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A  biblikus  szakemberek  számára  ismert  Paul  Billerbeck‐nek  a  rab‐
binikus irodalom fényében írt kommentárja az Újszövetséghez. Mivel 
ez máig érvényes  információkat  tartalmaz, de  idejétmúlt, készülőben 
van  az  új  kiadás.1  Az  Újszövetséggel  foglalkozó  tudósok  szintén 
ismerik  Joachim  Jeremias  Jeruzsálem  Jézus  idejében  című  könyvét,2 
amely  fő  forrásként  a Talmudot  idézi,  viszont  csak  kevesen  tudnak 
Samuel  Krauss  Talmudi  archeológia  c.  könyvéről,3  amelyben  nagyon 
sok történelmi információ található. 

 
* „Rabbinic Literature as a Historical Source  for  the Study of  the Gospels’s Back‐

ground”, in Liber Annuus 52 (2002), 217–46. Fordította: Szabó Xavér OFM. 
1  H.  Strack  és  P.  Billerbeck,  Kommentar  zum  Neuen  Testament  aus  Talmud  und 

Midrasch  (6 kötet; München: Beck,  1922–61).  (A  fordító megjegyzése: Billerbeck mun‐
kájának revízióját  többek között  Jacob Neusner, Bruce Chilton, valamint a  jeruzsálemi 
Héber Egyetem Orion Center intézete végzi.) 

2 J. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, 1923 (angolul: Jerusalem in the time of Jesus, 1969). 
3 S. Krauss, Talmudische Archäologie, I‐III, Hildesheim 1966. 
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A múltban nagyon sokat  tettek azért, hogy hangsúlyozzák a  rab‐
binikus  irodalom  történelmi  forrás  jellegének  fontosságát  az Újszö‐
vetség  hátterének  tanulmányozásához,  manapság  számos  exegéta 
továbbra  is szkeptikus: úgy tekintenek a rabbinikus hagyományokra, 
hogy azok későiek és polemikusak. A módszer hiánya sokak számára 
megnehezíti  annak  igazolását,  hogy mely  hagyományoknak  vannak 
korai  gyökerei,  továbbá  a párhuzamok  kritikátlan  keresése  a vallás‐
történeti iskolának számos munkáját rontotta le. 

Nemrégiben  David  Neuhaus  Zsidó‐keresztény  ideológia  és  zsidó‐
keresztény  párbeszéd:  Történelem  és  teológia  című  cikkében  komolyan 
bírálta  azokat  a  tudósokat,  akik  a  rabbinikus  forrásokat használják.4 
Neuhaus szerint a rabbinikus zsidóság nem képes magyarázatot adni 
a  Jézus  korabeli  zsidóságra,  amely  közel  állt  az  Ószövetséghez.  A 
kereszténység teljes szakítást jelent a zsidósággal, és valami újat jelenít 
meg.5 Ez az álláspont Arcand Paul véleményét osztva tagadja,6 hogy a 
szóbeli  tan  ismert  lenne a Biblia néhány könyvében,  illetve  Josephus 
Flavius írásaiban. A Pápai Biblikus Bizottság legutóbbi dokumentuma 
viszont elismeri, hogy az Újszövetségben zsidó  írásértelmezési mód‐
szereket használtak.7

Mielőtt hozzákezdenénk témánk tárgyalásához, a használatos sza‐
vak rövid meghatározásával kell kezdenünk. A rabbinikus  irodalmat 
a Misna, a Tószefta és a két Gemára: a  tannaiták és amórák korának 
midrás‐halakhája  és hagádája  alkotja. Tartalmaz halákhikus  (jogi)  és 
haggádikus  (etikai  és  elbeszélő)  szövegeket, amelyek különböző  iro‐
dalmi  formákkal  élnek: homíliák, példázatok, költői  töredékek, kita‐
lált történetek, népi és más mondások. 

 
4 D. Neuhaus, „L’idéologie  judéo‐chrétienne et  le dialogue  juifs‐chrétiens”,  in RSR 

85/2 (1997) 249–76. 
5 „A  jelenlegi zsidóság keresztény szempontból való megértése nem támaszkodhat 

a Názáreti Jézus feltételezett zsidóságára, mert a Jézus korabeli zsidóság a szóbeli és az 
írásbeli tan (’két Tóra’) bizonyságánál korábbi. Szükséges megemlítenünk, hogy a mo‐
dern  szentírásmagyarázat kezdete óta voltak olyan próbálkozások,  amelyek  Jézust  és 
tanítványait  a  rabbinikus  zsidók  kategóriájába  sorolták,  arra  használva  a  rabbinikus 
írásokat, hogy az első század mindennapjait rekonstruálják. Ennek eredménye az  idő‐
számításunk  szerint  70  utáni  zsidóságnak  téves  kivetítése  a  Templom  70‐es  lerom‐
bolását megelőző zsidóságra… Jézusnak és tanítványainak a Törvényre, az isteni kinyi‐
latkoztatásra és az Izrael kiválasztására vonatkozó kérdése az első század zsidóságának 
kontextusában  fogalmazódik meg. A  rabbik kérdései más korból valók. A  történelem 
Jézusát saját korába kell visszahelyeznünk, hogy  felfoghassuk azt az újdonságot, amit 
tanítványai számára  jelentett, amikor azok Krisztusként  ismerték  fel  őt. Ebben a  felis‐
merésben a kereszténység szakítást jelent az őt megelőző zsidó vallással” (254–55). 

6 A. Paul, „Les faux jumeaux”, Esprit 162 (1990) 125. 
7 Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, Città del Vaticano 2001. 
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Amikor „történelemről” vagy „történelmi  forrásokról” beszélünk, 
az első században nem könnyű ezekre a fogalmakra definíciót találni.8 
A modern  történészek mindig valamilyen hagyományt követnek, az 
egyik  tudós a korszak szellemi  forrásait hangsúlyozza, míg mások a 
társadalom vagy a gazdaság leírására helyezik a hangsúlyt. Josephus 
Flavius  számára —  akit  az  első  század  par  excellence  történészének 
tekintenek —  a  történelem  a  tények  interpretációját  jelenti,  semmint 
magukat a tényeket.9 Még a Bibliában a történelem az üdvösség törté‐
netét  jelenti,  a  rabbinikus  irodalomnak  nem  állt  szándékában,  hogy 
precíz módon elbeszélje a zsidók történelmét. A zsidó történelem szá‐
mos eseménye annak értelmezésével együtt jelenik meg homíliákban, 
mint például a Templom lerombolása vagy a Bar‐Kokhba felkelés. Ha 
a rabbik szükségesnek  látták, hogy hivatkozzanak a  történelemre, az 
Írások kontextusában  tárgyalták  azt. Ha vértanúk  történetét  akarták 
elbeszélni, belefoglalták azokat exegézisükbe. A  tannaiták és amórák 
történelmi beszámolói a halakhák és midrások közé voltak  tűzdelve. 
A rabbik nem tartották szükségesnek, hogy egy egész könyvet írjanak 
egy nagy tudós vagy egy nászi életéről. Csak foszlányok és történetek 
töredékei maradtak  fenn, ezek közül az  egyik klasszikus, R. Eleazar 
Ben Simon története, amely a Pesziqta de Rav Kahana, Piszka 2 midrás‐
ban  található. A  palesztinai  bölcsek megpróbálták  kreativitásukat  a 
szóbeli  tan  határai  közé  szorítani. Maga  az  írás  korlátozott  volt,  ha 
éppen nem tilos, és a rabbik azon voltak, hogy kreativitásukat a meg‐
engedett  formák medrébe  tereljék. Különböző  időszakok halákhikus 
döntései vagy nézeteltérésben  lévő  iskolák  is  ismertek. A  rabbinikus 
hagyomány különböző szintekről és sok nemzedékből hozza anyagát. 
Ebbe nem  tartozik bele az a  fajta politikai vagy  földrajzi  történelem, 
amely megtalálható a görög‐római történetírásban vagy a Makkabeu‐
sok könyvében. Viszont bőséges információt tartalmaz a Templomról, 
a zsinagógáról, a bét midrás‐ról, a bölcsek életéről, valamint Izrael és a 
diaszpóra kapcsolatairól. 

A  rabbinikus  források  tanulmányozásának mellőzése azt eredmé‐
nyezte, hogy a zsidó és újszövetségi  reáliák egy hellenista  formához 
igazodtak. A közelmúltban érkezett válasz erre a mellőzésre. Elég  itt 
megjegyeznünk, hogy az exegézisben a Third Quest‐nek (vagyis a tör‐
téneti  Jézus‐kutatás  harmadik,  jelenlegi  szakaszának)  nevezett  új 
irányzat alapelvként ismeri el, hogy az evangéliumban minden kis in‐
formáció, amely visszanyúlik a zsidóságba, a történetiség kritériumát 

 
8 A qumráni közösségnek, a Liber antiquitatum biblicarum szerzőjének, valamint az 

apokaliptikus mozgalom mindegyikének megvolt a saját történelem‐definíciója. 
9 C. Saulnier, „Flavius Josèphe: Apologiste de Rome pour servir l’histoire juive”, in 

A. Kasher et al., Greece and Rome in Eretz Israel, Jerusalem 1990, 84–91. 
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nyújtja.10  Szem  előtt  kell  tartanunk,  hogy  a  „történelem”  a  görög 
nyelvben hasonló jelentéssel bír, mint a „midrás” a héberben, ami azt 
jelenti: tudakozódás, kutatás. 

Itt most nem azokkal a szövegekkel fogunk foglalkozni, amelyek a 
rabbinikus  irodalomban  Jézusról  vagy  a  minnim‐ről  szólnak, mivel 
ezeket egy másik cikkben már tanulmányoztuk,11 most csupán az Új‐
szövetség történelmi környezetét vesszük számításba. 

I. A MÓDSZER 

Amikor a rabbinikus irodalommal, mint történelmi forrással foglalko‐
zunk,  az  alapvető  nehézség:  a  módszer.  Hogyan  járjunk  el,  hogy 
elkerüljük az apologetikát és a hitetlenséget? Először  is, a rabbinikus 
írásokkal úgy kell bánni, mint tout court irodalommal, ami azt  jelenti, 
hogy  a  történet‐kritikai módszert  a  rabbinikus  szövegekre  is  alkal‐
mazni kell. Az irodalomkritikát meg kell előznie a történet‐kritikának. 
A  rabbinikus  irodalom  esetében  a  szövegkritika  továbbra  is komoly 
nehézség. A rabbinikus kutatásoknak nagy szüksége van a szövegek 
kritikai kiadására. Eddig a rabbinikus szövegeknek csupán egy része 
jelent meg kritikai kiadásban.12 Másodszor, a rabbinikus irodalomban 
is van szinoptikus‐kérdés, hiszen ugyanannak az eseménynek külön‐
böző változatai  léteznek. Harmadszor, amikor megpróbáljuk megha‐
tározni a szövegek keletkezési idejét, a kutatók különböző lehetőségek 
közül  választhatnak,  különösen  az  apokrif  iratok  és  az  újszövetségi 
hagyományok  összehasonlításakor.13  Végül,  de  nem  utolsósorban, 

 
10 G. Segalla, „Alla  luce della »Third Quest«”, Nunzium 4  (2000. november) 84; D. 

Marguerat, „La troisième quête du Jésus de l’histoire”, RSR 87 (1999) 397–421. 
11 „Les sources rabbiniques sur  le  judéo‐christianisme”, megjelenés előtt. [Az emlí‐

tett  tanulmány azóta megjelent:  in A. Pitta, Il giudeo‐cristianesimo nel I e II sec. d.C., Bo‐
logna 2003, 123–69 — a fordító megjegyzése.] 

12 A következők könyveknek létezik kritikai kiadása: Mekilta de R. Ismael, és Mekilta 
de R. Simon, Szifra, Szifre, GenR és LevR, Pesziqta de Rav Kahana, Pesziqta rabbati, Tanhuma. 
A  Lieberman  által  publikált  Tószefta  kritikai  kiadása  jelentősen  hozzájárult  a  tudo‐
mányos élethez. A Talmud Babli müncheni kéziratát már Németországban publikálták. 
A többi traktátushoz a legjobb kéziratokat kell idézni. A Misna szempontjából Kaufman 
kéziratát tartják legjobbnak. Figyelembe kell még vennünk az olasz geniza ismert prob‐
lémáját  is.  Ld. M.  Perani  tanulmányát:  “I manoscritti  ebraici  della  „Genîza  italiana”: 
Frammenti  di  una  tradizione  sconosciuta  del  Sefer  ha‐Sorasîm  di  Yônâ  ibn Ganah”, 
Sefarad 53 (1993) 103–42. 

13 R. Bloch, „Note méthodologique pour l’étude de la littérature rabbinique”, RSR 43 
(1955)  194–227;  B.  Gerhardsson,  Memory  and  Manuscript.  Oral  Tradition  and  Written 
Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity, Uppsala 1961, 85; R. Mayer, „Zum 
sachgemässen Verstehen  talmudischer Texte”,  in Abraham unser Vater. Fest. O. Michel, 
Leiden 1963, 346–55;  J.  Jeremias, „Paulus als Hillelit”,  in E.E. Ellis és M. Wilcox  (ed.), 
Neotestamentica  et Semitica, Edinburgh 1969; A. Goldberg, „Die  funktionale Form Mid‐
rasch”, FJB 2 (1974) 1–38; „Entwurf einer formanalytischen Methode für die Exegese der 



A RABBINIKUS IRODALOM MINT TÖRTÉNELMI FORRÁS  97

egynémely esetben a régészet  is megerősítheti a rabbinikus  irodalom 
által nyújtott információ történelmi dimenzióját. 

Érdekes  lenne  összevetni  a  rabbinikus  irodalmat  az  egyházatyák 
írásaival,  különösen  a Mekiltát  Jusztinosz  dialógusával  (Párbeszéd  a 
zsidó  Trifónnal),  vagy Órigenészt  Rabbi  Johanannal.  Ez  azonban  azt 
jelenti, hogy a rabbinikus szövegeket, különösen a tannaiták szövegeit 
és az egyházatyák irodalmát kell először tanulmányozni, mindegyiket 
külön‐külön, és kritikával.14

 
rabbinischen Traditionsliteratur”, FJB  5  (1977)  1–41;  „Das  schriftauslegende Gleichnis 
im Midrasch”, FJB  9  (1981)  1–90;  „Distributive und Kompositive Formen. Vorschläge 
für die Descriptive Terminologie der Formanalyse  rabbinischen Texte”, FJB  12  (1984) 
147–53; „Form‐Analysis of Midrashic Literature as Method of Description”, JJS 36 (1985) 
159–74; D.W. Halivni, „Contemporary Methods of the Study of Talmud”, JJS 30 (1979) 
192–201; K.H. Regenstorf,  „Grundsätzliche und methodische Überlegungen  zur Bear‐
beitung von rabbinischen,  insbesondere  tannatischen Texten”, Theo 1  (1967) 76–87; M. 
Smith, „On the Problem of Method  in the Study of Rabbinic Literature”, JBL 92 (1973) 
112–13; W.S. Towner, „Form Criticism of Rabbinic Literature”, JJS 24 (1973) 101–18; E. 
Wiesenberg, „Observations on Method in Talmudic Studies”, JSS 11 (1966) 16–36. H.L. 
Strack és G. Stemberger, Introducción a  la  literatura talmúdica y midrásica, Valencia 1988; 
A.J. Saldarini, „Form Criticism of Rabbinic Literature”, JBL 96 (1977) 257–74; P. Capelli, 
“Sullo  status  quaestionis  nella  ricerca  sulla  ’letteratura’  rabbinica.  Riflessioni metodo‐
logiche in margine ad una polemica recente”, Henoch 13 (1991) 349–63; G. Vermes, „The 
Impact of the Dead Sea Scrolls on the Study of the New Testament”, JJS 27 (1976) 107–
16;  „Jewish  Studies  and New  Testament  Interpretation”,  JJS  31  (1980)  1–17; A. Díez 
Macho,  „Derás  y  exégesis  del Nuevo  Testamento”,  Sef  35  (1975)  37–89.  „Targum  y 
Nuevo Testamento”,  in Mélanges Eugène Tisserant, Città del Vaticano  1964,  153–85; El 
Targum. Introducción a las traducciones aramaicas de la Biblia, Barcelona 1972; M. Gertner, 
„Midrashim  in  the  New  Testament”,  JSS  7  (1962)  267–92;  M.P.  Miller,  „Targum, 
Midrash and the Use of the Old Testament in the New Testament”, JSJ 2 (1971) 29–82; 
J.M. Baumgarten, „The Unwritten Law  in  the Pre‐Rabbinic Period”,  JSJ 3  (1972) 7–29; 
“Form Criticism and the Oral Law”, JSJ 5 (1974) 34–40; R. Bloch, „Écriture et tradition 
dans le Judaïsme. Aperçus sur l’origine du midrash”, CS 8 (1954) 9–34; R. Brown, „Mid‐
rashim as Oral Traditions”, HUCA 47 (1976) 181–89; H.M. Chadwick és N.H. Chadwick, 
The Growth  of Literature,  II‐III, Cambridge 1936–40; R.C. Culley, „An Approach  to  the 
Problem of Oral Tradition”, VT 13  (1963) 113–25; L. Finkelstein, „The Transmission of 
the Early Rabbinic Tradition”, HUCA 16 (1941) 115–35; I. Heinemann, „Die Lehre vom 
ungeschriebenen Gesetz im jüdischen Schriftum”, HUCA 4 (1927) 149–71; S. Lieberman, 
Hellenism  in  Jewish Palestine: Studies  in  the Literary Transmission, Beliefs  and Manners  of 
Palestine  in the I Century B.C.E.‐V Century C.E., New York 1950, 83–99; B.O. Long, „Re‐
cent Field Studies  in Oral Literature and the Bearing on Old Testament Criticism”, VT 
26  (1976)  187–98;  A.B.  Lord,  The  Singer  of  Tales,  Cambridge  1960;  H. Mantel,  „The 
Antiquity of the Oral Law”, ASTI 12 (1983) 93–112; J. Neusner, The Rabbinic Traditions, 
III, Leiden 143–79; „The Written Tradition in the Pre‐Rabbinic Period”, JSJ 4 (1973) 56–
65; Oral  Tradition  in  Judaism.  The  Case  of  the Mishnah, New  York  1987;  S.  Safrai,  The 
Literature of the Sages, I, Van Gorcum és Minneapolis 1987, 35–119. 

14 F. Bergamelli, „Il metodo nello studio dei Padri: Problemi, orientamenti e pros‐
pettive”,  in  E. Dal Covolo  és A.M.  Triacca  (ed.),  Lo  studio  dei  Padri  della Chiesta  oggi 
(Biblioteca di Scienze Religiose 96), Roma 1991, 19–43. 
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Nemrégiben A. Goshen‐Gottstein  azt  állította,  hogy  a  rabbinikus 
irodalom nem történelmi, hanem ideológiai forrás.15 Kétségtelen, hogy 
a  rabbinikus  irodalom későn keletkezett,  és  teológiai alkotás. A  rab‐
binikus kultúrának kollektív  jellege van,  és  redakcióját  tekintve  csu‐
pán a Kr. u. 5. században állt össze. Ez azonban nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy  általuk  eljussunk  a  történelmi  tényekig. Először  is 
különbséget kell tennünk a tannaiták és az amórák irodalmi alkotásai 
között. Aztán fel kell derítenünk azt a sajátságos világképet és eszmé‐
ket, amelyek kifejezést öltenek a rabbinikus irodalomban. Ha a törté‐
netek  valódi  elbeszélései  a  történelmi  eseményeknek,  kifejezhetik  a 
társadalomban  élő bölcsek  szellemi képességének összetett mivoltát. 
Mint  ahogyan kifejezhetik  a valós  történelmi helyzeteket, ugyanúgy 
az általuk kifejezett  értékek  és  feszültségek  is  szélesebb körből  szár‐
mazhatnak, amelyek jelentősen túllépik a bét midrás határait. 

El  kell  ismernünk,  hogy  a  rabbinikus  irodalom  sok  egymásnak 
ellentmondó hagyományt  tartalmaz, ahogy néhány példa mutatni  is 
fogja. R. Meir mondja, hogy az a gój, aki tanulmányozza a Tórát, meg‐
érdemli, hogy főpap legyen (Szanh 59a). Idézi a Lev 18,5‐öt, ahol a szö‐
veg azt mondja, hogy sem a papok, sem a  leviták, sem az  izraeliták, 
hanem csak azok, akik megélik a Tórát, nyernek életet általa. A Mekilta 
de Rabbi  Ismael Kiv  20,2  hozzáteszi,  hogy  a Tóra  a  Szinájon  adatott, 
nyílt térben, azért hogy még az idegenek is érezhessék: nekik is közük 
van hozzá. A Sab 88b hozzáfűzi: a Tóra 70 nyelven adatott, azért, hogy 
minden (pogány) nép megérthesse. 

Ezzel ellentétben R. Johanan, aki egy évszázaddal élt R. Meir után, 
úgy  véli,  hogy  azt  a  gójt,  aki  a Tórát  tanulmányozza, meg  kell  ölni 
(Szanh  59a).  R.  Johanan  hozzáfűzi,  hogy  Isten  szövetsége  Izraellel 
köttetett meg a szóbeli  tan érdemei miatt  (ExR 47). A pogányok szá‐
mára nincs üdvösség  (t.Szanh 13:2). Egyértelmű, hogy két különböző 
hagyománnyal van dolgunk. 

Úgy tűnik, R. Meir véleménye régebbi. A második vélemény Pállal 
vitatkozik, aki a Törvény tanulóiként elfogadta a pogányokat. R. Joha‐
nan reakcióját az is kiválthatta, hogy Markión az Ószövetségnek nem 
tulajdonított semmiféle értéket. 

A Mekilta Kiv 14,5‐ben nagyon kemény szövegeket találhatunk az 
istenfélők ellen: 

És [a fáraó] vett 600 válogatott harciszekeret. Kinek az állatai voltak, akik 
a szekeret húzták? Azt is mondhatnánk, hogy az egyiptomiaké, de nem 
az mondatott meg,  hogy  „Egyiptom  egész  állatállománya  elpusztult” 
(Kiv  9,6)? Mondhatnánk,  hogy  a  fáraóé  voltak. De  nem  az mondatott 
meg, hogy „Íme az Úr keze nehezedik nyájadra”?  (Kiv 9,3). Mondhat‐

 
15 The Sinner and the Amnesiac. The Rabbinic Invention of Elisha ben Abuya and Eleazar 

ben Arach, Standford 2000, 14–15. 
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nánk,  hogy  az  izraelitáké  voltak.  De  nem  az  mondatott  meg,  hogy 
„minden  nyájunknak  velünk  kell  jönnie,  egy  pata  sem maradhat  itt” 
(Kiv  10,26)? Hát  akkor  kié  voltak? Azoké,  akik  az Urat  félték  a  fáraó 
szolgái között. Így megtanuljuk, hogy még azok is, akik az Urat félték a 
fáraó szolgái között, kelepcévé lettek Izrael számára. Ebben az összefüg‐
gésben mondta R. Simon ben Johai: A bálványimádók között a legszeb‐
bet öld meg. A kígyók legjobbjának taposd szét a fejét. 

Egy másik ellentmondásos hagyomány a Baba Batra 21a‐ból  szárma‐
zik, ahol az Amora Rav elbeszéli, hogy Jósua ben Gamla, a főpap (Kr. 
u.  63–65)  hozott  egy  döntést, miszerint minden  városban  tanárokat 
kell  rendelni  a  gyermekek  számára  és  hat  éves  kortól  iskolába  kell 
járatni őket. A jeruzsálemi Talmud Ketuvót 8 (vége) egyike Simon ben 
Setah  rendelkezéseinek, a Kr. e. 1.  század első  felében élt Alexander 
Jannáj  kortársának,  aki úgy döntött,  hogy  a  gyermekeknek  iskolába 
kell  járniuk.  Ezek  látszólag  ellentmondó  hagyományokra  adhatnak 
magyarázatot. Simon ben Setah döntése kijelentette az  iskolába  járás 
kötelezettségét, Jósua ben Gamla döntése pedig megerősítette az isko‐
lák  felállítását minden városban.  Josephus Flavius Contra Apionem  c. 
művében  (2,8)  hangsúlyozza,  hogy  a Tóra  tanulmányozása  elterjedt 
volt és a gyermekek oktatásban részesültek. 

Ezenkívül számos polemikus hagyomány van a Talmudban.16 Csu‐
pán  egyet  szeretnék  idézni  az Avóda Zara  8a‐ból  (ld. még: Avót de‐
Rabbi Nátán 8): 

Rabbijaink tanították: Amikor az ős‐Ádám látta, hogy a nap fokozatosan 
rövidül, azt mondta:  Jaj, nekem! Talán azért, mert vétkeztem, elsötétül 
körülöttem  a világ  és visszatér  annak kaotikus,  zűrzavaros  állapotába, 
akkor  ilyen  halálra  ítéltettem  az Égből.  Így  elkezdett  egy  nyolc  napos 
böjtöt. De ahogy megfigyelte a téli napfordulót és megállapította, hogy a 
nappal hosszabbodik, ezt mondta: Ez a világ folyása, és belekezdett egy 
nyolc napos ünnepségbe. A következő  évben mindkettőt kitűzte, mint 
ünnepet. Rögzítette  azokat  az Ég  kedvéért,  a pogányok  viszont  a  bál‐
ványimádás miatt tűzték ki azokat. 

A pogányságból érkező keresztények a karácsony ünnepének decem‐
ber 25‐ét tűzték ki, a sol invictus ünnepét, a téli napfordulót. A zsidók 
pedig elhatározták, hogy ugyanezen a napon ünneplik a Hanukkát. 

Végül a rabbinikus szövegeket — a többi szöveghez hasonlóan — 
saját  történelmi kontextusukba kell helyeznünk. Például  az Avót  1:2 
megadja  a  zsidóság  három  alappillérét  az  igazságos  Simon  szerint: 
„Három dolgon áll a világ: a Tórán, az istentiszteleten (’avódá) és a jó‐
cselekedeteken  (gemilut haszidim)”. Az Avót 1:2 új változatát kínálja a 
2Krón  31,21‐nek,  amely  szöveg  tartalmazza  Ezekiás  király  három 
 

16  J.Z.  Abram,  „Recognizing  and  Repudiating  anti‐christian  Polemic  in  Classic 
Jewish Sources”, CCAR Journal 41 (1994) 37–43. 
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alappillérét: a templomi kultuszt, a Tórát és a parancsokat.17 Az Avót 
bevezette sorrend apró változtatása jelentőségteljes. Az Avót traktátust 
a  Templom  lerombolása  után  írták.  Ezért  foglalta  el  a  Tóra  az  első 
helyet. Sok más  rabbinikus  szöveg  ellentétben a Middót  traktátussal, 
nem  a Templomot helyezi  az  első helyre. A Tóra olvasása  átvette  a 
kultusz helyét.18

A Misna Hagiga  2:2  tartalmaz  egy híres vitát: Lehet‐e  érinteni  az 
áldozatokat  ünnepnapokon? A Misna  elmondja,  hogy  az  ún.  rabbi‐
párosok  (zugot)19  ebben  a  kérdésben  nemzedékről  nemzedékre  sem 
tudtak soha megegyezni, és hozzáfűzi: „Az elsők voltak a Pátriárkák 
(Nezi’im), aztán a Tanács (avót bét dín) fejei”. A legtöbb tudós egyetért 
abban, hogy a zugot  idején  illetve a második templom  időszakában a 
Nászi és az Av bét dín címeket nem használták, nem fordulnak elő R. 
Simon ben Gamaliel II. előtt, a Bar Kokhba generáció előtt. A Misna a 
Kr. utáni  2.  század második  felének valóságának  fényében  festi  le  a 
zugot helyzetét. 

1. A rabbinikus irodalom összevetése Josephus Flavius‐szal 

Josephus Flavius, a jól ismert első századi történész zsidó pap volt, aki 
a farizeusok életmódja mellett döntött. Josephus és a rabbinikus iroda‐
lom közötti  számos kapcsolódási pont közül kettővel  fogunk  foglal‐
kozni.20  Továbbá  megemlítünk  egy  olyan  esetet  is,  amelyben  úgy 
tűnik, ellentmondás van Josephus és a rabbinikus irodalom között. 

 
17 Az Avót 1:18 a három alappillért sorol fel R. Simon ben Gamaliel szerint: igazság 

(emet),  ítélet  (din)  és béke  (salom). Némely kézirat megváltoztatja  a  sorrendet. A Tóra 
igazságként  jelenik meg,  a  templomi  szolgálatot  átveszi  az  igazságosság,  a  jócseleke‐
deteket pedig a béke. Számos egyéb halakhában bekövetkezett változás oka a Templom 
lerombolása. 

18 Menahot 110a; ARN (A) 4; ARN (B) 5; Midrás Tehillim 134,1. 
19 A zugot (duumviri) kifejezés jelölte a tanítókat Josze ben Joezertől Hillélig. Mind‐

két rabbi a Szanhedrin feje volt, az egyik elnökként (nászi), a másik helyettesként (Ab bét 
dín). 

20 Kinyilatkoztatás Hürkánosznak, hogy fiai megszerezték a győzelmet: t.Szota 13:5; 
Josephus, Ant 13,282‐283. Salome Alexandra átveszi a hatalmat: Qid 66a és Josephus, A 
zsidó háború 1,110‐112; Ant 13,400‐408. Harc  II. Arisztobulusz és  II. Hürkánosz között: 
Szota  49b;  Josephus, Ant  14,25‐28. A Templom  lerombolása: Git  55b‐56a;  Josephus, A 
zsidó háború 2,409. Iskolák alapítása gyermekek számára: BB 21a: Josua ben Gamla Kr. e. 
63‐ban:  a közösségeknek kell, hogy  legyenek  iskoláik:  J. Ketuvót  8,  illetve: Simon ben 
Setah:  iskolába  járási  kötelezettség.  Josephus,  Contra Apionem  2,18  és  1,12: mindenki 
ismeri a törvényeket. A szadduceusok által vezetett templomi adminisztráció: Jóma 1:5‐
6; t.Suc 5:1; t.Para 3:8. Josephus is megerősíti: Ant 18,15. t.Jóma 1:4 az Engesztelés Napja 
előtti éjszakán a főpapnak magömlése volt, az ünnepen a Szefforiszból való Halim fia, 
József  helyettesítette.  Josephus,  Ant  17,165  ismeri  a  történetet  és  hozzáfűzi  a  főpap 
nevét: Mattatiás, Theophilus fia, főpap Kr. e. 4‐ben. Avót 1: A Nagy Zsinat emberei azt 
mondták:  Legyetek  óvatosak  az  ítélésben!  Josephus, Ant  13,299,  azt mondja,  hogy  a 
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a) A Templom kapuinak csodája 
A Kr. után 30‐tól kezdve a Templom kapui negyven éven át minden 
éjjel maguktól kinyíltak. A vezető zsidó hatóság, R. Johanan ben Zak‐
kai úgy nyilatkozott, hogy ez a közeli pusztulás  jele, magát a Temp‐
lomot  fogják  lerombolni. A  jeruzsálemi Talmud, hogy magyarázatot 
adjon a tényre, az Írást idézve kijelenti: 

Rabban  Johanan  ben  Zakkai  mondta  a  Templomnak:  Óh,  Templom, 
miért  ijesztgetsz minket? Tudjuk, hogy  végül  lerombolnak. Mert meg‐
mondatott: „Nyisd meg kapuidat, Libanon, hadd eméssze tűz cédru‐sai‐
dat!” (Zak 11,1) (j.Jóma 6:3,43c). 

A Talmud Babli Jóma 39b is ragaszkodik az Írás idézéséhez: 

Mestereink azt tanították: Negyven évvel a Szentély lerombolása előtt… 
annak kapui maguktól kinyíltak és nyitva maradtak, amíg Johanan ben 
Zakkai megfeddte őket, mondván: „Óh, Templom, miért félsz? Tudom, 
hogy végül megsemmisülsz. Zakariás, Iddó fia megmondta előre felőled: 
Nyisd ki ajtóidat, Libanon, hadd eméssze tűz cédrusaidat”. 

Ezt a hagyományt egy baraita is idézi,21 ez azt jelenti, hogy a tannaiták 
idejéből való. Josephus Flavius úgy említi meg a Templom kapuinak 
titokzatos kinyílását, mint ami Kr. u. 70‐ben történt, néhány hónappal 
annak végső lerombolása előtt (A zsidó háború 6,5,3 §293). 

Továbbá  látták,  amint  éjfélkor  egyszerre  csak magától  kinyílik  a  belső 
udvar keleti kapuja, amely pedig ércből volt, és olyan súlyos, hogy este 
20 ember  is csak nagy erőfeszítéssel  tudta bezárni, ezenfelül megvasalt 
keresztgerendák zárták el, és retesze is volt, amely mélyen beereszkedett 
az egyetlen kőtömbből faragott küszöbbe. A templom őrei azonnal jelen‐
tették a századosuknak, ez nyomban fel is ment, de alig tudta bezáratni a 
kaput. A  kontárok  ezt  is pompás  előjelnek  tartották: úgy  vélték, hogy 
Isten megnyitotta előttük az üdvösség kapuját; de az írástudók azt olvas‐
ták ki belőle, hogy a templom biztonságának vége, és a kapu megnyílik 
majd az ellenség előtt: tehát ez a pusztulás jele. (Révai József fordítása) 

R. Johanan ben Zakkai volt a zsidó közösség feje a Templom lerombo‐
lását követő időszakban, amikor a zsidó vezetés elhagyta Jeruzsálemet 
és Javnéba költözött. A Talmud Babli hozzáfűzi a negyven év témáját, 
aminek valószínűleg teológiai  jelentése van,22 és  idézi az Írást, amely 

 
bűnöket illetően a farizeusok természetüknél fogva elnézőek voltak. Az Ant 20,199‐ben 
elismeri, hogy a szadduceusok az összes zsidó közül a legszigorúbbak. 

21 Rabbi Júda haNászi nem minden szóbeli tant vett fel a Misnába. A baraita (jelen‐
tése: „kimaradt”,  többes számban: baraitot) a Misnával egykorú, abból kimaradt olyan 
anyag,  amelyet  a  Talmud  azonban  idéz;  hasonló  gyűjtemény  a  Toszefta  is  (jelentése: 
„pótlás”, „hozzáfűzött”). (A fordító megjegyzése) 

22 Ugyanebben a baraitában említett, a Templomra vonatkozó más hagyományokat 
később fogunk tanulmányozni. 
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egy midrásban átalakítja a beszámolót. A „Libanon” kifejezés — mi‐
képp a targumokban gyakran — itt a Templomot jelenti.23

Zárt  ajtók  csodálatos  kinyílásának  újszövetségi  vonatkozása  az 
ApCsel 5,19–23. Hasonló  jelenség a zsidó  forrásokban  is  ismert.24 Ez 
nem jelenti azt, hogy egy irodalmi műfajjal van dolgunk. A nyitott ajtó 
azt  jelentheti,  hogy  be  lehet  lépni  a Templomba,  annak  legszentebb 
részébe is. A csodák alátámasztotta bizonyíték azt sugallja, hogy az Úr 
jelenléte  elhagyta  a  Templomot.25  Az  már  nem  csupán  egyedül  a 
főpap helye, hanem a kinyílt ajtók nyitva állnak mindenki előtt, hogy 
belépjen  istentiszteletre  az Úr  házába. A  szinoptikus  evangéliumok 
ugyanezt a gondolatot  fejezik ki a  templomfüggöny kettészakadásá‐
nak képével. Itt egy történelmi tény teológiai értelmezésével van dol‐
gunk. 

b) Mágikus praktikák 
Amióta  a  kairói  genizában  felfedezték  a  Széfer  Ha‐Razim  (A  titkok 
könyve)  palesztinai  zsidó mágikus  könyvet,26  a  zsidó mágia  jól  is‐
mert.27  Egy  exorcizmus  (ördögűzés) még  az Ószövetségben,  Tóbiás 
könyvében is le van írva.28

Josephus  Flavius  beszámol  egy  Eleázár  nevű  zsidóról,29  aki  több 
alkalommal exorcizmust végzett Vespasianus és a  római katonai pa‐
rancsnokok jelenlétében. Különleges gyógynövényeket használt, hogy 
kiűzze  az  ördögöt  a  megszállott  orrlyukából  (A  zsidók  története 
8,2,5,45–48). Hasonlóképpen, a qumráni közösség mondókákat hasz‐
nált, hogy kiűzze a gonosz szellemeket, hogy megriassza és elijessze a 
pusztítás  angyalainak összes  szellemét.30  Jézusnak  és  tanítványainak 

 
23 G. Vermes, Scripture and Tradition in Judaism, Leiden 1973, 27. 
24 L. Ginzberg, Geonica, I, New York 1929, 28; II, 331. Ld. a Péld 9,22 midrását. 
25 Benjamin Testamentuma 9,4; Lévi Testamentuma 10,3. 
26 M. Margalioth (ed.), Sefer Ha‐Razim, Tel Aviv 1967 (héber); J. Naveh és S. Shaked, 

Amulets  and Magic Bowls,  Jerusalem  és Leiden  1985; P.  Schaefer,  „Jewish Magic Lite‐
rature in Late Antiquity and Early Middle Ages”, JJS 41 (1990) 75–91; L.H. Schiffman és 
M.D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Geniza, Sheffield 1992. 

A keresztény mágia más, mint a zsidó: A mágia, vagyis a mágikus hiedelmek vizs‐
gálata a korai kereszténységben, főként a zsidó‐palesztinai környezetben kapott jelentős 
figyelmet. Ld. D.E. Aune, „Magic in Early Christianity”, in ANRW, II,23.2, 1507–57. 

27 L. Blau, Das Altjüdische Zauberwesen, Budapest 1898. 
28  I. Gafni, Yehudei Babel bi‐Tequfat ha‐Talmud,  Jerusalem 1991, 54–61  (héber). Felté‐

telezi, hogy az Ezekiel által  leírtakban nők gyakorlátk az exorcizmust (13,17‐23). Lásd: 
W.H. Brownlee, „Exorcising the Souls from Ezekiel 13:17‐23”, JBL 69 (1950) 367–73. 

29 D.C. Duling,  „The  Eleazar Miracle  and  Solomon’s Magical Wisdom  in  Flavius 
Josephus’s Antiquitates Judaicae 8:42‐49”, HTR 78 (1985) 1–25. 

30 E. Puech, „11QPsApa: Un Ritual d’exorcismes. Essai de Reconstruction”, RevQ 14 
(1990) 377–408; R.H. Eisenman és M.O. Wise, The Dead Sea Scrolls Uncovered, Shaftesbury 
1992, 265–67. 
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is tulajdonítottak ördögűzői képességet.31 Ilyenformán az exorcizmus 
elfogadott gyakorlat volt. Ami az ördögűzést  illeti, egyhangúlag elis‐
mert volt az első századi zsidó nép különböző köreiben. 

Ehhez  hasonlóan  a  hellenisztikus  kultúrában  a  „szent”  emberek 
foglalkoztak  a  csodákkal  és  az  ördögűzésekkel.  Izrael  bölcsei  arra  a 
következtetésre jutottak, hogy ezek a cselekedetek, vagyis az emberek 
exorcizmussal való gyógyítása  elfogadott vallási  és  társadalmi  jelen‐
ség.32

A rabbinikus irodalomban gyakran olvasunk arról, hogy a bölcsek 
mágiát  űztek.33 Megjegyezhetjük,  hogy  az  ókori  időben  nem  tettek 
különbséget a vallásos élet és a mágia között, hanem a mágia szerves 
része  volt  a  vallásnak. Csakugyan,  a  talmudi  irodalomban  a  külön‐
böző mágikus esetek között számos olyan eset van, amit kifejezetten a 
rabbik  vittek  véghez.34 Csupán  egy  esetet  illusztrálunk. Hanina  ben 
Dosza  rabbiról,  galileai  „haszidról” mondják,  aki  az  első  században 
élt: 

Egyszer Hanina ben Dosza rabbi eljött, hogy megmerítkezzen a barlang 
(vizében). Szamaritánusok (kutim) jöttek és egy nagy sziklát helyeztek el 
a barlang szájánál. A szellemek jöttek és eltávolították azt. Ezt követően 
egy  gonosz  szellem  egy  Hanina  rabbi  szomszédságában  élő  szegény 
asszonyt háborgatott. Tanítványai azt mondták Haninának: Rabbi, nézd 
ezt a szegény asszonyt, mennyit szenved a gonosz lélektől! Hanina rabbi 
megszólította a szellemet: Miért okozol bánatot Ábrahám  leányának? A 
szellem azt válaszolta: Nem  te vagy az, aki  lement a barlanghoz, hogy 
megmerítkezzen,  és  így  tovább…  amíg  nem  jöttem  a  testvéremmel  és 

 
31 Mt 12,22‐24; Mk 5,2‐20; 6,13; Lk 8,2; 8,26‐33; ApCsel 19,13. 
32 D.L. Thiede, The Charismatic Figure as Miracle Worker (SBLDS 1), Missoula 1973; P. 

Brown, Society and the Holy in Late Antiquity, Berkeley 1982, 103–52; W.S. Green, „Pales‐
tinian Holy Men: Charismatic Leadership and Rabbinic Tradition”,  in ANRW,  II,19.2, 
619–47. 

33 E.E. Urbach, The Sages. The World and Wisdom of the Rabbis of the Talmud, Jerusalem 
1979. A Bölcsekhez és a mágiához kapcsolódó kérdéseket lásd: J. Goldin, „The Magic of 
Magic and Superstition”, in E. Schüssler Fiorenza (ed.), Aspects of Religious Propaganda in 
Judaism and Early Christianity, Notre Dame és London 1976, 115–47; J. Goldin, Studies in 
Midrash and Related Literature, Philadelphia 1988, 337–57. 

34 J.N. Lightstone, The Commerce of  the Sacred, Chico 1984, 17sköv. Meg kell említe‐
nünk, hogy az ördögűzés — annak ellenére, hogy mai szemmel nézve mágikus karak‐
tere van — valójában egy terápiás eljárás volt. Az ókori világ úgy hitte, hogy a betegsé‐
geket szellemek okozzák, akik beléptek az ember testébe, ezért a szellemek eltávolítása 
a test gyógyulását fogja eredményezni. Így az orvostudomány és az ókori népi bölcses‐
ség  felismerte,  hogy  az  exorcizmus  nem  szükségszerűen mágikus  cselekvés,  hanem 
gyógyítás  (hasonlatos  a modern  ember  testét  lerohanó  baktériumok  elleni  harchoz). 
Lásd: W.  Ebstein, Die Medizin  im Neuen  Testament  und  im  Talmud, München  1975;  J. 
Preuss, Biblisch‐talmudische Medizin. Beiträge  zur Geschichte der Heikunde und der Kultur 
überhaupt, Berlin 1921; S.S. Kottek, „A Renewed Study of Several Medical Terms in the 
Talmud”, in Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 1990, 45–
52. 
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apám  házanépével,  és  el  nem mozdítottam  a  sziklát. Ez  a  fizetségem, 
amiért szívességet tettem neked? Ezt válaszolta neki: Azt parancsolom… 

A  történet  rövidített  formája  ellenére  valószínűleg,35  azzal  fejeződik 
be, hogy Rabbi Hanina megparancsolja a szellemnek, hagyja el a sze‐
gény  asszonyt,  jóllehet  a  szellem  korábban  szívességet  tett  neki. A 
lélek csakugyan elmenekült, az asszony meggyógyult, tanúságot téve 
Rabbi Hanina hatalmáról. 

Maga a szöveg azt mutatja, hogy a másoló megrövidítette („és így 
tovább… amíg nem jöttem”) illetve a történet vége is hiányzik. Lehet‐
séges, hogy mágikus  jellege miatt szándékosan  törölték ki a  talmudi 
szövegből. Az a tény, hogy a jeruzsálemi Talmud és más midrási szö‐
vegek sem teljes egészében őrizték meg a szöveget, azt mutatja, hogy 
a szöveg hiteles, és a talmudi időkben írták. 

Rabbi Haninának a szellemhez intézett szavai („Miért okozol bána‐
tot Ábrahám leányának?”) hasonlóak Jézus szavaihoz, aki szombaton 
meggyógyított egy asszonyt  (Lk 13,16). Mindkét esemény „Ábrahám 
leányára” utal. A párhuzam megerősíti azt a  feltételezést, hogy ez a 
későbbi forrásból ismert szöveg hiteles.36

Ugyanakkor azt is kell tisztáznunk, vajon ennek a szövegnek hite‐
les  hagyomány‐e  a  forrása,  vajon  Rabbi  Hanina  véghez  vitte‐e  az 
ördögűzést,  amit  neki  tulajdonítanak A  válasz  ebben  az  esetben  az, 
hogy vannak  egyezések  a Rabbi Haninára vonatkozó  „külső hagyo‐
mányok” és az ő személyével  foglalkozó más  talmudi hagyományok 
között.37

 
35 Ez a történet nem ismert magában a talmudikus irodalomban, csupán egy tizen‐

kettedik századi askenázi bölcs írásából. Felmerül a kérdés: ez egy rabbinikus szöveg a 
talmudikus időszakból, amely valamely okból, szándékos okból vagy sem, ismeretlen a 
talmudikus  irodalomból vagy egy pszeudepigráf szöveg. Először  is meg kell  jegyezni, 
az  a  tény,  hogy  az  idézett  szöveg  csak  a  középkorból  ismert,  nem  szükségszerűen 
mutatja  azt,  hogy  kitalált  történetről  van  szó.  Ez  a  jelenség —  hogy  egy  ősi,  eredeti 
szöveg  csak  egy  késői  korpusz  kéziratában maradt meg — más példákból  is  ismert, 
mint  például  a  Jalkut  Simoni‐ban megőrződött  Szifré Zutta,  és  a  tannaiták  (tannaim) 
beszédei, amelyek megmaradtak a Nagy Midrásban (Midrás Rabba). 

36 H.D. Betz, The Greek Magical Papyri  in Translation, Chicago  és London 1986, 62. 
Egy másik,  hasonló  jellegű  szöveg:  (PGM  IV.3007–86),  ld. p.  96; W.L. Knox,  „Jewish 
Liturgical Exorcism”, HTR 31 (1938) 191–203. 

37 Hanina Ben Doszáról ld. G. Vermes, Post‐Biblical Jewish Studies, Leiden 1975, 178–
214; S. Freyne, „The Charismatic”,  in G.W.E. Nickelsburg és  J.J. Collins  (ed.),  Ideal Fi‐
gures in Ancient Judaism — Profiles and Paradigms, Ann Arbor 1980, 223–58; B.M. Boxer, 
„Wonder‐Working and  the Rabbinic Tradition: The Case of Hanina ben Dosa”,  JSJ 16 
(1985)  42–92.  Rabbi  Hanina  híres  volt  gyógyításairól,  beleértve  többek  közt  Rabbi 
Johanan  ben  Zakkai  fiának  az  imájával  való meggyógyítását  is.  Egy  héten  keresztül 
szentjánoskenyéren  élt,  és  egy mennyei hang kinyilatkoztatta neki, hogy a világ az  ő 
érdemei miatt maradt fenn; angyalok jelentek meg neki emberi formában, de ő tagadta, 
hogy próféta volna.  Imájára elállt az eső, és amikor másodjára  is  imádkozott újra ele‐
redt.  Feleségével  csoda  történt:  kemencéje  megtelt  kenyérrel;  egy  kígyó,  amely 



A RABBINIKUS IRODALOM MINT TÖRTÉNELMI FORRÁS  105

c) Szanhedrin 
Előfordul, hogy a Josephus által közölt és a rabbinikus irodalom nyúj‐
totta  információk  nem  egyeznek  egymással.  A  legkorábbi  források 
(Josephus Flavius, Philón és az Újszövetség) úgy mutatják be a Nagy‐
tanácsot (Szanhedrin), hogy azt a szadduceusok felügyelik és a főpap 
kormányozza. A későbbi források viszont úgy mutatják be, hogy azt a 
farizeusok irányították és a Nászi volt a feje. 

Gedaliah Alon, a kérdés tanulmányozó zsidó kutató ezt írja: 38

Úgy  tartották, hogy  a  tannaikus hagyomány olyan képet  ad nekünk  a 
Szanhedrinről, mint  ami  teljes  egészében  farizeus  intézmény,  és  tagjai 
kizárólag  tanult bölcsek voltak. Azonban a külső  források azt mutatják 
nekünk, hogy a papok — különösen a  felsőpapság —  jelentős szerepet 
játszott. De még  inkább  szembetűnő a különbség a  források két  típusa 
között, amikor a Szanhedrin elnökségéről van szó. A rabbinikus hagyo‐
mány ezt a hivatalt így nevezi: „Nászi”, és azt mondja, hogy tanult bírá‐
nak kell lennie, farizeusnak. Ez összhangban van azzal a hagyománnyal, 
amely  azt  tartotta,  hogy  az  idősebb  Hillél  valamint  az  első  Rabban 
Gamaliel és az  ő  fia, Rabban Simon  felváltva voltak a Szanhedrin  fejei 
(Nászi). 

Ezzel szemben a görög nyelvű forrásokban azt találjuk, hogy mindig a 
főpap elnököl a Nagytanács gyűlésein. Ez a helyzet az evangéliumok‐
ban és az Apostolok cselekedeteiben: Jézus, István, az apostolok és Pál 
kihallgatásánál.  Így  szerepel  Josephusnál  is:  Jakab,  Jézus  testvérének 
kihallgatásánál,  vagy Heródesnek  II. Hürkánosz  előtt  való megjele‐
nésénél. 

A  többszörös,  ellentmondásokat  is  tartalmazó  források miatti ne‐
hézség megmarad. 

Alon  ezt  követően  a  rabbinikus  irodalomból  kimutatja,  hogy  az 
első  században  a  Szanhedrinben  erőteljesen  nem‐farizeusi  elemek 
vannak jelen. Az adatok közül néhány: 

• Simon ben Setah  és  a  szadduceusok közötti harc  esete  a  törvény 
dolgában (a Megillat Ta’anit‐ban), melynek eredményeként a farize‐
usok megszerezték a Nagytanács irányítását (ez az utolsó Hasmo‐
neus királyok idején volt, Kr.e. 63 előtt). Az irányítás megszerzése 
arra utal, hogy előtte szadduceus volt a vezetés. Az Apostolok cse‐
lekedeteiben olvasható leírások beleilleszkednek ebbe a képbe. 

 
megharapta, elpusztult; csoda történt vele: az ecet úgy égett, mintha olaj volna; és sok 
más  egyéb  csoda  történt vele. Ahogy  egy karizmatikus  (haszid)  személyiséghez  illik, 
vallásossága és igaz volta felülmúlta tanultságát. 

38 G. Alon, The  Jews  in Their Land  in  the Talmudic Age, héberből  fordította G. Levi, 
Jerusalem 1984, 188. 
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• Egy másik példa: a 70 előtti incidens, egy pap lányának a kivégzé‐
se, akit bűnösnek találtak és halálra égettek. Amikor ezt megvitat‐
ták, úgy vélték, hogy azért történt így, mert „a bíróság helytelenül 
alkalmazta a  törvényt”  (Szanh 7,2), de Rabbi  Jószéf a Gemarában 
kifejti,  hogy  a  „bíróság  szadduceusokból  állt  (b.Szanh  52b).  Ez  a 
Jeruzsálemben, a Templom  lerombolását megelőző generáció  ide‐
jén  a  szadduceusok  által  végrehajtott  ítélet  azt  jelzi,  hogy  a  kér‐
déses időben ők voltak a vezetők. 

• A Toszefta Szanh 4,7 abban a részben utal a Szanhedrinre, amely a 
király  tóratekercsének  felülvizsgálatával  foglalkozik,  és  úgy  ír  a 
Nagytanácsról, mint bíróság, amely „papokból, levitákból és olyan 
izraeliták családjaiból áll, akik beházasodtak a papságba”. 

• Az újszövetségi leírások a bíróságról történelmileg biztosak. 
• Philón  szerint  a Nagytanácsot  papok  irányították  (De  Specialibus 
Legibus IV). 

Alon arra a következtetésre jut, hogy a 70 előtti bíróság vegyes csopor‐
tokból  állt, mindegyikük  saját  hatalommal  bírt. Ami  az  elnökséget, 
vagy a Nászit illeti, Alon így oldja meg a problémát: 

Már felvetettük: nem valószínű, hogy a Szanhedrin valamely alkotó ele‐
me  gyakorolta  volna  a  hatalmat  a  Nagytanácsban.  Ez  a  puszta  tény 
magyarázat  lehet  arra,  hogy  a  források,  miért  mondanak  ellent  egy‐
másnak. Ez lehetővé tenné számunkra, hogy a főpapot tekintsük a Szan‐
hedrin  egyik  vezetőjének,  és  a  farizeusi  párt  fejét  a másiknak. Ha  ezt 
elfogadjuk, akkor  logikus azt  feltételezni, hogy a  főpap  lépett előtérbe, 
amikor  az  állam  és  a nyilvános ügyek voltak napirenden, míg  a Nászi 
vagy a Bét Av Dín akkor elnökölt, amikor vallással, anyagi  joggal kap‐
csolatos kérdések, vagy bármi más belső zsidó ügy volt  terítéken. Min‐
den olyan ülés, amelyen a  főpap elnökölt, politikával kapcsolatos volt, 
bár a felszínen úgy látszik, ezek egyéni perek voltak. Amikor azonban a 
téma a bíróság előtt tisztán halakhikus (tehát törvénymagyarázattal kap‐
csolatos)  volt,  akkor Hillél  és  az  idősebb Rabban Gamaliel  és Rabban 
Simon ben Gamaliel elnökölhetett. 
Nincs igazi bizonyítékunk, hogy a Nászi‐nak hivatalos, alkotmányos stá‐
tusza lett volna a Szanhedrinben a második államközösség idején. Éppen 
ellenkezőleg, sokkal valószínűbb, hogy ő egyszerűen csak de  facto veze‐
tője  volt  pártjának,  és  nem  töltött  be  jogilag  elismert  hivatalt.  Követ‐
kezésképpen, Rabban Gamaliel az Apostolok cselekedeteiben (5,34) egy‐
szerűen  úgy  írható  le,  mint  a  Szanhedrin  nagy  tiszteletnek  örvendő 
egyik tagja, ahogy Josephus bemutatja Semaiat (Sammaj).39

Idéznünk kell néhány  tanúbizonyságot  Josephustól. Eszerint  a  főpa‐
pok száma Heródes napjaitól addig a napig, amíg Tituszt elfoglalta a 
várost és a Templomot, és  felégette azokat, huszonnyolc volt; a hoz‐
 

39 The Jews in Their Land, 194. 
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zájuk  tartozó  idő  107  év  volt.  Ezek  közül  néhány  a  nép  fölött  álló 
politikai kormányzó volt Heródes, és fia Archelaus uralkodása idején, 
bár haláluk után  a vezetés  az  arisztokráciára  szállt  át,  és  a  főpapok 
voltak megbízva a nép fölötti uralkodással (A zsidók története 20,10). 

Ha  egy  vitás  ügy  nem  tudott  elrendeződni  helyben,  lehetséges 
volt,  hogy  az  eldöntetlen  kérdéseket  a  Szent Városba  küldjék,  és  a 
főpap, a próféta, a Szanhedrin úgy határozzanak, ahogy  jónak  látják 
(A zsidók története 4,8,14). 

Kr. e. 47‐ben II. Hürkánosz elnökölt a Szanhedrinben (A zsidók tör‐
ténete 14,9,3–5), Kr. u. 62‐ben pedig az  ifjabb Ananosz (A zsidók törté‐
nete 20,9,1). 

Ez  azt  jelenti,  hogy  az Apostolok  cselekedeteiben  lévő  kép  össz‐
hangban van  azzal,  amit  ebben  az  időszakban  az összes  forrásból  a 
Szanhedrinről tudunk. Mindazonáltal a forráskritika szükséges. 

2. A rabbinikus irodalom összevetése 
az apokrif iratokkal és a qumráni szövegekkel 

Két‐két  példát  hozunk  a  zsidó  apokrif  iratokból  és  a  qumráni  szö‐
vegekből. 

A  Templom  újra  felszentelését megünneplő  Hanukkáról  (Kiszlév 
hónap 25.) a Makkabeusok első könyvében olvasunk  (4,59). A Sabbat 
21b traktátusa utal egy baraitára, amelyik érdekes beszámolót nyújt az 
ünnepről: 

Rabbijaink  tanították: Kiszlév hónap 25‐én kezdődik Hanukka ünnepe, 
amely  8 napig  tart,  ekkor  tilos  a halottsiratás  és  a böjt. Mert  amikor  a 
Görög belépett a Templomba,  [katonái]  tisztátalanná  tették az olajokat; 
és amikor a Hasmoneus dinasztia felülkerekedett és legyőzték őket, ke‐
restek  ugyan,  de már  csak  egy  korsó  olajat  találtak,  amelyen  a  főpap 
pecsétje függött, és csak egy napi világításra elegendő olaj volt ez, mégis 
csoda volt ezt  illetően: nyolc napig világítottak azzal a  lámpával. A kö‐
vetkező évben ezeket a napokat ünnepnek  jelölték ki a Hallél‐zsoltárok 
recitálásával és hálaadással. 

Egy másik példa a Misna Szukka traktátusa (5,4): 

Amikor megérkeztek a kapuhoz, amely kelet felé vezet, arcukkal nyugat 
felé fordultak és azt mondták: Amikor ezen a helyen őseink hátat fordí‐
tottak a Templomnak, arcukkal kelet  felé  fordultak, és  leborultak kelet 
felé a nap irányába (Ez 8,16), de nekünk a szemeink Jah felé fordultak. 

A Jud 8,18 ugyanezt vallja meg: minden törzs, minden család, minden 
város emberkézzel alkotott isteneket imádott. 

A  qumráni  irodalom  jelenősen  hozzájárulhat  kutatásunkhoz.  A 
Kiv  22,15–16 megköveteli,  hogy  ha  valaki meggyalázott  egy  szüzet, 
feleségül kellett vennie. A Mekilta Kiv 22,15–16 és a Ketuvót 3,6 kom‐
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mentálja ezt a szöveget és hozzáfűzi: „Ha a lány illik hozzá”. A Temp‐
lomtekercs lxvi 8–11, amely a Kivonulás könyvét magyarázza, tud erről 
a kiegészítésről. 

A második Templom szervezettségének jellemzője volt a templom‐
adó: fél sékel a Templom fenntartására. Ez az éves kötelező adomány 
farizeusi újítás volt. A bibliai szöveg  (Kiv 30,12–16) egyszeri, és nem 
évenkénti adományt ír elő a Bizonyság Sátrának szolgálatára. A szad‐
duceusok  kifogásolták  ezt  az  újítást  és  ragaszkodtak  ahhoz,  hogy  a 
nyilvános áldozatokat magánadományokból kell fedezni.40 A qumráni 
szövegekből  egyértelmű,  hogy  az  esszénusok  azt  tanították:  a  fél 
sékelt egyszer kell adni, nem pedig évente.41

Az  apokrif  irodalom  néha  olyan  információkat  tartalmaz,  ame‐
lyeket a Talmud is megerősít. Jakab protoevangéliuma 10,1 szerint voltak 
fiatal  lányok a Templomban, akik a Templom  függönyét díszítették. 
Közöttük Mária,  Jézus  anyja. A Misna  Seqalim  8,5  és  néhány  baraita 
(Tamid 29b, Hullin 90a, j.Seqalim 8,4.51b) megerősíti azt az információt, 
hogy 82 fiatal lány díszítette a Templom függönyét. A 2Báruk 10,19 és 
a  Pesziqta Rabbati,  Piszka  26,6  külső megerősítései  ennek  a  régi  szo‐
kásnak. 

3. A régészet segítsége 

A Misna Kelim 10,1 szerint a kőedények védelmet nyújtanak a tisztáta‐
lanság ellen. Y. Magen ásatásain Tibériásban  feltártak egy olyan bar‐
langot, ahol kőedényeket készítettek.42  János evangéliumának 2.  feje‐
zete a kánai menyegző  leírásában megemlíti a kőedényeket, amelye‐
ket a zsidók a tisztálkodásra használtak.43

A Misna Ketuvót fejezete azt kéri a házasodó embertől, hogy felesé‐
gének írjon egy ketubát. Nagyon régi házassági okiratokat találtak Qum‐
ránban és a kairói genizában.44

 
40 Ld. a Megillat Ta’anit kezdetét. 
41 DJD 5: 7. Josephus megerősíti (A zsidók története 18,312), hogy Naharde és Nisibis 

városai voltak a fél sékel összegyűjtésének központjai. Alexandriai Philón is (Küldöttség 
Gájuszhoz 33 és 42) beszél erről a gyűjtésről Egyiptomban. 

42 Y. Magen és O. Rimon, „Purity Broke Out in Israel”. Stone Vessels in the Late Second 
Temple Period, Haifa 1994. 

43 Más példák is vannak, pl. egyes személyek templomi adománya. Jóma 3,6: Niká‐
nor fizette a Templom kapuit. A Templom kapuinak költségét fedező Nikánor sírja  is‐
mert  (Corpus  Inscrip.  Judaicarum  1256).  Halla:  három  személy  áldozatot  visz  a 
Templomba,  amelyek  halakikus  problémákat  okoznak:  „Ariston  gyümölcsöt  hoz 
Apameából”.  Egy  héber  és  egy  görög  nyelvű  kézirat  említi Aristont:  Scripta  classica 
israelitica 11 (1991) 150. 

44 M. Geller,  „New  Sources  for  the Origins  of  the Rabbinic Ketubah”, HUCA  49 
(1978) 227–45; M. Friedman, Jewish Marriage in Palestine. Volume I: The Ketubba Traditions 
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A Misna Miqvaót  traktátusa  leírja a  rituális  fürdőket, amelyeket a 
régészeti  ásatások  is  igazoltak.45 A  tengerparti Cezáreában  (Caesarea 
Marittima) végzett ásatások  lehetővé  tették, hogy  feltárják a pretóriu‐
mot, ahol Pálnak meg kellett jelennie. 46

A katzrini Golan Archaeological Museumban számos régészeti leletet 
didaktikusan mutatnak  be  a  turistáknak. Néhány  palesztinai  helle‐
nista várost is feltártak: Cezárea, Bét Seán, Cezárea Filippi és Hipposz. 
Ezek az ásatási helyek Josephus Flavius szövegeivel együtt megerősí‐
tik, amit a Misna Avóda Zara fejezete a bálványkultuszokról elmond.47 
Még Aelia Capitolina pénzérméi  is mutatják a Templom helyén épült 
Hadriánusz császár pogány  templomát. Szamária pénzérméi pedig a 
Garizim hegyi Templomot ábrázolják. 

4. A rabbinikus irodalom összevetése az evangéliumokkal, 
mint zsidó irodalommal 

Már tettünk említést Billerbeck rabbinikus irodalom fényében írt kom‐
mentárjáról. Ez az információs kincsesbánya azonban nem módszeres. 
Egy  liberális  vallási  irányzathoz  tartozó  zsidó  tudós,  C.  G. Monte‐
fiore48 számos könyvet írt az evangéliumokról, állítása szerint „amikor 
a Talmudot és az evangéliumokat összehasonlítjuk, az eredetiség szin‐
te mindig  az  evangéliumok  oldalán  áll”. Kijelentését  néhol  bizonyí‐
tékokkal is alátámasztotta: 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők 
irgalmat nyernek” (Mt 5,7) 

Aki irgalmas másokhoz, irgalmat 
nyerhet a Mennyből. (R. Gamaliel 
Beribbi, 3. század, Sabbat 151b) 

„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” 
(Mt 10,8) 

Ahogy én ingyen tanítok, úgy kell 
neked is ingyen tanítanod. (R. Juda, 
i.sz. 299, Bekorot 29a) 

 
of Eretz Israel (A Cairo Geniza Study, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies — The 
Jewish Theological Seminary of America), New York 1980. 

45 R. Reich, „The Hot Bath‐House (balneum), the Miqweh and the Jewish Commu‐
nity  in the Second Temple Period”, JJS 39 (1988) 102–7; R. Reich, „The Synagogue and 
the Miqweh in Eretz‐Israel in the Second‐Temple, Mishnaic, and Talmudic Periods”, in 
D. Urman és P. Flesher (ed.), Ancient Synagogues. I: Historical Analysis and Archaeological 
Discovery (SPB 47,1), Leiden 1995, 289–97. 

46 L. Di Segni, „A Chapel of St. Paul at Caesarea maritima?”. The Inscriptions, LA 50 
(2000) 383–400. 

47 N. Belayche, Iudaea‐Palaestina. The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth 
Century), Tübingen 2001; S. Dar, Settlements and cult sites on Mount Hermon, Oxford 1993; 
E. Alliata  (ed.), Memoriam sanctorum venerantes. Miscellanea  in onore di Mgr Victor Saxer 
(Studi di Antichità Cristiana 48), Città del Vaticano 1992. 

48 C.G. Montefiore és E. Mihaly, Rabbinic Literature and Gospel Teachings (The Library 
of Biblical Studies), New Jersey 1970. 
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„Legyen a ti beszédetek: igen, igen, 
nem, nem” (Mt 5,37) 

Igened legyen igen, a nem pedig 
nem. (R. Abaye, meghalt i.sz. 338, 
Bava Meci’a 49a) 

„Mert aki önmagát felmagasztalja, az 
megaláztatik, s aki megalázza 
önmagát, az felmagasztaltatik” (Mt 
23,12) 

Aki megalázza magát a Tóráért ezen 
a világon, az felmagasztaltatik az 
eljövendőn; aki a Tóra szolgájává 
teszi magát, az az eljövendő világban 
szabaddá válik. (R. Jeremiás, meghalt 
i.sz. 250, Bava Meci’a 85b) 

„Miért látod meg a szálkát testvéred 
szemében, a saját szemedben meg 
nem veszed észre a gerendát?” (Mt 
7,3) 

Ha azt mondják: „Vedd ki a szálkát a 
szemedből”, ő ezzel fog visszavágni: 
„Vedd ki a gerendát a saját 
szemedből!” (R. Johanan, 
melléknevén Bar Napha, i.sz. 199–
279, BB 15b) 

„Boldogok, akiket az igazság miatt 
üldöznek, mert övék a mennyek 
országa” (Mt 5,10) 

Legyél inkább üldözött, mintsem 
üldöző. (R. Abbahu, i.sz. 279–310, 
Bava Qamma 93a) 

„Ne aggódjatok tehát és ne 
mondogassátok: ’Mit együnk?’ vagy 
’Mit igyunk?’” (Mt 6,31) 

Akinek van egy darab kenyere a 
kosarában és azt mondja: „Mit fogok 
enni holnap?” — ez azok közé 
tartozik, akiknek kicsi a hite. (R. 
Eliezer, i.sz. 117, Szota 48b) 

„A szombat lett az emberért, és nem 
az ember a szombatért” (Mk 2,27) 

A szombat elkötelezett a te 
irányodban (szó szerint: ’kezed felé’), 
és nem te az ő irányában. (R. Jonatan 
ben Joszéf, a Templom lerombolása 
után, Jóma 85a) 

„Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés” (Mt 9,37) 

A nap rövid, és a munka sok, a 
munkások lusták. A bér jelentős és a 
gazda sürget. (R. Tarfon, i.sz. 120, 
Pirqé avót 2:15) 

Hogyan magyarázhatjuk az evangéliumok és a Talmud közötti párhu‐
zamokat? A szóbeli tan létezése kellően bizonyított.49 Máté evangélista 
elmondja, hogy  Jézus híre  elterjedt  az országban  és  sok  ember hall‐
gatta őt. Számtalan utalás  is van a Talmudban zsidó‐keresztények és 
vezető  rabbik  közötti  diskurzusról,  ahogy  azt  a  Sabbat  116a,  Avóda 
Zara  16b,  17a  és  27b  tanúsítja. Nem  azt  jelzi  ez,  hogy  Jézus  szavai 
közös tulajdonná  lettek, és  így bekerültek a Talmudba? Végül arra  is 
emlékeznünk  kell,  hogy  az  evangéliumok  és  a  rabbinikus  irodalom 
hosszú időn át szájhagyomány útján terjedtek. 
 

49 H. Riesenfeld, Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission  in 
Rabbinic Judaism and Early Christianity, Uppsala 1961. 
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II. A RABBINIKUS IRODALOM, MINT TÖRTÉNELMI FORRÁS 

Mivel Pál apostol R. Gamaliel  tanítványa volt és Máté az evangéliu‐
mát zsidó‐keresztényeknek  írta, meglepő volna, ha a  rabbinikus  iro‐
dalom és az evangéliumi hagyományok nem illeszkednének. 

A  jeruzsálemi  templom  lerombolását követő századokban a zsidó 
nép elkezdte  leírni a zsidó gondolkodás, vallástörténelem és szöveg‐
magyarázat két változatát: az egyiket Palesztinában, ami  Jeruzsálemi 
Talmud néven  lett  ismert,  a másikat, Babilonban, amit Babiloni Tal‐
mudnak neveznek. 

A jeruzsálemi Talmud tartalmaz egy érdekes hagyományt: 

Negyven évvel a Templom  lerombolása előtt a nyugati  fény kialudt, a 
karmazsinvörös  fonal  karmazsinvörös maradt  és  az Úrnak  való  sors‐
vetés  mindig  a  bal  kézbe  esett.  Be  akarták  zárni  a  Templom  kapuit 
éjszakára és reggelre felkelve tárva nyitva találták azokat. (j.Jóma 6:3,43c) 

A  babiloni  Talmud  beszámol  egy  hasonló  hagyományról,  akárcsak 
egy baraita a tannaiták időszakából: 

Rabbijaink  tanították: A Templom  lerombolása előtti negyven év során 
a(z Úrnak való) sorsvetés nem a jobb kézbe esett, a karmazsinvörös fonal 
nem lett fehér, a nyugati fény sem ragyogott többé, és a Hékál (Templom) 
ajtói maguktól kinyíltak. (Jóma 39b) 

Mindkét Talmud ugyanarról számol be, valószínű tehát, hogy ezekről 
az eseményekről való tudósítás valamennyi zsidó közösség elfogadta. 
Egy  forrás, még ha külső  források nem  is erősítik meg,  tartalmazhat 
történelmi adatokat. 50

a. A „sorsvetés” csodája 
A sorsvetés az Engesztelés (Kippúr) ünnepéhez kapcsolódik. „Sorsot” 
azért húztak, hogy meghatározhassák, a két kecskebak közül melyiket 
kell  az  „Úrnak”  feláldozni,  és melyiket  „Azazelnek”  szánni,  vagyis 
bűnbaknak. A Kr. u. 30‐at megelőző  időszakban a  főpap a sorsvetés 
céljából két kő közül felvett egyet. A pap minden évben választhatta a 
fekete vagy a fehér követ is, de negyven éven keresztül, kezdve Kr. u. 
30‐tól, a főpap mindig a fekete követ vette fel. 

Az „Azazelnek” vetett sors, a fekete kő, negyvenszer  lett kihúzva 
Kr. u. 30–70‐ig. Ezt rettenetes jelnek tekintették, és ez azt jelenti, hogy 
valami  megváltozott  az  engesztelés  napján  végzett  szertartásban. 
Lehetetlen, hogy  ebben a zsidó közösség  egyszerű elmeszüleményét 

 
50 Ugyanezt látjuk az evangéliumok esetében is. János evangéliuma olyan történelmi 

adatokat szolgáltat, amelyeket a szinoptikus evangéliumok nem erősítenek meg. 
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lássuk. Az ApCsel 1,26‐ból tudjuk, hogy a keresztény közösség is élt a 
sorsvetéssel, hogy megoldják a problémákat. 

b. A vörös fonal csodája 
A második jel a vörös fonallal kapcsolatos, amelyet Azazel kecskebak‐
hoz kötöztek, a Templom kapujához pedig egy másik vörös posztót 
rögzítettek. Ez utóbbi minden  évben  fehér  lett, hogy a kiengesztelő‐
dést jelezze, amit az Úr elfogadott. Ez az esemény csak Kr. u. 30‐ig tör‐
tént így, amikor aztán minden évben karmazsinvörös maradt egészen 
a Templom lerombolásának időszakáig. Ez a hagyományos gyakorlat 
összekapcsolódott azzal, hogy  Izrael megvallja bűneit, és a  (pogány) 
nemzetek bűnét is ráhelyezi Azazel kecskebakra. Ennek kecskebaknak 
a pusztulása eltávolította a bűnt. A bűnt a posztó vörös színe  jelezte. 
Ha az karmazsinvörös maradt, Izrael népe nem nyert bűnbocsánatot. 
Izajás próféta mondta: „Jöjjetek, és szálljunk perbe! — mondja az Úr. 
— Ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; 
ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú” (Iz 1,18). 
Tehát a Jóm Kippúrkor elvégzett engesztelési szertartás nem a várako‐
zásoknak megfelelően zajlott. 

A  vörös  fonal  kapcsán  el  kell mondanunk,  hogy  jóval Kr.  u.  30 
előtt,  az  alatt  a  negyven  éven  alatt,  amíg  Igazságos  Simon  volt  a 
főpap,  a  karmazsin  színű  fonál mindig  fehér  lett,  amikor  belépett  a 
Szentek  Szentjébe. A  nép  észrevette  ezt. Azt  is megjegyezték,  hogy 
„az Úrnak vetett” (fehér színű) „sors” került elő negyven éves főpap‐
sága alatt. Észrevették, hogy a „sors”, amit a papok vetettek Simont 
követően néha fekete volt, néha fehér, és a vörös fonál fehér lett, néha 
pedig nem. De 30 után a vörös  fonal soha nem vált  fehérré negyven 
éven keresztül, amíg a Templomot le nem rombolták. 

Mi  történt  30‐ban,  hogy  ilyen  változás  történt  Jóm  Kippúrkor? 
Niszán hónap 14‐én, a húsvéti áldozat napján Jézus feláldozta életét a 
bűnökért. Erre az eseményre került át az engesztelés, amit korábban a 
Jóm  Kippúrkor  felajánlott  két  kecskebak  végzett  el. A  Zsidókhoz  írt 
levélben  a  szerző megerősíti,  hogy Krisztus  hozta meg  a  kiengesz‐
telődést a bűnökért  (2,17). Krisztus úgy  jelenik meg, mint  főpap, aki 
egyszer s mindenkorra belépett a Szentek Szentjébe (7–9). A Barnabás‐
levél  Jézust úgy mutatja be, mint  Jóm Kippúr beteljesedését. Mint egy 
ártatlan  húsvéti  bárányt,  a Messiást  halálra  adták,  bár  nem  találtak 
benne hibát. De a templomi áldozatoktól vagy az engesztelés napjától 
eltérően, ahol a bűn csak egy  ideig  lett elfedve, a Messiás áldozata a 
bűnbocsánat  ígéretét hozzá  a kegyelem  által,  amelyet  Isten  azoknak 
ad, akik elfogadják a Messiással való személyes kapcsolatot. Ez lénye‐
gében egy egyszeri esemény minden ember életében és nem egy foly‐
tonos, évenként visszatérő rítus és állatok feláldozása. 
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Ne képzeljük, hogy mindez pusztán a rabbik kreációja. 

c. A templomi menóra csodája 
Egy másik jel is adatott: a Templomban a Menóra kialudt, és már nem 
égett tovább. Ez a „nyugati lámpa” volt az, amelyiknek mindig világí‐
tania kellett. Ezért a papok külön oliva olajat  tartottak készenlétben, 
hogy biztosak  legyenek abban: a „nyugati  lámpa” minden körülmé‐
nyek között világítani fog. De mi történt negyven éven keresztül, attól 
kezdve, hogy a Messiás azt mondta: a Templomot le fogják rombolni? 
Negyven  éven  keresztül  minden  éjjel  kialudt  a  nyugati  lámpa,  és 
annak  ellenére  történt  így,  hogy  a  papok mindent  előkészítettek. A 
menóra  szimbóluma  jól  ismert.51  Rómában  Titusz  diadalívén  min‐
denki  láthatja, hogy  a Templom  lerombolása után  a Menóra  idegen 
földre került. 

Ismét valami szokatlan dolog történt. A Menóra „fénye”, ami az Is‐
tennel,  Lelkével,  Jelenlétével  való  kapcsolatot  jelezte,  megszűnt 
ragyogni. Ez a különleges megnyilvánulás Kr. u. 30‐ban történt. 

Természetes úton nem  lehet megmagyarázni ezeket a  jeleket. En‐
nek  ellenére meg  kell  jegyeznünk,  hogy  a  negyvenes  szám  szimbo‐
likus  jelentésű  a  Bibliában,  ez  a  szám  a  nagy  előkészületek  száma: 
Izrael népe negyven évet vándorolt a pusztában, mielőtt belépett vol‐
na az Ígéret földjére. Ráadásul a sorshúzásnak is szimbolikus jelentése 
volt.52 Úgy tűnik, hogy az említett hagyományok fő célja az volt, hogy 
szembeállítsa  Igazságos  Simon  korát  utódainak  korával.  A  jelek  a 
Templomhoz és Kippúr napjának liturgiájához kapcsolódtak. A júdaiz‐
mus nem hagyhatja  figyelmen kívül, hogy mi  történt Kr. u.  30‐ban, 
hiszen  ismeri  a  Talmud  Jézusról  és  a  min‐ekről  (többes  számban: 
minim)  szóló  szövegeket  a müncheni  kéziratban. Az  említett  jeleket 
nem erősítik meg külső források,53 még az evangéliumok sem. Ez azt 
jelenti, hogy nincs  történelmi  értékük? Mivel a zsidó‐keresztények a 
Kippur  ünnepi  olvasmányokat  krisztologikusan  értelmezték  a  Zsi‐
dókhoz írt levélben és Barnabás levele rámutatott, hogy Krisztus betel‐
jesítette  a  zsidó  ünnepeket,  a  rabbinikus  irodalom  elfogadta  a  bi‐

 
51  D.  Barag,  „The Menorah  in  the  Roman  and  Byzantine  Periods:  A Messianic 

Symbol”,  Bulletin  of  the Anglo‐Israel Archaeological  Society  5  (1986)  44–47;  L.I.  Levine, 
„The History and Significance of the Menorah in Antiquity”, in L.I. Levine és Z. Weiss 
(ed.), From Dura to Sepphoris. Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity (Journal of 
Roman  Archaeology.  Supplements  40),  Portsmouth  2000,  131–53;  W.  Wirgin,  „The 
Menorah as Symbol of Judaism”, IEJ 12 (1962) 140–42. 

52  A.M.  Kitz,  „The  Hebrew  Terminology  of  Lot  Casting  and  Its  Ancient  Near 
Eastern  Context”,  CBQ  62  (2000)  207–14;  J.  Lindblom,  „Lot‐Casting  in  the  Old 
Testament”, VT 12 (1962) 164–78. 

53 Közvetett módon igazolják: Benjámin Testamentuma 9,4; Lévi Testamentuma 10,3. 
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zonyítékokat és elismerte, hogy a Templomot azért rombolták le, mert 
gyűlölet volt Izraelben. 

A rabbinikus  irodalom tartalmaz más történelmi információkat  is. 
A különböző területek kapcsán csupán vázlatosan mutatjuk be kutatá‐
sunkat, amelyek a rabbinikus irodalmat történelmi forrásként kezelik. 

1. Nyelvészet 

A Talmud főként arámul íródott. Néhány baraitát viszont héberül má‐
soltak  le.  Palesztinai‐arámi  szavak  találhatók  az  Újszövetségben  is: 
Talita  kumi  (Mk 5,41), Effata  (Mk 7,34), Eloi, Eloi,  lama  szabaktani  (Mk 
15,34), Abba (Mk 14,36). Ami az arámi nyelvet illeti sok átírt görög szó 
található benne.54 Ez  lehetővé  teszi azt a következtetést, hogy  a Tal‐
mud tükrözi az első századi Palesztina nyelvi helyzetét.55

A Talmudból tudjuk (Szota 49b), hogy R. Gamaliel fiának, Simon‐
nak voltak olyan növendékei, akik a „görögök bölcsességét” tanulták, 
és  igen  valószínű,  hogy  valaha  Simon  apjának  is  voltak  ilyen  tanít‐
ványai. 

A Szota 49b és a BQ 82b megerősíti, hogy R. Júda haNászi, a „Feje‐
delem”,  a  „Pátriárka”,  Rabban  Simeon  ben  Gamaliel  fia  is  tanult 
görögül és előnyben részesítette ezt a nyelvet. 

Még  a Kr. u.  70‐es,  135‐ös  katasztrófák  után  is  pozitív maradt  a 
hozzáállás a görög neveléshez a zsidó pátriárkák családjaiban. A pát‐
riárkák fiairól még a 4. század végén is azt mondták, hogy Libaniosz 
antióchiai görög szónokot tanulmányozták.56 A régészeti bizonyítékok 
azt mutatják,  hogy  a  görög  nyelv  általánosan  elterjedt  volt  Palesz‐
tinában; még a zsidók által írt Újszövetséget is görögül született meg. 

Sok zsidó kifejezés közös a rabbinikus irodalommal és az Újszövet‐
séggel,  mint  például  az  „üdvösség  szarva”,57  vagy  a  sosbin  (vőle‐
gény).58 A genitivus hebraicus is jól ismert: az engedelmesség fia, a vilá‐

 
54  J.  Geiger,  „Greek  in  the  Talmud:  Three Notes  Pertaining  to  Dogs”,  Tarbiz  51 

(1981–82)  303–05; G.  Zuntz,  „Greek Words  in  the  Talmud”,  JSS  1  (1956)  129–40; H. 
Birkeland, The Language of Jesus, Oslo 1954; Z. Weiss, „Hellenistic Influences on Jewish 
Burial Customs in the Galilee during the Mishnaic and Talmudic Period”, Eretz‐Israel 25 
(1996) 356–64. 

55 A. Díez Macho,  La  lengua  hablada  por  Jesucristo  (Colección  Santiago Apostol  3), 
Madrid 1976; I. Zatelli, „La situazione linguistica in terra d’Israele nel 1 secolo”, in Storia 
e preistoria dei Vangeli, Genova 1988, 17–24. 

56 M. Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in Their Encounter in Palestine during the 
Early Hellenistic Period, Philadelphia 1974, 77. 

57 Lk 1,69 és a Semóne Eszré 15. áldása. 
58 R. Infante, „La Voce dello Sposo (Giov 3,29)”, Vetera Christianorum 33 (1996) 301–2. 
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gosság vagy a sötétség fia. Mindkét irodalom ugyanazt a stílust hasz‐
nálja.59

2. A Templom liturgiája 

Peszach  liturgiájának  tanulmányozásához a Misna Peszachim  traktátu‐
sának 5. és 10. fejezete alapvetően fontos.60 A Peszachim 5,1‐et összeha‐
sonlíthatjuk  Josephus  beszámolóival  (A  zsidó  háború  6,423;  A  zsidók 
története 14,65). Flavius  szerint az ünnepi áldozatot a délutáni Tamid 
után mutatták be. A 11QT xvii 6–9 szerint viszont a Tamid előtt kellett 
bemutatni a húsvéti áldozatot. 

A  Berakhót  traktátus  továbbra  is  fontos  a  zsidó  liturgia  tanulmá‐
nyozásához,  az ünnepekről  szóló  rendtartás  (Széder Mo’éd) pedig  az 
evangéliumokban említett zsidó ünnepek hátterét nyújtja. 

Másutt  már  tanulmányoztuk  a  Templom  papságának  helyzetét 
János  evangéliuma  és  a  rabbinikus  írások  fényében. A  papság  kor‐
ruptságáról  szóló  információt  a  rabbinikus  irodalom  és  Josephus  is 
megerősíti.61 A papi oligarchia  és a bölcsek közötti konfliktus a Tal‐
mud időszakában is igazolt tény (j.Sabbat 12:3,13c = j.Horajot 3:5,48c).62

Megemlíthetnénk  még  itt  egy  fejezetet  a  zsidó  imáról,  a  Semá 
Jiszraél‐ről, a Tefilim‐ről, a jócselekedetek listájáról, és a Miatyánk zsidó 
hátteréről. Mivel azonban ezt más helyütt már megtettük, most nem 
ismételjük meg.63

3. Szociológiai helyzet 

Kizárólag  a  nők  szociológiai  helyzetének  vizsgálatára  kell  korlátoz‐
nunk magunkat. Joachim Jeremias Jeruzsálem Jézus idejében című köny‐
vében tanulmányozta a nők helyzetét a keleti világban. Itt most nincs 
szükség arra, hogy összefoglaló módon megismételjük, amit már  el‐
mondott. Ezért csupán összehasonlítjuk János evangéliumának negye‐
dik fejezetét — amely leírja a szamaritánusok szociológiai problémáját 
— a rabbinikus irodalommal. 
 

59 J. Jonsson, Humour and irony in the New Testament. Illuminated by parallels in Talmud 
and Midrash, Leiden 1985. 

60 M. Chaze, „De la signification des fêtes dans la Bible et le Talmud selon quelques 
kabbalistes des XIII et XIV siècles”,  in P. Gignoux  (ed.), La commémoration. Colloque du 
centenaire de  la section des sciences religieuses de  l’École pratique des Hautes Études  (Biblio‐
thèque de  l’École des Hautes Études. Section des Sciences Religieuses), Leuven  1988, 
255–73; J. Tabory, „On the History of the ‘First Dipping’ (Karpas) on Passover Eve du‐
ring  the  Period  of  the Mishna  and  the  Talmud”, Annual  of  Bar‐Ilan University  14–15 
(1977) 70–78. 

61 F. Manns, L’Evangile de Jean et la Sagesse, Jerusalem 2003, 61–74. 
62 F. Manns, Zion 48 n. 1–4 (1983) 135–48. 
63 F. Manns, Jewish Prayer in the time of Jesus, Jerusalem 2000. 
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A Jn 4,4‐ben azt olvassuk, hogy Jézusnak Szamarián kellett átmen‐
nie. Amikor közeledett az asszonyhoz és szóba állt vele, az megkér‐
dezte, miért kér bármit is egy szamariai asszonytól. Köztudott, hogy a 
zsidóknak általában nem volt  jó kapcsolatuk a szamaritánusokkal. A 
szamaritánus nőket különösen is kerülni kellett, hiszen tisztátalannak 
tekintették őket, amíg havi vérzésük volt (időszakaik alatt), és a szü‐
lést követően  is (ld. Lev 15,23–24; 20,18). Ilyen tisztátalan nőnek tilos 
volt,  hogy  férfiakkal  társalogjon  vagy  bekapcsolódjon  a  templomi 
szertartásba. Mivel  a  zsidóknak  és  a  szamaritánusoknak  nem  volt 
semmilyen  kapcsolata  egymással,  lehetetlen volt  tudni, vajon  a  sza‐
maritánus  asszony  „tiszta”  vagy  sem.  Így  a  zsidó  vezetők  által  ők 
„születésüktől fogva havi vérzésben lévők”, tehát tisztátalanok voltak. 
Jézus mégis szóba elegyedett egy szamaritánus asszonnyal.64 A jelenet 
végén  tanítványai  is csatlakoztak hozzájuk. Ők nem azon csodálkoz‐
tak, hogy miért beszél egy szamaritánussal, hanem azt kérdezték tőle, 
miért beszélget egy nővel (Jn 4,27). 

A  kérdés  kulturális  megfontolások  miatt  adódott.  A  rabbinikus 
zsidóságban volt egy törvény, amely megtiltotta a férfiaknak, hogy az 
utcán nőkkel beszélgessenek. „Aki asszonnyal sokat beszélget, az kárt 
okoz magának, elhanyagolja a Tóra tanait, és végezetül a pokol mar‐
taléka lesz” (Avót 1,5). Végül a Talmudban van egy másik kommentár 
is: „Az ember nem olyan, hogy köszöntsön egy nőt” (Berakot 43b). 

Ezt annyira szigorúan vették Jézus idejében, hogy engedték meg a 
férfiaknak, hogy  saját  feleségükkel,  lányukkal,  testvérükkel beszélje‐
nek az utcán.  Jézus azonban megszegi a  társadalmi rendet, hogy ezt 
az asszonyt lelki dolgokra, lélekben és igazságban való igazi imádásra 
tanítsa. Azt  is  fontos megjegyezni, hogy az asszony az első személy, 
akinek Jézus felfedi, hogy ő a Messiás, amit világosan megmond neki 
(Jn 4,26). Mi  több, az asszony evangelizál,  továbbadja  Jézus üzenetét 
városa egész  lakosságának, és odavezeti őket hozzá, hogy hallgassák 
(Jn 4,39–42). 

Meglehetősen érdekes, hogy mind a zsidók, mind a görögök kultú‐
rájában  volt  egy  olyan  imádság,  amelyben  hálát  adtak  azért,  hogy 
nem nők. Mindkét  imádság hasonló  formájú volt,  szinte  egy  időben 
vált  ismertté,  és  valószínűleg  egy  Kr.  előtti  6.  századi  mondásból 
származott. 

A zsidó imádság a rabbinikus tanításokban háromszor jelenik meg, 
ezek között a Toszefta Berakot 7:8 így szól: 

Áldott legyen Isten, amiért nem teremtett engem pogánynak. 
Áldott legyen Isten, amiért nem teremtett engem nőnek. 
Áldott legyen Isten, amiért nem teremtett engem szolgának. 

 
64  Ld. Mt  9,18‐26; Mk  5,24‐34;  Lk  8,43‐48,  ahol  Jézus meggyógyítja  a  vérfolyásos 

asszonyt és engedi, hogy megérintse őt. 
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A  zsidó  férfiak  napi  hálaadó  imájában  néha  a  „szolga”  helyett  azt 
mondták „tudatlan”. A Galatákhoz írt levéllel való hasonlóság szem‐
betűnő: 

Nincsen többé zsidó vagy görög, 
nincsen többé szolga vagy szabad, 
nincsen többé „férfi és nő”. 
Egyek vagyunk Jézus Krisztusban. 

Ami a Gal 3,28 megfogalmazását illeti, Bruce azt mondja:65

A változtatás oka (miszerint nincs „férfi és nő”) valószínűleg a Ter 1,27 
hatása: „férfinak és nőnek  teremtette  őket”. Krisztusban ezzel szemben 
„nincs ’férfi és nő’”. Pál itt egy alapvető elvet jelent ki; ha ennek korláto‐
zásait  találjuk  valahol  a  páli  levélgyűjteményben…  azokat  a Gal  3,28 
fényében kell értenünk, nem pedig fordítva. 

Ide  csatolhatnánk még  egy  fejezetet  a gyermekek helyzetéről. Mivel 
azonban ezt Roland de Vaux már megtette Az Ószövetség  intézményei 
című művében, nem szükséges rá kitérnünk.66

4. Gazdasági helyzet 

A Misna  traktátusai  közül  a  Zera’im minden  egyes  rendje,  szédere 
hasznos Palesztina első néhány százada gazdasági helyzetének tanul‐
mányozásához.67 A  jubileumi évnek, ha betartották, nagyon sok gaz‐
dasági  következménye  volt.68  A  pogány  rabszolgák  helyzete  nehéz 
volt.69 Steinsaltz Talmud‐kiadása a  lapszélen hozza az összes  reáliát, 
amiről a szöveg beszél. 

 
65 F.F. Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians (NICNT), 

Grand Rapids 1984, 189. 
66 R. de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, Paris 1958. 
67 A. Ben‐David, Talmudische Ökonomie.  I: Die Wirtschaft  des  jüdischen Palästina  zur 

Zeit der Mischna und des Talmud, Hildesheim és New York 1974; Z. Safrai, „The Econo‐
mic Implication of Olive Oil Production in the Mishnah and Talmud Periods”, in M.L. 
Heltzer és D. Eitam  (ed.), Olive Oil  in Antiquity.  Israel  and Neighbouring Countries  from 
Neolith to Early Arab Period [sic], Haifa 1987, 176–82; A. Ben‐David, „Jewish and Roman 
Bronze  and Copper Coins: Their Reciprocal Relations on Mishnah  and Talmud  from 
Herod the Great to Trajan and Hadrian”, PEQ 103 (1971) 109–29. 

68 R. North, The Biblical Jubilee after fifty years (AnBib 145), Roma 2000. 
69 E.E. Urbach, „The Laws Regarding Slavery as a Source  for Social History of  the 

Period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud”, in J.G. Weiss (ed.), Papers of the 
Institute of Jewish Studies, Jerusalem 1964, 1–94. 
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5. Földrajzi helyzet 

Galileában és Júdeában különböző volt a helyzet,70 Szamariának meg‐
voltak a saját törvényei.71 A Kutim traktátus ezekről szól. Nagy Heró‐
des  és  közvetlen utódai  több  várost  építettek,  amelyeket  elsősorban 
pogányok laktak, önálló alkotmánnyal rendelkeztek, mint azok a po‐
gányok,  akik  a  hellenista  városokban  éltek. Maga Heródes  építette 
Szebasztét  (Szamária) az ország közepén, Cezáreát nyugaton, az  im‐
pozáns  tengerparton,  Gabát  Galileában  közel  Ezrdalon  nagy  sík‐
ságához, és Eszbonitiszt Pereában.72 Hasonlóképpen Fülöp negyedes 
fejedelem megépítette Cezárea Filippit és Juliászt (Betszaida Juliasz a 
Galileai  tó nyugati partján); Heródes Antipász pedig egy másik  Juli‐
ászt és Tibériást.73 Ezeknek a városoknak kettős célja volt. Heródes jól 
tudta magáról, hogy nem népszerű. Külföldi zsoldosokkal vette körül 
magát,  palotája  és  az  általa  épített  Templom  körül  erődítményeket 
emelt,  valamint  olyan  megerősített  katonai  őrhelyeket  is  építtetett, 
amelyeket idegenekkel népesített be, hogy körülvegye Jeruzsálemet és 
minden oldalról  rendelkezzen a város és a zsidók  felett. Annak elle‐
nére, hogy zsidó vallású volt, csodálatos pogány  templomokat emelt 
Augustus császár tiszteletére Szebasztéban és Cezáreában, így ezek a 
városok  igazán arra  törekedtek, hogy hellenista központok  legyenek 
magán  a  szent  területen belül  is. Ezzel  egy  időben Heródes városai 
nem ugyanolyan mértékben élveztek szabadságot, mint a „hellenista” 
városok, amelyek bizonyos adók kivételével teljes mértékben autonó‐
mok  voltak,  míg  az  előbbiekben  Heródes  által  kijelölt  uralkodók 
voltak a vezetők.74

A rabbik nézőpontjai a képi ábrázolásokat illetően még érdekeseb‐
bek,  mint  irtózásuk  a  mindenféle  bálványimádással  kapcsolatosan. 
Két  különböző  időszakban  az  őket  körülvevő  világ  szerint  jelöljük 
meg a különbségeket. A  legkorábbi és  legszigorú vélemények75  telje‐
sen megtiltják a mennyei, földi, vagy a vízben található dolgok ábrá‐
zolását. Azonban úgy  tűnik, hogy a Misna kifinomult megkülönböz‐
 

70 Z. Safrai, „Shechem in the Days of Mishna and Talmud 63 B.C. – 637 C.E.”, in S. 
Dar és Z. Safrai (ed.), Shomron Studies, Tel Aviv 1986, 83–126. 

71 A. Neubauer, La géographie du Talmud. Mémoire couronné par l’Académie des Inscrip‐
tions et Belles‐Lettres, Michel Lévy Frères, 1868. 

72 Heródes újjáépített vagy épített más városokat  is, mint például Antipatris, Cyp‐
ros, Phasaelis, Anthedon. Emil Schürer úgy írja le, hogy Heródes az első kettőt építette, 
közben  csak újjáépítette vagy megerősítette  (A  zsidók  története  xiii.15.1; A  zsidó  háború 
i.21.8). 

73 Ő építette újjá Szefforiszt (ma: Zippori) is. 
74  A  Római  Birodalom  polgári  intézményeinek  témájához  összehasonlításul:  A. 

Kuhn, Die Städt. und bürgerl. Verf. des Römischen Reichs, New York 1909, 2 vols.; ehhez a 
részhez ld. II, 336–54 és 370–72. 

75 Mekilta, Ex. 20:4, ed. Weiss, p. 75 a. 
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tetésekkel lazít ezeken a tilalmakon, a Talmud pedig még tovább viszi 
ezt a vonalat.76

A  régészet megerősíti  a  rabbinikus  irodalom  és  Josephus  kínálta 
információkat a római és a zsidó kultúra konfrontációjáról. 

6. Teológia 

Teológiai szinten az evangélium és a rabbinikus  irodalom számtalan 
kapcsolódási pontja közül77  csupán  a harmadnapon való  feltámadás 
gondolatát fogjuk megvizsgálni.78

A „harmadik nap” kifejezés olyan theologumenon, amely Isten meg‐
váltását,  szabadítását  és megnyilvánulását  jelzi.  A  „harmadik  nap” 
motívum értelmezése az egyetlen komoly alternatíva, mivel a feltáma‐
dás  történeti  eseményét  veszi  alapul.  Ezt  tanulmányozta  Karl  Leh‐
mann  és Harvey K. McArthur. Közel  harminc  olyan  szakasz  van  a 
Septuagintában,  amely  a  té  hémera  té  trité  kifejezést  használja  egy 
olyan esemény  leírására, amely harmadnap  történt.79 Harmadnap ál‐
dozta fel Ábrahám Izsákot (Ter 22,4; vö. Ter 34,25; 40,20). Harmadnap 
szabadult  ki  József  testvérei  fogságából  (Ter  42,18).  Harmadnapra 
kötött szövetséget Isten népével és adta neki a Törvényt (Kiv 19,11.16; 
vö.  Lev  8,18;  Szám  7,24;  19,12.19;  Bír  19,8;  20,30). Harmadnap  jött 
Dávid  Ciklágba,  hogy  megütközzön  az  amalekitákkal  (1Sám  30,1), 
harmadnap értesült Saul és Jonatán haláláról (2Sám 1,2). Harmadnap 
szakadt  ketté  a  királyság  (1Kir  12,24;  vö.  2Krón  10,12). Harmadnap 
ment el Ezékiás király az Úr házába, miután csodával határos módon 
meggyógyult  (2Kir  20,5.8). Harmadnap  látott  neki  tervének  Eszter, 
hogy  megmentse  népét  (Eszt  5,1;  vö.  2Mak  2,18).  A  harmadnapra 
vonatkozó  egyetlen  említés  a  prófétáknál: Óz  6,2.  Így  a  „harmadik 
nap”  egy  teológiai  idő,  amikor  Isten  cselekszik, hogy újat  és  jobban 
hozzon; az élet idejét jelöli, az üdvösséget és a győzelmet. Harmadnap 
Isten cselekszik, hogy megoldja a nehézségeket. 

Tanulságos  ezeknek  a  szövegeknek  a  zsidó  értelmezése.80 A har‐
madik nap volt az a pillanat, amikor Isten megszabadította az  igaza‐
kat  a  szorongattatásból,  vagy  amikor  az  események  tetőpontjukra 

 
76 Avóda Zara 3. 
77 Az Atyák érdemeinek teológiájához ld. A. Marmorstein, The Doctrine of Merits in 

Old Rabbinical  Literature  (Jews’ College  Publications  7),  London  1920;  J. Abelson,  The 
Immanence of God in Rabbinical Literature, New York 1969. 

78 A feltámadás bizonyítéka Szanh 90b‐ben az ország ajándéka (ApCsel 13,32). Jézus 
számára az ország, az Isten Országának, az örök életnek a szimbóluma. 

79 K. Lehmann, Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift (QD 38), Freiburg 1968, 68–
157; K.H. McArthur, „On the ‘Third Day’”, NTS 18 (1971) 81–86 hasonló nézeten van, de 
mégis az Óz 6,2 mellé áll. 

80 GenR 91:7; EstR 9:2; DtR 7:6; Midrás Tehillim 22:5. 
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hágtak. Az is egyértelmű, hogy az Óz 6,2‐t a feltámadás időpontjaként 
értelmezték, még  akkor  is,  ha  ezt  a  történelem  végére  várták.  Izsák 
harmadnapon való feláldozásának (Aqéda) teológiája  jelentős hatással 
volt a keresztény gondolkodásra.81

A  feltámadásra  vonatkozó  „harmadnapon”  kifejezés  vizsgálata  a 
rabbinikus  irodalomban  fontos  lépés.82  Ezek  a  szakaszok  egyértel‐
művé  teszik, hogy a rabbik az Óz 6,2‐t az eszkatológikus  feltámadás 
értelmében magyarázták. 

Lehmann szerint a Midrás Rabba, a rabbinikus  írások és a Septua‐
gintából vett szakaszok tanúbizonysága megvilágíthatja az 1Kor 15,4‐
et. Különösen  fontos  az Aqéda,  amely  a  zsidó  teológiában  központi 
jelentőségű. Már a korai zsidóságban kapcsolatba hozták  Izsák  felál‐
dozását a Pászka ünnepével; ez az esemény az Istennek való engedel‐
mességnek és önfeláldozásnak szimbólumává vált. Izsák feláldozását 
úgy mutatták be, mint aminek üdvözítő értéke van. Az áldozat véré‐
ben Isten meglátta Izsák áldozatát, emlékezett rá, így továbbra is adta 
áldását  Izraelre. A Teremtés  könyve  22.  fejezetének  ez  az  exegézise 
jelenik meg a rómaiakhoz  (Róm 4,17.25; 8,32) és a zsidóhoz  írt  levél‐
ben  (Zsid  11,17–19). Ez utóbbi  szöveg  összekapcsolja  Jézus  feltáma‐
dását Izsák feláldozásával. Ha figyelembe vesszük, hogy az 1Kor 15‐
ben  olvasható  formulának  szemita  háttere  van,  akkor  valószínűbb, 
hogy a „harmadik napon” kifejezés zsidó hagyományok hatására ref‐
lektál,  amelyeket  később  írtak  le  a  Talmudban  és  a  midrásokban. 
Egyedül, mint bizonyító jellegű szöveg, az Óz 6,2 utal erre. Így a „har‐
madnapon”  kifejezés  nem  az  időtartamot  jelöli,  hanem  Isten  szaba‐
dításának és győzelmének napjára utal. Azt üzeni nekünk, hogy Isten 
nem hagyta el a bajban lévő Igazat, hanem feltámasztotta. 

7. Rabbinikus és keresztény hermeneutika 

Mivel mind a rabbinikus irodalom, mind pedig az Újszövetség hosszú 
időre kiterjedő  szájhagyományt  tud maga mögött, ezért mindkettőre 
hasonló redakciós szabályok érvényesek.83 Hillél middót‐jai (szövegér‐
telmezési  szabályai) mindkét hagyományban megtalálhatók. A haraz 
exegetikai módszere is ismert mindkét irodalomban.84

 
81 J. Swetnam, Jesus and Isaac. A Study of the Epistle to the Hebrews  in the Light of the 

Aqedah (AnBib 94), Roma 1981. 
82 Ózeás targuma 6:2; Szanh 97a; Ros haSana 31a; j.Szanh 11:6; Pirqé de Rabbi Eliezer 51; 

Tanna de be Elijjahu, p. 29. 
83 B. Gerhardsson, Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in 

Rabbinic  Judaism  and Early Christianity, Uppsala 1961; B. Gerhardsson és A. Liefooght, 
Préhistoire des Évangiles, Paris 1978. 

84  Lk  24,27.44 —  Isten  távoli  és  jelenvaló:  a  qedusá  (Iz  6,4)  az  Ez  3,12‐t  követte: 
Legyen  áldott  az  Úr  dicsősége  [szent]  helyén!  (Templom).  Hasonlóképpen:  Apostoli 
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A Babilonból származó Hillél Semaia és Abtalion rabbiknál tanult, 
akikre az utókor úgy  emlékezik, hogy nagyszerű  szövegmagyarázói 
képességgel voltak megáldva, akikről már említettük, hogy prozeliták 
voltak.85

Hillél  hét  értelmezési  szabálya  megtalálható  Ciceronál  is.86  Az 
allegorikus  írásértelmezéséről  ismert Alexandriai  Philón megerősíti, 
hogy a rabbinikus irodalom a szöveg jobb megértése érdekében alkal‐
mazta az allegóriát.87 Philón elfogadta, hogy a Septuaginta sugalma‐
zott mű. Szentírás‐értelmezésében összhangban Rabbi Aqiba iskolájá‐
val azt vallotta,88 hogy minden  ismétlés, amit már elmondtak, rámu‐
tathat  valami  újra.  Ezek  voltak  a  józan  exegézis  szabályai.  Viszont 
nem  annyira  volt  józan  az  az  elképzelése,  hogy  joga  van  szabadon 
megváltoztatni  a  mondatok  központozását,89  és  azon  elgondolása, 
miszerint  ha  több  rokon  értelmű  szó  közül  a  szövegben  a  szerző 
csupán  egyet  választott  ki,  akkor  néhány  különleges  jelentésre mu‐
tatott  rá. Még  szélsőségesebb  volt  azon  elképzelése,  hogy  az  a  szó, 
amely a Septuagintában előfordul, értelmezhető minden olyan  jelen‐
tésárnyalattal,  amely  megvan  a  görög  nyelvben,  és  betűk  megvál‐
toztatásával más  további  jelentést  is  lehet neki adni. Azonban Philón 
más allegorikus kánonjaihoz hasonlóan, a rabbik  is alkalmazták eze‐
ket, és haggádikus értelmezéseiket gyakran  így vezették be:  ’al  tiqré, 
„ne úgy olvasd (hanem így…)”. Más értelmezések szójátékon, vagy a 
szót alkotó morfémán alapultak. Minden  látszólag különös kifejezés‐
módnak  különleges  jelentésének  kell  lennie,  minden  kapcsoló‐, 
határozó‐ vagy elöljárószónak. Sőt a vers elhelyezkedése, hogy milyen 
más vers követi, a szavak jelenléte vagy hiánya egy mélyebb értelemre 
utalhat; ehhez hasonlóan egy nem várt egyes szám vagy többes szám 
(vagy  éppen  fordítva),  az  igeidők  használata,  a  szavak  nemei  is 
mélyebb  értelemre utalhatnak. Mind  közül  a  legsúlyosabb  azonban, 
 
konstitúció  7,35,3  és  a Mekilta Kiv  20,24:  a Sekina  jelen volt Egyiptomban,  a  találkozás 
sátrában és a Templomban. (A fordító megjegyzése: A haraz héber szó jelentése „lánc”; 
olyan írásmagyarázati módszer, amely egy téma köré láncszerűen felfűz Tórából, Prófé‐
táktól  és  az  Írásokból  vett  szentírási  verseket. Az  emmauszi  úton  Jézus  is  ezt  alkal‐
mazza: „kezdve Mózesen és valamennyi prófétán át, mindent megmagyarázott nekik, 
ami az Írásokban róla szólt”) 

85 A Pesz 70b‐t idézi R.N. Longenecker, Biblical Exegesis in the Apostolic Period, Grand 
Rapids 1975, 34. 

86 De inventione 2,40,116. 
87  Ld.  a Dorsé  Resumot midrást:  F. Manns,  Le midrash,  approche  et  commentaire  de 

l’Ecriture, Jerusalem 2001, 92–95. 
88 Bava Qama 64a. 
89 Annak illusztrálására, mik születhetnek ilyen változtatásokból, a Midrás GenR 65 

alapján  például  a  Ter  27,19‐et  a  következőképpen  központozhatnánk:  „És  Jákob  ezt 
mondta az apjának: Én (vagyok az, aki tízparancsolatot kapni fogja) — (de) Ézsau a te 
elsőszülötted”.  A  Jalkut‐ban  még  több  érdekes  magyarázat  található  arról,  hogy  a 
mennyországban Jákob lelke volt az elsőszülött. 



FRÉDÉRIC MANNS 122

hogy  egy  allegorikus  értelmezés  ismét  alapul  szolgálhat  egy másik 
értelmezéshez.90

Philón allegorikus alapelvei megegyeztek azokkal, amelyeket a zsi‐
dó hagyományban, a Haggádában alkalmaztak,91 csak az utóbbiak nem 
kerestek  magyarázatukra  észérveket.92  A  palesztinai  exegézis  egy 
másik tekintetben is élvezte az alexandriai előnyeit. Ez ugyanis óvato‐
san jelezte, hogy mit és miért lehet elhagyni a nyilvános felolvasáskor, 
az  eredeti milyen kifejezéseit  és hogyan módosíthatja  a meturgemán, 
annak  érdekében,  hogy  így  egyformán  elkerülhető  legyen  az  a 
veszély, hogy a szöveget szó szerint adja vissza, vagy, hogy valamit 
hozzáadjon a szent szöveghez. A zsidó hagyomány  leszögez néhány 
alapelvet,  ami  nagyon  hasznos  lehet.  A  Szentírás  emberi  kifejezés‐
módokat  használ,93  ezek  antropomorfizmusokat  is  tartalmazhatnak. 
Előfordul,  hogy  egy  gondolatot  szó  szerint  vesznek,  mint  ahogy 
Mózes tudta, hogy a kígyót rézből kell elkészíteni (vö. Szám 21,8; a két 
szó hasonlósága nyilvánvaló: náhás, kígyó; nehóset, réz).94

Szimbolikus  magyarázatiban  Philón  ugyanazt  a  módszert  hasz‐
nálja, mint a rabbik. A számok és a nevek szimbolizmusának — már 
amelyik a Szentélyt érintette, annak színeit és anyagait — magában a 
Bibliában vannak az alapjai.95 A rabbik ugyanúgy értelmezték őket.96 
Philón részben megerősíti a rabbinikus írásértelmezés történetiségét. 

 
90 Philón írásaiból bármilyen példa elegendő ennek igazolására. 
91 A vázlatunkkal való összehasonlításhoz: „XXV  theses de modis et  formulis qui‐

bus pr. Hebr. doctores SS.  interpretari  etc.  soliti  fuerunt”,  in G. Surenhusius, Mishnâ, 
Amstelaedami 1697, 57–88. 

92 Philón  és a  rabbinikus  teológia összehasonlításához:  I. Freudenthal  („Philo and 
Rabbinic Theology”, Hellenistische Studien, Breslau 1886, 67.)  találóan  jelöli a kettőnek 
ezt a keverékét „hellenisztikus midrás”‐nak, amit néha nehéz megkülönböztetni, vajon 
Palesztinából vagy Egyiptomból  származik, vagy pedig mindkettőtől  független. Freu‐
denthal  számos  érdekes  esetet közöl,  amelyben  a hellenizmus  és  a  rabbinizmus  saját 
értelmezéseikben  megegyeznek.  A  haggádikus  megközelítés  és  Philón  értelmezése 
közötti más  érdekes  összehasonlításokat  lásd: M.  Joel,  Blick  in  der  Religionsgeschichte, 
Breslau 1880, 38. 

93 Ber. 31b. 
94 BerR 31. 
95  E.  Starobinski‐Safran,  „Philon  d’Alexandrie.  Signification  des  noms  divins — 

d’après Exode 3 — dans la tradition rabbinique et chez Philon d’Alexandrie”, RThPh 23 
(1973) 426–35. 

96 Hogy csupán néhány példát említsünk: a Ruth név a rává igéből származik („kie‐
légíteni”, „inni adni”), mert az ő leszármazottja, Dávid a dicséret zsoltáraival elégítette 
ki Istent (Ber. 7b). A bibliai nevek jelentőségének alapelve a Zsolt 46,8‐ból (a héber válto‐
zatban a 9. vers) van levezetve: „Jöjjetek és lássátok az Úr műveit, aki neveket szerez a 
földön”.  A  „pusztaságok”  (héberül:  sámmót)  szót megváltoztatta  „nevek”‐re  (semót). 
Általánosságban elmondható, hogy a Ber. 3b‐től 8a‐ig  terjedő  szakasz  tele van haggá‐
dikus  írásértelmezéssel. A 4.  folión  található Mefibóset nevének szokatlan, szimbolikus 
eredeztetése,  aki  állítólag  halakhikus  (törvényértelmezéssel  kapcsolatos)  kérdésekben 
kiigazította Dávidot, mint Mippí  bóset  („ajkamról hamisság”),  „mert megszégyenítette 
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III. VÉGKÖVETKEZTETÉS 

Ha a  talmudi  irodalom fontos az Újszövetség nyelvészeti, gazdasági, 
földrajzi,  szociológiai,  liturgikus,  hermeneutikai  és  teológiai  hátte‐
rének tanulmányozásához, történelmi értéke van,97 ezért nincs okunk 
kizárni  a  keresztény  teológiai  és  biblikus  fakultások  ratio  studiorum‐
jából. 
 

 
Dávid arcát a halakhában”. Hasonlóképpen a Szifré Num könyvben (Behaalotekha, ed. 
Friedmann, p. 20a) gyönyörű és ötletes interpretációját találjuk a Reuel, Hobab és a Jethro 
neveknek. 

97  Még  ennél  is  fontosabb  a  patrisztikus  irodalom  hátterének  tanulmányozása, 
ahogy Ginzberg és Urbach kimutatták. 
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