
GICZY GYORGY

A ZSIDÓ "TÖRVÉNY"-TISZTELET
A II. vatikáni zsinat Nostra aetate kezdetű okmánya (Nyilatkozat a nem ke

resztény vallásokról) lényegét .tekíntve abból a törekvésból született, hogy az egy
ház szükségesnek látta tisztázni a zsidóság és a kereszténység egymáshoz való
viszonyát. A téma fontosságát az is mutatja, hogy abban a zsinati határozatban
is helyet kapott, ahol az egyház önmagáról ad tanítást: (Ld. mLumen gentium",
n. 16.) Azok, ... akik még nem fogadták el az evangélíumot, különféle fokoza
tokban kapcsolódnak Isten népéhez. Elsőként az a nép, amely a szövetségeket és
az ígéreteket kapta, '.és amelyből Krisztus test szerint származik (vö. Róm 9,4-5);
a kiválasztás és az atyák miatt Isten szemében igen kedves nép: ő ugyanis nem
bánja meg kegyelmi adományait és "hívó szavát (vö. Róm 11,28-29).

A zsinat "kölcsönös megismerésre" és "nagyrabecsülésre"(vö. "Nostra aetate",
4.) szólított fel zsidókat és keresztényeket, de azzal is számolt, hogy párbeszédük
a történelmi elfogultságoktól eltekintve sem mentes komoly vallási nehézségektől:

"Kétségtelen, hogya zsidó hatóságok és párthíveik Krisztus halálát követelték,
mégsem Iehet megkülönböztetés nélkül minden akkori zsidónak vagy éppen a
mai zsidóságnak rovására írni azt, amit ővele kínszenvedésekor műveltek. És ha
az egyház lett is az Isten új népe, mégsem szabad úgy szólni a zsidókról, mintha
kárhozatra szánta vagy megátkozta volna őket Isten, és mintha ez a Szentírásból
következnék" (ld. ih.).

A zsidóság és a kereszténység kapcsolatát míndig alapvetően meghatározta Jé
zus és a zsidó nép vezetői között támadt konfliktus értékelése. Többnyire az
látszott a legkézenfekvőbbnek, hogy a felek egymás magatartásán való felháboro
dottságukat, társadalmi helyzetüknek megtelelően, "úton-útfélen" kifejezésre jut
tatták. Kötben kölcsönösen elfelejtették tárgyilagos vizsgálat alá venni a válasz
tott nép és a Messiás összeütközésének tényleges indítékait. Pedig a messíanízmus'
- nemcsak Jézus elfogadása vagy elutasítása szempontjából, hanem általános
értelemben is - a zsidó-keresztény viszony meghatározója (1).

A "kereszt botránya" (IKor 1,23) botrány marad. Ha a zsinat mégis párbe
szédre szólítja fel a zsidókat és a keresztényeket; akkor nem elégedhetünk meg
néhány szokásos általánosság emlegetésével.

A TÖRVÉNY. Nincs zsidó teológia. Azaz nincs egységes tanrendszer, ami
egyértelmű eligazítást nyújthatna a zsidó vallás alapelveit illetően.

Kecskeméti Lipót, nagyváradi főrabbi 19l3-ban könyvet írt az ortodox-neológ
viszályelsimítására, ezzel a címmel: "Égy zsidó vallás van-e, több-e?" (2). Már
a cím is utal. arra, hogy itt nem egyszerűen a haladók és konzervatívok szellemi
küzdelméről van szó, mely tulajdonképpen minden eszme - vallás - történetét
végigkíséri, hanem arról, kit lehet egyáltalán zsidónak nevezni. .

. A "zsidóság, mint vallás" - írja (3) - "nem követel meg gyermekeitől semmi
konfesszíót"; majd hozzáteszi: "Credo hát nincs, de van dogma. Vannak dogmáink,
mert vallás vagyunk, de ... és ez a kanyarodó érthetetlennek tetszhetik, hanem
hogy tény, hogy senki sem bátorkodhatik a szóig, amely egyetemes érvénnyel
pontos számba veszi azokat a dogmákat." -
. Ha visszatekintünk az Úszövetség vallási világára, akkor a Szentírás lap

jain rátalálunk erre a jellegzetes vonásra, Az ószövetségi Szentírásnak nincs olyan
szava, amely hitvallásra szólít fel. A "hivés" fogalmát jelölő "emuná" jelentése:
szilárdság, megingathatatlanság, bizonyosság (vö. Kiv 17,12; Iz 33,6), amely sza
vahihetőségre (vö. Zsolt 119,38) épül és odaadó bizalmat (Ter 15,6) meg erkölcsi
szilárdságot (Oz 2,22) fejez ki (4).

Az "Úszövetség népe" egyetlen szilárd vallási alapelvet ismer: egy az lsten.
Mintha míndíg Illés döntésre kényszerítő felhívását hallanánk: "Ha az úr az
Isten, akkor őt kövessétek, ha meg Baal, akkor kövessétek azt!" (lKir 18,21).
A sorsfordító teofániákra (5) való emlékeztetés valóban az egyetlen érv a bál
ványimádás ellen. A próféták évszázadokon keresztül - minden hitvita vagy
elméleti bizonyítás nélkül - csak erre hivátkoztak. A teológia itt véget is ér;
a további szellemi erőfeszítés ott következik, ahol az egyetlen Isten és az egyetlen
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nép kapcsolatát kell szabályozni. Bár "az istenismeret fogalma kulcs a zsidóság
megértéséhez", de ez "nem elméleti teológiát jelent, hanem tudást Isten aka
ratáról" (6).

Izrael nem teológiai rendszert kapott az Úrtól, hanem Törvényt, aminek
megtartása biztosítja a kiválasztás (Ter 9,13) és a szövetség (Kiv 34,10) príví
lógíumait. A szövetség természetéből következik a kétoldalúság: a nép arra köte
lezi magát, hogy Jahvét egyedüli Istenként tiszteli és követi, azaz teljesíti a Tör
vényt; Jahve pedig esküvel ígéri, hogy a népet oltalmába veszi minden vesze
delemmel szemben.

A szövetségkötés külső jele a circumcisio, a körülmetélés (Ter 17,11), belső

jele pedig a megszentelődés (Lev 19,2), ami a kultuszban, kiváltképpen a jeru
zsálemi Templomban, az Isten és a nép találkozásának szent szímbólumában
csúcsosodik ki.

A Kr. u. 70-ben történt 'I'emplom-pusztulás, majd azt követően Jamniában (v.
Jabne) az első tan-ház megalakulása az egész zsidó életnek - mínd a maí Óapig':
irányt szabott. Az írástudók (szofrim) "Vonjatok a Tóra körül korlátot!" elve ·azt
akarta óvni, ami megmaradt - s egyre szorosabbra fogták a Törvény teljesítesé
nek feltételeit. Ezért a sok törvénymagyarázat, a Tóra előírásainak sokszor túl
zott részlétezése. A parancsok és tilalmak értelmezésének módját : pedig - éppen
a szövetségkötés jogi jellege míatt - az "adok-kapok" szemlélet határozza meg.

A keresztény teológusok nem győzik eléggé bírálni ezt a magatartást, és arra
hivatkoznak, hogy Istennek, aki szuverén úr, nem lehetnek hitelezői. Nézetük
igazolására Jézus példabeszédét a farizeus és vámos imájáról (Lk 18,9-14) em
líük, mondván, hogy a szegény várnos alázatos imája azért igazabb, mint a ke
vély farizeusé, mert ő kér, a farizeus pedig "benyújtja a számlát".

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy Isten a szö
vetségkötésben egy jogi formát vállalt, amely Orá is kötelező. Ahogy az Újszö
vetségben az Isten magára vette a Szolga alakját, úgy az Oszövetségben az em
ber partnerének mutatkozott a szövetség megkötésében; itt a halált vállalta,· ott
a szövetségkötésböl fakadó jogi kötelezettségeket.

A zsidóság karakterét tehát a gyakorlati élet Istennek tétsző szabályozása ad
ja, nem az elméleti fejtegetés. Bár vallási nagyjai próbálkoztak teológiai rendszer
alkotásával is - a legismertebb vállalkozás Maímonídesé (7), akinek alapelvei
a reggeli imába is bekerültek -, de tételeik sohasem váltak egyetemesen elfo
gadottakká. A Törvény szörszarnasogato erteimezese pedig a hétköznapi élet színte
mínden rnozzanatanak szabaíyozssara törekedve éppen azt nehezítette. amit meg
szentelni kívánt: a gyakorlati életet; s így a szabályok sokasága pontos eligazí
tás helyett önmaga ellentétébe csapott: vitatottá vált minden, Ezért lett elkerülhe
tetlenül szűkséges a hagyomány irásba foglalása.

A TALMUD. Kecskeméti Lipót a zsidó vallást a "Talmud vallásának" ne
vezi (8). Való igaz, hogy szarepét és [elentőségét a zsidó vallástörténetben aligha
lehet túlbecsülni. - Felületes szemlétőnek pusztán törvénykönyv, pedig jóval
több annál: a zsidó élet mozgalmasságának és sokszínűségének dokumentuma,
mely a Tóra örökkévalóságába vetett hit és történelmi változásoknak alárendelt
realitás feszültségéből született. A véleménykülönbségek lecsapódása, az ellentétek
kikristályosodása történt ebben az óriási rnéretű alkotásban, nyolc-kilenc évszá-
zad roppant változatos szellemi termékében (9). \

Kialakulásának története a Kr, e. V-IV. századra vezethető vissza. Arra a
tekintélyt kölcsönző hagyományra építve alkották, hogy az Isten a Tórát két
részben adta át Mózesnek: írásban - ez az "irásbeli Tóra", lényegében a Pen
tateuchus -, és szóban - ez a "szóbeli Tóra", mely a Talmudban nyert írásos
megfogalmazást: "Ennek megfelelően" - írja Jacob Neusner (10) - "á rabbinikus
judaizmusban él az az alapvető meggyőződés, hogy az írott Tóra nem a teljes
feljegyzése a kinyilatkoztatásnak,"

A "szóbeli Tóra" ~ s így. a Talmud - alkotórészei a következők: 1. az
"írott Tóra" magyarázatai, amelyet az Úr elmondott Mózesnek; 2. az a néhány
törvény, amely nincs kapcsolatban egyetlen szentírásí versset sem; 3. azok a
törvények, . amelyeket a próféták működése idején hoztak és Ezra korától fogva
alakították a nép életét; illetve minden olyan törvény, amely következtetés által,
az exegézis segitségével, egy szokás vagy rendelet következtében jött létre (11).

A Talmudban két réteget lehet megkülönböztetni: a Misnát (=tanulmány) és
a Gemarát (=tan, átv. ért.: befejezés, tökéletesítés): Az előbbi gyakorlati és etikai
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vonatkozású, tulajdonképpen vallási és polgári törvénytár,' melyet a Kr. u. I-II.
század tudósainak, a tannáknak (=tanító) hagyományai alapján Jehuda ha-Nászi
210 körül állított össze. A Misna tételein a Kr. u. III-IV. században, a palesztinai
(Jamnia, Tiberias, Sephorís, Cezarea, Usa) és a babilóniai' (Kteszifón, Nehardea,
Pumbedita, Szura, Mazuza) tan-házakban vitatkozó amorák (=tökéletesító) al
kotása a Gemara. A Talmud műfaját tekintve élénken őrzi a Misna szellemének
megfelelő haláchát (=jogi -eljárás, szabály), s a benne kimondott törvények ellent
mondásait feloldani kívánó, de sokszor' az eredeti tárgytól messzire kalandozó
aggádát (=legendáris elbeszélés, példabeszéd) (12). Az ag gáda és a halácha vi
szonyára élesen .rávilágít a következő talmudi részlet: "Mikor rabbi Abahu és
rabbi Chijja bar Abba egy faluba érkezett, az első aggádai, a másik haláchai
dolgokról tanított. Rabbi Chijját mindenki otthagyta és Abahuhoz ment. Mire az
(r. Chijja) zavarba jött és ezt mondta: Egy hasonlattal értésetekre adom, hogyan
látom én' (az eseményt).' Két ember érkezett egy faluba. Az egyiknek drágakövei
és gyöngyei voltak, a másiknak különféle apróságai, varró- és kötőtűk. Vajon
a kettő közül melyiknek lesz több látogatója?" (Szota 40a).

A Talmud, követve a Misna felépítését, hat fejezetre oszlik: 1. Zeraim (föld
és adótörvény) ; 2. Moéd (ünnepi rendeletek); 3. Nasim (házasság-jog); 4. Nezikin
(polgári- és büntetőjog) ; 5. Kodasim (szent dolgok és szertartások); Teharót (tisz
tasági törvények). A fejezetek tovább tagolódnak kisebb részekre, de a kisebb egy
ségek címeí nem mérvadóak: nem sokat mondanak a fejezet tényleges tartal
máról. De nehéz is lenne a Talmudban szerkezetileg egymáshoz tartozó részeket
keresni, hiszen a tan-házakban zajló viták el-eltérő menetét követi. Az egyik
vitatkozó a másik szavába kap, az eredeti témáról lemondanak egy lényegtelen
nek látszó részletkérdés kedvéért, közben szó esik a természettudománytól a po
Iítíkáíg bezárólag mindenről, akár odatartozik, akár nem. Történetek hangzanak
el és színte refrénszerűen ismétlődik a régi bölcsekre való hivatkozás: "Rabbi
Hona beh Henana mondja R. Chijja b. Rabh nevében: a halácha. ahogy R. Je
huda mondta, aki R. Eleázár b. Azarja nevében tanított: R. Chijja b. Abin
mondta nekem ..." (ld. Berachot 30b). Évszázados hagyományok szólalnak meg,
időrendi és tartalmi összefüggések nélkül. A talmudi bölcsek szemléletmódjának,
exegézisüle sajátosságainak vizsgálatára azonban elég könnyűszerrel találhatunk
jellemző részleteket. Például egy helyen (ld. Chagiga 3a) R. Eleázár ben Azarja
a Prédikátor 12,1l-et magyarázza. Ott ezt olvassuk: "A bölcsek szavai olyanok,
mmt az ösztökék, és mínt a beültetett szögek a gyülekezetben levők szavai: egy
pásztortól adattak". Miért olyanok, mínt az ösztökék? - hangzik a kérdés. Hogy
értésedre adják: miként az ösztöke a tehenet a barázda felé tereli, hogya világ
nak életet szerezzen, a Tóra igéí a halál útjáról az élet útjára terelik azt, aki
velük foglalkozik. Itt jön egy ellenvetés: Ha a Tóra ígéi olyanok, mínt az ösz
töke és mint a szögek, akkor megváltoztathatók. mert az ösztöke elmozdítható, a
szög pedig kopik. S ott a válasz: azért áll, hogy "mint a beültetett szögek...";
ahogy az ültetvény növekszik és szaporodik, úgy a Tóra igéí is erősödnek. Köz
ben elhangzik egy kérdés is: ha minden ennyire vitatható, akkor hogyan lehet
egyáltalán megtanulni a Tórát: A válasz: "egy pásztortól adattak", az Egyisten
adta, .s Ö biztosítja az eltérő vélemények és ellentétek között is élő egységet.
Végül döntést is hoz a vita szóvívője: "Tedd füledet tölcsérré és szerezz értelmes

~ szfvet, hogy meghalld azoknak li szavát, akik azt mondják: tisztátalan, s azokét,
akik azt mondják : tiszta; azokét, akik azt mondják: tilos, s azokét, akik azt mond
ják: meg van engedve ..." - tehát a bölcsek vitáít és ítéleteit nem bírálni kell,
hanem figyelmesen meghallgatni, s akkor majd érthető lesz minden.

Valóban szükségünk van az útbaigazító szóra, ha a Talmudot olvassuk, külö
nösen amikor a Berachot I-ben' a reggeli Semá elmondásának legkorábbi idő

pontját meghatározni kívánó rabbik arról vitatkoznak, lehet-e már akkor, ha
napvilágnál az égkék megkülönböztethető a -tehértöl, vagy csak annyira korán,
hogy az égkék és a hagymazöld között lásson különbséget az ember.

De nem szabad egyoldalúan ítélni a Talmudot. Még annyira sem, hogy pusz
tán kultúrtörténeti érdekességnek tekintsük - bár például feldolgozatlan s jó
részt ismeretlen mesevílága páratlan a világirodalomban (ld. a Szanhedrin 105a
ban a két kutyáróI, a· Berachot BIa-ban a rókaról és a halakról szóló bölcs me
séket) l A Talmud egészében véve mégis a hit, a szinte példa nélkül álló vallásos
meggyőződés alkotása, még akkor is, ha gondolatmeneteit, állásfoglalásait néha
időszerütlennek vagy idegennek érezzük.
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Ennek bizonyítására álljon itt egy részlet a talmudista irodalom egyik leg
nagyobb szabású és legnépszerűbb alkotásából, a még a Talmudnál is szígorúbb
és kazuisztikusabb felfogású Sulchan Aruch-ból (13), mely Josef Karo (1488-15'75)
alkotása: "Az Örökkévalót tartom szemern előtt mindig (Zsolt 16,B), Dávid ki
rálynak e jelmondása nagy és fontos alapelve a Tórának és a parancsait telje
sítő és Isten előtt járó jámborok életrnódjának. Mert az embernek ülése, rnozgása
és ténykedése más, ha maga' van a házában, mínt amilyen a mozgása és maga
tartása, ha valamely nagy király előtt áll. ... Mert akkor bizonyára vigyáz min
den mozdulatára és minden szavára, hogy azok rnéltók legyenek. Mertnyivel in
kább kötelessége az embernek, ha meggondolja, hogya' nagy király, a Minden
ható, a Szent (áldassék l) - kinek dicsőségével tele a világ - áll fölötte és látja
tetteit. .. , Bizonyára azonnal megszállja a félelem és az alázat, mert a Mindenható
- áldassék! - színe előtt van és szégyenkezik majd előtte."

A kereszténység előítélete a Talmud iránt tulajdonképpen félreértésen alap
szik: bántónak érezték egyes részeit, amelyek megvetőerr nyilatkoznak Jézusról
és követőiről. Pedig a Jézusra vonatkoztatott kitételek nagy része, különösen ahol
"Ben Stada", a "Hűtlen Fia" szerepel, nem róla, hanem az egyiptomi álprófétáról
szól, akit az Újszövetség (ld. ApCsel 21,38) és Josephus Flavius (A zsidó háború,
II,13) is említ (14), s csak később, a IV. századból való "Toldoth Jesu" (Jézus
élete) című, célzatos zsidó irat alkalmazza rá (15):

Ugyanakkor a Talmudban találunk olyan kijelentéseket és példabeszédeket is,
amelyek nagy hasonlóságot mutatnak az Újszövetség - főleg az evangéliumok 
egyes részleteivel. Néhányat megemlítünk: "Aki magát megalázza, azt az Isten
felmagasztalja; és aki magát felmagasztalja, azt az Isten megalázza" (ld. Erubin
13b - vö. Mt 23,12; Lk 14,11; 18,14). - "A rabbik tanítják: akik szorongatást
szenvednelf, de nem szorongatnak; akiket szidalmaznak, de nem víszonozzák,
szerétetből jámborak és örvendeznek szenvedésük fölött. Róluk mondía az írás
(Bir 5,31): .akik pedig szeretnek, legyenek olyanok, mint a Nap, amikor teljes
fényében fölkel''' (Sabbath 88b; Jórna 23a - vö. Mt 5,10-12). "Ami neked gyű

löletes, felebarátodnak se tedd; ez az egész törvény, mínden egyéb csak magya
rázat; menj, ezt tanuld!" (Sabbath 31a ~ vö. Mt 7,12; Lk 6,31) (16).

A Talmud átfogó kritikai feldolgozása még ez idáig nem történt meg, pedig
szerepe nemcsak a zsidó vallás szempontjából ~lentős, hanem elősegítené az Új
szövetség kifejezéseinek és történeteinek teljesebb megértését is. Nem az a leg
lényegesebb kérdés, hogy Jézus használta-e a talmudi bölcsek mondásait és ha
sonlatait, vagy azok merítettek tőle - mert Jézus eredetiségéhez semmiképpen
sem férhet kétség -, hanem az, hogy az evangéliumokban műfajílag benne él
a talmudi aggáda, aminek logikáját viszont - a Talmud nélkül - csak igen
nehezen fejthet jük meg. Huber Lipót teológiai tanár ezt írja (17): "Az aggada adta
meg az evangéliumoknak azt az ellenállhatatlan erőt és bájt, mely egyszerre meg
nyeri a szívet és az értelmet. ...a vallásos aggádá lett a kereszténység dajkája."

KISÉRLETEK A TALMUDIZMUSTÚL VALÚ ELSZAKADASlM. Amikor a
zsidó szellemet túlságosan megterhelték a talmudikus, illetve rabbinikus hagyo
mányok, az idők folyamán rnérhetetlenül kibővült vallásgyakorlati tanítások, ak
kor kétféle - egymástól teljesen eltérő - módon, de ugyanazon indítékból meg
próbálkozott szakítani vele. Az egyik út a Midras- (=kutatás, ui. a Szeritírás szö
végének fürkészése) irodalomból kinövő sajátos zsidó misztika útja, amasik - a
zsidóság fő irányát cáfolnikívánó - karaizmusé.

A zsidó mísztíka, a kabbala, tulajdonképpen a szentírási világteremtés és a
héber betűk számértékének fogalml összekapcsolására építi fel szerteágazó r znd
szerét. - A teremtéskor az jelzi Isten hatalmát, hogy puszta szavára szűletík a
világ (Ter 1,3; 6; 9; 11 ... stb.), az ember hivatásszerű uralmátpedig a dolgok
megnevezése (Ter 2,20). Ez adja az ötletet: a betűben (hangban) több az erő,

mint hinnénk; nemcsak szavakat alkot, hanem világot is. A betűk számértéke
- úfpythagoríkus-gnosztíkus tanok alapján - a világ rendjét, értelmét tárja fel.
A szavak, fogalmak összegének kiszámításával és újra fölbontásával megválaszol
hatóvá válik a dolgok, személyek és események értéke (jó vagy rossz).

így a zsídó misztikát jól reprezentáló, a XII-XIII. századból való Bahír- ("Vi
lágítö'') könyv a lélekvándorlás tanát is segítségül hívja - az embert míndíg
érdeklő - erkölcsi értékprobléma megválaszolására. "A lélekvándorlás" - írja
G. Scholem (18) - "mint válasz lép fel a teodicea -kérdésére: ,miért a gonosz
nak megy jól és az igaznak rosszul?' A felelet: ,mert az igaz már (egykor) a
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múltban bűnössé vált és most meg lett büntetve'''. - A Bahir 126. és 127.
§-ában felveti a -már a Talmudban' is szereplő - kérdést, hogy a Messiás
előbb is jöhetne, ha minden lélek az emberek testében kimerülne és vándorlá
sukat befejeznék (vö. Jebámoth 62a). Akkor ugyanis a Messiás lelke áradna szét
az emberekben, őt pedig nem győzi le a (lélek-) vándorlás, hiszen éppen csak
arra jó az egész, hogy ez a' világ végül a Messiás jelenségében megnyugodjon (19).

Az ősi alapokon nyugvó Dávid-Messiás rabbanita párhuzamát a kabbalisták
kozmíkussá bővítik: az Első Ember ideál-típusának reinkarnációja Dávid király,
majd a Messíás-király, akinek uralma éppen azt biztosítja, amit az Első Ember
elvesztett (20).

A teremtés emanácíós folyamatát az istennév (Jahve) betűinek felhasználásával
jelzik: a joda férfi, a hé a nő, s polaritásuk kiegyenlítője.'a wau, a fiú. príncí
piuma. Ez a hármasság felületes hasonlóságot mutat a keresztény trinítás-gon
dolattal. A kabbalisták körében mégis tömeges áttéréseket idézett elő (21).

Az ismertetett eszmefuttatások jól példázzák a kabbalisták gondolkodásmód
jának jellemzőit: az eredeti zsidó tanok összekapcselását idegen, jórészt távol-ke
leti motívumokkal. A babilóniai fogság alatt' megismert parszizmus és hinduizmus
elemeibe hellenisztikus vonások keverednek, hogy az egész panteisztikus vallás
bölcseletté, hanyatlásában mégiává álljon össze. Nem csoda, ha a misztikusok asz
ketikus rajongása: és irreális álmodozása tápot adott a kalandor ál-messiások
fellépésének. Igy talált követőkre a szmirnaí születésű Sabbatáj Cevi (1626-1676).
és a lengyel származású Frank Jakab (1720-i791).

De ez már a kabbala elfajulása. Fénykorát a leoni Mózes ben Semtób szer
kesztette Zóhár- ("Fény") , könyv, a kabbala legrangosabb megfogalmazása jelzi,
a XIII. században. A hagyomány Simon ben Jocháj, a Kr. u. 150 körül. élt híres
tannaita rabbi alkotásának tartja, akinek egy angyal nyílatkoztatta ki a könyvben
közölt tanításokat. Az ősi származás és hitelesség bizonyítására a Zóhár arámi
nyelven íródott (22). - E műnek köszönhető, hogy a misztika igen nagy tekin
télyre tett szert - olyannyira, hogy keresztény művelőkre is talált. A XV. század
végén Pico della Mirandola már az bizonygatja, hogy a kabbala a legmegfelelőbb

tudomány Jézus isteni mivoltának bizonyítására (23).
. A misztikusok a rabbinizmus méricskélő kazuisztikája helyett inkább a rőfhöz

nyúltak, hogy megmérhessék Isten trónusát, és álmodoztak - mínt előbb lát
tuk - még a lélekvándorlásról is, s ezzel akarva-akaratlan fordultak el a Talmud
világától. A nyílt szembefordulás azonban a karaizmusé. El is éri őket a chérem
(=átok), a szakadárokat megillető bélyeg, pedig nem a Tórát, hanem a szóbeli
hagyományt, azaz a Talmud anyagát szolgáltató tant .vetík el. Hatással lehetett
mozgalmukra a mohamedánok szektájának, a csak a Koránt tisztelő siitáknak
hagyományellenes irányzata, s az arab teológia - az egész zsidó vallástörténet
figyelembe véve - talán az ő vallási eszmerendszerüket befolyásolta a legjobban.
Ha pedig Krisztus-kori párhuzamokat keresünk, akkor a szadduceusok reform
-pártjához hasonlíthatók.

Anán ben Dávid tekinthető alapítójuknak. 760 körül, de a mozgalorn csak a
IX. századtól terjedt el nagyobb .méretekben. A karaiták kinevetik a talmudi le
gendákat, hogy Isten Izraek sorsán bánkódik és galambbúgással sir (Berachot 3a),
meg mindennap imádkozik (7a). De nemcsak a Talmudot utasítják el, hanem a
rabbiniták egyéb Tóra-magyarázatait, sőt a mísztikusok titkos jelentéseket kutató
exegézisét is. Csak a Szeritírás szó szerintí értelme érdekli őket. A karaiták lesznek
a zsidóság első racionalista bibliakritikusaí. - Szellemi követőjüket, Chivi al-Balkhi
továbbfejleszti és kiélezi a karaita tanokat: ő már tagadja a Pentateuchus isteni
eredetét. mert Istent "meganyagosítja", hogy a szentélyekben a kerubok közt lakik.
A csodát is elveti: a manna a pusztai növényzet kiizadta olajos nedv; Mózes arca
nem sugárzott (Kiv 34,29), hanem megkérgesedett az erős napsütéstől és a hosszú
böjtöléstől; a Vörös-tengeren könnyen átkelhettek a menekülők, mert éppen apály
'volt, Egyáltalán úgy találja, hogya mindenható és világteremtő Isten eszméjével
nem fér össze a templomépítés és az áldozat. Elveti a semmiből való teremtés
f'ogalmát, ősanyagot vesz fel. - Chiví szélsőséges nézetei kihívják a rabbiniták
haragját. Nevét a felháborodott kritikusok "Balkhi" helyett "Khalbi"-nak, kutya-.
finak csúfolták (24).

Habár a karaiták hátat fordítottak a talmudista törvénymagyarázatoknak. nem'
szabad azt gondolnunk, hogy magát a Törvényt is elvetették. A "Tüzet se gyújt
satok szombatnapon semmiféle lakóhelyeteken" (Kiv 35,3) parancsát annyira szi-

338



gorúan vették, hogy az ünnepen még nem zsidóval sem rakattak tüzet, sőt gyer-
tyát sem gyújtottak. .

A karaiták elvei a rabbaniták elítélése ellenére sem mentek veszendőbe:

Jichák Troky (1533-1594) karaita érveket állít csatasorba az unitás védelmében, a
keresztények ellen, s a XVI. századi 'antítrínitáríusok aző grammatíkaí törekvé
seiket és filológiai eredményeiket használják fel tanításaik igazolására (25).

A rnísztíka nem érte el célját. A mindennapi élettől való elfordulás a szellemi
élet veszedelmesebb csapdájának bizonyult, mint a rabbiniták rníndenűtt és rnín
denbe n törvényt kereső vállalkozása. A betű- és számmisztika egyébként is szöve
vényesebb tant alkot, mínt a rabbinisztikus irodalom. Akaraizmus "pedig, a rab
biniták egyértelmű elutasítása miatt, sohasem tudja átjárni mínden vonatkozásban
és rnélységben a zsidó vallást. A felvilágosodás korának mászkil- (=felvilágosult).
mozgalma - főleg a szépirodalom területén - még próbálkozik ugyan megtörni
a törvények merevségét, de minden "tehermentesítő" szándéka ellenére sem ér el
osztatlan sikert. Mert amikor minden jellegzetesen zsidó dolog iránt lenéző maga
tartást tanúsított, hogy bizonyítsa európaíságát, akkor a zsidó szellem - meg.
érezve egyénisége veszélyeztetését - újra felidézi a szentírásí alapokon. nyugvó
választottságot, a népekhez szóló küldetés méltóságát.

VALASZTOTTSAG-TUDAT Ss MESSIANIZMUS. Az Ószövetségberiisteni szó
köti a törvények megtartásához a választottság privilégiumait: "Ha tehát hallgat
tok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között külöri
leges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi ki-
ráZyságom és szent népem lesztek" (Kiv 19,5-6). . .. . . .

Már a pátriárkák korában ismeretes volt a pap-királyság intézménye. A Te~

remtés könyve úgy mutatja be Melkizedeket, Sálem királyát, mint "a magasság
beli Isten papját" (14,18-19). A 110. zsoltár a jövendő Messíás-kírályról azt hir
deti; hogy ő pap lesz Melkizedek rendje szerint (4. vers).

Az Ószövetségben Izrael" valóban úgy áll előttünk, mínt a nemzetek papj~
aki az egy, igaz Istent dicsőíti az imával, s különösképpen az áldozattal. De á
nép papi mívoltának bizonyítására elegendő arra a feltűnő hasonlatcsságra utal
nunk, amely a Sinai szövetségkötés és főpap szentelésének szertartása között mu
tatkozik: mindkettőben szerepel a mosakodás, majd a vérhintés, s végül az áldo
zati lakoma (vö. Kiv 19,10; 24,5-11; 29,1-37; Lev 8,1-36).

Izrael királyi tísztségét terminológiailag is. alá lehet támasztani. A "qárá".
(=hív, szólít) és a "báhár" (=kiválaszt) igék csak fejedelmi személyekkel és Izrael
lel kapcsolatban használatosak az Ószövetségben (vö. Iz 42,6; 49,1; 51,2 és Zsolt
78,70; 89,4; 42,1; Iz 41,8; 44,1). Ezért vallja a Talmud is szilárd meggyőződéssel,

hogy Izrael gyermekei királyfiak (Sabbath 67a).
Végül a választottság-tudat olyan kötelezettségeket jelentett az Istennel, a nép

minden tagjával és a világ nemzeteivel szemben, amilyen" a prófétáké volt, az
Istentől az emberiség megmentésére rendelt üdvrend hordozása által. Ezért hasz
nálja az Ószövetség a prófétai meghívás terminusait a néppel kapcsolatban (vö.
MTörv 4,20; Am 3,2; Oz 13,5 - Kiv 30,23; Lev 9,2; Jób 2,8).

A választottság biztosította küldetés-tudat jellemző vonásaiban nem nehéz
felismerni a messiásí jelleget. A papi, királyi és prófétai tisztségek, melyeket a
zsidóság a szövetség-választottság és törvényadás következtében feladatul Kapott
az Istentől, messíási funkciókra jogosítanak, s mint ilyeneket a keresztény ige
hirdetés kiváltképpen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Viszont a zsidó messianiz
mus korántsem egységes eszmekörét éppen a nép messiási küldetéséból fakadó
szempontok határozzák meg. Nem volt sohasem egyetemes a zsidóságnak a Mes
siás eljövetelébe vetett hite, hiszen a megváltást maga a nép hordozza. Az "Ebed
Jahve" dalok (Iz 42,1-6; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12) értelmezésénél a zsidó gondol
kodók hajlanak arra, hogy Isten Szolgáját ne egyedi személynek. hanem az "ide-.
ális Izraelnek" tekintsék. A fordulatot Náthán próféta Dávid utódjáról mondott
jövendölése (2Sám 7,14-16) hozta meg, mely a Sinai szövetségkötést a királyi di
nasztiára összpontosítja - s ezzel a választottság adta küldetés-tudatban a királyi
tisztség lép előtérbe, míg a papi és prófétai vonások elhalványulnak. Innen ere
deztethetők a zsidó messíanízrnus restaurációs elképzelései, a politikai szempontok
egyre erőteljesebb érvényesülése. Ezért ha a Messiást mégis egy bizonyos személy
nek gondolják el, akkor csak olyan valaki jöhet számításba; aki fontos szerepet
töltött be a nép történetében. A "Dávid ívadékáról" szóló ígéretek Jeremiásnál
(23,5; 33,15), és Ezekielnél (17,23; 24,23; 37,24), vagy Aggeusnak (2,23) és Zakariás-
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nak (3,7; 6,12) fogság utáni próféciáiban megfelelően körülhatárolt hitre zsugo
rodnak össze. A zsidó értelmezés szerint ugyanis Zorobábel a Dávid törzséből

származó oltóvessző, aki újra fölépítette a templomot.
Nagyon . érdekesek Joseph Albo, a középkor utolsó zsidó-keresztény disputája

(Tortoza. 1413-1414) egyik szóvivőjének idevágó fejtegetései. Ö rabbi Hillel egyik
talmudi kijelentéséből (ld. Szanhedrin 98a). indul ki, miszerint az iraeliták nem
várták a Messiást (Krísztus korában). mert nekik már eljött, mégpedig Hiszkia,
Juda királya személyében. Albo azt állítja, hogy ezzel r. Hillel "semmiesetre sem
a messíási alapelvet tagadta, hanem csak annyit akart mondani, hogy a szent
iratok verseinek jelentéséből következtetve Izrael számára nem várható (a Mes
síás) ; mert minden fejezet, amelyeket lzaiás mondott a Messiásról, mint .vessző

kél majd Izáj törzsökéből' (11,1) és ehhez hasonlók, csak Hiszkiára vonatkozhat
nak, és minden egyes prófécia beteljesedett, már a maga idejében" (26). Az Izaiás
tól idézett vers második részét - ..keresni fogják a pogány nemzetek" - 'pedig
Merodach Baladannal hozza kapcsolatba, aki levelet ás ajándékot küldött Hiszkiá
nak (2Kir 20,12); így az "és dicsőséges lesz nyugvóhelye" kifejezés - Szanherib
vereségéhez kapcsolva - hangsúlyozza Hiszkia különleges helyzetét a királyok kö-

. zött. Ugyanis a béke (=nyugvóhely) általában nem válik a királyok dicsőségére,
ha ,az országot külső veszély fenyegeti. Hiszkia azonban bezárkózik Jeruzsálembe
és - emberileg szólva - királyhoz méltatlanul, gyáván viselkedik. De a csoda
- Szanherib veresége és, halála ...,. által "köztudomású lesz, hogy ő csak az Isten
be vetett bizalomból" cselekedett így. "Ezért szolgált neki" - folytatja Alba (27)
- "a béke nagyobb dicsőségére, mert ebből mlndenkí felismerte, hogy ő valóban
jámbor és Istentől szerétett (ember) volt."

A történelem színterén iejátszódó megváltás történelmi változásokat visz végbe:
megoldást Idnál a választott nép és a pogány népek konfliktusára. A zsidóság lé
tének állandó veszélyeztetettsége - az egyiptomi fogságtól a babilóniai fogságig
okozza, hqgy a politikat-társadalmi messianízrnus eszmevilága mindig erősebb volt,
mint az apokaliptikus elgondolások. Az apokaliptikus messianízmus katasztrófa
elméletei, melyekben eltűník mindeníéle ors;z:ágAqtár és társadalmi struktúra,
sokakban leplezetlen ellenérzést váltottak ki az' ~ész messíásí eszmekörrel kau
csolatban. A Talmud - a III. és IV. század három híres tanítójától - elutasító
szót idéz: ,,0 (ui. a Messiás) eljöhet, de én nem kívánom látni" (ld. Szanhedrin 98a).

A Messiás és a nép összetartozása annyira elsődleges és egyedülállóan meg
határozó jellegű, hogy még egy nem zsidó is - ha ennek a feltétel nek megfelel
lehet a Messiás. így például Kyros, perzsa király (28).

HALACHA ÉS MESSIANIZMUS. "A messiási utópia" - állapítja meg G.
Scholem - "részben mint a halácha pótlása és betetőzése jelenik meg. Benne
kell tökéletessé lenni, ami a haláchában, mint egy megváltatlan világ törvényében
még nem juthatott kifejezésre"; majd hozzáteszi: "a törvény, mint olyan, a maga
teljes egészében csak egy megváltozott világban hajtható végre." (29)

Az isteni parancs önmagán túlra mutat - a tökéletességre. A tökéletesség
pedig az, ha helyére kerülnek a dolgok, megtalálják a helyüket az emberek,' és
Isten - a Talmud szavával élve - elfoglalja a legmagasabb hegyet (ld. Szuk
koth 52a).

Moses Maimonides (+1204), a középkor legkiválóbb zsidó filozófusa, akitől

sokat merített Aquinói Szent Tamás (30), kijelenti, hogya Messiás uralma idején
"minden jogszabály visszanyeri korábbi érvényét, az ember be fogja mutatni az
áldozatot, és a parlágon heverő és Jóbel-évre tekintettel lesz, teljesen a Tórában
foglalt előírások szerínt" (31). Kifejti, hogya Messiás eljöttéről nem csodás tettei

,fognak meggyőzni (pl. a halottak életre keltése), hanem - az apokalíptíkát visz
szautasítva - hangsúlyozza: "Tóránk rendelkezései mindörökre szólnak: nem le
het hozzátenni és belőle elvenni. így hát egy király fog származni Dávid házából.
aki gondolkodik a Tórán és parancsokat ad, mint őse Dávid, összhangban az
írásbelileg és szóbelileg hagyományozott Tórával; továbbra is egész Izraelt kény
szeríteni fogja, a Tóra útján járva és a hibákat kijavítva (azaz a bajokat, amelyek
a törvények hiányos teljesítése míatt feltételezettek voltak, megszűntetí), és az nr
háborúit fogja vezetni - így joggal gyaníthatja az ember, hogy ő a Messiás."
Azzal igazolja Messíás-voltát, hogy "a világot úgy kormányozza, hogy az egp.s7en
Istent szolgálja, amint mondják: .Igen, akkor majd tiszta ajkat adok a népeknek,
hogy mindannvian segítségül hívhassák az ÚJ; nevét, és egy szívvel szelgáljanak
neki.' (Szof 3,9)" (32) ,
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Ha a Tóra csak mínt megváltoztathatatlan és örökké érvényben lévő gondol
ható el, akkor fel kell vetni - a rabbinisztikus irodalom eszmekörén belül - a
Tóra alkalmazásának problémáját a Messiás uralma idején. Az a kérdés, hogy a
.,Tóra-iga" nehezebb lesz-e' vagy könnyebb, azaz változik-e az eljövendő messiási
királyságban.

Az is felmerül, hogyahalácha "kerítésére" ott már nem lesz szükség, hiszen
a messíásí szabadságban csak a jó realizálódik. "A páli ,Isten gyermekeinek szabad
sága' egyik formája az anarchikus elem ilyenfajta átcsapásának" - írja Seholern
(33) -, "mely nem egyedülálló jelenség, hiszen a messiási eszmében mindig is
lappangott." De maga a Talmud is mondja, hogy a jövőben a micvák (=törvé
nyek) megszűnnek (Niddoth 61b). Maimonidesés a nyomában járó "racionalista"
messianizmus képviselői azonban ellenkező következtetésre jutnak: a messiási idő

hozza meg egyrészt Izrael jelenlegi szolgaságából való szabadulást, másrészt biz
tosttja a Isten megismeréséhez szükséges szabadságot - azaz a Tóra-tanulás za
vartalanságát. "Ezért lesznek Izrael gyermekei" - hangsúlyozza Maimonides (34)
- "kimagasló bölcsek, az elrejtett dolgok és Teremtőjük gondolatainak mélyére
hatolnak..., ahogy Izajás mondja (11,9): ,... a föld úgy tele lesz az Úr isme
retével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.'''

A zsidó szellem sehogy sem tud - vagy nem akar -; szabadulni a törvény
teljesítésének kötelezettségétől. Ezért váltott ki olyan mérhetetlen felháborodást
Jézus "törvényszegő" viselkedése, pl. a szombati kalász-szedés és gyógyítás (ld.
Mt 12,1-14; Mk 2,23-3,6; Lk 6,1-11). A Messiástól éppen ezzel ellentétes ma
gatartást vártak: a Tóra tiszteletben tartását; vagy a Tóra szellemében alkotott,
sőt még annál is differenciáltabb törvényt.

A zsidó misztika sajátos eszmefuttatással szól hozzá a "Messiás-Tóra" kérdé
séhez. A Zóhár-könyv szerzője saját látomását a régi bibliai szimbólumokon ke
resztül fogalmazza meg. Az "élet fája" és a "tudás fája" uralkodik a világ álla
potán mindenkor. Adám bukása óta ezeknek a "fáknak" a szféráiba - a szent és
a profán, a tiszta és a tisztátalan, az engedély és a tilalom, az élő és a holt, az
isteni és a démoni szférákba rendeződik el a nundenség. A bűn által a "tudás
fájához", a kinyilatkoztatás, a Tóra által pedig az "élet fájához" vagyunk kötve.
A megváltatlan és a megváltott világ megkettőzött Tórájának problémáját úgy
oldja meg, hogy a Tóránál a "száműzetés Tórájának" nevezi s a ;,megváltás Tó
ráját" és a "száműzetés Tóráját", mint a "tökéletes isteni Tóra" két aspektusát
tekinti (35). .

A különféle messíanísztíkus várakozások tartalmát végül is az dönti el, hogy
a Messiás személye és az általa alapított ország rendje földi-emberi vagy érzék
tölötti-kozmíkus vonásokat visel. A megváltás míkéntje, a megvalósulás módja
azonban megválaszolatlan marad. Már Maimonides is hangoztatja, hogy "mind
ezekről és hasonló dolgokról senki sem tudja pontosan, hogy hogyan fognak
megtörténni, sőt efelől a próféták közlései is homályosak. A bölcseknek sincs
ezekről a dolgokról hagyományuk, hanem hagyják magukat vezetni az írottak
megfontolásától. Ezért van véleménykülönbség köztük." (36) Míndíg az az el
képzelés lép előtérbe, amit a történelem aktualizál. G. Scholem - észrevéve az
összefüggést - a messiási eszmétől való óvakodásra int - mivel az nem több,
mint a "nehéz időkben" keletkezett vigasz és remény, ami akkor kellett ugyan,
de ma már csak a zsidóság valóság-vesztését tükrözi (37).

Schalom ben Chorín, a kereszténység kiváló ismerője így jellemzi a mai
zsidó messianizmust: "Az ortodoxiában él a Messiás-várás gondolata. A reform
-zsidóság inkább Isten Országának eljövetelét hangsúlyozza, nem a személyes
Messiást, míg a szekularizált zsidóság széles körei, úgy mondhatnánk, politikai
ideológiakká fordították le ezt az eszmét. '" Itt egy transzformáció történt ...
így sok mai zsidó emberben politikai ideológia lépett az eszkatológiai várakozás
helyébe. Mindenesetre nekünk tudomásul kell vennünk ezt a fejlődést, még ha
ez nyilván nagyon problematikus is" (38).

Jegyzetek: (1) vö. G. Scholem: .Judaica, Frankfurt am Main, 1963., 6. o. - (2) Nagy
várad, 1913. - (3) ld. Kecskeméti L.: im. 201-202. o. - (4) W. Gesenius: Hebraisches u.
chaldáisches Handwört. ü. das Alt. Test., Leipzig, 1883., 53., o. - (5) M. Buber: On Judaism,
New York, 1967., 6. o. - (6) Benoschofszky Imre: Mi a' zaldóság ", Ararát, Magyar zsidó
évkönyv, Bp. 1942. 9. o. - (7) ld. Kecskeméti: im. 42. o. - (8) uo. 6. o. - (9) vö. Huber
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Lipót: A 'Talmud, Budapest, 1897., 6. o. - (10) J. Neusner: Early rabbinle judaism, Leíden,
1975., 3. o. - (11) vö. J. Brüll ; Mavo HaMishnah, Frankfurt am Main, 1885., II. p. 1. 
idézi: J. Neusner: im. 4. o. - (12) vö. H. L. Strack: Einleitung in den Thalmud, Leipzig;
1894., 62-67. o. és P. Démann: Les Juifs, Paris, 1961., 34. o.: 38-39. o. - (13) Ford. és kiadta:
singer Leo, Bp. 1934., 5. O. - (14) J. Klausner: Jesus von Nazareth, Berlin, 1934., 21. o.
- (15) A "Toldoth Jesu" teljes szövegét latin-héber nyelven közli: Wagenseil: Tela ígnea
Satanae ... , Altdorf, 16B1., 3-24. o. - (16) ld. még: Huber: im. 78-88. o. - (17) ih. 77. o.

(18) ld. G. Scholem: Ursprung u. Arirange der Kabbala, Berlin, 1963., 167. o. - (19)
ih. 156. o. - (20) ih. 168. o. - (21) ld. Kecskeméti Armin: A zsidó irodalom története I-II.
k. IMIT, Bp. 1909., 118. o. - (22) Huber L.: Zsidóság és kereszténység, (I-IL), Kalocsa,
1936., II. k. 643. o. - (23) Vö. Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a
héber nyelv Magyarországon, Budapest, 1973., 18. o. - (24) Kecskeméti L.: im. 23-25. o. - (25),
Dán R.: im. 115-126. o. - (26) ld. Albo: Ikkarim, Frankfurt a. M., 1844., 8-9. o. - (27) ld.
ih. 10. o. - (28) vö. Jüdischer Lexikon, Berlin, 1930., IV. k., 134-140. o. - (29) G;,
-scnoiem: Judaica, 40. o. - (30) vö. Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Buda.
pest, 1973., 148. o. - (31) ld. M. Maimonides : Törvény-kódex, ll. f. - idézi: M. Zobel:
Der Messias u. die messíanísche Zeit..., Berlin, 1938., 90. o. - (32) ld. ih. - (33) ld. G:
"lcholern : im. 43-44. o. - (34) ld. M. Maimonides : uo. - (35) ih. sebelem 49-50. o.
(36) Maimonides : uo. - (37) Scholern : ih. 73-74. o. - (38) Testvéri párbeszéd zsidók és
'keresztények között (Interjú Schalom ben Chorinnal), Mérleg, Bécs, 1973., 1., 9. évr., :lll;, Q..

HORVÁTH ELEMÉR VERSEI

Nevess, ApolUnab·c

Nevess Apo~linaire az asszonyok
szeretnek végül Pornográfiánk
fehér bölény Az ég alján lobog
tündér napunk Menjünk torony iránt
vagy ahová hívnak kankalinok
s elvihet szerelem bombaszilánk
Egy szegedi boszorkányt áhítole
A silva' változót ki méri ránk?

Milyen gyönyörű zivatart csapott
a sziikésem l Hiú hatalmasok
láttak ülni Hermész szárnyainál
Hazamegyek s lehet valaki már
aki ezeret hogy ily bolond vagyok
és ''Újra angyali cirkuszt csinál

Fából vaskarika
(SIKERESEN)

Táncolva mentem el
táncolva jöttem vissza
mindkettő fölemel
mindkettő kataklizma

S mindkettő hópehely
télben magára bízta
hogy tűzbe lebeg el
s kristály marad és tiszta
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