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Minden kultúrában így volt, és ma is így van: a szóbeli hagyományok az 
írott szövegekhez társulnak. A szövegek a kapcsolódó jegyzetekkel és 
kommentárokkal együtt elevenek. Ilyen élő hagyomány figyelhető meg a 
rabbinikus bibliáknál is, ahol a szentírási szöveget maszoréták jegyzetei, 
arámi nyelvű targumok és a nagy, klasszikus zsidó kommentárok kere-
tezik. A Biblia mindig szájhagyomány útján terjedt. A hagyomány 
(masszoret) a Tóra kerítése, mondta Rabbi Akiva (M. Avot 3:13), követve a 
nagy zsinat útmutatását (M. Avot 1:1). 

Meghatározása szerint a Misna („ismétlés”) szóbeli hagyomány. Rabbi 
Akiva állítása szerint a szóbeli Tóra az írott Tórából eredeztethető, elter-
jedtebb vélekedés azonban, hogy a szóbeli tan a Sínai hegyről, Mózestől 
való. A Misna minden esetben a szóbeli Tóra legitimációjával foglalkozik, 
vagyis minden nemzedék azon fáradozik, hogy időszerűvé tegye a válto-
zatlan írott szöveget. Így érthető, hogy különbözőek a vélemények a tör-
vényértelmezésről (halakha); és még ha azokat nem is fogadják el a böl-
csek, fontosnak és rögzítésre érdemesnek tartják (vö. M. Édujot 2:4–6). 

Az első századból származó evangéliumok egy olyan zsidó mozgalom-
tól erednek, amely a Bibliát saját hivatkozási pontként fogadta el. A ke-
resztények számára a Biblia szintén Isten szava. Az evangéliumok 
keletkezésekor a Misnát még nem állították össze, de hagyományai közül 
már számos elevenen élt, ahogy ez a qumráni szövegekből (4QMMT, 
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Szemelvények a Tóra cselekedeteiből), JOSEPHUS FLAVIUS írásaiból és az 
Újszövetségből is kitűnik. Az evangéliumokban összegyűjtött számos 
halakhikus és teológiai vita – hasonlóan a rabbinikus értelmezésekhez – a 
szóbeli tan keretében is értelmezhető. Ezért nem meglepő, hogy a Misna 
szóbeli hagyományai megjelennek bennük anélkül, hogy bármilyen 
irányban irodalmi függőséget kellene feltételeznünk. 

Jelen tanulmány célja, hogy az ezekben az írásokban megtalálható 
közös hagyomány néhány példájára rámutasson. A szájhagyomány által 
történetek (haggada), előírások (halakha) és teológiai nézőpontok is átha-
gyományozódtak. A szóbeli hagyományban információkat találunk a 
reáliákról (tárgyak, tények és szokások), és a nyelvi kifejezésmódokról 
(szókincs, idiómák, képek, szemitizmusok), amelyekkel először foglal-
kozunk. A hagyományok párhuzamos olvasása mindkét irategyüttesben 
jelentősen elősegíti a szövegek megértését saját kontextusukban is. A 
Misna szövegeire fogok összpontosítani – mellőzve a Tószeftát, a mid-
rásokat és a Talmudot, amelyeket másodlagosan azért használok, hogy a 
fejlődésre rámutassak.1

1.  REÁLIÁK 

1.1.  Fuvolások és siratóasszonyok a temetésnél 

A Mk 5,38–39 temetésen hangosan siránkozó és jajgató emberekről beszél, 
Máté a fuvolásokat említi (Mt 9,23), Lukács pedig nagy általánosságban 
annyit mond, hogy a jelenlévők „sírtak és jajgattak” (Lk 8,52). A Misna 
egyes részeiből tudjuk, hogy egy temetésen a siratók és a fuvolázás fontos 
szerepet játszottak. Ezt a szokást annyira fontosnak tartották, hogy Júda 
azt mondja: „Izraelben még a legszegényebbnek is elő kell állítania lega-
lább két fuvolást és egy siratóasszonyt” (M. Ketuvot 4:4). Elképzelhető, 
hogy voltak hivatásos fuvolások és a siratóasszonyok. 

Ha egy nem zsidó fuvolásokat hozatott szombaton, zsidó ember nem játszhat neki 
siratóéneket, hacsak nem közeli helyről jöttek. (M. Sabbat 23:4); 

 
1 A Misna Ph. Blackman, Mekhilta de R. Ishmael J. Z. Lauterbach, Sifra és Sifre a Számok köny-

véhez J. Neusner, Sifre a Második törvénykönyvhöz R. Hammer, a targumok pedig M. McNamara és 
B. C. Chilton fordításaiból valók. Csak néhány esetben kellett a fordítást kissé kiigazítani. A Joma, 
Megilla és Moéd Katan traktátusok idézésekor a következő, nemrégiben megjelent részleges Misna-
fordítás kiadását követtem: Görgey Etelka (szerk.), Törpék az óriások vállán. Válogatott Misna-trak-
tátusok, Sárospatak 2010. Az egyes traktátusok neveit is ez alapján közlöm. 
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Ha valaki felfogadott egy szamárhajcsárt vagy egy kocsist, hogy az felvigye hord-
ágyát a hídra, vagy dudásokat menyasszonynak vagy egy halott személynek, akkor 
[...]. (M. Bava mecia 6:1). 

Azt is megszabja, hogyan kell siratni, valamint a siratás különböző fajait 
is: 

A nők énekelhetnek gyászéneket az ünnep alatt, de nem üthetik össze a kezüket. (M. 
Moéd katan 3:8). 
Mi a siratóének? Amikor mindenki együtt énekel. És a jajgatás? Amikor valaki 
egyedül elkezdi, és mindenki válaszol rá. (M. Moéd katan 3:9). 

1.2.  A vámosok 

Az evangéliumok úgy ábrázolják Jézust, mint a vámosok és a bűnösök 
barátját. A „vámosok és bűnösök” együttes említése rossz hírnevükre utal 
(vö. Mt 5,46; 9,10–13; 18,14–17; Lk 15,1). A vámszedőknek a Misnában is 
rossz a hírnevük.2 Kemények és könyörtelenek voltak, amikor fizetésre 
szólítottak fel valakit: „Az adószedő rendszeresen körbejár mindennap és 
hajszálpontosan behajtja a bért az embertől azok hozzájárulásával vagy 
anélkül” (M. Avot 3:16). Úgy tekintették őket, mintha pogányok vagy 
szamaritánusok lennének: „Ha vámosok lépnek be a házba, az a ház tisztá-
talan lesz” (M. Tohorót 7:2). A T. Demaj 3:4 arról informál, hogy ha a kö-
zösség egyik tagja (haber) vámszedő lesz, akkor ki kell zárniuk maguk 
közül. 

1.3.  A szamaritánusok 

A János-evangélium negyedik fejezetében olvasható jelenetnek, amelyben 
Jézus találkozik egy szamaritánus asszonnyal, és szomszédjai megtérnek, 
kétségtelenül történelmi alapja van. Az első keresztények körében voltak 
szamaritánusok (ApCsel 8,25), néhány tudós ezt a kisebbséget teszi 
felelőssé a negyedik evangélium zsidó-ellenes felhangjáért. Az evangéliu-
mok általában a zsidók és a szamaritánusok közötti rossz kapcsolatról 
tanúskodnak: 

A szamariai asszony erre megkérdezte tőle: Zsidó létedre hogyan kérhetsz te inni 
tőlem, aki szamariai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeznek a szamaria-
iakkal. (Jn 4,9); 

 
2 Vö. Joseph Klausner, Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján, 

Budapest 1993, 140–142. 
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Követeket küldött maga előtt, akik el is indultak, és a szamaritánusok egyik 
helységébe érkeztek, hogy szállást készítsenek neki. Azok azonban nem fogadták be, 
mert Jeruzsálembe szándékozott menni. (Lk 9,52–53). 

A Mt 10,5-ben a szamaritánusok és a pogányok társítását láthatjuk: „Ezt a 
tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: A pogányokhoz vezető 
útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek in-
kább Izrael házának elveszett juhaihoz!”. Ezért a szamaritánusok előtérbe 
helyezése Jézus példázataiban és a csodákban feltehetően szándékos és 
provokatív (Lk 10,25–37; 17,11–19). 

A Misnában ugyanez a társadalmi háttér: Szamáriát soha nem tekintik 
„Izrael földjének”, mert az csak „Júdea, a Jordánon túli terület és Galilea” 
(M. Sevuot 9:2; M. Ketuvot 13:10; M. Bava batra 3:2). A szamaritánusok és a 
pogányok egy szintre kerülnek: 

A papnak kijáró fizetség, amit egy pogány vagy szamaritánus félretesz, érvényes 
[vagyis: elfogadható]. (M. Terumot 3:9); 
Ha egy nem-zsidó vagy szamaritánus ad fél sékelt, azt nem lehet elfogadni tőle. (M. 
Sekalim 1:5). 

A szamaritánusokról kialakult kép valóban negatív: 

Eliézer rabbi gyakran mondta: „Aki a szamaritánusok kenyerét eszi, olyan, mint aki 
disznóhúst eszik. (M. Sevuot 8:10); 
Egy dokumentum sem érvényes, ha szamaritánus tanú írta alá, kivéve a váló levelet 
és a felszabadító levelet. (M. Gittin 1:5); 
Bizonytalan eredetűek a következők: aki nem tudja, ki az anyja, és az apját sem 
ismeri, valamint a talált gyermek és a szamaritánus. (M. Kiddusin 4:3); 
Ha egy városban szellemi fogyatékos, vagy pogány, vagy szamaritánus asszony van, 
minden kiköpött nyál, ami a városban található, tisztátalan. (M. Tohorót 5:8; vö. M. 
Tohorót 4:5); 
A szamaritánusok lányai ugyanúgy tisztátalannak számítanak, mint gyermekágyi 
vérzésük. (M. Niddah 4,1); 
Ez az általános alapelv: ennek kapcsán minden kérdésben [a szamaritánusok] 
gyanúsak, és nem lehet nekik hinni. (M. Nidda 7:5). 

A János-evangélium negyedik fejezetében egyrészt érezhető a provokáció, 
de a megvetés is, amely a zsidók válaszában tükröződik: „Vajon nem 
helyesen mondjuk, hogy szamaritánus vagy és ördögöd van?” (Jn 8,48). 

1.4.  Az őrlő asszony 

Az ún. „eszkatologikus beszédben” Jézus kijelenti, hogy ha az Emberfia 
eljövetelekor „két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat 
otthagyják” (Mt 24,41). A mondás két asszonyról szól, amint olajat 



MISNA ÉS EVANGÉLIUMOK 59 

préselnek és gabonát őrölnek. A Misna törvényértelmezése szerint az őrlés 
női munka, amit két nő is végezhet:  

Ezek azok a feladatok, amelyeket a feleségnek a férjéért el kell végeznie: gabonát kell 
őrölni, és sütni. (M. Ketuvot 5:5);  
Egy asszony kölcsön adhat szomszédasszonyának finom szitát, durva szitát, 
őrlőköveket, kemencét, de semmiféle magot vagy gabonát nem szitálhatnak együtt. 
(M. Sevuot 5:9); 
Ha egy haber felesége otthagyja egy ’am ha-arec feleségét, miközben a házában őröl, és 
a malom abbahagyta az őrlést, az a ház tisztátalanná vált... Ha két ’am ha-arec 
feleségéről van szó, a ház mindkét esetben tisztátalan, amíg ugyanis az egyik őröl, a 
másik körbejárkálhat és megérinthet dolgokat. (M. Tohorót 7:4). 

1.5.  A háztetőn 

Jézus eszkatologikus beszédében arra figyelmeztet, hogy ha valaki „a pusz-
tító gyalázat idején a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvi-
gyen valamit a házából” (Mk 13,15; Mt 24,18). A szövegkörnyezet alapján 
egy, a ház tetején lévő nyitott teraszról van szó („ne szálljon le, vagy ne 
lépjen be a házba”), hiszen ebben az időben a vidéki házaknak általában 
volt egy felső terasza, ahol gyümölcsöt, zöldséget vagy a föld más ter-
ményeit szárították (M. Makkot 3:6 [olajbogyó], M. Makkot 6:1–2 [füge és 
fokhagyma]). A M. Megilla 3:3 megtiltja az embereknek, hogy hálót terít-
senek szét a zsinagógában, és „nem teríthetnek terményt a tetejére”. A M. 
Makkot 3:6 szerint „a tetők mentesek [a tized alól]”. Minden bizonnyal a 
tetőn szétterített terményekről van szó. Ismert, hogy a háztetőn lehet 
tekercset olvasni (M. Eruvin 10:3). Egy másik halakha megemlíti azt az 
esetet is, amikor egy férj válólevelet vet oda feleségének, miközben az a 
ház tetején tartózkodik. 

2.  NYELVI KIFEJEZÉSMÓDOK 

Az evangéliumokban, amiket zsidók írtak, illetve minden esetben, amikor 
héber vagy arám forrásokat használtak, találhatunk jellegzetesen zsidó 
mondatokat és idiómákat, amelyeket általában szemitizmusnak minősí-
tenek. Rámutatok néhány szembetűnő példára: 

Jézus pere közben Pétert felismerte egy szolgálólány, miszerint ő is a 
galileai Jézus követője, de ő ezt letagadta és azt mondta: „Nem tudom, 
miről beszélsz” (Mt 26,69–70). Ez a fizetés visszautasításának törvényes 
formája, ahogy az a M. Sevuot 8:3.6-ban is látszik: „Amikor [a gazda] azt 
mondja: Hol az ökröm? [Az őrző] pedig azt feleli: Nem tudom, miről 
beszélsz. 
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„Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg 
a törvényt” (Jn 7,19). A „Törvényt megtartani” kifejezés idegenül csenghet, 
pedig Pál apostol is használja háromszor: „a törvény megtartói” (Róm 2,13), 
„a pogányok... eleget tesznek a törvénynek” (Róm 2,14), „mindenki, aki 
körülmetélkedik, köteles megtartani az egész törvényt” (Gal 5,3). Ez a szó-
fordulat nem található meg a Bibliában, az újszövetségi írók a rabbiktól 
kölcsönözték: „Úgy találtuk, hogy Ábrahám, a mi atyánk, megtartotta az 
egész Törvényt, mielőtt az adatott volna” (M. Kiddusin 4:14). 

Különböző példákat találunk a halakhikus Sifra midrásaiban és a 
Második törvénykönyvhöz írt Sifrában: 

R. Jeremiás azt mondja: Honnét tudhatom, hogy akár még egy pogány is, aki 
megtartja a Tórát, hasonló a főpaphoz?” (Sifra Ahare Pereq 13:12 a Lev 18,6-hoz); 
Izrael földje sem teremheti meg összes gyümölcsét mindaddig, amíg Izrael nem 
tartja meg a Tórát (Sifre Deut. 37. a MTörv 7,12-höz); 
Ha teljesíted a Tórát, itt egy egész kenyér, hogy megedd. (Sifre Deut. 40 a MTörv 
11,12-höz); 
Isten sebezhetővé tett téged minden nemzet előtt a világban, ha nem teljesíted a 
Tórát. (Sifre Deut. 319 befejező része a MTörv 32,18-hoz); 
Ha ezek az izraeliták, akik közeledtek, mindenekfelett megtartják a Tórát, még 
inkább közelebb kerülnek a Mindenhatóhoz. (Sifre Num. 78:1; vö. T. Bava mecia 6:6). 

„Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös” (Jn 9,24). A „Di-
csőítsd meg Istent!” felszólítás: a bűnvallomás sürgetésének formulája. A 
Bibliában is megtalálható: „Így szólt ekkor Józsue Ákánhoz: Fiam, ismerd 
el az Úrnak, Izrael Istenének dicsőségét és tégy vallomást és mondd meg 
nekem, mit tettél, ne titkold el.” (Józs 7,19). Ezt a szöveget idézi a M. 
Szanhedrin 6:2, amikor egy halálra ítéltet felszólítottak, hogy vallja meg 
bűnösségét. A hdwdh felszólító módú alak (a ydh „dicsérni, hálát adni, 
bűnt megvallani” gyökből) kifejezi, hogy a bűnvallomás: Isten dicsérete (a 
midrási és a targumi hagyományok Júda és Támár történetében játszanak 
az ige kettős értelmével). A Jn 9,24-ben használt felszólító alak szerint a 
vakságból meggyógyult személynek be kell vallania saját vagy meggyó-
gyítójának bűnösségét. 

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek!” (Mk 16,15) A görög ktisis főnév a rabbinikus héberben 
megtalálható beriyyah („ember, emberiség”) szemantikai tartalmú kifejezés 
megfelelője.  

Hillél mondta: Légy Áron tanítványa, szerető békesség és békére törekvő, aki szereti 
embertársait (haberiyyot) és a Tórához vonzza őket. (M. Avot 1:12) 
R. Józsué mondta: A gonosz szem, a rosszra való hajlam, és a felebarát (haberiyyot) 
gyűlölete kívülre helyezi a világból az embert. (M. Avot 2:11) 
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R. Joszé mondta: Mindaz, aki tiszteli a Tórát, azt embertársai is tisztelni fogják, aki 
viszont megveti a Tórát, azt az emberek is megvetik. (M. Avot 4:6)3

Jézus mondása, miszerint „az aratnivaló sok, a munkás azonban kevés” 
(Mt 9,37–38 és Lk 10,2) olyan kifejezéseket és ellentéteket használ, amelyek 
szintén megtalálhatók a M. Avot 2:15-ben: „A nap rövid és a feladat nagy, a 
munkások lomhák és a jutalom bőséges, a ház ura pedig sürget”. Úgy 
tűnik, hogy mindkét részlet az eszkatologikus sürgetés nyomása alatt 
íródott. 

Ugyanez az eszkatologikus értelem észlelhető Rabbi Akiva szavaiban: 
„Az ítélet igazságos ítélet, és minden készen áll a lakomára” (M. Avot 3:16). 
Ez egy olyan mondás-gyűjtemény független szentenciája, amelynek a „sür-
getés” a témája. A lakoma említését könnyen érthetjük az eszkatologikus 
lakomára való utalásként. Jézus is felhasználja a lakoma képét példáza-
tában: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem, 
ökreimet és hizlalt állataimat levágtam, minden készen van. Jöjjetek a 
menyegzőre.” (Mt 22,4); „Jöjjetek, mert már minden el van készítve” (Lk 
14,17). 

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek” (Mk 4,24; 
Mt 7,2; Lk 6,38). Ezt a bölcsességi mondást az Újszövetség és a Misna 
hagyománya is eszkatologikus szövegösszefüggésben használja: az embe-
reknek azzal a mértékkel mér az Isten, amellyel ők mértek. Így áll a M. 
Szota 1:7-ben: „Amilyen mértékkel mér az ember, olyan mértékkel mérnek 
neki is: törvényszegéssel díszítette fel magát, az Örökkévaló megszégye-
nítette őt; kitette magát a törvényszegésnek, az Örökkévaló lemeztele-
nítette; combjával kezdte a törvényszegést, aztán hasával, ezért először 
combja, aztán hasa fog megsérülni, és teste többi részének sincs menek-
vése.” A többes számú modedin lo participium („olyan mértékkel mérnek 
neki is”) személytelen alak, hogy elkerüljék Isten nevének kiejtését. A 
mondás ismételten előfordul a tannaita irodalomban és a targumokban is.4

„Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő 
bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre” 
(Lk 15,7). A menny–föld ellentét megtalálható a M. Avot 4,17-ben is: „Jobb 
egy óra bűnbánat és jócselekedet ezen a világon, mint az eljövendő világon 
tölteni egy egész életet.” 

M. Kiddusin 1,12: „Aki megtart akár egyetlen parancsot is, jó sora lesz, 
napjai meghosszabbodnak és örökli majd a földet; aki pedig egyetlen 
parancsot sem teljesít, nem lesz jó sora, nem élvezi a napok hosszú sorát, 

 
3 Lásd még: M. Avot 3:10; 4:1. 
4 Például: Mekhilta a Kivonulás könyvének szakaszaihoz 13,19; 14,25; 15,4,8; 17,14; Sifre Deut 296; T. 

Szota 3,1sköv.; 4,1sköv; Targum Neophiti Ter 38,25; Targum Iz 27,8; stb. 
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és nem örökli a földet.” A mondás szerkezetében és tartalmában is ellenté-
tes párhuzam van: ellentét és különbözőség az elegendő minimum és a vég-
rehajtott maximum között, amely a Mt 5,19-ben is megtalálható: „Aki tehát 
egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, 
azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi 
és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.” Ugyanez áll a 
Targum Neophiti Szám 12,16-ban is: „Bár Miriam, a prófétasszony felelős 
volt azért, hogy leprás lett, az a mély tanítás rejlik ebben a bölcsek szá-
mára, és azok számára, akik megtartják a Törvényt, hogy egy kis szabályért, 
amit megtesz az ember, nagy jutalom jár.” Akárcsak a M. Chulin 12,5-ben: 
„Még az olyan kis parancsot is [teljesítsd], amelynek csupán egy isszár 
értéke van, [ahogy] a Törvény mondja: hogy jó dolgod legyen, és hosszú 
ideig élj (vö. MTörv 22,7). Ebből következik, hogy sokkal több jár a 
Törvény nehezebb parancsolatainak megtartásáért”. Hozzátenném, hogy 
abszurd szembeállítani a zsidó és a keresztény vallást az érdem és a 
kegyelem vallásaként. Hasonló ellentétet találunk a M. Demaj 2,2-ben: „Ha 
sajátjában nem hű, hogyan lehet az máséban!”. Ezzel szemben Jézus 
irónikusan mutat rá, hogy „ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki 
adja oda nektek azt, ami a tiétek?” (Lk 16,12). 

3.  HAGGADÁK 

A Misna nem haggadikus alkotás, mégis tartalmaz néhány elbeszélést és 
hivatkozásokat olyan történetekre, amelyek feltehetően közismertek vol-
tak. Ezek közül számos megtalálható az evangéliumokban is. 

3.1.  Az özönvíz nemzedéke és Szodoma lakói 

A Misna hagyománya szerint az özönvíz nemzedéke és Szodoma lakói ki 
vannak zárva az eljövendő világból: „Az özönvíz nemzedékének nem lesz 
része az eljövendő világban, és az ítéletkor sem állhat meg, hiszen meg-
mondta: Ne maradjon lelkem örökké az emberben! (vö. Ter 6,3) [...] 
Szodoma embereinek sem lesz része az eljövendő világban, ahogy meg-
mondatott: A szodomai emberek azonban nagyon gonoszak és igen 
bűnösök voltak az Úr előtt (vö. Ter 13,13). A ’gonoszok’ jelentése: ’ezen a 
világon’, a ’bűnösök’ pedig azt jelenti: ’az eljövendő világon’” (M. Szan-
hedrin 10,3). A két csoportról szóló haggada jól ismert az újszövetségi 
időkben is. Maga Jézus mondja: 

Bizony, mondom nektek: kíméletesebb sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének az 
ítélet napján, mint annak a városnak [amelyik nem fogadta el tanításomat]. (Mt 
10,15); 
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Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, 
házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. Azután 
jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. (Lk 17,26–27; vö. Mt 24,37–39). 

3.2.  A messiási korszak szenvedései 

A M. Szota 9,15 leírja azokat a szörnyű eseményeket, amelyek megelőzik a 
messiás eljövetelét: eretnekségek, pusztítás, korrupció, tiszteletlenség. En-
nek a helyzetnek egyik jellemzője a családi kapcsolatok megromlása: „A 
fiatalok megszégyenítik az időseket, az idősek pedig a kisebbek ellen for-
dulnak, ‘a fiú megbecsteleníti apját, a lány anyja ellen fordul, meny az 
anyósa ellen, saját háza emberei lesznek az ember ellenségei’ (M. Mikvaot 
7,6). Annak a nemzedéknek az arca hasonló egy kutya arcához” (M. Szota 
9,15). Hasonló leírások találhatók az evangéliumokban Krisztus visszatéré-
sének leírásánál: háborúk, földrengések, törvényszékek előtti vádaskodá-
sok, kínzások, valamint a családi kapcsolatok gyűlöletbe és halálba 
fordulása: „Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a 
gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket” (Mk 13,12). Az 
Újszövetség és a Misna is osztja a messiási korszak szenvedéseinek kliséjét. 

3.3.  Példázat a borról és a tömlőről 

A Misna megőrzött egy beszélgetést arról, mikor jobb tanulni, gyermek-
korban vagy felnőttkorban. A három rabbi eltérő képeket használ, hogy 
alátámassza nézőpontját (M. Avot 4,20): 

Elisa b. Abujá mondja: Mihez hasonlít, ha valaki gyermekként tanul? Egy új papírra 
való tintával írt íráshoz hasonlít. Mihez hasonlít, ha valaki öregemberként tanul? Egy 
tintapacás papírra való íráshoz hasonlít. 
R. Joszé b. R. Juda Kefar ha-Bavli mondta: Mihez hasonlít, ha valaki fiatal korától 
kezdve tanul? Ahhoz hasonlít, aki éretlen szőlőt eszik, vagy saját préséből issza a 
bort. És mihez hasonlít, ha valaki öreg korában tanul? Ahhoz, aki érett szőlőt eszik és 
óbort iszik. 
Azt mondta a Rabbi: Ne a tömlőt nézd, hanem ami benne van. Előfordulhat, hogy 
egy új tömlő tele van óborral, és egy régi tömlőben lehet, hogy újbor van. 

Az első szerint gyermekként kívánatos tanulni – ez hasonlít az új papíron 
való íráshoz. A második szerint felnőttkorban – ez az érett szőlőhöz és az 
óborhoz hasonlít. A harmadik mondás szerint pedig nem a tömlő (vagyis a 
gyerekség vagy a felnőttség) számít, hanem a tartalom. A példázatnak ez a 
típusa feltehetően nagyon népszerű volt. Jézus a saját tanítására alkal-
mazza a bor és a boros tömlő példázatát (bár az „új” és az „ó/régi” ellen-
tétes jelentésével, ahogy később látni fogjuk): „Senki sem tölt újbort régi 
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tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, s a tömlők is 
tönkremennek. Az újbor új tömlőkbe való.” (Mk 2,22; Mt 9,17; Lk 5,37–39). 

3.4.  Az isteni gondviselés 

A Mt 6,24–34 szakasza a magával ragadó szépség és nagy spiritualitás 
darabja, amely a természet szemlélésén alapul: „Nézzétek az ég madarait: 
nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyá-
tok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél?” (Mt 6,26). Ugyanez 
a kép fordul elő a Mt 10,29–31-ben, ahol a kontextus az üldöztetés: „Két 
verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti 
Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg 
vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok 
verébnél”. A természetről szóló gyönyörű leckét a Misna is tanította: „R. 
Simeon b. Eliezer mondja: Láttál már olyan vadállatot vagy madarat, 
amely mesterséget űzött? Mégis gond nélkül megvan nekik a táplálékuk. 
És ők nem azért lettek teremtve, hogy engem szolgáljanak? De én is azért 
teremttettem, hogy szolgáljam a Teremtőmet. Hát akkor mennyivel 
inkább kellene, hogy gond nélkül meglegyen a táplálékom? De gonoszat 
tettem, és [így] elvesztettem [a jogomat a vesződség nélküli] táplálékhoz” 
(M. Kiddusin 4,14). Jézus tanítása a feltétlen bizalom a mennyei Atyában. 
Simon egy feltételt említ: az embernek szolgálnia kell Teremtőjét. Mind-
kettő ugyanazt a haggadikus hagyományt hozza. 

4.  HALAKHÁK 

Különösen Máté evangéliumában tűnik fel Jézus úgy, mint a „törvény 
tanítója”. A híres Hegyi-beszédet úgy állítja be az evangélista (Mt 5–7), 
mint egy szertartásos és ünnepélyes összejövetelt az iskolában (bét ha-mid-
ras): a mester ül, tanítványai és a nép pedig a lábánál figyelmesen hall-
gatják. A mester szavai a Sínai hegyen elhangzottakra emlékeztetnek: 
Jézus felidézi és értelmezi Mózes parancsait. Jézus tanítását szóbeli 
Tóraként is lehet értelmezni, amelyet – előtte és utána – sok tanító 
átörökített, magyarázva az írott Tórát. JACOB NEUSNER A Rabbi talks with 
Jesus c. könyvében feltett kritikus kérdés a következő: Jézus tanítása 
értelmezhető-e Tóraként? Látszólag igen, mert Jézus így kezdi beszédét: 
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy visszavonjam a törvényt vagy a 
prófétákat; nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy 
beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a 
föld, egy ióta vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg min-
den be nem teljesedik” (Mt 5,17–18). Az elkövetkezőkben előterjesztek né-
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hány törvényértelmezést (halakhót), amely Jézus és a Misna hagyomá-
nyában közös. A következő részben pedig a legfontosabb különbségeket 
mutatom be. 

4.1.  A testvéri intés 

Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat 
rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még 
egy vagy két társat, mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni. 
Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem 
akar hallgatni, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. (Mt 18,15–17) 
Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, 
bocsáss meg neki! (Lk 17,3). 

A büntetés előtti testvéri intés irányadó szabály volt, amit betartottak a 
rabbik. Még ahhoz is ezekkel a szavakkal fordultak, akit kiátkoztak: „He-
lyezze szívedre Ő, aki ebben a Házban lakik, hogy hallgass társaidnak 
szavára, akik újra közel hozhatnak téged” (M. Middot 2,2). Szigorú törvények 
írták elő, hogy a házasságtöréssel gyanúsított nővel kapcsolatos eljárás 
(szota) és válás ügyében való bírói idézés esetén szükséges a tanúk általi 
előzetes figyelmeztetés (Sifre Num. 7, a Szám 5,12-höz). Sifre Num. 19 (a 
Szám 5,28-hoz): „Tudjuk, hogy ez a szabály csak akkor érvényes, amikor van-
nak olyan tanúk, akik figyelmeztették a párt, hogy amit készülnek tenni, az 
halállal büntethető.” Ennek a szabálynak előzménye van: egy ember, akit 
szombati munkán értek tetten (Szám 15,32–33): „Történt pedig, hogy 
amikor Izrael fiai a pusztában voltak, rajtakaptak egy embert, hogy fát 
szedeget a szombat napján. Erre elvitték őt Mózeshez és Áronhoz meg az 
egész közösséghez.” Ezt a szakaszt a midrás következőképpen magya-
rázza: 

Ez [az eset] arról tájékoztat bennünket, hogy akadtak, akik figyelmeztették őt, hogy az 
a munka, amit végzett, szombaton tilos. Így mi is megtanulhatjuk a szabályt, hogy a 
Tórában felsorolt, szombati napon tiltott munkákra fel kell hívni a figyelmét 
mindazoknak, akik azokat elkövetik. (Sifre Num. 113; vö. T. Szanhedrin 11,1) 

A testvéri intést kifejezetten támogatja a Tóra: „Ne gyűlöld testvéredet 
szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen bűnöd miatta.” (Lev 
19,17) Ezt értelmezve a qumráni közösség is megkövetelte „a tanúk előtti 
feddést” (CD 9,2–8). 

4.2.  Megtérés, bűnbocsánat, kiengesztelődés 

Ezek a fogalmak az Újszövetségben és a rabbinikus halakhában egyaránt 
korrelatívak. Jézus azt mondja, hogy a megtérés feltétele a bűnbocsá-
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natnak: „Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; 
és ha megbánja, bocsáss meg neki!” (Lk 17,3); a kiengesztelődésnek meg kell 
előznie az áldozatbemutatást: „Amikor tehát fölajánlod adományodat az 
oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 
hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki test-
véreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat” (Mt 5,23–24). Ugyanez 
az összefüggés látható a M. Joma 8,9-ben is: 

[Ha] valaki [azt] mondja „vétkezem, de [utána] megbánom (visszatérek), vétkezem, 
de [utána] megbánom”, annak nincs lehetősége arra, hogy megbánást tanúsítson. 
[Ha valaki azt mondja] „vétkezem, de Jom Kippur engesztelést szerez [a bűnre]”, 
[akkor] Jom Kippur sem szerez engesztelést [a bűnre]. Isten és ember közötti 
törvényszegések[re] Jom Kippur szerez engesztelést, [de] ember és embertársa közötti 
törvényszegések[re] Jom Kippur nem szerez engesztelést, amíg [az ember] meg [nem] békíti 
felebarátját. Rabbi Elazar ben Azariah [az Írás alapján] fejti [ezt] ki: HASHEM előtt 
tisztultok meg minden bűnötökből (vö. Lev 16,30). [Innen tudjuk, hogy] ember és 
Isten közötti törvényszegések[re] Jom Kippur engesztelést szerez; [de] ember és 
embertársa közötti törvényszegések[re] Jom Kippur nem szerez engesztelést, amíg [az ember] 
meg [nem] békíti felebarátját. 

4.3.  A pogányok köszöntése 

A Hegyi-beszédben Jézus kifejti az aranyszabályt: „Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat” (Lev 19,18), és hozzáfűzi: „Ha csak a testvéreiteket kö-
szöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? 
Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes” 
(Mt 5,47–48). A Misna törvényértelmezése kiemeli az emberek köszönté-
sének fontosságát, ráadásul megfontolja a Sema imádságának félbesza-
kítását is ’az üdvözlésnek, és a köszöntés fogadásának kedvéért’ (M. Bera-
chot 2,1). A M. Berachot 9,5 szerint: „az embernek Isten nevének említésével 
kell köszöntenie embertársait”. A békesség kedvéért a pogányokat is kell 
üdvözölni: „Továbbá a béke megőrzése érdekében kell őket [ti. a pogá-
nyokat] köszönteni” (M. Sevuot 4,3; M. Gittin 5,9). 

4.4.  Kalásztépés szombaton 

A tanítványok szombaton tépdesték a kalászokat, így vitát provokáltak 
Jézus és a farizeusok között (Mk 2,23–28; Mt 12,1–8; Lk 6,1–5). Márk azt 
mondja „tépdesték a kalászokat”, Máté változatában: „elkezdték a kalá-
szokat tépdesni és enni”, Lukács beszámolójában pedig „tépdesték a 
kalászokat, és kezeikkel kimorzsolva megették”. Nehéz eldönteni, hogy 
pontosan mit is tettek a tanítványok. Mindenesetre a rabbinikus irodalom 
alapján megállapíthatjuk a jelenet és az azt követő vita hitelességét. A 
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kalászok kifejtése nincs a szombati napon tiltott munkák listáján (M. 
Sabbat 7,2; M. Bes. 4,2), de azok tépdesése vagy morzsolgatása rajta lehet. 
Philón a Mózes életében ezt írja: „Egyetlen ágat, egyetlen hajtást, de még 
csak egy levelet sem szabad lenyesni, sem semmiféle gyümölcsöt leszakí-
tani” (De Vita Moses 2,22). A M. Édujot 2,6 beszámolója szerint Ismael és 
Akiva azon vitatkoztak, hogy megengedett-e „megtörni, összezúzni... a 
gabona kalászát még a naplemente előtt [vagyis a szombat beállta előtt]”. 
Az árpa, a búza, a gabona kifejtésének lehetősége felvetődik a M. Machsi-
rin 4,5-ben: „Ha valaki árpát fejt, megteheti azt egyesével és megeheti; ha 
azonban fejtegeti a szemeket és a kezébe gyűjti, saját maga felelős érte [ti. 
bűnéért]”. Bármit is tettek a tanítványok, az bizonyosan egyike volt a 
halakhában vitatott kérdéseknek. 

4.5.  A szombat és a Templom 

Az imént említett polémiában Jézus így érvel: „Nem olvastátok a tör-
vényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot 
és mégis vétlenek?” (Mt 12,5). Ez az érv nem illeszkedik bele a szombati 
kalászszedésről szóló disputába. Az evangélisták ezt a mondatot való-
színűleg más kontextusból vették át. Mindenesetre ugyanezt az érvet hasz-
nálhatták fel a rabbik is: a M. Éruvin 10,11–15 felsorolja a Templomban 
végezhető (de azon kívül nem) megengedett szombatnapi tevékenysé-
geket; M. Ros haSana 1,4 emlékeztet bennünket, hogy „amikor a Templom 
[még] állt, [a tanúk] minden újholdkor áthágták [a szombatot] az áldo-
zatok rendjé[nek megtartása] miatt”. Különösen jelentős, hogy Hillél 
ugyanazt az érvet használja, amit Jézus, annak igazolására, hogy a Hús-
vétra vonatkozó parancs érvényteleníti a szombatra vonatkozó parancsot, 
ha mindkettő ugyanarra az időpontra esik: 

Egyetlen húsvéti áldozatunk van az év folyamán, amely hatályon kívül helyezi a 
szombatot? Több, mint háromszáz húsvéti áldozatunk van az év folyamán, amely 
hatálytalanítja a szombatot. – Az udvarban lévő emberek mindannyian összefogtak 
ellene. Azt mondta nekik: A napi teljes-áldozat nyilvános áldozat. Ahogy a napi-
áldozat nyilvános áldozat és hatályon kívül helyezi a szombatot, úgy a húsvéti 
áldozat is nyilvános áldozat, és hatálytalanítja a szombatot. (T. Peszachim 4,13). 

4.6.  Körülmetélkedés szombaton 

Az evangéliumban felmerülő számtalan szombatnapi vita egyikén Jézus 
így érvel: „A körülmetélést Mózes adta nektek – bár az nem is Mózestől 
való, hanem az atyáktól –, és szombaton körülmetélitek az embert” (Jn 
7,22). A szombati körülmetélést kifejezetten engedélyezi a Misna, és ahogy 
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ezt az evangélium szövege is mutatja, régi gyakorlat: „Minden körül-
metélkedéshez szükséges dolgot el lehet végezni szombaton” (M. Sabbat 
18,3; 19,2.3.5); „R. Joszé mondja: Nagy dolog a körülmetélkedés, mert 
érvényteleníti a szigorú szombatot!” (M. Nedarim 3,11). Jézus egy tipikus a 
minori ad maius érveléssel folytatja: „Ha valaki körülmetélkedik szomba-
ton, hogy Mózes törvényét sérelem ne érje: miért acsarkodtok rám azért, 
hogy az egész embert meggyógyítottam szombaton?” (Jn 7,23). Hasonló-
képpen a rabbik egyhangúan állítják, hogy a halálveszély hatálytalanítja a 
szombatot: „Az életveszély bármely lehetősége hatálytalanítja a szomba-
tot” (M. Joma 8,6). Jézuséhoz hasonló érvelési típust találunk Rabbi Ismael 
midrás-Mekhiltájában: „R. Eleazar b. Azariah mondja: Ha a körülmetélési 
szertartás során, ami a testnek csak egy tagját érinti, az illető áthágja a 
szombati törvényt, mennyivel többet kellene megtennie az egész testért, 
ha az veszélyben van!” (Mekhilta a Kiv 31,13-hoz; ld. még: T. Sabbat 15,16). 

5.  TEOLÓGIA 

Jézus üzenetének lényege Isten Országa eljövetelének meghirdetése és a 
megtérésre szóló felhívás: „az idő beteljesült, elérkezett Isten Országa, 
térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,14). Ez az üzenet 
elfogadható volt a zsidók számára, hiszen különböző módokon kifejezést 
nyert a rabbinikus irodalomban is.5 Jacob Neusner, aki könyvében úgy 
beszél, mint egy Jézus szavait hallgató rabbi, megjegyzi: „Ha elfogadom a 
Tóra parancsolatainak igáját és megteszem a parancsokat, elfogadom Isten 
uralmát. Isten Országában élek, ami annyit jelent, mint a mennyek orszá-
gában, itt a földön. Ezt jelenti szent életet élni: megélni Isten akaratát itt és 
most.”6

Az evangéliumokon keresztül és különösen a vitákban Jézus tanítását 
egyre inkább szembeállítják a zsidó hagyományokkal. Természetesen sok 
részletkérdést kell megvitatni a tudósoknak, de kimutatható Jézusnál egy 
rabbiktól eltérő hozzáállás a Törvényhez: úgy tűnik, Jézus nem Mózes 
Tóráját tanítja, hanem egy új Tórát. A zsidók számára Jézus üzenetének az 
elfogadásában nem az volt a nehézség, hogy meghirdette Isten Országát, 
még csak nem is a megtérésre való felhívása. A nehézség abban a szerep-
ben rejlik, amiben Jézus megjelenik, amikor Isten Országát, sőt még 
Mózes Tóráját is helyettesíti saját Tórájával. Neusner hangsúlyozta ezt, és 
 

5 A M. Berachot 2,2 és a Mekhilta a Kiv 20,3-hoz a többi szöveghez hasonlóan kifejezetten össze-
kapcsolja Isten Országát és a Törvénynek való engedelmességet. A megtérés is – ami nem pusztán a 
parancsolatok formális betartása – a zsidó hagyomány abszolút követelménye, ahogy ezt a M. Joma 
8,9; M. Taanit 2,1 is mutatja. 

6 Jacob Neusner, A Rabbi Talks with Jesus (Montreal  2000), 36. 
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Klausner is világosan észlelte: „Ex nihilo nihil fit: ha Jézus tanai nem 
tartalmaztak volna szembenállást a zsidósággal, úgy Pál apostol nem lett 
volna képes ezek nevében a szertartási előírásokat félredobni és a nemzeti 
zsidóság kereteit szétrombolni. Pál kétségtelenül talált Jézusnál tám-
pontokat saját tanításai részére.”7 Én most arra a tóra-értelmezésére 
összpontosítok, ami Jézus szavain keresztül észlelhető. 

Mt 7,24–27: „Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi 
azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Szakadt a 
zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az 
nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki 
hallgatja ezeket a szavaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlít majd a 
balga emberhez, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a 
folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy 
lett a romlása.” Ezek a mondatok szoros párhuzamban állnak a Misnában 
olvashatóakkal: „Mihez hasonlít az az ember, akinek bölcsessége 
meghaladja tetteit? Egy fához, amelynek sok ága van, de kevés gyökere. 
Jön a szél, gyökerestől kitépi és felborítja. De mihez hasonlít az az ember, 
akinek tettei felülmúlják bölcsességét? Egy fához, amelynek kevés ága van, 
de sok gyökere; úgy, hogy bár a világ összes szele fújhat, és szembe 
szállhat vele, nem mozdíthatja el azt helyéről” (M. Avot 3,17).8 Egy lényeges 
különbség mégis van a két szöveg között: Jézus azokra utal, akik a szavait 
megcselekszik, a M. Avot viszont azokra, akik a Tóra szavait cselekszik. 
Jézus szavai egy szinten vannak a Tóráéval. 

Lk 9,59–62: „Egy másiknak ezt mondta: Kövess engem! Az így felelt: 
Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat! Jézus ezt 
válaszolta neki: Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig 
menj, hirdesd az Isten országát! Egy másik is szólt neki: Uram! Követlek, 
de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől! Jézus azt felelte 
neki: Aki kezét az ekére teszi, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten 
országára.” Ezt a jelenetet tudatosan befolyásolta a Királyok első köny-
vében olvasható elhívás-történet: 

Amikor Illés elment, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár 
ökör haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament 
hozzá és rávetette köntösét. Az otthagyta az ökröket, Illés után szaladt és így szólt: 
Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek. 
Azt mondta neki: Menj csak, de térj vissza! De hát mit tettem veled? Azzal Elizeus 
elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökrö-

 
7 Joseph Klausner, Jézus élete, tanítása és korának viszonyai, 326–327. 
8 A szöveg Kaufmann kéziratán alapul. A textus receptus hozzátesz egy idézetet (Jer 17,6–8), amely-

nek exegézise a Misna és az Újszövetség szövegein alapul. 
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ket és odaadta az embereknek, egyék meg őket. Aztán elindult, Illés nyomába szegő-
dött és a szolgája lett. (1Kir 19,19–21) 

Illéssel ellentétben Jézus olyan radikális és embertelen követést kíván 
tanítványaitól, amely sokkolja a zsidó hallgatóságot: követelményei fonto-
sabbak a szülői tisztelet parancsánál, visszautasítják még a zsidó vallá-
sosságban legmagasabbra értékelt irgalmasság cselekedetét is: a halottak 
eltemetését. Jézus követelései tanítványai felé, hogy az Isten Országában 
legyenek, messze felülmúlják az írott és a szóbeli Tóra követelményeit. 
Jézusnak ez nem egy kivételes és elszigetelt mondása, lásd még: „Ha valaki 
hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit 
és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. És aki 
nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítvá-
nyom” (Lk 14,26–27; Mt 10,37–38). 

Jézus oly módon helyezi magát a Tóra fölé, hogy szavait nem lehet 
csupán liberális értelmezésként felfognunk. Még Mózest is van bátorsága 
kritikával illetni: „Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg 
nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt” 
(Mt 19,8); „az Emberfia ura a szombatnak is” (Mk 2,28). Így a Hegyi beszéd 
híres antitézise is: „Hallottátok, hogy megmondatott... Én azonban azt 
mondom nektek” (Mt 5). Bár némelyik felfogható az írott Tóra elmélyült 
értelmezéseként, sajátos jellemzőjük mégis egyfajta helyettesítés. 

Jézus olyan kifejezésekkel jellemzi magát, amely a zsidók szerint csak a 
Tórát illeti meg. A következő mondat: „Mert ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) párhuza-
mos és ugyanakkor ellentétes is a Misna egyik mondatával: „Ha azonban 
ketten összegyűlnek, és ott vannak köztük a Törvény szavai, a Sekina is 
ott tartózkodik közöttük” (M. Avot 3,3 6; lásd Mekhilta a Kiv 20,24-hez). 
„Az én igám könnyű” (Mt 11,29–30): összehasonlítja Jézus üzenetét és 
személyét a Tóra üzenetével és személyével, amit a zsidóság „igának” 
minősített (’ol torá, M. Ab. 3,5). 

Jézus hallgatóságával együtt mi is könnyen észrevehetjük, hogy a 
változtatások a bor és a tömlő népszerű metaforájában (lásd fentebb: M. 
Avot 4,20) nem véletlenek és nem áthagyományozási hibák. Jézus tuda-
tosan visszautasítja a régi bort az újért, jobban szereti az újbort és az új 
borostömlőket: „Senki sem tölt újbort régi tömlőkbe, különben a bor 
szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, s a tömlők is tönkremennek. Az újbor 
új tömlőkbe való” (Mk 2,22; Mt 9,17; Lk 5,37–39). A régi és az új Tórára 
való utalás egyértelmű. Klausner így kommentálja ezt a szöveget: 

Keresztelő János a farizeusokhoz hasonlóan úgy vélte, hogy lehet a régi formákat új 
tartalommal is telíteni. De ebben volt az ő és tanítványai tévedése: az új tartalom 
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szétzúzta a régi formákat. Az új tanítás: hogy a messiás eljövetelét a megtisztulás és 
vezeklés készíti elő, szakítást kívánt a régi külső formákkal; különben önmaga is 
abban a veszélyben forgott volna, hogy ezekbe ismét beleolvad.9

Új tartalom új formát kíván. A farizeus-zsidóságot alapjaiban kell megváltoztatni.10

Jézus „arroganciája” eléri azt a pontot, amikor olyan kifejezéseket használ, 
amelyet a rabbik Istennek tartottak fenn. Amikor Jézus azt mondja: „aki 
befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki 
küldött engem” (Mt 10,40), vagy „aki egy ilyen gyermeket befogad az én 
nevemben, engem fogad be; és aki engem befogad, nem engem fogad be, 
hanem azt, aki engem küldött” (Mk 9,37; Mt 18,5; Lk 9,48), egyenértékű a 
Mekhiltában mondottakkal: „Amikor valaki üdvözli társát, azt úgy kell 
tekinteni, mintha a Sekinát köszöntötte volna” (Mekhilta a Kiv 18,12-höz). 
A Mt 25,35–40-ben azt mondja Jézus: „...mert éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok...”, amit Isten magáról mondott a Midrás 
Tannaim a MTörv 15,9-ben: „A Szent, áldott legyen, azt mondta Izraelnek: 
Gyermekem, amikor enni adsz a szegénynek, úgy számítom be neked, 
mintha nekem adtál volna enni”. 

Ezért nem meglepő, hogy egy zsidó az evangéliumokat olvasva rácso-
dálkozhat Jézus etikai üzenetére és felismerheti bennük a rabbik szóbeli 
tanát, ugyanakkor zavarba hozza Jézus személyes igénye: „mennyire mé-
lyen személyes Jézus tanításának központja: önmagára fókuszál, és nem az 
üzenetre”, majd észreveszi, hogy valójában mi is a tét: „A Tóra Krisztus 
ellenében”, és megkérdezi Jézus tanítványait: „És a ti mesteretek Isten? 
Most már értem, hiszen egyedül Isten követelheti tőlem azt, amit Jézus 
kér” (Jacob Neusner). 

Ez a meglepetés botrányba fordul a János-evangélium olvasásakor. Itt 
Jézus önmeghatározásának változatos repertoárját találjuk az „Én vagyok” 
mondásokban: 

• „én vagyok az élet kenyere”, 
• „én vagyok a világ világossága”, 
• „felülről vagyok”, 
• „én vagyok a jó pásztor”, 
• „én vagyok a feltámadás és az élet”, 
• „én vagyok az út, az igazság és az élet”, 
• „én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem”, 
• „király vagyok”. 11 

 
9 Klausner, Jézus élete, tanítása és korának viszonyai, 196. 
10 Klausner, Jézus élete, tanítása és korának viszonyai, 226. 
11 Vö. Jn 6,35. 41. 48. 51; 8,12. 18. 23. 24. 28. 58; 10,7. 9. 11. 14; 13,19; 11,25; 14,6. 10. 11; 15,1. 5; 18,37. 
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A felülről történő megközelítést alkalmazó krisztológia emiatt sok 
szempontból a Tóra teológiájának egyszerű átalakítása. Amit Klausner 
mondott a páli krisztológia kapcsán (lásd fentebb), az elmondható a jánosi 
krisztológiáról is: az evangélisták újításait és az új nyelvi köntöst elfo-
gadva, a gyökereket magában Jézusban kell megtalálnunk. Azért, hogy 
rámutassak néhány olyan szövegre, amelyben a Tóra teológiájának krisz-
tológiai átdolgozása egyértelmű, felhasználom a Misna mellett a rab-
binikus forrásokat is. 

5.1.  A Tóra a teremtő Ige – Jézus a teremtő Ige 

A Jn 1,1–3 az evangéliumot egy énekkel kezdi a Jézusban testet öltött Igéről 
(Jn 1,14): „Kezdetben volt az Ige...”. Ez a himnusz prológus, amely meghir-
deti Jézus pre-egzisztenciáját („Az Ige Istennél volt... Ő volt kezdetben 
Istennél”), akinek szerepe volt a világ teremtésében („Minden általa lett, és 
nála nélkül semmi sem lett, ami lett”), és isteni mivoltú („és Isten volt az 
Ige”). A himnusz zsidó háttere nyilvánvaló: először is a Teremtés könyvé-
nek első fejezetében a világ Isten szavára lett; a teremtő és erőteljes igét a 
Biblia is megénekli: Zsolt 29; 148,5; Iz 55,10–11; stb.; következésképpen a 
rabbinikus irodalom (különösen a Mekhilta és mind a két Sifra) úgy jelöli 
Istent, mint „aki szólt és a világ létrejött”. A bölcsességi irodalom Isten 
szavát mint Bölcsességet személyesíti meg, aki már a teremtés előtt Isten 
társa, vele lett teljessé a teremtés („ott voltam mellette, mindent elrendez-
tem”; vö. Péld 8,23–31), és aki véglegesen Izraelben mint szent helyén vett 
szállást („Sionban kaptam állandó lakást, a szent városban találtam 
ekképp pihenőt, és Jeruzsálem lett uralmam székhelye.”; Sír 24,1–17). A 
targumi irodalomban az Ige, a memra nem csupán a segítség a terem-
tésben, hanem Isten neve.12 Hadd idézzek két tannaikus szöveget: 

Amint megmondatott: Isten kedvese Izrael, hisz nekik adatott a kívánatos eszköz; 
még nagyobb szeretetet ismertek meg, hisz nekik adatott az a kívánatos eszköz, 
amivel a világ teremtetett, ahogy meg van írva: Üdvös oktatásban részesítlek titeket, 
ezért el ne hagyjátok tanításomat! [vö. Péld 4,2] (M. Avot 3,14); 
Ha Baltazár, aki használta a Templom edényeit, miután megszentségtelenítette őket, 
gyökerestől kitépetett ebből és az eljövendő világból, mennyivel inkább ki kell 
tépetnie ebből a világból és az eljövendő világból annak, aki helytelenül használja az 
edényt, amivel a világ teremtetett. (Sifre Deut. 48 a MTörv 11,22-höz). 

 
12 Vö. H. L. Strack és P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch 

(München 1994), vol. II, 303–333; Ephraim Urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs (Jerusalem 
1979), 198sköv.; M. Smith, Tannaitic Parallels to the Gospels (Philadelphia 1951), 156–157. 
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5.2.  A Tóra az élet igéje – Jézus az élet 

A negyedik evangélium prológusa meghirdette, hogy „benne élet volt” (Jn 
1,4). Ez a kifejezés számos mondatot felidéz az olvasóban a bölcsességi 
irodalomból: „Tartsd meg a fegyelmet és el ne hagyd, őrizd meg, mert ez a 
te életed! ... Mert életet adnak megtalálóiknak, és gyógyulást az egész test-
nek” (Péld 4,13.22). Jézus az egész evangéliumban úgy jelenik meg, mint 
életadó: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). 
A Jézus adta élet a víz képével társul: 

Jézus azt felelte az asszonynak: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszom-
jazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik 
meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. (Jn 
4,13–14); 
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön 
hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói 
fakadnak majd belőle. (Jn 7, 37–38).  

Majd ünnepélyesen megismétli: „Az igék, amelyeket én mondtam nektek, 
lélek és élet” (Jn 6,63b). Ezért az olvasó erre a következtetésre jut: Jézus 
átvette a Tóra szerepét; amint a Tóra, úgy ő is élet és életadó. Nézzük meg 
mit jelent a Tóra a tannák számára! 

[Hillél rabbi] szokta mondani: [...] több Tóra, több élet; minél több tanulás, annál több 
bölcsesség... Aki megszerezte magának a Tóra szavait, életet nyert maga számára az 
eljövendő világban. (M. Avot 2,7; 3,11) 
R. Jismaél szokta mondani: Ha étkezés előtt és után áldást kell mondanunk, és ez az 
étkezés csupán a mulandó életért van, így logikus feltételezés, hogy a Tórából való 
felolvasást is, amely az örök életért van, előtte és utána áldásnak kell kísérnie. (Mekhilta 
a Kiv 13,3-hoz) 
És miért mondja a Szentírás: Én vagyok az Úr, a te gyógyítód (vö. Kiv 15,26)? Isten 
így szólt Mózeshez: Mondd meg Izrael fiainak: A Tóra szavai, amiket neked adtam, 
élet számodra, hiszen megmondatott: Mert életet adnak megtalálóiknak (vö. Péld 
4,22). (Mekhilta a Kiv 15,26-hoz) 
Ez azt mutatja, hogy a Tóra szavai a tűzhöz hasonlók... Ahogyan a tűz örökké él, úgy 
a Tóra szavai is örökké élnek. Ahogyan a tűz megperzseli, aki hozzá közeledik, míg aki 
távol van tőle, az fázik, úgy van a Tóra szavaival is: ha valaki azokkal foglala-
toskodik, életet adnak neki, aki azonban eltér tőlük, annak halálát okozzák. (Sifre 
Deut. 343 a MTörv 33,2-höz) 
A Tóra szavai a vízhez hasonlók: amint a víz örökké megmarad, úgy a Tóra szavai is 
örökké élnek, mert életet adnak megtalálóiknak (vö. Péld 4,22). Ahogyan a víz 
megtisztítja a tisztátalant a tisztátalanságaitól, úgy tisztítják meg a Tóra szavai a 
tisztátalant a tisztátalanságaitól... Ahogyan a víz felfrissíti az embert, ahogy írva van: 
Tikkadt torokra friss víz (vö. Péld 25,25), úgy a Tóra szavai is felüdítik az ember 
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lelkét, ahogy írva van: Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket (vö. Zsolt 19,8). 
(Sifre Deut. 48 a MTörv 11,22-höz)13

[Írva vagyon:] És nem találtak vizet... Az allegorizálók azt mondják: Nem találták a 
Tóra szavait, amelyek a vízhez hasonlók. És honnan tudjuk, hogy a Tóra szavai a 
vízhez hasonlók? Megmondatott: Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez (vö. Iz 
55,1). (Mekhilta a Kiv 15,22-höz)14

5.3.  A Tóra a manna – Jézus a mennyből alászállott kenyér 

A János-evangélium 6. fejezetében Jézus úgy mutatkozik be, mint 
mennyei kenyér, az élet kenyere, szemben a mannával, amelyet a zsidók a 
pusztában ettek, mégis meghaltak: 

Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak” (Jn 
6,33); 
Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem fog éhezni” (Jn 6,35); 
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez a 
mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az élő 
kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A 
kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért” (Jn 6,48–51). 

A mannát a rabbinikus irodalom is a Tórával, Isten Igéjével, Izrael életé-
nek forrásával társította. A legjelentősebb szövegek egyike a Kiv 16,32–33, 
amely kimondja: „Tölts meg vele egy ómert, és őriztesd meg azt a jövendő 
nemzedékek számára, hogy lássák azt a kenyeret, amellyel tápláltalak 
titeket a pusztában, amikor kihoztalak titeket Egyiptom földjéről. Azt 
mondta azért Mózes Áronnak: Végy egy edényt, tégy bele egy ómernyi 
mannát, és tedd az Úr elé, hogy őrizzék meg nemzedékeitek számára!”A 
Midrás Mekhilta kommentárja a korsó tartalmát összekapcsolja a Tórának 
való engedelmességgel: 

„Tölts meg vele egy ómert, és őriztesd meg nemzedéked számára”. R. Josua mondja: 
Maguknak az ősöknek a generációja számára. A modiimi Rabbi Eleazar mondja: Az 

 
13 Az eredeti szövegben szójáték van, hiszen az embert, a lelkét és a torkát ugyanaz a szó jelöli: 

nefes. (A fordító megjegyzése.) 
14 Az Iz 55,1 váltotta ki Jézus felkiáltását: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, 

aki hisz bennem” (Jn 7,37–38). Az Iz 55,1 targuma a szomjúságot úgy értelmezi, mint a Tóra hallga-
tására és tanulására való vágyat: „Ó, ti tanulni vágyók mind, jöjjetek és tanuljatok, és akiknek nincs 
pénzetek, jöjjetek, vételár és mammon nélkül hallgassatok és tanuljátok a tanítást, amely jobb mint a bor és 
a tej.” A Jn 7,38-ra utaló idézet („Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz ben-
nem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle”) Raymond E. Brown szerint egy 
targum lehet, amit még nem azonosítottak. A kutatók több szöveget javasoltak: MTörv 8,15; Iz 43,20; 
44,3; 48,21; 55,1; 58,11; Ez 47,12; Zak 14,8.11; Zsolt 78,15–16; 105,40–41; 114,8; stb. Mindenesetre a Jn 7,38 
hátterében a Tóra mint víz széles körben elterjedt szimbolikus értelmezése áll (vö. Smith, Tannaitic 
Parallels to the Gospels, 157), ahogy másutt is láthatjuk: Targum Pseudo-Jonathan a Kiv 15,22-höz; Avot de 
R. Nathan A 41; CD VI:4sköv.; stb. 
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elkövetkező nemzedéknek. R. Eliézer szerint: Jeremiás próféta idejére. Mert amikor 
Jeremiás próféta azt mondta az izraelitáknak: Miért nem foglalatoskodtok a Tórával? 
Azt mondták neki: Ha a Tóra szavaival foglalkozunk, hogy tarthatnánk fenn 
magunkat? Akkor Jeremiás előhozott nekik egy mannát tartalmazó korsót, és azt 
mondta nekik: Ó, te nemzedék! Lássátok az Úr dolgait (dabar)!15 (vö. Jer 2,31). Nézd 
őseidet, akik a Tóra szavaival foglalatoskodtak, [Isten] gondoskodott róluk. Rólad is, 
amennyiben a Tóra szavaival foglalatoskodol, gondoskodni fog Isten efféle 
táplálékkal. Ez az a három dolog, amivel Illés a jövőben helyreállítja Izraelt: a korsó 
manna, a víz és felkenésre szánt olaj. (Mekhilta a Kiv 16,33-hoz); 
A hosszú idő, amelyet Izrael a pusztában töltött, azért volt benne Isten tervében, 
hogy elegendő idő legyen ahhoz, hogy testük felszívja és feldolgozza a manna és a 
kút vizének keveredését: Negyven éven keresztül bolyongtatom őket a pusztában, 
hogy miután mannát ettek és a kút vizéből ittak, magukba szívják a Tórát. Ezen 
értelmezés alapján mondta R. Simon b. Johai: Csak azoknak adatott meg igazán a 
Tóra tanulmányozása, akik mannát ettek. (Mekhilta a Kiv 13,17-hez).16

Annak érdekében, hogy teljessé tegyük a Jn 6 rabbinikus hátterének átte-
kintését, meg kell említenünk a Jn 6,41.43.61. versekben olvasható pana-
szokat („A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mivel azt mondta: Én 
vagyok az élő kenyér, a mennyből szálltam alá.”), amelyek tükrözik Izrael 
panaszait a pusztában (Szám 11,4sköv.; 21,5), amiket a rabbinikus iroda-
lom is különösen hangsúlyoz (Sifre Num. 88, a Szám 11,6-hoz; Sifre Deut. 1 a 
MTörv 1,1-hez). A targumok azért jelentősek, mert kifejezéseik hasonlóak 
János evangéliumához: 

Jaj annak a népnek, akinek mennyei kenyér volt az eledele és zúgolódott! (Targum Pseudo-
Jonathan, Szám 11,7); 
Isteni hang (bat qol, arámiul: brt ql’) jött az égből és annak hangja hallatszott a 
magasságban: Jöjj, lásd minden teremtményedet, és jöjj, hallgasd meg mind a fiaidat, 
a kígyó átkozott volt kezdettől fogva, azt mondtam neki: Port eszel! – Kihoztam 
népemet Egyiptom földjéről, mannát hullattam az égből, vizet fakasztottam nekik a 
sziklából, fürjeket hoztam nekik a tenger felől, és a népem a manna miatt zúgolódott 
ellenem, hogy kevés a tápláléka. Hagytam, hogy kígyók támadjanak rájuk, akik nem 
zúgolódnak az élelmük miatt, és hagytam, hogy uralkodjanak a nép fölött, aki viszont zúgo-
lódik az élelme miatt. (Targum Pseudo-Jonathan, Szám 21,6). 

Érdemes megjegyezni, hogy a negyedik evangélium krisztológiája nem 
csupán párhuzamot von a Tórával, hanem egyértelműen szembe is helyez-
kedik vele. Jézus felülbírálja a Tórát és önmagát teszi annak helyére. Azt 
mondhatjuk, hogy amíg János evangélista felhasználja a Tórára vonatkozó 
rabbinikus szimbólumokat, következtetéseiben igen messze kerül a szin-
optikus evangélisták Jézus-képétől. Hogy ez a kép mennyire illeszkedik a 

 
15 A dabar jelentése: „dolog” és „ige”. A Midrás ezzel a kettős jelentéssel játszik: A dolog (= korsó és 

a manna), amit a nép lát, valójában Isten igéje. 
16 A manna-étek feldolgozásának nagyon valósághű leírását lásd: Sifre Num. 88 (a Szám 11,6-hoz). 
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történeti Jézushoz, az az evangélium zsidó olvasója számára másodlagos 
kérdés. Véleményem szerint az evangéliumok Jézus-képe abban gyökere-
zik, ahogy ő önmagát bemutatja. 

6.  BIBLIOGRÁFIA 

FITZMYER, J. A., The Semitic Background of the New Testament (Grand Rapids 1997). 
MALINA, B. J., The Palestinian Manna Tradition (Leiden 1968). 
NEUSNER, J., A Rabbi Talks with Jesus (Montreal 2000). 
SMITH, M., Tannaitic Parallels to the Gospels (Philadelphia 1951). 
URBACH, E. E., The Sages. Their Concepts and Beliefs (Jerusalem 1979). 
 


	04_spanyol1.pdf
	A MISNA SZÓBELI HAGYOMÁNYAI AZ EVANGÉLIUMOKBAN *
	1.  Reáliák
	1.1.  Fuvolások és siratóasszonyok a temetésnél
	1.2.  A vámosok
	1.3.  A szamaritánusok
	1.4.  Az őrlő asszony
	1.5.  A háztetőn

	2.  Nyelvi kifejezésmódok
	3.  Haggadák
	3.1.  Az özönvíz nemzedéke és Szodoma lakói
	3.2.  A messiási korszak szenvedései
	3.3.  Példázat a borról és a tömlőről
	3.4.  Az isteni gondviselés

	4.  Halakhák
	4.1.  A testvéri intés
	4.2.  Megtérés, bűnbocsánat, kiengesztelődés
	4.3.  A pogányok köszöntése
	4.4.  Kalásztépés szombaton
	4.5.  A szombat és a Templom
	4.6.  Körülmetélkedés szombaton

	5.  Teológia
	5.1.  A Tóra a teremtő Ige – Jézus a teremtő Ige
	5.2.  A Tóra az élet igéje – Jézus az élet
	5.3.  A Tóra a manna – Jézus a mennyből alászállott kenyér

	6.  Bibliográfia



