarlatánokat Páltól, az igaz zsidótól, aki Gamaliel 
lábánál nevelkedett. Az ókori előítélet azonban még összekapcsolta a nőket 
a mágiával és a keleti vallásokkal való kacérkodással, amit különösen vissza-
taszítónak találtak. Ez az összekapcsolódás bátoríthatta arra Lukácsot, hogy 
kétséget kizáróan minimalizálja a nőknek a keresztény prófétaságban való 
részvételét,55 és hogy szétválassza a kereszténységet a zsidóságtól.

Az egyik legfontosabb vád, amelytől Lukács megvédi az egyházat az, 
amivel Pált és Szilást vádolják meg Filippiben: „Zsidók lévén, olyan szo-
kásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem 
követnünk, mert rómaiak vagyunk.” (ApCsel 16,21) Ezt a vádat Filippiben, 
egy római kolóniában koholták, mert Pál kiűzte a jósszellemtől megszállott 
lányból a démont. A „nem római tevékenységek”, amellyel Pált és Szilást 
megvádolták, valószínűleg mágikus praktikák lehettek.56 Pál ördögűzését 
úgy tűnik, ürügyként használják fel, hogy olyan bűncselekménnyel vádolják 
meg, amelyet valójában leállított: prófétálással és szerencsemondással. Ezzel 
a váddal Pált „biztonságba helyezik” (16,23–24: ἀσφαλῶς, ἠσφαλίσατο) a 
börtönben. Az elkövetkező éjjel és nap folyamán kiderül Pál valódi „meg-
bízhatósága”: csodálatosan megszabadul a bilincsektől és a láncoktól, nem 
hajlandó veszélyeztetni a börtönőr életét az elmeneküléssel (16,27–28), a vá-
ros bírái számára pedig egyértelművé teszi, hogy vádlói egy római polgárt 
sértettek meg.

54 Brian A. Mastin: Scaeva the High Priest, JTS 27 (1976) 405–412.
55 A nőknek a mágiához és a más vallásokhoz való kapcsolódásához lásd például Plutarkhosz: 

Praecepta conjugalia 5 (Moralia 139A), 19 (Moralia 140D), 48 (Moralia 145C); Iuvenalis: Szatírák 6.511–
626; Horatius: Epódoszok 5. Ezeknek a példáknak szexuális felhangja van. Bizonyítják a népies előíté-
letet. Nem mutatják, hogy a nők valóban aránytalan vagy esetleg egyenlő szerepkörben vettek volna 
részt a mágia művelésében és felhasználásában. A mágiát inkább a gyengébb nem erejének tartották 
a szexuális politikában. Érdemes megjegyezni, hogy Apuleius, akit szintén mágiával vádoltak, sok 
nőt mágusként és boszorkányként ábrázol a Metamorphosesben. Elisabeth Schüssler Fiorenza: 
Word, Power and Spirit, i. m., 184–185. Uő: In Memory of Her, op. cit., 294–309.

56 A mágiáról, prófétaságról, filozófiáról és keleti vallásokról, mint „nem római tevékenységekről” lásd 
Arthur Darby Nock: Religious Developments from the Close of the Empire to the Death of Nero, 
S. Α. Cook et al. (eds.): Cambridge Ancient History: X, The Augustan Empire 44 B.C.-A.D. 70, University 
Press, Cambridge, 1971, 491–492, 494–495; illetve Ramsay MacMullen: Enemies of the Roman Order, 
Harvard University Press, Cambridge (MA), 1966, 46–162. A superstitio (babona) vádjáról a kereszté-
nyekkel szemben lásd Robert L. Wilken: The Christians as the Romans Saw Them, Yale University 
Press, New Haven, 1984, 49–67. A mágiáról a Lk–ApCsel-ben lásd Susan R. Garrett: The Demise 
of the Devil: Magic and the Demonic in Luke-Acts, Fortress, Minneapolis, 1989; sajnos azonban tanul-
mányomat befejeztem, mielőtt még ez a könyv a kezembe került volna.



Nők a Lk-evangéliumban és az ApCsel-ben 105

Ezek a részletek arról árulkodnak, hogy a történet központi szerepet ját-
szik a Lk–ApCsel apologetikájában. A közeg külön figyelmet érdemel. Az 
ApCsel 16,13–15-ben Pál és Szilás belépnek a filippi imaházba (zsinagógába), 
helyet foglalnak (tanítói pozícióban) és beszédet intéznek egy olyan gyüle-
kezethez, amelyről úgy tűnik, hogy kizárólag nőkből áll.57 A tanításra adott 
válaszként Lídia, egy „istenfélő” asszony kényszeríti Pált, hogy az ő házát 
tegye meg bázisának Filippiben. A zsinagógába vezető úton pedig Pál talál-
kozik egy jósszellemtől megszállott leánnyal, akiből kiűzi a gonosz lelket, 
amely majd annyi bajt okoz neki, hogy ki kell nyilvánítania, hogy ő nem 
pusztán egy rendbontó szokásokat58 hirdető zsidó, hanem született római 
polgár (16,37–39; vö. 22,25–29).

Lukácsnál a filippi nők szombati összejövetelének ábrázolása tulajdon-
képpen egyedülálló,59 mégis a szerző nagyon kevés figyelmet fordít arra, hogy 
a gyülekezet nőkből állt. Amíg a legtöbb 20. századi kutató azt feltételezte, 
hogy a nők kevésbé tagozódtak be a judaizmusba, mint más ókori vallások-
ba, és hogy a Római Birodalom társadalmi légköre nyitottabb volt a nőkre, 
addig nincs okunk feltételezni, hogy a Lk–ApCsel szerzője osztotta volna 
ezt az álláspontot. Az olyan kutatók legutóbbi munkái, mint Bernadette 
Brooten és Ross Kraemer, elkezdték kiegészíteni a gyér irodalmi bi-
zonyítékokat nem írásos anyagok felhasználásával, hogy teljesebb képet 
nyújtson a nők részvételéről az egyes ókori zsidó irányzatokban.60 Drusilla 
és Bereniké is zsidók voltak, éspedig közismert nők, bár Lukács gondosan 
elkerül bármiféle utalást erre a bizonyos ismertségre.

57 Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, op. cit., 168–169. Bernadette Brooten: 
Woman Leaders in the Ancient Synagogue, Scholars Press, Chico, 1982. A filippi nőkről lásd Lilian 
Portefaix: Sisters Rejoice, i. m.; Valerie Abrahamsen: Women at Philippi: The Pagan and 
Christian Evidence, Journal of Feminist Studies in Religion 3 (1987) 17–30.

58 A szövegből nem derül ki, hogy a nő zsidó származású-e vagy sem, ám a kontextusból nagyon való-
színűnek tűnik.

59 Lásd Ross Kraemer: Monastic Jewish Women in Greco-Roman Egypt: Philo Judaeus on the 
Therapeutrides and Therapeutidae, Signs: Journal of Women in Culture and Society 14 (1989/2) 342–
370.

60 Lásd például Bernadette Brooten: Woman Leaders in the Ancient Synagogue, i. m.; Uő: Jewish 
Womens History in the Roman Period: A Task for Christian Theology, in George W. E. Nickelsburg 
– George MacRae (eds.): Christians among Jews and Gentiles, Fortress, Philadelphia, 1986; Ross 
Kraemer: Jewish Women in the Diaspora World of Late Antiquity, in Judith Baskin (ed.): Jewish 
Women in Historical Perspective, Wayne State University Press, Detroit, 1998; Uő: Jewish Women 
in Rome and Egypt, in Marilyn B. Skinner (ed.): Rescuing Creusa: New Methodological Approaches 
to Women in Antiquity, Lubbock, Texas Tech University Press, 1986 = Helios 13 (1986) 85–101; Uő: 
Hellenistic Jewish Women in Greco-Roman Egypt: The Epigraphical Evidence, in Kent Harold 
Richards (ed.): Society of Biblical Literature 1986 Seminar Papers, Scholars Press, Atlanta, 1986) 183–
200.
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Iuvenalis, Lukács közeli kortársa ismeri a zsidó jövendőmondó nő szte-
reotípiáját:

Amikor ő (férfi) elment, 
egy zsidó asszony, otthagyva a kosarat és a szénát, 
remegve koldulja a titkot fülbesúgva; 
a jeruzsálemi törvények értelmezője, nagy papja a fának, 
és a magasságos ég hű közvetítője. 
Ő is megtölti markát, bár mértékletesebben: 
a zsidók olyan álmot adnak el, amilyet csak akarsz. 
(Iuvenalis: Satirae VI,541–548)61

Iuvenalis sok férfi papot és jövendőmondót ábrázol a nemkívánatosak kö-
zül, akikkel a nők vallásosság ürügyén érintkeznek, de csak akkor kerül egy 
nő a kereszttüzébe, amikor a judaizmushoz fordul. A nő, akit pellengérre 
állít, azt gondolja magáról, hogy próféta és a törvény értelmezője (írástu-
dó?). A legtöbb kortárs kutató az ókori judaizmusban ezt elvitatja a nőktől. 
Iuvenalis ábrázolása, miként máshol is, saját előítéleteit tükrözi vissza, és 
azt, amit ő elfogadottnak tart. Így feltételezése, hogy a nők a törvény ta-
nulóinak tartják magukat, súlyt ad Lukács közbevetett említésének a nők 
szombati találkozásáról az imaházban.

Alexandriai Philón nőellenessége és Josephus alárendeltséget hangsú-
lyozó kijelentéseihez képest gyakran figyelmen kívül hagyták Lukács hoz-
záállását a zsidó nőkhöz, amivel azt igazolják, hogy a judaizmus sokkal 
szigorúbb volt, mint a „felvilágosult” görög-római álláspont. Josephus és 
Philón azonban éppen azokban a munkáikban ragaszkodnak erőteljesen 
a nők törvényes beszabályozásához, amelyekben kifejezetten védelmük-
be veszik a judaizmust azokkal a vádakkal szemben, hogy az ő erkölcseik 
alacsonyabbrendűek volnának (Josephus Flavius: Apión ellen 2,24 §201; 
Philón: Hypotetica 7,3; 7,13). Philónnak az esszénusok nőtlenségére adott gú-
nyos magyarázata feltűnő hasonlóságot mutat Iuvenalis szatírájával (Philón: 
Hypotetica 11.14–15).62 Philón és Josephus egyaránt arra összepontosít, hogy 
ellensúlyozza a Iuvenaliséhoz hasonló vádakat, és bizonyítsák, hogy a juda-
izmus nem kevésbé körültekintő a nők és szexualitás kontrolljában, mint 
görög-római kultúra legszigorúbb követelményei.63 Szükségesnek érzik 

61 Balázs Ákos Jeromos OFM fordítása. Az angol nyelvű szöveg fordításának lelőhelye (ford. Peter 
Green): The Sixteen Satires, Penguin, Baltimore, 1969, 147–148.

62 Úgy tűnik, hogy Iuvenalis és Philón is azokra a vitákra reagál, hogy a bölcs ember vajon megháza-
sodik-e. Erről a hagyományról lásd O. Larry Yarbrough: Not like the Gentiles: Marriage Rules in the 
Letters of Paul, Scholars Press, Atlanta, 1985, 32–41.

63 Lásd még David A. Balch: Let Wives be Submissive, op. cit., 73.
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annak egyértelműsítését, hogy a judaizmus nem egy újabb keleti babona, 
amelyben a nők megvadulnak. Lukács a maga részéről el kívánja határolni a 
kereszténységet a zsidósághoz kapcsolódó keleti mágiától: a női próféták az 
egzotikus bibliai múlthoz tartoznak.64

3. Konklúzió

A Lk–ApCsel-ben szereplő nők tárgyalásának megvitatásakor külön fel-
hívtam a figyelmet az apologetikus tényezőkre, amellyel a nőket távol akar-
ták tartani a prófétálástól és a szolgálattól a Lélekkel eltelt közösségben. 
Felvetettem, hogy a Lukács-evangéliumban az apologetika nagy szerepet 
játszott mind a nőkről szóló történetek számának megnövelésében, mind 
pedig a nők bemutatásának mikéntjében. Lukács ábrázolása legalábbis 
részben a keresztény prófétai szolgálat (akár belső vagy külső) becsmérlő-
ihez szól, azokhoz, akik a nők lelki vezetését a társadalmi rendetlenség, 
a mágia, a zsidó, ennél fogva az új mozgalom keleties jellegének látják. 
Lukács sehol sem tagadja, hogy a nők részt vesznek a Lélektől eltöltött 
szolgálatban, de megjelenésüket inkább élesen, és végletesen lehatárol-
va tágyalja. A Lk–ApCsel érdekei azonban nem csupán apologetikusak. 
Parvey a nőkről szóló történetek megsokszorozásának szerepét, valamint 
a férfi-női párosok használatát a katekézis szempontjából mutatta be: ok-
tatásra és lelki épülésre szolgálnak.65 A korai kereszténységet és különö-
sen is a Lk–ApCsel-t úgy látja, hogy elkötelezettek a nők oktatása mellett. 
Amennyiben egyetértünk Parveyval abban, hogy az evangélium célja a 
nők oktatása, akkor annak apologetikája is azokhoz a nőkhöz kell, hogy 
szóljon, akik prófétátálnak és azon fáradoznak, hogy gyakorolják ezt a pró-
fétai szolgálatot és az evangélium szándéka pedig az, hogy megváltoztas-
sa ezt, és egy józan viselkedés határai közé szorítsa a nők szerepvállalását. 
Ahogy fentebb említettem, az evangéliumban a nők egyszerre a lelki épülés 
és a kontroll eszközei.

Az ókorban a fegyelem volt mindenféle oktatás kifejezett célja, amint a 
szabadság eszköze is a fegyelem volt. Mai szempontból, amelyben az okta-
tás a politikai felszabadulás eszköze lett, nem csoda, hogy Lukácsnál a nők 
ábrázolása olykor szándékával ellentétes üzenetet eredményezett. Lukács – 

64 Jervell arra a következtetésre jut, hogy az evangéliumban megjelenő sok nő a zsidóság képviselője-
ként tűnik fel, de azt is feltételezi, hogy a nők csökkentő és korlátozott szerepe a Lk–ApCsel-ben a 
zsidó-kereszténység hatásának köszönhető (The Daughters of Abraham, op. cit., 146–157).

65 Constance E. Parvey: The Theology and Leadership of Women in the New Testament, op. cit., 
139.
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más keresztény szerzőkhöz hasonlóan – talán nem számolt azzal, hogy a 
gyengébbik nemről szóló történetek milyen felforgató erővel hatnak majd a 
női témát illetően.66

66 Ez a tanulmány az American Council of Learned Societies, a National Endowment for the Humanities, a 
Villanova University és a University of Pennsylvania könyvárainak támogatásával készült.
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1966-ban Willem Cornelis Van Unnik a Lk–ApCsel korpuszát „vihar-
zónaként” jellemezte.1 A viharfelhők, amelyekre Van Unnik felhívta fi-
gyelmünket, nagyrészt eloszlottak. Manapság ritkán olvasni olyan cikket, 
amely a Lk–ApCsel „korai katolicizmusáról” szól.2 Napjainkban nincs 
szükség különösebb meteorológiai képzettségre, hogy megállapíthassuk: 
viharfelhők gyülekeznek a látóhatáron, elsősorban az észak-amerikai újszö-
vetséges kutatók felett,3 és a felhők közvetlenül Lukácsnak a nőkről alkotott 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Robert J. Karris OFM: Women and Discipleship in 
Luke, Catholic Biblical Quarterly 56 (1994/1) 1–20. A tanulmány alapja a Catholic Biblical Association 
of America 56. közgyűlésén tartott elnöki beszéd, amelyet a kansasi Atchison városában, a Mount 
Community Centerben tartott a szerző 1993. augusztus 13–16-én. Fordította: Szabó Miklós Xavér 
OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

1 Willem Cornelis Van Unnik: Luke-Acts, a Storm Center in Contemporary Scholarship, in 
Leander E. Keck – J. Louis Martyn (eds.): Studies in Luke-Acts, Abingdon, Nashville, 1966, 15–32.

2 A régi „viharfelhők” által felvetett kérdésekhez és azokra adott válaszokhoz lásd Joseph 
A.  Fitzmyer: The Gospel According to Luke I-IX: Introduction, Translation, and Notes, Doubleday, 
Garden City, 1981, 3–34; 143–270. Annak megfigyeléshez, hogy Elisabeth Schüssler Fiorenza 
Lk 10,38–42 szakaszáról írt munkája újból előszedheti a hipotézist, hogy a Lk–ApCsel „korai kato-
likus” irat, lásd Elisabeth Schüssler Fiorenza – John R. Donahue: Theological Criteria and 
Historical Reconstruction: Martha and Mary, Luke 10:38–42, in Herman Waetjen (ed.): Protocol of 
the Fifty-Third Colloquy, April 10, 1986, Center for Hermeneutical Studies, Berkeley, 1987, 48–49.

3  Azon lehet vitatkozni, hogy a viharzóna, amelyről ebben a cikkben írok, más országok horizont-
ján látható-e. Olaszországban Silverio Zedda (Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, EDB, 
Bologna, 1991, 118 [76. lábjegyzet]) azt írja, hogy Elizabeth Tetlow (Women and Ministry in the 
New Testament, Paulist Press, New York, 1980]) véleménye, miszerint Lukács negatívan látja a nőket, 
„meglehetősen furcsa”. Németországban Rudolf Schnackenburg (Jézus Krisztus személye a négy 
evangélium tükrében, L’Harmattan, Budapest, 2010, 197) azt írja, hogy korunk feminista mozgalma 
szembe száll a férfiközpontúsággal, valamint a férfiak és a nők egyenlőségének bajnokaival: „E téren 
különösen különleges jelentősége van Lukácsnak, akit a nők evangélistájának is nevezhetünk.” Lásd 
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nézetével foglalkozó tanulmányok felől közelednek. Számomra úgy tűnik, 
ezek a viharfelhők arra késztethetnek bennünket, hogy újra megvizsgáljuk, 
hogyan is végezzük az exegézist.

Írásom egyik célja, hogy röviden bemutassa az 1990-es évek újdonsült 
„viharzónáit”. Tanulmányom második részében pedig szeretnék rátekinteni 
a Lk 8,1–3; 22,14–38 és a 23,49–24,53 szakaszaira vonatkozó egyéb kutatások-
ra, hogy lássam, vajon ezek a tanulmányok növelik-e a viharfelhők számát 
vagy segíthetnek azok eloszlatásában.

1. Tanulmányok a nőkről Lukácsnál

Miközben a tudományos irodalmat olvastam arról, hogy mit mond Lukács 
a nőkről, azt állapítottam meg, hogy két gondolatmenet van: az egyik sze-
rint Lukácsnak pozitív képe van a nőkről; a másik szerint pedig Lukácsnak 
a nőkről, főleg a női vezetőkről alkotott képe negatív. Bár nehéz meghatároz-
ni a két nézőpont eredetét, felkínálok néhány általános igazodási pontot az 
időpontot illetően.

Úgy tűnhet, hogy 1970 és 1990 között bizonyos angol nyelvű, főleg észak-
amerikai római katolikus, újszövetségi kutatók között széles körű egyetértés 
uralkodott abban, hogy Lukács kedvezően tekintett a nőkre.4 A következők-
ben idézett álláspontot Eugene Maly 1980-as cikkéből idézve veszem:

„Az lehet a benyomásunk, hogy amíg Jézus és a korai egyház nyilvánvaló módon nem 
hagyta figyelmen kívül a [nőkre vonatkozó] korabeli társadalmi korlátozásokat, ők 
mégis túllépték koruk korlátozásait Isten Országának víziója alapján, amit birtokoltak. 
[…] Ezzel szemben nem találjuk meg Lukácsnál a [nőkre vonatkozó] kortárs társadal-

azonban Luise Schottroff német kutató munkáját legutóbb: Let the Oppressed Go Free: Feminist 
Perspectives on the New Testament, Westminster John Knox, Louisville, 1993).

4 Lásd Eugene H. Maly: Women and the Gospel of Luke, BTB 10 (1980) 99–104; Neal M. Flanagan: 
The Position of Women in the Writings of St. Luke, Marianum 40 (1978) 288–304; E. Jane Via: 
Women, the Discipleship of Service and the Early Christian Ritual Meal in the Gospel of Luke, 
St. Luke’s Journal of Theology 29 (1985) 37–60; Uő: Women in the Gospel of Luke, in Ursula King 
(ed.): Women in the Worlds Religions, Past and Present, Paragon House, New York, 1987, 38–55; Rosalie 
Ryan: The Women from Galilee and Discipleship in Luke, BTB 15 (1985) 56–59; Jane Kopas: Jesus 
and Women: Luke’s Gospel, Theology Today 43 (1986) 192–202; Mark Allan Powell: What Are 
They Saying About Luke?, Paulist Press, New York, 1989, 93–97; Joseph A. Grassi: The Hidden Heroes 
of the Gospels: Female Counterparts of Jesus, Liturgical Press, Collegeville, 1989, 83–112; 139; Robert C. 
Tannehill: The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation 1: The Gospel according to Luke, 
Fortress, Philadelphia, 1986, 132–139; Uő: The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation 2: 
The Acts of the Apostles, Fortress, Minneapolis, 1990) 208–209; 280–281; Constance F. Parvey: The 
Theology and Leadership of Women in the New Testament, in Rosemary Radford Ruether (ed.): 
Religion and Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions, Simon and Schuster, New 
York, 1974, 138–147; Francis J. Moloney: Woman: First Among the Faithful, Ave Maria, Notre Dame, 
1986, 50–74.
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mi és vallási korlátozások elítélését, amelyeket Jézus teljesen figyelmen kívül hagyott 
szolgálata során.”5

Most nem szeretnék részletes kritikát adni Lukácsnak a nőkről alkotott „po-
zitív” nézetének hatalmas irodalmáról. Elegendő két, meglehetősen általá-
nos megjegyzés, amelyek igazolhatják a szakirodalom nagy részét. Először 
is: ezeket a „pozitív szemléletű” tanulmányokat vagy akkor írták, amikor 
még nem tudtunk a nők vezetői, sőt apostoli szerepének új eredményeiről 
a misszionáriusi mozgalomban, ahogy azt a hiteles páli levelek tükrözik, 
vagy nem vették figyelembe ezeket a tanulmányokat.6 Ezek az eredmények 
hátteret adhatnak a lehetséges ellentétekhez a között, ahogyan Lukács látja 
a nőket, s ahogyan ők látják magukat és mások látják őket az őskeresztény 
mozgalomban, nevezetesen Pál apostol mozgalmában. Másodszor: nem 
kristálytiszta a „pozitív szemléletű” tanulmányok alkalmazott módszerta-
na, ami azt is feltételezi, hogy meglehetősen könnyen lehet következtetni 
egy lukácsi, nőkről szóló szövegeket feldolgozó tanulmányból arra, hogy a 
Názáreti Jézus mit tanított a nőkről és hogyan viszonyult hozzájuk nyilvá-
nos működése során.

Az az álláspont, miszerint Lukács negatívan szemléli a nőket, az 1980-as 
évek elején látott napvilágot, és azóta is nagy hatással van a kutatásra.7 Ezt 
a felfogást Mary Rose D’Angelo 1990-es cikkéből idézve foglalom össze:

„Amennyiben egyetértünk Parveyval abban, hogy az evangélium célja a nők oktatása, 
akkor annak apologetikája is azokhoz a nőkhöz kell, hogy szóljon, akik prófétátálnak 
és azon fáradoznak, hogy gyakorolják ezt a prófétai szolgálatot és az evangélium szán-
déka pedig az, hogy megváltoztassa ezt, és egy józan viselkedés határai közé szorítsa a 
nők szerepvállalását. Ahogy fentebb említettem, az evangéliumban a nők egyszerre a 
lelki épülés és a kontroll eszközei.”8

5 Eugene H. Maly: Women and the Gospel of Luke, i. m., 104.
6 Lásd például Wayne Meeks: The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, Yale 

University, New Haven, 1983; Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her: A Feminist 
Theological Reconstruction of Christian Origins, Crossroad, New York, 1983.

7 Elizabeth Tetlow: Women and Ministry in the New Testament, i. m., 101–109; Elisabeth 
Moltmann-Wendel: The Women Around Jesus, Crossroad, New York, 1982, főleg 140–144; 
Elisabeth Schüssler Fiorenza: In Memory of Her, i. m., főleg 118–159; Jacob Jervell: The 
Daughters of Abraham: Women in Acts, The Unknown Paul: Essays on Luke-Acts and Early Christian 
History, Augsburg, Minneapolis, 1984, 146–157; 186–190; Mary Rose D’Angelo: Women in Luke-
Acts: A Redactional View, JBL 109 (1990) 441–461 (magyarul e folyóirat 85–108. oldalán olvasható 
– a szerk.); Stevan Davies: Women in the Third Gospel and the New Testament Apocrypha, in 
Amy-Jill Levine (ed.): „Women Like This”: New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World, 
Scholars, Atlanta, 1991, 185–197; Jane Schaberg: Luke, in Carol A. Newsom – Sharon H. Ringe 
(eds.): The Women’s Bible Commentary, SPCK – Westminister John Knox; London – Louisville, 1992, 
275–292; Gail R. O’Day: Acts, The Women’s Bible Commentary, i. m., 305–312.

8 Mary Rose D’Angelo: Women in Luke-Acts, i. m., 461. (magyarul e folyóirat 85–108. oldalán ol-
vasható – a szerk.). Az ő tanulmánya nagy hatású volt. Lásd például Ross Shepard Kraemer: Her 
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Ezen a ponton nem szeretnék részletes kritikát adni Lukácsnak a nőkről 
alkotott „negatív” nézetének hatalmas irodalmáról. Csupán két befolyásos 
szerző munkáira teszek megjegyzéseket.

Először: amíg sok tanulmány azt állította, hogy Lukácsnak „pozitív” 
szemlélete volt a nőkről, és a Lk–ApCsel szövegét „ablakként” használta, 
hogy rápillantson a Názáreti Jézus tanítására és tevékenységére, addig a Lk–
ApCsel szövegét főleg D’Angelo munkája használta „ablakként”, hogy rá-
pillantson arra, mi történik Lukács világában, egyházában és lelkében. Akik 
az evangéliumok irodalmi és narratív tanulmányozásával foglalkoznak, jog-
gal kritizálják az olyanokat, mint mi, akik úgy folytatnak redakció-kritikai 
tanulmányokat, mintha allegóriával foglalkoznának.9 Ahhoz, hogy a szöveg 
ablakán kitekinthessünk, a rendelkezésünkre álló legjobb történelmi anya-
gokból háttérként feltételezünk egy összetett történelmi helyzetet. Mivel 
ismerjük a vélelmezett hátteret, képesek vagyunk, hogy annak példáiként 
olvassuk a vonatkozó szövegeket. Azok, akik ezt a hátteret ismerik, „dekó-
dolhatják” azt, és ugyanazt a hátteret láthatják. Ráadásul, feltéve, hogy még 
érvényes a redakciókritika módszerének a használata, újra meg kell tanul-
nunk Bruce Vawtertől azt a leckét, amit a Kol 1,15–20 himnusza és redak-
ciója kapcsán adott.10 Ahogy az idők változnak, új szükségek merülnek fel: 
melyik a fontosabb (kánonibb?), az eredeti anyag, vagy annak redakciója? 
Mindezt D’Angelo terminológiájával kifejezve: ma inkább az „oktatás” 
vagy a „fegyelmezés” fontosabb, és kinek?

Másodszor: Elisabeth Schlüsser Fiorenza Lukács „negatív” női 
szemléletéről végzett tanulmányai kiegészítésre – és talán korrkcióra is – 
szorulnak olyan tanulmányokkal, amelyek más módszert használnak. 
Például: Márta és Mária történetének (Lk 10,38–42) olvasata túl beszűkült-
nek tűnik, mert nem veszi komolyan Lukács étkezési tematikáját, legfeljebb 
Jézus asztaltársait, legyenek azok férfiak vagy nők, tanítványok vagy farize-
usok, akiknek szemrehányást tesz. Márta ugyanabban a sorban foglal he-

Share of the Blessings: Women’s Religions among Pagans, Jews, and Christians in the Greco-Roman World, 
Oxford University, New York, 1992, 129: „Mégis Mary Rose D’Angelo kimutatta, hogy Lukács nők-
ről szóló történetei közül sok igazodik Lukács gondolatvilágához, beleértve azt a vágyát is, hogy be-
mutassa a korai keresztény mozgalom tiszteletreméltóságát és annak elfogadottságát az arisztokrata 
görög-római társadalomban.” (kiemelés tőlem).

9 Lásd a szerkesztők bevezetését: Introduction: The Lives of Mark, in Janice Capel Anderson – 
Stephen D. Moore (eds.): Mark and Method: New Approaches in Biblical Studies, Fortress, Minneapolis, 
1992, 10.

10 Bruce Vawter: The Colossians Hymn and the Principle of Redaction, CBQ 33 (1971) 62–81.
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lyet Lukács evangéliumában, mint mások, akik azért panaszkodnak, hogy 
Jézustól „igazságtalan bánásmódban” részesülnek.11

Hogy ítéljük meg Lukács nőkről alkotott szemléletének különböző értel-
mezéseit? Nem elég annyit mondani, hogy az egyik feminista, vagy akár radi-
kálisan feminista, míg a másik nem, mivel észszerűen érvelhetünk amellett, 
hogy bármelyik álláspont képviselője lehet feminista. Továbbá egyértelmű, 
hogy mindkét meggyőződés exegétái ugyanazokat a szövegeket olvassák. 
Ugyanolyan egyértelmű, hogy a kulturális légkör Észak-Amerikában és az 
első világban általában olyan látásmódot biztosít, amellyel az előző nemze-
dékek nem rendelkeztek. Ezzel a látásmóddal a tudósok képesek meglátni 
és úgy olvasni a szöveg részleteit, amelyeket a korábbi olvasatok figyelmen 
kívül hagytak.12 Nem marad más hátra, minthogy rátekintsünk: Lukácsnak 
a nőkre vonatkozó melyik elképzelése látja világosabban a szóban forgó szö-
vegek jelentését.

2. Új adatok Lukács nézőpontjáról

A következőkben a Lk 8,1–3; 22,14–38; 23,49–34,53 versekről szeretnék né-
hány adatot hozzáadni Lukács nőkről alkotott „pozitív” képéhez, hogy 
segítsenek látásunkat kiélesíteni a Lukács nőkről alkotott nézetének (néze-
teinek) viharzónájában kialakuló kérdések kapcsán. Ennek során hálásan 
elfogadom Jane Schaberg meghívását, hogy lelkesedéssel és tisztelettel 
vizsgáljam meg, ami pozitív, és amik a nők számára ígéretesnek bizonyul-
nak Lukács evangéliumában.13

11 Elisabeth Schüssler Fiorenza rendkívül nagyhatású nézetei a Lk 10,38–42 szakaszáról három 
tanulmányban találhatók meg. (1) A Feminist Critical Interpretation for Liberation: Martha and 
Mary: Lk. 10:38–42, Religion and Intellectual Life 3 (1986) 21–35. (2) Theological Criteria and Historical 
Reconstruction, i. m. A prezentációja utáni diszkusszió jegyzőkönyvében a következőt mondta 
Schüssler Fiorenza: „Teljes egészében átolvastam Lukács munkáját, mint ami a páli írások és a 
lelkipásztori levelek között helyezkedik el. Azt gondolom, hogy Lukács a keresztény közösség tag-
jaiként tekint a nőkre. Hangsúlyozza tagságukat, de háttérbe szorítja vezetői működésüket.” (46). 
(3) But She Said: Feminist Practices of Biblical Interpretation, Beacon, Boston, 1992, 52–76; 230–235. Ez 
utóbbi munka 66–67. oldalán Schüssler Fiorenza elismeri módszertani kritikáit és kísérletet tesz 
arra – véleményem szerint esetlenül –, hogy egy kontextuálisabb és narratív kritikának néhány 
szempontját beépítse elemzésébe. A Lk 13,10–17 szakaszáról készült befolyásos munkáit is lásd Lk 
13:10–17: Interpretation for Liberation and Transformation, TD 36 (1989) 303–319; But She Said, i. m., 
196–217; 250–255.

12 A jelenséget, amelyre itt utalok, Schüssler Fiorenza „értelmezési keret”-nek nevezte. Lásd But 
She Said, i. m., 196–216. Ezek az „értelmezési keretek”, amelyeket a tudós, világi és egyházias is-
kolázottság megalkot bennünk, olvasókban, meghatározzák azt a módot, ahogyan a nőkről szóló 
szövegeket olvassuk.

13 Jane Schaberg: Luke, i. m., 291.
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2.1. Lk 8,1–3

Először következzék a Lk 8,1–3.14 Azért, hogy újra megismerkedjünk ezzel 
a szöveggel, a New Revised Standard Version bibliafordítást használom némi 
módosítással, hogy látható legyen a mellérendelő mondatrészek egymáshoz 
való viszonya: 

„Ezután bejárta a városokat és falvakat, prédikálva és hirdetve Isten országának evan-
géliumát, vele volt a tizenkettő is, meg néhány asszony, akiket gonosz lelkektől és be-
tegségekből gyógyított meg: Mária, melléknevén Magdolna, akiből hét ördög ment 
ki, Johanna, Kúzának, Heródes intézőjének felesége, Zsuzsanna és sokan mások, akik 
vagyonukból gondoskodtak róluk.”15 

Közvetlen céljainkhoz felhívom a figyelmet arra, hogy a NRSV szinte min-
den angol fordításhoz hasonlóan a görögben az egyetlen hosszú monda-
tot két mondatra osztja. A második általában így kezdődik: „Vele volt a 
Tizenkettő”.

Carla Ricci 1991-ben megjelentetett egy fontos monográfiát a Lk 8,1–3-
ról.16 A sok pozitív vonás közül az egyik, amit észrevételez, ami egy tudo-
mányos konszenzus erőteljes megkérdőjelezése, hogy a Lk 8,3-ban αὐτοῖς 
névmást (autoisz, „[gondoskodtak] róluk”) kell olvasni αὐτῷ (autó, [gondos-
kodtak] „róla”) helyett.17 Meghagyva, hogy a szöveges bizonyítékok egyenlő 
súlyúak mindkét olvasathoz, összefoglalom Ricci érvelését az egyes számú 
αὐτῷ szövegváltozathoz.

14 Azok, akik azt állítják, hogy Lukács „pozitívan” vagy „negatívan” szemléli a nőket, érthető mó-
don nem hagyták figyelmen kívül a Lk 8,1–3 szakaszt. A „pozitív” oldalhoz lásd például Robert 
C. Tannehill: The Narrative Unity of Luke-Acts, Vol. 1., i. m., 210: „Ezek a nők közösek voltak az 
apostolokkal (Lk 8,1–2; 23,49) abban a kiváltságban, hogy Jézust szolgálata során elkísérték útjai-
ra és a Jeruzsálembe vezető úton (ApCsel 1,21–22).” A „negatív” oldalhoz lásd például Elisabeth 
Schüssler Fiorenza: But She Said, i. m., 63: „Tanítványokként nem jellemzi őket az ἀκολουθέω 
(követni) igével, mint Márk, hanem ezeket a nőket a hála motiválja, hiszen Jézus meggyógyította 
őket. Az, hogy Lukács szándéka a nők egyenrangú tanítványságának leépítése, nemcsak abban a 
kísérletben kerül előtérbe, hogy a nőket a férfi tanítványok alá rendeli, hanem abban is, hogy gazdag 
jótevőkként jellemzi őket.”

15 „Gondoskodtak”: διακονεῖν. Ben Witherington III (On the Road with Mary Magdalene, Joanna, 
Susanna, and Other Disciples Luke 8:1–3, ZNW 70 [1979] 243–248) διακονεῖν-t „kiszolgálással” for-
dította. Azt is feltételezi, hogy ezek a nők megtartják az ételkészítés, stb. hagyományos szerepeit. 
Witherington tanulmányának kritikájához, amely az első tudományos cikk volt a Lk 8,1–3-ról, 
lásd David C. Sim: The Women Followers of Jesus: The Implications of Luke 8:1–3, HeyJ30 (1989) 
51–62. Megjegyezzük, hogy a Lk 8,3 az NRSV fordításában így hangzik: „akik gondoskodnak róluk 
az ő anyagi forrásaikból” és megegyezik az NAB (revideált), NEB (revideált), NJB és NIV fordítá-
sával. Megjegyzem továbbá, hogy az NRSV fordítás közöl egy lábjegyzetet, amely szerint néhány 
kézirat a „róla” változatot hozza a „róluk” variáns helyett. Lásd továbbá KJV: „akik szolgáltak neki 
vagyonukból”, és az új KJV: „akik gondoskodtak róla vagyonukból”.

16 Carla Ricci: Maria di Magdala e le molte altre: Donne sul cammino di Gesù, D’Auria, Napoli, 1991.
17 Uo. 167–169.
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A Lk 8,1–3 egyetlen mondatának szerkezete azt jelzi, hogy két alany van, 
Jézus és az asszonyok, mindegyikhez egy állítmány tartozik. A mondat 
hangsúlyozza a két alany közötti kapcsolatot, és harmonikus egyensúlya su-
gallja a Lk 8,3 egyes számú olvasatát. Végső soron a „vele volt a Tizenkettő” 
nem mondat, hanem egy olyan mondatrész, amely szinte oda van szögezve 
a Lk 8,1 végéhez. A legtöbb mai angol fordítás azonban ezt a mondatrészt 
főmondattá teszi, és a következő, nőkről szóló mondatrészt függővé teszi 
attól. 

Bruce M. Metzger azt írja, hogy „az egyes szám (összehasonlítva 
a Mt 27,65 és Mk 15,41 versekkel) krisztocentrikus javításnak tűnik, amely 
talán Markionnak köszönhető”.18 Ricci úgy érvel Metzger ellen, hogy a 
krisztológiai hangsúly a vers belső adatainak és szövegkörnyezetének kö-
szönhető. Lásd Lk 7,16 és főleg 7,49: „Ki bocsáthatja meg a bűnöket?”

Az αὐτοῖς szövegváltozat eredetét illetően Ricci megjegyzi, hogy a ké-
sőbbi keresztények nem értették meg Jézusnak a nőkkel kapcsolatos helyze-
tét, és „szolgálatukat” közösségi szolgálatként értelmezték, ezért helyettesí-
tették a „róla” névmást a „róluk” szóval.

Arra az érvre, miszerint a Lk 8,3-ban a „róla” egy másoló harmonizálása 
a Mk 15,41 // Mt 27,65 versekkel, Ricci kirívóan új módon reagált. Úgy ér-
vel, hogy ha a Márk és a Máté mögötti hagyomány kifejezett említést tett 
arról, hogy a nők nemcsak Jézust, hanem a Tizenkettőt is szolgálták, akkor 
a redaktorok megemlítették volna ezt a tényt a szenvedéstörténet összefüg-
gésében, még ha az apostolok hiányoztak is. Így még akkor is, ha a Lk 8,3 
egyes számú αὐτῷ névmása a Mk 15,41 // Mt 27,65 másolói harmonizáció-
jából származik, hiteles hagyományt közvetít. A többes számú αὐτοῖς má-
sodlagos.

Ricci szövegkörnyezetből vett érveit meg kellene fontolniuk az 
exegétáknak, és mérlegelniük kellene, hogy a Lk 8,3 egyes számú olvasatát 
megértsék.

Ha érvényesnek ismerjük el a Lk 8,3-ban az αὐτῷ olvasatot, a követke-
ző, rendkívül összetett kérdést kell feltennünk: Mi a διακονεῖν ige jelentése, 
amelynek alanyai a nők, tárgya pedig Jézus? Ricci ismét nagyon segítőkész, 
amikor rámutat, hogy az értelmezők nem találják el a διακονεῖν értelmét, 
ha a női házimunkákra, a felszolgálásra stb. gondolnak. Ricci a διακονεῖν 
jelentéséhez a Mt 25,44-ben – a juhokról és a kosokról mondott mátéi pél-
dázat végén – talál megfelelő párhuzamot: az éhezők, a szomjazók, az ide-

18 Bruce M. Metzger: A Textual Commentary on the Greek New Testament, United Bible Societies, 
Stuttgart, 1971, 144.
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genek, a mezítelenek, a betegek és a börtönben sínylődők a befogadói ennek 
a diakóniának.19 Ha valaki követi Ricci párhuzamát és a διακονεῖν haszná-
latát áthelyezi a Mt 25,44-ről a Lk 8,3-ra, akkor azt látja, hogy a nők sokkal 
többet tesznek, mint csupán felszolgálnak Jézusnak, vagy kiszolgálják őt.

Az a tény, hogy Ricci a Lk 8,3-ban megkérdőjelezi a διακονεῖν jelenté-
sét, lehetővé teszi számunkra, hogy szélesebb hálót használjunk, mint az 
övé, amikor keressük a választ. 1977-ben Elisabeth Schüssler Fiorenza 
egy jelentős építőelemet adott a διακονεῖν jelentéséhez, amikor azt írta: „Az 
újszövetségi görög nyelvben a διάκονος-cím elsősorban nem »szolgát« vagy 
»diakónust« jelent, hanem »hírnököt«, hivatalos hírvivőt.”20

Nagyon hasznos Schüssler Fiorenza mondanivalója a διάκονος jelen-
téséről, de nekem úgy tűnik, hogy csak John N. Collins 1990-ben megje-
lent filológiai tanulmánya alapján tudjuk megragadni a διακονεῖν jelentését 
magából a Lk–ApCsel-ből, mert Collins munkája lehetővé teszi számunk-
ra, hogy Lukácsot Lukáccsal értelmezzük.21 Collins kutatására támasz-
kodva a következő pontokat jelölöm meg a διακονεῖν igéről és jelentéséről 
a Lk 8,3-ban.

1) A görög irodalomban a διακον-gyök használatának 75%-a „közvetí-
tő” jelentésben szerepel. Például József és Aszenet történetében (15,7) 
a szolgálólányról nem azt mondják, hogy „szolgálni fog nekik 
(διακονήσει αὐτοῖς) örök időkre, hanem, hogy „ő a közvetítőjük 

19 John N. Collins διακονεῖν-ről alkotott nézeteivel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az angol fordí-
tások gyakran félrevezetők, amikor a sokdimenziós διακον gyököt kell lefordítani. Az NAB átnézett 
újszövetségi fordítása a Mt 25,44 διακονεῖν igéjét így adja vissza: „és nem szolgáltuk ki a te igényei-
det?”. Az NRSV megoldása pedig: „és nem viseltük gondodat?”

20 The Apostleship of Women in Early Christianity, in Leonard Swidler – Arlene Swidler (eds.): 
Women Priests: A Catholic Commentary on the Vatican Declaration, Paulist Press, New York, 1977, 135–
140, 137. Amikor Schüssler Fiorenza (Apostleship of Women in Early Christianity, i. m., 138) a Lk 
8,1–3 szakaszával és Lukács apostolokról alkotott nézetével foglalkozik, ezt írja: „Miért korlátozza 
Lukács az apostolságot a férfiakra (ApCsel 1,21)? A válasz az apostolok és a Tizenkettő azonosítá-
sában rejlik. „Ezért úgy érezte, kénytelen kiemelkedő helyet adni a női tanítványoknak, olyat, ami 
egyenlő a Tizenkettőével (Lk 8,1–3), miközben nem hívja őket apostoloknak és háttérbe szorítja 
a feltámadásról tett tanúbizonyságukat (24,11.34).” Lásd Elisabeth Schüssler Fiorenza: The 
Twelve, in Leonard Swidler – Arlene Swidler (eds.): Women Priests, i. m., 114–122, főleg 119 a Lk 8,1–3 
jelentésének különböző nézetéhez.

21 Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources, Oxford University, New York, 1990. Fontos megjegyezni, 
hogy első pillantásra – véleményem szerint – Collins a 245. oldalon úgy értelmezi a Lk 8,1–3-at, 
hogy szembe megy az általa összegyűjtött adatokkal és ez nem lenne összhangban azzal az értel-
mezéssel, amelyet majd lentebb adok. Két nehézség merül fel Collins érveinek egyértelműsíté-
séhez: 1) a legtöbb kortás, angol nyelvű fordításunk az ApCsel (és Pál) vonatkozó szakaszaiban a 
dativusszal álló διακονεῖν igét máshogy adja vissza, mint ahogy ő; 2) nem egyértelműen fogalmaz.
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(vagy hírvivőjük) lesz örök időkre”.22 Ezekben az esetekben a dati-
vus a küldő jelzésére szolgál.

2) A Lk 8,3-ban a διακονεῖν ige jelentésének legjobb párhuzamai nem 
az evangéliumban találhatók, amelyek elsősorban összefüggésük 
miatt az étkezésekhez kapcsolódnak, hanem az Apostolok cseleke-
deteiben. A Lk 8,3 egyik legszorosabb párhuzama az ApCsel 19,22, 
amit így kell fordítani: „Pál két képviselőjét, Timóteust és Erasztuszt 
Macedóniába küldte”.23 Talán Collins értelmezése egyértelműbbé 
válik, ha nem Lukácstól vesszük a példát, és felidézzük a διακονεῖν 
használatát, dativus vonzattal a Filemonhoz intézett levél páli pár-
huzamában (Filem 13). A New Revised Standard Version bibliafordí-
tás szerint: „szerettem volna őt [Onezimosz] magam mellett tar-
tani, hogy helyetted szolgálatomra legyen fogságomban, amelyet az 
evangéliumért viselek”. A New American Bible újszövetségfordítása 
a következőt hozza: „Szerettem volna magamnál tartani, hogy az 
evangéliumért szenvedett bilincseimben helyetted szolgáljon ne-
kem”. Collins szándékos csipkelődéssel kritizálja az ilyen fordí-
tásokat: „Ez a mondat többet mond Onezimoszról, mintha csak a 
bebörtönzött apostol főkomornyikjáról szólna. Arra indít bennün-
ket, hogy »a szolgálatomra« kifejezést a megbízás, jelen esetben az 
evangélium érdekében végzett megbízás értelemben olvassuk.”24

Ha elfogadjuk Collins monográfiáját a filológiai adatatokra vonatkozóan, 
valamint az általam javasolt egyes számú αὐτῷ olvasatot a Lk 8,3-ban, akkor 
elfogadhatjuk a Lk 8,3 utolsó tagmondatának próbafordítását: „olyan nők, 
akik erőforrásaikat25 arra használták, hogy misszióba menjenek érte”.26

22 Uo. 123.
23 Uo. 224: „Ebben Lukács valamit pontosabban közöl, annál, mint hogy két ember volt Pál 

»asszisztense« (NEB) vagy »segítője« (RSV, NJB). A kifejezés azt jelenti, hogy a misszió során ketten 
voltak olyanok, akiket Pál nevében küldtek. A görög dativus itt azt fejezi ki, hogy »hozzá« […] a 
küldőt jelöli.” Lásd a 213. oldalon az ApCsl 21,19-et, ahol a diakonia „egy isteni megbízás alatt kijött 
rendelkezést” jelöl. Vö. ApCsel 1,17.25; 20,24. Lásd tovább a 221. oldalon: a diakonia az ApCsel 11,29 és 
12,25 versekben azt jelenti, hogy „(képviselőket) misszióba küldeni”.

24 Uo. 222.
25 Itt most nincs arra lehetőség, hogy részletesen foglalkozzunk a nők tulajdonjogával. Az általános 

nézethez, hogy a nők Jézus és a Tizenkettő rendelkezésére bocsátották birtokukat, pénzüket és 
egyéb tulajdonukat, lásd a következő összefoglaló munkát: John Gillman: Possessions and the Life of 
Faith: A Reading of Luke-Acts, Liturgical Press, Collegeville, 1991, 66.

26 De feltehetünk rögtön egy kérdést az értelemzésről: bizonyítékot szolgáltatnak-e a legutóbbi tanul-
mányok, főleg a társadalmi kutatás módszertanával végzett tanulmányok arra nézve, hogy a női 
hírvivők jelensége lehetséges volt? Miért feltételezünk egy bizonyos fordítást, ha nincs társadalmi 
valóság, hogy azt támogassa? Néhány bizonyítékhoz lásd Luise Schottroff: Women as Followers 
of Jesus in New Testament Times: An Exercise in Social-Historical Exegesis of the Bible, in Norman 
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Robert Alter irodalmi tanulmányai nagyban hozzájárulnak az olyan 
mellérendeléssel felépített bibliai szövegek értelmezéséhez, mint a Lk 8,1–3. 
Annak ellenére, hogy sok mai angol fordítás úgy adja visszaa Lk 8,1–3-at, 
hogy az olvasó a nőket alárendelve lássa a Tizenkettőnek, valójában a Lk 
8,1–3 nem határozza meg pontosan a Tizenkettő és a nők közötti kapcso-
latot, mint ahogy azt egy alárendelői mondat tenné. Ránk, olvasókra vár, 
hogy megtegyük és megadjuk azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé 
tették számunkra, hogy a magunk módján kiegészítsük a hiányzó részeket, 
miközben kitöltjük a három vers között tátongó űrt a Lk 8,1–3-ban .27

Fentebb felvetettem, hogy alaposabban meg kellene vizsgálniuk a kom-
mentátoroknak a saját hagyományos szövegkritikai megoldásaikat, hogy 
vajon a Lk 8,3-ban αὐτῷ-t vagy αὐτοῖς-t kell-e olvasni. Azt gondolom, an-
nak is eljött az ideje, hogy egy másik tudományos műhely bizonyosságait 
is felülvizsgáljuk. Korábban úgy látták, hogy a Lk 8,1–3 egy összefoglaló. 
Szerencsére Maria Anicia Co átsegített bennünket a Lk–ApCsel-ben ta-
lálható, örökölt összefoglalók bölcsességén, hogy a narratív kritika útjára ve-
zessen bennünket.28 Érdemes megismételni, amit az összefoglalókról mon-
dott. Az összefoglaló nem csupán „az egyes irodalmi szegmensek rövidített 
beszámolója, amik vagy megelőzik vagy követik azt az elbeszélésben”.29 „Az 
összefoglalót úgy határozhatjuk meg, mint viszonylag független és tömör 
narratív kijelentést, amely bemutat egy hosszan tartó helyzetet vagy egy 
olyan eseményt ábrázol, amely egy meghatározatlan időn belül megismét-
lődik.”30

Co narratív definíciója a lukácsi „összefoglalóról” óriási hatással van 
evangéliumának értelmezésére. A Lk 8,1–3 női alakjai Jézussal vannak és 
az ő hírvivői még akkor is, ha Lukács szövege nem kifejezetten így említi 
őket. Ez a helyzet egyértelmű a 24,6–8-ban. Ebben a szakaszban az áll, hogy 
az asszonyok visszaemlékeznek Jézus szavaira, amiket Galileában mondott 
nekik. A 24,7 megfogalmazásának legközelebbi párhuzamaiban, a 9,22 és 
18,33–34 versekben a nők nincsenek külön megemlítve. Így a 24,6–8 az, amit 

K. Gottwald (ed.): The Bible and Liberation: Political and Social Hermeneutics, Orbis, Maryknoll, 1983, 
418–427; Mary Rose D’Angelo: Women Partners in the New Testament, Journal of Feminist Studies 
in Religion 6 (1990) 65–86.

27 Robert Alter (The Art of Biblical Narrative, Basic Books, New York, 1981, 12) a jelentést olyan fo-
lyamatnak látja, amely „folyamatos felülvizsgálatot igényel, […] az ítélkezés folyamatos felfüggesz-
tését, a különféle lehetőségek mérlegelését, eltűnődést a rendelkezésre bocsátott információk hiá-
nyosságain.”

28 The Major Summaries in Acts, Acts 2,42–47; 4,32–35; 5,12–16: Linguistic and Literary Relationships, 
ETL 68 (1992) 49–85.

29 Uo. 56.
30 Uo. 56–57.
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a narratív elemzésben „kiegészítő analepsisnek hívnak, vagyis „egy esemény 
elbeszélése annak rendes kronológiai sorrendje után az elbeszélői világban; 
egy flashback.”31 Co provokatív munkái Lukács összefoglalóiról segíthetnek 
abban, hogy megválaszoljuk a kérdést: kik voltak jelen Lukács evangéliumá-
ban az utolsó vacsorán.

A következtetésem a Lk 8,1–3 kapcsán ez: talán Ricci, Collins, Alter 
és Co munkái nem kifejezetten az itt tárgyalt viharzónákra vonatkoznak, 
mégis új nézőpontokat adhatnak hozzá.

2.2. Lk 22,14–38

Quentin Quesnell 1983-ban megjelentetett tanulmánya arról a kérdés-
ről, hogy vajon az utolsó vacsorán Lukácsnál voltak-e nők, lehetővé tette, 
hogy foglalkozzunk a nők és a tanítványság kérdésével a Lk–ApCsel-ben.32 
Azok közül, akik írásban reagáltak Quesnell tanulmányára, egyesek pozi-
tívan fogadták,33 elfogadva módszerét („egységes szerkesztői elemzés”) és 
következtetéseit, miszerint: „(1) Lukács úgy gondolta, hogy a vacsorán egy 
nagyobb csoport volt jelen, mint pusztán a Tizenkettő; (2) ebbe a nagyobb 
csoportba Lukács a nőket is beleszámította .”34 Mások, Lukács nőkről alko-
tott nézetének mindkét iskolájából,35 vitatták Quesnell érveinek érvényes-

31 A definíciót lásd Janice Capel Anderson – Stephen D. Moore (eds.): Mark and Method, i. m., glosszá-
riumában. Illetve: Robert J. Karris OFM: Evangélium Lukács szerint, in Jeromos Bibliakommentár 
II: Az Újszövetség könyveinek magyarázata, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2003, 
161–228, 193 (a 101. pontnál).

32 Quentin Quesnell: The Women at Luke’s Supper, in Richard J. Cassidy – Philip J. Scharper 
(eds.): Political Issues in Luke-Acts, Orbis, Maryknoll, 1983, 59–79.

33 Lásd E. Jane Via: Women, the Discipleship of Service and the Early Christian Ritual Meal in the 
Gospel of Luke, i. m., főleg 42–45; Uő: Women in the Gospel of Luke, i. m., 47–48; Rosalie Ryan: 
The Women from Galilee and Discipleship in Luke, i. m., 58. Robert J. Karris OFM: Evangélium 
Lukács szerint, i. m., 218–219 (a 178. pontnál) és Christoph Zettner: Amt, Gemeinde und kirchliche 
Einheit in der Apostelgeschichte des Lukas, Lang, Frankfurt am Main – Bern – New York, 1991, 95–100, 
bár ők nem hivatkoznak Quesnell művére. Amíg Zettner azt állítja, hogy a tizenkét apostolnál 
nagyobb csoport volt jelen az utolsó vacsorán, nem teszi fel a kérdést, hogy ez a nagyobb csoport 
vajon felölelte-e a nőket is. Dennis M. Sweetland: Our Journey with Jesus: Discipleship according to 
Luke-Acts, Liturgical Press, Collegeville, 1990 háromszor hivatkozik Quesnell tanulmányára (a 157. 
oldalon a 18. lábjegyzetben, a 161. oldalon a 23. lábjegyzetben és a 178. oldalon a 18. lábjegyzetben), de 
nem foglal állást érvei mellett vagy ellen.

34 Mindkét idézet forrása Quentin Quesnell: The Women at Luke’s Supper, i. m., 59.
35 A Quesnell tanulmányáról szóló irodalmi szemlében egyértelművé válik, hogy a „pozitív” és „ne-

gatív” címkék nem lehetnek kettősek. Például Zedda (Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, i. m., 
114–119) azt állítja, hogy Lukács pozitívan tekint a nőkre, bár nem engedi meg nekik, hogy Isten igé-
jének hivatalos hirdetői legyenek. Egyes körökben ezt a nézetét Lukács szemléletéről „negatívnak” 
tartanák, mert azt állítja, hogy Lukács nem szánt nekik vezető szerepet. Mindenesetre a „pozitív” és 
„negatív” megkülönböztetések kiváló heurisztikus értékkel bírnak.
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ségét.36 Quesnell tanulmányából és az arra adott kutatói reakciókból az 
alábbi következtetéseket vonom le.

1) Egyértelmű, hogy a szóhasználat és a fókusz ingadozó a Lk 22,14–
38-ban, illetve kontextusában. Júdást „a Tizenkettő” tagjaként lát-
juk (Lk 22,3.47). A vacsora előkészítéskor (22,11) és a kertben a je-
lenet konklúziója után (22,39.45) „tanítványokat” említ a szöveg. 
A Lk 22,14 „apostolokra” utal. A Lk 22,26-ban a fókusz nem a jelen-
levőkön van, mert a „közöttetek” szófordulat Lukács közösségére 
vonatkozik, ahol voltak „nagyobbak” és „kisebbek”. Más szavakkal: 
a Lk 22,26-nak nincs sok értelme, ha a Tizenkettőhöz szól, aki közül 
mindenki „nagyobb”. A Lk 22,32 szerint Péternek meg kell erősíte-
ni „testvéreit”, amely az Apostolok cselekedeteiben a férfi és a női 
tanítványokat összefogó fogalom. A Lk 22,30 úgy ábrázolja Jézust, 
mint aki a vele vacsorázóknak azt mondja, hogy trónokon fognak 
ülni, hogy megítéljék a tizenkét törzset. A Lk 22,35–36-ban Lukács a 
70 (72) tanítvány misszióba küldésére utal, nem pedig a Tizenkettő 
elküldésére.

2) Nekem úgy tűnik, hogy a szakirodalom nem adott a kezünkbe olyan 
eszközöket a tanítványok, apostolok és a Tizenkettő kérdéséről a 
Lk–ApCsel-ben, amelyek elegendők lennének ahhoz, hogy elfogad-
hatóan megválaszoljunk olyan mai kérdéseket, mint Quesnellé.37 
1968-ban Sean Freyne például nagyon egyértelmű és egyszerű vá-
laszt adott, a Lk 22,11-et („tanítványok”) a Lk  22,14 („apostolok”) 
versével értelmezte és arra a következtetésre jutott, hogy „az a cso-
port, akiket apostoloknak neveznek, nevezhetőek tanítványoknak 

36 Lásd Marion L. Soards: The Passion according to Luke: The Special Material of Luke 22, JSOT, 
Sheffield, 1987, 144 (51. lábjegyzet); Silverio Zedda: Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, i. m., 
117–118 (75. lábjegyzet); Dorothy Α. Lee: Presence or Absence? The Question of Women Disciples 
at the Last Supper, Pacifica 6 (1993) 1–20, főleg 1–6. Úgy tűnik, hogy Jacob Jervell (The Daughters 
of Abraham, i. m., 148) olyan gondolatokra jut, mint Quesnell: „Az Úr vacsoráján csak az aposto-
lok voltak jelen (22,15sköv.). És a nők nem tartoznak a »tanítványokhoz« (vö. 22,11.39sköv.).”

37 A következő tanulmányok eltérő tematikát és/vagy módszert alkalmaznak, ezért nem is jutnak el 
a nők és a tanítványság kérdésköréhez a Lk–ApCsel-ben: Charles H. Talbert: Discipleship in 
Luke-Acts, in Fernando E. Segovia (ed.): Discipleship in the New Testament, Fortress, Philadelphia, 
1985, 62–75; Joseph A. Fitzmyer: Luke the Theologian, Paulist Press, New York, 1989, 117–145; Jack 
Dean Kingsbury: Conflict in Luke: Jesus, Authorities, Disciples, Fortress, Minneapolis, 1991, 109–139; 
Ralph Martin: Salvation and Discipleship in Luke’s Gospel, Int 30 (1976) 366–380; Robert F. 
O’Toole: The Unity of Luke’s Theology: An Analysis of Luke-Acts, Glazier, Wilmington, 1984; Paul S. 
Minear: Jesus’ Audiences, according to Luke, NovT 16 (1974) 81–109; Dennis M. Sweetland: Our 
Journey with Jesus, i. m.
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is (lásd még Lk 22,39.45)”.38 1975-ben Gerhard Lohfink úgy érvelt, 
hogy Lukács tud a tanítványok szélesebb csoportjáról, amelynek 
középpontjában a Tizenkettő áll.39 Azoknak a szövegeknek a tanul-
mányozását követően, amelyek a μαθηταί főnevet említik, Lohfink 
arra a következtetésre jutott, hogy amikor Lukács csak a μαθηταίt 
említi, sejteti, hogy az a Tizenkettőt jelenti. Így a Lk 22,11.39.45 ver-
sekben a „tanítványok” „a Tizenkettőt” jelentik.

Azért, hogy megválaszoljuk Quesnell kérdését, a Lk–ApCsel-lel foglakozó 
kutatóknak talán fel kellene lapozniuk az olyan ígéretes munkákat, ame-
lyeket a narratív kritikával foglalkozó kutatók készítettek Márk és Máté 
evangéliumáról. A narratív kritika megvizsgálja a „tanítványok” karakter-
csoportját és a „kis emberekét” is (mellékszereplőkét), akiket a szöveg nem 
nevez ugyan tanítványoknak, de akiknek az életük a tanítványság normáiról 
és értékeiről tesz tanúbizonyságot. Így a „kis emberek”, mint például az öz-
vegy, teológiai szempontból fontosabbak az evangélista üzenetében, mint a 
főszereplők csoportja, a „tanítványok”.40

Utolsó megjegyzésem úgy tűnhet, mintha vizet hordanék a Dunába, ez 
azonban helyénvaló egy cikkben, amely olyan szerzőről szól, aki szerette az 
ismétléseket. Mindazoknak, akik szeretnék kideríteni, hogy Lukács utolsó 
vacsoráról szóló elbeszélésében jelen vannak-e a nők vagy hiányoznak on-
nan, teljes mértékben nyilvánosságra kell hozniuk előfeltevéseiket, legyenek 
azok tudományosak, világiak vagy egyházi jellegűek.41

Jézus halála előtt övéivel elköltött, fontos étkezésének lukácsi beszámo-
lójáról szóló rövid megjegyzések után, összpontosítsunk halálának és feltá-
madásának beszámolójára és annak tudományos reflexióira.Ezek a tanul-
mányok segítenek bennünket abban, hogy megválaszoljuk azt a kérdést: kik 
voltak jelen az utolsó vacsorán.

38 Sean Freyne: The Twelve: Disciples and Apostles. A Study in the Theology of the First Three Gospels, 
Sheed and Ward, London, 1968) 210. Freyne monográfiája hatással volt Mark Sheridan munkájá-
ra: Disciples and Discipleship in Matthew and Luke, BTB 3 (1978) 235–255, főleg 252–254.

39 Gerhard Lohfink: Die Sammlung Israels: Eine Untersuchung zur lukanischen Ecclesiologie, Kösel, 
München, 1975, főleg 66–67.

40 Lásd például David Rhoads – Donald Michie: Mark as Story: An Introduction to the Narrative of 
a Gospel, Fortress, Philadelphia, 1982; Elizabeth Struthers Malbon: Fallible Followers: Women 
and Men in the Gospel of Mark, Semeia 28 (1983) 29–48; Janice Capel Anderson: Matthew: 
Gender and Reading, Semeia 28 (1983) 3–27.

41 A „szociális világ” kutatóinak is el kell mondani felfedezéseiket arról a kérdésről, hogy vajon tisztes-
séges nők egy asztalhoz ültek-e a férfiakkal. Néhány szemponthoz lásd Jerome H. Neyrey (ed.): The 
Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation, Henrickson, Peabody, 1991, passim; Kathleen E. 
Corley: Private Women, Public Meals: Social Conflict in the Synoptic Tradition, Hendrickson, Peabody, 
1993.
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2.3. Lk 23,49–56 és a férfi tanítványok

Jézus utolsó óráinak beszámolójában Márk elmondja, hogy Jézus összes 
(férfi) tanítványa magára hagyta (Mk 14,50). Lukács evangéliuma nem em-
líti ezt a részletet, a 23,49 viszont megemlíti, hogy Jézus „minden ismerő-
se” távolabbról követte, hogyan hal meg Jézus, beleértve az asszonyokat, 
akik Galileától követték. A kommentátorok általában elfogadják, hogy a 
„Jézus minden ismerőse” mondatrész Jézus férfi tanítványaira vonatkozik. 
Nem meglepő, hogy e tényező jelentőségének értelmezését gyakran olyanok 
képviselik, akik úgy gondolják, hogy Lukács „negatívan” vagy „pozitívan” 
tekintett a nőkre. Schaberg például azt állítja, hogy Lukács a férfi tanít-
ványok javára nyomja el a női tanítványokat.42 Tannehill szerint Lukács a 
szenvedéstörténetben lényegében negatívan ábrázolja a férfi tanítványokat, 
és további anyagot (úgy, mint a kardos jelenetet, Lk 22,35–38.49–51) – adott 
hozzá, hogy hangsúlyozza az apostolok kudarcát.43 Ezek a tökéletlen férfi 
tanítványok narratív és teológiai kontrasztként szolgálnak a hithű nőkkel 
szemben a Lk 24-ben. Az alábbiakban rámutatok arra, hogy engem miért 
győztek meg Tannehill megjegyzései.

Egyértelműnek tűnik, hogy Lukács utalásai a 23,49 és a 23,55 versekben 
azokra a nőkre vonatkozik, akik követték Jézust Galileából Jeruzsálembe, 
a Lk 8,1–3 flashblackjei. Ezek a nők nemcsak „Jézus földi életének”, hanem 
„halálának is tanúi”. Lentebb amellett fogok érvelni, hogy a Lk 24-ben 
Lukács hozzáteszi, hogy a nők Jézus üres sírjának is szemtanúi, a feltámadt 
Jézus megjelenésének és a húsvéti kérügma értő befogadói voltak, továbbá 
azok között vannak, akiket a feltámadt Úr megbízott, hogy legyenek tanúi 
(lásd ApCsel 1,21–22; 10,41; 13,31).44

2.4. Lk 24,1–53

Mielőtt Lukács mesterien felépített 24. fejezetének különböző alkotóelemeit 
megvizsgálnánk, lenne néhány előzetes megjegyzésem. 

42 Jane Schaberg: Luke, i. m., 289–290.
43 Robert C. Tannehill: The Narrative Unity of Luke-Acts, i. m., 262–274.
44 Talán ez azért van, mert Lukács tanúként ábrázolja a nőket, nem hívja őket „tanítványoknak” itt 

vagy bárhol máshol az evangéliumában. Lásd Carla Ricci: Maria di Magdala e le molte altre, i. 
m., 133–207 egy széleskörű vitához arról a kérdésről, hogy a Lk 8,1–3 és a 23,4–24,53 női alakjai 
„tanítványok”-e. A kutatónő azt mondja, hogy nem voltak azok, mert nem prédikáltak.
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1) Minden „a harmadik napon” történik.45
2) Lukács az egyik kedvenc eszközét, a mellérendelést alkalmazza a 

különböző hagyományegységek összefűzéséhez.46
3) Lukács mindegyik a „harmadik napra” vonatkozó hagyományában 

fontos szerepet játszanak a nők, egyet kivéve .47 

A Lk 24 különböző hagyományain keresztül szem előtt tartom ezeket az elő-
zetes megjegyzéseket.

1. Lk 24,1–12. A 8,1–3; 23,49–56 női alakjai itt állnak a színpad közepén, a 
10. versben vannak megnevezve: Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, 
Mária, s néhány más asszony. A ragyogó ruhába öltözött két férfi közli ve-
lük a húsvéti örömhírt: „Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, 
feltámadt.” (24,5–6a)

A következők jellegzetesek Lukácsnál a 24,6–8 szakaszban és kulcsot ad-
nak üzenetéhez: a megdöbbent asszonyok „visszaemlékeznek”, hogy Jézus 
még Galileában előre megmondta nekik, hogy az Emberfiát a bűnösök 
kezére adják, keresztre feszítik, és harmadnapon feltámad. Maria-Luisa 
Rigato szerint a μιμνῄσκομαι ige tízszer fordul elő a Lk–ApCsel-ben, és 
minden esetben Istenhez vagy Jézushoz kapcsolódik.48 A Lk 24,6.8 legköze-
lebbi párhuzama az ApCsel 11,16, ahol Péter a körülmetéletlen hívőkhöz be-
szél és azzal zárja beszámolóját, hogy miért evett velük együtt, ezt mondja: 
„Ekkor visszaemlékeztem az Úr szavára: »János – szokta mondani – vízzel 
keresztelt, titeket azonban Szentlélekkel fognak megkeresztelni.«” Az Úr 
szavát az ApCsel 1,5-ben olvassuk. A Lk 24,6.8-hoz legközelebbi párhuza-
mot Péter árulásának történetében találjuk. Ebben a történetben Lukács a 

45 Pheme Perkins: Resurrection: New Testament Witness and Contemporary Reflection, Doubleday, 
Garden City, 1984, 155. Lk Lk 23,54.56b; 24,1.6.13.21b.37.46.

46 Ezekről a hagyományokról lásd Pheme Perkins: Resurrection, i. m., 149–169; 186–190. Edward L. 
Bode: The First Easter Morning The Gospel Accounts of the Women’s Visit to the Tomb of Jesus, Biblical 
Institute, Roma, 1970, 59–71. Jean-Mane Guillaume: Luc interprète des anciennes traditions sur la 
résurrection de Jésus, Gabalda, Paris, 1979. Richard J. Dillon: From Eye-Witnesses to Ministers of the 
Word Tradition and Composition in Luke 24, Biblical Institute, Roma, 1978. Ismét emlékeztetni kell 
arra, hogy amikor mellérendeléssel (parataxis) foglalkozunk, a szövegmagyarázók kitöltik a hiá-
nyosságokat kimondott vagy ki nem mondott előfeltevéseik szerint.

47 Így a Lk 24 hagyományaihoz az én rendezőelvem a nők témája. A „próféciáról és beteljesedésről”, 
mint rendezőelvről lásd Luke Τ. Johnson: The Gospel of Luke, Liturgical Press, Collegeville, 1991, 
390. Richard J. Dillon (From Eye-Witnesses to Ministers of the Word Tradition and Composition in Luke 
24, i. m., 20) azt állítja, hogy a Lk 24 olyan szavak köré rendeződik, amelyek érthetetlen tényeket vi-
lágítanak meg, és hogy Jézus szavai a Lk 24,44–49-ben nyújtják a meggyőző magyarázatot. Egy ala-
pos kritikát Dillon szócentrizmusához lásd Stephen D Moore: Mark and Luke in Poststructurahst 
Perspective Jesus Begins to Write, Yale University, New Haven, 1992.

48 Maria-Luisa Rigato: „Remember”… Then They Remembered: Luke 24:6–8, in Gerald O’Collins 
– Gilberto Marconi (eds.): Luke and Acts, Paulist Press, New York, 1993, 93–102; 232–235, itt 94–96.
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párhuzamos ὑπομιμνῄσκειν igét használja a μιμνῄσκομαι helyett. A 22,34-
ben Jézus előre megjövendöli Péter árulását és a 22,61-ben Lukács azt írja 
róla: „Péter visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: »Ma, 
mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.«”

Lukács a „visszaemlékezni” ige használatával a 22,61 és ApCsel 11,6 versek-
ben azt sugallja, hogy a Lk 24,6.8-ban nem a szokásos múltbeli eseményekre 
való visszaemlékezéssel van dolgunk. Az Úr felidézett szava segít átalakítani 
az embereket, megváltoztatni a véleményüket önmagukról és az Úr útjairól, 
valamint haladni a hit útján. A Lk 22,61-ben az Úr felidézett szava Pétert a 
megtérés útjára vezeti. Az ApCsel 11,16-ban arra indítja, hogy elfogadja Isten 
drasztikusan új kinyilatkoztatását, miszerint a pogányok tiszták, és eljut-
hatnak a Jézusban való hitre.49 Ezeket a megfontolásokat a mi szakaszunkra 
alkalmazva felvetem, hogy a Lk 24,1–12 női alakjai azáltal, hogy visszaem-
lékeztek Jézus szavaira, az üres sír látványától való zavarodottságukból elju-
tottak a húsvéti kérügma hitére: Jézus feltámadt a halálból.

A Lk 24,6–8-ról írt tanulmányában Rigato is részletesen elemezte Jézus 
jövendölésének megszövegezését (24,7).50 Kutatásának eredménye, hogy a 
legközelebbi irodalmi megfelelések a 24,7 jövendöléséhez a 18,31–34 és a 9,22 
szakaszokban találhatók, ahol a hallgatóság a Tizenkettő és a tanítványok.51 
Rigato erre a következtetésre jut: „Lukács szemléletében a nők mindkét 
csoporthoz tartoznak.”52 Ha a narratív elemzést használjuk arra, hogy meg-
fogalmazzuk, Lukács mit tesz a 24,7-ben, azt mondhatjuk, hogy olyan hely-
zetben ábrázolja a nőket, amelyről az olvasó eleinte azt hihette, hogy benne 
sincsenek.

Amikor a nők misszióba mennek és megpróbálják megosztani „a Tizen-
eggyel és a többiekkel” (24,9),53 valamint „az apostolokkal” (24,10) húsvéti 

49 Pheme Perkins: Resurrection, i. m., 155; Robert J. Karris OFM: Evangélium Lukács szerint, i. m., 
226 (a 195. pontnál) hasonló érvekhez a nők visszaemlékezésének jelentőségéről a Lk 24,6.8-ben a 
hittel kapcsolatban.

50 Maria-Luisa Rigato: „Remember”… Then They Remembered, i. m., 97–101. Elemzését más ta-
nulmányok, függetlenül is megerősítették. Lásd például Jean-Mane Guillaume: Luc interprète des 
anciennes traditions sur la résurrection de Jésus, i. m., 36–38; Edward L. Bode: The First Easter Morning 
The Gospel Accounts of the Women’s Visit to the Tomb of Jesus, i. m., 63–67.

51 Lukács nem beszéli el, hogy a nők szemei megnyíltak, de megmutatja ezt a „visszaemlékezni” ige 
használatával, illetve azzal, hogy a nők – csoportjuk más tagjaival együtt – misszióba mentek. Így 
folytatják azt a diakóniát, amelyről Lukács a 8,3-ban beszélt. Egy ellentétes nézethez lásd Richard J. 
Dillon: From Eye-Witnesses to Ministers of the Word Tradition and Composition in Luke 24, i. m., 51–52.

52 Maria-Luisa Rigato: „Remember”… Then They Remembered, i. m., 101.
53 A Lk 24,33-ban Lukács „a Tizenegy és azok, akik velük voltak” kifejezést használja. Vitatott, hogy a 

nők jelen voltak-e ebben a csoportban. Pheme Perkins (Resurrection, i. m., 167) szerint a nők ben-
ne voltak a „mind a többiek” (24,9) vagy „azok, akik velük voltak” (24,33) csoportjában. Lásd még 
Maria-Luisa Rigato: „Remember”… Then They Remembered, i. m., 102; Richard J. Dillon: 
From Eye-Witnesses to Ministers of the Word Tradition and Composition in Luke 24, i. m., 8–9; 291–296; 
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bepillantásukat a Jézus szenvedéséről és feltámadásáról szóló jövendölés 
igazába, akkor hitetlenséggel találkoznak. Szavaikat „üres fecsegésnek” tart-
ják (24,11). A következő versben Lukács felhasznál egy másik hagyományt 
a „néznek, mégsem látnak” tematikájához: Péter megnézi az üres sírt, de 
nem lát semmit (24,12). Az ő rehabilitációja és húsvéti hitének ajándéka még 
várat magára.

Összefoglalva: a „csoportból” (24,22) szétszóródott nők most ismét 
együtt vannak. A zavarodottságból eljutottak a hitre. Már csak azt kell meg-
értenünk, hogy Lukács hogyan mutatja be a többiek csoportját, amint azok 
a zavarodottságból vagy hitetlenségből eljutnak a hitre.

2. Lk 24,13–35.54 Ebben a hagyományban a csoport két tagja elhagyja 
Jeruzsálemet és „harmadnap” Emmausz felé tart. Ehhez a hitetlen duóhoz 
csatlakozik egy idegen, Jézus. Lukács ragyogó iróniával vezeti teológiai lé-
péseiket.

1) A Lk 24,19 felidézi azokat a vallásos kijelentéseket, amelyek párhu-
zamosak az ApCsel 2,22–24 és a 10,38 versekkel: Jézus tettekben és 
szavakban nagyhatású próféta Isten és az egész nép előtt.

2) A 24,20–21-ben Lukács elismételteti velük Jézus szenvedésének és 
„harmadnapra” való feltámadásának háromszoros megjövendölé-
sét (vö. Lk 9,22; 13,32–33; 18,31–33).

3) Az előző két krisztológiai kijelentés szintjén a két utazó beszámol 
arról, amit csoportjuk női tagjai láttak (24,22–23), valamint üzene-
tükről, hogy Jézus él. 

Másképpen fogalmazva: a 24,22–23 iróniáján keresztül Lukács egyenlőség 
jelet tesz a nők vallomása és a keresztény közösség krisztológiai hitvallása, 
valamint Jézus gyalázatos halálát követő, feltámadására vonatkozó önkinyi-
latkoztatása között. Végezetül azzal zárja le teológiai iróniáját, hogy a páros 
elmondja: csoportjukból mások is elmentek a sírhoz, úgy találtak mindent, 
ahogy az asszonyok elmondták, Jézust azonban nem látták.

Ahogy a történet folytatódik, a két férfi csukott szeme (vö. 24,16) egy-
szerre megnyílik (24,31). A nők történetéhez hasonlóan ők is elmozdulnak a 

Ernst Neilessen: Zeugnis für Jesus und das Wort: Exegetische Untersuchungen zum lukanischen 
Zeugnisbegriff, Hanstein, Köln, 1976, 177; 197; 209–211. Vö. Joseph Plevnik, „The Eleven and Those 
with Them” according to Luke, CBQ 40 (1978) 205–211, akit az az értelmezési elv vezérel, hogy 
Lukács előzetesen megemlíti azt a csoportot, amelyből a Tizenkettő új tagját meg lehet választani. 
A 210. oldalon a 19. lábjegyzetben megemlíti a Lk 8,1–3; 23,49.55; 24,10 verseket.

54 Lásd Robert J. Karris OFM: Luke 24:13–35, Int 41 (1987) 57–61.
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hitetlenségtől a hit világossága felé. Megvilágosodásuk oka Jézus, aki a róla 
szóló Írások értelmezője és étkezésük vendéglátója.

Miután a csoporttól elszakadt páros visszatér „a Tizenegyhez és azok-
hoz, akik velük voltak” (24,33), a következő bejelentéssel üdvözlik őket: „Az 
Úr valóban feltámadt, és megjelent Simonnak!” (24,34) Ezt követően azon-
ban nincs semmiféle megjelenési történetet.55 Ebből a rövid híradásból azt 
is megtudjuk, hogy Péter, aki a korábbi, „harmadik napon” (24,12) történt 
események beszámolójában még nem látott, most lát.

A Lk 24,13–15 szakaszáról szóló rövid megjegyzéseinket lezárva, megje-
gyezzük, hogy az emmauszi páros és Péter csatlakoztak a nőkhöz, csoport-
juk azon tagjaihoz, akik a zavarodottságból már eljutottak a hitre.

3. Lk 24,36–53. A feltámadás hagyományáról szóló értekezésünk néhány 
pontra korlátozódik. A Lk 24,1–12 diszkussziójában fentebb megjegyez-
tük, hogy vita folyik arról, hogy kikre vonatkozik „a Tizenegy és a többi-
ek” (24,9), valamint „a Tizenegy és a velük lévők” kifejezés (24,33). Csak 
férfiakkal, vagy férfiakkal és nőkkel van dolgunk? Adjuk át az utolsó szót 
egy kiváló, Lukács-evangéliummal foglalkozó kutatónak, Christopher F. 
Evansnak, aki a Lk 24,9 kapcsán a következőket írja: „a »többiek« egy tág 
fogalom, amely egy pontosan meg nem határozott számú férfit és nőt, felte-
hetően galileai tanítványokat jelöl”.56 A feltámadt Úr Jézus ezeknek a férfi-
aknak és nőknek fogja megnyitni értelmüket a teljes Szentírás megértésére 
(24,44–45), és ők is elmozdulnak a kételkedéstől (24,41) a hit felé.

A Lk 24,41–43-ban Jézus egy darab sült halat eszik a „harmadnapon” 
összegyűlt férfiak és nők csoportjának jelenlétében. Ebben a szakaszban 
bizonyára van egy apologetikus motívum, de jelzés is, hogy Jézus folytat-
ja az asztalközösséget. Richard Dillon véleményét elfogadva,57 Joseph 
A. Fitzmyer azt írja: „Nem azt olvassuk, hogy asztalnál ültek, hanem azt, 
hogy ez a történet lényege, mert később az Apostolok cselekedeteiben meg-

55 Talán a Lk 24,34 narratív szerepét túlértelmezzük, amikor azt Lukács hitvalló kritériumának köny-
veljük el, amellyel a feltámadt Úr minden megjelenését a Lk–ApCsel-ben mérni kell, például a nők-
nek való megjelenéseket is. Az ilyen jellegű nézethez lásd Joachim Wanke: Die Emmauserzählung: 
Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Lk 24,13–35, St. Benno, Leipzig, 1973, 115. Túlzó értel-
mezésnek tűnik a Lk 24,34 olyan olvasata is, hogy a szétszórt közösség most összegyűlik egy hír-
adás alapján, amikor a feltámadt Úr Simonnak megjelent. Ezekhez a nézetekhez lásd Richard 
J. Dillon: From Eye-Witnesses to Ministers of the Word Tradition and Composition in Luke 24, i. m., 
97–99. A Lk 24,34-ben inkább Jézus imájának kezdeti megvalósulását látjuk, amikor Péter hitének 
megerősítéséért könyörgött (Lk 22,31–32). Először az ApCsel 1–2-ben látjuk, hogy Péter a Lélektől 
megajándékozottan beteljesíti testvéreinek megerősítését.

56 Christopher F. Evans: Saint Luke, SCM – Trinity, London – Philadelphia, 1990, 897.
57 Richard J. Dillon: From Eye-Witnesses to Ministers of the Word Tradition and Composition in Luke 24, 

i. m., 197–203.
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tudjuk, hogy a feltámadt Krisztus »együtt evett« apostolaival (ApCsel 1,4; 
10,41).”58 Lukács evangéliumában Jézus utolsó előtti asztalközösségének 
leírásában azok vannak vele, akik jó magaviseletükkel nem tűnnek ki.59 
A 21,41–43 utalhat Jézus és a körülötte lévő nők és férfiak közötti kiengeszte-
lődésre, akik szintén jelen voltak vele az utolsó vacsorán?

Mivel Jézus búcsúvacsoráját (Lk 22,14–38) éppen csak érintettük, hasz-
nos lehet felidézni, hogy Jézus ebből az alkalomból búcsúbeszédet tartott. 
Mikeal C. Parsons nemrégiben megjelent munkájában felhívta a kutatók 
figyelmét arra a jelenetre, amikor Jézus megáldja övéit és eltávozik tőlük 
(Lk 24,50–53). Azt állítja, hogy ez a jelenet a konklúziója annak a búcsúbe-
szédnek, amelyet Jézus utolsó vacsorájának beszámolójában kezdett el (Lk 
22,14–38): „Lukács [a bibliai búcsúbeszéd] záró elemeinek késleltetésével az 
elbeszélésnek ezen a pontján inklúzióba kapcsolja az egész szenvedéstörté-
netet, feltámadást és Jézus távozását. Ezt a búcsúbeszéd vezette be (Lk 22) 
és Jézus távozása zárta le a hős eltávozásáról szóló elbeszélés sémája szerint 
(Lk 24)”.60 Ha elfogadjuk Parsons elemzését, úgy tűnik, hogy a színpad ké-
szen áll arra, hogy megvizsgáljuk, vajon a 24,36–49 szakaszt szemlélhetjük-e 
Jézus utolsó szavaiként, amit eltávozása és záró áldása előtt a társaságában 
lévő férfiakhoz és nőkhez intézett. Mindenesetre, ha az elemzés helytálló, 
akkor az azt jelenti, hogy férfiak és nők együtt voltak jelen Jézus búcsúbe-
szédének lezárásánál (24,50–53). Vajon ezek a férfiak és nők hiányoznának 
Jézus búcsúbeszédének első részéből?

A 24,48 verséhez („ti tanúi vagytok ezeknek a dolgoknak”) fűzött néhány 
megjegyzésem zárja a 23,49–24,53 tanulmányozását. Ha igaz, hogy férfiak és 
nők együttesen vannak jelen a feltámadásról szóló végső hagyományban, 
amelyet Lukács evangéliumának 24. fejezetébe illeszt be, mit jelent az, hogy 
a nők „tanúk”? A közelmúlt kutatásai megkérdőjelezték – és remélhetőleg 
segítenek eloszlatni – azt a mítoszt, hogy a zsidó társadalomban a nők nem 
tanúskodhatnak. Hadd idézzem hosszabban Judith Romney Wegner ta-
nulmányát a nők státuszáról a Misnában:

„A nők általában nem tanúskodhattak. […] A Misna szerkesztői azonban tesznek kivé-
teleket e szabály alól. Így például szüzességgel kapcsolatos esetekben, ahol nincs füg-
getlen megerősítés, a bölcsek megengedték, hogy a nők tanúskodjanak, mert az ügy 

58 Joseph A. Fitzmyer: The Gospel According to Luke X-XXIV: Introduction, Translation, and Notes, 
Doubleday, Garden City, 1985, 1574.

59 Lásd Paul S. Minear: Some Glimpses of Luke’s Sacramental Theology, Worship 44 (1970) 322–331, 
főleg 326–330, ahol Minear szerint a Lk 22,14–38 Jézust a törvényszegők között ábrázolja.

60 The Departure of Jesus in Luke-Acts: The Ascension Narratives in Context, JSOT, Sheffield, 1987, 58. Meg 
kell jegyeznünk, hogy Parsons nem veszi tudomásul a nők jelenlétét és szerepét azokban az ismét-
lésekben, amelyeket a Lk 24 és ApCsel 1-ben észrevett.
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különösen is az ő tudásterületüket érintette. Hasonlóképpen, ha egy férfi halálának 
egyedüli tanúja egy nő volt, tanúskodhatott azért, hogy felszabadítsa a férfi özvegyét 
(esetleg saját magát) az újraházasodáshoz. Hasonlóképpen, bizonyos ingatlanügyek-
ben fel lehetett esketni a nőt, hogy a rábízott árut nem sikkasztotta el vagy nem fizették 
le. A nők vallomásának elfogadásában vagy felesketésükben a bölcsek implicit módon 
azonosnak tekintették a nőt a férfival, mert feltételezték, hogy a nő a racionális gon-
dolkodás és az erkölcsi döntés (a személyiség két fontos tulajdonsága) hasonló kvalitá-
saival rendelkezik. Annak eldöntésében is, hogy a női tanúvallomás vagy az eskütétel 
megerősítést igényel-e, a Misna szerkesztői pontosan ugyanazokat a kritériumokat 
alkalmazzák, mintha férfiről lenne szó.61

Wegner kutatása alaposan tisztázza, hogy nem lehet egyszerűen megismé-
telni azokat a régi véleményeket, hogy a nők nem tanúskodhattak vagy nem 
lehettek tanúk a zsidó társadalomban.

Annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy vajon a zsidó nő, akinek a 
szerepe nagyrészt a háztartási feladatokra korlátozódott, tanúskodhatott-e a 
férfiak uralta közszférában, Wegner kutatása is segítségünkre lehet. Azt ál-
lítja, hogy félrevezető egyenlőségjelet tenni a háztartás és a közszféra között: 
„A Misna rendszerében a nők jogszerűen végezhetnek olyan házon kívüli te-
vékenységeket, mint például a kereskedelmi ügyletek, jogszerű követelések, 
mivel az ilyen hatáskörök kivitelezése nem minősül nyilvánossághoz köthe-
tő cselekvésnek, ugyanakkor továbbra is ki vannak zárva a nyilvánosság kö-
réből.”62 Így amíg a Lk 24 női alakjai ugyan nem tanúskodhatnak nyilvános 
fórumon úgy, mint ahogyan Lukács evangélista Pétert ábrázolja az ApCsel 
2-ben, egész biztos, hogy más, nem nyilvános, de házon kívüli környezetek-
ben megtehették.63

61 Judith Romney Wegner: Chattel or Person? The Status of Women in the Mishnah, Oxford University, 
New York, 1988, 120–121. Lásd még Moshe Meiselman: Jewish Woman in Jewish Law, KTAV – 
Yeshiva University, New York, 1978, 73–80.

62 Judith Romney Wegner: Chattel or Person?, i. m., 189.
63 Azért folyamodom a Lk 18,1–8 szakaszához, mert helyénvaló a Misna szolgáltatta bizonyítékot 

felhasználni a Lk–ApCsel értelmezéséhez, habár mintegy száz évvel korábban a Misna kodifiká-
lása előtt íródott. Az özvegyasszony nincs a háztartásra korlátozva és minden bizonnyal pert indít-
hat vagyonáért. Wegner szóhasználatában ez az özvegyasszony egy „autonóm nő”. Lehet, hogy 
Lukács példázatában fiktív, de valós körülményekből merítve festi meg élethű képét. Úgy tűnik, 
hogy Wegner és Lukács adatai megbízhatóbbak, mint Josephus tanúsága, akinek kijelentését az 
Ant 4,8,15-ből (§219) gyakran idézik: „Egyetlen tanú ne legyen elegendő. Legalább két vagy három 
tanú legyen, akinek igazmondásáról életmódjuk kezeskedik. Nők ne lehessenek tanúk a nemüket 
jellemző felületesség és nyelveskedés miatt” [Révay József fordítása]. Josephusnak a nőkről alko-
tott, általában negatív képének kiértékeléséhez lásd Cheryl Anne Brown: No Longer Be Silent: First 
Century Jewish Portraits of Biblical Women, Studies in Pseudo-Philo’s Biblical Antiquities and Josephus’s 
Jewish Antiquities, Westminster John Knox, Louisville, 1992).
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Összefoglalva: a Lk 23,49–24,53 szakaszáról szóló legújabb tanulmányok 
nagy mértékben hozzájárulhatnak álláspontunk alátámasztásához, hogy 
Lukácsnak pozitív mondanivalója van a nőkről.

3. Konklúzió

A Lk 8,1–3; 22,14–38 és a 23,49–24,53 néhány újabb kutatására vonatkozó át-
tekintésem arról győz meg bennünket, hogy Lukács az irodalmi eszközöket 
arra használhatta fel, hogy a nők sokkal pozitívabb szemléletét beszélje el 
ahhoz képest, ahogyan azt korábban gondoltuk. A kutatás és az arra adott 
reakciók inkább fokozzák, semmint eloszlatják azokat a viharfelhőket, ame-
lyek Lukács nőkről alkotott nézetének kérdéskörét kísérik.

A cselekvésre való felhívás szinte egy irodalmi forma Lukács nőkre vo-
natkozó nézetét feldolgozó tanulmányunk konklúziójában. Amint erre ku-
tatási beszámolónkból számíthatunk, ez a felhívás általában kétféleképpen 
fejeződik ki: 1) mivel Jézusnak voltak női tanítványai, megváltozik az egyhá-
zi politika a nők egyházi státuszáról; vagy 2) Lukácsot a lehető legnagyobb 
óvatossággal kell olvasni, mivel az a célja, hogy a női vezetőket beszabályoz-
za.

Nem kerülöm ki ezt az irodalmi formát. Ez az én felhívásom azokhoz, 
akik bekerültek a Lk–ApCsel újdonsült „viharzónájába”: Ne tegyétek a 
túlzó dicséret vagy a megvetés polcára a Lk–ApCsel szerzőjét, aki zavarba 
hozhat bennünket inkluzív evangéliumának irodalmi eszközeivel – a mel-
lérendeléssel, az ismétléssel, a következetlenséggel, az összefoglalóival és 
flashbackjeivel. Ne felejtsük el azt sem, hogy nem Lukács szövege változott 
meg az évek során, hanem mi, annak értelmezői változtunk meg, mi fogunk 
változni és nekünk kell megváltoznunk, mivel az új idők és az új módszerek 
arra késztetnek bennünket, hogy felülvizsgáljuk nézetünket Lukács nőkről 
alkotott képéről. Carla Ricci szavaival: camminando si apre cammino,64 „az 
utat járva nyílik meg előttünk az út”.65

64 Carla Ricci: Maria di Magdala e le molte altre, i. m., 209. Az idézett mondás Arturo Paolitól szár-
mazik.

65 Tanulmányom megírása kapcsán hálával tartozom Hermann Schalück ferences generálisnak és a 
központi Rendi Tanács tagjainak, a Franciscan School of Theologynak (Berkeley), a könyvtár dolgozó-
inak, Thomas Nairnnak és Carolyn Osieknek (Catholic Theological Union, Chicago).
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A NŐ HELYZETE, SZEREPE ÉS FELADATA A HÁZASSÁGBAN

KÉT MEGKÖZELÍTÉS: JÉZUS ÉS PÁL

Kókai Nagy Viktor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

1. Bevezető gondolatok a házasságról

Cikkemben a házasságra, mint az ókori világ alapegységét képző család / 
háztartás1 bázisára tekintek, amely egy férfi és egy nő között kötetik a te-
remtés rendjének megfelelő módon,2 Isten és népe szövetségének mintájára. 
Ekkoriban a család nem csupán a házaspárból és gyermekeiből állt, hanem 
a szolgák és rabszolgák is beletartoztak, mindazonáltal a családon belül 
a legmeghatározóbb a férj és felesége kapcsolata volt. A férfi volt a család 
feje, papja és teljhatalmú ura, a nő szerepe, a háztartás vezetésére, a betegek 
gondozása, és a gyermeknevelésre korlátozódott, ill. említést kell tennünk 
azokról a pogány kultuszokról is, amiben a nők is aktívan részt vehettek. Ez 
a fajta kettősség alapvetően abból adódott, hogy a család megélhetését a férfi 
tudta biztosítani, viszont a nő szolgáltatta ehhez a biztos hátteret. Persze a 
valóság messze nem volt ennyire rózsaszín: a nők alapvetően kiszolgáltatott 

1 A család kifejezésnek nincs pontos görög megfelelője, a házat, udvart jelentő oikos képezte az antik 
társadalom szociológiai és gazdasági alapját. A római jogban a pater familias gyakorolt minden ha-
talmat a családban, amelybe feleségén kívül gyermekei, azok házastársai, a szolgák és rabszolgák 
is beletartoztak. Az apa élete végéig a családi hierarchia csúcsán állt. A hellenizmus hatására sokat 
javult a nők helyzete, megjelent az emancipálódott felsőbb osztályból származó asszony képe – 
vö. Christina Urban: Die Rolle der Familienmitglieder, in K. Erlemann – K. L. Noethlichs – K. 
Scherberich – J. Zangenberg (szerk.), Neues Testament und antike Kultur (2.), Neukirchener Verlag, 
Neukirchen, Neukirchen, 2005. (17-21), 17-19. A zsidó és a pogány kultúra közötti különbségekhez 
lásd továbbá Wolfgang Schrage: Ethik des Neuen Testaments, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 
1985. 80k; 184k.

2 Lásd Kovács Krisztián: A házasság, a család és a szexualitás etikája, in Fazakas S. (szerk.), A pro-
testáns etika kézikönyve, Kálvin Kiadó, Budapest, 2017. (125-177), 131k.
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helyzete a házasságon belül számos visszaélésre adott alkalmat a férfiak szá-
mára, függetlenül attól, hogy zsidó, vagy pogány családról beszélünk. Ezért 
tűnik roppant érdekesnek megvizsgálni, mit gondolt a nők helyzetéről a há-
zasságon belül Jézus és hogyan vélekedik ugyanerről a témáról Pál.

2. Jézus tanítása a házasságról

Jézus egyik legnagyobb hatású egybefüggő tanítását Máté evangéliumában 
olvashatjuk, az ún. hegyi beszédet. Ez az első alkalom, amikor Jézus a töme-
get tanítja, és nem kevesebbre vállalkozik, mint egy az élet minden területét 
szinte érintő törvénymagyarázattal alapozza meg hírét és tekintélyét (vö. 
Mt 7,28k). Közvetlenül a boldogmondások és két a gyülekezetre vonatkozó 
kép után Mózes törvényeit magyarázza a Mester, amelyek között a „Ne törj 
házasságot!” értelmezése a második a sorban. Nyilvánvaló, hogy ebben az 
esetben a házasság megromlására, illetve ennek következményére kerül a 
hangsúly,3 mindazonáltal az érvelés éppen a házasságot, sőt mint látni fog-
juk, a házasságban élő nőt védi.

Úgy tűnik, Jézus ebben az antitézisben4 nem csak radikalizálja a törvény 
szavát, de ellene is mond annak a zsidó gyakorlatnak, mely az Ószövetségen 
alapulva, engedélyezi a válólevél adását (vö. 5Móz 24,1kk). Ez az állítás 
azonban csak részben igaz, hiszen a zsidóságon belül is voltak olyan esz-
mei áramlatok, melyek ugyancsak tiltották a válást. Példaként említhetjük 
a qumráni közösséget, ahol azt vallották, hogy a házasság egyszeri, egy nő 
és egy férfi között, tehát a válás nem engedélyezett (CD 4,20–5,15 QTemp 
57,17–196), tegyük azért ehhez hozzá, hogy a CD szövege inkább a többne-

3 A hetedik parancsolatnak hagyományosan három irányba mutat az értelmezése: általános 
szexuáletika; házasságtörés a gyakorlatban (horizontális kapcsolatban); házasságtörés/hűtlenség a 
szövetségben (vertikális kapcsolatban) – lásd Sóhajda Levente: Lo tinaf, in Hodossy-Takács Előd 
(szerk.), A tíz ige, Tanulmánykötet Marjovszky Tibor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából, 
DRHE, 2013. (111–119), 111k. Nyilván ez a három irány szorosan összetartozik és egy eredőre mutat: a 
közösség felbomlására, amit a paráznaság idéz elő: „Ez a viszony, ez a ,közelség’ sérül, amikor törik 
a kapcsolat, amikor kilépés van, amikor a naaf megtörténik. Valami eltörik, ami megsemmisíti az 
addig viszonyt” (i. m. 114).

4 Részletes vizsgálatához lásd Kókai Nagy Viktor: A hegyi beszéd. A hegyi beszéd értelmezése a na-
gyobb igazság tükrében, KRE HTK Doktori Iskola – L’Harmattan, Budapest, 2007. (167-179).

5 „…Az egyik (csapda) a paráznaság: ha két asszonyt (21) vesznek feleségül életük során, holott a te-
remtés alaptétele: ,férfinak és nőnek teremtette őket’ (5,1) És akik a bárkába mentek, azok is ketten-
ketten mentek a bárkába.” (Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában, Osiris, Budapest, 1998. 100.)

6 „Nem vehet feleséget magának (16) a népek minden lányából, hanem az ő atyjának házából kell 
vegyen egy asszonyt, (17) apja törzséből. És hozzá nem vehet még egy asszonyt, hanem (18) az asz-
szonynak egyedül kell vele leélnie élete minden napját, és ha ő meghal, vegyen a férfi (19) egy másik 
nőt atyja házából, törzséből.” (Johann Maier: Die Qumran-Essener: Die Texte vom Tonten Meer (I.), 
Reinhard Verlag, München – Basel, 1995. 418.)
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jűség ellen emel szót, mint ahogyan a magyarázat alapjául szolgáló 5Móz 
17,14–17-ben is erről olvashatunk. Ugyanakkor vannak a kutatók között olya-
nok is, akik úgy vélik, már az Ószövetségben megjelenik a válás teljes tiltása 
a Mal 2,15k-ben,7 mások ezt úgy értelmezik, hogy ebben a szövegben csak 
a jogtalan, az averzión alapuló válást veti el Malakiás próféta.8 Bármelyik 
véleményt fogadjuk is el, azt feltétlenül előre kell bocsátanunk, hogy a vá-
lás elterjedt gyakorlat volt a korabeli zsidóságban, valamint a házasságtörés 
igen súlyos vétségnek minősült, mely akár halálbüntetés is vonhatott maga 
után, mégpedig az abban résztvevő mindkét fél számára (3Móz 20,10; 5Móz 
22,23kk).

Az értelmezéshez elengedhetetlenül fontos, hogy a logiont (par. Lk 16,18) 
egy másik megfogalmazásban is megtalálhatjuk az evangéliumon belül, a 
Mt 19,9-ben (par. Mk 10,11k).9 Jóllehet, ez utóbbiban a két szöveg (vita a fari-
zeusokkal – Mt 19,3–8 és az újraházasodás tiltása – 19,9) vélhetően egymástól 
teljesen független tradícióhoz tartozott eredetileg, mégsem választhatjuk 
el azokat egymástól, hiszen már Márknál (10,1-12) eggyé válnak,10 és en-
nek megfelelően veszi át Máté is – Lukácsnál ugyanakkor a vitabeszédben 
megjelenő anyag teljesen hiányzik. Itt a hegyi beszédtől eltérően, nem a vá-
lást tiltja meg Jézus, hanem a válás utáni újabb házasságkötést mindkét fél 
számára, amit a „lesznek ketten egy testé” gondolatával indokol.11 Ez azért 
feltűnő, mert a korabeli zsidó jogalkotásban, csakúgy, mint a görög-római 
kultúrkörben a válás ténye egyértelműen biztosította az újraházasodás le-
hetőségét.12 Másrészről az is általánosan elfogadott norma volt, hogy a 

7 Jens – Wilhelm Taeger: Der grundsätzliche oder ungrundsätzliche Unterschied. Anmerkungen 
zur gegenwärtige Debatte um das Gesetzverständnis Jesu, in I. Broer (szerk.), Jesus und das jüdische 
Gesetz, Kohlhammer, Stuttgart, 1992. (13–35), 17.

8 William A. Heth: Jesus on Divorce: How my mind has changed?, in The Southern Baptist Journal of 
Theology (6/1.), 2002. (4–29), 7. Ugyanakkor, ha az 5Móz 24,1 éppen abban az esetben engedélyezi a 
válást, amennyiben a férfi valami kivetni valót talál a feleségében, Malakiás pedig ezt tiltja meg ezen 
a helyen, akkor mégiscsak a válás teljes tiltásáról beszélhetünk.

9 A hegyi beszédben megjelenő tanításhoz nem kapcsolódik szervesen a házasság nélkül maradás kér-
désköre (Mt 19,10kk). Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ennek a tanításnak fontos részét képezi ez 
a kiegészítés (vö. Gordon Wenham: Does the New Testament approve remmariage after divorce?, 
in The Southern Baptist Journal of Theology (6/1.), 2002. (30–45), 38). Ami igazán érdekes, hogy hallva a 
házasság és válásról szóló tanítást, miért éppen a nőtlenség lehetősége fogalmazódik meg a tanítvá-
nyokban? Ennyire nehéznek gondolták a válás nélküli életet, hogy inkább a nőtlenséget választották 
volna? Vagy Isten Országának közelre várása tette volna feleslegessé a házasság intézményét? A téma 
bővebb kifejtését lásd Heinrich Greeven: Ehe nach dem Neuen Testament, in NTS (15), 1968–69, 
(365–388), 367–376.

10 Vö. Greeven, i. m. 376.; részletesen lásd Schrage, Ethik, 84.
11 Ezzel Jézus egyértelművé teszi, hogy a férfi és a nő egymásra találása megfelel a teremtés rendjének, 

Isten akaratának. Egy testté válásuk pedig soha nem válik semmissé – vö. Schrage, Ethik, 82k.
12 Wenham, i. m. 39k; Heth, i. m. 10.
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meglévő házasságot nem tette semmissé egy új házasság, a régi érvényben 
maradt, hacsak nem történt „elhálás”, vagyis paráznaság (vö. 1Móz 12,14kk; 
20),13 ill. felbomlott az egyik fél halálával.14 Ezzel pedig Jézusnak is tisztá-
ban kellett lennie, csakúgy, mint a tanítványoknak, viszont éppen ez a meg-
állapítás számomra valószínűvé teszi, bár erre a szövegből nem találunk 
támpontokat, hogy a paráznaság esetében adott válólevél ugyancsak lehető-
vé tette az újbóli házasságot,15 hiszen egyébként miért kellett volna egy hi-
vatalos irattal igazolni a válás tényét? Ami viszont feltűnő eltérés, hogy míg 
a zsidó és a római jog megkövetelte a válást (paráznaság esetében), addig 
Jézusnál ez csak egy lehetőség, tehát az így megroppant szövetség két ember 
között továbbra is helyrehozható.

Ha egymás mellé helyezzük a szinoptikus elbeszéléseket, van még egy el-
térés, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül: Máténál úgy a 19,9-ben, mint 
az 5,32-ben megjelenik a „paráznaság esetét kivéve”16 kiegészítés, amit né-
hányan redakciónak tekintenek,17 amit Máté azért kapcsolt volna hozzá a 
logionhoz, hogy mégis érvényt szerezzen az ószövetségi törvénykezésnek, 
esetleg a rabbinikus tradíciónak. De olyan véleménnyel is találkozunk a 
kutatók részéről, amely éppen Máté hagyományát tekinti eredetibbnek és 
az 1Kor 6,15-7,16-ban megjelenő tanításra hivatkoznak, ahol ugyancsak ta-
lálkozunk a válás lehetőségével, tehát az első evangélista őrizte volna meg 
hűségesebben a jézusi tanítást.18 E vélemény szerint Márk és Lukács inkább 
túloz, vagy még találóbban, általánosít, mely általánosítás megenged bizo-
nyos kivételeket, azonban „jó okunk van feltételezni, hogy Jézus maga mon-
dotta ki a kivétel (sc. a paráznaság oka) lehetőségét”19. 

Akár eredeti jézusi, akár az evangélista kiegészítése, nyilvánvalóan fon-
tos, hiszen nem lehet véletlen, hogy mindkét helyen megjelenik a kivétel, 

13 Vö. Markus Bockmuehl: Matthew 5,32; 19,9 in the Light of Pre-Rabbinic Halakhah, in NTS (35), 
1989. (291-295), 293k.

14 Ehhez kapcsolódóan említést kell tennünk a Mt 22,23-33-ról is, amely csak annyiban kapcsolódik a 
témánkhoz, hogy itt is megjelenik a házasság, de egészen más összefüggésben. Itt megtudjuk, hogy 
a házasság ehhez a világhoz tartozik, ebből adódóan a feltámadásban elveszíti jelentőségét. Ennek 
ellenére a teljességre mutat, tehát nem ebben a világban nem veszíti el az érvényét. Ez a kettősség je-
lenik meg Pálnál is az 1Kor 7,29-31-ben (lásd lentebb) – vö. Bo Reicke: Ehe IV, in TRE 9, de Gruyter, 
Berlin – New York, 1982. (318-325), 323k.

15 Az ekörül kialakult vitáról, érvekről és ellenvéleményekről jól átlátható bemutatást ad W.A. Heth, 
Jesus on Divorce című cikkében, figyelembe véve az összes szöveget, ami a Bibliában ezzel a témával 
foglalkozik.

16 A két helyen nem ugyanaz a görög eredeti (parektos logu porneias – Mt 5,32; mé epi porneia – Mt 19,9), 
ennek ellenére helytállónak vélem ezen a helyen egységesen kezelni azt.

17 Így pl. Joachim Gnilka: Jesus von Nazaret, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 62000. 223.
18 Heth, i. m. 8; vö. i. m. 10kk.
19 Heth, i. m. 16.
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ami erősíti a szabályt, és aminek a válólevél adása lehet a következménye. 
Ez persze jóval kisebb teret ad egy ilyen irat kiállításának, mint azt az 5Móz 
24,1b lehetővé teszi: „Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és a férje lesz, de 
később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenvest talál benne, 
akkor írjon válólevelet…”.20 Ezt az ószövetségi szöveget olvasva, mindenfé-
leképpen említést kell tennünk arról, hogy a válással tisztátalanná válik az 
asszony, de nem más férfiak számára, hanem éppen a válólevelet adó férfi 
számára (5Móz 24,4). Ugyancsak fontos észrevétel, hogy Máté passzív for-
mát használ az 5,32a-ban, ellentétben Lukáccsal, aminek hátterében talán 
az a zsidóságra jellemző nézet fedezhető fel, miszerint a férj nem törhet há-
zasságot, csak a feleség. Pontosabb a férj csak más házasságát törhette meg, 
a sajátját nem.21 Ezzel szemben a lukácsi megfogalmazásban, hasonlóan 
a márki tradícióhoz, mind a két fél elkövetheti a házasságtörést, abban a 
pillanatban, amikor válás után újabb házasságot köt. Sőt, Márknál maga a 
feleség is kezdeményezheti a válást, amely megfogalmazás elképzelhetően 
már nem palesztinai háttérre utal.22 Nézetem szerint azonban, ebben Máté 
sem tér el a szinoptikus tradíciótól, nála is megjelenik annak a lehetősége, 
amikor a férfi, férj válik házasságtörővé, sőt, nála még szigorúbbá válik a fér-
fi elbírálása, hiszen már a bűnös tekintet paráznává teszi! Ezt az állítást még 
az sem enyhíti, ha elfogadjuk H. Greeven felvetését, miszerint a poligámia, 

20 Ha Jézus maga fűzte hozzá ezt a kitételt a tanításához, akkor ez alkalommal a hilleli iskolával szem-
ben, Sammai iskolájának nézőpontjához kerülne közel (lásd Bockmuehl, i.m. 291; Heth, i. m. 11). 
Ugyanakkor radikálisabb is Sammainál, ami éppen a szeretet mindenekfelett állóságából vezethető 
le, hiszen a válást csak lehetőségként veti fel, nem kötelező következményként.

21 Ez abból a meggyőződésből eredt, hogy a nő a férfi tulajdona, ezért az idegen házasságba betörő 
férfi képes csak kárt okozni abban, hiszen valaki más tulajdonát veszi el (Gnilka, i. m. 73k); ennek 
etikai vonatkozásaihoz: Jochen Douma: Tízparancsolat, Iránytű Kiadó, Budapest, 1994. 186. továb-
bá Jan Milič Lochman: A szabadság útjelzői. Etikai vázlatok a Tízparancsolathoz, Kálvin Kiadó, 
Budapest, 1993. 107.

22 Vö. William D. Davies – Dale C. Allison: Matthew I. (ICC), Clark, Edinburgh, 1988. 527; 
Wenham, i. m. 33. Közismert, hogy a zsidóságon belül sokkal kevesebb joga volt a nőnek a házas-
ságon belül, mint a pogány világban, ahol a nő is kezdeményezhette a válást és igényt tarthatott 
a vagyon egy részére. Ma már azonban az is egyértelművé vált, hogy a zsidóságon belül is diffe-
renciáltabb a kép, amit kiválóan alátámasztanak az Elefantinében élő zsidó diaszpórából előkerült 
arámi nyelven megfogalmazott iratok, amelyek között hét házassági szerződést is találunk. Több 
ezek közül számol a válásnak azzal a lehetőségével, amikor a nő kezdeményezi azt és az a legér-
dekesebb, hogy a felek egyenrangúak abban a pillanatban, hogy a válás kilátásba kerül. További 
érdekessége a szövegeknek, hogy utalás sem történik azokban az 5Móz 24,1-2-re. Lásd Karlheinz 
Müller: Gesetz und Gesetzerfüllung im Frühjudentum, in K. Kertelge (szerk.), Das Gesetz im Neuen 
Testament, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 1986. (11-27), 12k. K. Müller még számos példát említ cik-
kében a házasságkötés joggyakorlatához kapcsolódva, melyek ugyancsak meglehetősen szabadon 
kezelik a Tórát (vö. 13kk). Lásd továbbá a témához Stefan Schorch, Hellenizing Women in the 
Biblical Tradition: The Case of LXX Genesis, in BIOSCS (41), 2008. (3-16), 10-13. Fontos megállapí-
tás, hogy míg Izraelben a házassági szerződés a férj és az asszony családja között köttetett, addig a 
Ptolemaioszok korában, Egyiptomban a férj ugyanezt a feleséggel kötötte (i. m. 13).
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ha ritkán is, de Jézus korában még legitim formája lehetett a házasságnak,23 
hiszen ez esetben a jézusi szó éppen a puszta kívánságra hívná fel a figyel-
met, anélkül, hogy a másik nő feleségül vétele számításba jönne. A lényeget 
azonban H. Weder ragadja meg talán a legteljesebben: „A házasságtörésnek 
nem én, a kapcsolatba betörő vagyok a témája, az antitézis tulajdonképpeni 
témája és lényege sokkal inkább a kapcsolat, ami egy életteret ábrázol, ebbe 
nem lehet büntetlenül kárt okozni”.24

Kétségtelen, hogy amennyiben a 3. antitézist a 2-tól elszigetelve szem-
léljük, akkor a nő helyzete rosszabb, mint a férjéé, hiszen a férfi csak abban 
az esetben paráználkodik, amennyiben egy elvált nőt vesz feleségül, vagyis, 
maga a válás csak a nőt teszi házasságtörővé. Ez nem csak azért okoz 
nehézséget a megértésben, mert – úgy tűnhet – a férfiakkal „kivételezik” 
Jézus / Máté, hanem azért is, mert a válólevél a nők védelmét is szolgálta 
a zsidóságon belül.25 Ez a védelem szűnne meg a válólevél lehetőségének 
tiltásával. Mindez azonban úgy is értelmezhető, hogy a válólevél tiltásával 
Jézus a nőket éppen kiemeli a tárgyiasított létből, megszüntetve a férfi jogi 
privilégiumát, vagyis Jézus éppen a nők érdekeit védi, hiszen a válás megtil-
tásával egyenrangú társsá emeli őket férjükkel.26 Egy valami azonban még 
ennél is egyértelműbb: a válás tiltásával – ami Jézus tanításának a valódi 
középpontja – a válólevél adása egyenesen feleslegessé válik.

Felmerül azonban egy logikai ellentmondás a két antitézis között. Ha 
már a gonosz kívánsággal való tekintet paráználkodás (5,28), és ennek okán 
engedélyezett a válás (5,32), akkor tulajdonképpen bármikor elválhat bárki, 
hiszen a tekintet mögött meghúzódó kívánság bizonyíthatatlan, viszont ál-
lítható. Ebben az esetben nem történik más, minthogy még könnyebbé tet-
tük a felek válását, kezükbe adtuk a legrugalmasabban alkalmazható válási 
okot. Ez a gondolkodás nyilvánvalóan félrevezető, bármennyire logikusnak 
tűnik is, hiszen Jézus éppen a házasság védelme mellett emeli fel szavát, 
utalva annak egyszeri voltára. Ha viszont észrevesszük, hogy míg a 2. an-

23 Greeven, i. m. 382.
24 Hans Weder: Die „Rede der Reden”, TVZ, Zürich, 1994. 115.
25 Rudolf Schnackenburg: Matthäusevangelium (1,1-16,20), Echter Verlag, München, 1962. 56. 

Jegyezzük meg, hogy ugyanezt a védelmet szolgálták azok a javak is, amelyeket a férj a házasságkö-
tés előtt adott a jegyesének és amit az esetek többségében az asszony családja őrzött meg. Ezekhez a 
feleség válás után juthatott hozzá, ill. a férj halála esetén – Schorch, i. m., 8k.

26 Schnackenburg, i. m. 56; Gnilka, i. m. 224. Eduard Schweizer: Die Bergpredigt, Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 1982. 38; Gerhard Lohfink: Jesus und die Ehescheidung. Zur Gattung und 
Sprachintetion von Mt 5,32, in H. Merklein – J. Lange, Biblische Randbemerkungen, Echter Verlag, 
Augsburg, 1974. (207-217), 211.
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titézis férfiakra vonatkozik (asszonyra tekint27), addig a 3. antitézis, a nők 
elbocsátásáról beszél, tehát a „házasságot törni” kifejezés a nőkre vonatko-
zik, akkor feloldódik ez az ellentmondás. Mi a különbség a kettő között? 
Alapvetően az, hogy a harmadik antitézis esetében egy bizonyítható, meg-
történt eset teszi csak lehetővé a válást. A nők elbocsátásánál nem elegendő 
a feltételezés, bizonyíték kell.28 Ha a kívánsággal tekintés – ami lássuk be 
bizonyíthatatlan – a férfiak esetében ugyanolyan súlyú, mint a nők estében 
a ténylegesen elkövetett házasságtörés, akkor ez bizony semmi jót nem je-
lent a férfi olvasók számára.

Jézus tanításában a házasságról és válásról tehát a nők, nem csupán 
egyenjogúként jelennek meg,29 hanem határozottan nagyobb védelmet 
élveznek. Nyilvánvalóan Jézus gondolatait nem a feminizmus ihlette, ha-
nem az egyszerű tény, a gyengébb, kiszolgáltatottabb nagyobb védelmet kell 
kapjon, valamint annak a szokásjognak a felülírása, amely pusztán a férj 
tulajdonaként tekintett a feleségre. Jézus alapjaiban változtat tehát az em-
ber hozzáállásán, amikor rámutat arra, hogy a férfi sokkal korábban, már 
pillantása által ugyanazt a bűnt követi el, amit a nő tette által. És e kettő egy 
szintre helyezésével határozottan állást foglal a nők védelmében.

3. Vágyaink és a házasság

Következő „esettanulmányunk” a nők helyzetének vizsgálatában Pál 
1 Korinthusi levele lesz. Miközben kijelenthető, hogy az apostol a közeli vég 
várakozásában égve nem hagyott hátra számunkra a családi életre vonatko-
zó kidogozott etikát, a házasság és válás kérdése – ahogyan fentebb utaltunk 
már rá – a korinthusi gyülekezetben is megoldásra váró problémát jelen-
tett. Sőt, az is kijelenthető, hogy a közösségben vélhetően ismert volt Jézus 
tanítása a válásról, legalábbis erre enged következtetni az 1Kor 7,10 vers, ahol 
Pál kifejezetten hangsúlyozza, hogy a válás tiltása az Úrtól van. Nem meg-
alapozatlan ennek fényében, ha Pál tanítását, a jézusi szó első kommentárja-
ként szemléljük, sőt nagy valószínűséggel állítható, hogy annak hátterében 
éppen a mátéi tradíció áll.30 Ezt látszik igazolni a 11. versben a kitételhez 
hozzáfűzött magyarázat is, ami teljesen megfelel a szinoptikus értelme-

27 Az „idegen asszony” egyértelműen egy másik házasságban élő asszonyra vonatkozik és nem általá-
ban a nőkre, és végképp nem a saját feleségre – Schrage, Ethik, 86.

28 Itt feltétlenül utalnunk kell a féltékenység törvényére, a 4Móz 5,11-31-ben. Ennek a jogi aktusnak 
éppen az a lényege, hogy nem elég, ha feltételezi a férj, hogy megcsalta őt a felesége, vagyis tisztáta-
lanná vált, annak egy bizonyítási eljárás során is igazolódnia kell.

29 Herman Ringeling: Frau IV., in TRE 11. de Gruyter, Berlin – New York, 1983. (431-436), 432.
30 Heth, i.m. 13k.
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zésnek: „Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül…”. Ugyanakkor a 
vers folytatásában úgy tűnik, Pál lehetőségként veti fel, hogy a válás után 
újból kibéküljenek a felek, ami az 5Móz 24,1kk alapul véve, csak akkor volt 
lehetséges, ha közben nem kötöttek házasságot mással. Az apostol ezen a 
helyen tehát azt a tradíciót magyarázza, ami a szinoptikus közös anyaghoz 
tartozott (lásd fentebb). Pál azonban bevezet egy új fogalmat is, ez pedig az 
„elkülönülés” lehetősége (1Kor 7,5), ami nem egyenlő a válással, hiszen ezt 
követhette a kibékülés.31 

Jézus tanításában csupán a kívánság és ennek gyakorlati megjelenése, a 
házasságtörés jelenik meg, mint ami szétforgácsolhatja a házasságot – ami 
egyébként megfelel a zsidóság gondolkodásának, hiszen ott gyakorta foglal-
ták össze a „kívánni” kifejezéssel az összes vágyakon alapuló elhajlást, ami-
hez bázist a 10. parancsolat szolgáltatott (vö. 2Móz 20,17 / 5Móz 5,21). Pálnál 
ennél részletesebben jelennek meg azok a problémák, amelyek a házasságot 
veszélyeztették.

Első helyen nála is a paráznaság kérdése tűnik fel az 1Kor 6,12-20-ban. 
A 12. versben megjelenő mondat egyértelműen arra a szabadságideálra utal, 
ami széles körben ismert volt a kortársak között32 és nyilván a gyülekezet is 
örömmel beépíthette saját identitásába (mai megfelelője: jogom van hoz-
zá…); de az is elképzelhető, hogy Pál maga reflektál (vö. Gal 2,4-5; 5,1) ezek-
kel a szavakkal azokra a hírekre, amelyek a gyülekezetről a fülébe jutottak.33 
Miközben az apostol alapvetően egyetért ezzel az állítással, azt azért egyér-
telművé teszi, hogy a szabadságnak is határt szab a hasznosság és a hatalom 
alá kerülés (hasznosság és építés az 1Kor 10,23-ban). Az pedig a szabadság 
végállomása, amikor a „megszokás törvénnyé válik”:34 az ember annak lesz 
a szolgája, amivel úgy vélte szabadságában áll élni. A 6,12-14-ben felvetett 
kijelentést Pál három oldalról világítja meg: 6,15 – vertikálisan; 6,16 – hori-
zontálisan; 6,19 – annak belső vetületét hangsúlyozva35, miközben felmutat-
ja, ez a három szétválaszthatatlanul összetartozik: hiszen korinthusiak által 
pusztán testi vágyak kiélésének gondolt (kultikus)paráznasággal szemben 

31 Hans Dieter Betz: The Sermon on the Mount, Fortress Press, Mineapolis, 1995. 254; Van egy olyan 
álláspont is ezzel kapcsolatban, hogy míg az elbocsátás (afienai) a zsidó férfinak állt jogában ezzel 
felbontva a házasságot, addig a nőnek csak elkülönülni (chórizein) lett volna joga (vö. Betz, i. m. 254 
(Daube nézetére utal)).

32 Esetleg a görög filozófiából – lásd Tőkés István: A korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata, 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyvárad, 1995. 145k.

33 Vö. Andreas Lindemann: Der erste Korintherbrief, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000. 145.
34 Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 2015. 142.
35 Lásd Bruce N. Fisk: PORNEUEIN as Body Violation: the Unique Nature of Sexual Sin in 1 

Corinthians 6.18, in NTS (42), 1996. (540-558), 554-557.
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éppen a házasság teremtési rendje jelenik meg megvilágítandó a hívő ember 
és Krisztus / Isten közösségét.

Az eledelről és gyomorról szóló mondás kapcsán vannak, akik úgy vé-
lik, ez szintén a korinthusiak közmondásszerű megnyilvánulása, mások 
Pál megfogalmazásának tekintik. Az egyértelmű, hogy valamiféle átvezető 
funkciója kell legyen az első kijelentés és a paráznaság kérdése között, mint 
ahogyan az sem kétséges, hogy mindkettő kapcsolatba hozható a bálványok-
kal. Vélhetően arra utal, hogy a korinthusiak ugyanolyan jelentéktelennek 
gondolták a szexuális együttlétet a paráznákkal, mint az evést: a pillanat 
múlandó szükségszerűsége. Pál ezzel szemben arra mutat rá, hogy a test 
(sóma) nem egy megvetendő, bármire használható porhüvely csupán szem-
ben a lélekkel, hanem az Ószövetség gondolkodását követve, az ember ma-
ga.36 Ezt két érvvel támasztja alá: egyrészt, a feltámadás testben fog megtör-
ténni (ez majd a 15. fejezetben nyeri el mélységét és megalapozottságát), még 
ha ez a test más is lesz, mint a mostani, hiszen nyilván a megsemmisítésre 
szánt gyomor is a földi test része.37 Másfelől a férfi teste, mint Krisztus tagja 
nem lehet egy parázna tagja is egyben. Érdekes értelmezést javasol Kálvin az 
6,16b kapcsán: az 1Móz 2,24-et Pál nem a parázna nővel való közösülésre al-
kalmazza, hiszen ezzel elferdítené eredeti értelmét, ami a házasságban való 
teljes egységet bontja ki. Sokkal inkább arra utalna, hogy míg a nővel való 
teljes közösség az egy testben írható le, addig a Krisztussal való közösség 
ennél sokkal több, hiszen egy lélekké is válunk ővele (6,17).38 Ennek tükré-
ben azonban még nagyobb árulás, ha a testi kísértésnek engedve mindezt 
kockára teszi a férfi. Vegyük észre, ez a fajta kísértés a férfiakra jellemző, nők 
esetében nem is tárgyalja Pál!

Ahogy fentebb láthattuk, Jézus is úgy vélte, hogy a saját házasság tönk-
retétele nem csak a nőkre vonatkoztatható. Pál pogány címzettjeit azonban 
legalább ugyanennyire meglephette az apostol kijelentése, hiszen a zsidó-
sághoz hasonló módon a görög-római jogalkotás is a házassági hűséget 
alapvetően a nőtől követelte meg. A férfi akkor követett el vétséget, ha úgy 
hált egy szabad nővel, hogy annak ura (pater familiae) nem tudott róla; a 
rabszolgával, hetérával és szakrális prostituálttal kötött nemi kapcsolat el-
fogadott volt úgy a házas, mint a nőtlen férfi esetében. Ma már úgy véljük, 
hogy a korábban feltételezett Afrodité szentélyéhez köthető kultikus pros-
titúció ugyan már nem volt jelen Pál korában Korinthusban, ennek ellenére 
egy kikötővárosban nem volt nehéz prostituáltakkal találkozni, legyenek 

36 Vö. Rudolf Bultmann: Az Újszövetség teológiája, Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 162-168.
37 Lásd Fisk, i. m. 548.
38 Kálvin, i. m. 145.
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azok szakrálisak, vagy profán sorstársaik, esetleg egy erre a célra vásárolt 
rabszolganő (porné – összefoglaló név). Az apostol megfordítja a parázna-
ságról alkotott közvélekedést, amikor kijelenti, aki paráznával egyesül maga 
válik paráznává. A jelző tehát, amit könnyedén ráaggattak egy nőre, a férfira 
száll. Ez az érvelési logika megfelel Jézus házasságtörésről szóló tanításának 
(lásd fentebb).

A 18. versben nem a korinthusiak szlogenjét idézi Pál test és lélek kü-
lönállásáról, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel csak a szexuális 
közösülés által lehet két test egy,39 ezért, ha az ember Krisztus tagja és egy 
olyan testtel válik eggyé, amelyik viszont nem az, akkor ebből következően a 
saját feltámadását kockáztatja, személye teljessége kerül veszélybe (vö. Péld 
5,9–11; 6,26–29; l. továbbá Sír 10,29; 19,1k).40 Éppen ezért egy keresztyén nem 
csak saját maga miatt nem paráználkodhat, hanem legfőképpen azért, mert 
Krisztus tagjává vált a keresztségkor. Ezért a test immáron nem lehet a bűn, 
sem az ember saját tulajdona, hanem Istené, vagyis elvárható tőle, hogy 
hálából Istent dicsőítse és ne vágyai után menjen (vö. Róm 12,1). Mindez 
azonban nem a szexualitás leértékelését, sokkal inkább annak méltó helyre 
kerülését szolgálja az ember életében. A szexualitás legmegfelelőbb helye 
pedig a házasság, ez Pál érvelésének a következő pontja.

Most az apostol a házasság / jegyesség kérdéséhez kötődő problémákat 
veszi sorra. A főtémához csak részben köthető szál jelenik meg a 7,17–24-ben 
a gyülekezeti tagok helyzetéről, majd visszatér az egyedül élés – házasság 
kérdéséhez, végül a szakaszt egy az özvegyekről szóló tanítás zárja (39k).

Logikátlannak tűnik a 7,1-et Pál véleményeként érteni, ha a követke-
ző mondataiban (2–3) ezzel éppen ellentétes álláspontot fogalmaz meg. 
Valószínű, hogy a gyülekezet véleményét (vö. 1Kor 6,12), esetleg feltett kér-
désüket, de mindenképpen egy általuk jól ismert és használt szlogent idéz.41 
A közösségben feltehetően a szabadossággal szemben, annak ellenhatása-
ként kialakult egy aszketikus álláspont, vagy legalábbis egy kritikus reakció 
(vö. 6,12-20). Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy létezett egy szabados és egy 

39 Roppant izgalmas, hogy mennyire másként alkalmazza Pál a teremtéstörténet klasszikus mondatát, 
mint Jézus teszi (vö. Mk 10,5–9, Mt 19,3–6). Láthattuk, hogy Jézus a házasság védelmében alkalmaz-
za, Pál viszont a szabadosságot cáfolja ezzel az érvvel. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy mégis 
ugyanazon téma körül forog a gondolat: hűség szemben a hűtlenséggel. 

40 Vö. Fisk, i. m. 556.
41 Vö. Gottfried Fitzer: πορνεύω, πόρνη, in Balz, Horst – Schneider, Gerhard (szerk.), Exegetisches 

Wörterbuch zum Neuen Testament, III., Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz, 1983. 328-333. 
333–336, 331; Schrage, Ethik, 187. – Pál álláspontjának tartja pl. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a 
korinthusiakhoz írt első levele, Luther Kiadó, Budapest, 2008. 297.



A nő helyzete, szerepe és feladata a házasságban 141

aszkétikus csoport a közösségen belül,42 lehet, hogy a korabeli Korinthusban 
a pogány kultuszok és filozófiák révén az aszketikus életvitel „benne volt a 
levegőben”.43 Pál azonban tisztán látja, az aszkézis, ha nem a Lélek ajándéka 
– ami nem mindenkinek adatik meg – akkor a test- és szexualitásellenesség 
könnyen átbillenhet ennek ellenkezőjére, de mindenképpen torzul az ember 
személyisége.44

Míg az idézett kijelentés csak a férfiakra (anthrópos a LXX szóhasznála-
tát tükrözi) vonatkozott, Pál tanítása következetesen egyenlő partnerként 
kezeli a férfit (anér) és a nőt (güné). A hangsúly azon van, hogy úgy a férfi-
nak, mint a nőnek saját társa kell legyen (vö. 1Kor 11,11k), mert a házasság 
képes mederben tartani az ember szexuális vágyit.45 Az a fajta kölcsönösség, 
ami az apostol válaszának első mondatában megjelent, tovább folytatódik: 
egyik fél sem (ki)használója a másiknak, mindkettőnek joga és kötelezett-
sége van egyszerre a kapcsolaton belül. Azzal pedig, hogy a férfi nem ura a 
maga testének, hanem a felesége, Pál modernebbül gondolkodik még po-
gány kortársainál is:46 egyikük sem foszthatja meg a másikat attól, ami jár 
neki (aposterein – lásd Jak 5,4), vagyis saját magától!

Ezt a szabályt csak egy időre lehet felülírni, ha a felek közösen döntenek 
úgy, hogy ne vonja el semmi a figyelmüket az imádkozástól. Feltehetően itt 
nem a kultikus tisztátalanságra kell gondolnunk, inkább a bölcsességiroda-
lom megfontolására, miszerint az életben vannak olyan területek, amelyek 
közé / köré határvonalat kell húzni. Érdemes elgondolkodnunk ezt olvasva 
azonban azon is, hogy az apostol ez esetben nyilván nem a napi imádság 
perceire gondol, hanem egy olyan imádsággyakorlatra utal, ami hetekig el-
tarthatott. Mivel pedig az élet eseményei váltogatják egymást, az imádság 
után ismét helye kell legyen a szexualitásnak. Ez azonban csak engedmény-
nek tekinthető Pál részéről, hiszen szerinte a megfelelő az lenne, ha ennek a 
kísértésnek mindenki ellent tudna állni. Az apostol egyértelműen a szexuá-
lis absztinenciát tekinti ideálisnak, amiben ő is él, de azzal is tisztában van, 
hogy ez nem az emberi akarás eredménye (kiszolgáltatottság a Sátánnak), 
hanem kegyelmi ajándék.47

42 Vö. Christian Wolff: Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig, 1996. 133.

43 Lásd Raymond Collins: First Corinthians, The Liturgical Press, Collegeville – Minnesota, 1999. 
253k.

44 Lásd Schrage, Ethik, 188.
45 Egészen hasonló az 1Thessz 4,3-5-ben megjelenő helyzet is – vö. Peter Richardson: Judgment in 

Sexual Matters in 1 Corinthians 6:1-11, in Novum Testamentum (25), 1983. (37–58), 49k.
46 Lindemann, i. m. 159.
47 Itt mindenképpen utalnunk kell a Mt 19,12-re, ahol Jézus tanításában is megjelenik egy hasonló 

gondolat a házasság nélküliséghez kapcsolódóan és nála is, ahogyan Pálnál, a házasságról való le-
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Pál házasság melletti érvelésében megdöbbentő, hogy semmilyen tradi-
cionális, vagy fennkölt érv (teremtési rend, utódnemzés, érzelmek stb.) nem 
jelenik meg48, hanem csak a szexualitás szükségszerűsége (hasonlóan 7,9), 
aminek ez a legmegfelelőbb helye. Ha pedig tényleg csak ennyi a szerepe, 
akkor valóban „nem érdemes megházasodni” (vö. Mt 19,10 – ahol egészen 
hasonló érvek hangoznak el és itt is fontossá válik, hogy nem mindenkinek 
adatik meg, hogy lemondjon a házasságról – 19,10-12). Azt azonban látnunk 
kell, hogy Pál számra az ellentét nem a cölibátus és házas élet, hanem a cö-
libátus / házasság és szexuális szabadosság között van.49 Ezért azt kívánja 
hangsúlyozni, hogy a vágyak ellenszere nem lehet a szabadosság, mint aho-
gyan az aszkézis sem, ami nem a Lélek ajándéka! A perikópa egészét figye-
lembe véve pedig azt is meg kell említeni, hogy az előzékenység a másik 
iránt; az alapelv, miszerint a másik igénye érvényesül a testi dolgokban csak 
egy szeretetkapcsolatban lehetséges50, vagyis többről van szó, mint pusztán 
a testi vágyak kielégítéséről, amire a házasság biztosít keretet.

A következő rövid szakaszban a házasságról és a válásról az apostol 
speciális eseteket vesz nagyító alá: egyedül élők (8k); házasok válása (10k) és 
a hitetlen házastárssal élők (12-16) problémája. Az özvegyasszonyok mellett 
a házasság nélkülieket említi (agamos), ami éppen úgy vonatkozhat a még, 
mint a már így élőkre. Mivel pedig ez nem a természetes állapota az ember-
nek (vö. 1Móz 2,18), ezért vezet ez vágyakozáshoz, amin nem mindenki tud 
úrrá lenni. Pál mégis jobbnak gondolja egyedül maradni, de az sem itt, sem 
korábban nem derül ki, miért. Aki viszont erre képtelen, annak jobb (ismét) 
megházasodni, ha nem tudnak önuralmat gyakorolni. Ha pedig valakik ke-
resztyénként kötnek házasságot, akkor azt ne bontsák fel, ahogyan Jézus azt 
parancsolta (7,10). Pál továbbra is ragaszkodik mindkét fél egyenlőségéhez 
ebben a kérdésben is, sőt feltűnő, hogy a keresztyének válásának tiltásánál 
elsőként a nő válását említi és csak az utolsó félmondatban jelennek meg a 
férfiak. Hasonlóan tehát Márkhoz (Mk 10,12), Pál is tud arról, hogy a nő is 
elválhat a férjétől sőt, ez szerepel az első helyen. Feltételezhetjük tehát, hogy 
a korinthusi gyülekezetben, ebben a tekintetben abszolút egyenjogúság volt 
a férfiak és a nők között.51 A gondolat folytatásában megint csak feltűnő, 

mondás eszkatológiai érvekkel van alátámasztva: azért lehet erről lemondani, hogy ezzel teljesen 
felszabaduljon az Isten országával eljött ajándékokra és feladatokra – vö. Schrage, Ethik, 82.

48 Ezt látva viszont nem lepődhetünk meg azon, ha a reformátorok is hasonlóan érvelnek – vö. Kovács 
Krisztián, i. m. 137k.

49 Vö. Margaret Y. Macdonald: Women Holy in Body and Spirit: the Social Setting of 1 
Corinthians 7, in NTS (36), 1990. (161–181), 163.

50 Vö. Schrage, Ethik, 188.
51 Vö. Greeven, i.m. 384.
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hogy amiként a Római levélben (Róm 7,2k), ahol a férfi újraházasodásáról 
szó sincs, csupán a nőéről, úgy itt is arról olvasunk, ha a nő elválik, akkor 
maradjon házasság nélkül (vö. Lk 16,18 ezzel szemben a Mt 19,9 csak a férfit 
említi). Elképzelhető, hogy azért tárgyalja itt is és a következő „vegyes házas-
ságok” esetében is a nőket nagyobb részletességgel Pál, mert a nők esetében 
volt elterjedtebb az elkülönülés / válás a házastárstól a vallási meggyőződé-
sük miatt.52

A keresztyén közösségekre jellemző volt a hitetlen házastárs, sőt kezdet-
ben nyilván ezek a „vegyes házasságok” lehettek többségben. Ez a helyzet 
legfőképpen a keresztyén fél részére okozhatott vallási problémát, de a hi-
tetlen partner életében is nehézségekkel járhatott a társadalmi megítélés 
miatt. Amennyiben ez a keresztyén házastárson áll – folytatja Pál, a másik 
hitetlensége miatt nincs (vallási) oka elválni, hiszen ezzel nem teszi kocká-
ra megszentelt voltát (nyilván olvasói vélték valósnak ezt a veszélyt), sőt a 
házastárs is valamilyen módon részesedik ebből a szentségből, ami Istentől 
ered (passivum divinum; lásd továbbá 6,11).53 Mivel a teremtettség Krisztus 
tette által, és váltsága miatt a tökéletesség felé halad, ezért a keresztyének 
házassága segítheti a megtérést és a megváltást.54 Ugyanakkor az aktuális 
helyzetre tekintettel – felülírva a korábbi tiltást – egy esetben elképzelhető 
a válás: amennyiben a nem hívő fél teszi meg az ehhez szükséges lépéseket 
(15). A „nincs szolgaság alá vetve” kitétel valószínűleg a házasság felbontá-
sára vonatkozik: ilyen esetben mentesül a keresztyén fél a jézusi rendelke-
zés alól. Pál – eltérően a Mk 10,11k-től – itt nem tárgyalja az újraházasodás 
lehetőségét. A „békességben élés”-re való elhívás pedig több mindenre vo-
natkozhat: arra hívná olvasóit, hogy váljanak el a béke megőrzéséért? Vagy 
inkább arra, hogy a béke megőrzése nem lenne más, mint a házasság meg-
őrzése, ameddig csak lehet? Ha ez a második, akkor viszont a kijelentés a 
12-15 versekre vonatkozik. Ez utóbbi mellett szól, hogy a szakaszt záró vers 
is ugyanerre az egységre mutat: az embernek meg kell tennie mindent, de a 
megmentés Isten kezében van.55

A 7,17–24-ben úgy tűnhet, hogy Pál egy ún. digressziót alkalmaz (egy mel-
léktémával nyomatékosítja érvelését). De valószínűbb az A-B-Á konstruk-

52 Lásd Macdonald, i. m. 170k.
53 A témához Wolfgang Schrage: Der erste Brief an die Korinther 2., Benzinger – Neukirchener 

Verlag, Zürich – Neukirchen Vluyn, 1995, 106; Collins, i. m. 266: elképzelhető, hogy ez az 1Kor 
6,15–18 tükörképe.

54 Reicke, i. m. 321.
55 Vö. Cserháti, i. m. 320.



Kókai Nagy Viktor144

ció,56 hiszen egy olyan témát érint diatribe stílusban,57 ami később is visz-
szaköszön (pl. 1Kor 12,13; Gal 3,27–28): a keresztség közösségében eltűnnek 
a társadalmi különbségek, ezért mindenki nyugodtan élhet abban, amiben 
elhívatott, hiszen a közösségben nincs különbség. A Gal 3,27–28 azért kü-
lönösen érdekes most, mert ott megjelenik a nők és férfiak kettőse is, ami 
ebben a fejezetben a főtémánk, és akiknek szintén meg kell maradniuk elhí-
vásuk állapotában (7,12–15).58

Ezt követően Pál felelevenítve az elejtett szálat, ismét párhuzamosan 
tárgyalja férfiak és nők helyzetét ugyanazon problémához kapcsolódóan 
(a partenos kifejezés férfira is vonatkozhat – Jel 14,4). Most a házasság előtt 
állókat szólítja meg (a jegyesség intézményét a zsidóság és a római jog is 
ismerte: az eljegyzett felek tulajdonképpen már házasnak minősültek59). Az 
első intés – ami Pál személyes tapasztalatán nyugszik – esetében látnunk 
kell, hogy a korábban megkezdett gondolat folytatódik: meg kell maradni 
abban a helyzetben, amiben elhívatott (25–27) a küszöbön álló megpróbál-
tatások miatt. Ha a házasság mellett dönt, fel kell készülni a gyötrelmekre a 
testben (28). Az nem derül ki, hogy pontosan milyen gyötrelmekre gondol 
Pál. Van, aki úgy véli, a megpróbáltatás és gyötrelem a végső időkre utalna,60 
más ezeket a fogalmakat a jelenre vonatkozónak gondolja: ez a világ dolga-
ival törődés lenne, mindannak megteremtése, ami szükséges az élethez.61 
Mindezt azonban semmisé tenni látszik, hogy az idő „összetorlódott”62, 
ezért úgy kell éljünk, hogy mindez nincs (29–31). Talán arra kell gondol-
nunk, hogy éppen a lemondás miatt (29) fognak jobban szenvedni, akiknek 
van házastársuk (lásd 7,9)?

A 32–34 érvelése talán a legnehezebben érthető: mire gondolhat Pál, 
amikor a világi dolgokról beszél? Az apostol nem pusztán a sztoikus filozó-
fia gondolatatit ülteti át63, hiszen Jézus tanításában is megjelenik a megosz-
tottság (merimn- szótő: részdolgokra emlékezés, részekre osztás) problémá-
jában, amiben szintén az aggódás / aggodalmaskodás gondolata jelenik meg 
(vö. Mt 6,25–34), hogy az ember biztosítsa mindazt magának, amiről úgy 
véli, szüksége van rá. Ez pedig nyilván rengeteg időt és energiát felemészt. 

56 Collins, i. m. 274–276.
57 Lásd Will Deming: A Diatribe Pattern in 1Cor. 7:21-22: A New Perspective on Paul’s Directions to 

Slaves, Novum Testamentum (37), 1995. (130–137).
58 Vö. Wolff, i. m. 147.
59 Lásd B. Reicke, i. m. 319.
60 Schrage, Korinther, 156–159.
61 Vö. Wolff, i. m. 154k.
62 Cserháti, i. m. 337.
63 Lásd David L. Blach: 1 Cor 7:32-35 and Stoic Debates about Marriage Anxiety, and Distraction, in 

Journal of Biblical Literature (102/3), 1983. (429–439).
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Ugyanakkor arról nem beszél Pál, hogy a viharokban kettőnek sok esetben 
könnyebb megállni, mint egyedül… Itt is azonban észre kell vegyük: köl-
csönös nehézsége a házasságban élőknek, hogy a férfi és a nő is házastársa 
tetszését keresve kerülhet nehéz helyzetbe. Vagyis ebben is azonos a két fél!

A 36. vers fordítását meglehetősen nehéz. Függ attól, hogy kit gondo-
lunk megszólítva a versben: az apát (Károli, Káldi),64 vagy a jövendő férjet 
(RÚF, Simon Tamás László65); másrészt az üperakmosz kifejezéstől, aminek 
jelentése hozzávetőleg: amikor valaki az ereje teljében van; ezért attól füg-
gően, hogy a férfira (RÚF, Simon Tamás László), vagy a nőre (Károli, Káldi) 
vonatkoztatjuk, más értelmet ad. És létezik lehetőségként e kettő keveréke: 
ha a férfi úgy gondolja, hogy tisztességtelenül bánik a jegyesével (mert túl 
sokáig hezitál) és a hölgy „elhervad”, akkor vegye el.66 Az érvelés kifutásán 
azonban ez mit sem változtat: ha házasságot kötnek, az jó, de még jobb, ha 
nem – feltűnő, hogy ennél a példánál nincs nyoma az eddig megtapasztalt 
kölcsönösségnek, itt csak a férfi szemszögéből tárgyalja az esetet Pál. Ennek 
oka feltehetően abban keresendő, hogy a házasságkötésben egyértelműen a 
férfinak (férjjelölt, ill. az apa) volt aktív szerepe.

A 39k versekben feltehetően az özvegységre jutott eljegyzettekről67 szól 
Pál és megismétli, amit a 8k (10k) versekben mondott. Elképzelhető, hogy 
a 7,39k-ben megszólaló tanács túlhangsúlyozása vezetett az 1Tim 5,14-höz 
(vö. 1Tim 5,9–11), vagy ők lettek volna azok az asszonyok, akikre a 2Tim 3,6 
utal?68 Ugyanakkor az apostol számára fontos, hogy amennyiben szabadon 
dönt a nő, új partnere mindenképpen keresztyén (az Úrban) férfi legyen. 
De még ennél is jobb, ha sikerül egyedül maradnia (40). Ez viszont, mint 
karizma, mint ajándék adatik némelyeknek, tehát nem lehet kötelezővé ten-
ni, másfelől, azért adatik – mint ahogyan minden karizma (vö. 1Kor 12,7) – 
hogy használjon vele a közösségnek, hogy épüljön általa a gyülekezet, vagyis 
feladat is egyben.

Azt látjuk tehát, hogy miközben Pál a házasság nélkül maradást tart-
ja a legjobb életformának,69 a házasságon belül ugyanolyan mércével méri 

64 Ez a fordítás azért lehetséges, mert ebben a korban a lány férjhez adása alapvetően az apa joga és 
kötelessége volt, ami nem feltétlenül zárta ki az ifjú pár szerelmét – lásd B. Reicke, i. m. 319.

65 Simon Tamás László (ford.): Újszövetség, Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 2015.
66 Lásd Cserháti, i. m. 334k. 339.; Schrage, Ethik, 189.
67 Schrage, Korinther, 204.
68 Vö. Macdonald, i. m. 164.
69 Ehhez kapcsolódóan mindenképpen utalnunk kell rá, hogy ez a fajta magatartás egészen idegen 

volt a korabeli zsidóságban és a pogányságban sem volt elterjedve, még ha nem is példa nélküli. 
Ugyanakkor a keresztyénségen belül – vélhetően leginkább a végidők közelre várása miatt, ill. az 
egyedül Isten ügyében járás miatt – nem számított furcsának – vö. H. Ringeling, i. m. 433. továbbá 
B. Reicke, i. m. 318k.
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mindkét felet, ami az egymás és a család iránti kötelezettségeket illeti. Noha 
egyértelmű, Pálnál a nők pozitív megkülönböztetése a házasságon belül, 
pontosabban a válás elbírálásánál, már nem jelenik meg akkora hangsúllyal, 
mint ahogyan azt Jézusnál láttuk, viszont a házasságon belüli egyenjogúság 
és ennek védelme kimutatható, ami viszont Jézus tanításában nem ennyi-
re karakteres. Miközben megkérdőjelezhetetlen az apostol számára, hogy a 
férfi a családfő (1Kor 11,3), ugyanakkor hatalmát az egyenjogúság biztosítá-
sára kell felhasználnia.

4. Összefoglalás

Vizsgálatunk végén megállapíthatjuk, Jézus és Pál a házasság intézményét 
gondolja a legmegfelelőbbnek egy férfi és egy nő kapcsolatához. Mindketten 
tisztában vannak azokkal a veszélyekkel, amelyek a házasságok felbomlá-
sához vezethetnek. Eddig semmi meglepő nincs a kapott eredményekben, 
ezért kár volt megírni a cikket. Ami viszont meglepő – különösen egy fér-
fiközpontú társadalomban, amilyenben éltek –, az Jézus esetében egyértel-
műen a nők pozitív megkülönböztetése. Tehát nem csupán arról van szó, 
hogy Jézus a nőket egyenjogúként kezelte – ami már önmagában forradalmi 
gondolat volt ebben a korban70 – hanem egyenesen pozitív diszkriminációt 
alkalmazott velük szemben a házasságon belül. Ez a motívum Pálnál nem 
jelenik meg ennyire karakteresen, viszont nála az válik egyértelművé, hogy a 
házasságban a két fél azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkezik és tar-
tozik. Isten kijelentése alapján Jézus és Pál, a házasságról tanítva, arra mu-
tatnak rá, ami aztán hosszú évszázadokra feledésbe merült, a nők és férfiak 
egyenlő felek a házasságon belül, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel 
Isten és egymás iránt, de éppen a férfi természetéből adódóan a nők jóval 
nagyobb védelmet kell élvezzenek a házasságban. Ezt elfogadni a „keresz-
tyén” Európában kicsit tovább tartott, mint azt, hogy a Föld kering a Nap 
körül, ugyanakkor azt sem jelenthetjük ki, hogy mára mindez megvalósult. 
Sokkal inkább olybá tűnik, ma sem ezek alapján tájékozódnak az emberek, 
amikor a házasságra gondolnak és végképp nem, amikor házasságon belüli 
szerepüket, jogaikat és kötelezettségeiket fogalmazzák meg.

70 Schrage, Ethik, 81.
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1. Páli vagy sem? – az érv gyakorlatot teremtett

Az 1Kor 14,33b–36 szövegére legtöbbször úgy tekintenek – szoros kapcsolat-
ban az 1Tim 2,8–15 versekkel – mint hiteles páli irodalomra. A rokonság szó-
használati hasonlóságot feltételez az 1Tim 2-vel, ahogy azt az alábbi táblázat 
jobb szegélyén jelzett részei is mutatják. Éppen ebből kifolyólag kérdőjelez-
ték meg és fogják továbbra is megkérdőjelezni, hogy az 1Kor 11,33b–36 hoz-
zátartozik-e az eredeti páli hagyományhoz.1 Hans Conzelmann találóan 
foglalja össze a lényeges érveket az utólagos kiegészítés elfogadása mellett:

„Ez az önmagában zárt rész felrobbantja az összefüggést: megszakítja a prófécia témá-
ját és összezavarja a magyarázat felépítését. Ellentétes a 11,2 és a rákövetkező versekkel, 
ahol szükség van a nők fellépésére a közösségben. […] Ehhez még hozzájönnek a gon-

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Max Küchler: Das Schweigen der Frau als Unterordnung 
(1 Kor 14,33b–36), in Uő: Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur 
Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im 
antiken Judentum, Universitätsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1986, 54–
63. Fordította: Habány Marianna. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

1 Wilhelm Bousset: Der erste Brief an die Korinther, in Johannes Weiss – Wilhelm Bousset 
– Wilhelm Heitmüller (Hrg.): Die Schriften des Neuen Testaments, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 31917, 146köv. Johannes Weiss: Der erste Korintherbrief, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1910, 352. Különösen is Gottfried Fitzer: „Das Weib schweige in der Gemeinde.” 
Über den unpaulinischen Charakter der mulier-taceat-Verse in 1. Korinther 14, Theologische Existenz 
heute 110 (1963). Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1969, 289. Jean Hering: La première Epître de Saint Paul aux Corinthiens, Neuchatel, Paris, 
1949, 182köv. Christian Wolff: Der erste Brief des Paulus an die Korinter. Zweiter Teil: Auslegung der 
Kapitel 8–16, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1982, 140–143. És még sok más munka.
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dolatok és a szóhasználat sajátosságai. Végül a 37. vers nem a 36-os, hanem a 33-as ver-
set zárja. […] Ilyen elrendezésben az egyház polgári konszolidációja tükröződik vissza 
a lelkipásztori levelekben. Illeszkedik az általános szokásokhoz. Annak, aki a szöveg 
eredetiségét akarja védelmezni, segédkonstrukciókra lesz szüksége.”2

Kudarcra ítélt vállalkozás a szakasz páli eredetiségét azzal védeni, hogy a 
34b és a 35b λαλεῖν szavát „nem inspirált beszédként”3 vagy „közbekérde-
zésként”4 értelmezzük. Hiszen éppen ennek a korintusi levelekben 44-szer 
használt szónak (a hiteles páli iratokban összesen 48-szor fordul elő) egy 
olyan széles jelentéstartományt kellene felölelnie, amely eredeti darabként 
az istentisztelet minden szóhasználati formáját lefedi: a tanítást, az igehir-
detést, a prófétálást, a nyelveken szólást, a vitát.5

Kérdésfeltevésünkre vonatkozóan nem játszik döntő szerepet, hogy a 
perikópa páli vagy sem, mert akár eredetiként, mint ami a lelkipásztori le-
veleket ihlette, akár utólagos kiegészítésként (ami a pasztorális levelekből 
származik) egy nőkre vonatkozó problémára adott részben őskeresztény 
intelmet szemléltet, amely már az ókorban is nagy hatástörténeti jelentő-
séggel bírt. Most ezt tesszük vizsgálódás tárgyává. 

2 Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, i. m., 289köv; az említett indoklás részletes cá-
folatát lásd Earle E. Ellis: The Silenced Wives of Corinth (1Cor. 14,34–5), Eldon Jay Epp – Gordon 
D. Fee (eds.): New Testament Textual Criticism. Its Significance for Exegesis. Essays in Honour of Bruce M. 
Metzger, Oxford University Press, Oxford 1981, 213–220; 213–216.

3 Hans D. Lietzmann– Werner Georg Kümmel: An die Korinther 1/II, J.C.B Mohr, Tübingen, 
51969, 190. Else Kähler: Die Frauen in den paulinischen Briefen. Unter besonderer Berücksichtigung des 
Begriffs der Unterordnung, Gotthelf-Verlag, Zürich – Frankfurt a.M., 1960, 76köv.

4 Például Heinz-Dietrich Wendland: Die Briefe an die Korinther (NTD 7) Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 121968, 132. Else Kähler: Zur „Unterordnung” der Frau im Neuen Testament. 
Der neutestamentliche Begriff der Unterordnung und seine Bedeutung für die Begegnung von 
Mann und Frau, Zeitschrift für evangelische Ethik 3 (1959/1) 1–13; 4.

5 A többi segédszerkezet, ami mind arra a következtetésre jut, hogy változást vagy súlyosbodást lát 
a 11,2.5 írójának helyzetében, kevésbé meggyőző, mivel pszichológiai az érvelés; vö. Christian 
Wolff: Der erste Brief des Paulus an die Korinter, i. m., 140–143.
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2. Az 1Kor 14,33b–36 szövege szó szerint, felépítése és tartalma

A szöveg a következőképpen tagolható:

Vö. 1Tim 2,11sköv.

33b Mint a szentek minden egyházában (úgy érvé-
nyes nálatok is:)

34a a nők hallgassanak összejöveteleiteken. 11köv. ἐν ἡσυχίᾳ
34b Mert

Nincs megengedve, hogy beszéljenek,
nekik engedelmeskedniük kell,

12 ἐπιτρέπω
11 ὑποταγῇ

34c ahogy a törvény is mondja. 13 köv.

35a Ha tudni akarnak valamit, 11 μανθανέτω
kérdezzék meg otthon a férjüktől, 12b ἀνδρός

35b Mert 
az asszonynak szégyenteljes az egyházban 
beszélnie.

36 Vajon tőletek ered az Isten tanítása,  
vagy csak hozzátok jutott el?

Megjegyzés:
David W. Odell-Scott: Let the Women Speak in Church: An Egalitarian 
Interpretation of 1 Cor 14,33b–36, Biblical Theology Bulletin 13 (1983) 90–93 olva-
sata szerint az ἢ egy erős elválasztó szócska („vagy”) és így fordítja a szöveget: 
Micsoda? Tőletek ered az Isten tanítása, vagy csak hozzátok (férfiakhoz) jutott 
el? Ha odaképzelünk az ἢ elé egy szünetet és az előtte lévő parainézist gúnyos 
idézetnek tekintjük, akkor teljesen ellentétes értelmezésre jutunk! Egyértelmű, 
hogy a páli szöveg éppen ilyen feminizáló becsületmentése ellen szólnak az 
1Tim 2,8–15 párhuzamos részei.

A szövegegység felépítése tisztán kivehető: a parainézis korpuszát két 
szabály (34a; 35a) és annak két indoklása alkotja (34b.c; 35b). Az útmutatá-
sok keretként veszik körül, hogy mi illik a keresztény közösségben (33b; 36). 
A keretek nemcsak struktúrálják a szöveget, hanem a gondolkodást is be-
határolják: mindkét zárt szabály olyan magatartásformákról szól, amelyek 
a keresztény közösségekben magától értetődő módon gyakorlatban voltak 
(33b), áthágásuk pedig sértette a normativitást (36).6

6 Az 1Kor 14,33b–36 perikópa lehatárolása 33a és 36 sorokkal nyer irodalmi, tartalmi és hagyomány-
történeti indoklást, amellyel szemben még az erőltetett szövegmódosítások (lásd például Wilhelm 
Bousset: Der erste Brief an die Korinther, i. m., 146. Gottfried Fitzer: Das Weib schweige in 
der Gemeinde, i. m., 9köv.) is gyengének bizonyulnak. Nincs irodalomkritikai jelentősége annak, 
hogy 14,34köv. verseknek nincs egyértelműen meghatározott helye a szöveg történetében (vö. Hans 
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Tartalom szerint az első szabály (34a) azt parancsolja a nőknek, hogy 
hallgassanak, a beszéd mindennemű formáját tiltja. Radikálisan utasítja 
verbális passzivitásra a nőket mindaddig, amíg a szentek gyülekezetében 
tartózkodnak, ha figyelembe vesszük az első korintusi levélben szereplő 
λαλεῖν ige széleskörű jelentését. 

A második szabály (35a) a tudásra és tanulásra szomjazó nőket a házhoz 
és a férjeikhez utasítja. Ott van a tanulás valódi helyszíne, a férfiak a tanulás 
megfelelő referenciaszemélyei. Ez annak az ideje is, amikor a nők kifejezhe-
tik a véleményüket. Következésképp a nő a nem-nyilvánossághoz köthető 
otthon területéhez rendeltetett, és úgy tartják őket számon, hogy függenek 
a férjeiktől, akik tudásukban is fölöttük állnak.7

3. A hagyományra épített indokok (14,34b.35b):  
elfogadhatatlan és szégyenteljes

A szabályozások indoklása kettős természetű: a 34b és 35b sorok hagyomá-
nyos axiómákat sorakoztatnak fel, a 34c pedig exegetikai hivatkozást kínál.

Az első, hagyományra épülő axióma (34b) antitetikusan írodott, ahol a 
beszéd (λαλεῖν) nem a hallgatással van szembe állítva (34a), hanem hang-
súlyosan a „magát alárendelni” (ὑποτάσσεσθαι) kifejezéssel, ami az ún. 
Haustafel-etika központi eleme. Ennek értelmében egyenlőséget kell tenni 
az alárendeltség és a gyülekezetben való hallgatás között. A nő számára 
megengedhetetlen fölényét jelent a férfiakkal szemben az, ha beszél az egy-
házközösségben. Ezzel vétenének a szokásos rend ellen, amelyben a beszéd-
nek és a tudásnak bizonyos hierarchiái érvényesek. Ez akkor válik teljesen 
egyértelművé, amikor látjuk, hogy az ἐπιτρέπεται / ἐπιτέτραπται a 34b-ben, 
mint „passivum…egy már létező rendelkezésre utal (vissza)”.8 Továbbá, 
amikor látjuk, hogy a Haustafel szókincse (ὑποτάσσεσθαι) összekapcsolja a 
szöveget görög-római etikusok és moralisták értekezéseivel az alkotmány-
ról, házkezelőségről és a házasságról.9 Tehát a 34b szabálya a görög-római 

Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, i. m., 290. oldalon az 55. lábjegyzet, illetve Earle E. 
Ellis: The Silenced Wives of Corinth (1Cor. 14,34–5), i. m., 218sköv.).

7 Vö. Philón: Hypothetica 7,14 (Loeb Classical Library IX 432) : „Minden (zsidó)… könnyedén válaszol 
az atyai rendelkezésekre vonatkozó kérdésekre és a férfiak alkalmasok arra, hogy átadják a nőnek a 
törvényeket, mint ahogy az apa a gyermekeinek és az úr a szolgáknak (lásd még De specialibus legibus 
3,169köv; Loeb Classical Library VII 580-583).

8 Johannes Weiss: Der erste Korintherbrief, i. m., 243.
9 Az idevonatkozó szövegeket újra feldolgozta David L. Balch: Let the Wives be Submissive: The 

Domestic Code in I Peter, Scholars Press, Chico, 1981, 21–62. Vö. a „Kritikus visszatekintés a koráb-
bi eredményekre” c. alfejezetben: Karlheinz Müller: Die Haustafel des Kolosserbriefes und 
das antike Frauenthema. Eine kritische Rückschau auf alte Ergebnisse, in Gerhard Dautzenberg 
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etika széleskörben elterjedt evidenciáját fogalmazza meg, amelyben a nők 
alárendeltsége (a gyermekek és a rabszolgák mellett) egy általános előírás.10 
A rendelkezés meghatározó fordulata szoros kapcsolatban áll a nő beszédé-
vel és az alá- vagy fölérendeltségével. Ilyen módon a nő hallgatását az aláren-
deltség jelképének kell tekinteni.11

A második, hagyományra épülő indoklás (35b) az előző félsorban már 
említett tény retorikai kiemeléséből áll: „szégyenletesnek” (αἰσχρόν) minő-
síti a rendet feldúló női beszédet, amely eszköze a parainézis megerősítés-
nek (lásd még 1Kor 11,6).12

A hagyományra épülő két indoklás tehát azt mondja ki, hogy a nő beszé-
de az alárendeltség és az illem hiánya. Emellett a kijelentések tézisei azokra 
az evidenciákra utalnak, amelyeket az akkori zsidó és görög-római „erkölcs-
teológia” tanított.

4. Az exegetikai alap (14,34c): „a törvény” 

Kérdés, hogy a két szabály magyarázata csak a megszokott polgári berendez-
kedés intelmei közé illeszkedik-e vagy képviselhet-e missziós, apologetikai 
szándékot.13 Mindenesetre tartalmi szempontból konvencionálisak marad-
nak és ennek fényében az akkori kor morális banalitásainak számítanak. Ám 
a további indoklás megpróbálja elmélyíteni (34c), és saját hagyományaira 

– Helmut Merklein – Karlheinz Müller (Hrsg.): Die Frau im Urchristentum, Herder, Freiburg, 1992, 
263–319, főleg 284–290. Fel kell hagynunk azokkal a kísérletekkel, amelyek a ὑποτάσσεσθαι igét 
„jellegzetesen keresztényinek” állítják be, lásd Karl Heinz Rengstorf: Die neutestamentlichen 
Mahnungen an die Frau, sich dem Manne unterzuordnen, in Werner Foerster (Hrsg.): Verbum Dei 
manet in aeternum (FS Otto Schmitz), Luther Verlag, Witten, 1953,131–145; 132. Vö. Else Kähler: 
Die Frauen in den paulinischen Briefen, i. m., 82; 177; 182 és más helyeken. Egy lehetséges keresztény 
árnyaláshoz lásd Gerard Delling: hypotássō, in Gerhard Kittel – Gerhard Friedrich (Hrsg.): 
Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, Bd. VIII, Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 43–46.

10 A legfontosabb példákat lásd Klaus Berger: Formgeschichte des Neuen Testaments, Quelle und 
Meyer, Heidelberg, 1984, 136köv. Uő: Hellenistische Gattungen im Neuen Testament, in Hildegart 
Temporini – Wolfgang Haase (Hrsg.): Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Reihe II, Bd. 25/2, 
de Gruyter, Berlin – New York, 1984, 1031–1432; 1831–1885 (regiszter); 1078–1088.

11 A Démokritosz mondásaiban (110köv.) hasonló kettőzés található: „A nő ne törje magát, hogy be-
széljen, mert az szégyenletes. A férfi ellen elkövett legdurvább erőszak (ὕβρις ἐσχάτη), ha egy nő 
uralkodik rajta.” Hermann Diels – Walter Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und 
Deutsch, Bd. 2., Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 61952, 164. A két gnómikus mondás közötti 
kapcsolat sokkal lazább, mint a bibliai szövegben.

12 Lásd még Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur 
Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im 
antiken Judentum, Universitätsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1986,77köv.

13 Vö. David L. Balch: Let the Wives be Submissive, i. m., 106–121.
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hivatkozik, azaz bibliai alapot szolgáltat,14 hogy a nők közösségi beszéde 
egyenlő legyen az alárendeltség hiányának vétségével.

Okfejtésünk alapján a nők számára fontos újszövetségi előírások ószö-
vetségi „alapja” Pál hivatkozása a törvényre (ὁ νόμος). Ahhoz, hogy megért-
sük, ez nem a görög-római törvénykönyvet vagy egy normatív jellegű őske-
resztény közösségi szabályzatot jelent, világosan kell látnunk a törvény szó 
használatának abszolút értelmét, amely az újszövetségi iratokban mindig az 
Ószövetség bibliájának szellemét vagy betűit idézi. Nehezebb viszont kide-
ríteni azt, hogy melyik ószövetségi elbeszélést vagy jogi rendelkezést kellene 
segítségül hívni ahhoz, hogy egy igazi, Szentírásra alapozott érve legyen az 
említett szabálynak.

Amennyiben a szerző szándékosan maradt az általános megfogalmazás-
nál, akkor a 34c versben egyszerűen arra az Ószövetségben gyakran vissza-
tükröződő tételre utal,15 hogy a közösség színe előtt a nők a férfiakkal szem-
ben minden tekintetben, tehát a beszédet illetően is alávetettek. Josephus 
Flavius az Apión ellen című munkájában (201) hasonlóan érvel: 

„A nő minden tekintetben alá van vetve a férfinak, mondja [φησίν; ti. a törvény]. Ezért 
a nőnek engedelmeskednie kell, de nem azért, hogy a férfi meggyalázza őt, hanem, 
hogy tekintélyt szerezzen (ἄρχηται),16 mivel Isten a férfinak adta az erőt (κράτος).”

Alexandriai Philón is használja ezt a homályos idézési módszert a Hypothetica 
7,3-ban:

„Ezzel szemben a mózesi törvényhozás  más (előírásai) eltérő stílusban íródtak: a 
nőknek úgy kell engedelmeskedniük a férfiaknak, mint a rabszolgáknak. Semmi eset-
re sem a megbecstelenítsükre, hanem hogy mindenben engedelmesek legyenek.”17

14 Sverre Aalen: A Rabbinic Formula in I Cor 14,34, in Studia Evangelica, Akademie Verlag, Berlin 
1964, 513–525 szerint az οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς görög formája a rabbinikus rwv[ formulának, 
amin egy bibliai rendelkezést érthettek (de nem feltétlenül!).

15 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 17–30. (Az 1.2. pont alatt.)
16 Emögött valószínűleg a zsidó hagyomány twvr-elképzelése áll. Lásd lentebb Max Küchler: 

Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 91–92. (A 4.6.1.c pont alatt.)
17 A két szöveg német fordítását, különös tekintettel a jogi vonatkozásokra lásd Max Küchler: 

Frühjüdische Weisheitstraditionen. Zum Fortgang weisheitlichen Denkens im Bereich des 
frühjüdischen Jahweglaubens, Freiburg – Göttingen, Universitätsverlag – Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1979, 207–235, különösen: 212; 224. Lásd még Gerhard Dautzenberg: Zur Stellung 
der Frau in den paulinischen Gemeinden, in Die Frau im Urchristentum, in Gerhard Dautzenberg 
– Helmut Merklein – Karlheinz Müller (Hrsg.): Die Frau im Urchristentum, Herder, Freiburg, 1992, 
199sköv. Klaus Berger: Hellenistische Gattungen im Neuen Testament, i. m., 1085köv.
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Ez a két párhuzamos szöveg jól visszaadja, hogy amikor a zsidó szerző 
a nevezetes patriarchális ószövetségi szövegekre hivatkozik, akkor bizonyí-
tékként használja fel azokat.

Valószínű azonban, hogy a szerző egész konkrét ószövetségi szövegekre 
is gondolhatott, amelyeket közismertségük miatt pontosan meg sem kellett 
neveznie és talán hozzátartoznak a kérdések hagyományos keresztény hátte-
réhez. A továbbiakban meg kell keresni a hasonló vonatkozású újszövetségi 
szövegeket, és az abban kínált indoklások alapján azokat az írásokat kell 
megvizsgálnunk, amelyekre itt csak utalásokat találhatunk. 

Természetesen legelőször a rokonszöveget fedezzük fel (1Tim 2,9–15),18 
amely saját magyarázatával hozakodik elől Éváról, aki másodjára teremte-
tett és az egyetlen, aki elcsábult a bűnre.19 De gondolhatunk az 1Pét 3,5köv. 
versekre is,20 ahol Sárát az alárendeltség mintájaként mutatják be, mert fér-
jét, Ábrahámot urának nevezi (vö. Ter 18,12).21 Szóba jöhet még a nő másod-
lagos ábrázolásának bizonyító erejű elmélete, amely a Ter 1,26köv; a Ter 2 és 
az 1Kor 11,7köv. versek összekapcsolásából következik.22

Amennyiben az egyik alternatíva igaznak bizonyul, úgy az érvelés 
ugyanolyan hibákat és gyengeségeket szenved el, mint amilyeneket mun-
kánk során az Újszövetség idézett szövegeiben feltártunk. Az érvelés bibliai 
alapjainak elégtelen volta itt nemcsak, hogy egy tipikus, önismétlő tenden-
ciával bővült, amely hagyományosan a korai zsidóság nőellenes interpretá-
ciója, de még egy általános értelemben vett meghatározás homályába is bur-
kolózik. Mindazonáltal a „bővítés” és az „elrejtés” nem tudatos, hovatovább 
rosszindulatú, nőellenes őskeresztény csoportosulás kampányakciójához 
felhasznált szavak, hanem az akkortájt divatos módja annak, hogy efféle 
szabályokat bibliai úton igazoljanak. 

Harmadik lehetőségként rendszerint a Ter 3,16-ra hivatkoznak,23 ahol 
egy tökéletlen világban a conditio humana fájdalmas valósága a nők számára 

18 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 11.
19 Wilhelm Bousset: Der erste Brief an die Korinther, i. m., 146 talál egy „rejtélyes, rövid célzást”: 

„ahogy a törvény is tanítja”, éppen úgy, mint az 1Tim 2,13köv. magyarázata. Johannes Weiss: Der 
erste Korintherbrief, i. m., 146 szerint az első korintusi levél ἐπιτρέπεται passzív igealakja közvetlen 
utalás a Timóteushoz írt első levélre, amit Pál saját maga fogalmazott meg rendelkezésként 
(ἐπιτρέπω). Hasonlóképpen Hans Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther, i. m., 290. oldalon 
az 53. lábjegyzet.

20 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 65.
21 Norbert Brox: Die Pastoralbriefe, Pustet, Regensburg, 41969, 146. oldalon a 466. lábjegyzet: „Talán 

Pál az 1Kor 14,34 törvényre tett utalásával csak példákra szeretne hivatkozni.”
22 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 75.
23 Lásd például a Jeruzsálemi Biblia vagy a NTGr (26. kiadás) széljegyezeteit. Hasonlóképpen Paul 

Billerbeck – Hermann Leberecht Strack: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und 
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az, hogy a terhesség nehézségein és a szülés fájdalmain túl azt is viselniük 
kell kirótt büntetésük gyanánt, hogy a férfi uralkodik felettük:

„és uralkodni fog feletted (lvmy / κυριεύσει).

Nagyjából így hangzik a törvényre hivatkozó érvelés: mivel a nőnek az ős-
bűn következtében a férfi uralma alatt kell élnie Isten bűntető ítélete szerint, 
nem rázhatja le magáról a férfiuralom rabigáját sem szavaiban, sem tettei-
ben. Az a nő, aki a keresztények nyilvános összejövetelén beszél, vétkezik az 
isteni büntetésrend ellen.

5. Ter 3,16: az érvelés jogossága

Vajon biztos alapot tud adni egy ilyen érveléshez a Ter 3,16 szövege? 
Őstörténeti kijelentésként alapvetően alkalmatlan arra, hogy az embe-
ri valóság rendellenességéhez alapot adjon, miszerint a férfi uralkodik a 
nőn. Azon a nőn, akit a Ter 2,23 versében az etiológiai magyarázat szerint 
örvendezve elismer saját húsának és csontjának.24 Alkalmatlan arra, hogy 
olyan magatartási szabályok alapjául szolgáljon, amelyek a nő számára ele-
mi és változtathatatlan állapotként rögzítik a férfi és a nő közötti rendel-
lenes helyzetet. A mindennapjaiban, sőt a kultikus összejöveteleken is en-
nek megfelelő szerepeket írjon elő számára. Évszázadokra meghatározta a 
Ter 3,16 értelmezését, hogy az átkot paranccsá tették, holott az inkább egy 
nőellenes bánásmód. Alapvetően azt akarja elmagyarázni, hogy miért ke-
rültünk ilyen rossz helyzetbe, nem pedig azt, hogy hogyan tartósítsuk ezt a 
rossz helyzetet25 és még kevésbé szánták arra, hogy meghatározzák a kulti-
kus összejöveteleket. 

Figyelmen kívül hagyták a jahvista szerző „megdöbbentő nézőpont-
ját”,26 aki rendellenesnek tekinti a nő alárendeltségét vagy irányítását. 

Midrasch, Bd. 3., C. H. Beck, München, 1926, 468 a következő kiegészítéssel: „… nem szabad erőltet-
ni a νόμος kifejezést. A hagyományos szokások is Tórának számítottak.”

24 Lásd még Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m., 18. Claus Westermann: 
Genesis, Bd. 1., Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1966, 312–317. Odil Hannes Steck: Die 
Paradieserzählung. Eine Auslegung von Genesis 2,4b–3,24, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Viuyn, 
1970, 58–65; 100köv. Walter Zimmerli: Die Urgeschichte. 1. Mose 1–11, Zwingli, Zürich, 1967, 
174köv. És mások.

25 „Egészen a legújabb korig a Ter 3,16a segítségével vedték védelmükbe a fájdalmas szülést. Árulkodó 
viszont, hogy ezzel egyidejűleg a Ter 3,17–19 versekre hivatkozva traktorokkal és motoros fűré-
szekkel indultak a földekre, hogy a Ter 3,19-ben előrejelzett fizikai munka verejtékét mérsékeljék.” 
Othmar Keel: Die Stellung der Frau in der Erzählung von Schöpfung und Sündenfall. Gen 2 und 
3 (Erzählung des Jahwisten), Orientierung 39 (1975) 74–76; 75.

26 Odil Hannes Steck: Die Paradieserzählung, i. m., 101.
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A Ter 3,16-ot a korai zsidó, a rabbinikus és a korai keresztény irodalomban 
arra használták fel, hogy „minden női egzisztenciához köthető biológiai és 
szociológiai megszorítást úgy állítsanak be, mint jogos elégtételt”.27 A ko-
rábban említett szövegeken28 túl a mi kontextusunkban a következő bővíté-
sek játszanak fontos szerepet:

A Neofiti I és a Pszeudo-Jonatán targumok a következő formula hoz-
zácsatolásával egy váratlan árnyalattal hangsúlyozzák a férfi hatalmának 
(htwvr) jellegét a nő felett:

„…úgy az igazságosságra, mint ahogy a bűnre (afjml @ybw hkzml @yb)”29

Ez a talán oda nem illő formula korai zsidó tanításából származik a jóra, 
illetve a rosszra való hajlamról, amint azt a Ter 4,7 mindkét targuma azonos 
módon hozza:

„És a te (= Káin) kezedbe adtam a hatalmat (htwvr) a rosszra való hajlam felett 
(Pszeudo-Jonatán: és ellened lesz a vágyakozása) és uralkodni tudsz majd felette úgy 
az igazságosságra, mint ahogy a bűnre (yfjyml @yb ykzyml @yb hyb fylv yht).”30

Egyértelmű, hogy a Ter 2,17; 3,5.22 versekhez nem egyszerűen egy merisztikus 
formulát csatoltak a „jó és rossz” ([rw bwf) szókapcsolat mintájára,31 hanem 
egészen egyszerűen a rossz hajlam fölötti uralkodáshoz hasonlítja a férfi ha-
talmát a nő fölött.32

A Pszeudo-Jonatán targuma (lásd fent) kiegészítése teszi teljessé a pár-
huzamot a 3,16b és a 4,7b között:

Ter 3,16: „Az ő (= a nőé) vágya a férfira irányul.”

Ter 4,7b: „Annak (= a bűné) vágya rád (= Káinra) irányul.”

27 Danielle Ellul: Le Targum de Pseudo-Jonathan sur Genèse 3 à la turnière de quelques traditions 
haggadiques, Foi et Vie 80 (1981/6) 12–25; 20köv. További fontos szövegeket lásd fentebb: Max 
Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m., 40 (87. lábjegyzet).

28 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 39–41. (Az 1.3.2.b pont alatt.)
29 Alejandro Diez Macho: Neophyti 1. Targum Palestinense. MS de la Biblioteca Vaticana, Bd. 1., 

Consejo Superior, Madrid, 1968, 17. Moses Ginsburger: Targum Pseudo-Jonathan ben Usiel zum 
Pentateuch. Nach der Londoner Handschrift Brit. Mus. add. 27031, Calvary, Berlin, 1903, 6.

30 Alejandro Diez Macho: Neophyti 1, i. m., 21. Moses Ginsburger: Targum Pseudo-Jonathan ben 
Usiel zum Pentateuch, i. m., 8.

31 John Bowker: The Targums and Rabbinie Literature. An Introduction to Jewish Interpretations of 
Scripture, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, 122 „a jóra és a betegségre” fordítása, ezért 
gyenge.

32 Hasonló kontextusokhoz lásd Avot de-Rabbi Nathan A 16 (Judah Goldin: The Fathers according to 
Rabbi Nathan, Yale University Press, New Haven, 31967, 85). Genesis Rabba 22,6 a Ter 4,6köv. versek-
hez (Mosheh A. Mirkin: Midrasch rabbah, Bd. 1., Javneh, Tel Aviv, 1956, 167. August Wünsche: 
Bibliotheca Rabbinica. Eine Sammlung alter Midraschim zum ersten Mal ins Deutsche übertragen, Bd. I/2, 
Schulze, Leipzig, 1880, 101).
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Ezzel mindkét targumban a férfi hatalma szabályozza a nő vágyát. 
Figyelemre méltó, hogy mennyire összecseng a nő és a bűn.

A b. Éruvín 100b, mint a férfi hatalmának értelmezéséről szóló kiegészí-
tés szorosabban kapcsolódik az 1Kor 14,34c vershez. Ebben tíz olyan bün-
tetésről olvasunk, amelyek a női létére vonatkoznak, a lista végén pedig a 
következő tanítást fűzi hozzá:

„És uralkodni fog feletted. Azt tanítja: 
A nő a szívével lát, 
a férfi pedig a szájával lát 
– ez a nő kifinomult jellemvonása.”33

A szöveg a nő számára egyértelműen az otthon területét tekinti kielégítőnek 
és megfelelőnek. A „férfi a szájával” kifejezés pedig azt jelenti, hogy a férfi 
azzal tölti be a számára legmegfelelőbb és legkielégítőbb helyet, ha vélemé-
nyét nyilvánosan képviseli.34 Ez a kompetenciaelosztás a Ter 3,16 tartalmát 
teljesen figyelmen kívül hagyja, máskülönben nem beszélne „kifinomult 
jellemvonásról” a büntető szankciók felsorolása közben. Egyúttal teljesen 
összefüggéstelen és a szövegtől elrugaszkodott érvelést alkalmaz, amikor 
azt állítja, hogy a férfi elsőbbsége (a beszédben) a nő bibliai büntetéséből 
eredeztethető!

Mindkét szöveg azt mutatja, hogyan gondolták tovább a bibliai szövege-
ket a korai zsidó és rabbinikus időkben: a férfi hatalma feltétlenül szükséges 
a nő vágyakozása miatt (targumok), ami magával vonja a szív területére kor-
látozást (b. Éruvín).35

Az 1Kor 14,34c írójának a megalapozott ószövetségi szentírási háttér 
hiánya miatt, hogy indoklását erősítse, ilyen vagy ehhez hasonló érvelési 
anyagból kellett dolgoznia. Persze csak akkor, ha a törvényre való hivatko-
zással egyáltalán a Ter 3,16-ra utalt, ami mégis csak a legkézenfekvőbb felté-

33 Vö. Lazarus Goldschmidt: Der Babylonische Talmud mit Einschluss der vollständigen Misnah, 
Bd. 2., S. Calvary & Co., Leipzig – Berlin, 1897, 322.

34 A [bt jelentése („kérdez, keres, követel, felszólít”) a verbális érdeklődéstől a tényleges megszerzésig 
az egész spektrumot lefedi, lásd Marcus Jastrow: A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 
and Jerushalmi, and the Midrashic Literature, Bd. 2, Luzac & Co., London, 1903, 1645, amely a követ-
kezőképpen fordítja: „ask for gratification” (elégtételt kér), „kielégülést keres” (mindenki a maga 
módján).

35 Az Avot de-Rabbi Nathan A 1 (Judah Goldin: The Fathers according to Rabbi Nathan, i. m., 10) ez-
zel hozza összefüggésbe a fátyol „gyászolóként való” viselésének kötelezettségét. Az Avot de-Rabbi 
Nathan B 9 szerint (Solomon Schechter: Aboth de Rabbi Nathan. Edited from Manuscripts with 
an Introduction, Notes and Appendices, Lippe, Vienna, 1887, 25. Anthony J. Saldarini: The Fathers 
according to Rabbi Nathan (Abot De Rabbi Nathan) Version B. A Translation and Commentary, Brill, 
Leiden, 1975, 83) a nőknek be kell fedni fejüket, mert „Éva megszégyenítette magát”. Szövegeket lásd 
még: Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m., 78.
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telezés marad. A szerző követte az akkor szokásos szövegmagyarázatot és az 
általános gyakorlatot,36 de nem a Teremtés könyvének isteni sugalmazott-
ságát. Éppen ezért helytelen írásmagyarázati kísérletnek kell tekintenünk 
a törvényre hivatkozást az 1Kor 14,34c versben, amely a nők hallgatásával 
(a férfiak előtti) szótlanságával biblikusan indokolja a nő alárendeltségét a 
férfiaknak. A Tóra egyik részletébe akarja rögzíteni az 1Kor 14,34b és 35b 
hagyományos Haustafel-etikáját.

6. Összefoglalás

Tartalmi szempontból az 1Kor 14,33b–36 parainézisei megegyeznek az 1Tim 
2,8–15 versek intéseivel,37 amik a 11–12. verseket keretezik. Az első korintusi 
levél azonban annyira egyértelműen kiemeli a beszéd és az alárendeltség 
kontrasztját, hogy a nők hallgatása a közösségi összejöveteleken szinte az 
igaz rendet példázza: a nő alárendelt.

A hallgatás és az alárendeltség tartalmi kapcsolatát a törvényre hivat-
kozva indokolja. A kifejezések lehetséges magyarázatai rámutattak, hogy 
minden olyan biblikus szöveg, amely argumentumként szóba jöhet, csak 
a meghatározott korai zsidó értelmezésen belül állja meg a helyét. Ez az 
értelmezés minden szöveget úgy mutat be, beleértve a Ter 3,16 verset is, hogy 
hátrányos helyzetbe hozza a nőket és nem követi a biblikus alapszöveg isteni 
sugalmazottságát. Az 1Kor 14,33b–36 bibliai indoklásának ereje nem magá-
ból a bibliai igéből, hanem egy tendenciózus értelmezésből fakad. Az pedig, 
hogy a nő hallgatása az Egyházban kitűnő példa lenne az alárendeltség ese-
tére, ily módon biblikusan nem igazolható.

36 Vö. Paul Billerbeck – Hermann Leberecht Strack: Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch, Bd. 3., i. m., 467. Lydia Schaeppi: Die Stellung der Frau im Judentum, im 
Islam und im Christentum. Ein Vergleich, Judaica 32 (1976) 103–112; 161–172; 107köv. Johannes 
Leipoldt: Die Frau in der antiken Welt und im Urchirstentum, Koehler & Amelang, Leipzig, 1954, 78.

37 Lásd Max Küchler: Schweigen, Schmuck und Schleier, i. m, 9–53.
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1. Héber Biblia / keresztény 
Ószövetség

William A. Tooman – Penelope Barter 

(eds.): Ezekiel. Current Debates and Future 

Directions, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 

XV + 552 pages. Forschungen zum Alten 

Testament 112. 154,00 €

Ezekiel könyve egyike az Ószövetség 

legizgalmasabb hatás- és kutatástörténetű 

könyveinek. Az alábbi kötet erre az érdekes 

területre vezeti el az olvasót, a próféta ku-

tatásának legjobb kortárs szakembereinek 

írásait gyűjtve össze. A kötet anyaga hat na-

gyobb részre oszlik.

Az első főrész (The State of the Art) két 

tanulmánya általános kutatástörténeti 

bevezetés: Karl-Friedrich Pohlmann: 

Ezekiel: New Directions and Current 

Debates; Thomas Krüger: Ezekiel Studies: 

Present State and Future Outlook.

A második főrész (Ezekiel’s Book and its 

Thought in Diachronic Perspective) diakro-

nikus megközelítésben vizsgálja a könyv 

fontosabb szakaszait és témáit: Franz 

Sedlmeier: The Proclamation of Salvation 

in the Book of Ezekiel: Restoration or Traces 

of „Eschatological” Hope?; Anja Klein: 

Ezekiel 6.1–7 and 36.1–15: The Idea of the 

Mountains in the Book of Ezekiel; Steven 

S. Tuell: The Book of Ezekiel as a Work 

In Progress: Indications from the Lament 

Over the King of Tyre (28.11–19); Franz 

Sedlmeier: The Figure of David and His 

Importance in Ezekiel 34–37;  Michael 

Konkel: The Vision of the Dry Bones 

(Ezek 37.1–14): Resurrection, Restoration 

or What?; Penelope Barter: The Reuse 

of Ezekiel 20 in the Composition of Ezekiel 

36.16–32; Michael A. Lyons: Extension 

and Allusion: The Composition of Ezekiel 

34; Christophe Nihan: Ezekiel 34–37 and 

Leviticus 26: A Reevaluation; Anja Klein: 

Salvation for Sheep and Bones: Ezek 34 and 

37 as Corner Pillars of Ezekiel’s Prophecy of 

Salvation; Frank-Lothar Hossfeld: The 

Gog Oracles of Ezekiel, between Psalms 

and the Priestly Writer; Michael Konkel: 

Ezek 38–39 in Current Research: Questions 

and Perspectives; Ingrid E. Lilly: „Like 

the Vision”: Temple Tours, Comparative 

Genre, and Scribal Composition in Eze ki-

el 43.

A harmadik rész (Ezekiel’s Book and its 

Thought in Synchronic Perspective) szinkroni-

kus szemléletű tanulmányai a következők: 
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Tyler D. Mayfield: Literary Structure 

and Formulas in Ezekiel 34–37; John T. 

Strong: Cosmic Re-Creation and Ezekiel’s 

Vocabulary; Uő: The Conquest of the Land 

and Yahweh’s Honor before the Nations in 

Ezekiel; Tobias Häner: Reading Ezekiel 

36.16–38 in Light of the Book: Observations 

on the Remembrance and Shame after 

Restoration (36.31–32) in a Synchronic 

Perspective; Stephen L. Cook: Burgeoning 

Holiness: Fecundity Let Loose in Ezekiel 34–

36; Uő: Ezekiel’s Recovery of Premonarchic, 

Tribal Israel.

A negyedik rész (Trauma and its Effects) 

két írása Ezekielt mint nemzeti traumára 

reflektáló irodalmat vizsgálja: Jacqueline 

E. Lapsley: The Proliferation of Grotesque 

Bodies in Ezekiel: The Case of Ezekiel 

23; Daniel L. Smith-Christopher: 

Deconstructing Terror in Ezekiel: The 

 „Valley of Bones” Vision as Response to 

Trauma.

Az ötödik rész (Ezekiel’s Afterlife: 

Interpretation and Reception) a könyv ha-

tástörténetével és értelmezésével foglalko-

zik: Michael A. Lyons: Who Takes the 

Initiative? Reading Ezekiel in the Second 

Temple Period and Late Antiquity; Mark W. 

Elliott: The Contribution of the History 

of Ezekiel-Interpretation and the Tradition 

of „Reformed” Exegesis, with Particular 

Reference to Ezekiel 21.25–27 (30–32); Paul 

M. Joyce: Reception and Interpretation in 

Ezekiel; Daniel L. Smith-Christopher: 

Ezekiel as José Posada: An Experiment in 

Cultural Exegesis of the Bible.

A hatodik rész tanulmánya összefog-

lalja a kötet eredményeit: William A. 

Tooman: Literary Unity, Empirical Models, 

and the Compatibility of Synchronic and 

Diachronic Reading.

Xeravits Géza

2. Újszövetség – korai 
kereszténység

Rosario Pierri: Lessico del Nuovo Testamento 

per radici, Edizioni Terra Santa, Milano, 2017, 

488 pages. Az Analecta sorozat 84. kötete. 

ISBN: 978-88-6240-519-5

Kit ne érdekelt volna az etimológia, a 

szónyomozás tudománya, egy-egy szó tör-

ténetének rekonstruálása (elterjedés, alak- és 

jelentésváltozás, az ősszó felfejtése)?

Sok éves kutatómunka és oktatói ta-

pasztalat gyümölcseként vehetjük kezünkbe 

a jeruzsálemi Studium Biblicum Franciscanum 

görög tanárának és jelenlegi dékánjának 

a művét, amely az újszövetségi szókincs 

vizsgálatát tűzte ki céljául. Módszerével az 

Újszövetség görög nyelvével foglalkozókat 

elvezeti arra, hogy az egyes szavakban 

felismerjék a gyököket és egy szócsaládon 

belül megállapítsák a lehető legpontosabb 

jelentést.

A kötet első részében (19–70.) megismer-

kedhetünk a fonetika elemeivel, a tőhang-

váltás morfofonológiai jelenségével, vala-

mint a szavak képzésével. A lexikon vaskos 

részét (71–278.) a teljes újszövetségi szókész-

let gyökeinek vizsgálata teszi ki az alfától 

egészen ómegáig. A kötet külön értéke, hogy 

jelzi az 500-nál többször elforduló szavakat, 

aztán a számok csökkenésével (201–500; 

151–200, …) egészen azokig a szavakig ju-

tunk, amelyek csak tízszer fordulnak elő. 

Sajnálatos, hogy a csökkenő sor itt megállt, 

hiszen a biblikusokat általában az egyszer 
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előforduló szavak és kifejezések (hapax le-

gomenon) érdeklik. Itt volna igazán tétje az 

értelmezésnek, hogy mennyiben homályos 

jelentésű az adott szó, vagy éppen mennyi-

re környezetidegen és utalhat átdolgozásra, 

vagy eltérő szerzőségre.

A lexikon kíváló segédanyag az Újszövet-

ség görög nyelvének tanulmányozásához.

Szabó Miklós Xavér OFM

David Hellholm and Dieter Sänger (eds.): 

The Eucharist – Its Origins and Contexts. 

Sacred Meal, Communal Meal, Table 

Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, 

and Early Christianity, Vol. I–III., Tübin-

gen, Mohr Siebeck, 2017; LX + 2199 pages. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zum 

Neuen Testament 376. 239,00 €

Ennek a hatalmas vállalkozásnak az alap-

jául két konferencia szolgált, az Universität 

Kiel és a University of Agder szervezésében. 

A három kötet több mint 2000 oldalán ne-

ves nemzetközi szerzőgárda járja körbe az 

eukharisztia előzményeit, kialakulását, ko-

rai értelmezéseit és párhuzamait.

Az első kötet a bibliai hagyományt és 

a korai zsidóságot vizsgálja. Ulrich H. 

J. Körtner: Zur Einführung in die drei 

Bände; Peter Altmann: Sacred Meals 

and Feasts in the Old Testament/Hebrew 

Bible and its Environment. A „Treasure 

Chest” for Early Christian Practice and 

Reflection; Göran Eidevall: From Table 

Fellowship to Terror. Transformations of 

the zebach in the Hebrew Bible; Hermann 

Lichtenberger: Fremdwahrnehmung 

und Selbstwahrnehmung; Cecilia Was-

sén: Common Meals in the Qumran 

Movement with Special Attention to Purity 

Regulations; Jörg Frey: Die Zeugnisse 

über Gemeinschaftsmähler aus Qumran; 

Jodi Magness: Were Sacrifices Offered 

at Qumran? Animal Bone Deposits 

Reconsidered; Naomi Jacobs: Biting off 

More Than They Can Chew. Food, Eating 

and Cultural Integration in Tobit and 

Letter to Aristeas; Dieter Sänger: „Brot 

des Lebens, Kelch der Unsterblichkeit”. 

Vom Nutzen des Essens in Joseph und 

Aseneth; Kirsten Marie Hartvigsen: 

The Meal-Formula, the Honeycomb, 

and Aseneth’s Transformation; Jutta 

Leonhardt-Balzer: Die Funktion des 

Mahles für die Gemeinschaft bei Philo und 

Josephus; Clemens Leonhard: Pesach 

and the Eucharist; James Kelhoffer: 

John the Baptist as an Abstainer from 

Table Fellowhip and Jesus as a „Glotton”; 

Jostein Ådna: Jesus’ Meals and Table 

Companions; Jonas Holmstrand: 

The narratives of Jesus’ Feeding of the 

Multitudes. Functions in Early Christian 

Literature; Jerker / Karin Blomqvist: 

Eucharist Terminology in Early Christi-

an Literature. Philological and Semantic 

Aspects; Samuel Byrskog: The Meal 

and the Temple. Probing the Cult-Critical 

Implications of the Last Supper; Karl 

Olav Sandnes: Jesus’ Last Meal According 

to Mark and Matthew. Comparison and 

Interpretation; Thomas Kazen: Sacrificial 

Interpretation in the Narratives of Jesus’ 

Last Meal; Enno Edzard Popkes: Die 

verborgene Gegenwärtigkeit Jesu: Bezüge 

zu eucharistischen Traditionen in Lk 24* 

und in den johanneischen Schriften; Daniel 

Marguerat: Meals and Community Ethos in 

the Acts of the Apostles; Peter Müller: 
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„Streitet nicht über Meinungen”. Römer 

14,1–15,7; Paul Duff: Alone Together. 

Celebrating the Lord’s Supper in Corinth 

(1 Cor 11:17–34); Mikael Winninge: The 

Lord’s Supper in 1 Cor 11 and Luke 22. 

Traditions and Development; Felix John: 

Gal 2,11–21. Eine Ritual- und Identitätskrise; 

Hermut Löhr: Vom Gemeinschaftsmahl 

zur Mahl-Gemeinschaft. Überlegungen 

zum sakramentalen Charakter des 

Herrenmahls bei Paulus; Tor Vegge: 

Meals in the Context of the Deutero-

Pauline Letters, and the Letter of Jude; 

Håkan Ulfgard: Sharing with the Divine 

in the Apocalypse: Meals as Metaphors – 

Concepts and Contexts; Lukas Bormann: 

Das Abendmahl. Kulturanthropologische, 

kognitionswissenschaftliche und ritual wis-

sen  schaftliche Perspektiven;  Hans-Ulrich 

Weidemann: Mahlgemeinschaft und 

Taufe. Zu den neutestamentlichen Wurzeln 

der altkirchlichen Taufeucharistie.

A második kötet tanulmányai 

az eukharisztia ókeresztény ér-

telmezéseit és ikonográfiáját tár-

gyalják.  Gerhard Rouwhorst: 

Frühchristliche Eucharistiefeiern: Die 

Entwicklung östlicher und westlicher 

Traditionsstränge; Reinhart Staats: Das 

Blutverbot im Aposteldekret und seine 

Wirkungsgeschichte; Candida Moss: 

Christian Funerary Banquets and Martyr 

Cults; Andrew McGowan: Feast as Fast: 

Asceticism and Early Eucharist Practice; 

Dietrich-Alex Koch: Eucharistievollzug 

und Eucharistieverständnis in der Didache; 

Lothar Wehr: Die Eucharistie in den 

Briefen des Ignatius von Antiochien; 

 Andreas Lindemann: Die eucharistische 

Mahlfeier bei Justin und bei Irenäus; Øyvind 

Norderval: The Eucharist in Tertullian 

and Cyprian; Anders Ekenberg: The 

Eucharist in Early Church Orders; Gunnar 

af Hällström: Spiritual Meal for Spiritual 

People. The Eucharist in the Theology 

of Clement and Origen of Alexandria; 

 Joseph Verheyden: Eating with Apostles: 

Eucharist and Table Fellowship in the 

Apocryphal Acts of the Apostles; Jürgen 

Wehnert: Mahl und Mahlgemeinschaft 

in den Pseudoklementinen;  Michael 

Lattke: Einsetzung und Vollzug der 

christlichen Paschafeier bei Aphrahat; Kees 

den Biesen: „A Drop of Salvation”. Ephrem 

the Syrian on the Eucharist; Juliette Day: 

The Eucharist in Jerusalem. An Analysis of 

the Context and Content of the Eucharistic 

Prayer of the Mystagogical Catecheses; 

Ilaria Ramelli: The Eucharist in Gregory 

Nyssen as Participation in Christ’s Body 

and Preparation of the Restoration and 

Theōsis; Rudolf Brändle: Eucharistie 

und christliches Leben bei Johan-

nes Chrysostomos und Theodor von 

Mopsuestia; Allan Fitzgerald, O.S.A.: 

Eucharist and Culture in Ambrose and 

Augustine; Hugo Lundhaug: Shenute’s 

Eucharistic Theology in Contexts; 

 Andreas Müller: Die „Mysterien des 

Herrn” bei Johannes von Damaskos; Nils 

Arne Pedersen: Holy Meals and Eucharist 

in Manichaean Sources: Their Relation to 

Christian Traditions; Ulrich Kuder: Die 

Eucharistie in Bildwerken vom frühen 3. bis 

zum 7. Jahrhundert (mit Farbbildern).

A harmadik kötet a közel-keleti, vala-

mint a görög-római hagyományokra, és a 

régészet eredményeire fókuszál.  Andrea 
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Kucharek: Profan – kultisch – funerär: 

Mahlkontexte im Alten Ägypten; Gunnel 

Ekroth: Sacred Meals in Ancient 

Greece. Dining in Domestic Settings 

as Compared to Sanctuaries; Markus 

Öhler: Mähler und Opferhandlungen in 

griechisch-römischen Vereinigungen. Das 

frühchristliche Herrenmahl im Kontext; 

Knut Usener: Symposion und Sexualität 

in der griechischen Antike; Gerhard 

Baudy: Sakrales Gebäck in attischen Kulten 

(Athen und Eleusis); Ulrike Egelhaaf-

Gaiser: Ab ovis ad mala: Tafelluxus und 

Semantik der Speisen im 1. Jh. v. Chr.; 

Lutz Käppel: The Philosophical Banquet; 

Jörg Rüpke: Römische Priestermähler; 

Konrad Vössing: Öffentliche Bankette 

und Bankette in der Öffentlichkeit; Anja 

Bettenworth: Die Begegnung von Gott 

und Mensch beim Mahl im Bibelepos 

des Sidulius; Peter Ruggendorfer: 

Das Mahl zu Ehren der Verstorbenen. 

Bankette im funerären Kontext im antiken 

Griechenland und Kleinasien; Norbert 

Zimmermann: Archäologische Zeugnisse 

von Gemeinschafts- und Kultmählern aus 

römischer Zeit am Beispiel von Ephesos; 

Bernhard Domagalski: Antike Mähler 

in archäologischen Zeugnissen; Vemund 

Blomkvist: The Pagan Cultic Meal in 

Early Christian Literature; John Granger 

Cook: Reactions to the Eucharist in 

Paganism; Anders Hultgård: Religious 

Communal Meals in Iranian Tradition and 

the Hellenistic-Roman World; Christa 

Müller-Kessler: Sacred Meals and 

Rituals of the Mandaeans; Fritz Graf: 

Sacred Meals in the Cults of Isis and 

Sarapis; Benedikt Eckhardt: Meals in 

the Cults of Cybele and Attis; Benedikt 

Eckhardt: Eating and Drinking (with) 

Dionysus; Hans Dieter Betz: Unique by 

Comparison: the Eucharist and Mithras 

Cult; Einar Thomassen: The Eucharist 

in Valentinianism; David Hellholm: 

Aliments of Immortality in the Afterlife. 

Apocalyptic and Eschatological Notions of 

Eternal.

Xeravits Géza

3. Korai zsidóság

Sidnie White Crawford – Cecilia Wassén 

(eds.): Apocalyptic Thinking in Early Judaism. 

Engaging with John Collins’ The Apocalyptic 

Imagination, Brill, Leiden – Boston, 2018, 

I–IX + 226 pages. A Journal for the Study of 

Judaism Supplement sorozat 182. tagja. ISBN 

978-90-04-35837-9 (kemény kötésben) ISBN 

978-90-04-35838-6 (e-book).

2014-ben volt harminc éve annak, 

hogy John J. Collins The Apocalyptic 

Imagination: An Introduction to Jewish 

Apocalyptic Literature című könyve megjelent 

és óriási hatással volt a felnövekvő biblikus 

nemzedékre. Azóta a holt-tengeri tekercsek 

teljes gyűjteményének közzététele megvál-

toztatta az apokaliptikus irodalom helyét 

az ókori judaizmusban. Az ír származású 

kutató szerint az apokaliptikus hagyomány 

helyes értékelésének kulcsa abban rejlik, 

hogy az apokalipszisek a költészet, és nem 

a dogma természetét viselik magukon. 

A  képzelet szülötteiként nem tekinthetők 

tényleges információs forrásnak, mégis re-

ményt keltő és vigaszt nyújtó szándékkal 

felvázolnak egy másik világot, amely eltér 

a most megtapasztalttól.
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A kötet az apokaliptikával foglalkozó ku-

tatók „szemináriumi anyaga”. A bevezetőt 

követően 10 tanulmányt olvashatunk a kö-

vetkező szerzők tollából: Matthew Goff 

(The Apocalypse and the Sage: Assessing 

the Contribution of John J. Collins to 

the Study of Apocalypticism), Bennie 

H. Reynolds III (A Dwelling Place of 

Demons: Demonology and Apocalypticism 

in the Dead Sea Scrolls), Cecilia Was-

sén (End Time Temples in the Dead Sea 

Scrolls: Expectations and Conflict), Da-

niel Machiela (Situating the Aramaic 

Texts from Qumran: Reconsidering Their 

Language and Socio-Historical Settings), 

Andrew B. Perrin (The Aramaic 

Imagination: Incubating Apocalyptic 

Thought and Genre in Dream-Visions 

among the Qumran Aramaic Texts), Ida 

Fröhlich (Origins of Evil in Genesis 

and the Apocalyptic Traditions), Loren 

Stuckenbruck (Eschatology and Time 

in 1 Enoch), Eyal Regev (The Ram and 

Qumran: The Eschatological Character 

of the Ram in the Animal Apocalypse [1 

En. 90:10–13]), Adela Yarbro Collins 

(Comparative Eschatology: Paul’s Letters 

and the Dead Sea Scrolls), John J. Col-

lins (The End is Not Yet: Concluding 

Reflections).

A tanulmánykötetet jó szívvel ajánljuk 

Collins harmadik kiadású könyvével együtt.

Szabó Miklós Xavér OFM

Friedrich Avemarie et alii (Hrsg.): Die 

Makkabäer, Tübingen, Mohr Siebeck, 

2017, XI + 471 pages. Wissenschaftliche 

Untersuchungen zum Neuen Testament 

382. 179,00 €

A Makkabeus-felkelés a korai zsidóság 

korszakának egyik legfontosabb eseménye. 

Az ezt követő egy évszázad politikai és esz-

metörténeti szempontból egyaránt jelentős, 

mint a független zsidó államiság kora, és 

olyan időszak, amelyben nem csak a zsidó-

ság, de a kereszténység szempontjából is lé-

nyeges események és témafejlesztések men-

tek végbe. Ez a kötet ezt a rendkívül érdekes 

kort és az arra reflektáló könyveket tárgyalja, 

történeti, irodalmi és teológiai szempontból.

A kötet tanulmányai a következők: 

Achim Lichtenberger: Die Jerusalemer 

Religionsreform im Kontext. Antiochos IV., 

Antiochia und Zeus Olympios;  Hermann 

Lichtenberger: Die Qumrantexte als 

Quelle für die Makkabäerzeit; Anders 

Klostergaard Petersen: 1 Maccabees 

from an Axial Age Perspective; Daniel R. 

Schwartz: 1 Maccabees 14 and the History 

of the Hasmonean State; Jan Willem 

van Henten: Time as a Narrative Tool 

in 2 Maccabees; Beate Ego: Der Tempel 

im 2. Makkabäerbuch im Kontext der 

Jerusalemer Kultkonzeption; Clemens 

Leonhard: Tempelfeste außerhalb des 

Jerusalemer Tempels in der Diaspora; 

Markus Öhler: Judäer oder Juden? Die 

Debatte „Ethnos vs. Religion” im Blick auf 

das 2. Makkabäerbuch; Luke Neubert: 

Inventing Jason of Cyrene? 2 Maccabees 

and the Epitome; Armin Lange: Jeremia 

in den Makkabäerbüchern; Johannes 

Bernhardt: Das Bild der Hasmonäerfamilie 

in den Makkabäerbüchern; Anna Maria 

Schwemer: Zu Entstehungszeit und -ort 

des 4. Makkabäerbuchs; Predrag Bukovec: 

Per aspera ad astra. Leben nach dem Tod 

im 4. Makkabäerbuch; Jan Dochhorn: 
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„Ich bewahrte die gebaute Seite” (4 Makk 

18,7). Eine Referenz auf die Verführung 

der ersten Frau im vierten Makkabäerbuch 

und ihre überlieferungsgeschichtlichen 

Hintergründe; Stefan Krauter: Tacitus 

über Antiochos IV. und die Makkabäer; 

Gerbern S. Oegema: 1 and 2 Maccabees 

in Paul’s Letter to the Galatians; 

Dieter Richter: Die Geschichte vom 

Martyrium der Sieben Brüder (2 Makk 7) 

in der westlichen Tradition; Matthias 

Morgenstern: „Gendered Resistance”. 

Anmerkungen zur Makkabäer-Rezeption 

im rabbinischen und modernen Judentum; 

Hans P. Lichtenberger: Judentum 

und Griechentum bei Hermann Co-

hen; Thomas Knöppler: Marksteine 

der wissenschaftlichen Arbeit am 3. 

Makkabäerbuch (1564–1913).

Xeravits Géza

Géza G. Xeravits – Greg Schmidt Goering 

(eds.): Figures who Shape Scriptures, Scriptures 

that Shape Figures. Essays in Honour of  Benjamin 

G. Wright III, de Gruyter, Berlin – Boston, 

2017, I–XXVI + 241 pages. A Deuterocanonical 

and Cognate Literature Studies sorozat 40. tag-

ja. ISBN 978-3-11-058646-6.

A kötet a 65 éves Benjamin G. Wright 

III köszöntésére készült. Barátai és kollégái 

írásaikkal köszöntik a tudóst, a tanárt, a 

mentort és az embert. Egyik „címke” sem el-

hanyagolható, hiszen a hazánkban többször 

járt Ben sokoldalú: nemcsak kiváló kutató a 

korai zsidó irodalom témájában (főleg Sirák 

fia, Ariszteász-levél) és doktoranduszok 

szakmai fejlődését kísérő mester, hanem 

évekig volt középiskolák és egyetemek 

hokicsapatainak vezető coach-a is.

A kötet első lapjain az ünnepelt 1984 és 

2017 közötti publikációinak listáját olvashat-

juk. Ezt követően – a címnek megfelelően –, 

olyan alakokról olvashatunk, akik formálták 

az Írásokat, illetve olyan Írásokról, amelyek 

formálták az egyes alakokat.

Az első nagy szövegegység Mózes, Józsue, 

Dávid, Eliud és Simon főpap alakjaival 

foglalkozik. A tanulmányokat Emanuel 

Tov (Moses in the Septuagint), Kristin 

De Troyer (Adding Profile to Moses and 

Joshua: The First Revision of the Book 

of Joshua), Jeremy Corley (No Small 

Difference When Introducing Samuel in 

Sirach 46:13), József Zsengellér (David in 

the Liber Antiquitatum Biblicarum: Reshaping 

the Contemporary Cultural Memory), 

Géza G. Xeravits (The Reception of the 

Figure of David in Late Antique Synagogue 

Art), Matthew Goff (A New Suggestion 

Concerning the Enigmatic Elioud of the 

Book of the Watchers), Greg Schmidt 

Goering (Simon and the Actualization of 

Wisdom in the Jerusalem Temple) tollából 

olvashatjuk.

A második nagy szövegegység Rút, Sirák 

fia, a Makkabeusok könyveivel, a qumráni 

Közösségi Szabályzattal és az Ariszteász-

levéllel foglalkozik. A szerzők között a 

következő kutatókat találjuk: Samuel 

L. Adams (The Book of Ruth as Social 

Commentary in Early Judaism), Ibolya 

Balla (Glimpses into Ben Sira’s Society. 

With a View to the Connections between 

Ben Sira and Amos), Bradley C. Gregory 

(Exemplars of Humility and the Discourse 

of Authority in Second Temple Judaism. 

A Comparison of Sirach and the Community 

Rule), Eric D. Reymond (Gibberish? Sir 
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4:14 in Ms A I [T-S 12.863] Verso, Line 4), 

Tobias Nicklas (Die Idee von „Geschichte“ 

im 2. Makkabäerbuch), Sean A. Adams 

(Where’s Rome? A Possible Roman Parallel 

to the Translation of the Septuagint in the 

Letter of Aristeas), Barbara Schmitz (King 

and God. Conceptions of Rule and God in 3 

Maccabees).

A gazdag tanulmánykötet értéke, hogy 

bepillanthatunk a korai zsidóság legkülön-

bözőbb irodalmaiba, amelyek folyamatos 

beszélgetést folytattak Izrael múltjával és 

hőseivel. Nemcsak az írások formálták, 

„gyúrták össze” az egyes alakokat, hanem 

azok is hatással voltak számos korai zsidó 

írásra és későbbi szövegmagyarázatra. Vedd 

és olvasd!

Szabó Miklós Xavér OFM

Donald W. Parry – Stephen D. Ricks – And-

rew C. Skinner (eds.): The Prophetic Voice at 

Qumran. The Leonardo Museum Conference 

on the Dead Sea Scrolls, 11–12 April 2014, Brill, 

Leiden – Boston, 2017, 204 pages. A Studies 

on the Texts of the Desert of Judah sorozat 120. 

tagja. ISBN 978-90-04-34978-0 (kemény kö-

tésben); ISBN 978-90-04-34979-7 (e-book)

Ez a könyv, amely egy konferencia anya-

gát gyűjtötte össze, szembe megy azzal az 

általánosan képviselt nézettel, hogy a Má-

sodik Szentély korában a prófétatság lelke 

kihunyt vagy szunnyadt volna, és rámutat, 

hogy a szóban forgó időszakban valódi volt 

prófétai tevékenység, még akkor is, ha az 

különbözött a fogság előtti próféciától és „a 

szövegek inspirált interpretációját” jelentet-

te (William Schniedewind).

A szerzők között a következő kutatókat 

találjuk: Ida Fröhlich (The Prophetic Voice 

in the Qumran Pesharim), Matthew J. 

Grey (Priestly Divination and Illuminating 

Stones in Second Temple Judaism),  David 

Joseph Larsen (Exegete as Prophet? 

Qumran Methods of Receiving Revelation 

for Pesher Interpretation), Donald W. 

Parry (Artificial Forms in the Great Isaiah 

Scroll [1QIsaa]), Dana M. Pike (The Word of 

the Lord and the Teacher of Righteousness in 

the Qumran Texts), Joshua M. Sears (False 

Prophets as a Construction of Authority 

at Qumran), Emanuel Tov (Were Early 

Hebrew Scripture Texts Authoritative?), 

Eugene Ulrich (The Prophet Isaiah At 

Qumran), James C. VanderKam (Jubilees 

as Prophetic History).

A Második Szentély időszakának „pró-

fétái” az ősi próféták örököseinek tartot-

ták magukat, és tevékenységüket az ősi 

prófetikus tapasztalat kortárs megnyilvá-

nulásának és kinyilatkoztató exegézisnek 

tekintették (Alex P. Jassen).

Akit érdekel a prófétaság kérdése, annak 

nem hiányozhat polcáról vagy e-book olva-

sójáról ez a könyv.

Szabó Miklós Xavér OFM

Binyamin Y. Goldstein – Michael Segal – 

George J. Brooke (eds.): Hā-ʾîsh Mōshe. 

Studies in Scriptural Interpretation in the Dead 

Sea Scrolls and Related Literature in Honor of 

Moshe J. Bernstein, Brill, Leiden – Boson, 

2018, I–XIX + 399 pages. A Studies on the 

Texts of the Desert of Judah sorozat 122. tag-

ja. ISBN 9789004355729 (e-book). ISBN 

9789004354685 (kemény kötésben).

A 70 éves Moshe J. Bernstein tiszteleté-

re összeállított tanulmánykötet 19 írást tar-

talmaz, valamennyi a holt-tengeri tekercsek 
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és kapcsolódó irodalmának bibliaértelmezé-

se körül forog.

A tisztelgő kötet szerzői között talál-

juk a következő kutatókat és tanulmá-

nyaikat: Martin G. Abegg, Jr. (Writing 

a Descriptive Grammar of 4Q252: The 

Noun Phrase), Joseph L. Angel (A Newly 

Discovered Interpretation of Isaiah 40:12–

13 in the Songs of the Sage), Abraham J. 

Berkovitz (Missing and Misplaced? 

Omission and Transposition in the Book of 

Jubilees), George J. Brooke (Hot at Qumran, 

Cold in Jerusalem: A Reconsideration of 

Some Late Second Temple Period Attitudes 

to the Scriptures and their Interpretation), 

Devorah Dimant (The Interpretation of 

Ezekiel in the Hodayot), Yaakov Elman – 

Mahnaz Moazami (The Quantification 

of Religious Obligation in Second Temple 

Judaism – And Beyond), Steven D. Fraade 

(The Temple Scroll as Rewritten Bible: When 

Genres Bend), Richard Hidary (Hellenism 

and Hermeneutics: Did the Qumranites and 

Sadducees Use qal va-ḥomer Arguments?), 

John I. Kampen (The Puzzle of Torah and 

the Qumran Wisdom Texts), Armin Lan-

ge (An Interpretative Reading in the Isaiah 

Scroll of Rabbi Meir), Daniel A. Machiela 

(„Wisdom Motifs” in the Compositional 

Strategy of the Genesis Apocryphon [1Q20] 

and Other Aramaic Texts from Qumran), 

Tzvi Novick (On the Paucity of Biblical 

Exemplars in Sectarian Texts), Lawrence 

H. Schiffman (The Mikhbar in the Temple 

Scroll), Michael Segal (Harmonization 

and Rewriting of Daniel 6 from the 

Bible to Qumran), Emanuel Tov (The 

Textual Base of the Biblical Quotations 

in Second Temple Compositions), James 

C. VanderKam (From Genesis to Exo-

dus in the Book of Jubilees), Sidnie White 

 Crawford (Deuteronomy in the Temple 

Scroll and Its Use in the Textual Criticism of 

Deuteronomy), Molly M. Zahn (Exegesis, 

Ideology, and Literary History in the Temple 

Scroll: The Case of the Temple Plan), 

Shlomo Zuckier (The Neglected Oaths 

Passage [CD IX:8–12]: The Elusive, Allusive 

Meaning).

A gazdag Festschrift a bibliaértelmezés 

dimenzióit csillantja fel az Olvasó előtt. Jó 

szívvel ajánljuk tanulmányozását!

Szabó Miklós Xavér OFM

Marcello Fidanzio (ed.): The Caves of 

Qumran. Proceedings of the International 

Conference, Lugano 2014, Brill, Leiden – Bos-

ton, 2016, I–XV + 361 pages. A Studies on the 

Texts of the Desert of Judah sorozat 118. tagja. 

ISBN 9789004316492 (keménykötésben). 

ISBN 9789004316508 (e-book).

A kötetben szereplő 18 tanulmány a To-

pográfia; Kéziratok; Más tárgyi leletek, Krono-

lógia – funkciók – kapcsolódási pontok, Rövid 

tanulmányok témája köré csoportosul. Az 

írások előnye, hogy gyakran figyelmen kí-

vül hagyott részletekre összpontosítanak, 

főleg az anyagi kultúrára, amely a korábbi 

kutatásokban nem kapott elég figyelmet. 

Az új technológiák is új utakat nyitottak: 

mert eddig ki figyelt fel a pollengyűjtemé-

nyekre, a textíliák szerkezetére, az anyagok 

archeometriai profiljára, az állati vagy növé-

nyi maradványok kémiai összetételére? 

A következő szerzők tollából olvas-

hatunk írásokat: Joan E. Taylor (The 

Qumran Caves in their Regional Context: 

A Chronological Review with a Focus on 
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Bar Kokhba Assemblages), Jean-Baptiste 

Humbert (Cacher et se cacher à Qumrân: 

grottes et refuges. Morphologie, fonctions, 

anthropologie), Florentino García 

Martínez (The Contents of the Manuscripts 

from the Caves of Qumran), Charlotte 

Hempel (The Profile and Character of 

Qumran Cave 4Q: The Community Rule 

Manuscripts as a Test Case), Emanuel 

Tov (Scribal Characteristics of the Qumran 

Scrolls), Emile Puech (La paléographie 

des manuscrits de la mer Morte), Jolanta 

Młynarczyk (Terracotta Oil Lamps 

 [Roland de Vaux’s Excavations of the 

Caves]), Mireille Bélis (The Unpublished 

Textiles from the Qumran Caves),  Dennis 

Mizzi (Miscellaneous Artefacts from the 

Qumran Caves: An Exploration of their 

Significance), Yonatan Adler (The 

Distribution of Tefillin Finds among the 

Judean Desert Caves), Mladen Popović 

(When and Why Were Caves Near Qumran 

and in the Judaean Desert Used?), Jodi 

Magness (The Connection between the 

Site of Qumran and the Scroll Caves in 

Light of the Ceramic Evidence), Jürgen 

K. Zangenberg (The Functions of the 

Caves and the Settlement of Qumran: 

Reflections on a New Chapter of Qumran 

Research), Sidnie White  Crawford (The 

Inscriptional Evidence from Qumran and its 

Relationship to the Cave 4Q Documents), 

Bruno Callegher (The Coins of Khirbet 

Qumran from the Digs of Roland De Vaux: 

Returning to Henri Seyrig and  Augustus 

Spijkerman), Gregory L. Doudna 

(Dating the Scroll Deposits of the Qumran 

Caves: A Question of Evidence), Mariusz 

Burdajewicz (History of the „Qumran 

Caves” in the Iron Age in the Light of the 

Pottery Evidence), Marcello Fidanzio – 

Jean-Baptiste Humbert (Finds from the 

Qumran Caves: Roland de Vaux’s Inventory 

of the Excavations [1949–1956]).

A tanulmányok olvasásával újra beme-

hetünk a holt-tengeri barlangokba és kiváló 

idegenvezetésben lesz részünk! Tolle lege!

Szabó Miklós Xavér OFM

Lorenzo DiTommaso – Matthias Henze 

– William Adler (eds.): The Embroidered 

Bible. Studies in Biblical Apocrypha and 

Pseudepigrapha in Honour of Michael E. Sto-

ne, Brill, Leiden – Boston, 2018, I–XLVI + 

1054 pages. A Studia in Veteris Testamenti 

Pseudepigrapha sorozat 26. tagja. ISBN 

9789004357211 (e-book). ISBN 9789004355880 

(keménykötésben).

A kötet 41 tanulmányt és 6 méltató írást 

tartalmaz főleg az Ószövetséghez kapcsoló-

dó pszeudepigráf írások és azok nagy nyelvi 

mezőt átölelő (arab, örmény, óbulgár, kopt, 

óangol, etióp, középkori francia, örmény, 

ónémet, koiné és bizánci görög, héber, óír, 

klasszikus és középkori latin, szláv és szír) 

recepciójának témájában. A kötetadó cím az 

Ünnepelt szókifejezése: „hímzett Biblia”, hi-

szen az évszázadok során a szentnek tartott 

írásokat az egyes kultúrákban kibővítették, 

átdolgozták, kiegészítették és értelmezték, 

és valóban színes szőttesként vehetjük ke-

zünkbe.

A tanulmányok szerzői között a követ-

kező kutatókat találjuk: William Adler 

(The Story of Abraham and Melchizedek 

in the Palaea Historica), Daniel Anlezark 

(The Trilingual titulus crucis Tradition 

in Oxford, Bodleian Library, Hatton 
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20), Cyril Aslanov (Armenian before 

Grabar: The Emergence of the Historically 

Attested Language in the Shadow of 

the Contact with Non-Indo-European 

Languages),  Florentina Badalanova 

Geller (Slavonic Redactions of the 

Apocryphal Homily of John Chrysostom 

on How Archangel Michael Defeated 

Satanail: Some Considerations), Barbara 

Baert (Revisiting Seth in the Legend of 

the Wood of the Cross: Interdisciplinary 

Perspectives between Text and Image), 

Ryan Bailey (Greek Manuscripts of the 

Testament of Solomon in the Biblioteca 

Apostolica Vaticana), Richard Bauckham 

(Apocryphon of Ezekiel Fragment 3: 

Meaning and Reception), Christfried 

Böttrich (The Patriarch and His Manifold 

Descendants: Jacob as Visionary between 

Jews and Christians in the Apocryphal 

Ladder of Jacob), Sebastian Brock 

(The Small/Young Daniel Re-Edited), 

 Dylan M. Burns (Judges of the Moon 

and Stars: More Material Shared between 

Zostrianos (NHC VIII,1) and The Untitled 

Work in the Bruce Codex),  Valentina 

Calzolari (Notes sur le Martyre de 

Barthélemy arménien inédit conservé 

dans le ms. 7853 du Matenadaran), John 

Carey (The Ever-new Tongue: the Short 

Recension), S. Peter Cowe (Prolegomena 

to a New Edition of the Armenian Version 

of Paraleipomena Jeremiou), Lorenzo 

DiTommaso (The Penitence of Solomon 

[De Penitentia Salomonis]), Vicente 

Dobroruka (The Christian Conversion 

of Pagan Figures in Late Antique Oracles), 

Betsy Halpern Amaru (Calendar 

Dates in the Book of Jubilees), David 

Hamidovič (The Architextualization of 

the Qumran Community), Brandon W. 

Hawk („Omnis piger propheta est”: An 

Apocryphal Medieval Proverb), Brandon 

W. Hawk (New Sources for the Armenian 

Commentary on Genesis Attributed to 

Ephrem), Martin Heide (The „Rest of the 

Words of Baruch” in the Ethiopic Tradition: 

Introduction, Collation, and Translation 

of Paralipomena Jeremiae 1–2), Matthias 

Henze (Seeing the End: The Vocabulary of 

the End Time in Syriac Apocalypse of  Daniel 

13), Miriam Lindgren Hjälm (The Hazy 

Edges of the Biblical Canon: A Case Study of 

the Wisdom of Solomon in Arabic), Anna 

Kharanauli – Natia Chantladze (Oi 

Alloi or Lost Anonymous Literary Editions 

of Sirach Preserved in the Georgian and 

Armenian Translations), Robert A. Kraft 

(Moses and Ethiopia: Old Scripturesque 

Traditions behind Josephus, Ant. 2.238–253), 

Alexander Kulik (“May You Be Written 

and Sealed …”: On the Celestial Anointment 

and the „Seal” of Yom Kippur), Liv Inge-

borg Lied – Matthew P. Monger (Look 

to the East: New and Forgotten Sources of 

4Ezra), Grant Macaskill (The Adam 

Traditions and the Destruction of Ymir in 

the Eddas), Johannes Magliano-Tromp 

(Mundus origo: A New Edition of Sibyl-

la maga [5th–9th Century]), Anissava 

Miltenova (Apocalypsis Johannis 

apocrypha quarta [4 Ap. Apoc. John] in the 

Slavonic Tradition), Sergey Minov (Bar 

Sarōšway on Melchizedek: Reception of 

Extra-Biblical Material in the East-Syrian 

Tradition of Scriptural Exegesis), Juan 

 Pedro Monferrer-Sala (The Testament 

of Adam in Arabic Dress: Two Coptic-Arabic 
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Witnesses of the Narrative Type ‘b’), Brian 

Murdoch (Medieval Biblical Hermeneutics 

and the Reception of the Penance of Adam 

and Eve in Western European Vernaculars), 

Andrei A. Orlov (Unveiling the Face: The 

Heavenly Counterpart Traditions in Joseph 

and Aseneth), Anders Klostergaard 

Petersen (Narratio Ioseph: A Rarely 

Acknowledged Coptic Joseph Apocryphon), 

Zaroui Pogossian – Sergio La Porta 

(Apocalyptic Texts, Transmission of Topoi, 

and Their Multi-Lingual Background : The 

Prophecies of Agat’on and Agat’angel on 

the End of the World), Jacques T.A.G.M. 

van Ruiten (The Book of Jubilees in 

the Maṣḥafa Milād and the Maṣḥafa 
Bərhān), James R. Russell (From Parthia 

to Robin Hood: The Epic of the Blind 

Man’s Son), Xavier-Laurent Salvador 

– Céline Guillemet-Bruno (L’introduction 

du Cantique des Cantiques dans la Bible 

historiale: de l’écriture de l’histoire à la 

pensée littéraire dans la traduction biblique), 

Carlos A. Segovia (An Encrypted Adamic 

Christology in the Qur’ān? New Insights on 

Q 15:29, 21:91, 38:72, and 66:12), Meredith 

J.C. Warren (Human and Divine Justice 

in the Testament of Abraham), Charles D. 

Wright (De plasmatione Adam).

Gazdag, sokszínű köszöntőkötetet tar-

tunk a kezünkben, amit érdemes fellapozni 

és tanulmányozni!

Szabó Miklós Xavér OFM

Andrew R. Krause: Synagogues in the Works 

of Flavius Josephus. Rhetoric, Spatiality, and 

First-Century Jewish Institutions, Brill, Leiden 

– Boston, 2017, I–XIV + 265 pages. Az Ancient 

Judaism and Early Christianity sorozat 97. kö-

tete. ISBN 9789004341821 (keménykötés), 

ISBN 9789004342040 (e-book).

A szerző a zsinagóga helyét vizsgál-

ja Josephus Flavius kulturális és „térbeli” 

retoriákájában. Krause szerint Josephus a 

zsinagógák intézményét a Templom utáni, 

pán-diaszpórikus judaizmus fontos eleme-

ként ábrázolja. Olyan „szupralokális” gyü-

lekezési helynek tekinti a zsinagógát, ahol 

a zsidók világszerte összejöhetnek, hogy 

ott szokásaikat, törvényeiket gyakorolják 

és továbbadják a jeruzsálemi templom és 

a nemzeti függetlenség elvesztése után is. 

Korábbi munkájában Josephus (A zsidó há-

ború) a zsinagógákat helyi templomokként 

ábrázolja, hogy elítélje azokat a zsidó felke-

lőket (Giszkalai János és követőit), akik meg-

szentségtelenítették azokat. Mindeközben 

foglalkozik az első zsinagógák jellegével, az 

épületre és az összegyülekezésre használatos 

szókinccsel, a zsinagógában végzett tevé-

kenységekkel, szerepkörökkel, a zsidó-római 

kapcsolatokkal. Tárgyalja, hogyan született 

meg a zsinagóga intézménye, és a térelméle-

tek kapcsán foglalkozik a zsinagógai térrel is. 

A Studia Biblica Athanasiana 16 (2015) számá-

ban két zsinagógás tanulmányt is közöltünk 

Pietro A. Kaswalder OFM tollából (a 

95–179. oldalakon). Krause tanulmánya le-

bilincselő és valóban előremutató. Jó szívvel 

ajánljuk tanulmányozását!

Szabó Miklós Xavér OFM

C. D. Elledge: Resurrection of the Dead in 

Early Judaism, 200 BCE-CE 200, Oxford, 

Oxford University Press, 2017, xiii + 253 pp. 

ISBN 9780199640416. £65.00

Ez a kötet a holtak feltámadásának taní-

tását vizsgálja a korai zsidóság korszakában. 
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A szerző – akinek vonatkozó, a halál utáni 

élet koncepcióját tárgyaló izgalmas könyve 

2006-ban jelent meg Tübingenben – a fel-

támadás eszméjét tükröző legkorábbi zsidó 

hagyományokat veszi nagyító alá, amelyek 

megalapozzák az ábrahámi vallások később 

konzekvens rendszert öltő hitét a feltáma-

dásban. Elledge gazdag szöveganyaggal 

dolgozik; könyvének egymást követő fe-

jezetei azt bizonyítják, hogy nem csak a 

késő-ószövetségi irodalom, az apokrif és 

pszeudepigráf könyvek vagy a qumráni 

könyvtár anyagában mozog otthonosan, ha-

nem biztonsággal nyúl az ókeresztény kor, 

és a rabbinikus irodalom hagyományaihoz 

is. Hangsúlyozza, hogy ebben a korszakban 

egyáltalán nem lehet egységes doktrínáról 

beszélni, a zsidóság különböző csoportosu-

lásai szabadon reflektáltak erre az újonnan 

felmerült témára, ahogyan ezt az evangéliu-

mok is szépen példázzák. A könyv felépítése 

tematikus: az első hat fejezet összehasonlí-

tó jellegű, érinti a definíciókat, a tematikus 

változatosságot, az eszme eredetét és kon-

textusait, legitimációját, tagadását, össze-

kapcsolását a halhatatlanság fogalmával. A 

három záró fejezet nagy jelentőségű szöveg-

csoportokat elemez: a Virrasztók könyvét, a 

holt-tengeri tekercseket, és Flavius Josephus 

műveit.

Xeravits Géza

4. Régészet

Yana Tchekhanovets: The Caucasian 

Archaeology of the Holy Land Armenian, 

Georgian and Albanian Communities between 

the Fourth and Eleventh Centuries CE, Brill, 

Leiden – Boston, 2018, I–XXIV + 307 pages. 

A Handbook of Oriental Studies sorozat 123. 

tagja. ISBN 978-90-04-36224-6 (keménykö-

tés). ISBN 978-90-04-36555-1 (e-book).

A könyv ígéretes témával jelentkezik: 

az örmény, grúz és kaukázusi albán ke-

resztények azon irodalmi, epigráfiai és 

régészeti bizonyítékait vizsgálja, amelye-

ket korábban nem publikáltak, vagy ép-

pen felülvizsgálatra szorultak. A szerző 

feltárja az említett keresztény közösségek 

helyzetét az ókori Palesztinában, és az 

irodalmi, anyagi kultúrán keresztül igyek-

szik megérteni az egyes egyházak közötti 

interakciókat. Az irodalmi források (kró-

nikák, egyházi dokumentumok, szentföl-

di leírások, életrajzok) vizsgálata után az 

örmény és a grúz közösségek régészeti bi-

zonyítékait veszi számba. Ezután azokat a 

kéziratokat vizsgálja, amelyek a bizánci és 

a korai iszlám időszakában keletkeztek a 

Szentföldön és gazdag információs forrá-

sok az örmények, grúzok és albánok nyel-

vének, irodalmának és liturgiájának vizs-

gálatában. A régészeti leletek összetett 

képet mutatnak. Az rendkívül érdekes 

könyv olvasásával bepillantást nyerhe-

tünk a dogmaitikai vitákba és a szerzete-

sei hagyományokba is. Tchekhanovets 

munkája az első lépés a Szentföld kauká-

zusi régészetenek irányában. A szerzőnő 

következtetései előre mutatóak és kitöltik 

a hiányosságokat. Jó szívvel ajánljuk a 

Szentföld szerelmeseinek!

Szabó Miklós Xavér OFM

D. T. Potts (ed.): The Oxford Handbook 

of Ancient Iran, Oxford, Oxford Uni-

versity Press, 2017, xxx + 1021 pp. ISBN 

9780190668662 £137.50
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Az iráni civilizáció hatása az Ószövetség-

re nagy jelentőségű. A tekintélyes Oxford 

Handbooks sorozat vonatkozó kötete az 

őskőkortól az iszlám hajnaláig tekinti át a 

régió történetét és kultúráját. Folyóiratunk 

olvasói számára leginkább az 5–7. részek le-

hetnek lényegesek, melyek az Akhaimenida 

kortól kezdve a Szeleukida és Arszakida di-

nasztiák idején át egészen a Szászánidákig 

vizsgálják Perzsiát. Utóbbi két korszak első-

sorban a perzsa fennhatóság alatt levő zsidó 

diaszpóra helyzete miatt fontos, míg az első 

kettő esetében a palesztinai történések az ér-

dekesebbek. A kötet tanulmányai nem csu-

pán historiográfiai érdeklődésűek, hanem 

érzékenyek kultúrtörténeti folyamatokra is, 

érintve a vallás, a nyelv, a politikai ideológia 

és a művészetek területeit. A kötet gazdag 

képanyaga jól segíti a tárgyalt kérdések vi-

zualizálását. Összességében, a Cambridge 

History of Iran óta nem született ilyen alapos 

feldolgozása a régi Perzsiának.

Xeravits Géza
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Sokszor és sokféle módon…
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