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Az üzenet megértéséhez elengedhetetlen masz-
szóra Mózes második könyvében

A könyv első masszórája1 a ‘tAmv. ‹hL,aeªw> -ra 
vonatkozik a circellus szerint: r˜wtb y™, vagyis 
a ‘tAmv. hL,aeªw> tízszer fordul elő a Héber Biblia 
Tóra szakaszában.2 Ezt a tíz helyet felsorolja a 
legújabb kutatás irodalma is.3 Vizsgáljuk meg, 
hogy milyen egység része a köny! A Lenin- 
grádi kódex is tartalmazza azt a jelet a könyv 
kezdetén (s‡), mely jelzi a palesztinai beosztás 

határát:4 . A jelnek 
megvan a szakirodalomban az értelmezése, 
mely szerint a  ‡a s tetején nem mindig pá-
zér, hanem estleg csak valamilyen díszítés.5  

1    Elliger, K. – Rudolph, W. (Eds.): Biblia Hebrai-
ca Stuttgartensia, quae ante ac operantibus Alt, A.... 
ed. Kittel, R., adjuvantibus Bardtke, H.... ed., Tex-
tum Masoreticum curavit Rüger, H. P., Masoram 
elaboravit Weil, G. E., Editio quinta emendata opera 
Schenker, A., Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 
1997, 86.

2   Kelley, P. H. – Mynatt, D. S. – Crawford, T. G.: 
The Masorah of Biblia Hebraica Stuttgartensia, Intro-
duction and Annotated Glossary, Grand Rapids, MI 
[etc.], Eerdmans, 1998, 87, 111.

3   URL: http://www.mgketer.org/mikra/1/1/1/mg/70. 
Utolsó letöltés: 2017. nov. 29.; Mandelkern, S.: Vete-
ris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae, 
Tel-Aviv, Sumptibus Schocken Hierosolymis, MCM-
LXXVIII, 1285.

4   URL: http://www.seforimonline.org/seforimdb/
pdf/264.pdf 31 Utolsó letöltés: 2017. nov. 30. „In 
Palestine, where… the Torah was divided into 154 
or 167 ~yrds… The beginning of each is markedby s‡ 
… In Babylonia… the Thorah’s being divided into 
54 larger sections… (see X˜rp)”– Kelley – Mynatt 
– Crawford : The Masorah of Biblia Hebraica Stutt-
gartensia, 155.

5    „often with some ornamentation” – Yeivin, I.: Intro-
duction to the Tiberian Masorah, Chico, Ca, Missoula, 
Mt, Scholars Press forthe Society of Biblical Litera-
ture and the International Organization for Masore-
tic studies, 1980, 40.; rzEP' – Pazer” – Lettinga, J. P.: 
Grammatik des biblischen Hebräisch, Riehen, Basel, 
Immanuel-Verlag, 1992, 20.
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Esetünkben a palesztinai és babiloni olvasat határainak egybeesése a fon-
tos a kulcshelyeken úgy, hogy Mózes második könyve egy nagyobb egység része: 

.6 Az 1Móz 6,9 ilyen értelemben fon-
tos mint az első nagy kezdet a teremtés óta: x:nOë tdoål.AT hL,ae…. Mintha a világtörténelem 
nagy kezdetei az első kezdethez nyúlnának vissza azzal az üzenettel, hogy valahol 
minden név –  ‘tAmv. – a teremtésben – tyviÞarEB. – gyökerezik, vagyis annak nevéhez 
– ‘~Veh ; – kötődik, aki kezében tartja a világtörténelem minden szálát annak alkotó-
jaként, formálójaként.7 Nem véletlen a következő kezdet ugyanebben a gondolatkör-
ben, mely annak a szakasznak a részévé teszi a Teremtő által vezetett történelemben 
az áldást, ahol az Úr megszólítja Abrámot:

 – ~r"êb.a;- la,‘hw"h y>rm,aYOÝw:: – 1Móz 12,1.8
Vagyis a Teremtő szándéka szerint a történelem szerves része, hogy Ábrahámon ke-
resztül mindenkinek, nagyobb összefüggésekben és nem partikulárisan készül az ál-
dás: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, és naggyá teszem nevedet, és áldás leszel… 
Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” –
`hm'(d"a]h' txoïP.v.mi lKoß ^êb. Wkår>b.nIw>…`hk'(r"B .hyEßh.w< ^m,_v. hl'ÞD>g:a]w: ^êk.r<b"åa]w: lAdêG" yAgæl. ‘^f.[,a,(w>>- (1Móz 12, 
2-3)9 Ez az áldás realizálódik Izsákban, és ezt hangsúlyozza a következő nagy történel-
mi kezdet, mely az olvasatok határainak egybeesésében is kifejezésre jut: 

6   URL: http://www.seforimonline.org/seforimdb/pdf/264.pdf. 4. Utolsó letöltés: 2017. nov. 30.;  
Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia , 9.

7   Ezért is fordítják a ~Veh; ;fogalmát Istennek.  „~Veh;...=hwhy… Gott God… Gottselber God himself ” 
– Koehler, L. – Baumgartner, W. (Eds.): Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden, E. J. Brill, 
1958, 984.; Így van Isten neve a Talmudban és a Midrásokban.    

~yhiloale yWNK,iÁ~Veh;-twrmaw ~ybyn, trbdmhw ty[dmh, tytwrpshtyrb[h !wXlhlX ~lXrcwa: Xdxh !wlmh  
~yymalnyb ~yxnm,~yymraw ~yyrb[ / ha-Milon he-hiadash; otsarshalemshel ha-lashon ha-ʻIvrit ha-śifrutit,  
     hamadaʻitvieha-meduberet, nivimvia-amarotʻIvriyimvia-Aramiyim, munahiimbenleʼumiyim, by Av-

raham Even-Shoshan Yerushalayim Sivan Press Ltd.,1970, t–X, 2716.
8   URL: http://www.seforimonline.org/seforimdb/pdf/264.pdf.  6. Utolsó letöltés: 2017. dec. 6.;  

Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia , 17.
9  Uo., 17.; Biblia,  Magyar Bibliatársulat, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2014, 21.
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.10 Izsák születése maga is csoda, 
hirdetve az áldást a lehetetlen körülmények ellénere is. Nem véletlenül nevetett 
Ábrahám és Sára Izsák születése hallatán.11 Az áldásnak mégsem volt akadálya. Ezt 
hirdette már az Úr megjelenése önmagában véve is a Leningrádi kódex által jelzett 
szövegben: hw"ëhy> ‘wyl'a ear"ÜYEw:: – „Azután megjelent neki az Úr” – 1Móz18,1.12 Érthető 
módon koncentrál már a következő egység Izsákra, az áldás hordozójára, Izmaellel 
szemben. Nincs is ott genealógiájánál az újabb nagy kezdet díszes jelölése (1Móz 
25,12) úgy, mint Izsáknál:

 – 

.13 A jelentőséggel bíró kezdet szöve-
ge tehát: ~h'_r"b.a;-!B, qx'Þc.y Itdoïl.AT hL,ae²w>> – „Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége” 
(1Móz25,19).14 Ennek az összefüggésnek azért van jelentősége, mert a 2Móz 1,1 első 
masszórájában (r˜wtb y™) megadott listában a ‘tAmv. ‹hL,aeªw> tízszer fordul elő a Héber Biblia 
Tóra szakaszában,15 és abban a sorban, amelynek része a 2Móz 1,1 is, pont Izmael fiai 
az elsők (Gn 25,13 twm Xhlaw):16

10 URL: http://www.seforimonline.org/seforimdb/pdf/264.pdf .  9. Utolsó letöltés: 2017. dec. 7.
11   Rashi ismeri ugyan a két nevetés közötti különbséget, hogy Ábrahám Onkelos fordítása szerint hit-

ből nevetett, Sára viszont megvetően, kételkedése miatt. Ezért haragudott az Úr Sárára, Ábrahámra 
viszont nem. „This word qxcyw Onkelos translates by ydxw which signifies joy (“and he rejoiced’’) but 
the similar verb in the case of Sarah (qxctw Genesis 18:12) he translates as meaning laughter. From 
this you may understand that Abraham had faith and rejoiced, and that Sarah had no faith and 
sneered, and that is why God was angry with Sarah (when she laughed) but was not angry with 
Abraham.” – URL: https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.17.17.1?lang=bi&with=all&lang2=en 
Utolsó letöltés: 2017. dec. 7.

12  Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 24.; Biblia, 26.
13  URL: http://www.seforimonline.org/seforimdb/pdf/264.pdf .  Utolsó letölés: 2017. dec. 7.
14  Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 38.; Biblia, 36.
15  Uo., 86.
16  Mandelkern: i. m., 1285.
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Gn 25,13 twmXhlaw
Gn 36,40 twmXhlaw
Gn 46,8   twmXhlaw
Ex 1,1      twmXhlaw
Ex 6,16    twmXhlaw
Nu 1,5     twmXhlaw
Nu 3,2     twmXhlaw
Nu 3,18   twmXhlaw
Nu 27,1   twmXhlaw
Nu 34,19 twmXhlaw

Mintha a Teremtő által irányított történelemben nyilvánvaló lenne, hogy az Ábra-
hámban megígért és kibontakozó áldás elindul ugyan az egyiptomi Hágáron ke-
resztül, de ez a történet nem mentes emberi problémáktól és veszélyektől, ezért az 
soha nem magától értetődő.Tehát az Ábrahámban kibontakozó áldás története nem 
Izmaellel vesz új lendületet – ~h'_r"b.a;-!B, la[eÞm'v .yItdoïl.To hL,ae²w (1Móz 25,12) –, hanem 

Izsákkal – ‡ – ~h'_r"b.a;-!B, qx'Þc .yItdoïl.AT hL,ae²w> – 1Móz25,19.17 Az áldás vonalában 
maradva az új kezdet előtt, természetes a másik vonal esetében csak egy nagy lezá-
rása annak, ami nem az áldás egyenes története Izmaellel. Hát ezt a zárást fejezi ki 
a masszórával felállított sor tíz eleméből az első: la[eêm'v .yIynEåB. ‘tAmv. hL,aeªw> – Gn 25,13  
twmX hlaw.18 Ezzel a vonallal szemben hangsúlyozza Mózes második könyvének kezde-
te az áldás történetét Izráellel: laeêr"f. yIynEåB. ‘tAmv. hL,aeªw> – 2Móz 1,1. Nem véletlen a három 

nagy, díszített jellel –  – jelölt történelmi csomópont a teremtés után annak 
világos vonalvezetésével az áldás történetére utalva, (1. Nóé – 1Móz 6,9;2. Ábrahám 
– 1Móz 12,1;3. az Úr neki való megjelenése ígérete megerősítésével –1Móz18,1), 
mert ebben az összefüggésben van csak értelme Mózes második könyvének is a ne-
vekkel, Izráel neveivel: 2Móz 1,1. Mielőtt azonban a történet odaér Egyiptomhoz –  
laeêr"f.yI ynEåB. ‘tAmv. hL,aeªw> – 2Móz 1,1 – Ex 1,1 twmX hlaw –, tisztázódik az áldás-
ra leselkedő veszély Izmael személyében, összefoglalva ennek történetét –  
la[eêm'v .yIynEåB. ‘tAmv. hL,aeªw>> – Gn 25,13 twmX hlaw.19      
   

17   Tal, A. (Prepared): tyXarb Genesis, (Biblia Hebraica Quinta 1), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 
2015, 63.

18  Tal: tyXarb Genesis,  62.; Mandelkern: i. m., 1285.
19  Tal: tyXarb Genesis,  16. 29. 40.; Mandelkern: i. m., 1285.
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A teremtéstől Egyiptomig haladó út viszont Izsákon keresztül vezet –  – 
1Móz25,19.20

A masszóra által jelzett – Gn 36,40 twmX hlaw –, tudatosan felépített történet 
következő, második láncszeme Ézsau. A tőle származó nemzetségfők neveit sorolja 
fel az 1Móz 36,40: ‘wf'[e ypeÛWLa; tAmúv. hL,aew>û.21 Az ő neve azért fontos a sorban mert ő 
játszotta el az áldást. Épp az Ábrahámnak, Izsáknak és utódainak szóló ígéretek nem 
érdeklik, az áldás vonalán, mert érzéki rövidlátásában csak magára gondol, a saját 
életére, éhsége csillapítására, az elsőszülöttséghez kötődő áldás és az azzal járó felelős-
ség, küldetés helyett.22 Az @WLa; mint törzsi vezető említése is fontos üzenetet hordoz, 
hiszen az áldáshoz hűtlen Ézsautól származó törzsi vezetés (‘wf'[e ypeÛWLa; – 1Móz 36,40) 
ellenére jut oda az áldás története, hogy Jeruzsálem az Úr védelmét élvezve ellenáll a 
népek apokaliptikus méretekben folytatott ostromának, és a maga helyén szilárdan 
maradva győzedelmeskedik ellenségei fölött. Nem is maradhat el ott a győzelem az 
áldással szembe helyezkedő ellenség fölött, ahol maga az Úr teszi győzedelmessé Júda 
törzsfőit: hd"øWh y>ype’Lua;-ta, •~yfia' aWh‡h; ~AYæB; – „Azon a napon olyanokká teszem Júda törzs-
főit” – Zak 12,6.23 Arra utal ez az összefüggés, hogy YHWH királyságában minden 
akadállyal szemben kiteljesedikés igaz, az áldásra vonatkozó ígéret.

Mózes első könyvéből már csak egy igehely van a masszóra szerinti sorban  
(Gn 46,8 twmX hlaw) 2Móz 1,1 előtt, mely már a legrövidebb úton halad Egyiptom 
felé, meghúzva a vonalat a kivonulásig, megteremtve annak feltételét, a bemenetelt: 

20  Tal: tyXarb Genesis,  63.
21   Az ypeÛWLa; utalhat az ezerre, ezer ember fejére, vezetőjére: -@l,a, “chief of a thousand” – Koehler, L. 

– Baumgartner, W.: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, tran. and ed. M. E. J. 
Richardson et al; Oak Tree Software, Inc. Version 3. 4., Leiden, Koninklijke Brill N V, 1994, 1995, 
1996, 1999, 2000, 54.; Mandelkern: i. m.,1285.; Tal: tyXarb Genesis, 98.

22   „In zinnelijke kortzichtigheid bekommt hij zich in het geheel nie tom de rijke Goddelijke beloft en 
die aan Abraham en Izak voor hun nakroost zijn gegeven; hij denkt alle en aan zijn eigen leven, dat 
straks ten einde spoedt, en hecht daarom zo weinig aan zijne erstgeboorte recht, dat hij op het ogen 
blik liever mar een flink maale ten heeft om zijn razende honger te stillen.” – Aalders, G, Ch. Dr.: 
Hetboek Genesis, Kampen, Uitgeversmij, Kok, 1976, 168.

23   Vannak olyan szövegek, amelyekből kimarad a vers végén a `~ØIl'(v'WryBi. Ez a helyzet a Szeptuaginával 
is. A szöveghűbb fordításokban azonban a szó megmarad.  Valószínű ezek a fordítások érzékelik 
csak a lényeget: Jeruzsálem nem egyszerűen megmarad, hanem ott marad, ahol Jeruzsálem helye 
van.; „meg maradIeruſálemmęg az ŏ helyén Ieruſálemben” – Szent Biblia, Ford. Cároli Gáspár, 
faximile, Budapest, M. Helikon, 1981, 214.; `~ØIl'(v'WryBi h'yT,Þx.T; dA[± ~ØIl;îv'Wr y>hb'’v.y"w> „Jeruzsálem pedig sér-
tetlenül megmarad a maga helyén.” (Zak 12,6) – Biblia, 1017. Az eredeti Károli hűségesebben őrzi a 
szöveget, mint ahogy a Pesitta is: „(in Jerusalem ) ~lXrwab (in itsplace) htkwdb ( again) bwt (Jerusalem)  
~lXrwa (and shall  settle) bttw„  – Bauscher, G. D.  Rev. (Transl.): The Aramaic-English Interlinear 
Peshitta Holy Bible, The Old Testament, An Interlinear Translation, New South Wales, Lulu Publish-
ing, 2017, Zech127.; Gelston, A. (Prepared): rX[ yrt The twelve minor prophets, (Biblia Hebraica 
Quinta 13), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2010, 140.; Rahlfs, A. (Ed.): Septuaginta: id est 
Vetus Testamentum graeceiuxta LXX interpretes Stuttgart, Volumen II, Württembergische Bibel-
anstalt, [1971, ©1935], 557.
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wyn"+b'W bqoå[]y:hm'y> r:ßc.mi ~yaiîB'h; lae²r"f.yI-ynE)B. tAmôv. hL,ae’w>> – „Így hívták Izráel utódait, akik elmen-
tek Egyiptomba: Jákób és fiai.” – 2Móz 46,8.24 Megint az ígéret a fontos neveken 
keresztül. Azok a nevek állnak itt, akiken keresztül előre halad az áldás története. 
Ábrahám Izsák után a legrövidebb az út Jákóbig és egyben a népig, Izráelig. Ennek a 
népnek lesz küldetése igazán a népek között, az Úr szolgálatában, aki népén mutatja 
meg dicsőségét (`ra'(P't.a ,^ßB.-rv,a] lae§r"f.yI hT'a'_-yDIb.[; „Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom 
meg dicsőségemet!” Ézs 49,3), és népek világosságává teszi Izráelt, hogy eljusson sza-
badítása mindenhova: `#r<a")h' hceîq.-d[ ;ytiÞ['Wvy> tAyðh.li( ~yIëAG rAaål. – „A népek világosságává 
teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.” Ézs 49,6).25

Isten népe szerepének leírásában innen is a legrövidebb út vezet az áldás történe-
tének következő állomásához: Ex 1,1 twmX hlaw.26 Hihetetlen a masszóra utalása az 
előző után (Gn 46,8 twmX hlaw). Gyakorlatilag a twmX hlaw teremti meg a kapcsolatot 
Mózes első és második könyve között, noha a kapcsolat sokkal erősebb a két szónál:

hm'y>r:ßc.mi ~yaiîB'h; lae²r"f.yI-ynE)B. tAmôv. hL,ae’w> (1Móz 46,8)
hm'y>r"+c.mi ~yaiÞB'h; laeêr"f. yIynEåB. ‘tAmv. hL,aeªw>> (2Móz 1,1).

A kapcsolat magyarázata abban van, hogy Izráel kivonulása Egyiptomból tulaj-
donképpen megpecsételése és helyreállítása a régi tulajdonviszonyoknak: Izráel 
YHWH tulajdona a teremtés jogán, történelmének minden mozzanatával együtt.27  
A twmX hlaw valójában Mózes második könyvét a Teremtőhöz köti, úgy, amint az 
Ézsaiás könyvében is fontos összefüggés, csak itt a nép történelme még nem ér-
kezett el ahhoz a ponthoz, ahol ezt ilyen módon hangsúlyozni kellett volna: „az 
ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:Ne félj, mert megváltottalak,” –  
^yTiêl.a;g> yKiä ‘ar"yTi-la; lae_r"f.yI ^ßr>c,yO w>bqoê[]y: ^åa]r:Bo ‘hw"hy> (Ézs 43,1). A Szeptuaginta ezt a kap-
csolatot nem érzékeli, amikor kihagyja a két könyv kapcsolatát biztosító w> kötőszót.28

Izráel történelmének ezt a szakaszát azok a nevek fémjelzik, akikről a könyv első 
versei szólnak. Nem véletlen tartalmazza a könyv héber nevét a 2Móz 1,1 (twmX hlaw). 
Minden azon áll vagy bukik Isten népe életében, hogy miként tudja felhasználni 
YHWH az embert akarata véghezvitelében. A nép nem gyszerűen megszabadul a 
rabszolgaságból, hanem istentiszteletbe torkollik az a szabadítás.29 YHWH népét az 
különbözteti meg minden más néppel szemben, hogy Ő jelen van népe életében, és 
jelenléte népe életét  egy nagy istentiszteletté teszi. YHWH jelenlétének áldása mu-

24  Tal: tyXarb Genesis,  127.; Mandelkern: i. m., 1285.; Biblia, 64.
25  Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 752.; Biblia, 782.
26  Mandelkern: i. m., 1285.
27   „la;G"… die Auslösung eines Eigentums… Wiederherstellung eine salten Besitzverhältnisses.” – von 

Rad, G.: Theologie des Alten Testaments, Mu ̈nchen, Chr. Kaiser Verlag, 1978, 191.
28   Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 741.; Biblia, 774.; Rahlfs: Septuaginta, 86.; 

„These are the names of the sons of Israel” – Pietersma, A. – Wright, B. G. (Eds.): A New English 
Translation of the Septuagint, New York – Oxford, Oxford University Press, 2007, 52.

29   „The general contours of the Book Exodus are erected around this movement from slavery to the 
concluding picture of worship. The transition from slavery to worship is accomplished through a 
very great redemption, which is at the center of the book” –  Alexander, T. D.: Exodus, London, 
Apollos Inter Varsati Press, 2017, 3.
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tatkozik meg azokban a nevekben, akik megszaporodva a teremtésben kapott parancs 
áldását demonstrálják. Ezt hirdeti a könyv első verseinek egybecsengése a teremtés-
történettel. A 2Móz 1, 7 igéi („Izráel fiai pedig szaporodtak hrP - WrôP', gyarapodtak  
hbr - WBïr>YIw:, megsokasodtak    #r;v' - Wc±r>v.YIw:),  nagyon-nagyon megerősödtek      ~c;[' -Wmßc.[;Y:)w:     és megtelt  
alem - aleîM'Tiw:: velük az ország.”) nem csupán közvetlenül a teremtés történetéban talál-
hatóak meg, hanem az ahhoz kapcsolódó történetekben is, majd Ábrahám, Izsák és 
Jákób történetében: 1Móz 1,28; 9,1-2; 17,2. 6.; 22, 17; 26,4; 35,11; 48,4 .30 Szoros 
kapcsolat van tehát Mózes első és második könyve között, mert ami a teremtéssel 
kezdődik, az Isten népe életében megy tovább neveken keresztül, még akkor is, ha ez 
az út Egyiptomon keresztül vezet. YHWH tudja, hogy a nép nem általános fogalom 
csupán, hanem amikor felelőssé teszi népe tagjait az áldás történetének kiteljesedé-
sében, akkor biztosítja is őket afelől, hogy minden név hordozója az általa vezetett 
történelem része, az Ő őrizete alatt, melyben népe az Ő tulajdona (hL'gUs.)31 marad. 
Ez a viszony Isten népe számára nem felhőtlen élvezet, hanem léte gyakorlatilag is-
tentiszteleti feladatot jelent számára, melyben mindig papi funkciója határozza meg 
őt,32 YHWH királysága alatt. Ilyen értelemben lesz az exodus is a teremtési állapot 
visszaállítása, melynek során a szolgaság megkötözött állapota után a nép felszabadul 
arra, hogy átélje YHWH jelenlétének szent, semmivel nem összhasonlítható álla-
potát, annak etikai dimenzióival együtt, engedelmességben.33 Ebből adódón a nép 
YHWH-val való kapcsolata mentes mindenféle automatizmustól.

Ez a gondolatsor folytatódik Mózes második könyvében a masszóra utalása sze-
rinti következő szöveggel: Ex 6,16 twmX hlaw.34 A szöveg Lévi fiainak neveire koncent-
rál: ~t'êdol.toål. ‘ywIle-ynE)B. tAmÜv. hL,ae’w> „Ezek pedig Lévi fiainak nevei, származásuk szerint”.35 
Semmi másra nem öszpontosít a történet, mint arra, hogy Isten népének istentisz-
teleti funkciója minél pontosabban körvonalazódjon. Ez mutatkozik meg Lévi ne-
vében, akinek kultuszban betöltött szerepe a lényeg. Még Mózes és Áron említése is 
ebben az összefüggésben történik: ők is Lévi törzséhez tartoznak mint testvérek.36 Így 
helyezi a szöveg Isten népe létét istentiszteleti keretbe, amit majd a felépülő templom 
pecsétel meg. Mindez az ígéretek vonalán halad: Ábrahám–Izsák–Jákób–Lévi nevén 

30  Alexander: i. m., 42–43.
31   Izráel a 2Móz 19,5-ben a Préd 2,8 értelmében olyan, mint a király birtokában levő kincs: ~ykiÞl'm. tL;îgUs.W 

– „treasured possession… Eccl. 2:8 refer to a king’s treasure” – Alexander: i. m., 367.
32   Ez a ~ynIßh]Ko tk,l,îm.m; értelme a 2Móz 19,6-ban, hiszen a papok királysága kifejezésben a status 

absolutusban álló szó, a nomen rectum a meghatározó. – Módis, László DR. SS.: Rövid bibliai 
héber nyelvtan, Sárospatak, SRTA, 2009, 23–24.

33   „The Israelites shall enjoy the status that Adam and Eve had prior to their betrayal of God in the 
Garden of Eden….access into the holy presence…ethical dimension of holiness is reflected in the 
obligations and instructions that God places upon the people…” Alexander:  i. m., 369.

34  Mandelkern: i. m., 1285.
35   Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 94.; Biblia, 75.
36    „is focused on Levi’s descendants (vv.17-25). The selective nature of the information given in vv.  

14-25 is undoubtedly designed (1) to confirm that Aaron and Moses, as brothers, belong to the tribe 
of Levi, and (2) anticipate later developments regarding the tribe of Levi’s special role vis-à-vis cultic 
worship centred on the tabernacle.” – Alexander: i. m., 136.
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keresztül. E vers kapcsán talán az sem mellékes, hogy Lévi Leától, a gyenge szeműtől, 
miután az Úr látta Lea megvetett voltát (1Móz 29,17. 31.). Tőle érkezik meg ez a 
vonal Júdáig is (1Móz 29,35). A masszóra utalása szerinti verset (Ex 6,16 twmX hlaw)37 
GALIL olyan összefüggésben látja, melynek lényege Júda és Áron fiainak kapcsolata, 
mert Áron elvette Elísebát, Amminádáb lányát, Nahsón testvérét (2Móz 6,23). Ez 
a Nahsón volt Júda fiainak feje (4Móz 2,3), de ezen túlmenően Dávid király őse is, 
hiszen a dávidi dinasztia egyik atyjaként tartják őt számon a nemzetségtáblázatok 
(Ruth 4,18-22). GALIL kimutatása szerint az ároni papság Júdához hasonlóan köze-
lebb volt Dávidhoz, mint Izráel más törzsei:38

Nos, ismét nem véletlen ezen a ponton a masszóra utalása (Ex 6,16 twmX hlaw)39 
Lévi kultuszi szerepére koncentrálva, de ehhez hozzá jön még a júdai, dávidi vonal. 
Érdekes módon Amminádáb, Nahsón nevén keresztül érkezik meg Dávidhoz Ruth 4 
19-22, sőt Mt 1,4-16 ezen a vonalon, ezekkel a nevekkel egészen Jézusig.

37  Mandelkern: i. m., 1285.
38   „Yet Nahshon is not only presented as the head of the sons of Judah, but also as one of the ances-

tors of king David and of the Davidic dynasty (1 Chr. ii 10-17; Ruth iv 18-22). Therefore, it may be 
deduced that by mentioning the marriage of Aaron and Elisheba the authors hinted at the covenant 
between the kings of Judah, who were regarded as descendants of Nahshonson of Amminadab, and 
the priests, who were considered descendants of Aaron. According to this conception, all the priests 
were also descendants of a Judahite woman and were regarded as David’s own flesh and blood… 
According to this conception, the Aaronite priesthood, like the tribe of Judah, was closer to David 
than the other tribes of Israel (cf 2 Sam xix 12-13, 43)” – Galil, G.: The sons of Judah and thesons 
of Aaron in biblical historiography, Vetus Testamentum, 35 no 4 Oct 1985, 488–495, 492–493, 495.

39  Mandelkern: i. m., 1285.
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Nem lenne értelme ennek a logikának, ha a 2Móz 6,16 után a masszóra uta-
lása alapján nem a 4Móz 1,5 jönne közvetlenül: Nu 1,5 twmX hlaw.40 Ez csak azért 
lényeges, mert amikor Izráel fiainak közösségét kell számba venni az Egyiptomból 
való kivonuláshoz kapcsolódóan, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen minden egy 
kultuszi közösség leírásáról szól. Ez abból derül ki, hogy minden húsz évesnél idő-
sebb hadköteles (ab'Þc' aceîyO-lK' hl'[.m;êw" ‘hn"v' ~yrIÜf.[, !B,’mi – 4Móz 1,3) feladata volt, hogy a 
gyülekezetben folyó áldozatok biztosításához hozzájáruljon. Ezért kellett résztvennie 
Áronnak is az összeírásban (`!ro)h]a ;w>hT'îa; –4Móz1,3).41 Ezt a kultuszi összefüggést bi-
zonyítja annak a hatszázháromezer-ötszázötven embernek a hozzájárulása a hajlék 
munkálataihoz is (`~yVi(mix]w: tAaßme vmeîx]w: ~ypiêl'a] tv,l{åv.W ‘@l,“a, – 2Móz 38,26), akiknek száma 
megegyezik a masszóra utalásában szereplő nevek összefüggésével, mert azok is pont 
hatszázhárom- ezer-ötszázötvenen voltak (`~yVi(mix]w: tAaßme vmeîx]w: ~ypi_l'a] tv,l{åv.W @l,a,Þ – 4Móz 
1,46), akik Mózessel és Áronnal estek át az összeíráson. Nem véletlenül tér rá a szöveg 
a Lea gyermekeivel kezdődő összeírás után (Nu 1,5 twmX hlaw) Lévire, akinek törzse a 
bizonyság hajlékának szolgálatához kapcsolódott (4Móz 1,48-50).

A maszóra utalása szerinti szöveg tehát a 4Móz 1,5-tel is arra hívja fel a figyelmet, 
hogy Izráel kultuszi közösség, minden tekintetben.42

Az Egyiptomba menő népre vonatkozóan tehát a masszóra által jelzett összefüg-
gések jelzik, hogy a történelem Urának célja nem változott népével kapcsolatban az 
első szövetségkötések óta, sőt Izráel kultuszi közössége Isten szándéka szerint alapve-
tően soha nem tér le a Júda és Dávid nevével fémjelzett útról. Ezt mutatja  Mózes 
második könyve utolsó versének utolsó, ide vonatkoz ómasszórája, mely szerint az 
Izráel háza kifejezés (laeÞr"f.yI-‹tyBe(e( – 2Móz 40,38) húsz esetéből négy van a Tórában: 
r˜tb h˜nm d˜31k˜.43 Ezekből az utolsó, Mózes második könyvének utolsó verse, miu-
tán a könyv záró fejezete tudatosan érkezik meg a kultuszhoz a kijelentés sátrával, 
a papok felszentelésvel és Isten dicsőségével, mely betölti a hajlékot. Ennek tanúja 
volt Izráel háza: látták annak jeleit, a felhőt és a tüzet, hogy az Úr dicsősége betöl-
tötte a hajlékot. Weil listájának utolsó igehelye a laeÞr"f.yI-tyBe( masszóra szerinti húsz 
kifejezéséből a Ruth 4,11. A versben  elhangzik Bóáz felé a jókívánság, hogy Ruth, 
akit feleségül vesz, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik felépítették Izráel házát  

40  Mandelkern: i. m, 1285.
41   „is sprake van het tellen der mannen in verband met het op te brengen hoofdgeld, waaruit de kosten 

der dagelijkse gemeente offers voort aan moesten bestreden worden.” – Noordtzij, A.: Hetboek  
Numeri, Kampen, Korteverklaring der Heiligen Schrift, Uitg. KOK, 1980 ca., 29.

42   „It is more likely in the context of of the construction of the portable sanctuary that the census in 
Num. 1., and later in Num. 26, is concerned with cultic service rather than preparations for war.” 
– Alexander: i. m., 603.

43   Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 157.; Weil, G. E.: Massorah gedolah iuxta codi-
cem leningradensem B 19 a,Vol. I: Catalogi Romae 1971, 117.; A masszórából most mi csak az Ex-ra 
koncentrálunk Weil listájából (Mm 953), és itt a laeÞr"f.yI-tyBe( a Tórában található négy igehelyéből 
valóban az Ex 40,38 az utolsó.
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(laeêr"f. yItyBeä), Bóáznakpedig legyen híres a neve Betlehemben.44 Labuschagne45 a há-
zasság termékenységének megfogalmazását lája a ~v-arq kifejezésben (Ruth 4,11), 
mivel Bóáz Júdához hasonlóan öreg lehetett, és szüksége volt a kívánságra. Ha ez így 
van, még nyomatékosabb  a történeti összefüggés a versben: „lesz egy név Betlehem-
ben” – így érti a LXX a szöveget (`~x,l'( ‹tybeîB. ~veÞ-ar"‹q.W – Ruth 4,11).46 A LXX ezzel a 
fordítással megerősíti ugyan az ígéret vonalát Ruth 4,11-ben, de a 2Móz 40,38-ban 
pont a tyBe(  szóthagyta ki a laeÞr"f.yI-tyBe(  kifejezésből, és csak egész Izráelről, nem pedig 
Izráel egész házáról beszél.47 Ezzel a szövegcsonkítással nem jutnánk el a 2Móz 40,38 
masszórája által meghúzott összefüggésig, Betlehemig, pedig Betlehem Izráel háza 
számára hozzátartozott az egész úthoz. Erre az egész útra utalhat a könyv az utolsó 
szó jogán (`~h,(y[es.m;-lk'B. – 2Móz 40,38), amit a masszóra nélkül nem fedeznénk fel. A 
verset a Pesitta48 még jobban megpróbálja leegyszerűsíteni a gyermeki gondolkodás 
számára, amikor nem egyszerűen Izráelre vagy Izráel házára, hanem Izráel házának 
gyermekeire gondol, de Ábrahám gyermekeinek49 története már az Újszövetségben 
megy tovább. Nekik Ábrahám cselekedetei útján halad tovább az ígéret beteljesedése, 
és ebben a felelősségben van küldetésük lényege.

History hidden in names
The essential Massorah for the understanding of the message 

in the second book of Moses

According to the circellus, the first Massorah of the book is referring to the words 
‘tAmv. ‹hL,aeªw> that is, these words occur ten times in the Hebrew Bible in the section of 
the Torah. In the division of it, the great beginnings of the world history reach back 
to the first beginning with the message, that somehow every name – ‘tAmv. – is rooted 
in the creation – tyviÞarEB. – that is to the name – ‘~Veh; – of God who keeps all the 
threads of world history as its creator and former in his hands so, that the history led 

44   Weil: i . m., 117.; De Waard, J. – Dirksen, P.B. – Goldman, Y.A. P. –  Schäfer, R. – Sæbø,M.: 
General introduction and twlgm Megilloth, Biblia Hebraica 18, quintaeditione, Stuttgart, Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2004, 9–10.; Biblia, 304.

45   „when the elders wished the elderly Boaz a fruitful marriage, they explicitly reminded him, in the 
third part the wish, the fruitful union between the elderly Judah and the young woman Tamar, who 
bore him twins. They not only wished Ruth to be as productive of offspring as Rachel and Leah, but 
they also wished Boaz in his old age to have such procreative power that his offspring may equal that 
of the elderly Judah.” – Labuschagne, C J.: The Crux in Ruth 4:11, Zeitschrift für die alttestament-
liche Wissenschaft, 79 no 3 1967, 364–367, 367.

46   Mert az ar"‹q.W imperativust fordítja indicativuszal kai. e;stai (Ruth 4:11 WTT) – „and there shall be 
a name in Baithleem.” – Pietersma – Wright: i. m., 243.

47   Tehát panto.j Israhla  laeÞr"f.yI-tyBe(-lk' fordítása. – Elliger– Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
157.; Biblia, 118.; „all Israel” – Pietersma – Wright: i. m., 81.

48  (of Israel) lyarsyal (the house) atyb (the children of ) ynb – Bauscher: i. m., 124.
49   ~h'r"b.a; ynEB. Jn 8,39 – Hebrew New Testament, Transl. Prof. Franz Delitzsch, Jerusalem, Keren Ahvah 

Meshihit, 2002, 111.
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by the Creator makes clear the Creator’s intent, that the blessing is an integral part of 
the history, it is prepared through Abraham to all, in greater contexts, not in particle.

In the list of the first Massorah of Exod 1,1, the sons of Izmael are the first  
(Gn 25,13 twmX hlaw). As if in the history directed by the Creator, it would be evident 
that the blessing promised and unfolded in Abraham would go through the Egyptian 
Hagar, but this story is never free of human problems and dangers, so it is never 
self-evident and straightforward.

Regarding  the people who go to Egypt as it is shown by the connections in-
dicated through the Massorah, the purpose of the Lord of history has not changed 
with respect to his people since the first covenants, and Israel should become a wor-
ship-community, and so makes sense of his survival.

According to the last, relevant Massorah of the last verse of the second book of 
Moses, there are four from the twenty occurrences of the words laeÞr"f.yI-‹tyBe( – house 
of Israel – in theTorah: r˜tb h˜nm d˜ 31k˜. The last of these is the verse of thesecondbook 
of Moses.

The closing chapter of the book (Ex 40) comes consciously to the cult with the 
tabernacle of witness, with the sanctification of the priests, and with the glory of God 
that fills the tabernacle. The last Massorah of the last verse of  the  book (38.) refers 
to the words laeÞr"f.yI-tyBe(, and in WEIL’s list is the last one from the twenty occurrences 
of this phrase Ruth 4,11, which gets to Bethlehem. Without the Massorah we could 
not discover these relationships and contexts , but their standpoint character could 
be outlined on the base of the first translations of the Bible, that the history of Abra-
ham’s children can go even more deliberately farther on the way of fulfillment of the 
promises on the pages of the New Testament.



9. kép. Kolumbusz a Guanahani szigeten. Bernard Picart metszete, 1732. 
A keresztállítás motívumával itt is találkozunk. A szinte barokkosan megformált, arányos testű, 

szép arcú bennszülöttek itt „nemes vademberként” jelennek meg.




