
Hová vezet Máté két útja?

Kókai Nagy Viktor

Amikor találkozom a két út képével, mindig elbizonytalanodom. 
Egyfolytában az az érzésem, mintha e kép mögött hihetetlen mennyiségű 
információ rejlene, csak éppen számunkra hozzáférhetetlen távolságban. 
Mint minden bibliai kép, ez is poros múltú. Mégis elkezdek kutatni e múlt 
után a jobb megértés végett és talán egy kicsit azért is, mert a múlt éppen 
olyan vonzó, mint a mélység, csak talán nem annyira veszélyes. E cikk 
célja sem több, mint valamit feltárni egy kép múltjából a megértésért, ami 
persze mindig tovább vezet, az újabb kérdések felé.

Amikor a két út képéhez közeledünk sok összetevővel kell szá
molnunk. E kép annyira elterjedt volt az ókori-keleten, hogy igazából a 
legnagyobb problémát, a kép eredetének meghatározásában, az anyagbő
ség jelenti. Az anyagok kiválasztásában általában az a domináló tényező, 
hogy mi a vizsgáló személy szándéka, mit akar bizonyítani. Ez nálam sem 
lesz másképp, bár tőlem telhetőleg megpróbáltam pártatlanul felhasználni 
az összegyűjtött információkat. Természetesen e cikk terjedelme nem 
igazán teszi lehetővé, hogy a kép eredetének, minden vetületét, ugyan 
olyan részletességgel tárgyaljam. A gondolatmenet, amit követni szeret
nék a következő pontokat érintené. Elsőként, az út kép alkalmazását vizs
gálom meg, az újszövetség keretén belül. A következő lépésnek az a célja, 
hogy megmutassam e kép megjelenését, a római-hellenista időből szárma
zó zsidó iratokban. Ezután arra szeretnénk választ kapni, hogy mennyire 
marad meg Máté e tradíció keretein belül, vagy mennyiben lép túl rajta, a 
képet saját céljára felhasználva.

I. A két út képe az Újszövetségben.

Ha konkrétan a „két út” képhez ragaszkodunk, nem sok olyan 
szöveget találunk az Újszövetségben, ami mind a két utat említi. Az álta
lunk kiindulási pontnak választott Máté evangéliuma (7,13k) mellett, csu
pán Péter második levelében tűnik fel mind a két életút (2,15, 2,21). Ezért 
tekintsünk el, konkrétan a „két út” képtől és vegyük nagyító alá, a Máténál 
felhasznált teljes képanyagot.

Elsőként, a Mt. 7,13k megértéséhez természetesen az esetleges 
szinoptikus párhuzamokat kell megkeresnünk. Az út képe a szinoptikus

Studia Biblica Athanasiana 2 (1999)



132

evangéliumokon belül, ebben az összefüggésben, sehol nem fordul elő. Ha 
mégis parallel szöveget keresünk ehhez a részhez, úgy abból a tényből 
indulhatunk ki, hogy Máté itt egy dupla képpel fejezi ki mondanivalóját, a 
két út mellett feltűnik a két kapu, ill. ajtó képe. Ehhez már találunk párhu
zamot a Lk.l3,24-27-ben, de sokkal kevésbé kifejtve, csupán az egyik, a 
szűk kaput (axevri<; öupaq) említve. Ugyan, a két szövegben csak kevés 
szó egyezik meg1, mégis nagy valószínűséggel állítható, hogy Mt. itt a Q-t 
használja fel, mivel a Lk.l3,23-29-et Mt. nem csak itt, hanem a 7,22k-ben 
és a 8,11-ben is messzemenőkig felhasználta. Ami igazán döntően hozzá
segíthet e kép megértéséhez, az annak az eldöntése, hogy a Mt. 7,13k-t 
önálló logionnak tekinthetjük, amelyet Mt. ebbe a szövegkörnyezetbe 
helyezett, vagy ez a logion soha nem létezett önállóan, hanem vagy a 12. 
vershez, va^y az utána következő versekhez kapcsolódott.

Az első feltevés, mely szerint a 13k. a 12. verssel (Aranyszabály) 
együtt szerepelt volna a Q-ban, elég nagy valószínűséggel kizárható. A 
legdöntőbb érvként ennek bizonyítására az a tény szolgálhat, hogy Lk-nál 
az Aranyszabály teljesen más összefüggésben áll (Lk. 6,31), és abszolút 
elkülönítve a „kapu” képtől.

Most vizsgáljuk meg a másik lehetőséget. Elsőként, magát a két út 
képet nézzük meg, hiszen már maga ez a kép, a két útról, sok kérdést vet 
fel. A szöveg megengedi azt a feltételezést (a két szó 7n)A/r| és oöoq sorren
disége miatt), hogy a kapu az út bejáratánál áll, tehát a kapun keresztül 
juthatunk el az útra, amely az életre, ill. a kárhozatra vezet. így a kapu a 
„tan kapuja” lenne.2 De valószínűbb, hogy itt egy dupla képpel számol
hatunk, melyek egymást erősítik, így a kapu az úttal felcserélhető.3 A Mt. 
7,13k-ről, akár önálló képként értelmezzük, akár az utána következő ver
sekkel együtt, elmondható, hogy a Hegyi Beszéd eszkhatológiai részét 
vezeti be. Ebből az értelmezésből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
Jézus a keskeny utat javasolja, mint az egyetlen lehetőséget áz okos ember 
számára.4 Ami igazán feltűnő ebben a képben, hogy a terjedelméhez ké
pest, igen sok a benne előforduló hapax legomenon (nXavoc,, ewruxtopot;, 
Te0/ap|i£vr|). Ez számomra egyértelművé teszi, hogy itt egy olyan tradíci
óval van dolgunk, amit Mt. vagy saját Q verziójában, vagy gyülekezete 
hagyományában talált és használta itt fel. Ezt a tényt támasztja az is alá, 
hogy sehol máshol nem találkozunk ezzel az anyaggal az Újszövetségen 
belül, csak a jóval későbbi keltezésű 2. Péter levélben.

' Sőt magára az ajtóra használt szó is eltérő, Mt-nál tnAp szerepel.
2 SCHJVEIZER, E., Die Bergpredigt, Göttingen 1982, 87.
3>MICHAELIS, in TWNT 5, Stuttgart 1954, 72. SCHWEIZER, Bergpredigt, 78.
4 BETZ, H. D., Studien zűr Bergpredigt, Tiibingen 1985, 3.
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Exkurzus: Az utolsó kifejezéshez (xe9A.ima.evoq) szükségeltetik 
egy bővebb kifejtés, mivel a szó jelentése körül akadnak bizonytalansá
gok. A szó fordítása „keskeny” nem igazán pontos, mivel ennek a kifeje
zésnek, a pontos fordítása az lenne, hogy egy út éppen az által válik jár
hatatlanná, hogy sokan járnak rajta.5 A mi esetünkben ez a jelentés- 
tartalom kizárható, egyrészt, az antitetikus paralellizmus miatt, másrészt, 
mert Mt. utána kifejezetten hangsúlyozza, hogy oA,vyoi eunv oi 
eupioKovTeq auxr|v. így azt a következtetést vonhatjuk le U. Luz-cal 
együtt, hogy xeGAippevoq ebben az esetben a 0A.U|nq-szel áll összefüggés
ben és azt szeretné kifejezni, hogy a gyülekezetnek, ha ezen az úton jár, 
sok szenvedésben és üldöztetésben lesz része.6 Vagy ez a kifejezés a gyü
lekezet jelen helyzetére is vonatkozhat, hiszen Mt. tud arról, hogy Isten 
Országa eljövendő, de már most elkezdődött az abba való bejutás.

Látjuk, hogy a két út képe Mt-nál is átvett anyagnak tűnik. De ah
hoz, hogy megértsük, mit is akart Mt. ennek a képnek az átvételével kife
jezni, vissza kell térnünk eredeti kérdésfeltevésünkhöz, mennyiben elszi
getelt ez a kép a 7. részben.

A következő verseket (15-23) két kisebb részre oszthatjuk.7 Az el
ső rész a hamis prófétákról szól és a „fa-gyümölcs” képről (15-20). A 
második képet nevezhetjük „Uram, Uram” mondásnak (21-23). Az első 
részhez találunk egy parallelt Lk-nál (6,43-44) és még egyszer, maga Mt. 
is felhasználja ezt a logiont (12,33). Mint ószövetségi paralell, ehhez a 
képhez, megemlíthetjük az Ezs. 22,25.27-et és Zof. 3,3-at. A szőlő-tövis 
képhez egy rabbinikus idézet tűnik érdekesnek: “Ezt hagyták ránk a mi 
mestereink: Egy ember eladja mindenét, amilye csak van és elveszi egy 
írástudó-tanítvány lányát, saját lányát pedig összeházasítja egy írástudó
tanítvánnyal. Egy hasonlat: ez olyan, mint ha egy szőlőtőnek a szőlője egy 
szőlőtőnek a szőlőjével (házasodna), ez szép dolog és elfogadható. És nem 
egy 'am ha'arec lányát veszi el; ehhez az lenne hasonlítható, mintha: a 
szőlőtőke szőlője a tövisbokor szőlőjével (házasodna), ez gyűlöletes és 
nem elfogadható.”8 Az „Uram, Uram” mondáskört is megtaláljuk Lk-nál 
(13,25kk.). Ószövetségi párhuzamot, ehhez a szöveghez már nehezebben 
találunk, talán a 15. zsoltárt lehetne említeni.

5 SCHLIER, in TWNT 3. Stuttgart 1954.
6 LUZ, Matthaus, 397.
7 A 24-27 verseket azért nem tárgyalom ebben a kérdéskörben, mert azok önálló 

volta nem igényel indoklást. Bár kétségtelenül ezek a versek is az eszkathológiai részhez 
tartoznak, ezt mutatja a kulcsszó (rcoiecü) gyakorisága, mely a 7,15-23-ban és a 7,24-27-ben 
összesen 9x fordul elő. Vö. LUZ, 394.

8 FIEBIG, J,,Jesu Bergpredigt, Göttingen 1924, 146.
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Ez a rész is számos problémát vet fel. Az első gondunk a „bá
ránybőrbe öltözött” próféták képe lehet. Nehézséget főképpen az okoz, 
hogy ez a kép sem jön máshol elő a szinoptikus tradícióban. Ebből adódó
an könnyen elképzelhető, hogy ez a mondat, mint betoldás tradíciótörté- 
netileg szekunder.9 Feltételezhető, hogy ez a betoldás Mt. redakciója, 
amivel az eszkhatologikus karaktert kívánta hangsúlyozni. Ezt támasztja 
alá az a tény is, hogy a kifejezés 7tpo<pr|Teixo majd csak a 22. versben buk
kan újra fel.10 Viszont ez jó okot szolgáltat feltételeznünk, hogy vagy Mt. 
maga, vagy gyülekezete, akitől ezt a hagyományanyagot átvette, a két 
részt összetartozónak tekintette. Problémaként jelentkezik az is, hogy itt a 
Kapnom többes számban áll, míg úgy Lk-nál, mint Mt-nál a 12. fejezetben, 
ugyanebben a képben egyesszám szerepel. Több megoldási javaslat is 
létezik e probléma áthidalására. H. Weder szerint Mt. tudatosan változta
tott a számon, mivel a singular a cselekedetek összességét fejezi ki, míg a 
plurális forma a cselekedetekre egyen-egyenként utal.11 Egy másik magya
rázat ezzel kapcsolatban, hogy ezzel Mt. csak a 15. versben szereplő 
plurális formához akart igazodni.12

Semmivel sem könnyebb az „Uram, Uram” mondáskor értelmezé
se.13 Jézus válasza az Őt segítségül hívoknak meglehetősen rideg, elutasító 
és végleges. A válasz két részből áll. Elsőként közli, hogy a csoport tagjait 
nem is ismeri -  ez arra a jogi aktusra utal, hogy a vádlott mellett nem ta
núskodhat az, aki nem ismerte őt14 - , majd a Zsolt. 6,9-et idézi. Itt tulaj
donképpen ugyan azt az ítéletet olvashatjuk, ami már a 15. versben szóhoz 
jutott, csak sokkal erőteljesebb hangvételben. Úgy tűnik, hogy itt az 
orthopraxia szól az az orthodoxia ellen.15 Ezt a két képet (15-20, 21-23)

9 BERGEMANN, T., Q auf dem Prüfstand, Göttingen 1993, 239. Bár később magá
nál Mt-nál még egyszer előfordul ez a kép, annyi módosítással, hogy itt maguk a tanítvá
nyok a bárányok, akiket Jézus a farkasok közé küld. (Mt. 10,16)

10 LUZ, Mattháus, 401.
11 WEDER, H., Die „ Rede dér Reden ", Zürich-19872 239, ezt még ki lehet egészíte

ni E. Schweizer egy megjegyzésével, miszerint a Jakab levélben is (3,11) többesszám 
szerepel (Bergpredigí, 88.).

12 BERGEMANN, 241.0.
13 Ez a tradíció is régi irodalomtörténeti háttéré tekint vissza. Az isteni ítélőszék 

előtti ártatlanság bizonyításának talán legrégebbi eleme az egyiptomi Halottaskönyvben 
szerepel, a 125. fejezetben. Ennek ellenére, ha a 7,21-23-ra tekintünk, meg kell, hogy 
állapítsuk, elsőődlegesen a zsidó hagyomány érvényesül, de kapcsolatban áll ez az elkép
zelés az isteni ítéletről úgy az egyiptomi, mint a görög tradícióval. BETZ, H. D., „Eine 
Episode im jüngsten Gericht (Mt,21-23)”, in ZThK 78 (1981), 4-8.

14 BETZ, Studien zűr Bergpredigí, 115; SCHWEIZER, Bergpredigí, 91. az „ismerni” 
szót a héber DT-ra vezeti vissza, mivel ezt a LXX az eyvcov-nal fordítja.

15 WEDER, 241.
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úgy tekinthetjük a leginkább egy egységnek, ha elfogadjuk, hogy az első 
kép a hit nélküli cselekedetek ellen szól, míg a második a cselekedetek 
nélküli hit ellen.16

Most, hogy az anyag problematikusságát valamelyest már tisztán 
látjuk, próbáljuk meg forrását tekintve behatárolni a szöveget, szövegeket. 
Azt a kérdést, hogy a szövegek sorrendje Mt. redakciójának eredménye, 
vagy esetleg már ebben a sorrenben találta forrásában, nem lehet igazából 
megválaszolni. Vizsgáljuk meg most ezt a 10 verset (13-23) forrástörté
neti szempontok alapján, összehasonlítva azt a szinoptikus paralellekkel 
(Mt. 12,33-35; Lk. 6,43-45). Ebben a vizsgálatban nagyban támaszkodom 
T. Bergemann eredményeire. Ő 3 alapelemet vél felfedezni ebben az 
összehasonlításban, de nem tárgyalja a Lk. 13,24-27-et. Én ezzel szemben 
5 elemet vizsgálok:

A. Út, ill. kapu logion*
B. Fa és gyümölcs logion
C. Kincsről szóló logion
D. A „szívből szól a száj” logion
E. „Uram, Uram” logion*17

Ezek figyelembevételével most hasonlítsuk össze a 4 szöveget.
Mt.7,13-23 Mt. 12,33-35 Lk.6,43-4518 Lk. 13,24-25

A A
B B B

C C
D D

E E

Bergemann itt három modellt különböztet meg.
1. A közös forrás Q, amit Mt kétszer használt fel: ebben az eset

ben Mt.7. áll az egyik oldalon, Mt.12. és Lk. 6. a másikon.
2. Mt. két önálló tradíciót használt, míg Lk., vagy egy kombináci

ót kapott kézhez, vagy ő maga olvasztotta egybe a két anyagot.
3. Mind a három egyetlen jézusi logionra vezethető vissza, csupán 

fejlődésükben mutatkozik eltérés, mert mind a három különböző gyüleke

16 WEDER, 240.
17 A csillaggal jelölt két logion-csoportot nem veszi Bergemann az alapelemek közé.
18 Nem kerülte el a figyelmem, hogy a 6,46-ban is előjön az „Uram, Uram” megszó

lítás, de véleményem szerint ez az egyetlen közös pont a Mt,7,21-23-mal. Ezen kívül „A 
megszólítás ,Uram, Uram’ nem egy kultikus-eszkathológiai összefüggésben szerepel, mint 
a Mt. 7,21,23-ban, hanem a tanító tiszteletteljes megszólításaként.” BETZ, „Eine Episode”, 
7k.
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zeti szituációkban keletkezett, így három különböző forrással számolha
tunk.'9

Mint már fentebb említettem, Bergemann nem veszi figyelembe a 
Lk.l3,24-27-et, ami számomra azért érthetetlen, mert így elkerülhető len
ne a három fent említett variáció. Véleményem szerint mind a két evangé
lista két különböző összefüggésben kapta kézhez a logionokat. Ahogy azt 
Bergemann megállapítja a Mt. 12,33-35 és a Lk.6,43-45 tartozik egybe: 
„Ha Lk.6,45-öt Mt. 12,34b. 35-tel összehasonlítjuk, úgy megállapíthatjuk, 
hogy Lk.6,45a Mt. 12,35-tel és Lk.6,45b Mt.l2,34b-vel szavait tekintve 
nagymértékben megegyezik. Ezen felül ott van még Lk.6,43k és Mt.12,33. 
Itt is feltűnő a konvergencia, különösen, ha e kettőt összehasonlítjuk 
Mt.7,16.18-cal. Mivel, Mt.l2,33-35-ben sok a közös Lk.6,43-45-tel felté
telezhető, hogy ez a 0  egv része volt. A Q-ban megvolt már ez a három 
elem (B,C,D). Lk. \ uic-sziiiuieg inkább próbált Q-hoz hű maradni, mint 
Mi.19 20 Ezek után számomra egyértelmű, amit már a logionok megjelenése 
is mutatott a különböző szöveghelyeken, hogy ugyanígy összetartozik 
Mt.7,13-23 a Lk.l3,24-27-tel21. Nehézséget az okoz ennek belátásában, 
hogy Lk. itt redakcionálisan alkot két képből egyet. Ezáltal ugyan, az 
eszkhatológiai vonatkozását a képnek jobban megőrzi, mint Mt., de nem 
éri el ezzel célját, hogy ugyanis, egy egységes képet kapjon, mivel a már 
bezárt ajtó (13,25) nehezen fér össze az intéssel, hogy tudnillik, törekedni 
kell a szűk ajtón való bejutásra.22 Hogy honnan származik ez, a csak Lk- 
nál fennmaradt beszéd, az még mindig egy megoldatlan probléma. Ami 
érdekes többlet Mt-val szemben, hogy itt a Mt-nál csak implicit feltűnő 
dupla tagadás részletesen ki van fejtve. Ami eltérés még Mt-val szemben, 
hogy az epizód Lk-nál nem az utolsó ítéletkor, hanem az Isten Országába 
való bejutáskor játszódik.23 24 De mint azt Wrege is megállapítja: „Ugyan 
mind a két megfogalmazás ugyanabból a közös magból ered, de ez a mag 
az őskeresztyén gyülekezeti katechezis hagyományozódásában telejesen 
eltérő ,fejlődésen’ ment keresztül/124 E közös „mag“ talán Mt-nál még 
jobban megfigyelhető, mint Lk-nál, csupán Mt. a „kapu, ill.út11 és az

19 BERGEMANN, 237kk.
20 BERGEMANN, 244kk. E. Schweizer még ennél is határozottabb, amikor Lk. ver

zióját teljesen a Q megfelelőjének tekinti. SCHWEIZER, Dos Evangélium nach Lukas 
(NTD 3), Göttingen 1982, 83.

21 Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy a szövegvariánsok közül sok a dupla Kupié, 
Kopté megszólítást tartalmazza. Ezen kívül Jézus válasza (25c) is a rokonságra utal.

22 WREGE, Die Überlieferungsgeschichte dér Bergpredigt (WUNT 9), J.C.B. Mohr 
1968, 133.

23 BETZ, „Eine Episode”, 22.
24 WREGE, 135.

Á



137

„Uram, Uram“ mondáskor közé még betoldotta a „fáról és gyümölcsről11 
szóló logiont. Tehát eredetileg a logionok így kapcsolódtak össze: A-E; és 
valószínűleg már a kezdetektől eszkathológiai jelentéssel.25 Hogy ennek 
mi volt a célja, arra még később vissza fogunk téni e cikk folyamán. Most 
elég azt látni, hogy az eredeti két logion közé bekerült egy harmadik. 
Hogy ez mi módon történt, Mt. redaktiója, vagy már így találta forrásá
ban, vagy esetleg gyülekezetben hagyományozódott így, azt ma már elég 
nehéz eldönteni, sőt talán kimondhatjuk, már nem is lehet.

II. A „két út” képe a zsidó irodalomban a Itellenista-római idő
ben.

Amikor e kérdéssel elkezdünk foglalkozni, nem árt tisztázni a 
gyökereket, hogy honnan is ered ez a kép. Ez azért fontos, mert a bőséges 
anyagot valamilyen módon be kell határolni. Meg kell határozni a vizs
gálatunk szempontjából fontos forrásokat, hogy az aprólékos kidolgozás
ban ne vesszen el a lényeg. Ezzel persze nem azt akarom kifejezni, hogy 
az itt részletes tárgyalásra nem kerülő források kevésbé értékesek lenné
nek.

A „két út” képe, ha gyökereit tekintjük, nagyon régi. Megtalálható 
már az Ószövetségben (pl. Dt. 4,1, 30,19,26 Jer. 6,16, Zsolt. 1., 139,24, 
Péld. 2,13; 4,18k, stb.) Ebből adódóan a rabbinikus irodalomban is meg
találjuk az ehhez kapcsolódó párhuzamokat. A számtalan példa közül itt 
csak kettőt említek. Rabbi Johannán ben Zakkai: „...ha egy hús-vér királyt 
megyek meglátogatni, ennek haragja, ha haragszik rám, csak e világban 
hat; és ha megkötöz, ezek a kötelek csak e világban hatnak;...De lásd, ha a 
királyok királyát látogatom meg, a Legszentebbet -  áldott legyen - , az Ő 
haragja, ha haragszik rám, hat úgy a jelen, mint az eljövő világban,...ehhez 
kapcsolódik, hogy két utat ad nekem: az egyik az Éden kertjébe, a másik a

25 A 16-20-ig terjedő versek magukban zárt egészet képeznek. A 21-23 különbözik 
ettől úgy formálisan, mint tartalmilag (eiaekEDGETai-futurum, ev e k e m ) tt| ppepa - bizo
nyosan eszkathológiai értelmű. Mt. megpróbálta a 16-20-at olyan kulcsszavakkal, mint 
rtoietű, jcpcxprixerjco a következő versekhez kapcsolni. LUZ, 401. Luz megállapítását ki lehet 
még egészíteni azzal, hogy valószínűleg ugyan ezt a célt szolgálta a beiktatott 15. v. is 
(lásd 3.).

26 A deutoroniumban a zsidó népnek megígértetik, ha Isten törvényeit betartják, be
vonulhatnak Kánaán megszentelt földjére, elfoglalhatják a nekik Istentől megígért öröksé
get. A görög fordítás ezeket a szavakat (bevonulás, örökség) éppen úgy használja, mint az 
Újszövetség. A későbbiekben ugyan ezek a követelményeket állították azok elé, akik a 
Templomba kívántak bejutni (kultikus, morális előírások). SCHNACKENBURG, R., Die 
sittliche Botschaft des Neuen Testamenls, Max Hubner Verlag, München 1962, 7.



138

gyehennára vezet.” Rabbi Eliezer tanítványai mondják: „A mi rabbink az 
élet útját tanítja nekünk, hogy elnyerjük vele az örök életet.”27 De nem 
csak az Ószövetségben, ill. az ehhez kapcsolódó rabbinikus irodalomban 
találunk a kép eredetére példákat. Találkozunk ezzel a képpel a görög 
populárfilozófiában28 éppen úgy, mint a buddhista tradícióban.29 Ez utóbbi 
két forráskört tekintem írásom szempontjából „kevésbé lényegesnek”, így 
ezek magyarázatába nem kívánok részletesebben belefogni. Sokkal fonto
sabbnak érzem, hogy valóban csak a zsidó irodalomra szorítkozzam.

1. Salamon zsoltárai30
Ez a 18 költeményt magába foglaló gyűjtemény vizsgálatunk 

szempontjából azért válik érdekessé, mert egyrészt nyilvánvalóan, egy 
olyan tradícióban helyezkedik el, mely erősen kötődött az ószövetségi 
zsoltárokhoz, másrészt, mert az egész gyűjteményen keresztül jól nyomon 
követhető, ha nem is a két út képe (kivéve a XIV. zsoltárt), de az Istennek 
tetsző életvezetés feltétlenül. A gyűjtemény nagy valószínűséggel a Kr. e. 
1. évsz. közepén keletkezhetett. A keletkezési helyet illetően aligha meg
kérdőjelezhető, hogy Palesztinában, vagy esetleg Jeruzsálemben íródott. 
Hogy mennyire volt elterjedve Salamon zsoltárainak használata, arról 
biztosat nem lehet mondani, de az a tény, hogy a LXX-ba felvételre került 
arra enged következtetni, hogy Alexandriában használták ezeket a költe
ményeket és az is valószínű, hogy a szír egyházban is játszottak bizonyos 
szerepet ezek a zsoltárok. Feltűnő a gyűjtemény óvó, reflektáló, tanító és 
vigasztaló hangvétele, ami arra enged következtetni, hogy ezeknek a 
zsoltároknak a Sitz im Leben-je az oktatásban és parainesisben volt.31 A 
szerző (vagy esetleg szerzők) kiléte ismeretlen.

Tartalmilag két fő gondolat különböztethető meg egészen világo
san: Isten igazságossága és a kapcsolat istentelenek és kegyesek között. E 
két gondolatkör gyakran összemosódik, úgy, hogy egy valódi theodicea

27FIEBIG, 144.
28 Itt is számos példára utalhatunk, melyeknek a tartalma egészen eltérő lehet. A két 

út, a Hegyi Beszéd két útjához hasonlóan, utalhat két életútra, melyekből az egyik a 
KaKia-hoz vezet, a másik az (xpecnrr -̂hez. De ez a két út jelölhet csupán két különböző 
lehetőséget, ahol mind kettő egy cél felé vezet. Ezen kívül meg kell még jegyezni, hogy az 
alvilágban is két út létezik, amiből az egyik -  a jobboldali -  a yopcx; eixiefkov-hoz vezet, 
míg a másik -  a bal -  az <xSiKo<;-ok közé. TWNT 5, 42.

29 NIEDERWIMMER, K„ Die Didache, Göttingen 1993, 84.
30 Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Bd.IV/2 Gütersloh 1977. A 

teljes szöveghez a bevezetést használtam fel (55-61.), a XIV. költemény fordítása pedig a 
91k.-n található. E mellett a görög szöveget is figyelembe vettem (LXX).

31 NIEBUHR, K.-W., Gesetz und Parünese (WUNT 2. Reihe 28) J.C.B. Mohr 
Tübingen 1987, 223.
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bontakozik ki belőlük. A költemények teljes mértékben a retribúció taná
nak (Vergeltungslehre) tradíciójához kapcsolódnak. Ha mindez a jelen 
életben nem is látszik, soha nem kérdőjeleződik meg Isten végidőbeli igaz 
ítélete. Ennek az általános tartalmi áttekintésnek teljes mértékben megfe
lel a számunkra most különösen is érdekes XIV. zsoltár, mely miután 
leírja, egy hálaadó ének keretén belül, hogy Isten hű azokhoz: „akik az O 
parancsolatainak igazságában járnak...akik törvényei szerint örökké élnek, 
ők Isten kedves kertje és az élet fái....mivel Isten része és öröksége Izra
el.”32 Szól -  sokkal kevésbé kifejtve -  a bűnösökről, akik megszegik a 
törvényt, az ő sorsuk is legalább annyira bizonyos, mint a hívőké, „mert 
az ember útjai ismertek előtte (mármint Isten előtt), és a szív kamráit is
meri Ő, még mielőtt azok lettek volna” (XIV,8).33

2. Ezsdrás 4. könyve34
A 4. Ezsdrás könyve szerzőjéről nem sokat tudunk. Annyi bizo

nyos, hogy a zsidóság egy „kegyes” csoportjához tartozott, aki kora prob
lémáinak megoldását egy apokaliptikus gondolat keretén belül kívánta 
feloldani és minden reménységét egy eljövendő Isten Országába vetette. 
Hogy mikor keletkezett a mű, arról folynak a viták. Maga a szerző köny
vében úgy jelöli meg magát, mint aki a babiloni fogság idején Babilonban 
élt (III, 1). Ez az időmeghatározás már csak azért sem lehet pontos, mivel a 
történelmi Ezsdrás az Ezsd.7,1-10 szerint a perzsa időkben élt. Legna
gyobb valószínűséggel ez az irat ugyan arra a korra tehető, mint Máté 
evangéliuma, tehát a Kr. u. 1. sz.-ra, helyét tekintve pedig valószínűleg 
Palesztinában keletkezhetett. Több fordításban marad fenn (latin, szír, 
arab stb.), melyek egy elveszett görög eredetihez nyúlnak vissza.

A könyv fő témája annak a szituációnak a magyarázata, amit a 
zsidóság Kr. u. 70-ben élt át: „Izrael a pusztulásra jutott, Jeruzsálem rom
má lett, Sión nincs többé. Miért hagyja mindezt Isten, miért nem fordít 
kiválasztott népe sorsán? Hol marad az ígéret, amit a kiválasztott nép ka
pott (111,28-36; V,28-30; VI, 54-59)? Bizonyosan vétkezett a kiválasztott 
nép (111,25.34; IV,24; VIII,lók), de nem többet, mint a többi népek, aki1, 
ennek ellenére, jólétben és békében élnek (111,29-36).”35 Ezsdrás kérdései

32 Vö. 2-5 w .
33 Oxi oőoi avOpcontűv yvoxttoü. evawnov oívtod 8ux tkxvtck;, Kai xi^iieia Kapöiaq em 

axaxai rcpo xov yeveaxai (8. v).
34 Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Bd. V/4. Gütersloh 1981. Be

vezetés 301-309.
35 Jüd. Schriften..., 302.
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re több vízióban kap választ Uriel angyaltól. Témánk szempontjából 
részletesebb elemzést igényel a 3. vízió.

„Ha azonban a világ miattunk teremtetett, miért nem foglalhatjuk 
el azt, mint örökségünket?”36 -  kérdezi Ezsdrás az angyaltól a VI,59-ben. 
Erre a kérdésre válaszol Uriel a 3. vízióban. Az angyal válasza két hason
lattal kezdődik. Az elsőben egy végtelen nagy tengerről beszél, amelyhez 
csak egy folyó vezet, a másik kép egy városról szól: „(6) Még egy másik 
hasonlat: Egy város a pusztába építtetett és telve van mindenféle javakkal. 
(7) A bejárata azonban keskeny és egy szakadék felett vezet, ahol jobbra 
lángok, balra pedig mély víz van. (8) Csak egy keskeny ösvény vezet át e 
kettő között, a tűz és víz között, amely olyan keskeny, hogy csak egy em
ber járhat rajta....(11) Valóban miattatok teremtettem a világot. De azzal, 
hogy Ádám megszegte a parancsolatomat, minden teremtett dolog meg
ítéltetett: (12) így a bejutás ebbe a világba ...szenvedésekkel teli, ne
héz... veszélyekkel teli. (13) A nagyobb világba vezető útak szélesek és 
biztonságosak és a halhatatlanság gyümölcseit hozzák. (14) Ha tehát az 
élők nem ezen a keskeny és szükségekkel teli [ösvényen] járnak, úgy nem 
nyerik el, ami számukra megőriztetett.(15)...Miért izgat tehát, hogy fialan
dó vagy?”37 Az oktatás végén Ezsdrásnak be kell látnia, hogy csak keve
sen fognak bejutni ebbe a második világba, de ez Isten terve, hiszen e 
kevesekért teremtette az eljövendő világot.

3. Aser testamentuma38
Ez a könyv a XII patriarcha testamentumának egyik darabja. Ez a 

gyűjtemény mindenekelőtt Jákob búcsújához kapcsolódik (Gen.49,27- 
50,26), de inspiráló hatással volt rá a Dtn.33-ban szereplő mózesi áldás is. 
A könyv mai formájában minden kétséget kizáróan keresztyén, de ez a 
keresztyén „felszín” minden nehézség nélkül eltávolítható az eredeti szö
vegről, melyből kiderül, hogy a XII patriarcha testamentuma zsidó irat. A 
keresztyénség által meghatározott szövegrészek egyértelműen mutatják, 
hogy azok Jeruzsálem pusztulása után keletkeztek, de az is jól látható, 
hogy nem közvetlenül a város pusztulása után íródtak, mivel nyelvileg a 
jánosi irodalom elterjedésével állnak kapcsolatban (legkorábban a II. évsz. 
kezdetén volt ez lehetséges). Ez azt jelenti, hogy ebben az időben már egy 
elég jelentős keresztyén irodalom állt rendelkezésre. A kiegészítés

36 Jüd. Schriften..., 341.
37 u.o., 342k.
38 Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Bd. III/l (Die Testamente dér 

zwölf Patriarchen) Gütersloh 1980. Bevezetés 21 kk.
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krisztológiai kijelentései, mint azt Jervell megállapítja,39 Mt-ra emlékez
tetnek, de semmi esetre sem közvetlenül mátéiak. Hogy hol keletkezhettek 
ezek a kiegészítések, arra megint csak a nyelvből lehet következtetni. A 
hellenisztikus zsidóságra utal a szemitikus jellegű görög nyelvhasználat, 
de ugyan ezt támasztja alá a szeretetparancs értelmezése is, melynek leg
közelebbi paralleljét ugyancsak a hellenista zsidó irodalomban találhatjuk 
meg (4. Makk., Arist., JosAs, Philo). Ha geográfiailag akarjuk a keletke
zési helyet meghatározni, úgy az egyiptomi Alexandria jöhet szóba. Jólle
het, az alapszöveg írója teológiailag egy hellenista zsinagógához kapcso
lódott, művében mégis, az egész Izraelhez szólás igényével lép fel, 
másrészről címzettjének is kizárólag Izrael tekinti, nincs az iratnak 
missziói célja.

Az irodalmi forma „testamentum” csupán keretet szolgáltat kü
lönböző, más jellegű tradíciók felhasználásához: haggadikus tradíció -  
mint az etikai oktatás példája -, parainesis, zsinagógái homiliák, 
apokaliptikus tardícióanyag stb. E sokszínű irodalmi anyagban, Aser 
testamentuma külön helyet foglal el, mivel míg a többi testamentumban a 
múltra való visszatekintés többé kevésbbé részletesen kifejtett és egy 
parainetikus kulcsszóhoz szabott, addig az AsTest-ban az élettörténet 
kifejtése egyetlen mondatra szorítkozik (5,4). Az AsTest.-ban, (1,3-6,6) 
tanítás formájában megjelenő zárt gondolatmenet, az ember döntéseiről és 
azok etikai konfliktusáról beszél. Úgy tűnink, hogy itt egy szekunder, egy 
önmagában zárt tanítás került feldolgozásra.40 Tehát a két útról szóló 
tanításra ez esetben is (akárcsak Mt-nál) úgy tekinthetünk, mint egy adott 
tradícióra, melyet a szerző készen kapott, és dolgozott fel. „(3) Két utat 
adott Isten az ember fiainak41 és két (jó) tanácsot és két cselekvéstípust és 
két [életjmódot és két célt. (4) Ezért minden kétszeres: és az egyik, 
[mindig] a másikkal szemben áll. (5) Két út van: a jóé és a rosszé...”42 Ami 
a szöveg igazi érdekességét adja az a két út képét követő rész. Itt a két 
úton járók magatartását írja le a szerző. Ami meglepő, hogy sokkal 
enyhébben fogalmaz, mint mondjuk a Hegyi Beszéd, etikájában feltűnik 
már a tapasztalat, miszerint a jó úton járók is, -  annak ellenére, hogy már 
a ,jó útra tértek” -  még vétkezhetnek, a különbség a rossz úton járókkal 
szemben, hogy „Ha ő vétkezik (mármint a jó lélek), megbánja azon 
nyomban” (1,6). Ezzel szemben a rosszaknak minden cselekedetük rossz,

39 Jüd. Schriften..., 24. o. lábjegyzet: JERVELL, J., Ein Interpolator inlerpreliert, 
(BZNW 36), 1969, 56k.

40NIEBUHR, 145k.
41 oöcx; eőcoKEv o öecx; tok; diók; tcov avOpcoTccűv, a görög szöveghez vö. DENIS, A.- 

M., Concordance greque des Pseudépigraphes d ’Acient Testament (szószedet oSck;), 
Louvain-la-Neuve, 1987.

42 Jüd. Schriften..., 113.
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szemben a rosszaknak minden cselekedetük rossz, még akkor is, ha az 
szeretet, vagy ha éppen könyörületesség a szegényen.43 Ugyan akkor a jó 
emberek „sokan akik a gonoszokat megölik, két dolgot tesznek: egy jó 
cselekedetet egy rossz által. Az egész azonban jó, mivel az, aki a rosszat 
kiirtja, eltörli azt” (IV,2). Mint ez a pár példa is jól mutatja az irat keletke
zésekor annak írója beleütközik az etika nagy dilemmájába, miszerint, 
etikailag nem minden helyzet ítélhető meg egyértelműen. De ami ugyan
csak figyelemreméltó az irat tartalmában, hogy soha nem válik az etikai 
kettősség (jó-rossz, fény-sötétség) kozmikus, vagy kozmológiai dualiz
mussá, hanem mindig az emberre és az ő cselekedetére szorítkozik.44 45

4. Abrahám testamentumé
Ábrahám testamentuma Abrahám halálát mondja el egy 

legendáris, kidíszített formában. A szöveg két recenzióban és azok válto
zataiban, görögül maradt fenn. E két recenzió közül egyik sem tekinthető 
a másik eredetijének. A két görög szövegrecenzió mellett az iratnak van 
egy román nyelven hagyományozódott változata, mely tartalmilag a két 
görög verzió között foglal helyet. A szöveg szoros rokonságban áll a 
rabbinikus szövegekkel, ami a tartalmát illeti, formailag pedig a XII 
pátriarcha testamentumához áll közel. Keletkezési ideje az iratnak felté
telezhetően a Kr. u. I. vagy II. évsz., a testamentum keletkezési helyének 
megállapításában egyedül a nyelvi sajátosságokra támaszkodhatunk. Eb
ből adódóan, mint keletkezési hely Egyiptom, vagy Palesztina jöhetnek 
számításba. Egyiptomra utalnak bizonyos vallástörténeti paralellek, de 
sehol nem lehet nyomonkövetni, hogy Palesztinát a szerző, mint egy ide
gen országot szemlélné. A fokozott érdeklődés Mamré tölgyese iránt, 
viszont palesztinai eredetre utal. Ábrahám testamentuma, bizonyosan zsi
dó irat volt, még akkor is, ha egyes szöveghelyeken egyértelműen bizo
nyítható a keresztyén kezek munkája (pl. mindkét recenzió végén).

Tartalmát tekintve az irat a halál problémájával való szembesülés
ről szól. Ábrahámért eljön a halál angyala, de nincs hatalma felette, mivel 
Ábrahámnak még rengeteg kérdése van a halállal kapcsolatban és mint az 
a rabbinikus tradícióból kiderül, amíg valaki a törvény tanulmányozásával 
foglalkozik, a halál angyalának nincs hatalma felette. Később a XIII. rész
ben előjön a mérleg képe is a történetben, ami ugyan már az Ószövetség

43 Vö. 11,4-8 114. o. érdekes, hogy itt is egy cselekedet, ami jónak tűnik negatív érté
kelést kap, akárcsak a Hegyi Beszédben.

44N1EBUHR, 147.
45 Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Bd. 111/2. Gütersloh 1980. Be

vezetés: 195-201.
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ben is meg-meg jelenik, de mégis egyiptomi hatásra enged következtet
ni.46 Összességében elmondhatjuk, hogy az Ábrahám testamentuma szá
mos érintkezést mutat a környezetével, de ennek ellenére egy karakteré
ben zsidó irat, mely az idegen elemeket ugyan felvette anyagába, de fel is 
dolgozta azokat. Összefoglalásként hadd álljon itt Francis Schmidt véle
ménye: A legkésőbbi példánya (Bezeugung) az iratnak egy kopt kézirat, 
mely ma Kölnben található, ez az 5. évszázadból származik. Ezzel meg
adható a terminus ad quem. Schmidt a B verziót tekinti az idősebbnek. 
Szerinte az a Kr. u. 1. évsz-ban keletkezett és az esszénus iratok körébe 
tartozott, mint ennek a csoportnak egy missziói irata. Az eredeti nyelve 
héber volt és keletkezési helye Palesztina. Ezt a B recenziót dolgozták át 
később Egyiptomban.47

Az A recenzióban a XI. részben, a B recenzióban a VIII. részben 
tűnik fel a „két kapu” képe. Emellett az A változatban megjelenik a „két 
út” képe is. A képek önmagukért beszélnek. Elsőként az B verziót tekint
sük meg részletesebben, mely a fentiek szerint a régebbi formája e szö
vegnek. Itt csupán a két kapu tűnik fel, melyek közül az egyik kicsi, a 
másik nagy, az egyik az életre, a másik a kárhozatra vezet. A két kapu 
között egy trónon foglal helyet, az ítélőbíró Ádám (!). Akit „azért ültetett 
e helyre [Isten], hogy minden lelket lásson, aki testéből lett, mivel minde
gyik tőle származik. Ha sírni látod, abból megtudhatod, hogy a sok lelket 
látja, akik a kárhozatra vezettetnek. Ha nevetni látod, akkor azt a kevés 
lelket nézi, akik az életre vezettetnek. Látod mennyivel többet sír, mint 
nevet? Mert az emberek nagyobbik részére tekint, akik a széles kapun 
keresztül a kárhozatra vezettetnek,...”48

Az A recenzió még több érdekességet tartogat számunkra. A ka
puk képe mellett feltűnnek az utak képei. „Ábrahám ott két utat látott. Az 
egyik szűk volt és keskeny, a másik széles és tágas. És látott ott két kaput, 
az egyik széles megfelelően a széles útnak, a másik keskeny, megfelelően 
a keskeny útnak. A két ottani kapun kívül láttam egy embert egy aranyo
zott trónon ülni. A kinézete félelmes volt, mint az Úré. És sok lelket lát
tam, akik az angyalok által a széles kapun keresztül vezettetek, és láttam 
kevesebb másik lelkeket, akiket az angyalok a szűk kapun át vittek.”49

46 A B recenzió XI. részében Henoch úgy tűnik fel, mint írnok, Ábel pedig, mint bí
ró. Ez az ítélet-ábrázolás is emlékeztet az egyiptomi elképzelésre a túlvilági ítéletről. Jüd. 
Schriften..., 197.

47 Jüd. Schriften..., 200.
48 Jüd. Schriften..., 229.
49 Jüd. Schriften..., 228.
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Arai igazán döbbenetessé teszi a párhuzamot Mt.-val, az a szó 
szerinti egyezés: Kai eiSev ekei o Aflpaap 8uo oSouq r\ pia o8o<; aiEvp 
Kai T£0>.ippEvr|, r| 8e EiEpa nXaiEia Kai E'opuympoq.50 Éppen az Ábrahám 
testamentumához kapcsolódó adatok hiányossága miatt elég nehéz annak 
a megválaszolása, hogy miként került bele ebbe az iratba a mátéi szöveg, 
vagy ugyan az a tradíció, amit Mt. is felhasznált. Számomra -  felhasznál
va Schmidt tézisét -  nagyon is elképzelhetőnek tűnik, hogy a régebbi B 
verzió egyiptomi átdolgozásakor a Mt. által felhasznált tradíció, vagy 
maga a Máté evangéliuma, már Egyiptomban ismert lehetett keresztyén 
körökben, akik a testamentumot „krisztianizálták”. Ezen kívül erre a kö
vetkeztetésre juthatunk, ha a bűnkatalógusokat áttekintjük, melyek a két út 
képe után állnak. „Mint tipikus bűnt említi az A verzió: rablógyilkosságot, 
hűtlenséget és lopást. A B recenzió hozzájuk kapcsolja még a házasságtö
rést, rágalmazást és gyilkosságot. Mindezek a bűnök a parainetikus bűn
katalógusok gyakran emlegetett cselekedeteihez tartoznak, amelyek 
összeállítása, egy alapvetően Isten ellenes életmódot jellemez.”51 Tehát itt 
teljes joggal beszélhetünk parainesisről, melyhez a két út kép jól illett.

5. A qumráni iratok dualizmusa
Ha a qumráni iratok teljességére nem is terjedhet ki e cikk keretén 

belül a figyelmünk, egy szöveget akkor is részletesen meg kell vizsgál
nunk: a „két-lélek tan” locus classikusát, 1QS III, 13-IV,26-ot.52

Ha az 1QS keletkezési ideje után kérdezünk, csak körülbelüli 
válaszok adhatók erre a kérdésre. A terminus ante quem az irat paleográfi
ai vizsgálatából adható meg: a Kr.e. 2. sz. vége, ill. 1. évsz. eleje. A ter
minus post quem-re nyelvi sajátosságok utalnak, így az a Kr. e. 3. évsz. 
végére, ill. a 2. évsz. elejére tehető.53 De maga a „két lélek tan” gyökereit 
tekintve bizonyosan korábbi, mint maga az irat. Ez egyértelművé válik a 
szövegből. Az 1QS 111,24 az él jiszráél nevet alkalmazza Istenre, ami

50 DENIS, a oStx; szócikkben.
51NIEBUHR, 197.
52 Témánkhoz kapcsolódik még, egy nemrégiben közzétett töredék is, a 4Q473. (in J. 

Vanderkam /ed./, Qumran Cave 4. XVII: Parabiblical Texts, Part 3 /DJD 22/, Oxford 
1996, 289-294.) Ennek érdekessége, hogy a „két út” képe konkrétan feltűnik benne. Külön 
azért nem foglalkozom ezzel a szöveggel, mert tendenciájában ugyan azt fejezi ki, mint a 
„két lélek tan”. Ugyan erre a megállapításra jut Vermes Géza is, A qumráni közösség és a 
holt-tengeri tekercsek története című könyvében (Osiris, Budapest, 1998. 89.) Az ő fordí
tásában így hangzik ez a szövegtöredék: „...Ő pedig két utat helyezett [eléd], az egyik a 
j[ó, a másik pedig a rossz].”

53 LÁNGÉ, A., Weisheit und Prádestination, E.J. Brill Leiden-New York-Köln, 
1995, 130.
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egyébként kizárólag a nem esszénus iratokban szerepel. A „két lélek tan”- 
ban nem kerülnek tárgyalásra olyan centrális témái az esszénusoknak, 
mint a Tóra betöltésének kérdése, jóllehet éppen itt az erkölcs- és bűnka
talógusban, amelyek a két lélek világban való etikai manifesztációit írják 
le, meglenne a helye. A „két lélek tan”-ban ugyan az igazak résztvétele a 
szövetségben predestinálva van, de e predestináció megvalósulása majd 
csak az eszkhatonban történik meg.54 *

Magának a szövegnek a következő a felépítése: Felirat (111,13-15), 
teremtéshimnusz (111,15-18), a két lélek jellegzetességei (III, 18-IV, 1), 
„útjuk a világban” /erkölcs és bűn/ (IV,2-14), az emberek cselekedetei a 
két léleknek megfelelően és a számonkérés (Heimsuchung) (IV, 15-18. 18- 
23), zárás (IV,23-26). A szöveg felépítése a teremtésteológiából indul ki, 
mint ezt a bevezetés után álló teremtéshimnusz mutatja. A későbbiekben 
az eszkhatológiai horizont kerül előtérbe. Ebben a teremtésteológiai- 
eszkhatológiai keretben mégis az antropológián van a fő hangsúly. Ami 
számunkra igazán érdekes, az a predestinációtan megjelenése a szöveg
ben. Isten az embert „uralkodni teremtette a világ felett és két lelket he
lyezett belé, hogy azokban járjon hazatérésének (Heimsuchung) időpont
jáig” (III, 17k).ss Tehát az emberben megvan úgy a jó pólus, mint a rossz, 
hogy mégis melyik lélekhez tartozik, azt valamelyik túlsúlya határozza 
meg, de egyik sem szűnik meg véglegesen. Ilyetén módon, az etikai dua
lizmus, ami az emberek cselekedeteit meghatározza, összefonódik egy 
kozmikus dualizmussal, mivel a teremtésben a jó és a rossz küzdenek 
egymással, úgy az emberen belül, mint rajta kívül. E teremtésteológiai 
gondolat hátterében nem az iráni vallás áll -  mint azt sokan feltételezték -  
hanem a korai zsidó bölcsességirodalomnak a Gen.l,4-en alapuló „rend”- 
gondolata (Ordnungs-denken)56. A szövegben ez konkrétan úgy jelenik 
meg, „ha az ember erkölcsísége a téma, etikai szótárat, ha azomban a 
szellemi erők kerülnek megszólításra, a kozmológiai szótárat alkalmazza 
az irat.”57 De ami talán még ennél is fontosabb, hogy ez a kozmológiai 
dualizmus soha nem lépi túl az „angyalok szintjét”, ami azt jelenti, hogy 
mind a jó, mind a rossz erők felett Isten az Úr, mint azok teremtője. Az 
eszkathológiai végkifejletben a gonosz angyalok végérvényesen legyőzet- 
nek, úgy hogy „nem lesz többé gonosz” és „hozzájuk (fény fiaihoz) fog 
tartozni Ádám dicsősége.” (IV,23). A tanítói írás a világ probléma- 
horizontjáról pillantását ismét Isten bölcsességére irányítja, ahol a „ket

54

55

56

57

LÁNGÉ, 127k.
LÁNGÉ, 138.
BRANDENBURGER, E „ .
LÁNGÉ, 156.

,Das Bőse”, in ThStud. 132 (1986), 41.
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tős” világ feszültségének rejtélye megoldásához érkezik58: „Isten az Ő 
dicsőségének, bölcsességének és tudásának titkában a gonosz létezésének 
egy véget rendelt” (IV, 18).

E rövid áttekintése a zsidó irodalomnak, tekintettel a „két út” ké
pére azt a célt kívánta szolgálni, hogy általa tisztábban lássuk a hátteret, 
amelyből, a mátéi két út kiemelkedik teológiai mondanivalójával. A fen
tebbi példák jól mutatják, hogy a kép használata elterjedt volt, mint a két 
szembenálló etikai magatartás ábrázolása, vagy éppen a két szembenálló 
kozmikus hatalomé. Amióta létezik egy a jövőben történő isteni döntésbe 
és Isten dicsőségének jövőbeli megjelenésébe vetett hit, azóta foglalkoz
tak a vezetők, apokaliptikusok és írástudók azzal a kérdéssel, hogy mi
képpen lehet a jövőbeli világból való „részesedést” biztosítani, ki fog tud
ni bejutni és ki nem.59 Ami mindenhol jól megfigyelhető közös, az az 
eszkathológiai kifejlet. Ez az elképzelés ahhoz a Dt-ból származó nézet
hez kapcsolódik, hogy az Isten országába való bejutás bizonyos kötele
zettségekhez van kötve. Az apokaliptika tehát, egy második Kánaánba 
való bevonulást helyez kilátásba.60 Az iratok célja mindig a parainezis 
mely az olvasót etikusabb életvitelre kívánja bírni, ill. a teodicea kérdését 
próbálja megválaszolni.

III. Hová vezet Máté két útja?

Térjünk vissza most kiindulási pontunkhoz Mt. 7,13-23-hoz. Mint 
az első részben megmutattam a szinoptikus evangéliumokban szerintem a 
kapu képe és az „Uram, Uram” mondáskor összetartoznak. Ami mégis 
eltérő, hogy Mt. egy kapu helyett kettőről szól, a képet kiegészíti az 
„utakkal” és a két motívum közé betold egy máshonnan származó logiont 
a fáról és gyümölcsről. Ami talán még érdekesebb, hogy az egész újszö
vetségben, csupán még egy könyvben tűnik fel a két út képe, a 2.Péter 
levélben (2,15kk), egyéb helyeken csak egy útról szól az újszövetség (Act. 
2,28; 9,2; 13,10; 16,17; 18,25k; l.Kor, 4,17), sőt maga Mt. is (Mt.3,3; 
21,32; 22,16). Ezen kívül az is egy külön tradíció felvételét támasztja alá 
Mt-nál -  amint már fentebb említettük -, hogy csupán az 7,13k-ben 3 
hapax legomenont találunk (ntarax;, eopoxtopcx;, TE0A.ipp.evoq), tehát Mt. 
nem a saját szavait használja, hanem egy tradícióét. E megállapítás mellett

58 BRANDENBURGER, 42k.
59 WINDISCH, H., „Die Sprüche vöm Eingehen in das Reich Gottes”, in ZNW 27 

(1928), 176.
60 WINDISCH, „Die Sprüche”, 178.
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szól az is, hogy a két kapu képe -  mint azt a korabeli zsidó iratok áttekin
tése is mutatja elég ritka a zsidó irodalomban, viszont annál gyakoribb a 
két út említése. így valószínű, hogy a két kapuról szóló kép tartozott a Lk- 
csal közös tradícióhoz, amely az út képéhez kapcsolódott.61

Amint a fentebbi példák mutatják, a tradíciónak megvolt a helye a 
zsidó gondolkodásban. Gyökereit pedig, már az ószövetségben megleljük 
(pl. Dt. 4,1; 30,19; Jer.6,16; Zsolt.1., 139,24; Péld.2,13, 4,18k), mégpedig 
mindig úgy, hogy a két „út” egymás mellett szerepel. A kép alkalmazása, 
mint ugyancsk a fentebbi példákból kiderül, egészen eltérő lehet (többek 
között: parainézis, apokaliptika, teremtésteológia, predestináció, bölcses
ségirodalom). Hogy Mt-nál milyen szerepet tölt be, azt az evangéliumban 
elfoglalt helyéből és a felhasználás módjából állapíthatjuk meg.

Mt. nem hagyja el a zsidó gyökereket. De némely elemeket a tra
dícióból egyszerűen elhagy (pl. kozmikus dualizmus, a teodicea kérdése), 
más elemeket pedig átdolgoz.

Nála is szóhoz jut a predestinációtan, ezt támasztja alá a fáról és 
gyümölcsről szóló kép is. A fa és gyümölcs képe az egyetlen hely a Hegyi 
Beszéden belül, amelyben ellentétben áll ethos és etika, erkölcs és tör
vény, mivel csak az a fa képes jó gyümölcsöt hozni, mely maga is jó; tehát 
minden etika felesleges, ha az ethos rossz és minden törvény felesleges, 
ha az erkölcs rossz.62 De ez a predestináció tan nem ugyanazt fejezi ki Mt- 
nál, mint a zsidó iratokban. Tompul a predestinaciós él, hangsúlytalanná 
válik, hogy ki melyik csoporthoz tartozik ebben a világban, már csak azért 
is, mivel ez eldönthetetlen (vö. a záróképet, ahol a Jézus nevéről való bi
zonyságtétel -  gyógyítás, ördögűzés az Ő nevében - , mely ugyancsak a 
Mt. ev. szerint (10,32)63 azt jelentené, hogy mellettük fog szólni Jézus az 
Atya előtt, nem biztosíték arra nézve, hogy ez valóban így is fog történni). 
Ugyan ez a bizonytalanság tükröződik a betoldott Keresztelő idézetben is 
(7,19). Nem véletlen, hogy Mt. itt is felhasználja e képet. Olvasói számára

61 Ennek a fejlődésnek éppen a fordítottját figyelhetjük meg az Ábrahám testamen
tuma esetében, ahol a régebbi B recenzió csak a két kaput említi, mig a későbbi A recenzi
óban feltűnik már a két út képe is. Sőt a „főszerepet” is átveszi.

62 WINDISCH, Dér Sinn dér Bergpredigt, 64.
63 A Mt 10-ben" átvett forrás sok tekintetben közel áll a Hegyi Beszéd záróképéhez. 

Egyedi Mt-nál (10,32kk), hogy Jézus, mint ügyvéd tűnik fel az utolsó ítéletkor és nem 
mint bíró, vagy Emberfia. A Lk-i verzióban (12,8-9) ezzel szemben, mint Emberfia tűnik 
fel, aki az Isten angyalaival, mint isteni bírósággal szemben áll. A Mt.l0,32k. pár. és a 
Mt.7,21-23 közötti rokonságot messzemenőkig alátámasztja, a 2.Kel. 3-4-ben idézett 
sajátos mondástradíciója (Spruchtradition). Ebből adódóan a kérdésre, hogy milyen forrá
sok állnak a Mt.7,21-23 hátterében, azt a választ lehet adni, hogy a logionok, mint Mt. 
10,32k. pár.; Mk,8,38. pár. rokonságban vannak vele, de nem mondható, hogy azokat, mint 
forrásokat használta fel a Mt.7,21-23. Vö. BETZ, „Eine Episode”, lók. 21.
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rögtön eszébe kellett, hogy jusson az a szövegkörnyezet, ahol ezek a sza
vak elhangoztak, miszerint nem jelent biztosítékot, hogy „Abrahám az 
atyánk” (3,9), mint ahogy az sem, hogy „a te nevedben gyógyítottunk stb” 
(7,22)64. Tehát inkább parainesisről beszélhetünk ebben az esetben, mint 
predestinatióról.

A cselekedetek szerinti elbírálás is megőrzi jelentőségét, úgy, 
hogy az utolsó szó joga megmarad Jézusnak, mint legfőbb bírának és lé
nyegtelenné válik, hogy az emberek mit gondoltak egy cselekedetről. A 
gyülekezeti tag feladata a keskeny úton járás. Hogy ez mit jelent, azt maga 
a Hegyi Beszéd mondja el! „Ezek a fordulatok arra akarnak utalni, hogy 
az ember cselekedeteinek értékes, vagy értéktelen volta, nem magától a 
cselekedettől függ, hanem értékelését abban az összefüggésben nyeri el, 
hogy hogyan viszonyult a cselekedetek teljességének irányultsága Isten 
akaratához, mint mércéhez.”65

Ilyen életvezetéssel juthat el az ember Isten Országába. Ehhez a 
PaaiAeia-hoz két előképet feltétlenül meg kell említeni, a szent országot, 
ahova hagyja Isten a népét bevonulni, ha az engedelmes volt; és a kultuszi 
gyülekezetek melybe csak az léphetett be, aki a szent hely követelményei
nek, ez jelen esetben a Templom, vagy a szent város, eleget tett. Az evan
géliumi paaiAeux tehát a szent föld feletti ószövetségi uralomból és Isten
nek az Ő templomában szolgáló gyülekezetnek az ószövetségi ideáljából 
fejlődött ki.66

Hová vezet Mt. két útja? Mint azt az újszövetség egyébb helyei 
mutatják, ahol az út képe feltűnik -  Péter 2. levelétől eltekintve - , csupán 
egy út jelenik meg, a dualizmus eltűnik, ill. a széles kapu képének szere
pét a keresztyénséggel ellenségesen felépő világ veszi át. Ma a világ nem 
feltétlenül ellenséges a keresztyénséggel szemben, de rá kell ébrednünk, 
hogy a „nép egyház” álomnak vége lett, ilyeténformán helyzetünk sok 
hasonlóságot hordoz a mátéi egyházzal. A szekularizáció folyamata a mai 
Európában feltartóztathatatlanul érezhető, ez nem jelenti a keresztyén 
egyház pusztulását, inkább sarkall a reménységre, hogy mint „kisebbségi 
egyház”, letehetjük a világnak feltétlenül megfelelés terhét és visszatér
hetünk a Hegyi Beszéd követelményeinek követéséhez. Ezzel kell szem
besítenünk úgy a világot, mint saját magunkat. „Senki nem mondhatja, 
látva a Hegyi Beszéd követelményeit, hogy ne lenne szüksége a megtérés

64 BRANDENBURGER, „Das Bőse”, 32k.
65 NIEBUHR, 157. És ez nem csak a Hegyi Beszéd esetében igaz, hanem mindegyik 

fentebb megemlített zsidó irat esetében is.
66 WINDISCH, „Die Sprüche”, 187.
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re és bűneinek megbocsátására.”67 Mt. útja a misszióhoz vezeti a mai ke
resztyén egyházat, ahogy ezt a logioncsoport elhelyezkedése is mutatja a 
Hegyi Beszéden belül.68 A két úton járók megkülönböztetése ebben a vi
lágban lehetetlen. Mindenki számára nyitott a lehetőség egyik útról a má
sikra térni, az egyén felelőssége válik fontossá és nem a predestinatió. Ez 
megfelel abszolút mértékben a „két út” tradíciótörténetének is. Mivel en
nek a tradíciónak zsidóságon belüli Sitz im Leben-je a megújulási moz
galmaknál keresendő, mint azok szabálykönyve.69

67 STUHLMACHER, P., „Jesu vollkommenes Gesetz dér Freiheit”, in ZThK 41/79 
(1982;, 307.

68 A Hegyi Beszéd egészen a záróképig a Jézus-tanítványok missziói tevékenységé
vel foglalkozik, a záróképben a própfétai és csodatettek nem veszítik el ugyan értéküket, 
de alárendelődnek az isteni akarat betöltésének. BURCHARD, Ch., „Versuch, das Thema 
dér Bergpredigt zu fínden”, in Jesus Christus in Historie und Theologie (Festschrift fúr H. 
Conzelmann), J.C.B. Mohr Tübingen 1975, 430.

69 NIEDERWIMMER, 85kk.
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