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I  Bevezetés

Ez a tanulmány azokat az utakat szeretné azonosítani és bemutatni, amelye-
ken keresztül a Héber Biblia jogi hagyománya elfogadta és alkalmazta – tulaj-
donképpen: értelmezte – a tágabb értelemben vett ókori Közel-Keleten köz-
ismert jogi hagyományokat és elképzeléseket 1 Figyelmünk a Pentateuchus 
három legfontosabb és különálló törvénygyűjteményre összpontosul: a 
Szövetség könyvére, a Szentség Törvényére és a Deuteronomikus törvény-
gyűjteményre 2 Tézisem szerint mindegyik törvénykönyvben/ törvénygyűj-

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Bruce Wells: The Interpretation of Legal Traditions in 
Ancient Israel, Hebrew Bible and Ancient Israel 3 (2015/4) 234–266  Fordította: Szabó Xavér OFM 

1 A jogi hagyományok közkézen forgásának a bizonyítéka egyaránt származik az úgynevezett tör-
vénykönyvekből és a gyakorlati jogi dokumentumokból (pl  szerződések, bírósági jegyzőkönyvek-
ből)  Az alapvető törvénygyűjtemények az ókori Közel-Keletről, eltekintve azoktól, amelyek a Héber 
Bibliában találhatók, ékírásos formában maradtak ránk: Ur-Nammu törvényei, Lipit-Istár törvé-
nyei, Esnunna törvényei, Hammurapi törvényei, a hittita törvények, a középasszír törvények, és az 
újbabiloni törvények  Egy másik gyűjtemény, amelyet a tanulmány megemlít a sumér joggyakorlat 
táblájából származik. Az ékírásos gyűjtemények kiadásai megtalálhatók: Martha T  Roth: Law 
Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Scholars Press, Atlanta, 21997  A gyakorlati dokumentu-
mokra való hivatkozások az egyes időszakokból megtalálhatók a Raymond Westbrook szerkesztette 
kötetben: A History of Ancient Near Eastern Law, Brill, Leiden, 2003 

2 A Szövetség könyvét általában Kiv 20,22–23,33 szakaszaként jelölik meg  A Szentség törvénye főleg 
a Lev 17–26 részt takarja, bár a Leviták és a Számok könyvének más részei is tükrözhetik a Szentség 
törvénye szerzőinek interpolációs vagy kiadói tevékenységét  A Deuteronomikus törvénykönyv 
a MTörv 12–26 fejezetekben található  Az ún  Papi törvénykönyvet kizárom a tárgyalás nagyobb 
részéből, mert a rendelkezéseknek nem önálló, egyértelmű szöveges határokkal rendelkező jogi 
gyűjteménye  Ezeknek a gyűjteményeknek és az általuk felvetett kérdéseknek az áttekintéséhez lásd 
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teményben egy sajátos értelmezési megközelítés vagy módszer jut érvényre, 
amely megkülönbözteti a másik kettőtől 3 Bár a megközelítés, amelyet egy 
adott gyűjteményhez kötök, nemcsak az adott gyűjtemény sajátja, s jóllehet 
nem tükrözi minden egyes rendelkezését, mégis megkísérlem bemutatni, 
hogy fontos és sajátos jellemzője a gyűjteménynek  Érvelésemben alátá-
masztom, hogy

• a Szövetség könyvének központi magvát a hagyományos értelme-
zés, vagyis a korábbi jogi elképzelések jellemzi, amelyeket minimá-
lis módosítással fogadtak el;

• a Deuteronomikus törvénykönyv értelmezési megközelítései új irá-
nyokat mutatnak és teret adnak a bővítéseknek: új vagy módosított 
céllal újra felhasználják a régebbi hagyományokat, amelyeket gyak-
ran ellátnak jogi vagy vallási magyarázattal;

• a Szentség törvénye egy újradefiniáló értelmezést tükröz, amely 
elsősorban kultikus érdeklődéstől indíttatva reflektál korábbi jogi 
hagyományokra, olykor azokkal szemben is 

Ezek a jellegzetes megkülönböztetések nem teljesen újak a biblikus kuta-
tásban 4 Mindazonáltal a különbségeket e megközelítések között új módon 
szándékozom bemutatni és új bizonyítékokat kívánok felkínálni a tudomá-

Bruce Wells: Biblical Law, in Brent A  Strawn (ed ): The Oxford Encyclopedia of the Bible and Law, 
Vol  1 , Oxford University Press, New York, 2015, 39–50 

3 A „törvénykönyv” elnevezés nyilvánvalóan téves és talán itt nem is kellene használni  A Héber 
Biblia idevágó szakaszai nem alkotnak törvénykönyvet a szó szigorú értelmében  A helyettesítő 
kifejezések azonban problematikusnak bizonyultak  A „törvényhozás” kifejezésről lásd Raymond 
Westbrook: Biblical and Cuneiform Law Codes, RB 92 (1985) 247–265; a „gyűjtemény” kifejezés-
ről lásd Douglas A  Knight: Law, Power, and Justice in Ancient Israel, Westminster John Knox, 
Louisville, 2011, 12–15  A „törvénykönyv” kifejezéshez kapcsolódó problémakör áttekintéséhez lásd 
Susandra J  Claassens: The So-Called „Mesopotamian Law Codes”: What Is in a Name?, Journal 
for Semitics 19 (2010) 481–498  A tanulmányban a törvénykönyv és a törvénygyűjtemény szavakat 
felváltva használom, mivel továbbra is általános elfogadottságnak örvend a kutatásban  Meg kell 
jegyezni, hogy általánosságban elfogadom a tudományos értekezés modelljét, hogy ismertessem az 
ókori Közel-Keleti törvénykönyvek eredetét; a modell melletti érvekhez a releváns szakirodalommal 
lásd Anne Fitzpatrick-McKinley: The Transformation of Torah from Scribal Advice to Law, Sheffield 
Academic Press, Sheffield, 1999, 81–112  Amikor azonban rendelkezések vagy rendelkezések sora 
épül be a bibliai elbeszélésekbe, akkor olyan értelmező és kommunikatív dimenziót öltenek, ame-
lyek egyébként nem lennének részei a különálló akadémiai vagy tudományos értekezéseknek  
Célom részben az, hogy megvizsgáljam ezeket a dimenziókat 

4 A Szövetség könyvének hagyományos természetéről lásd Raymond Westbrook: What Is the 
Covenant Code? in Bernard M  Levinson (ed ): Theory and Method in Biblical and Cuneiform Law: 
Revision, Interpolation and Development, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1994, 15–36; vö  Shalom 
M  Paul: Studies in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical Law, Brill, Leiden, 1970  
A Deuteronomium régebbi hagyományainak újraértelmezéséről lásd Eckart Otto: Das Gesetz des 
Mose, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2007, 126–136  A Szentség törvénye néhány 
rendelkezése újradefiniálásának – olykor polemikus – jellegéről lásd például Jeffrey Stackert: 
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nyos párbeszédhez azoknak természetéről és jelentőségéről  Érdemes már 
az elején két pontosítást tenni 

Először is, a tanulmány nem Biblián belüli értelmezésre vagy exegé-
zisre összpontosít 5 A biblikusok általában egyetértenek abban, hogy a 
Pentateuchus fentebb azonosított főbb jogi korpuszai között kölcsönhatás 
van  Néhány kutató szerint a későbbi törvénykönyvek kiegészítik, javítják 
és kibővítik a korábbi törvénykönyveket 6 Mások szerint a későbbi törvény-
könyvek felülvizsgálják, változtatásokat eszközölnek, végül felülírják vagy 
felváltják elődeiket 7 Mégis, a kutatók mindkét csoportja úgy látja, hogy a 
későbbi törvénykönyvek felhasználják és reagálnak azokra a fogalmakra, 
és néhány esetben bizonyos szavakra is, amelyek más korpuszokban ta-
lálhatók 8 Az érdeklődésem nem annyira annak meghatározására irányul, 
hogy egy későbbi gyűjtemény hogyan értelmezi vagy reflektál egy korábbi 
gyűjteményre, hanem sokkal inkább arra, hogy feltérképezzem: az egyes 
gyűjtemények hogyan kezelik a látszólag hosszú múltra visszatekintő ha-
gyományokat, melyek mind bibliai, mind pedig nem-bibliai szövegeken ke-
resztül nyomon követhetők  Továbbá úgy tűnik, hogy a narratív, prófétai és 
bölcsességi irodalomból vett szövegek más módon kommentálják, fejtik ki 
és alkalmazzák a Pentateuchus jogi gyűjteményeiben található szabályokat 
és alapelveket 9 Az anyag elemzése és a felvetődő kérdések is kívül esnek 
tanulmányom érdeklődési területén 

Másodszor, bár a bibliai törvénygyűjtemények bármiféle datálásának 
némiképp továbbra is kísérleti jellegűnek kell maradnia, elfogadom, hogy a 

Rewriting the Torah: Literary Revision in Deuteronomy and the Holiness Legislation, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2007, 162–163 

5 Ebben a tekintetben alapmű: Michael Fishbane: Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon, 
Oxford, 1985 

6 Lásd például Hindy Najman: Seconding Sinai: The Development of Mosaic Discourse in Second Temple 
Judaism, Brill, Leiden, 2003, 1–16; Eckart Otto: Ersetzen oder Ergänzen von Gesetzen in der 
Rechtshermeneutik des Pentateuch, ZAR 14 (2008) 434–442; Idem: The History of the Legal-
Religious Hermeneutics of the Book of Deuteronomy from the Assyrian to the Hellenistic Period, 
in Anselm C  Hagedom – Reinhard G  Kratz (eds ): Law and Religion in the Eastern Mediterranean: 
From Antiquity to Early Islam, Oxford University Press, Oxford, 2013, 212–250 

7 Lásd például Bernard M  Levinson: Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, Oxford 
University Press, New York, 1997, 1–28; Jeffrey Stackert: Rewriting the Torah, op  cit , 209–225 

8 Nincs meghatározó konszenzus az egyes törvénykönyvek kronológiai sorrendjét illetően  Egy 
ideig a kritikai kutatás azt állította, hogy a Szövetség könyve jött először létre, azt követte a 
Deuteronomikus törvénykönyv, végül a három közül a legutolsó a Szentség törvénye  Ezt a néze-
tet már minden oldalról megkérdőjelezték, a Pentateuchus-kutatásban mégis ez még mindig egy 
vezető álláspont  A vita fontos szempontjainak párbeszédéhez és elemzéséhez lásd Bernard M  
Levinson: The Manumission of Hermeneutics: The Slave Laws of the Pentateuch as a Challenge 
to Contemporary Pentateuchal Theory, in André Lemaire (ed ): Congress Volume Leiden 2004, Brill, 
Leiden, 2006, 281–324 

9 Lásd például a MTörv 24,16 egyértelmű idézését a 2Kir 14,5–6-ban 
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Szövetség könyvét állították össze legelőször, ezt követte a Deuteronomikus 
törvénykönyv, végül pedig a Szentség törvénye  A legújabb kutatás a 
Szövetség könyvét a Kr  e  8  sz  végére helyezi és általánosan elfogadott né-
zet, hogy a Deuteronomikus törvénykönyv nagy része a Kr  e  7  századra 
datálható, Jozija uralkodásához közel, vagy éppen alatta 10 Azt képviselem, 
hogy a Szentség törvénye kronológiai sorrendben követi a Deuteronomikus 
törvénykönyvet, de hogy a fogság alatt vagy a fogság után keletkezett, az 
továbbra is nyitott kérdés 11 Függetlenül attól, hogy melyik nézetet fogadjuk 
el a törvénykönyvek relatív datálása kapcsán, nyilvánvaló, hogy mindegyik 
gyűjtemény szerzője erősen kapcsolódik korábbi hagyományokhoz és értel-
mezi azokat  Ezenfelül törekedhettek arra, hogy új elképzeléseket, szabá-
lyokat és gyakorlatokat vezessenek be  Figyelmem azonban csak azoknak a 
rendelkezéseknek a vizsgálatára irányul, amelyek régebbi (akár bibliai, akár 
nem-bibliai) szövegekben található gondolatokat használnak fel, hogy ez-
által rálássunk arra, hogy az egyes törvénykönyvekben tárgyalt gondolatok 
mit árulnak el a jogi hagyományok értelmezésének általános megközelíté-
séről 

II  A Szövetség könyve: hagyományos értelmezés

A Kiv 21,2–22,16 versekben található a Szövetség könyvének központi magja  
A Szövetség könyvének ez a szövegegysége Mispatim néven ismert (!yfpvm 
a Kiv 21,1-ből)  A Mispatimot körülvevő szövegek, melyeket keretnek is te-
kinthetünk, többnyire vallási vagy teológiai természetű szövegek (például 
„Aki isteneknek áldozik, és nem egyedül az Úrnak, azt ki kell irtani ” [Kiv 
22,19]) 12 A Mispatim rendelkezései azok, amelyek szorosan kapcsolódnak 
az ókori Közel-Kelet törvénykezési szövegeinek jogi elképzeléseihez, szoká-

10 A Szövetség könyvéről lásd Eckart Otto: Das Gesetz des Mose, op  cit  121–126; David P  Wright: 
Inventing God’s Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi, 
Oxford University Press, New York, 2009, 343–344  A Deuteronomium törvényeiről lásd Bernard 
M  Levinson: Legal Revision and Religious Renewal in Ancient Israel, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008, 82–83; Nadav Na’aman: Sojourners and Levites in the Kingdom of Judah in the 
Seventh Century BCE, ZAR 14 (2008) 243–248 

11 Ahhoz a gondolathoz, hogy a Szentség törvénye főleg fogság alatti munka lásd David M  Carr: 
The Formation of the Hebrew Bible: A New Reconstruction, Oxford University Press, New York, 2011, 
302–303  Ahhoz az érveléshez, hogy a Szentség törvénye a fogság utáni időszakba helyezhető lásd 
Christophe Nihan: From Priestly Torah to Pentateuch: A Study in the Composition of the Book of 
Leviticus, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, 548–549 

12 Ahhoz a nézethez, hogy a Mispatim a kerettől függetlenül alakult ki vagy állították össze, lásd a 
következő munkában idézett irodalmat: David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 483  oldalon 
az 1  lábjegyzet  Wright ellentétes álláspontot képvisel (ibid , 322–323) 
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saihoz és hagyományaihoz 13 Ez utóbbiak tartalmazzák a törvénygyűjtemé-
nyeket és a gyakorlati dokumentumokat egyaránt  Mindezt alátámasztja a 
lefedett témák összehasonlítása a másutt említett jogi hagyományokkal 14

• Adósrabszolgaság – Kiv 21,1–6; Hammurapi törvénye 117  §15
• Emberölés – Kiv 21,12–14; Ur-Namma törvényei 1  §; középasszír tör-

vények A 10  §16
• A szülő megütése – Kiv 21,15; Hammurapi törvénye 195  §
• Emberrablás – Kiv 21,16; Hammurapi törvénye 14  §; hittita törvé-

nyek 19–21 §17
• Nem szándékos támadás és testi sértés – Kiv 21,18–19; Hammurapi tör-

vénye 206  §; hittita törvények 10  §
• Egy viselős asszony megütése – Kiv 21,22–25; Lipit-Istár törvényei 

d–f  §; Sumér joggyakorlat táblája 1’–2’  §; Hammurapi törvénye 
209–214  §; hittita törvények 17  §; középasszír törvények A 50–52  §

• Öklelős ökrök – Kiv 21,28–32, 35–36; Esnunna törvényei 53–55 §; 
Hammurapi törvénye 250–252  §

• Lopás és betörés – Kiv 21,37–22:3; Lipit-Istár törvényei 9  §; Esnunna 
törvényei 12–13  §; Hammurapi törvénye 21–23  §; középasszír tör-
vények C 5  §, 8  §18 

• Mezőgazdasági károk – Kiv 22,4–5; hittita törvények 106–107  §

13 Figyelmem a Mispatimra összpontosul, amikor a tanulmány hátralévő részében a Szentség könyvé-
ről beszélek 

14 A Szövetség könyvének könyvnagyságú tárgyalásához és az ékírásos törvénykönyvekkel való kap-
csolatához lásd Ralf Rothenbusch: Die kasuistische Rechtssammlung im „Bundesbuch” (Ex 21,2–
11.18–22,16) und ihr literarischer Kontext im Licht altorientalischer Parallelen, Ugarit-Verlag, Münster, 
2000  Lásd még Shalom M  Paul: Studies in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and 
Biblical Law, op  cit ; David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit 

15 A szerződések, amelyek azokkal az adósrabszolgákkal foglalkoznak, akiknek gazdájuk adott fele-
séget – a kérdést a Kiv 21,1–6 tárgyalja – nyilván vannak tartva a következő munkákban: Daniel 
Arnaud: Emar 6/16 (lásd Bruce Wells: What Is Biblical Law? A Look at Pentateuchal Rules and 
Near Eastern Practice, CBQ 70 [2008] 223–243, itt 233–236); valamint JEN 610 (lásd Shalom M  
Paul: Studies in the Book of the Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical Law, op  cit , 48; és 
Gregory C  Chirichigno: Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East, Sheffield Academic 
Press, Sheffield, 1993, 215–216) 

16 Több gyakorlati dokumentum foglalkozik az emberölés eseteivel; ehhez lásd Pamela Barmash: 
Homicide in the Biblical World, Oxford University Press, Oxford, 2005, 28–30, 36–44 

17 Az emberrablással foglalkozó gyakorlati dokumentumokhoz lásd Bruce Wells: The Covenant 
Code and Near Eastern Legal Traditions: A Response to David P  Wright, Maarav 13 (2006) 85–118, 
itt 106–108 

18 A lopással foglalkozó különböző gyakorlati dokumentumokhoz lásd például az óbabiloni szöve-
geket: Samuel Greengus: Laws in the Bible and in Early Rabbinic Collections: The Legal Legacy of the 
Ancient Near East, Cascade Books, Eugene, 2011, 221  oldalon a 78  lábjegyzet  Lásd még egy jelentős 
fejezet a lopásról: Raymond Westbrook (ed ): A History of Ancient Near Eastern Law, op  cit 
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• Letét/biztosíték – Kiv 22,6–8; Esnunna törvényei 36–37  §; 
Hammurapi törvénye 120–12519  §

• Állatok őrzése – Kiv 22,9–12; Hammurapi törvénye 261–267  §
• Bérbe adás – Kiv 22,13–14; Hammurapi törvénye 242/243–249  §
• Hajadon elcsábítása – Kiv 22,15–16; középasszír törvények A 55–56  §

Különböző érveket hoztak, hogy elkülönítsék a Szövetség könyvét annak 
ókori Közel-Keleti társaitól  A kutatók azt állították, hogy a Szövetség 
könyve többre tartja az emberi életet,20 igazságosabb,21 elutasítja a társa-
dalmi osztálykülönbségeket22 vagy igyekszik aláásni az uralkodói hegemó-
niát 23 Ez a tanulmány nem hivatott ezeket a vitákat rendezni  Elegendő 
azt megjegyezni, a Mispatimban előkerülő kérdésekre való tekintettel, hogy 
a Szövetség könyve nem merészkedik távolra a hagyományos törvénytől, 
amint azt a fennmaradt közel-keleti anyagból megítéljük  Biztos azonban, 
hogy néhány részlet tekintetében különbözik attól, amit akkor várhatnánk 
el a Szövetség könyvétől, ha az célja szerint szolgai módon követné az álta-
lunk ismert ékírásos elődeit  Mégis, nagy vonalakban a Szövetség könyve 
rendkívül hagyományos 24 Törvényalkalmazásai és kiindulópontjai össz-

19 Lásd például, hogy egy Nuziban talált dokumentum (HSS 9 108) egy óvadékkal kapcsolatos vitát 
is rögzít 

20 Jacob J  Finkelstein: The Ox that Gored, American Philosophical Society, Philadelphia, 1981; 
Dale Patrick: Old Testament Law, John Knox, Atlanta, 1985, 255–257 

21 Moshe Greenberg: Some Postulates of Biblical Criminal Law, in Menahem Haran (ed ): Yehezkel 
Kaufman Jubilee Volume, Magnes, Jerusalem, 1960, 5–28, itt 20–27  Általánossá vált a kutatók szá-
mára, hogy kövessék Greenberg nézetét, miszerint a Szövetség könyve elutasítja az ékírásos 
gyűjteményekben található helyettesítő büntetést (ahol például az elkövető fiát büntetik meg, mert 
az elkövető megölte vagy bántalmazta valakinek a fiát, mint a Hammurap törvénye 116  §-ban), 
például David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 450  oldalon a 27  lábjegyzet  Greenberg 
érvelésével számban lásd: Raymond Westbrook (ed ): A History of Ancient Near Eastern Law, op  
cit  60–61  A vita a Kiv 21,31 értelmezésén múlik  Westbrook szerint a Szövetség könyvének ez a 
szövege nem utasítja el a fizikai büntetés helyettesítő formáját, amely által az elkövető (ebben az 
esetben egy ökör gondatlan gazdája) fia vagy lánya bűnhődhetne vagy akár meghalhatna  Ehelyett 
előírja valamiféle kártérítés fizetését, hogy megelőzze a fizikai büntetést, amely inkább az elkövető 
életének értékén alapul, semmint fia életének értékén  Westbrook az Esnunna törvénye 58  §-át 
hasonló stratégia mentén értelmezi, amikor egy fal gondatlan tulajdonosának esete áll fenn (ibid , 
59–60) 

22 Pamela Barmash: Homicide in the Biblical World, op  cit , 175 
23 David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 349–352 
24 Bernard S  Jackson narratív megközelítése a törvény megértéséhez itt segítség lehet (Law, 

Wisdom and Narrative,” in George J  Brooke – Jean-Daniel Kaestli [eds ]: Narrativity in Biblical 
and Related Texts, Peeters, Leuven, 2000, 31–51)  Figyelembe veszi, hogy melyek azok a helyzetek és 
jogorvoslatok, amelyeket meg kell említeni egy adott rendelkezésnek  Az biztos, hogy a Szövetség 
könyvének rendelkezései – szigorú jogászias értelemben – eltérnek az ősibb törvénykönyvektől, de 
egy narratív megközelítés által megállapított szélesebb paraméterekbe beleesnek 
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hangban vannak azokkal a különbségekkel, amelyeket megtalálhatunk az 
ékírásos anyagban is 25

Adósrabszolgaság és lopás

A Szövetség könyve törvényeiben az adósrabszolgasáról és a lopásról két lé-
nyeges pont található  A Szövetség könyve első rendelkezésében határt szab 
az adósrabszolgaságnak (Kiv 21,2); így tesz Hammurapi törvénye (117  §) 
is  A Szövetség könyve azonban a hatéves adósrabszolgaságot engedi meg, 
amely kétszer olyan hosszú, mint amit a Hammurapi törvénye megenged  
Ez meglehetősen durvának tűnik  A Szövetség könyvének szerzői miért 
nem mutatják úgy Jahvét, mint aki Mózessel és az izraelitákkal szemben en-
gedékenyebb? A lopás esetén a Szövetség könyve azt követeli meg a tolvajtól, 
hogy fizesse vissza, amit ellopott, bizonyos esetben többet, mint az adott 
összeg, ha pedig nem tud fizetni, akkor adják el rabszolgának (Kiv 22,2)  
Ezzel ellentétben Hammurapi törvényének témái leginkább a tolvajok ha-
lálbüntetéséről szólnak (6–11  § és 21–22  §)  Ebben az esetben a Szövetség 
könyve sokkal enyhébbnek tűnik  Még maguk az ékírásos gyűjtemények is 
időnként eltérnek abban, hogy mennyire kezelik szigorúan vagy enyhébben 
ugyanazt a törvényszegést  Például néhány törvénygyűjtemény pénzbírsá-
got szab ki a fizikai támadásra, míg mások testi fenyítést írnak elő 26 Így 
jóllehet a Szövetség könyve némely szempontból különbözik is a régebbi 
törvénykönyvektől, ez nem jelent szakítást a múlt hagyományaival  Sőt, a 
Szövetség könyve kikötéseiről nem tűnik úgy, hogy ne lennének kapcsolat-
ban az ókori Közel-Kelet joggyakorlatával  A lopás esetére, bár Hammurapi 
törvénye halálbüntetést szab ki, a bírói eljárás feljegyzései az óbabiloni idő-
szakból leggyakrabban azt mutatják, hogy a tolvajokat rabszolgának adták 
el azért, amit tettek  Pontosan azt rótták ki, amit a Szövetség könyve is kö-
vetel, amikor a tolvajok képtelenek megfizetni a kiszabott bírságot 27 Még az 
adósrabszolgaságnak határt szabó kérdés is, mely arra vonatkozott, hogy az 
a férfi rabszolga, akinek gazdája adott feleséget, magával viheti-e feleségét, 
amikor elhagyja hitelezőjének házát, úgy tűnik, szintén felmerült néhány 

25 Wright azt állítja, hogy a Szövetség könyve azért tűnhet hagyományosnak, mert szerzői sok gon-
dolatot és törvényeik alapvető sorrendjét közvetlenül Hammurapi törvényéből merítették (David 
P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 3–28)  Az efféle közvetlen függőséget nehéz megállapítani  
Az elképzelés kritikáját lásd Eckart Otto: Das Bundesbuch und der „Kodex” Hammurapi: Das 
biblische Recht zwischen positiver und subversiver Rezeption von Keilschriftrecht, ZAR 16 (2010): 
1–16; illetve Bruce Wells: The Covenant Code and Near Eastern Legal Traditions, op  cit 

26 Ur-Namma törvényei  (18–22  §) és Esnunna törvényei (42–46  §) bírságot írnak elő; Hammurapi 
törvénye (196–197   § és 200  §) testi fenyítést 

27 Az óbabiloni gyakorlatról lásd Samuel Greengus: Laws in the Bible and in Early Rabbinic Collections, 
op  cit  221 
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ékírásos szerződésben is 28 A legtöbb kérdésben a Szövetség könyve tükrözi 
a törvénykezésnek azon módját, amit valaki, aki ismeri a tágabb közel-keleti 
hagyományokat és gyakorlatokat, eleve elvárt volna 

Biztosíték

Annak jobb megértéséhez, hogy a Szövetség könyve hogyan veszi át, alkal-
mazza a jogi elképzeléseket egy hagyományos ókori Közel-Keleti modell 
szerint, részletesebb esettanulmányra van szükségünk  Az alábbiakban a 
Szövetség könyvének a biztosítékra vonatkozó rendelkezéseit tekintem át  E 
szövegek vizsgálata feltárja majd, hogy a Szövetség könyve miként igazodik 
egy jól ismert jogi hagyomány általános alakjához, és ezzel egyidőben ho-
gyan igazítja a sajátos részleteket saját törvényéhez 

Esnunna és Hammurapi törvényeinek rendelkezéséből kitűnik, hogy 
a letéttel vagy biztosítékkal kapcsolatos jogi hagyományok már jóval a 
Szövetség könyvének megírása előtt ismertek voltak  Az, hogy a téma meg-
jelenik a Szövetség könyvében, azt sugallja, hogy meglehetősen általános 
jogi probléma volt az írnoki körökben és hogy a Szövetség könyvének szer-
zői ismerhettek jó néhányat a környező hagyományokból  Arra a kérdésre, 
hogy pontosan mely hagyományokat ismerhették, nehéz válaszolni, ugyan-
akkor Esnunna és Hammurapi törvényeinek szabályzása lehetséges kiin-
dulópontot nyújthatnak számunkra  Nem állítom, hogy a Szövetség köny-
vének szerzői közvetlenül ismerték Esnunna és Hammurapi törvényeinek 
szövegét, de azok néhány olyan alapvető kérdést érintenek, amelyek a biz-
tosítékra vonatkozó hagyományokhoz kapcsolódnak, és a Szövetség köny-
vének szerzői valószínűleg megtalálhatták ezt a témát az általuk ismert ha-
gyományokban is 

Esnunna és Hammurapi törvényeinek értelmezése kapcsán vajmi kevés 
konszenzusra találunk  Bár most nem szükséges megoldanunk az összes 
értelmezési nehézséget, fontos meggyőződnünk ezen gyűjtemények rendel-
kezéseinek általános fontosságáról, mielőtt a Szövetség könyvének idevágó 
rendelkezéseit megvizsgáljuk  Érdekes módon, úgy tűnik, hogy mindhárom 
gyűjtemény eltér annak részleteiben, hogy hogyan kell kezelni a félresikerült 
letéti ügyeket  Mindegyik általános forgatókönyvet tart szem előtt, amely-
ben a letétbe helyező javakat ad át egy másik embernek (a letéteményesnek) 
tárolásra és megőrzésre  Ezt követően mindegyik törvénygyűjtemény rögzí-
ti, hogy mit kell tenni, ha a javak eltűnnek 

Esnunna törvényei két alapvető rendelkezést tartalmaznak (36  § és 
37  §)  Az első a bušura vonatkozik  Ez általános kifejezés az ingóságra, amit 

28 Lásd fentebb, a 15  lábjegyzetnél 
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rábíznak megőrzésre (ana maṣṣartim) egy napṭarura 29 Ha az ingóság eltű-
nik, de nincs egyértelmű bizonyíték a betöréses lopásra („a ház nem sérült 
meg [palāšu], az ajtót nem érte kár [ḫalāšu], és az ablakot nem szedték ki 
[nasāḫu]), akkor a letéteményesnek pótolnia kell a hiányzó ingóságot a le-
tétbe helyezőnek  Feltehetően függetlenül attól, hogy a letéteményes mit 
mond, hogy mi is történt az ingósággal  Úgy tűnik, hogy ez arra utal, hogy a 
betörést bizonyítani kell ahhoz, hogy a napṭaru ne legyen felelős 

Nem egyértelmű viszont, hogy vajon ezt a szabályzást alkalmazni lehet-e 
letétbe helyezett javakra, abban az esetben, ha a letéteményes nem napṭaru  
Nyilvánvalóan felelősek azért, hogy az ingóságok eltűntek, ha nincs jele a 
betörésnek, de mentesek lennének a felelősségtől, ha van jele a betörésnek? 
Egyes kutatók azt állítják, hogy a szabályzást nem lehet alkalmazni más le-
téteményesekre: a napṭaru nem felelős azért, hogy megakadályozza a betö-
rést házába vagy más épületbe, ahol lakott, amíg a szokásos letéteményes 
igen 30 E nézet szerint ez a szabályzás Esnunna törvényeiben (37  §), amit 
alkalmaznak más letéteményesekre  Ez a rendelkezés kimondja, hogy ha a 
házat „kifosztották” (luqqut)31 és ha a letéteményes néhány ingósága szin-
tén hiányzik, akkor a letéteményes megesküdhet, hogy ingóságai valóban 
eltűntek és, hogy ő semmi rosszat nem tett (iwītam u sartam la ēpušu, „nem 
követtem el csalást vagy más törvénytelen cselekményt”)  Itt az a feltétele-
zés, hogy a luqqut bizonyítékot szolgáltat a betöréses lopásra 32 A betörésre 
utaló jelek önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy a letéteményeseknek 
lehetőségük legyen a felelősség elhárítására, hanem saját ingóságaiknak is el 
kellett tűnniük 

Más kutatók úgy tartják, hogy mindkét rendelkezés bármilyen letéte-
ményesre vonatkozhat 33 Ezen értelmezés szerint, ha nincs jele a betörés-
nek, a letéteményesek felelősek az összes letétbe helyezett javakért (akár-
csak a fenti nézet szerint), és a letéteményeseknek lehetőségük van esküt 
tenni, valamint felmentést szerezni a felelősség alól, ha betörés történt és 

29 A napṭaru jelentésnek különböző nézeteihez lásd Raymond Westbrook: The Old Babylonian 
Term napṭarum, JCS 46 (1994) 41–46 

30 Lásd Westbrook (ibid ), aki szerint a napṭaru egy látogatót jelöl, aki áthalad a városon és való-
színűleg egy fogadóban tölti az éjszakát  Egy ilyen látogató nem tehető felelőssé, hogy betörtek a 
szállására  Lásd még Ralf Rothenbusch (Die kasuistische Rechtssammlung im „Bundesbuch”, op  cit  
376–377), aki a napṭarut barátként vagy ismerősként értelmezi, akire ingóságot bíztak  Szerinte nem 
ajánlanak fel fizetséget a barátnak és így utóbbi felelősségének a szintje is alacsonyabb, mint a kö-
zönséges letéteményesé, akinek – Rothenbusch szerint – fizetséget kellett kapnia szolgálataiért 

31 Bár a legtöbb kutató itt luqqutot olvas, a jelek helyes olvasata nem egészen egyértelmű  A különböző 
lehetőségekről lásd Reuven Yaron: The Laws of Eshnunna, Magnes, Jerusalem, 21988, 249–250 

32 Lásd például Ralf Rothenbusch: Die kasuistische Rechtssammlung im „Bundesbuch”, op  cit , 373 
33 Lásd például Reuven Yaron: The Laws of Eshnunna, op  cit , 248–250  Illetve Roth kommentárját 

a 37  § kezdetéről: Martha T  Roth: Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, op  cit , 69  
oldalon a 17  lábjegyzet 
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a saját ingóságaik is eltűntek  E nézetben gyakran nem egyértelmű, hogy 
ezek a törvények lehetővé tesznek olyan helyzetet is, ahol van bizonyíték a 
betörésre, de csak a letétbehelyező dolgai hiányoznak 34

A nyitott kérdések ellenére is azt mondhatjuk, hogy Esnunna törvé-
nyeiben a két döntő tényező az erőszakos behatolás bizonyítása és hogy a 
letéteményes dolgai is eltűntek-e vagy sem  A házba történő erőszakos be-
lépés kizárhatja a letéteményes felelősségét bizonyos helyzetekben (példá-
ul amikor a letéteményes egy napṭaru)  Úgy tűnik, a letéteményes javainak 
látható eltulajdonítása lehetővé teszi bármely letéteményesnek, hogy éljen 
a gyanúperrel, és ezért lehetősége van arra is, hogy esküvel erősítse meg ár-
tatlanságát 

A Hammurapi törvényeiben található rendelkezések a biztosítékról, 
több szempontból is különböznek az Esnunna törvényeiben olvasható ren-
delkezésektől, de a legfontosabb dolog a letéteményes felelősségi szintjére 
vonatkozik  Az első rendelkezés Hammurapi törvényében (120  §) külön 
tárgyalja a gabona letétbe helyezését más eszközök letétjétől, mivel a letétbe 
helyező gabonája összekeveredhet a letéteményesével az utóbbi tárolójában  
Bármiféle veszteség érinti a letétbe helyező gabonáját, Hammurapi törvényei 
megkövetelik a letéteményestől, hogy hiány esetén kétszeresen kárpótolja a 
letétbe helyezőt  Hammurapi törvényeiben egyéb vonatkozó rendelkezések 
többnyire egy másik kérdéssel foglalkoznak, mégpedig azzal, hogy a letét-
be helyező tanúk jelenlétében bízta-e ingóságát a letéteményesre  Ha a le-
téteményes letagadja, hogy az ingóságot átvette, de vannak tanúk, akik ezt 
másként mondják, a letéteményes köteles kétszeres térítést adni a letétbe 
helyezett összegért 

Hammurapi törvényeinek a letétre vonatkozó végső rendelkezése (125  §) 
a legfontosabb ebben a témában  Ez sokkal közvetlenebbül összponto-
sít a letéteményes felelősségére  Ez a rendelkezés azt tárgyalja, amikor egy 
házba betörtek, megtörtént a lopás, és a letéteményes néhány ingósága is 
eltűnt a letétbehelyező tulajdonával együtt  A szöveg leírása szerint a be-
törés történhetett „akár rés ütésével (ina pilšim), akár megmászással (ina 
nabalkattim; feltehetőleg egy fal átmászásáról van szó)”  Ilyen helyzetben 
a letéteményesnek kötelessége megtéríteni az elveszett tulajdont a letétbe 
helyezőnek  A rendelkezés a gondatlan (egu), és ennél fogva hibázó letéte-
ményesre vonatkozik: ha vissza akarja szerezni saját hiányzó ingóságait, rá 
hárul a feladat, hogy nyomára leljen a tolvajnak 35

34 Ezzel a kérdéssel például nem foglalkozik David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 248–249 
35 Amennyiben a letéteményes elfogja a tolvajt, nem egyértelmű, hogy szabad-e neki saját javai mellett 

megtartani annak tulajdonát is, aki letétbe helyezte nála ingóságait, vagy csak a saját javait tarthatja 
meg 
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A letéteményes felelőssége Hammurapi törvényeiben szigorúbbnak 
tűnik, mint Esnunna törvényeiben  Esnunna törvényeiben (37  §), amelyben, 
ha valakinek valamilyen ingóságát ellopják, a letéteményesnek lehetősége van 
arra, hogy esküt tegyen és ezáltal tisztázza magát a vádak alól  Hammurapi 
törvényeiben a felelősségnek két szintje van: az egyik a kétszeres, a másik az 
egyszerű kártérítés  Az Esnunna törvénykönyvének 37  §-ában feltételezett 
helyzet esetén Hammurapi törvénye a letéteményesnek csak a magasabb 
szintű kártérítés elkerülését engedi el  Így Hammurapi törvényében a leté-
teményesnek nincs módjában a gyanúperrel élni, valamint ő felelős a letét-
be helyező kárpótlásáért bármiféle lopás esetén  Bár Hammurapi törvényei 
nem foglalkoznak közvetlenül ezzel, észszerűnek tűnik feltételezni: még ha 
nincs is semmiféle bizonyíték a betörésre, Hammurapi törvényei akkor is 
megkövetelték, hogy a letéteményes kétszeresen térítse vissza a letétbe he-
lyezett összeget, az előző rendelkezésekkel összhangban 

Mindent összevetve, Esnunna és Hammurapi törvényeiben olvasható 
rendelkezések a biztosítékra vonatkozó szabályzás kapcsán a következő fő 
kérdéseket foglalják magukban:

1) Mit kell tenni, ha a két fél nem ért egyet abban, hogy egyáltalán 
létrejött-e köztük a letétbehelyezés?

2) Eltűntek az ingóságok?
3) Van bizonyítéka a lopásnak (például erőszakos behatolás)?
4) Mi bizonyítja egyértelműen a lopást?
5) Ha nincs bizonyíték a lopásra, a letéteményesnek továbbra is kárpó-

tolnia kell a letétbe helyezőt?
6) Ha nincs bizonyíték a lopásra, milyen mértékben kell a letétemé-

nyesnek kárpótolnia a letétbe helyezőt?
7) Ha a letéteményes néhány ingósága a letétbe helyezőjével együtt hi-

ányzik, ki tehető felelőssé és milyen mértékben?
8) Használható-e bármiféle kultikus eljárás, mint például eskü, hogy 

bizonyos kérdéseket megválaszoljunk?

A Szövetség könyvében a biztosíték tárgyalása egyetlen kivételével az összes 
kérdésre kiterjed  Foglalkozik az 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  és 8  kérdéssel  Érdekes 
módon a Szövetség könyve figyelmen kívül hagyja a 7  kérdést, amely ki-
emelkedő és döntő tényező mind Esnunna, mind pedig Hammurapi 
törvényeiben  A hiány oka nem világos  Vajon ez a megfontolás nem alkotta 
részét a biztosítékra vonatkozó hagyományoknak, amelyeket a Szövetség 
könyvének szerzői ismertek, vagy szándékosan mellőzték ennek bármiféle 
tárgyalását? Tekintettel arra, hogy más törvénykönyvekben mennyire szem-
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betűnő, annak lehetősége, hogy nem ismerték, valószínűtlennek tűnik, de a 
kérdés továbbra is nyitott marad 36 A szerzőknek a fennmaradó kérdésekkel 
való elmélyült tanulmányozása rávilágít, hogy milyen mértékben vették át 
a biztosítékra vonatkozó alapvető szempontokat  A Szövetség könyvében a 
biztosítékot érintő legfőbb rendelkezése a Kiv 22,6–8 37

A rendelkezés első fele (Kiv 22,6–7) a 2 , 3 , 4 , 5  és 8  kérdésekre össz-
pontosít  A alapfelállás szerint valaki ezüstöt vagy !ylk-et helyez letétbe va-
laki másnál  A héber !ylk kifejezésnek széles szemantikai tartománya van 
és minden bizonnyal az ingó javak általános kifejezésére szolgál 38 A szöveg 
ezután tekintetbe veszi, hogy a tárgyak eltűntek (2  kérdés) és ellopták őket  
Ha a tolvajt megtalálják (3  kérdés), „kétszeresen” (!ynv) kell megfizetnie  Ha 
a tolvajt nem találják meg, akkor egy kultikus eljárás során (8  kérdés) dön-
tik el, hogy vajon a letéteményes a felelős-e azért, ami történt  A Szövetség 
könyve szerzői előtt a lopás egyértelmű bizonyítéka (4  kérdés) a tolvaj elfo-
gása  Az ilyen letartóztatás mentesíti a letéteményest mindenféle felelősség 
alól (5  kérdés)  Tolvaj hiányában azonban a letéteményes kerül gyanú alá, 
szinte függetlenül akármilyen közvetett bizonyítéktól, mint például az erő-
szakos behatolásra utaló jelzések  Ebben az esetben tehát a Szövetség köny-
vének a lopás bizonyítására felállított mércéje magasabb, mint Esnunna 
vagy Hammurapi törvényeié  Esnunna törvényeihez hasonlóan a Szövetség 
könyve igénybe veszi a kultikus eljárást, hogy megoldja a kérdést, ha hiány-
zik a lopás egyértelmű bizonyítéka, de a szóban forgó eljárás valószínűleg 
egy orákulum, nem pedig eskü 39 Ez azt sugallja, hogy a Szövetség köny-
ve nem adja meg a letéteményesnek, hogy éljen a gyanúperrel, amint azt 

36 Bernard S  Jackson (Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim of Exodus 21:1–22:16, Oxford University 
Press, Oxford, 2006, 341) felveti, hogy a Szövetség könyve szerzői azért hagyhatták ki, mert az adott 
törvényt sem érdekelték a gyakorlati megoldások  Úgy véli, hogy a Szövetség könyvének végső 
formáját befolyásolták későbbi „papi hatóságok, hogy ezzel saját illetékességi hatáskörüket növel-
jék” (ibid ); így a szöveg figyelmen kívül hagy bármiféle közvetett bizonyítékot, amely segíthetne 
megoldani a kérdést, és azonnali kultikus eljárást ír elő  Ezzel szemben Ralf Rothenbusch (Die 
kasuistische Rechtssammlung im „Bundesbuch”, op  cit , 478  oldalon a 449  lábjegyzet) egy sokkal ko-
rábbi kapcsolatot feltételez e törvény megfogalmazása és a kultikus eljárás figyelembe vétele között 

37 Lényeges lehet a következő rendelkezés is a Kiv 22,9–12-ből, ugyanakkor számos nehézséget is fel-
vet, mivel az az állatok megőrzésével foglalkozik, nem pedig élettelen tárgyak letétbe helyezésével  
Ennek a rendelkezésnek a vizsgálata, úgy vélem, általában összhangban van a korábbi közel-keleti 
hagyománnyal, főleg ahogy az megjelenik Hammurapi törvényeiben (261–267  §), és ahogy külön-
böző időszakokból származó állatőrzési szerződések is mutatják  Az anyag megvitatását lásd Ralf 
Rothenbusch: Die kasuistische Rechtssammlung im „Bundesbuch”, op  cit , 379–386; Bernard S  
Jackson: Wisdom-Laws, op  cit , 344–359 

38 Lásd BDB 479–480 (s  v  ylk)  A kifejezés vonatkozhat személyes tárgyakra, háztartási cikkekre, 
edényekre, bútorokra, katonai, mezőgazdasági eszközökre, hangszerekre és munkával kapcsolatos 
eszközökre 

39 Az eljárás természetére vonatkozó párbeszédhez és más irodalomhoz lásd Bernard S  Jackson: 
Wisdom-Laws, op  cit , 338 
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Esnunna törvényei teszik  Az esküvéseket gyakran, jóllehet nem mindig, an-
nak a félnek ítélik oda, akinek előnyére szolgálnak a bizonyítékok  Továbbá, 
a feleknek nem mindig kell esküt tenniük 40 Egy orákulummal azonban 
nem lehet megmenekülni az istenség ítéletétől 

A rendelkezés további részében (Kiv 22,8) kerül sor az 1  és a 6  kérdések 
tárgyalására  Az első forgatókönyv hirtelen ér véget  Nincs arra vonatkozó 
megjegyzés, hogy mit kell fizetnie a hibázó, kötelességszegő letéteményes-
nek, illetve milyen mértékben kell kárpótolnia a letétbe helyezőt (6  kérdés)  
Amennyiben a tolvaj harmadik fél, annak a meglopott összeget kétszeresen 
kell megtérítenie, jóllehet ez az egyetlen büntetése  Továbbá, különös az át-
menet a 8  vers tárgyára 41 Minden olyan „bűncselekményre” (rbd [vp) vo-
natkozik, amely nem ezüsthöz vagy más, a 6–7  versben megjelölt javakhoz 
kapcsolódik, hanem ökörhöz, szamárhoz, juhhoz, ruhához vagy bármilyen 
más elveszett dologhoz (hdba)  Lehet, hogy a vers megpróbált hidat verni 
a 6–7  versek rendelkezése és a 9–12  versek rendelkezése között, mivel az 
utóbbi szövegegység a másnak megőrzésre bízott állatok kérdésével foglal-
kozik 42 Ha ez valóban így van, akkor úgy tűnik, hogy meghatározza a ket-
tős kártérítés mértékét bármilyen biztosítékkal kapcsolatos bűncselekmény 
esetében 43 Így közvetlenül a 6  kérdéssel foglalkozik  A 8  vers az 1  kérdésre 
is utal, mivel tartalmazza azt a felvetést is, hogy a letéteményes rosszban 
sántikál  A szöveg azt állítja, hogy bárki, akit az istenség elítél, kétszeres 
kártérítést fog fizetni a másik félnek  A letétbe helyező bűnös lehet, ha azt 
állítja, hogy javakat bízott a letéteményesre, de valójában nem, vagy ha azt 
mondja, hogy többet helyezett letétbe, mint amennyit ténylegesen 

Összegezve: a Szövetség könyve felvette és továbbgondolásra szánta a 
biztosítékot, a régebbi törvénykönyvek fontos témáját, és a korábbi, babiloni 
traktátusokban tárgyalt ugyanazon kérdéseknek nagy részét is beépítette 
munkájába  Esnunna és Hammurapi törvényeihez hasonlóan foglalkozott 

40 Például törekedhetnek arra, hogy a másik féllel az eskü előtt rendezzék a helyzetet; lásd Sophie 
Démare-Lafont: La procedure par serment au Proche-Orient ancien, in Uő  (ed ): Jurer et maudire: 
Pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien, L’Harmattan, Paris, 1997, 
185–198 

41 A 6–7  vers és a 8  vers kapcsolatának megértése nehéz kérdés  Ralf Rothenbusch (Die kasuistische 
Rechtssammlung im „Bundesbuch”, op  cit , 357) úgy tartja, hogy a 8  vers egy teljesen különálló 
anyag  Ezzel ellentétben, Michael Fishbane (Biblical Interpretation in Ancient Israel, op  cit , 248) 
úgy gondolja, hogy a 8  vers „a 6–7  versben tárgyalt biztosíték kérdését szeretné kiterjeszteni”  
Néhány kutató a rendelkezés összetett kompozíciós történetét rögzíti; lásd Eckart Otto: Die 
Rechtshistorische Entwicklung des Depositenrechts in altorientalischen und altisraelitischen 
Rechtskorpora, ZSS (Rom. Abt.) 105 (1988) 1–31; Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, op  cit , 342  
oldalon az 55  lábjegyzet 

42 Eckart Otto: Diachronie und Synchronie im Depositenrecht des „Bundesbuches”: Zur jüngsten 
literatur- und rechtshistorischen Diskussion von Ex 22,6–14, ZAR 2 (1996) 76–85 

43 Elképzelhető, hogy a 7  vers azt jelenti, hogy egy orákulum fogja meghatározni a kártérítés összegét 
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a hiányzó javak kérdésével – egész pontosan azzal, hogy eltűnésük egy har-
madik félnek, egy tolvajnak köszönhető-e vagy a letéteményes bűncselek-
ményének  Azokat a kérdéseket is átvette, hogy mi minősül a lopás bizonyí-
tékának, mi a teendő az efféle bizonyítékok hiányában, mennyi kártérítést 
kell a letéteményesnek fizetni, és hogyan kell a nézeteltéréseket kezelni a két 
fél között a biztosíték első lépéseinél  A felelős letéteményesek büntetése 
egyfelől összhangban van Esnunna és Hammurapi törvényeiben található 
büntetések sorával  Másfelől viszont szigorúbb mértéket szab a lopás bizo-
nyításához, ami a tolvaj elfogása, valamint kettős büntetést alkalmaz, elté-
rően attól, ahogy Hammurapi törvényei ezzel foglalkoztak  Ugyanakkor a 
mérték, amellyel a Szövetség könyve megközelíti az ősibb gyűjteményekben 
is megjelenő kérdéseket, kiemeli e jogi téma feldolgozásának hagyományos 
természetét, a módosítások pedig, amelyeket magában foglal, összhangban 
vannak azzal, amit egy ókori közel-keleti törvénygyűjteménytől várnánk 

III  A Deuteronomikus törvénykönyv: új irány és bővítés

Bár a Deuteronomikus törvénykönyv (a továbbiakban: D) több olyan jogi 
esetet is tárgyal, amely ugyanúgy megtalálható a Szövetség könyvében, a 
D sok esetben egy határozottan eltérő értelmezési megközelítést tükröz 44 
Megközelítését az új irányok és a bővítés értelmezéseként osztályozom 45 
Más szóval: a D hajlamos arra, hogy áthelyezze egy hagyomány hangsúlyát 
vagy gyakorlatát, hogy megváltoztassa a jogorvoslatot vagy a végső ered-
ményt, vagy éppen kiterjessze egy törvény alkalmazási hatályát  Továbbá e 
stratégiát gyakran oly módon alkalmazza, ahogy erre valaki, aki jártas az 
ókori közel-keleti jogalkotási hagyományban, nem feltétlenül számítana  
Bővítés történhet akkor is, amikor a D egy olyan törvényhez fűz valamiféle 

44 Figyelmem ismét azokra a jogi hagyományokra összpontosul, amelyek Izrael és Júda határain túl is 
ismertekké váltak  Így a deuteronomikus rendelkezéseknek ez a vizsgálata kizárja a belső izraelita/
júdeai vitákat, olyan témákról, mint a kultikus tevékenység helye, ünnepek és zarándoklatok, étke-
zésre vonatkozó törvények, tized és adományok, valamint más vallásos gyakorlatok, illetve olyan 
kérdések, amelyek a vezetéshez, és az igazságszolgáltatási struktúrákhoz, intézményekhez kapcso-
lódnak 

45 A Deuteronomikus törvénykönyv megközelítéseit a legkülönbözőbb módokon osztályozták, töb-
bek között etikainak (Eckart Otto: Gottes Recht als Menschen Recht: Rechts- und literaturhistorische 
Studien zum Deuteronomium, Harrassowitz, Wiesbaden 2002, 167–195), innovatívnak (Bernard M  
Levinson: Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, op  cit ), szekularizálónak (Moshe 
Weinfeld: Deuteronomy and the Deuteronomic School, Clarendon, Oxford, 1972, 233–236 és passim), 
és racionalizálónak (Michael Fishbane: Biblical Interpretation in Ancient Israel, op  cit , 244–254)  
Véleményem szerint nem valószínű, hogy bármelyik besorolás alkalmas a Deuteronomikus tör-
vénykönyv egészére  Szeretnék egy általános bemutatást találni, amely megpróbálja megragadni, 
hogy a D mit tett a régebbi hagyományokkal, amelyek túlmutatnak az izraelita és a júdeai társada-
lom határain 
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jogi kifejtést, amit már eleve elláttak indoklással, nyilvánvalóan azért, hogy 
megindokolja, a D hogyan helyesbített vagy módosított egy már létező ha-
gyományt 46 A kutatók ezeket az értelmező kijelentéseket megokoló kiköté-
seknek nevezték el és tüzetes vizsgálatnak vetették alá 47

A Deuteronomikus törvénykönyv, annak ellenére, hogy rendelkezései 
többek között innovatívnak is nevezhetők, számos olyan kérdést és témát 
tartalmaz, amelyek nagyon is megszokottnak mondhatók egy hagyományos 
törvénykönyvi keretben 48 Ezek közé tartoznak a D törvényei közül többek 
között a hamis tanúskodásról (vö  MTörv 19,16–19a; Lipit-Istár törvényei 
18  §, Hammurapi törvényei 1–4  §), a házasságtörésről (vö  MTörv 22,22; 
Hammurapi törvényei 19–21  §; középasszír törvények A 12–16  §), ember-
rablásról (vö  MTörv 24,7; Hammurapi törvénye 14  §; hittita törvények 
19–21  §), sógorházasságról (vö  MTörv 25,5–10; hittita törvények 193  §; 
középasszír törvények A 30  §), valamint a szeméremsértésről szóló rendel-
kezések (vö  MTörv 25,11–12; középasszír törvények A 8  §)  Több ilyen, in-
kább hagyományosnak hangzó rendelkezésnél jól látható a D új irányvétele 
és bővítő értelmezése 

Megoldatlan gyilkosság és rabszolgafelszabadítás

A MTörv 21,1–9-ben található törvény tükrözi mind az új irányvételt és a bő-
vítést  Ez a szöveg azzal a dilemmával foglalkozik, amikor egy meggyilkolt 
ember holttestére találnak a mezőn, és nincs bizonyíték arra, hogy ki kö-
vette el a gyilkosságot  A probléma hagyományos Hammurapi törvényeiből 
(24  §) és a hittita törvényekből (IV  §), valamint az Ugaritban talált akkád 
dokumentumok (néhány szerződés és egy levél) gyűjteményéből is ismert 49 

46 Az alábbiakban szeretnék néhány példát megemlíteni  A magyarázó bővítésre példa, amely nem 
hoz magával változtatásokat a jogorvoslatban vagy a törvény alkalmazása előjön a jegyben járó szűz-
re vonatkozó rendelkezésben (MTörv 22,23–27)  Az itt betartandó szabályok rendkívül közel állnak 
a Hammurapi törvényében leírt szabályokhoz (197), a D azonban mindkét szöveg mögött rejlő logi-
kát megmagyarázza 

47 Lásd például Rifat Sonsino: Motive Clauses in Hebrew Law: Biblical Forms and Near Eastern Parallels, 
Scholars Press, Chico, 1980 

48 Nem vitatom a D néhány jogi anyagának innovatív jellegét, különösen ami a kultikus jog és a köz-
pontosításra való törekvést illeti (lásd Bernard M  Levinson: Deuteronomy and the Hermeneutics of 
Legal Innovation, op  cit , 23–52)  Amikor azonban meglehetősen régóta fennálló hagyományokkal 
foglalkozik (például bírósági eljárás, családjog), akkor nem lehet olyan innovatívnak tekinteni, mint 
ahogy több kutató feltételezi  A Deuteronomium néhány innovációs igényének áttekintéséhez és 
egy kritikai válaszhoz lásd Bruce Wells: Is It Law or Religion? Legal Motivations in Deuteronomic 
and Neo-Babylonian Texts, in Anselm C  Hagedorn – Reinhard Gregor Kratz (eds ): Law and 
Religion in the Eastern Mediterranean: From Antiquity to Early Islam, Oxford University Press, Oxford, 
2013, 287–309 

49 A szövegek felölelnek három Karkemis és Ugarit közötti szerződést (RS 17 146, 17 230, 18 115), va-
lamint egy Karkemis királyától Ugarit királyának címzett levelet (RS 20 22 [Ugaritica V no  27])  
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A hittita törvények biztosítják a legközelebbi párhuzamot a D azon rendel-
kezéséhez, hogy méréseket kell végezni arról a helyről, ahol a holttestet meg-
találták, hogy meghatározhassák, melyik város esik közelebb hozzá, amely 
ezáltal felelős a helyzet kezeléséért  Az ugariti szövegek az ártatlanság közös 
esküjére utalnak, amelyet a város vagy azon terület vezetőinek kell tenniük, 
ahol a gyilkosság történt  Az eskü, amelyet a legközelebbi város véneinek 
előírtak, visszaköszön a Deuteronomiumban is: „Nem a mi kezünk ontotta 
ki ezt a vért, és a mi szemünk nem látott semmit ” (MTörv 21,7) 50 A Biblián 
kívüli szövegekben azonban a kártérítés kérdése az áldozat családjánál ját-
szik fontos szerepet, és ez az a pont, ahol a D rendelkezése eltér e hagyo-
mány más példáitól  Úgy tűnik, hogy a Deuteronomium törvényeit nem 
foglalkoztatja az sem, hogy lehet-e azonosítani az áldozat családját  A kár-
pótlás helyett a D azt kéri, hogy a vének törekedjenek kiengesztelni JHWH-t 
Izrael népéért  A D aztán kibővíti a törvény indoklását egy további magya-
rázattal  A MTörv 21,9 szerint a cél a nép körében ártatlanul kiontott vér alól 
való „megtisztulás” (r[b), mert így őrzöd meg azt, ami helyénvaló JHWH 
előtt 51 Ha ismerjük a Biblián kívüli anyagokat, ezen a ponton kártérítésre 
vonatkozó nyilatkozatra számítanánk, de ez a deuteronomiumi rendelke-
zés a hagyomány fókuszát a vallásos és tisztasági kérdések felé irányítja és 
végképp figyelmen kívül hagyja a gazdasági kártérítést 52

Megfigyelhetjük a bővítés stratégiáját az adósrabszolgák elbocsátásáról 
szóló deuteronomiumi törvényben (MTörv 15,12–18)  A perikópát rengeteg 
elemzésnek vetették már alá, és általános egyetértés uralkodik abban, hogy 

Minden szerződés pénzbeli térítést ír elő az áldozat családjának és a helyi vezetőknek, ahol a 
gyilkosság történt, le kell tenni az ártatlanságukra vonatkozó esküt  A levél egy jogi esetre hivat-
kozik és lehetővé teszi Arzigana polgárai számára, hogy megesküdjenek, bármiféle kártérítés fize-
tése nélkül  A tudományos megközelítésekhez lásd Anton Jirku: Drei Falle von Haftpflicht im 
altorientalischen Palastina-Syrien und Deuteronomium cap  21, ZAW 79 (1967) 359–360; Paul E  
Dion: Deuteronome 21,1–9: Miroir du developpement legal et religieux d’Israel, SR 11 (1982) 13–22, 
itt 16–19; Pamela Barmash: Homicide in the Biblical World, op  cit , 184–198  Más, említésre mél-
tó fontos dokumentumokról lásd Jeffrey H  Tigay: Deuteronomy, Jewish Publication Society, 
Philadelphia, 1996, 472–476 

50 A D tehát elfogadja az „objektív közös felelősség” gondolatát, amely a korábbi szövegekben is egyér-
telmű; lásd Richard D  Nelson: Deuteronomy: A Commentary, Westminster John Knox, Louisville, 
2002, 256; vö  Dale Patrick: The Rhetoric of Collective Responsibility in Deuteronomic Law, in 
David P  Wright et al. (eds ): Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern 
Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, Eisenbrauns, Winona Lake, 1995, 419–434 

51 A megtisztulás fogalmáról erről az összefüggésben lásd David P  Wright: Deuteronomy 21:1–9 as 
a Rite of Elimination, CBQ 49 (1987) 387–403  Lásd még Jeffrey H  Tigay: Deuteronomy, op  cit , 
191–193, aki azt állítja, hogy az eskü az, (ő imának nevezi) amely végsősoron olyan hatékony cselek-
vés, amely feloldozza az embert a bűn alól 

52 Paul E  Dion (Deuteronome 21,1–9, op  cit ) szerint a D ezen a ponton egy ősibb, kazuisztikus 
törvényre támaszkodott  Az ilyen törvényt szemlélhetjük kárpótlásként, mielőtt a D újraértelmezte 
azt 



Jogi hagyományok értelmezése az ókori Izraelben 33

a D olyan hagyományra támaszkodik, amely egyértelmű mind a Szövetség 
könyvében, mind Hammurapi törvényeiben, és az adósrabszolgaság 
feltételeit korlátozza  Sőt, sokan felvetették, hogy a D közvetlenül a 
Szövetség könyvében olvasható törvényre reflektál 53 A D azonban a lénye-
get, a perspektívát és az indoklást tekintve fontos módosításokat vezetett 
be  A bővítés ebben az esetben új követelmények formájában jelentkezik, 
amelyek magukban foglalják mind a női, mind pedig a férfi adósrabszolgák 
hat évnyi szolgálat után történő elengedését,54 a szabadon bocsátottak élel-
miszerrel való ellátását a közeljövőben, és megengedve a férfiaknak és a nők-
nek is, hogy gazdájuknál maradhatnak, még abban az esetben is, ha nincs 
olyan családtagjuk, amely a gazda háztartásában él 55 Végül a törvény egy 
kiterjedt és sokrétű indoklást tartalmaz, utalva az egyiptomi szolgaságból 
való szabadulásra  A hatévi szolgálat jóval meghaladja a fizetett napszámo-
sok munkáját (vö  MTörv 15,18), JHWH-tól pedig áldásokra számíthatnak 
azok, akik megtartják ezt a törvényt 

Az el nem jegyzett hajadon

A D új irányvételi stratégiájának egy kifinomultabb, de hasonlóan jelen-
tős megnyilvánulása alaposabb tárgyalást igényel  A törvény a nem házas 
és el nem jegyzett hajadonnal való viszonyról szól (MTörv 22,28–29)  A 
középasszír törvények (55–56  §) és a Szövetség könyvének rendelkezései 
(Kiv 22,15–16) foglalkoznak ezzel a hagyománnyal, de a deuteronomikus szö-
veg mindkét törvénygyűjtemény elemeit felhasználja  Sőt, mindkét bibliai 
szöveg tartalmazza a hagyomány különböző részeit, ahogy az a középasszír 
törvényekben is megjelenítik  Vizsgálódásom elején a középasszír törvények 
rendelkezéseinek egyes elemeit azonosítom 56

A 55  § szövege meghatározza a szabály életbe léptetéséhez szükséges 
feltételeket  Először is, a középasszír törvények részletesen leírják a nő státu-
szát: nem házas, szűz, az atyai házban, apja tekintélye alatt él  Máskülönben, 
a bíróságon az atyai ház ellen nem áll fenn jogerős követelés  Ez feltehetőleg 

53 Lásd a korábbi irodalmakkal együtt Bernard M  Levinson: The Manumission of Hermeneutics, 
op  cit , 301–304 

54 Van néhány kérdés azzal kapcsolatban, hogy a Szövetség könyve pontosan mit értett a női adósrab-
szolgák elengedésén; lásd Raymond Westbrook – Bruce Wells: Everyday Law in Biblical Israel: 
An Introduction, Westminster John Knox, Louisville, 2009, 132 

55 Lásd Richard D  Nelson megjegyzéseit: Deuteronomy, op  cit , 197–198 
56 A középasszír törvényekben található rendelkezések kínálják ennek a hagyománynak a legjobban 

fennmaradt kifejeződéseit  Egyéb vonatkozó rendelkezések megtalálhatók a sumér joggyakorlat 
tábláján (7–8  §), amelyet ugyan nehéz megfejteni, de úgy tűnik, hogy egy el nem jegyzet hajadon-
nal folytatott szexuális viszonyról van szó; lásd Martha T  Roth: Law Collections from Mesopotamia 
and Asia Minor, op  cit , 44–45 
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lehetővé tenné a hitelezőnek, hogy zálogként megszerezze a fiatal nőt, és 
talán azt is, hogy szexuálisan visszaéljen vele  Másodszor, a középasszír tör-
vények leírják a férfi cselekvését: aki erőszakkal (kī daʾāne) ragadja magához 
(ṣabātu) a nőt és közösül vele (umanziʾši) 57 Harmadszor, a szöveg számos 
olyan körülményt felsorol, ahol ez az eset megtörténhet  A felsorolt körül-
mények kellően széles skálán mozognak ahhoz, hogy kifejezzék a lényeget: 
nem számít, hogy hol vagy mikor történt az erőszak  A rendelkezésben be-
mutatott szabály független a szóban forgó cselekmény helyétől és idejétől 

A probléma – egy ember hajadon szűzlányának a megerőszakolása – 
megoldása attól függ, hogy az elkövető házas-e  Ha igen, akkor az áldozat 
apja magához veheti annak feleségét és átadhatja másoknak, hogy „erősza-
kot kövessenek el rajta” 58 Az apának nem szabad visszaküldenie a feleséget 
a férjéhez, de megkövetelik tőle, hogy lányát adja az erőszakot elkövető fér-
finak  Az nem egyértelmű, hogy a lány feleségként vagy egyszerűen a ház-
tartás egyik tagjaként él-e majd ott, akiről gondoskodni fognak  Ha az elkö-
vetőnek nincs felesége, a megoldás elsősorban pénzügyi jellegű  A sértést 
elkövető embernek háromszorosan kell megtérítenie a „szűz árát/értékét” 
(šīm batulte)  Feleségül kell vennie a fiatal lányt, és soha nem bocsáthatja el 59 
Az apának joga van megtagadni a házasságot, azonban ebben az esetben is 
meg kell fizetnie a háromszoros menyasszonyi díjat az apának 

A következő rendelkezés (56  §) számba veszi annak lehetőségét, hogy a 
lány beleegyezett a férfival való kapcsolatba 60 Ebben az esetben a férfinak 
fel kell esküdnie erre, a lány apja nem tehet semmit a férfi feleségével, de a 

57 Az umanzi’ši szó a mazā’u igéből származik, ami általában azt jelenti: „nyomni” vagy „(össze)présel-
ni”, ahogy egy gyümölcsből folyadékot facsarnak ki  Az ige D-formáit szokás a „megerőszakolni” 
igével fordítani (CAD M 440 [s. v. mazu 2])  Arra a kérdésre azonban, hogy a „nemi erőszakon” mit 
értettek az ókori világban, nehéz választ adni  Számos szexuális jellegű cselekményben (viszony 
a rabszolgákkal, előre megrendezett házasságok bizonyos típusa stb ) nem találtak problémát az 
ókori Izraelben és Júdában, illetve az ókori Közel-Kelet más államaiban, amelyeket a mai szemmel 
jogosan lehetne „erőszaknak” nyilvánítani  Sőt, amíg a „nemi erőszak” ma használatos kifejezése 
feltételezi, hogy az áldozat jogait megsértették, addig az ókori forrásaink az áldozat férfi gondvise-
lőjének (általában az apának vagy a férjnek) a jogaira mutatnak rá, mint az erőszak legfőbb tárgyára  
Így – utalva a tárgyalt cselekedetre – az „erőszakot követ el” kifejezés használata több szempontból 
indokolható ugyan, mégis fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos, általunk bevezetett különbségek 
a szövegek szerzői számára nem léteztek  Óvatosan fogom használni a kifejezést és csak arra a fizikai 
erőt igénybevevő cselekedetre használom, amellyel egy férfi él, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen 
egy nővel  Ebben a kérdésben a továbbiakhoz lásd Sandie Gravett: Reading ‘Rape’ in the Hebrew 
Bible: A Consideration of Language, JSOT 28 (2004) 279–299 

58 Martha T  Roth: Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, op  cit , 175  Az akkád kifejezés: 
ana manzuʾe iddanši.

59 A nővel való házasságkötéssel a férfi kötelezve van a nőről való gondoskodásra – ez a büntetés is 
pénzügyi jellegű  Az, hogy a samāku ige itt válást jelent-e, nem egészen világos; lásd CAD S 109–110 
(s  v  samāku) 

60 A szöveg szerint: šumma batultu ramanša ana aʾīle tattidin („ha a szűz odaadta magát a férfinak”) 
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férfinak ugyanúgy ki kell fizeni a háromszoros menyasszonyi díjat az apá-
nak  A rendelkezés azzal zárul, hogy „bárhogy is dönt, de foglalkoznia kell 
a lányával”, ami talán arra utal, hogy megbüntetheti őt azért, amiért tiltott 
légyottot adott 

A középasszír törvények rendelkezéseinek legfontosabb kérdései a követ-
kezőkben foglalhatók össze:

1) a kikényszerített és a megegyezésen alapuló szexuális együttlét kö-
zötti különbség;

2) a kérdéses nő meghatározása;
3) a nővel szexuális kapcsolatot létesítő férfi cselekvésének leírása;
4) a cselekmény körülményeinek figyelembevétele (mikor és hol);
5) megoldás házas férfi esetében;
6) megoldás nőtlen férfi esetében;
7) a pénzbeli büntetésre helyezett hangsúly a šīm batulte, a menyasz-

szony ára alapján;
8) az apa joga, hogy megtagadja a házasságot a lánya és a férfi között 

A Héber Bibliában két rendelkezés található, amely ezzel a hagyomány-
nyal foglalkozik, a hagyomány más-más részére összpontosít  A Szövetség 
könyvében olvasható rendelkezés a csábítás esetével foglalkozik  Úgy tűnik, 
hogy a szexuális együttlétre fizikailag nem kényszerítették a fiatal lányt – 
legalább is, amennyire a bibliai szerzők az erőszakos szexuális együttlét 
fogalmát értik 61 Ezzel ellentétben a Deuteronomium szövege azt veszi szá-
mításba, hogy mit kell tenni, amikor valaki arra kényszerít egy fiatal nőt, 
hogy szexuálisan együtt legyen vele  Így önmagában egyik sem tartalmazza 
a középasszír törvények rendelkezéseinek első kérdésében foglaltakat  Ami 
a második kérdést illeti, mindkét bibliai szöveg és a középasszír törvény-
kezés is hasonló módon írja a le a fiatal nőt, vagyis mint el nem jegyzett 
szüzet 62 Mindkét bibliai szöveg foglalkozik a harmadik kérdéssel és rövi-

61 Vonakodom a Szövetség könyvében elképzelt szexuális aktust konszenzuálisként leírni  Először: a 
Kiv 22,15-ben használatos ige (a htp Piél formában) megrontást vagy elcsábítást jelent, és a megron-
tás különböző módjait egy nő kikerülhette visszautasítással vagy kizárhatta képességét, lehetőségét 
a döntéshozásra  Másodszor: egyáltalán nem világos, hogy a nő egy olyan társadalomban él, mint 
az ókori Izrael, ahol jogi lehetősége volt a beleegyezésre vagy az elutasításra abban az értelemben, 
hogy az ő akaratának a megsértése a jogsértőnek különleges módon vagy később is felróható  Erről 
a pontról és a nők hozzájárulásáról az ókori Izraelben általánosságban lásd Robert S  Kawashima: 
Could a Woman Say „No” in Biblical Israel? On the Genealogy of Legal Status in Biblical Law and 
Literature, AJS Review 35 (2011) 1–22 

62 Figyelemre méltó Propp kommentárja erről: „Weiss (1962) azonban támogatja a tannák értelme-
zését (vö  Mek. neziqin 17): az ʾōrāśa ige perfektuma azt jelenti, hogy „a lány sohasem volt eljegyez-
ve” senkivel, és így az apja soha nem kaphatta meg lányáért a menyasszony árát” (William H  C  
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den leírják a cselekményt  Viszont egyik sem veszi figyelembe a cselekmény 
helyét és idejét (4  kérdés), és egyik sem határozza meg a megoldást arra, 
hogy a kérdéses férfi vajon házas-e vagy sem (5  és 6  kérdés)  Ugyanakkor 
mindkét bibliai szöveg a férfi pénzbeli bírságára összpontosít (7  kérdés), de 
amint szeretnék erre rámutatni, különböző okokból  A Szövetség könyve a 
középasszír törvényekhez hasonlóan használja a standard menyasszonyárat 
a büntetés felmérésre (7  kérdés) és megadja az apának a lehetőséget, hogy 
megakadályozza lánya házasságát az elkövető férfival (8  kérdés)  Összegezve 
tehát: a bibliai rendelkezések a 2 , 3 , 7 , és 8  kérdésekre összpontosítanak  A 
hasonló hangsúly ellenére a bibliai szövegek döntő módon különböznek a 
középasszír törvénykezéstől 

A Deuteronomium törvénykönyvének első része meglehetősen szorosan 
követi a Szövetség könyve rendelkezéseinek megfogalmazását és struktúrá-
ját 63 A D ebben az esetben talán a Szövetség könyvét követi, vagy pedig egy, 
a témát bevezető sajátos írástudói szokás az, amely mindkét bibliai szövegen 
nyomot hagyott  Mindazonáltal a D rendelkezése sokkal jobban illeszkedik 
a középasszír törvénykezéshez a konkrét ügyekkel kapcsolatban  Ahogy a 
középasszír törvények 55  §-ában, a Deuteronomium témája a kierőszakolt 
szexuális együttlét és annak orvoslása nagyrészt a középasszír törvényke-
zésben felvázolt megoldást követi, azokban az esetekben, amikor az elkö-
vető nem házas  A férfinak fizetnie kell az apának, el kell vennie feleségül a 
fiatal nőt és soha nem válhat el tőle 64 Sőt, a jogorvoslat három összetevője 
ugyanazt a sorrendet követi, mint a középasszír törvénykezésben: fizetség, 
házasság, nincs válás  Másrészről a Deuteronomikus törvény két szempont-
ja különbözik a Szövetség könyvétől és a középasszír törvény „A” 55  §-ától: 
1) a Deuteronomikus rendelkezés nem a megszokott menyasszonyárról be-
szél, hanem egy meghatározott pénzösszegre – „50 ezüst(sékel)”– utal; 2) a 
D nem említi azt a lehetőséget, hogy az apa visszautasítsa a lánya és azon 
erőszakot elkövetett férfi közötti házasságot 

A kutatók régóta vitatják az elhagyás okait és a végleges válasz még 
mindig várat magára 65 A két lehetséges forgatókönyv közül arra lehet in-
kább számítani, hogy a kikényszerített szexuális együttlét és nem csábítás 

Propp: Exodus: A New Translation with Introduction and Commentary, Doubleday, New York, 2006, 
254) 

63 A Kiv 22,15 így kezdi: hm[ bkvw hvra al rva hlwtb vya htpy yk  A MTörv 22,28 hasonló módon 
kezdődik (a módosítások aláhúzva): hm[ bkvw hvptw hvra al rva hlwtb hr[n vya axmy yk 

64 A görög jog is hasonlókat követel meg, lásd Anselm C  Hagedorn: Between Moses and Plato: 
Individual and Society in Deuteronomy and Ancient Greek Law, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 
2004, 255–267 

65 A tudományos párbeszédről más irodalommal lásd Carolyn Pressler: The View of Women Found 
in the Deuteronomic Family Laws, de Gruyter, New York, 1993, 37–39 
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az, amely lehetővé teszi az apa számára az elutasítás jogát  Ha azonban a 
deuteronomikus szöveget összefüggéseiben olvassuk, a lehetőség elhagyása 
nem az apa jogainak a megsértése, hanem annak a férfinak a büntetése, aki 
közösült a lányával  Egy korábbi szöveg a Deuteronomium ugyanazon feje-
zetéből (22,13–21) különbözőképpen bünteti azt a férfit, aki újonnan szerzett 
feleségről hazug módon azt állítja, hogy már nem volt szűz, amikor bement 
hozzá a nászéjszakán  Az egyik szerint a férfi köteles felesége mellett ma-
radni élete hátralévő részéig; nem bocsáthatja el az asszonyt és folyamato-
san felelős marad eltartásáért  A válás tilalmának megfogalmazása ebben a 
szövegben gyakorlatilag megegyezik a MTörv 22,29 versével  Szövegünkben 
a nő nem saját hibájából vesztette el a szüzességét, ahogyan a korábbi szö-
vegben szereplő új menyasszonynak is meg nem érdemelten keltették rossz 
hírét  Mindkét esetben a férfiak felelősek, kötelezve vannak, hogy saját 
erejükből támogassák ezeket a nőket  Így annak a lehetősége, hogy a szöve-
günkben szereplő apa megtagadja a házasságot, megengedné a jogsértőnek, 
hogy így kitérjen a felelősség alól, amit a Deuteronomikus törvénykönyv 
szerzői nyilvánvalóan úgy vélnek, hogy kötelessége teljesíteni 

A hagyomány szerepe a Szövetség könyvének rendelkezéseiben nyilván-
valóvá válik abban, ahogyan azt a kártérítésekre vonatkozó hosszú szakasz-
ban elhelyezték  Ez a törvény egy olyan tizenöt rendelkezésből álló sorozat 
végén kerül elő, amelyek azoknak – pénzbeli vagy más módon történő – 
kártérítése köré összpontosulnak, akinek tulajdonát ellopták vagy meg-
károsították  Ezen törvények mindegyike tartalmazza a !lvy igét,66 négy 
pedig a teljes kifejezést alkalmazza: !lvy !lv  A Szövetség könyvében a 
Mispatimnak nagyjából az első fele (Kiv 21,2–32) foglalkozik személyi vagy 
személyek ellen elkövetett bűncselekmények kérdésével (adósrabszolgák, a 
közösség más tagjai, viselős asszonyok, fiúk és lányok), a második fele azon-
ban (Kiv 21,33–22,16) eltulajdonítással vagy a tulajdon károkozásával foglal-
kozik  

Az el nem jegyzett szűz lánnyal való szexuális együttlétről szóló rendel-
kezés illeszkedik a Mispatim második felének nyelvezetéhez és tematikus 
fókuszához  A 15  vers végén, ahol számítanánk a !lvy !lv kifejezésre an-
nak jelzésére, hogy a kérdéses férfinak kell kártérítést nyújtani a fiatal lány 
apjának, a hnrhmy rhm kifejezést találjuk, ami egy hasonló szerkezet egy 
infinitivus absolutusszal, és egy azonos fizetési alapkoncepcióval  Az apa 
megtagadhatja a házasságot, a szöveg kijelenti: lqvy #sk, amely felidézi a 
kompenzációs törvények sorában az első törvény nyelvezetét, egészen pon-

66 Három esetben valójában a kifejezés: !lvy al („ne fizessen kártérítést”), mivel a szöveg olyan esete-
ket ír le, amikor nincs szükség kártérítésre (Kiv 22,10 12 14) 
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tosan a Kiv 21,34-ben található szófordulatot: byvy #sk  Csakúgy, mint a 
megölt vagy megsérült állatok, az ellopott vagyontárgyak és a megkárosított 
mezők vagy termények mindegyikéért kártérítést kell fizetni, ugyanúgy an-
nak a férfinak is, aki el nem jegyzett szűzzel feküdt le, kártérítést kell fizet-
nie a lány apjának 

Ezzel szemben a Deuteronomium más céllal alkalmazza a hagyományt  
Ez a törvény más törvényekkel együtt egy olyan szövegegységben találha-
tó, amely körvonalazni akarja a helyes és helytelen szexuális viselkedést  A 
törvény magában foglalja a pénzbeli térítést az apának lánya megerőszako-
lásáért, de a büntetés mögött álló indíték inkább a jogsértő férfi büntetésére 
vonatkozik, és nem az apa kártérítésére  A deuteronomiumi törvény új 
irányt ad a hagyománynak és a megfelelő szexuális viselkedésre összpon-
tosít, valamint pontosabb és merevebb jogorvoslatot ír elő, mint amit e ha-
gyomány más megnyilvánulási formáiban találunk  A Deuteronomium ezt 
úgy hajtja végre, hogy az elkövetőre egy meghatározott bírságot szab ki (50 
ezüst/sékel) és elveszi az apától a jogot, hogy visszautasítsa a házasságot  
A törvényhez fűzött indoklási záradék („mert erőszakot követett el rajta”) 
arra is rámutat, hogy a Deuteronomium inkább az elkövetőre összpontosít, 
nem pedig az apára, aki áldozatként kártérítést érdemel 67 Meg kell hagyni: 
a Deuteronomium szövegében leírt cselekedettel megsértett jogok a nő ap-
jának jogai, de a D a figyelmet a jogsértésre és annak büntetésére összpon-
tosítja  A hagyomány korábbi kerete, amely szabályozta a férfi háztartása 
vagyonában esett kárt, most a háttérbe szorul 

Ez összehangban van a D általános tendenciájával, hogy konrétumokkal 
és kiszámíthatósággal ruházza fel a különböző jogi hagyományokat  A 15  
fejezetben az adósság elengedésének egy szabályozott menete mellett áll ki  
Hitehagyás esetén legalább két tanút követel meg a bűnösség megállapításá-
hoz a 17  fejezetben  A 19  fejezetben méltányos földrajzi elosztással jelöli ki 
a menedékvárosokat  A korábbi törvénykönyveknél pontosabb jogorvosla-
tokkal áll elő a család- és házasságjogi ügyekben 68 A Deuteronomikus tör-
vénykönyv szerzői alkalmaztak régebbi jogi hagyományokat, de úgy tűnik, 
hogy bizonyos hagyományoknak új irányt adtak, hogy megerősítsék a val-
lási tisztaságra, az egyén viselkedésére és a megfelelő büntetésre vonatkozó 
álláspontjukat 

67 Ez a kijelentés nem jelenti azt, hogy a férfi cselekvése megsértette a nők által birtokolt bizonyos 
jogokat vagy emberi jogokat  Inkább a MTörv 22,24-ben található korábbi kijelentésnek felel meg: 
„mert erőszakot követett el felebarátja asszonyán”  Mindkét kijelentés a férfi helytelen cselekvését 
hangsúlyozza jellegzetes deuteronomikus stílusban, és megmagyarázza a kiszabott büntetés miért-
jét 

68 Lásd például a két feleséggel élő férfire vonatkozó szabályokat a MTörv 21,15–17 versekben, valamint 
arra az asszonyra vonatkozó szabályzást, aki már kétszer házasodott (MTörv 21,1–4) 
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IV  A Szentség törvénye: újradefiniálás

Ha a Szövetség könyvének alapvető rendelkezései (Mispatim) nagyrészt a ha-
gyományos jogot jelenítik meg számunkra, amint azt kifejtettem, akkor val-
lási retorikájának zöme a Mispatimot körülvevő keretre korlátozódik  Ezzel 
szemben a Deuteronomikus törvénykönyv közvetlenül a törvénytörzsbe ho-
zott be jelentős vallásos retorikát, amely – különösen az okfejtő kijelentések 
formájában – átszövi a rendelkezések egészét  Amíg a Szentség törvényének 
bizonyosan vannak olyan rendelkezései, amelyeket áthat a vallásos retori-
ka, az egyik olyan tényező, amely másoktól megkülönbözteti, hogy milyen 
mértékben használja maguknak a törvényeknek a tartalmát retorikai esz-
közként 69 A tartalom nagy részéről úgy tűnik, hogy új és új megközelítést 
szorgalmaz  A Szentség törvénykönyvéből ha nem is az összes törvényre, de 
néhányra igaz, hogy olyan más bibliai és nem bibliai törvénygyűjtemények-
ben található témákkal vagy ügyekkel hozhatóak összefüggésbe, amelyek 
néhány jogi előírás hatására újradefiniálják a korábbi hagyományok fontos 
szempontjait 

Sógorházasság és a jubileumi esztendő

Három példa segítségével mutatjuk be ezt a kérdést  Elsőként: a Lev 18,16 
és a 20,21-ben rögzített tilalom feszültségben áll a sógorházasság hagyomá-
nyával, ahogy azt a legegyértelműbben a MTörv 25,5–10-ben olvassuk, de 
találunk erre máshol is hivatkozást Hammurapi törvényében (193  §) és a 
középasszír törvényekben (A 30  §) 70 A Lev 18,16 tiltása tükrözi a fejezetben 
megjelenő, vérfertőzésre vonatkozó tiltást: „Testvéred feleségének a szemér-
mét ne fedd föl: testvéredé az a szemérem ”71 Nem tesz különbséget, hogy az 
említett testvér él vagy már meghalt  A Lev 20,21 megfogalmazása azonban 
sugallja ezt a megkülönböztetést: „Aki elveszi (jql) testvérének a feleségét, 
vérfertőzést követ el  Testvérének a szemérmét fedte föl, gyermektelenek 
lesznek ” A jql ige, ha férfi és nő közötti kapcsolat kontextusában hasz-

69 Lásd például Jeffrey Stackert megjegyzéseit arról, hogy a Szentség törvényének a rendelkezései 
látszólag az elszegényedett izraeliták állapotát kívánják felemelni: „A Szentség törvényének szerzője 
felsőbb kategóriába sorolja a rabszolga és a napszámos közötti analógiát ahhoz a helyzethez képest, 
melyet a Deuteronomiumban szereplő rabszolgákra vonatkozó törvény értelmező záradéka ad ne-
kik (Rewriting the Torah, op  cit , 163) 

70 Nem minden kutató ért ezzel egyet  A rabbinikus idő óta voltak kísérletek arra, hogy a 
Deuteronomium és a Szentség törvényének rendelkezéseit összehangolják  Lásd az idézett iro-
dalmat: Jacob Milgrom: Leviticus 17–22: A New Translation with Introduction and Commentary, 
Doubleday, New York, 2000, 1545 

71 Ennek a tiltásnak és a vérfertőzésre vonatkozó más rendelkezések kapcsolatáról lásd Madeline 
Gay McClenney-Sadler: Recovering the Daughter’s Nakedness: A Formal Analysis of Israelite Kinship 
Terminology and the Internal Logic of Leviticus 18, T  & T  Clark, New York, 2007, 86–92 
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nálják, általában azt jelenti, hogy „megházasodni”, és nagy valószínűség-
gel itt is ezt a jelentést hordozza  A Lev 20-ban található tiltások legtöbbje 
más igét használ a szexuális kapcsolat létesítésére: a #an 20,10-ben; a bkv 
20,11 12 13 18  és 20  versekben; @tn (a @ty vwtbk kifejezésben) a 20,15-ben és a 
[br a 20,16-ban  Ha a Lev 20,21 szövege meg akarta volna tiltani egy férfi és 
testvére felesége közötti házasságon kívüli szexet, akkor nagy valószínűség-
gel az egyik ilyen kifejezést használta volna 72 Továbbá, ha a jql a 21  vers-
ben valóban azt jelenti, hogy „megházasodni”, akkor a szöveg a házasságot 
a testvér halála után képzeli el  Egy élő testvér feleségével való házasodás 
nem egyszerűen tiltott volt, hanem elképzelhetetlen lett volna  A Szentség 
törvénye ellenzi a levirátusi házasságot és ezt a büntető záradék is megerő-
síti: „gyermektelenek lesznek”  A sógorházasság fő célja az volt, hogy aki 
az elhunyt testvér nevét tovább viszi (MTörv 25,6), utódot támasszon  A 
Szentség törvényének szerzői arra számítanak, hogy az isteni beavatkozás 
hatására az ilyen egybekelés éppen ebben a tekintetben lesz sikertelen 73 Ily 
módon egy megengedett házasság ügyében a Szentség törvényének újradefi-
niálása és szembenállása a megelőző hagyományokkal, közvetlenül beágya-
zódott az érdemi jogi rendelkezésekbe 

Másodszor: a jubileumi esztendőre, vagyis minden 50  évre vonatkozó 
rendelkezés a Szentség törvényében a hagyományokra, példának okáért 
a Deuteronomium hagyományaira (MTörv 15,1–3) adott reakciónak tű-
nik, hogy megerősítse az adósság elengedését minden hetedik évben 74 A 
Szentség törvénye a Lev 25,10-ben meghatározza: „Szenteljétek meg az öt-
venedik esztendőt, és hirdessetek felszabadulást (rwrd) az ország minden 
lakosának!” Mind a Deuteronomium, mind pedig a Szentség törvénye az 
egész ókori Közel-Keleten jól ismert elképzelésre, alkalmi királyi rendeletek-
re támaszkodik, amelyek eltörölték a legtöbb magánadósságot és (vagyon 
és személyek formájában) lehetővé tették, hogy a zálog, amit a hitelezők 

72 Csak a Lev 20,14 17 21 versek alkalmazzák a lqj igét, és úgy tűnik mindhárom esete a házasodást 
jelenti, semmit csak a szexet  Lásd Jacob Milgrom: Leviticus 17–22, op  cit , 1750  A Lev 20,14-ben a 
férfinak tilos elvenni egy nőt/feleséget (hva) az anyjával együtt; a 20,17-ben a férfinak tilos elvennie 
lánytestvérét; a 20,21-ben pedig a férfinak tilos elvennie testvére feleségét 

73 Az érveket lásd Jacob Milgrom: Leviticus 17–22, op  cit , 1758 
74 Lásd például Jeffrey Stackert: Rewriting the Torah, op  cit , 163–164  Ahhoz a nézethez, hogy a 

Szentség törvényének rendelkezései kiegészítik a korábbi törvényt, lásd Gregory C  Chirichigno: 
Debt-Slavery in Israel and the Ancient Near East, op  cit , 352–354; Jacob Milgrom: Leviticus 23–27: A 
New Translation with Introduction and Commentary, Doubleday, New York, 2000, 2245–2248  A Jer 
34,8–14 szövegéről úgy tűnik, hogy egy hétévenkénti, rendszeres elbocsátás hagyományán alapul, 
de a Pentateuchus szövegeivel való pontos kapcsolata összetett és nem teljesen világos; lásd Simeon 
Chavel: „Let My People Go!” Emancipation, Revelation, and Scribal Activity in Jeremiah 34 8–14, 
JSOT 76 (1997) 71–95; Mark Leuchter: The Manumission Laws in Leviticus and Deuteronomy: 
The Jeremiah Connection, JBL 127 (2008) 635–653 
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lefoglaltak, visszakerüljön az eredeti tulajdonosaihoz és a családokhoz 75 
Lényegében a Szentség törvénye alkalmazta rwrd közvetlenül kapcsolódhat 
az andurāru kifejezéshez, amely gyakran feltűnik ilyen rendeletekben az 
ókori Közel-Kelet más társadalmaiban 76 Az adósság elengedésére vonat-
kozó legtöbb rendelet nem betervezett és gyakran előre meg nem mond-
ható természetétől eltérően a Deuteronomium a Szentség törvénye által 
kiállított elengedések szabályozottak és intézményesítettek, de egymáshoz 
képest még mindig lényeges különbségeket mutatnak  Természetesen a 
legnyilvánvalóbb a Szentség törvényében szereplő két elengedés közti sokkal 
hosszabb időszak 77 Sőt, a Szentség törvényének előírása magában foglalja 
a lefoglalt (sőt értékesített) föld elengedését, illetve azokat a személyekét, 
akik az elszegényedés miatt más szolgálatába szegődtek  Ez összhangban 
van azzal, amit egy általános ókori közel-keleti adósságelengedési dekré-
tumtól várhatunk  A Deuteronomium rendelkezése azonban egyrészt nem 
úgy tűnik, hogy az adósrabszolgák elengedését jelenti,78 mert a rákövetkező 
törvény a MTörv 15,12–18-ban előírja az adósrabszolga szabadon bocsátását 
az adott személy szolgasága hetedik évének elején, és nem egy minden he-
tedik év végén történő össznépi szabadon bocsátásról van szó  A Szentség 
törvényét nyilvánvalóan foglalkoztatja, hogy az adósrabszolgák szabadon 
bocsátása hogyan is történik 79 Az alkalmankénti adósságelengedési dek-

75 A rendeletekről lásd Raymond Westbrook: Social Justice in the Ancient Near East, in Kaikhosrov 
D  Irani – Morris Silver (eds ): Social Justice in the Ancient World, Greenwood, Westport, 1995, 149–163, 
itt 154–161; a Deuteronomium törvényeiről és az újasszír rendelkezésekkel való kapcsolatáról lásd 
Eckart Otto: Gottes Recht als Menschen Recht, op  cit , 195–239 

76 Lásd a hivatkozásokat: CAD A/2 115–117 (s  v  andurāru)  A kifejezés megjelenik durāruként is  Az 
óbabiloni időszakban az andurāru egy bizonyos felszabadításra vonatkozott, amely része volt egy 
nagyobb mīšaru-ediktumnak; lásd Raymond Westbrook: Property and the Family in Biblical Law, 
Sheffield Academic Press, Sheffield, 1991, 45–46  A későbbi időkben vonatkozhat a teljes cselek-
ményre 

77 A Szentség Törvénye egy hétéves ciklust hirdet meg, de ez csak a mezőgazdasági területekre vonat-
kozik (Lev 25,2–7) 

78 A Deuteronomium csak az adósságok eltörlését tűzi ki: a hitelezőktől meg kell vonni a visszafizetés-
hez való jogot  Az nem egyértelmű, hogy vajon ezt a rendezetlen adósságokra kell-e alkalmazni, és 
így nem foglalja-e magában a biztosíték lefoglalását  Azt jelentheti, hogy az adósságot eltörölték, de 
azok, akik adósságuk miatt adósrabszolgák lettek, a hitelezőnél maradnak, míg a hat teljes évet le 
nem szolgálják, ahogy a MTörv 15,12–18 előírja 

79 Egy nemrégi és érdekes kísérlet arra, hogy a Szentség törvényében, valamint a Szövetség köny-
vében és a Deuteronomiumban a rabszolgák felszabadításáról szóló rendelkezések feszültségeit 
elsimításák lásd: Richard E  Averbeck: The Egyptian Sojourn and the Deliverance from Slavery 
in the Framing and Shaping of the Mosaic Law, in James K  Hoffmeier – Alan R  Millard – Gary 
A  Rendsburg (eds ): „Did I Not Bring Israel Out of Egypt?” Biblical, Archaeological, and Egyptological 
Perspectives on the Exodus Narratives, Eisenbrauns, Winona Lake, 2016  Én továbbra is azt állítom, hogy 
vannak feszültségek az egyes törvénykönyvek vonatkozó rendelkezései között, és hogy a Szentség 
törvénye megpróbálja újradefiniálni az adósrabszolgaság és a rabszolgák szabadonbocsátásának 
általános felfogását, még akkor is, ha törvényei összehasonlíthatók a Szövetség könyvének és a 
Deuteronomiumnak bizonyos rendelkezéseivel 
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rétumok régebbi gyakorlatát és az adósrabszolgaság hétéves korlátjának 
korábbi hagyományát a Szentség törvénye jubileumi évének intézménye 
vagy figyelmen kívül hagyja, vagy említés nélkül hagyja, s az ebből fakadó 
feszültségek feloldatlanok maradnak  Mindkét esetben maga a törvény al-
kotja a Szentség törvényének polémiáját 80

A megtorlás jogán (tálió) alapuló büntetés

A legbeszédesebb talán a harmadik példa, amely több kommentárt is igé-
nyel: a Szentség törvénye alkalmazza a megtorlás jogán alapuló büntetést  
Ezt az alapelvet gyakran lex talionisnak nevezik, jól ismert számos ókori kö-
zel-keleti törvénykönyvből, előírja, hogy a rosszat, amit mással tettek, azt 
valamilyen módon a rosszat elkövető kapja vissza 81 Az újabb kutatás a tálió 
három típusát különböztette meg:

1) körülhatárolt vagy szigorú értelemben vett tálió (az elkövető ugyan-
azt a kárt vagy rosszat szenvedi el, amit az áldozat),

2) az ún  közreműködő tálió (a büntetés az elkövető egyik, a gonosz-
ságban közreműködő testrészét érinti),

3) és a reflektív tálió 82

Az egyes típusok mögött meghúzódó alapvető premissza lényegében ugyan-
az: hasonlót a hasonlóért 

A tálióelvet kifejező formula mindhárom bibliai törvénygyűjteményben 
visszatér és a formula mindegyik előfordulásának megfogalmazása nagyon 
hasonlít társaikéra  A formula használata érdekes esettanulmányt szol-
gáltat, mivel mindhárom gyűjteményben előfordul, de még inkább azért, 
mert minden gyűjteményben teljesen más kérdések kapcsán kerül elő  A 
Szövetség könyve a tálió-formulát ahhoz a rendelkezéshez kapcsolja, amely 
azzal foglalkozik, amikor két férfi civakodik egymással, és közben megütnek 

80 Vannak, akik úgy érvelnek, hogy a Szentség törvénye időben megelőzi a Deuteronomiumot, ezért 
nem reagál a MTörv 15 hagyományaira  Lásd azonban az erre adott választ: Bernard M  Levinson: 
The Manumission of Hermeneutics, op  cit , 320 

81 Lásd például Hammurapi törvénye 196–197  § és 200  §; középasszír Törvények Az 50  §  A ha-
gyomány átjárja a mitikus és bölcsességi irodalmat is; lásd Sandra Jacobs: The Body as Property: 
Physical Disfigurement in Biblical Law, Bloomsbury, London, 2014, 127–128  Egy alternatív nézethez, 
miszerint csak a bibliai szövegek támogatják a valódi, megtorlás jogán alapuló büntetést, szemben 
az ékírásos anyaggal, lásd Pamela Barmash: Homicide in the Biblical World, op  cit , 154–177 

82 Sandra Jacobs: The Body as Property, op  cit , 70–72  A példák felölelnék: körülhatárolt tálió – a 
gyilkos kivégzése (Ur-Namma törvényei 1  §); közreműködő tálió – a másnak sérülést okozó kéz 
levágása (Hammurapi törvénye 195  §; MTörv 25,11–12); reflektív tálió – aki ellopta a méheket, csí-
pessék meg a méhekkel (Hammurapi törvénye 92  §)  Az, amit gyakran helyettesító táliónak hívnak 
(például: annak a fiának a megölése, aki más fiának halálát okozta), a reflektív tálió körébe tartozik  
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egy viselős asszonyt  A Deuteronomium törvénye a formulát a hamis tanú-
zásról szóló törvénybe építette bele  A Szentség törvénye pedig egy olyan 
jogi ügy leírásának a végén hozza, amely az istenkáromlással foglalkozik  
Ez a három téma alig kapcsolódik egymással össze  Mindegyik gyűjtemény 
döntése, hogy beépíti a tálióformulát, fontos betekintést ad, hogy az egyes 
szerzők hogyan értelmezték a megtorlás jogának hagyományát és hogyan 
alkalmazták azt, hogy elősegítsék saját céljaikat 

A tálióformula helye a Szövetség könyvében (Kiv 21,22–25) megerősíti, 
hogy a gyűjtemény hangsúlya: a kompenzáció és az igazságosság helyreál-
lítása 83 Van azonban egy jelentőségteljes vita ennek a rendelkezésnek az 
értelmezéséről és a kártérítés igényléséről 84 A kutatók eltérő véleményen 
vannak azzal kapcsolatban, hogy a szöveg arról beszél, hogy az asszony 
megütése okozta a vetélést, vagy inkább koraszülésről van szó  Azok, akik 
a vetélés mellett teszik le a voksukat, a Kiv 21,22-ben említett büntetést az 
elvesztett magzatért a család szükséges kárpótlásaként értelmezik 85 Ezt kö-
vetően a rendelkezés további részeit úgy magyarázzák, mint amik az anya 
lehetséges sérüléseire utalnak és ennek megfelelően értelmezik az @wsa ki-
fejezést is  Azt mondják, hogy a Kiv 21,23 büntetése az anya sérülése miatt 
van: „Ha @wsa történt, akkor életet kell adni életért” (vpn tjt vpn)”  Más ku-
tatók, akik azt gondolják, hogy a szöveg koraszülésről beszél, az @wsa kifeje-
zést a magzatot érintő kárként azonosítják 86 Az elkövetőnek büntetést kell 
fizetnie (ahogy a 22  vers előírja), mivel koraszülést okozott, de ha az ütés a 
magzatot is érhette, még keményebb büntetésre számíthat 

Függetlenül attól, hogy melyik értelmezést fogadjuk el, ebben a kontex-
tusban egy fontos kérdés a tálióformula jelentésére vonatkozik  Például a 
httnw vpn tjt vpn („életet kell adni életért”, 23  vers) kifejezés azt jelenti, 

83 A Szövetség könyvének ezen jellemzőjéről lásd Jonathan Vroom: Recasting Mišpāṭim: Legal 
Innovation in Leviticus 24:10–23, JBL 131 (2012) 27–44, itt 39 

84 A szöveg által felvetett nehézségek áttekintéséhez lásd Ludger Schwienhorst-Schonberger: 
Das Bundesbuch (Ex. 20,22–23,33): Studien zu seiner Entstehung und Theologie, de Gruyter, Berlin, 1990, 
81–85; Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, op  cit , 208–214  A szövegkritikai kérdésekhez, beleért-
ve a változatokat is lásd Chaim Cohen: The Ancient Critical Misunderstanding of Exodus 21:22–25 
and Its Implications for the Current Debate on Abortion, in Nili S  Fox et al  (eds ): Mishneh Todah: 
Studies in Deuteronomy and Its Cultural Environment in Honor of Jeffrey H. Tigay, Eisenbrauns, Winona 
Lake, 2009, 437–458; David Andrew Teeter: Scribal Laws: Exegetical Variation in the Textual 
Transmission of Biblical Law in the Late Second Temple Period, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, 141–155 

85 Erről az álláspontról lásd David P  Wright: Inventing God’s Law, op  cit , 176–179; Douglas A  
Knight: Law, Power, and Justice in Ancient Israel, op  cit , 135 

86 Ennek a nézetnek a legfőbb támogatója Bernard S  Jackson (Wisdom-Laws, op  cit , 208–239)  
A nézet riposztjának részletes érveléséhez lásd Matthew Flannagan: Feticide, the Masoretic 
Text, and the Septuagint, WTR 74 (2012) 59–84, itt 64–67  Raymond Westbrook (Lex Talionis and 
Exodus 21:22–25, RB 93 [1986] 52–69) teljesen más álláspontot képvisel, amelyet tudomásom szerint, 
senki más nem követ 
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hogy az elkövető halálbüntetésben részesül?87 Jackson egy számottevő ér-
vet hozott fel, miszerint a kifejezés a személyek helyettesítésére vonatkozik  
Más szóval: az elkövető megölte az áldozat háztartásának egyik tagját és 
most az elveszett személyt pótolnia kell egy másikkal 88 Mások szerint a ki-
fejezés végül is egy fizetési típust jelöl 89 Mindent összevetve: a bizonyítékok 
a kifejezés egy olyan értelmezésének kedveznek, ha nem is követelik meg 
közvetlenül, hogy a büntetés nem más, mint a halál 90 Abban általánosan 
egyetértenek, hogy a tálióformula fennmaradó része a Kiv 21,24–25-ben az 
anya sérülésének büntetéseire vonatkozik  Az első csoport szerint (akik a 
szövegben vetélést látnak) ez a törvény természetes folytatása  A második 
csoport szerint (akik a szövegben koraszülést vélnek felfedezni) ez a két vers 
egy későbbi kiegészítés a rendelkezéshez, az eredeti törvény csak a magzat-
nak okozott kárról szólt 91 Úgy tűnik, a tálióformula e része mindkét né-
zetben lehetővé teszi a pénzügyi kártérítést a fizikai büntetés helyett  Ha 
az „életet kell adni az életért” kikötés takarhat fizetséget, hogy az elvett élet 
értékét helyettesítsék, akkor a formula fennmaradó kifejezéseinek azt kell 
jelentenük, hogy a sérülésért való megfelelő fizetség megengedett  Sőt, né-
hány verssel később a Szövetség könyve egyértelműen megengedi a pénzbeli 
kártérítést a fizikai büntetés, pontosabban a halálbüntetés helyett 92 Így a 
Szövetség könyve támogatja a reflektív tálió típusát és a sérelemnek megfe-
lelő fizetséget ír elő  A tálióformula használata megerősíti az áldozatok kár-
térítésének általános célját azokért a károkért, amiket egy másik ember keze 
által szenvedtek el  A törvény megfelel a Szövetség könyve szándékának, 
amely az egyes felek közötti méltányosságot kívánja helyreállítani 

87 Ez Douglas A  Knight feltételezése (Law, Power, and Justice in Ancient Israel, op  cit , 196–197), bár ő 
nem foglalkozik a törvény számos nehéz pontjával  Lásd még Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, 
op  cit , 230  oldalon a 114  lábjegyzetnél idézett irodalmat 

88 Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, op  cit , 231–233 
89 Benno Jacob: The Second Book of the Bible: Exodus, Ktav, Hoboken, 1992, 654–662; Ludger 

Schwienhorst-Schonberger: Das Bundesbuch, op  cit , 127; Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, 
op  cit , 64–65; Christophe Nihan: Revisions scribales et transformations du droit dans l’Israel 
ancien: Le cas du talion (jus talionis), in Olivier Artus (ed ): Loi et Justice dans la Litterature du Proche-
Orient ancien, Harrassowitz, Wiesbaden, 2013, 123–158, itt 136–139 

90 Lásd például Sophie Démare-Lafont: Ancient Near Eastern Laws: Continuity and Pluralism, in 
Bernard M  Levinson (ed ): Theory and Method in Biblical and Cuneiform Law: Revision, Interpolation 
and Development, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1994, 91–118, itt 116–117  Bár a fizetésre haszná-
latos más igéket (!lv, lqv) általában a Szövetség könyve használja, az itt használatos @tn ige szintén 
jelölheti a fizetést  Még ebben a rendelkezésben is úgy tűnik, hogy ezt jelenti a Kiv 21,22 utolsó 
tagmondatában 

91 Lásd a kifejtést Bernard S  Jackson: Wisdom-Laws, op  cit , 238–239 
92 Kiv 21,29–30  Ha egy ökör, amelyről ismert, hogy a múltban megölt egy férfit vagy egy nőt, és tulaj-

donosát halálra ítélték, akkor az illető fizethet váltságdíjat (rpk), hogy megmentse életét 
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A közel azonos megfogalmazás ellenére a Deuteronomiumban a 
tálióformula teljesen más szövegkörnyezetben tűnik fel93 a MTörv 19,16–20 
versekben, a hamis tanúzással kapcsolatban  Ez a rendelkezés előírja, hogy a 
hamisan vádolókat ugyanazzal a büntetéssel kell megbüntetni, amely a vád-
lottra várt volna: „azt tegyétek vele, amit ő akart tenni embertársával” (19  
vers)  E kijelentés és a tálióformula között a deuteronomikus törvény há-
rom nagyon jellegzetes kifejezése előfordul: „Így irtsd ki a gonoszt a magad 
köréből! Hallják ezt meg a többiek, és féljenek, és többé ne kövessenek el 
köztetek ilyen gonoszságot! Ne szánakozz rajta!” Itt a tálióformulával a tör-
vény indoklásának részeként találkozunk: „Életet életért, szemet szemért, 
fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért!” Így a formula a törvény retorikájá-
nak részeként és nem annak lényegi elemeként funkcionál  Ami azonban 
szembetűnő, hogy a hamisan vádlónak lényegében nem sikerült elvennie 
a vádlott éltét vagy annak fizikai sérülést okoznia  A formula egy olyan 
alapelvet sugall, amely egy szemet nem egy szemért követel meg, hanem 
a szem veszélyeztetéséért 94 Ahogy a Szövetség könyvében, itt is egészen 
másfajta reflektív tálióval van dolgunk  A szándék az, ami meghatározza a 
büntetést, nem pedig a végeredmény 95

Meg kell hagyni, a tálióelvet más ókori közel-keleti törvénykönyv-
ben is alkalmazták a hamis vád bűncselekményére  A Deuteronomikus 
törvénykönyv ezt a hagyományt követheti  Ami témánk szempontjából fi-
gyelemre méltó, hogy a tálióelv alkalmazásának célja erre a helyzetre határo-
zottan eltér attól a céltól, amely a Szövetség könyvében olvasható állapotos 
nő megütésével kapcsolatos rendelkezés mögött húzódik meg  Utóbbi az 
áldozat kártérítésére összpontosít, míg a Deuteronomikus törvénykönyvet a 
gyökeres orvoslás kedvéért való büntetés és a rossztól való elrettentés érdekli  
Ahogy láttuk, ebben az esetben a jogsértőnek nem sikerült komoly kárt vagy 
sérülést okozni egy másik személyen  Mindazonáltal a Deuteronomikus 
törvénykönyv kiemeli és hangsúlyozza stratégiáját, hogy megbüntesse a ha-
misan vádlókat a feltehetően jól ismert tálióformula beépítésével  Amíg a 
Szövetség könyve úgy értelmezi a formulát, mint ami az igazságosság hely-

93 Csak a prepozíció különbözik: a Deuteronomium b-t használ tht helyett  Ennek a különbségnek az 
értelmére nehéz rájönni  A Deuteronomium ugyancsak elhagyja a Kiv 21,25-ben található formula 
folytatását  Ezenkívül a deuteronomiumi formula megegyezik a Szövetség könyvének első öt mon-
datával (beleértve az életet, a szemet, a fogat, a kezet és a lábat) 

94 Ugyanez mondható el a korábbi törvénykönyvekről, amelyek a tálióelvet a hamis vádak esetén alkal-
mazzák  Lásd például Hammurapi törvényei 1–4  § 

95 Lehet azonban, hogy a Deuteronomium csak retorikai stratégiát folytat, amely arra törekszik, hogy 
a fenyegetéssel elfojtsa a hamis vád lehetőségét is, és azt megfelelő komolysággal bünteti  Még nyi-
tott kérdés, hogy a szerzők ezt a rendelkezést szó szerint kívánták-e végrehajtani 
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reállítását szimbolizálja, a Deuteronomikus törvénykönyvet az ártól rossz 
elleni retorika foglalkoztatja 

A tálióformula harmadik használata a Lev 24,17–21 versekben kerül 
elő  Ez a rendelkezés annak az embernek az esete után következik, aki ká-
romolta JHWH nevét  Mózesnek a káromlót őrizet alatt kellett tartani és 
eligazítást kell kérnie JHWH-tól, aki azt parancsolja, hogy a férfit meg kell 
kövezni és Izrael népével tudatni kell, hogy bárki, aki szidalmazza JHWH 
nevét hasonlóképpen meg kell ölni – mindegy, hogy az istenkáromló idegen 
vagy izraelita  JHWH így folytatja: „Aki agyonüt egy embert, bárki is, haljon 
meg  Aki agyonüt egy állatot, adjon másikat helyette (hnmlvy): életet életért 
(vpn tjt vpn)  Aki megsebesít valakit a népéből valók közül, vele is bánjanak 
úgy, ahogy ő tett: törést törésért, szemet szemért, fogat fogért  Amilyen az 
emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie  Aki állatot üt agyon, pótol-
ja másikkal, aki embert üt agyon, az haljon meg ”

Ahogy mások már rámutattak, a szakasz szerkezete kiasztikus: A–B–C–
D–C’–B’–A’ 96 A gyilkos halálbüntetésével kezdődik és végződik (A és A’)  
A következő elem (B és B’) egy állat agyonütésének kártérítése  A harmadik 
elem rögzíti a megtorlás jogán alapuló büntetést az emberen okozott kárért 
(C és C’)  A kiazmus középpontjában a tálióformula áll („törést törésért, 
szemet szemért, fogat fogért”)  Maga a formula pontosan ugyanazt a meg-
fogalmazást használja, amelyet a Szövetség könyvében találunk: @v tjt @v 
@y[ tjt @y[  A Szentség törvénye rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
különbséget tegyen az olyan cselekedetek között, ahol az áldozat ember és 
az olyan cselekedetek között, ahol az áldozat egy állat  Úgy tűnik, hogy a 
kiasztikus szerkezet célja ennek a különbségtételnek a megismétlése, hogy 
így hangsúlyozza a megtorlást minden emberi személyt érintő esetben  A 
Szentség törvénye nem tekinti természetesnek, hogy az olvasó egy személyt 
érintő kár miatt fizikai büntetésre következtet  Nagyon konkrétan követeli 
meg a szigorú értelemben vett megtorlást  A következmény az, hogy nincs 
lehetőség a kártérítésre, ha emberi személynek okoztak sérülést vagy megöl-
ték 97 Ebben a tekintetben a Szentség törvénye különbözik a Szövetség köny-
vének nézőpontjától és egyértelműen a testi megtorlást hangsúlyozza 98

96 Lásd például Jacob Milgrom: Leviticus 23–27, op  cit , 2129, aki ezt egy nagyobb kiazmuson belüli 
kiazmusként azonosítja  Lásd még Simeon Chavel: Oracular Law and Priestly Historiography in the 
Torah, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, 68, aki a kiazmus elrendezését kissé másként látja 

97 Lehetséges, hogy a Szentség törvénye a Ter 9,5–6 papi témájára támaszkodik (aki embervért ont, 
attól saját vérét kérik számon)  Ha így van, akkor a Szentség törvénye kiterjeszti a témát a támadásra 
és kifejezetten elutasítja a kompenzáció megtagadását 

98 Jonathan Vroom mély és tartalmas elemzése a Szentség törvénye tálió alkalmazásáról (és talán az 
egész júdai törvénycsomagról) vonatkozik a júdeai etnikumon túl mindazokra, akik az országban 
élnek (Recasting Mišpāṭim, op  cit )  Ahol az én felfogásom eltér Vroom elemzésétől, az a kérdés, 
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Ehhez illeszkedik, hogy a Szentség törvénye a formulát a káromlásról 
szóló szakaszba illeszti  Az istenkáromlás a rossz paradigmaikus példája-
ként működik, amely kizárólag a kiszabható lehető legkeményebb büntetést 
engedi  Közvetlenül az után, hogy az istenkáromlót elfogták, Mózes és a 
nép nem tudja, mit kell tennie  Úgy tűnik, arra számítanak, hogy az enge-
dékenység alternatíva lehet  JHWH rendelkezése egyszer s mindenkorra ki-
zárja az engedékenységet: a JHWH ellen irányuló káromlásra nincs pardon  
A gyilkosságnak és a testi sértésnek a megtorlás jogán alapuló büntetéshez 
való kapcsolata abban áll, hogy ezekre a gonosz cselekedetekre nincs megen-
gedett alternatív büntetés 99

A Szentség törvénye szakaszának e stratégiája illeszkedik a Szentség tör-
vénye más, teljes szöveges vonatkozásaihoz  A legközvetlenebb kapcsolat 
a Szám 35,30–32 versekkel van, amely ugyan nem a Szentség törvényében 
található, de a szöveg a Szentség törvényének nyelvezetét és szemléletét tük-
rözi 100 A szöveg nem engedi meg a pénzbeli kártérítés lehetőségét, ha valaki 
egy előre megfontolt gyilkossággal oltott ki egy emberi életet: „Nem szabad 
elfogadni váltságdíjat az olyan gyilkos életéért, aki halálra méltó bűnt köve-
tett el: az ilyen halállal lakoljon!” (31  vers)  Kifejezetten tiltja a halálbüntetés 
kiváltását, amely erőteljesen azt sugallja, hogy ezzel arra a nézőpontra rea-
gál, amely szerint ilyen esetben megengedhető lenne  Mint azt több esetben 
is láttuk, a Szentség törvénye hajlandó szakítani a múlt hagyományaival: 
sógorházasság, adósságtörlesztések és itt a halálbüntetés végrehajtása he-
lyett pénzbeli kártérítés elfogadása  A Szentség törvénye, jellemző módon 
a tálióformulának is eltérő értelmezését mutatja: rögzített, rugalmatlan és 
kötelező szabályként gondolkodik róla  A Szentség törvénye valószínűleg 
emiatt határozza meg pontosan a tálió alapelvét, kiegészítve a formula idé-
zésével  Ilyen egyértelmű nyilatkozat nélkül a formula saját használata fél-
reértésre adna okot 

Összegezve: a tálifóformula különböző használata a Pentateuchus 
három legfontosabb gyűjteményében bepillantást enged az egyes gyűjte-
mények szerzőinek értelmező szándékaiba  A Szövetség könyve elfogad-
ja a tálió elvét, hogy összhangban maradjon a hagyományos törvényben 

hogy vajon a Szentség törvénye mennyire másként értelmezte a tálióformula jelentését, mint ahogy 
azt a Szövetség könyve tette 

99 Simeon Chavel, aki a mai napig az egyik legátfogóbb és legrészletesebb elemzést nyújtja, úgy ér-
vel, hogy a szöveg az istenkáromlást értelmezi a tálió modelljével, mivel inkább a gyilkosságra és a 
testi sértésre vonatkozik (Oracular Law and Priestly Historiography in the Torah, op  cit , 79–80), mint 
ahogy én, éppen ellenkezően állítom  Mindkét esetben még mindig áll, hogy a Szentség törvénye 
gyilkosság és testi sértés esetén eltekint a megkegyelmezéstől 

100 Lásd Israel Knoll: The Sanctuary of Silence: The Priestly Torah and the Holiness School, Fortress, 
Minneapolis, 1995, 99–100; Jeffrey Stackert: Rewriting the Torah, op  cit , 61–68 
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foglaltakkal: a kárpótlás kontextusában foglalkozik vele, s elsősorban a 
sértett fél érdekében alkalmazza azt, hogy helyreállítsa a megbomlott 
helyzet egyensúlyát  A Deuteronomikus törvénykönyv érthető módon 
összekapcsolja a tálióformulát a hamis vádra vonatkozó törvénnyel, mivel 
korábban a nem-bibliai hagyományok is a tálió büntetését alkalmazták erre 
a bűncselekményre  Választása mégis beszédes  Az, hogy a formula ehhez 
adott törvényhez kapcsolódik, megerősíti a D büntetésre vonatkozó hang-
súlyát  Stratégiaként értelmezi a táliót, de nem azért, hogy méltányosságot 
érjen el az érintett felek között, hanem hogy meglehetősen kemény bün-
tetést szabjon ki a jogsértőre, mégpedig olyannyira, hogy megszabadítsa a 
rossztól a közösséget, és elriassza a potenciális jogsértőket a jövőben  Nem 
biztos, hogy a D szerzői a tálióbüntetés szigorú végrehajtását  várták volna 
el, a retorika szintjén mégis ez volt az ideális elvárás 101 Végül a Szentség 
törvénye más bibliai gyűjteményektől és az ókori közel-keleti társadalmak 
törvénygyűjteményeitől eltérően értelmezi a táliót: egy olyan lehetőségnek 
látja, amellyel kifejezésre lehet juttatni, hogy emberek ellen elkövetett fizi-
kai bántalmazásra nincs pénzbeli kártérítés  Azáltal, hogy a tálióformulát 
összekapcsolja az istenkáromlóról szóló történettel, az istenkáromlás cso-
portjába sorolja az ilyen jellegű bántalmazásokat és közvetlen testi megtor-
lást ír elő minden rosszért ebben a kategóriában 

V  Konklúzió

Harminc évvel ezelőtt Michael Fishbane a bibliai szövegeken belül 
megkülönböztetett egy mértékadó traditumot és egy szentírásmagyarázati 
traditiot 102 Azonosíthatunk tehát kapott, írásos hagyományokat a Héber 
Bibliában, valamint az írásmagyarázati hagyományokat, amelyek adaptál-
hatják, megjegyzéseket fűzhetnek az írásos hagyományokhoz, vagy akár 
felülbírálják azt  A kettő megkülönböztetése néha meglehetősen bonyolult 
eljárás, de a Biblián belüli exegézis e jelenségét aligha lehet cáfolni 103 Ez 
a tanulmány Biblián belüli exegézis helyett a jogi hagyományok bibliai ér-
telmezésével foglalkozott, amely fontos volt az írástudói körökben és talán 
hatályos törvényként része volt más, ókori közel-keleti társadalmak jogrend-

101 A Deuteronomium időnként hajlandóságot mutat, hogy lemondjon a törvény szó szerinti értelme-
zéséről  A MTörv 19,15 szerint két tanú szükséges az elítéléshez egy bírósági ügyben; aztán a MTörv 
19,16–19-ben úgy hangzik, mintha elegendő lenne egy igaz tanú 

102 Michael Fishbane: Biblical Interpretation in Ancient Israel, op  cit , 6–13  Ehhez a sajátos termi-
nológiához a következő munkát idézi: Douglas A  Knight: Rediscovering the Traditions of Israel, 
Scholars Press, Missoula, 1975, 5–20 

103 A Biblián belüli exegézisre vonatkozó kutatás áttekintéséhez lásd Bernard M  Levinson: Legal 
Revision and Religious Renewal in Ancient Israel, op  cit , 95–181 
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jének is  Az, hogy ezek a hagyományok írott státuszt nyertek, jelzi fontossá-
gukat  Bizonyos értelemben tehát a tanulmány megpróbálta leírni a bibliai 
traditio három alapvető megnyilvánulását, tekintettel az elterjedt és régóta 
jogi hagyomány traditumára 

Igyekeztem kimutatni, hogy csaknem az összes bibliai törvénykönyv 
sajátos, egymástól eltérő értelmezési típusról árulkodik  Amellett érvel-
tem, hogy a Szövetség könyvének központi magja, a Mispatim a megszokott 
módokon értelmezi a korábbi jogi hagyományokat  A hagyományok adap-
tációja összhangban van azzal az adaptációval, amelyet az ősibb, ékírásos 
törvénykönyvekben látunk  Így a Mispatim rendelkezései a szélesebb ókori 
Közel-Kelet jogi tradituma szerves részének tekinthetők  A Deuteronomikus 
törvénykönyv az új irányvétel és a bővítés traditioját kínálja: sajátos jogi ha-
gyományokat vesz fel az ősi traditum határain túlról 104 Ezt a hozzáállást 
szemléltetik az adósság elengedésének szabályzása, lépés a kultikus megbé-
kítés felé a megoldatlan gyilkosságok kapcsán, valamint a megállapított és 
át nem ruházható jóvátétele az el nem jegyzett szüzek megerőszakolásának  
Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy a D szerzői megpróbálták meg-
változtatni vagy hatályon kívül helyezni a kapott traditumot, hanem sokkal 
inkább egy új irányba mozdultak el, talán azért, hogy alkalmazkodjanak az 
új és megváltozott körülményekhez 105 Ezzel szemben a Szentség törvénye 
nagyobb erőfeszítést tükröz a traditum újradefiniálásában  Ez nem azt jelen-
ti, hogy az összes rendelkezése innovatív vagy ellentétes a régebbi hagyomá-
nyokkal,106 de a törvénykönyv több, fontosabb törvényéről úgy tűnik, hogy 
eltér a korábbi gyakorlatoktól és szokásoktól  Elutasítja például a sógorhá-
zasságot, újradefiniálja az adósság elengedését és megszünteti a kárpótlás 
lehetőségét a gyilkosság és a testi sértés esetén  Amíg néhány szempontból 
a Szentség törvénye továbbra is összhangban van a kapott traditummal, a 
törvénykönyv azt a benyomást kelti, hogy sokkal átgondoltabb a többi tör-

104 Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Deuteronomium a kultusz területén lehet ugyan innovatív, ez 
azonban lényegében belső, júdai anyag 

105 Joshua Berman nézőpontja, mely szerint az ókori Közel-Kelet jogrendszerére (beleértve a bibliait 
is) inkább mint szokásjogra, semmint kifejezett törvénykezésre kell tekintenünk, itt fontos (The 
History of Legal Theory and the Study of Biblical Law, CBQ 76 [2014] 19–39)  Ha a rendelkezéseket 
a meglévő gyűjteményekben a szokásjog megnyilvánulásaiként fogjuk fel, akkor a gyűjtemények 
közötti feszültségeket nem feltétlenül kell az ősibb jog felülvizsgálatára irányuló kísérletek vagy a 
félreérthetetlen ellentétek jelzéseként értelmezni  Ez a szemlélet azonban kevésbé alkalmazható a 
Szentség Törvényére, amelynek rendelkezései, különösen ahogy a tálió-törvénynél láttuk, sokkal 
jogászibb szemléletűek és a jogi szabályok megfogalmazásának szigorú és szó szerinti értelmezését 
segítik elő  Lásd Raymond Westbrook: Reflections on the Law of Homicide in the Ancient World, 
Maarav 13 (2006) 143–170, itt 164–166  A törvényhozásban való gyakorlatként is sokkal óvatosabbnak 
tűnik 

106 Lásd például a Kiv 21,17 és a Lev 20,9 közötti kapcsolatot 
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vénygyűjteménynél abban a törekvésében egy új és önálló traditumot hoz-
zon létre 107

Egy további fontos kérdés a célra vagy a szándékra vonatkozik, amely a 
törvénykönyvek szerzőit arra indította, hogy saját értelmezési megközelíté-
seiket kövessék 108 Ez figyelemre méltó és fontos terület, és csupán egy rövid 
felvetésem lenne  A Szövetség könyve hangsúlyt fektet a pártatlanságra és a 
méltányosságra, ami arra utal, hogy a szerzőket az igazságosság foglalkoz-
tatta 109 Az új irányok, amelyeket megtalálhatunk a Deuteronomikus tör-
vénykönyvben, a stabilitásra tesznek erőfeszítéseket  Intézkedései az egyér-
telmű elvárásokra, az elrettentés rendszerére és a kiszámítható és kezelhető 
interakcióra összpontosítanak a lakosság tagjai között, illetve magával az 
istenséggel is  Ami a Szentség törvényét illeti, szeretnék rámutatni a szepa-
rációra, amely a szerzők számára fontos vezérelv 110 El akar határolódni az 
idegen elemektől és gyakorlatoktól (még az úgynevezett jövevénynek [rg] is 
be kell tartania a Szentség törvényének szabályait), és néhány esetben még a 
korábbi izraelita/júdai hagyományoktól is (például: sógorházasság)  A gyűj-
teményekkel a szerzők nem egyszerűen csak alávetették magukat a régebbi 
hagyományok tekintélyének, de nem is törekedtek arra, hogy megváltoztas-
sák vagy hatálytalanítsák azokat 111 Motivációik és értelmezési megközelí-
téseik sokkal összetettebbek és kifinomultabbak, minthogy azt bármiféle 
egyszerű leírás meg tudná teljes mértékben ragadni azt  Mindazonáltal nyil-
vánvaló, hogy a három bibliai gyűjtemény szerzői alaposan felhasználták 
a régebbi hagyományokat azzal, hogy elfogadták, alkalmazták, valamint a 
maguk módján és a saját céljaikat szem előtt tartva értelmezték azokat 

107 Lásd például Frank Crüsemann megjegyzéseit: Die Tora: Theologie und Sozialgeschichte des 
alttestamentlichen Gesetzes, Gütersloher, München, 1992, 333–337 

108 Egy másik közelmúltbeli kísérlet is bírkózott ezzel a kérdéssel, lásd Jeffrey Stackert: Rewriting the 
Torah, op  cit , 209–225 

109 Ez nem feltétlenül jelent igazságosságot a társadalom minden tagja számára  A törvények elsősor-
ban a háztartás vagyonos, férfi fejével foglalkoznak  A figyelmes olvasó még azt feltételezheti, hogy 
az igazságosságot előmozdító törvények gyűjteményét azért válogatták össze, hogy egy nagyobb 
narratívába kerülve alátámasszák JHWH Izrael népének felkínált szövetségének értékét és legiti-
mitását  Mégis, az egyéni rendelkezések szót emelnek azért, amit ókori közel-keleti szempontból 
alapvető pártatlanságnak tekintettek az érintett felek között egy adott ügyben 

110 Ez összhangban van a szentség hangsúlyozásával a Szentség Törvényében  Ahogy Christophe 
Nihan fogalmaz: a régebbi hagyományok recepcióját a Szentség Törvényében „mindig a posztpapi 
irat határozza meg, amely megkísérli meghatározni, jobban mondva újra meghatározni Izrael szent-
ségének a jelentőségét” (From Priestly Torah to Pentateuch, op  cit , 550) 

111 A forrásaikkal egybehangzó és egyben feszültségben álló jogi, értelmezői munkák jogosultságával 
kapcsolatos megjegyzésekhez lásd Jonathan Vroom: Recasting Mišpāṭim, op  cit , 44  oldalon az 
54  lábjegyzet 


