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Szálka és gerenda
Exegetikai forgácsok a Hegyi Beszéd magyarázatához

Czachesz István

Egy ismert jézusi logionnal kapcsolatban adunk közre néhány 
gondolatot a következő kis tanulmányban. Legfontosabb célunk annak 
bemutatása, hogyan alkalmazható ugyanahhoz a textushoz egyszerre több 
írásmagyarázati megközelítés. Jelen esetben történeti, nyelvészeti, irodal
mi és szociológiai módszereket fogunk használni, ám ezzel korántsem 
merítjük ki a lehetőségek teljes skáláját. Az exegézisnél a következő lépé
seket fogjuk követni: 1. Fordítás, 2. Szövegkritika, 3. Irodalomkritika, 4. 
Forráskritika, 5. Redakciókritika, 6. Vallástörténeti összehasonlítás, 7. 
Retorikakritika, 8. Kompozíciókritika, 9. Antropológiai összefüggések.

1) Fordítás

1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2. Mert amely ítélettel ítéltek, 
azzal fognak benneteket is ítélni, és amely mértékkel mértek, azzal fognak 
nektek is mérni. 3. Miért nézed hát a szálkát testvéred szemében, és nem 
veszed észre a gerendát, amely a te szemedben van? 4. Vagy hogy mond
hatod testvérednek: «Hadd dobjam ki a szemedből a szálkát!», miközben 
a te szemedben, lásd, ott a gerenda! 5. Képmutató! Hajítsd ki előbb a ge
rendát a magad szeméből, és akkor láss hozzá, hogy a szálkát kivesd a 
testvéred szeméből! (Mt 7,1-5)

A fordításnál két kifejezés okozhat nehézséget:
a) afes ekbaló (4. vers közepe). Az afiémi ige alapjelentése „el

küld”. A Mi Atyánkban az adósság „elengedését” jelenti (Mt 6,10). Az 
ekballó jelentése „kidob”, általában „eltávolít”. Az afes aoristos imperati- 
vusban áll (egyes szám második személy), az ekbaló aoristos coniuncti- 
vusban (egyes szám első személy). Ez a szerkezet az egyes szám első 
személyi] felszólítás körülírására szolgál: „Hadd vegyem ki!”. A klasszi
kus görögben ilyen értelemben állhat még age,fere, deuro is. Az Újszö-

Ennek a tanulmánynak az elkészítése 1997-98 során a Nagyszebeni Evangélikus 
Teológiai Fakultáson kezdődött. Köszönet illeti Dr. Hans Klein professzort, akinek a He
gyi Beszédről tartott szemináriumán asszisztenseként részt vehettem, és a Diakonisches 
Werket, amely nagyszebeni munkámhoz az ösztöndíjat biztosította.
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vétségben csak afes (Mt 27,49; Mk 15,36) és deuro (ApCsel 7,34; Jel 
17,1; 21,9) használatosak.1 * Az afes itt tehát nem engedélykérést vagy fel
szólítást fejez ki („engedd”), hanem határozott szándékot. Ilyen jelentés
ben egyébként a latin da felszólítás is használatos, amint például a követ
kező szólás is mutatja: Da veniam iurandi! (Hadd esküdjek én is!) 
Érdekes, hogy Luther másképp értelmezte a kifejezést, és külön lefordí
totta az afes szót: „várj!” (halt).

b) A másik érdekes kifejezés az diablepó (5. vers), amely a 
klasszikus görögben „élesen ránéz” értelemben használatos. Az Újszövet
ségben a szó csak ebben a logionban (Mt 7,5 és Lk 6,42) és a Mk 8,25-ben 
szerepel. Márknál a bétsaidai vak meggyógyításáról van szó, aki a mági
kus „gyógykezelés” és a kézrátétel után „felpillant” vagy „körülnéz”. Ez a 
hely tehát magában is fordítási nehézséget jelent, és nem segít textusunk 
megértésében. A Vulgatában videbis szerepel: latinban a videó ige állhat 
„megfontol” értelemben is.

A modern fordítások vagy teljesen kihagyják a „látás” momentu
mát („megpróbál”, „megkísérel”), vagy egyszerűen a latin első jelentésé
nek is megfelelő „látni fogsz”, esetleg a „dia-” igekötőt érzékeltető „tisz
tán fogsz látni”, , jól fogsz látni” fordítást adják. Ilyenkor nem kerülhetjük 
meg a „-hat, -hét, képes” valamilyen érzékeltetését, hiszen csak így van 
értelme a következő főnévi igenévnek. Fontos a diablepeis igealak módja 
is. A jövő idejű kijelentő mód az újszövetségi nyelvben sémi hatásra hor
dozhat felszólító jelentést is, és ezt használja ki Luther (sieh zu). Aligha 
tudunk egy ilyen rövid vázlatban igazságot tenni ebben a kérdésben. A 
magunk részéről a szótárak által is támogatott „hozzálát” jelentést és a 
lutheri imperativust vettük át.

2) Szövegkritika

A szövegkritikai munkát a Nestle-Aland 26. kiadás kritikai appa
rátusa alapján végezzük. Kevés variánssal van dolgunk, és ennek alapján 
feltételezhetjük, hogy az óegyház nem talált különösebb nyelvi vagy teo
lógiai nehézségeket a textusban. A metréthésetai („méretik”) szó helyett 
(2. vers) sok kézirat és fordítás átvette a hosszabb antimetréthésetai („vi
szont méretik”) változatot a párhuzamos lukácsi helyről (Lk 6,38). Figye

' A kifejezéshez lásd BLAfl, F. -  DEBRUNNER, A. -  REHKOPF, F., Grammatik 
des neutestamentlichen Griechisch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 197915) 293, 
valamint BAUER, W., Griechisch-Deutches Wörterbuch zu den Schrijlen des Neuen
Testaments und den übrigen Urchristlichen Literatur (Berlin: Verlag Alfréd Töpelmann,
19373) vonatkozó szócikkeit.
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lemre méltó az apó tou ofthalmou sou olvasat az ek tou ofthalmou sou 
(„szemedből”) helyett a 4. versben. A szövegvariáns keletkezésére két 
magyarázatot is adhatunk. Az apó elöljárószó klasszikus értelmének meg
felelően a „szemétől”, „szeme elől” változat a szem előtt levő akadály 
eltávolítását jelentheti. A valószínűbb magyarázat mégis az, hogy a késői 
görögségben az apó felveszi a ,,-ból, -bői” jelentést is, és gyakran szerepel 
az ek igekötő után (ekbaló ... apó). Az ek- + apó + genitivus szerkezetet 
különösen kedveli Lukács: Lk 4,35; 6,13 stb..

3) Irodalomkritika

Az irodalomkritikai elemzés során elhatároljuk a textust a kon
textustól, és megvizsgáljuk, hogy milyen kisebb egységekre osztható a 
szöveg. Az 1. vers elején álló mé krinete („ne ítéljetek”) határolja el a 
szakaszt az előző résztől, amely az aggodalmaskodástól tiltja a hallgatókat 
(mé merimnate, „ne aggodalmaskodjatok”, 6,25-34). Egy harmadik tiltás 
vezeti be a következő gondolati egységet: mé dóte („ne adjátok”). Ezek
nek az egységeknek a jelentőségére még visszatérünk a kompozíciókriti
kai vizsgálat során.

A vizsgált szakaszon belül (7,1-5) további törések figyelhetők 
meg. Az első két vers többes szám második személyben szólítja meg a 
hallgatókat: „ne ítéljetek”, „ítéltessetek”, „mértek”. A 3. vers elején azon
ban egyes szám második személyre vált a szöveg („miért nézed”), és ez 
így is marad az ötödik vers végéig. A következő szakasz elején (6. vers) 
ismét visszatér a többes szám: „ne adjátok”. A textusban tehát legalább 
két önálló hagyományegységgel van dolgunk.

4) Forráskritika

Tovább pontosíthatjuk az irodalomkritikai elemzés eredményét a 
forráskritikai vizsgálattal. A Nestle-féle szinopszisban egymás mellett 
tanulmányozhatjuk a márki, mátéi és lukácsi szöveget. A második vers 
második fele szó szerint megtalálható a másik két szinoptikusnál: (en) hó 
metró metreite metréthésetai hümin („amilyen mértékkel mértek, olyannal 
méretik nektek is”, Mk 4,24b; Lk 6,38b). A logion, mint látni fogjuk, jel
legzetes rabbinikus mondás, a zsidó bölcsesség közkincse. Az első és a 3-
5. versek majdnem szó szerinti párhuzamát találjuk a Lk 6,37a.41-42-ben. 
Lukácsnál tehát mindkét ige a „mezei prédikációban” szerepel. A 
kétforrás-elméletet figyelembe véve a logionok valószínűleg a Jézus be
szédeit tartalmazó Q-forrásból származnak, bár a 2b-ben található
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rabbinikus mondás származhat ettől függetlenül Márk evangéliumából is. 
(A kétforrás-elmélettel kapcsolatos problémákat most nem részletezhet
jük.)

A második vers eleje („amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltet
tek”) ezzel szemben csak Máténál szerepel. Amint látni fogjuk, ez a gon
dolat sem ismeretlen a későbbi rabbinikus irodalomban.

5) Redakciókritika

A redakciókritikai vizsgálat itt nem sok eredményre vezet, Máté 
csak egy-két kisebb ponton változtatott feltételezett forrásain.2 Az 1. vers
ben Máténál hina mé („hogy ne ítéltessetek”), míg Lukácsnál kai ou mé 
(„és nem ítéltettek”, Lk 6,37a) szerepel. A különbség csupán árnyalatnyi, 
a lukácsi megfogalmazás következményt fejez ki, a mátéi szöveg célt. 
Máténál jobban az előretekintő, céltudatos magatartásra esik a hangsúly. 
De messzire menő következtetéseket nem szabad levonnunk e stiláris 
elemből.

Máté megfogalmazása lehet a negyedik versben található kai idou 
(„és íme...” vagy „és lásd”). Mint látni fogjuk, a szálka és a gerenda taní
tása Máténál rendkívül szépen szerkesztett, egy csúcspontra kihegyezett 
„szónoklat”, amelynek érvelő (argumentatív) jellegét erősíti ez a 
sémitizáló kifejezés.

6) Vallástörténeti összehasonlítás

Az előzőekben többször utaltunk a szakaszban található mondá
sok rabbinikus párhuzamaira. A rend kedvéért el kell mondanunk, hogy a 
rabbinikus irodalom fennmaradt formájában jóval későbbi Jézus koránál, 
a legkorábbi írott szövegek feltehetőleg a 3-4. századra mennek vissza. A 
farizeusi mozgalom nyomdokain a templom pusztulása után kialakuló 
rabbinizmus azonban sokat megőrzött a rabbik régi mondásaiból is. A 
szóbeli hagyományozást általában megbízhatónak feltételezhetjük.3

A „mértéket mértékkel szemben” hagyományos rabbinikus sza
bály (vö. „szemet szemért, fogat fogért stb”, Ex 21,24-25). A Misna így 
rögzíti az alapelvet: „Azzal a mértékkel, amellyel egy ember mér, mérnek

így érvel LUZ, U., Das Evangélium nach Matthaus, 1. kötet (Zürich: Benziger 
Verlag és Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, I9923) 3 76.

3 A rabbinikus párhuzamok forrása minden esetben STRACK, H. L. -  
BILLERBECK, P., Kommentár zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 4 kötet 
(München: Beck Verlag, 1922-1928) 1. kötet, 441-450.
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neki” (Sotah 1,7). Tudni kell, hogy az általános alany a rabbinikus iroda
lomban azt a szerepet tölti be, amit az Újszövetségben a passivum 
divinum, tehát mindig Isten az alanya az ilyen mondatoknak. Ezt jól kife
jezi a Jeruzsálemi Targum (másképp: Palesztinái Targum vagy Pseudo- 
Jonathan) kommentárja Gén 38,26-hoz: „Azzal a mértékkel, amellyel egy 
ember a földön mér, mérnek neki a mennyben, legyen az jó mérték, vagy 
legyen az rossz mérték.” Nem mást fejeznek ki tehát ezek a mondások, 
mint az isteni visszafizetés elvének egy sajátos érvényesülését: Isten azt a 
mércét alkalmazza az emberekkel szemben az ítéletkor, amelyet ők alkal
maztak itt a földön.

Az ítélkezésről szóló logionnak nem maradt fenn pontos rabbi
nikus megfelelője, ám a gondolat eszkatologikus élét érzékeltetik a mid- 
rási párhuzamok: „Aki a felebarátját a kedvező oldaláról ítéli meg, azt a 
kedvező oldaláról ítélik meg [ti. ítéli meg Isten].” Mikeás 7,18 magyará
zata pedig így szól: „Aki megbocsátó, annak eltekintenek minden vétké
től, ahogy meg van írva: «Aki megbocsátja a bűnt, mégpedig ha az ember 
eltekint a bűntől.» Kinek bocsátja meg a bűnt? Annak, aki [felebarátja] 
vétkétől eltekint.” Ez a gondolat tükröződik a Mi Atyánkban is (Mt 6,12). 
A Q-forrásban megőrzött jézusi logion ezt a gondolatkört rendkívüli tö
mörséggel, egy ellentmondást nem tűrő apodiktikus formulával adja 
vissza. Ez a Tízparancsolatra jellemző forma megfelel a Hegyi Beszéd 
kijelentő (revelatív), törvényt adó hangvételének.

A szálkáról és a gerendáról szóló rabbinikus mondások azt mu
tatják, hogy a kép használatos volt a zsidó tanításban. A Misna (Arakhin 
16b) szerint Rabbi Tarphon (élt i.sz. 100 körül) mondta: „Azt szeretném 
tudni, hogy van-e egyetlen tagja ennek a nemzedéknek, aki a rendreutasí
tást megfogadja. Ha az ember azt mondja nekik: Vedd ki a szálkát a sze
medből! így válaszolnak: Vedd ki a gerendát a szemedből!”

7) Retorikakritika

A szakasz azonban nem csupán logionok felsorolása, hanem ele
gáns irodalmi kompozíció. Miután a textust elhelyeztük a források, a kor 
és a hagyomány összefüggésében (diakron sík), most a nyelvi és irodalmi 
sajátosságokra fordítjuk figyelmünket (szinkron sík). Először a textus 
belső retorikai szerkezetét elemezzük, majd elhelyezzük a Hegyi Beszéd 
tágabb összefüggésében.

1. vers: A szöveg retorikai kompozícióját tekintve először is meg
figyelhetjük, hogy az egyszerűtől az összetett felé halad. Az első vers két 
részből áll, egy felszólító főmondatból és egy célhatározói mellékmondat-
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ból. Ez az összetett mondat alkotja a retorikai kompozíció tézisét, amelyet 
a textus hátralevő része fejt ki.

2. vers: A második vers két háromrészes egységet tartalmaz, a 
héber parallelismus membrorum szabályai szerint felépülő, szintetikus 
gondolatpárhuzamot. Az első tagmondat a „krin-" gyökre, a második a 
„metr-” gyökre épül, és a két tagmondatban pontosan ismétlődnek az ige
alakok: először a gyökből képzett főnév, majd egy aktív és egy passzív 
igealak. Az első két alak (krimati krinete és metró metreite) már önmagá
ban sémi jellegű figura etimologica, ezt fokozza még az ugyanabból a 
gyökből származó harmadik alak.

Az első két versben a „krin-' gyök öt különböző alakban szerepel, 
és a textus első másfél versében nem is szerepel más ige vagy főnév. A 
szöveg eleje tehát körüljárja az „ítél” szó alaktani lehetőségeit, találéko
nyan forgatja és ízlelgeti a szót, hogy ugyankkor mélyen a hallgató eszébe 
vésse.

3-5. versek: A harmadik verstől az ötödikig ezzel szemben három 
ellentétes gondolatpárhuzamot találunk. Ez a három mondat pedig ismét 
egy egységes szerkezetre épül:

a szálka | a testvéred | szemében || a gerenda | a te | szemedben. 
Láthatjuk, hogy ez az egységes szerkezet két párhuzamos tagra bontható 
(ezek az ellentétes gondolatpárhuzam tagjai), amelyek ismét három-három 
részből állnak. Végül az alapszerkezet először és másodszor ebben a sor
rendben, harmadszor pedig fordítva jelenik meg (gerendát a te szemedből 
|| szálkát a testvéred szeméből). Ez a váz egészül ki a három mondatban 
bővítményekkel, amelyek megint csak szabályosan helyezkednek el.

Mind a három mondatban szerepel valamilyen a látással kapcso
latos ige: „miért nézed”, „lásd”, „láss hozzá” (ti de blepeis, idou, 
diablepseis), amelyek közül az első és a harmadik a „blep" gyökből szár
mazik -  ahogy ezt a fordításunk is hangsúlyozza. Ebből a többszörösen 
szimmetrikus szerkezetből kiugrik a „Képmutató!” megszólítás, amelyet 
szintén önálló mondatként emel ki fordításunk. Foglaljuk hát össze struk
turális megfigyeléseinket egy táblázatban. Fordításunk szórendjétől eltér
ve néhol kissé eltértünk -  többnyire a görög szöveg javára -  a szerkezet 
érzékeltetésének kedvéért.

A
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1 .

(kéttagú)
vers Ne ÍTÉLjetek, hogy ne ÍTÉLtessetek!

2. vers. Mert amely ÍTÉLtek, Azzal fognak ben-
(2x3 tagú) ÍTÉLettel neteket is ÍTÉLni,

és amely MÉRtek, Azzal fognak nektek
MÉRtékkel is MÉRni.

3-5. Versek 
( 3 x 2 x 3  tagú)

Miért NÉZED 
hát

és nem veszed 
észre

szálka-gerenda testvéred -te Szemében-szemed-
ben

a szálkát testvéred szemében,

a gerendát, amely a te Szemedben van?

Vagy hogy 
mondhatod 
testvérednek: 
„Hadd dobjam 
ki

a szálkát a te [ti. a testvéré
ből]

szemedből!”,

Miközben
LÁSD,

ott a gerenda a te szemedben!

KÉPMUTATÓ!

Hajítsd ki 
előbb

a gerendát a magad szeméből,

és akkor LÁSS 
hozzá, hogy 
kivesd a

a szálkát testvéred szeméből!

A táblázat is jól mutatja a kristályszerű szerkezetet, amely az egy
szerűbb felépítéstől az egyre összetettebb párhuzamok felé halad, és 
amely a költői formát megteremti. Ez a költői forma nem a görög vers
mértékre épül, hanem a héber zsoltárok, próféciák és bölcsességirodalom
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jól ismert gondolatpárhuzamaira. Ennek a formának az egyik funkciója 
nyilván az, hogy a szöveg jól megjegyezhető és továbbadható legyen, 
másfelől nézve pedig éppen a hosszú szóbeli hagyományozás alakíthatta 
ki a csiszolt műformát, illetve dolgozta ki a témát ilyen szimmetrikus el
rendezésben.

• A szerkezet négy motívumot állít előtérbe a szövegben: az ítéletet, 
a mértéket, a látást és a képmutatást. Az ítélet és a mérték kapcsolatával 
már foglalkoztunk a rabbinikus szövegek kapcsán. A látással kapcsolatos 
kifejezések olyan sokszor és olyan ritmikusan ismétlődnek, hogy szinte 
már érezzük a szemünkben azt a bizonyos gerendát. Semmi esetre sem 
szabad ezt a metaforát racionalizálni. Teljesen félrevezető az a magyará
zat, amelyik azon töpreng, hogyan lehetne a gerenda mégis valahogy az 
ember szeme előtt, például amint azt az ek és apó igekötők cseréje a szö
vegkritikai részben már említett módon sugallja.

Éppen a gerendának a szokásostól eltérő használata adja a metafo
ra erejét, mint a jézusi példázatokban oly sokszor. A szálka és a gerenda 
közötti mennyiségi különbség minőségi különbségbe megy át. Nemcsak 
egyszerűen kisebb vagy nagyobb fadarabról van szó: A szálka összemér
hető a szem méreteivel, és így lehet vitatkozni arról, hogy a szembe kerü
lése mennyire veszélyes, vagy mennyire zavarja a látást, ki kell-e venni 
onnan, vagy kijön majd magától. A gerenda azonban nemcsak a szemhez, 
a fejhez, hanem az egész emberi testhez képest túl nagy. A kettő csakis az 
abszurditás dimenziójában férhet össze, csakis valamilyen groteszk egy
séget alkothat. A szemben levő gerenda nem orvosi kérdés, hanem képi 
paradoxon.

Ezt a groteszk képet egészíti ki a „képmutató” felkiáltás, amely a 
feszültség fokozása után a látszólagos megoldást bevezeti. Vajon hogyan 
tud valaki egy gerendával a szemében képmutatóskodni, azaz színészked- 
ni, megjátszani magát? A kifejezés ugyanazt a groteszk komikumot fejezi 
ki, amit a szemben levő gerenda. A maga torzságának tudatában nem levő 
vádaskodót nevezi szerencsétlen bohócnak (színészkedőnek) ez a szó, aki 
méricskéli azt a betegséget, amibe ő már belehalt. Bírót próbál játszani 
akkor, amikor ő már megítéltetett. A gerenda abszurditása tragikomikus 
diagnózist is jelent.

Sokatmondó a kép összekapcsolása az ítélkezés és a mérték 
logionjaival. Hogy az utolsó ítéletkor az emberek mérlegre kerülnek, azt 
nemcsak Egyiptomban hitték, hanem például a Jelenések könyve tanúsága 
szerint (6,5) a zsidó és keresztyén apokaliptikában is. A gerenda olyan 
teher, amely aligha egyensúlyozható ki a mérleg másik serpenyőjében. A
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mérték, amellyel az ember a felebarátjával szemben ítélkezik, végzetes 
fegyvernek bizonyul önmaga ellen.

Vegyük észre, hogy teljesen lehetetlen a szakasz moralizáló ér
telmezése. A felszólítás, hogy a hallgató vesse ki a gerendát a szeméből, 
nem teljesíthető. Mivel a gerenda olyan nagy, hogy nem hasonlítható 
össze a szem méreteivel, nem is vehető ki belőle. A megoldás tulajdon
képpen nem megoldás, mert nem oldja fel a feszültséget. A hallgató csak 
néz, de sehogyan sem képes megtalálni a gerendát, hiszen az éppen nagy
sága miatt láthatatlan. Aki nem lát a gerenda miatt, az nem láthatja a ge
rendát sem. A logion alkalmazása tulajdonképpen a delphoi „ismerd meg 
magadat”, önmagunknak az Isten mértéke szerinti szemlélése.

Értelmetlen azonban a „gyógyítsd meg magad” vagy a Javulj 
meg” alkalmazás. A helyes önismeret pedig ebben az esetben nem más, 
mint éppen a szöveg valóságába való belehelyezkedés. Nem lehet kivetni 
a gerendát, de tudni kell, hogy a gerendát ki kell vetni. A szövegnek ön
magunkra való alkalmazása önmagunknak a szövegre való alkalmazása. A 
hallás következménye a hallás, az olvasás következénye maga az olvasás 
kell hogy legyen.

8) Kompozíciókritika

Kompozíciókritikának azt a lépést nevezzük, amelyben a textust 
megkíséreljük beilleszteni a teljes szöveg összefüggésébe. Most csak 
annyira vállalkozunk, hogy szakaszunkat elhelyezzük a Hegyi Beszéd 
egészében. A Hegyi Beszéd hermeneutikájához sokféle javaslat hangzott 
már el, ezeknek ismertetését most mellőzzük.4 Teológiai koncepció helyett 
hadd adjunk most egy csupán formai elemekre épülő vázlatot.

A Hegyi Beszéd a Mt 5,1-7,29-ben található. Ebből az 5,1-2 és a 
7,28-29, azaz két-két vers a Hegyi Beszéd elején és végén, elbeszélő ke
retet alkot és beilleszti a beszédgyűjteményt az evangélium narratív szö
vetébe. Az első két vers röviden elmondja a körülményeket, és hogy Jézus 
tanítani kezdett, az utolsó két vers pedig a hallgatók reakcióját mutatja be: 
a tömeg magán kívül volt (exeplóssonto), mert Jézus hatalommal tanított, 
nem úgy, mint az írástudók.

A beszéd további felosztását is formai elemekre építjük: az 5,3- 
12-ben kilenc boldogmondást találunk, mindegyik a makarioi (boldogok, 
héber ’asré) ószövetségi formulával kezdődik. Az 5,13-16-ban két „ti

4 Lásd például BETZ, H. D., „The Hermeneutical Principles of the Sermon on the 
Mount (Matt. 5:17-20).” in Essays on the Sermon on the Mount (Philadelphia: Fortress 
Press, 1985)37-53.
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vagytok” (hümeis este) kezdetű tanítás található. Ezek a boldogmondá
sokkal együtt egy magasrendű hitbe és létmódba avatják be a hallgatókat. 
Úgy tűnik, hogy mind Jézus, mind az evangélisták, mind pedig Pál ko
molyan hittek a szó erejében, amikor hallgatóikat és olvasóikat boldogok
nak, sónak, világosságnak és szenteknek jelentették ki. A szöveggel való 
azonosulásnak, a beleélésnek és megélésnek arra az őszinteségére, bizal
mára és komolyságára építettek, amelyben mint Izráel szent iratainak is
merői maguk is gyakorlottak voltak, és amelyet a „szálka és gerenda” 
magyarázatában magunk is az egyetlen helyes „megfejtésnek” tekintet
tünk.

Az 5,17-20 bevezetés a Tóra magyarázatához és az új törvény
adáshoz. Sokan utaltak már korábban a Máté evangéliuma „új törvény” 
jellegére, a Tóra ötös tagolásához való hasonlóságra. Az új törvényadás 
mégsem a Tóra helyettesítése valami mással, hanem annak új, és Jézus 
szerint egyedül érvényes magyarázata. Jézus vitája kortársaival nem a 
Tóra elvetése körül forog -  erre aligha gondolt zsidó ember -, hanem an
nak érvényes magyarázata körül.

Az 5,21-48-ban hat antitézist olvasunk. Ezeknek megint szigorú 
váza van^ megmondatott -  én pedig azt mondom (errethé -  egó de legó). 
Az antitézisek a Tóra egy-egy sarkallatos tételét értelmezik újra, ezek 
magyarázata most nem feladatunk.

A 6,1-7,6-ban nyolc tilalmat olvasunk, amelyek középpontjában 
többnyire a iné tiltószó és az azt követő coniunctivus vagy infmitivus, 
máskor az ouk tagadószót követő fúturum indicativus áll. Ez utóbbi a már 
említett héber eredetű, kijelentéssel kifejezett tiltás, amely a tízparancsolat 
és más apodiktikus törvénysorok jellemzője. Megerősíti ez a Tóra stilisz
tikai imitálására való törekvést, a Hegyi Beszéd új törvény jellegét. Ezekre 
a tiltásokra még vissza kell majd térnünk, mert ide tartozik az általunk 
vizsgált textus is.

A 7,7-20-ban viszont négy pozitív felszólítás, buzdítás áll, minde
gyik imperativusban: aiteite (kérjetek), poieite (cselekedjétek), eiselthate 
(menjetek be), prosechete (őrizkedjetek). Ennek a csoportosításnak az 
oka, mint az előzőeknek is, részben a szóbeli hagyományozás folyamatá
ban keresendő. A formailag hasonló mondások egy csoportba kerültek, 
hiszen így lehetett őket megjegyezni és továbbadni. Ezt a folyamatot egé
szen tudatosan kezelték a rabbinizmusban később elterjedt, emlékezést 
segítő technikák.5

5 Ilyenek technikák például az intonáció, a bibliai igékhez kapcsolás, a kezdőbetűk 
vagy számok szerinti csoportosítás, a tömörítés. Lásd BOWKER, J. W, The Targums and 
Rabbink Lileralure: An Introduction to Jewish Interprelalions o f Scriplure (Cambridge- 
New York-Melbourne: Cambridge University Press, 1969) 40-90. Vö. GERHARDSSON,
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Másrészt a csoportosítás az egész kompozíciót tekintve bizonyos 
logikus felépítést is tükröz. A hallgatóságot megszólító boldogmondások 
és „ti vagytok” tanítások után Jézus törvényadói tisztéről olvasunk, Jézus, 
a farizeusok és a hallgatók törvényhez való viszonyáról: ez adja a beve
zetést a törvénymagyarázathoz. Az antitézisek a Tóra egy-egy fontos té
telét állítják új összefüggésbe, míg ezt negatív, tiltó, illetve pozitív, fel
szólító etikai parancsok követik.

A Hegyi Beszéd hátralevő részében (7,21-27) az új törvény befo
gadásáról olvasunk két tanítást, mindkettő a pás (mindenki) névmásra 
épül, az első megint negatív, a második pozitív formában: „Nem minden
ki, aki azt mondja...” és „Mindenki, aki hallja...”. A Hegyi Beszéd ilye
ténképpen a saját recepcióját is megelőlegezi, előre felmutatja az új tör
vényre adott lehetséges válaszokat és azok következményét.

De térjünk vissza a nyolc tiltásra (6,1-7,6), amelyek közé az álta
lunk vizsgált textus is tartozik. Ezeknek a tiltásoknak is van egy szabályo
san ismétlődő felépítése, amelyet az alábbiak szerint vázolhatunk (a textu
sunkban előforduló részeket kiemelve):

a) Az első helyen maga a tilalom: ne gyakoroljátok igazságotokat 
(ti. az alamizsnálkodást) az emberek előtt; amikor imádkoztok, ne legye
tek olyanok, mint a képmutatók; amikor imádkoztok, ne fecsegjetek; ami
kor böjtöltök, ne legyetek komorak; ne gyüjtsetek magatoknak kincseket a 
földön; ne aggódjatok lelketekben; ne ítéljetek, ne adjátok a szentet a ku
tyáknak.

b) A második helyen vagy a szöveg további részében többnyire 
találunk valamilyen rossz példát: mint a pogányok (6,7 és 32); mint kép
mutatók (6,2.5.16). Néhány alkalommal nincs megnevezve a rossz példa, 
és a legtöbbször a „képmutatók” szerepelnek. Az általunk vizsgált textus
ban is élesen kiugrik a „képmutató” megszólítás, amely tehát valószínűleg 
itt is negatív példát állít a hallgatók elé. Vagyis az ítélkezik, aki képmuta
tó.

c) Harmadszor általában a rossz példa részletesebb kifejtése kö
vetkezik: hogyan viselkednek a képmutatók vagy a pogányok. A szálka és 
a gerenda is egy ilyen helytelen példát mutat be, de ebben az esetben egy 
ismert rabbinikus mondásra épülő, kidolgozott egység tölti be ezt a szere
pet.

d) Ezt követi a helytelen, a tiltásnak ellenszegülő magatartás kö
vetkezménye, a büntetés, ami esetleg kétszer is előfordul egy tiltáson be

ew York-Melbourne: Cambridge University Press, 1969) 40-90. Vö. GERHARDSSON, 
B., Memory and Manuscript: Órai Tradition and Written Transmission in Rabbinic 
Judaism and Early Christianity (Lund: CWK Gleerup, 1961).
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lül: nincsen béretek mennyei Atyátoknál; elvették bérüket (6,2.5.16); az 
Atya sem bocsájtja meg vétkeiteket; amely ítélettel ítéltek, azzal fognak 
benneteket is ítélni, és amely mértékkel mértek, azzal fognak nektek is 
mérni, nehogy eltapossák lábukkal.

e) Ezután a helyes magatartást mutatja be a szöveg, általában a 
„te/ti pedig” (sü/ümeis de) fordulattal bevezetve: te pedig amikor alamizs
nát adsz; te pedig, amikor imádkozol; ti azért így imádkozzatok; te pedig, 
amikor böjtölsz; gyűjtsetek azonban (de) kincseket a mennyben; keressé
tek azonban (de) először Isten országát; hajítsd ki előbb a gerendát a ma
gad szeméből. A formula nem mindenhol egyformán szerepel, de a helyes 
magatartás előírását textusunkban is megtaláljuk. Más kérdés, hogy ezt 
lehetetlen erkölcsi utasításként értelmezni, mint azt fentebb már bemutat
tuk. Ez felkelti a gyanút, hogy a többi tiltás helyes megoldása sem feltét
lenül valamilyen helyes cselekedet gyakorlása!

f )  Végül több szöveg is megnevezi a helyes magatartás jutalmát: a 
te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked (6.4.6.18); nektek is megbocsát 
mennyei Atyátok; és minden megadatik nektek. Ez a lista talán a legrövi
debb, ez az elem a legkevésbé szerves része a vizsgált formának. Az 
imádságról szóló részben a jutalom nem az imádkozáshoz, hanem a 
megbocsájtáshoz kapcsolódik. Hiányzik a jutalom a szálka és a gerenda 
tanításából. Ebből is érzékeljük, hogy a szöveg nem valamilyen erkölcsi 
szabályt tár elénk, amelynek teljesítéséért jutalomban reménykedhetnénk.

Milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a rövid áttekintés
ből? Vajon egy új formát találtunk? Nos, ha feltételeznénk is egy önálló 
műformát, amely egy tiltó parancs kifejtése, amplifikációja, nem vinnénk 
előbbre sokkal a kutatást. Már Bultmann is tárgyal néhányat példáink 
közül, mint a helyes és helytelen magatartás antitetikus bemutatását, még
pedig a „törvények és gyülekezeti szabályok” (Gesetzworte und 
Gemeinderegeln) műfajában.6

Ám éppen a szálka és a gerenda kapcsán már előbb arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy nem feltétlenül járható út ezeknél a textusoknál 
a legalista, cselekedetet előíró értelmezés. Vajon a keresztyének bal keze 
nem tudta, hogy mit csinál a jobb, mindig a lakásuk mélyén imádkoztak, 
akkor is csak a Miatyánkot, és mindig megolajozott fejjel böjtöltek? Va
jon a szálka és a gerenda példája arra tanít, hogy saját bűneik megvallása 
után egymáson ítélkezzünk?

Ha volt is az egyes elemeknek valamilyen konkrét gyülekezeti 
etikai funkciója, az egész kompozíció keretében ez már nem érvényesül-

6 BULTMANN, R., Die Geschichte dér Synoptischen Tradition (Göttingen:
Vandenhoeck& Ruprecht, 19797) 138-161.
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hetett akadálytalanul. Hogy csak textusunknál maradjunk: ha az első 
mondat teljesen tiltja az ítélkezést, akkor már a „gerenda kivetése” után 
sem lehetséges az. Nem beszélve most arról, hogy az egész kép mennyire 
nem konvertálható jogi formulává! Hogy Jézus törvényértelmezése és 
törvényadása mennyire nem fogható fel jogi corpusként, azt évezredek 
Hegyi Beszéd értelmezésének kudarcai és félmegoldásai jól bizonyítják.

Azt a rendszert, amelyet ezek a rövid kompozíciós egységek mu
tatnak, leginkább a rabbinikus hagyománnyal vagy a kor hellenista retori
kai gyakorlatával lehet összevetni. A rabbinikus hagyományozás elsősor
ban egy-egy bibliai vers köré szervezte a szövegeket. A hellenista iskola 
egy-egy rövid történet vagy mondás kidolgozását kérte a tanulóktól, ahol 
is az adott „textushoz” (amely maga is jól ismert anekdotikus epizód vagy 
bölcsesség volt, görög szóval chreia) kellett fűzni meghatározott kiegé
szítéseket: analógiát, példát, ellenpéldát, buzdítást stb.7 Ezek között a hel
lenista mondások között nem ritka az antitetikus parallelizmura épülő 
kérdés-felelet sem. A Hegyi Beszéd tiltásainak kidolgozása ezekre sokban 
emlékeztet.

A kompozíció vizsgálatánál óvakodtunk tőle, hogy valamilyen 
teológiai centrumot tulajdonítsunk a vizsgált szakasznak -  bár a kompozí
ciókritika klasszikusan éppen ilyen biblika-teológiai alapokra épít. A ren
dező elv bizonyára nem valamilyen teológiai fogalom volt, hanem sokkal 
inkább a hagyomány továbbadásának és kidolgozásának konvenciója.

Az mindenestre bizonyos, hogy a 7,1-5-ben olyan kompozíciós 
egységgel van dolgunk, amelyet összefüggésében kell megértenünk, mint 
ahogy a tiltással bevezetett többi hét szakaszt is. A textus vezérmotívuma 
a „ne ítélejetek” parancs, amelyet követ a negatív következmény és a 
rossz példa leírása, végül pedig a buzdítás. Á n sem ez a tilalom, sem a 
többi nem olvasható gyülekezeti szabálykönyvként. Sokkal inkább meg
oldhatatlan helyzetekről, önmagukba visszatérő örök etikai és vallási 
problémákról van szó. A szálka és a gerenda mindegyik közül talán a leg
rejtélyesebb. Közmondásszerű, erős képi hatású hagyomány, olyan meta
fora, amelyet nem lehet hasonlattá feloldani, behelyettesíteni.

7 Az ilyen gyakorlatok egyik legkorábbi teljes leírását lásd Aelius Theon, 
Progümnaszmata 96-106. A szöveget lásd HOCK, R. F. -  O’NEIL, E. N., The Chreia in 
Ancient Rhetoric: Volume I, The Progymnasmata (Atlanta: Scholars Press, 1986) 83-107, 
valamint PAT1LLON, M. -  BOLOGNESI, G. (szerk.), Aelius Théon: Progymnasmata 
(Paris: Les Belles Lettres, 1997) 18-28.
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9) Antropológiai szempontok

Végül az ókor jellegzetes antropológiai képzeteit hívjuk segítsé
gül a textus jobb megértéséhez. Már utaltunk rá, hogy a makacsul ismét
lődő formai rend szinte „szúrja a szemünket”, amikor a szöveget olvassuk: 
a szem, a látás, a szemben levő szálka és gerenda Máté egyik állandó té
májára irányítják a figyelmünket. Az ophtalmos (szem) szó a négy evan
gélium közül Máténál szerepel a leggtöbbször. A Nestle-Aland 26. kiadás 
szövegében Máténál 24, Jánosnál 18, Lukácsnál 17, Márknál pedig öt 
alkalommal szerepel a szó.

A Hegyi Beszédben egyébként is visszatérő téma a nézés, a látás, 
az arc, a szem, a világosság, a lámpás. Miért annyire fontos a szem Máté 
számára? Bár kimerítő választ nem tudunk adni a kérdésre, tegyünk azért 
néhány antropólogiai megfigyelést. A bibliai irodalomból leszűrhetünk 
egy olyan sémát, amely az emberi testet három részre osztja: A fej a tisz
telet, a tekintély vagy éppen a tekintély hiányának a helye, amelyet meg
koronáznak, olajjal megkennek, vagy éppen leborotválnak, megcsúfíta
nak. A második zóna a felsőtest, amelyben a szív és a kezek is 
elhelyezkednek. A szív nemcsak az érzelmek, hanem a gondolkodás helye 
is. Az érzelmek és a gondolatok lakhelyéül más belső részek is szolgál
hatnak, például a vesék. Ez a második terület az aktivitás, a szellemi és 
fizikai tevékenységek zónája. A harmadik zónába az alsótest tartozik, 
amely a szégyen területe.

A Hegyi Beszéd végigjárja ezeket a zónákat, szól a kezekről, a 
szívről, az arcról, de legfőképpen a szemekről. Megfigyelésünk szerint 
legalább 39 alkalommal szerepelnek benne a szemmel, a látással, a vilá
gossággal kapcsolatos kifejezések. A legfontosabb ilyen részek: a tiszta 
szívűek meglátják Istent; ti vagytok a világ világossága; a paráznaságról 
szóló antitézis; a szemet szemért antitézis; az emberek előtt és a titkon 
végzett alamizsnálkodás és imádkozás; a test lámpása a szem. És utoljára 
éppen a szálka és a gerenda tanításában kerül elő ez a motívum.

A szem az egész ember és az egész emberi sors megtestesítője. 
Meghatároz bennünket az, amit nézünk; és ami belül van, az ismét csak 
megjelenik a szemünkben, és visszasugározzuk másokra. Az ítélkező em
ber viszont éppen a szeme miatt válik karikatúrává: gerenda van a szemé
ben. Nem láthatja Istent, és nem sugározhatja vissza a világosságot, ame
lyet Isten benne gerjesztett, hiszen éppen tekintély-zónájának legfon
tosabb része, a szeme teljes mértékben működésképtelen. Ahelyett, hogy
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megjelenítené az istenkapcsolat világosságát, az isteni ítélet paródiájává 
válik.

Erről szól hát olvasatunkban a szálka és a gerenda tanítása. A jó 
és rossz tudásával, az isteni ítélet gyakorlásával menthetetlenül megterhelt 
emberi létről. Arról az exisztenciáról, amely nem képes az isteni jelenlét 
tükrözésére, arról a társadalomról, amely a színről-színre látás gyönyörű
sége helyett az apokaliptikus ítélet kataklizmáját merevíti ki önmaga ál
landó gyötrésére. A boldog látóról, aki menthetetlen ítélő, aki valami 
mérhetetlen groteszk módon küzd azzal a gerendával, amelyet sohasem 
fog kivetni a szeméből, hiszen sohasem fogja meglátni, megtalálni, meg
ragadni és megérteni azt.




