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A „METrON” – MÉRTÉK SZÓ (MT 7,2; LK 6,38; MK 4,24) A 
rABBINIKuS IrOdALOM FÉNYÉBEN*

Giovanni Bissoli OFM

A boldogság-mondásokról szóló igényes monográfiájában Pinchas Lapide 
megkísérli megvilágítani a tényt, hogy Jézus erkölcsi tanítása összhangban 
van a zsidó környezettel. „Jézus zsidó volta és evangéliumának mélyen zsidó 
mivolta” alkotják „azt a kettős kritériumot, amely lehetővé teszi számunkra, 
hogy – amennyire csak lehetséges – felfedezzük Jézus etikai remekművének 
eredeti jelentését”.1 hangsúlyozza például, mennyire bőséges „a rabbinikus 
analógiák és párhuzamok anyaga”, és kiemeli, hogy „a hegyi-beszéd öt ol-
dalához Billerbeck híres kommentárja nem kevesebb, mint 390 oldalt fűz 
hozzá”.2 A lehetséges összehasonlítások sokaságával szembesülve csak arra 
szorítkoztam, hogy megnézzem, a rabbinikus irodalom hogyan tudja meg-
világítani a görög μέτρον (mérték) szót a szinoptikusok hegyi-beszédében.

Jézus mondása

Jézus mondása előfordul a Mt 7,1–2 és a Lk 6,38 kontextusában, valamint egy 
sajátos applikációja van a Mk 4,24-ben.

A Mt 7,1–2 ezt mondja:

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, 
καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.

* G. Bissoli OFM: „Metron” - misura in Mt 7,2, Lk 6,38 e Mc 4,24 alla luce della letteratura rabbinica. 
In: Liber Annuus LIII (2003), Jerusalem, Franciscan Printing Press, 2005, 113–122. Fordította: Szabó 
Xavér OFM.

1 P. Lapide, Il discorso della montagna. Utopia o programma? (Studi biblici 138), Brescia 2003, 16.
2 Lapide, Discorso, 18 idézi: P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testaments aus Talmud und Midrasch, 

I, München 1928, 189-470.
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Ne ítélkezzetek, nehogy elítéljenek titeket is, 
mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek majd meg titeket, 
és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd vissza nektek.

Egy jelenbeli viselkedésről és ennek eszkatologikus, jövőbeni megfelelőjéről 
van szó. A témát a κρίμα  főnév és a κρίνω  (ítélni) ige emberi, valamint iste-
ni tettei szolgáltatják. A semlegesnemű főnév a -μα toldalékkal jelzi a cselek-
vés végeredményét. ha a bírósági nyelvezetben az „elmarasztaló ítélet” meg-
felel a „büntető igazságszolgáltatásnak”, akkor személyes ítéletről van szó. A 
„más szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem” paradox mondás (Mt 
7,3–5) nagyon kifejező ezzel kapcsolatban.

A jelen idejű imperatívusszal nemcsak az ítélkezés szokását tiltja, de 
erőteljesen kifejezésre juttatja: innentől nem lehet tovább menni. Nem ve-
szi figyelembe a hivatalos igazságszolgáltatás szintjén történő dolgokat, hi-
szen ugyanebben az evangéliumban a közösség rendtartásáról is beszél a Mt 
18,15–18-ban. A hetedik fejezet első két verse egy olyan szakaszt nyit meg (Mt 
7,1-12), amely a tanítványok, vagyis a „testvérek” kapcsolatával foglalkozik, 
amelyben ezt a terminust háromszor ismétli meg (Mt 7,3.4.5).3

Az ítélkezés tilalmát egy negatív célhatározói mellékmondattal fejezi ki, 
amely kilátásba helyezi Isten eszkatologikus ítéletét. A jövőbeni cselekvés 
alanya Isten lesz, a cselekvő Isten, ezt fejezi ki a mondat a passivum theo lo gi-
cum segítségével. Az evangéliumi hagyomány legősibb rétegei az ítéletet kü-
szöbön állónak gondolják. A Jakab-levélben is háromszor ismétlődik meg 
az ítélkezés tiltása a közösség tagjai felé, és az utolsó előforduló hely az ítélet 
közelségét hirdeti meg.4 A kifejtő értelmű γάρ kötőszó áll a 2a-ban az em-
beri megítélés és viszonzás között, amelyet Isten biztosít az ember számára. 
Elégséges lett volna csupán ennyit mondani. A szöveg viszont ezt a fogal-
mat ismétli meg más terminusokkal: „azzal a mértékkel, amellyel ti mér-
tek, olyannal lesztek ti is megméretve”. Ez az alapelv többször is visszatér az 
ókori rabbinikus irodalomban.

Az ókori zsidóság

A legismertebb szöveg a Szota I,7, ahol a szólásmondás azonos a Mt 7,2-vel: 
wl @yddwm hb ddwm hdmb: „amilyen mértékkel mér az ember, olyan mértékkel 
mérik őt is”. A többes számú participium formailag megfelel a görög nyelv-

3 r. h. Gundry, Matthew. A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution, Grand 
rapids MI 1994 (ed. 2), 120-121.

4 Jak 4,11; 5,6.9: vö. P.J. hartin, James and Q Sayings of Jesus (JSNT SS 47), Sheffield 1991, 168; G.c. 
Bottini, Giacomo e la sua lettera (SBFAn 50), Jerusalem 2000, 94-95, és 98-100.
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ben a jelen idejű többes szám harmadik személynek, amely kerüli az isten-
név használatát. Az elvet úgy Sámson és Absalóm negatív példájával, mint 
Mirjám és József pozitív példájával szemlélteti.

„Sámson a szemei után ment, ezért a filiszteusok kivájták a szemét [...]. Absalóm büsz-
ke volt hosszú hajára, ezért hajánál fogva fennakadt egy fán [...]. Ám ugyanennyi po-
zitív példa is van erre. Mirjám csak egy órát várakozott Mózesre, ahogy az Írás mond-
ja: „odaállott nővére a távolból” (Kiv 2,4), ezért időztek miatta az izraeliták hét na-
pig a pusztában, ahogy az Írás mondja: „a nép pedig nem indult el, míg nem fogad-
ták Mirjámot” (Szám 12,15). József érdeme volt, hogy eltemette apját, és testvérei közt 
nem volt nála nagyobb, ahogy az Írás mondja: „és fölment József, hogy eltemesse apját” 
(Ter 50,7.9). A mi szemünkben ki nagyobb Józsefnél, akivel Mózes törődött? Mózes ér-
deme volt, hogy törődött József csontjaival, és senki nincs Izraelben, aki nagyobb vol-
na nála, ahogy az Írás mondja: „és elvitte magával Mózes József csontjait” (Kiv 13,19). 
A mi szemünkben ki nagyobb Mózesnél? Valóban, nem kisebb Valaki törődött vele, 
mint a hely (!wqm – Isten jelzője), áldott legyen, ahogy az Írás mondja: „és eltemette őt 
a völgyben” (MTörv 34,6).5

A törvényszegés büntetésének esetére ott van a „szemet szemért, fogat fo-
gért” törvény, a jutalmazás azonban, amelyet Isten ad a jótettekért, felülmúl-
ja az emberi nagylelkűséget. Ezt a tant a Misna is elfogadta, amelyet Júda 
ha-Ná szi pátriárka vetett papírra Kr. u. 200 körül, ez tartalmazza a tradicio-
nális judaizmus törvényes örökségét.6 Az alaptétel – amelyet a Szota trak tá-
tus ban találunk, némi variánssal megvan a Mechiltában is (Beshallah I, 176-
181).7 A mondás után következik az alkalmazás, amely József és Mirjám pél-
dáját hozza, vagyis épp ellenkező sorrendben, mint a Misna. Bár ennek a 
midrásnak a redakciója a Kivonulás könyvéhez fűzött kommentárok gyűjte-
ménye, és a Kr. u. 3. századra datálható, mégis az anyag, amelyet tartalmaz, 
mindenképpen az ezt megelőző időből való.

hogy történelmi hivatkozási pontot adjunk arra az időre, amikor elterjedt 
midrásunk, Ezdrás negyedik könyvének apokrif apokalipsziséhez (4Ezd 7,25) 
fordulhatunk. Egy analóg mondást találunk benne, amely latinul így hangzik: 
Vacua vacuis et plena pleniis, vagyis „üreset annak, aki üres, és telit, teljeset an-
nak, aki teli”.8 Úgy vélik, az apokrif irat a Kr. u. 1. század végére datálható.9

5 Létezik olasz fordítás: V. castiglioni, Mishnaiot, traduzione italiana e note illustrative. Ordine 
Terzo: Nashim, roma 1982 (változatlan, új kiadás), 171. Jelen fordításunk castiglioni szövegének h. 
Bitenhard héber szövegén alapuló javításán nyugszik: Soţa (die Mischna), Berlin, 1956, 46-49.

6 G. Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1992, 114.
7 wl !yddm hb ddwm !dahv hdmb: J.Z. Luterbach, Mekilta de-Rabbi Ishmael, Philadelphia 1976 (válto-

zatlan új kiadás), I, p. 177, linea 109; h.Sh. horovitz – I.A. rabin, Mechilta D’Rabbi Ismael cum variis 
lectionibus et adnotationibus, Jerusalem 1970, 78.

8 Quarto libro di Esdra, a cura di P. Marrassini in: P. Sacchi (ed.), Apocrifi dell’Antico Testamento, II. 
(classici dell religioni, le religione ebraica), Torino 1989, 323.

9 Marrassini, Quaarto Esdra, 244.
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A rabbinikus tanítás két „mértékről” vagy Istennek az ember felé meg-
nyilvánuló két módjáról beszél: az egyik a büntetés az istenteleneknek 
(middat hadîn), a másik jutalom az igazaknak (middat rehamim, szó szerint: 
„az irgalmasság mértéke”).10 Nyilvánvalóan az irgalmasság legyőzi az ítéle-
tet. A biblikus alapelv a Kiv 34,6–7-ben található. Ebből a szakaszból fej-
tette ki a rabbinikus tanítás azt a gyönyörű midrást, amelyet a Selos eszré-
nek nevezett imádság (az irgalmasság tizenhárom formája) tartalmaz és a 
Kiengesztelődés Napjának esti liturgiáján imádkozzák.11 A 4Ezd 8,132–140-
ben ismerte fel Moore ennek a midrásnak egy előzményét. Ennek a szövegét 
írjuk át Marrassini fordításában,12 beiktatva héber betűkkel az irgalmasság 
kifejezéseit és szinonimáit Moore interpretációja szerint.13

„Tudom, hogy a Magasságbelit irgalmasnak (!whr) hívják, mert irgalmas azokhoz, 
akik még nem jöttek a világra. Tudom, hogy jóakaratú (@wnj), mert jóakaratú azokhoz, 
akik törvényei szerint járnak; hogy türelmes (!ypa ^ra), mert türelmet tanúsít azok 
iránt, akik vétkeztek, hisz saját teremtményei; hogy bőkezű (dsj br), mert adni óhajt 
és nem kérni; hogy végtelenül irgalmas (dsd rxwn ?), mert egyre nagyobb könyörüle-
tet tanúsít azok iránt, akik élnek, éltek és élni fognak, és ha nem ezt tenné, akkor a vi-
lág – azokkal együtt, akik rajta élnek – nem létezhetne. Tudom, hogy nagyvonalú (@w[ 
hcn ?), mert ha nem gyakorolt volna kegyelmet jóságában, hogy felmentse azokat, akik 
gonoszságokat követtek el ellene, akkor már nem élne az emberiség tízezred része sem; 
és hogy elnéző (hqnw), mert ha nem bocsátott volna meg azoknak, akik szavára lettek, 
és nem törölte volna el megannyi gonoszságukat, talán ebből a számtalan sokaságból 
csak nagyon kevéske maradt volna.”

A szókincs: „middah” és a „mekalah”

Kadushin a middat ha-dîn kifejezésből kiindulva azt állítja, hogy „a rabbinikus 
fogalmak gyökeret vertek a Bibliában, azaz előzményei a Bibliából erednek, 
ezért nem lehet őket megfosztani bibliai előzményeiktől, mivel sajátos jel-
lemzőik vannak”.14 ugyanis együtt szerves egységet alkotnak, ami miatt az 
aggadikus kifejtésekben „ezek a fogalmak nem logikai alapon találnak kap-
csolódási pontot egymással, csupán gondolat síkon”.15 Így magyarázhatjuk, 
miért van az, hogy a Biblia ugyanazon szakaszát többféleképpen is értelme-

10 G. F. Moore, Judaism in the First Centuries on the Christian Era, New York 1974 (változatlan új kiadás), 
I, 386-389; E. E. urbach, The Sages. Their Concepts and Belief, Jerusalem 1975, I, 448-454.

11 J. Z. Lauterbach, „Middot, »Shelosh-’Esreh«”, Jewish Encyclopedia, VIII, New York – London 1904, 
546–547.

12 Marrassini, Quaarto Esdra, 337.
13 Moore, Judaism, 390.
14 M. Kadushin, A Conceptual Approach to the Mekilta, New York 1969, 9.
15 Kadushin, Conceptual Approach, 19.
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zik, és azt is, hogy a Szentírás különböző helyein miért találkozunk ugyan-
azzal a midrással. Ezek a targumok.16 A Pentateuchus arámi változataiban 
nem fordul elő a middah szakkifejezés,17 hanem ennek arámi megfelelője a 
mekalah (hlkm).18 A kifejezést mindenekelőtt konkrét értelemben használ-
ták. Elég összehasonlítást tennünk, és megtaláljuk számtalan alkalommal 
– az áldozatokkal kapcsolatban – a következő értelemben: „a lisztláng mér-
téke” (tls htlkm).19 de átvitt értelemben is fordíthatjuk: „És Áron hallgatott 
és elnyerte az igazság(osság) mértékét (hnyd tlkm yhwl[ lbq) (TgN Lev 10,5). 
Más esetben – a Ter 38,25 midrásszerű kifejtésében – a kifejezés metaforikus 
használata fordul elő. A palesztin targum minden recenziójában jelen van a 
részletek különböző változásai mellett, de lényegi tartalmában megegyezik. 
Júda és Támár jól ismert története ez. Szövegünk megtalálható a héberül „el-
olvasandó”, „de (arámira) nem fordítandó” szemelvények rabbinikus listá-
ján, amelyet a zsinagógai kultuszban használtak. Nem voltak külön alapel-
vek erre a normára, de legalábbis a mi esetünkben egy sajátos targumikus 
okról kell, hogy szó legyen, vagyis „Izrael nagy történelmi alakjai iránti tisz-
teletről”.20 Mindenesetre tanították az iskolában, és a midrás teológiailag 
igen gazdag. Támár szerepel a Máté-evangélium nemzetségtáblájának felso-
rolásában is (Mt 1,3), néha bűnös asszonyként értelmezik, miközben az óko-
ri zsidóság dicséri Támárt erkölcsös viselkedése miatt.21

Bármennyire is csak a kiegyenlítés ténye érdekel bennünket, hivatkoz-
zunk McNamara-ra, aki idézi a teljes szöveget.22 A 110-es jelzésű, párizsi tö-
redékes targumot kívánjuk követni.23 Szabályként felállítunk egy úgyneve-
zett „bevezető tételt”, amely a héber Biblia egy sora, és ezt követi az arámi 
magyarázat.

16 A „fordítás” (targum) természetéből adódóan a zsinagógai kultuszt szolgálta, jobban mondva a szent 
szöveg arámi fordítása nem szorítkozott csupán a fordításra, hanem a szöveg értelmezését is nyúj-
totta. Bevezető tanulmány a témához, ld. r. Le déaut, „Targum”, DBS 13, Paris 2002, 1 *–344*.

17 Walter Baumgartner, Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, Leiden 1974 (3. ki-
adás), 519 fordítása: „Mess-Stecke”, vagyis „mérték”.

18 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, 
II. New York 1950 (változatlan új kiadás), 782; M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic 
(dictionaries of Talmud, Midrash and Targum, 2), Jerusalem 1990, 307.

19 vö. NLv 5,11; 6,23; 10,3; NNm 15,4; 28,5.13.21.29; 29,4.15.
20 Le déaut, „Targum”, 21*. A bibliai szakasz a legújabb monográfia tárgya: E.M. Menn, Judah and 

Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewisch Exegesis: Studies in Literary Form and Hermeneutics (JSJ SS 51), 
Leiden 1997.

21 „(Támár) a tiszta élete miatt nemesi rangra tett szert utódainak”, Philón, Virt., 6.. vö. r. Bloch, „Juda 
engendra Pharès et Zara de Thamar, Mt 1,3”, in: Mélanges bibliques A. Robert, Paris 1957, 381-389.

22 M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch (AnBibl 27) rome 
1966, 141.

23 M. L. Klein, The Fragment-Targums of the Pentatech According to their Exant Sources, I-II (AnBibl 76), 
rome 1980.
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25 Éppen kivezették Támárt: amikor Támár kijött, hogy tűzben megégessék, kereste a bi-
zonyítékokat, de nem találta. Felemelte szemeit az ég magasába és ezt mondta: 
„Irgalomért könyörgök előtted, uram, Istenem, felelj nekem ebben az órában, amely 
a szorongatás órája, és én bemutatok neked három igaz embert a dura völgyében: 
hananját, Azarját és Misaelt.” Ebben a pillanatban, a Szent – legyen áldott! – hívta 
Mihály arkangyalt és ezt mondta neki: „Add oda neki azokat!” Amikor Támár meg-
látta ezeket a dolgokat, felemelte szemeit, a bíró lába elé borult, és így szólt: „Viselős 
vagyok annak az embernek a tette miatt, akihez ezek tartoznak, habár megégethettek, 
nem hozom nyilvánosságra az ő nevét. Mégis, az ő szívébe helyezhetem a köztünk lévő 
bizonyságot, hogy elismerje azokat: itt van a gyűrűje, a ruhája és a botja.”

26 És felismerte Júda: Amikor Júda felismerte a három bizonyítékot, felállt és ezt mondta: 
„Kérlek benneteket testvéreim, és atyám házának tagjai, hallgassatok rám ez ügyben. 
A mértékkel, amivel a földön mérnek, azzal mérnek a mennyben is, legyen az bár jó 
mérték vagy rossz mérték (bavyb alkym @ybw abf alkym @yb aymvb hyl @ylyykm hb a[rab 
lyykm vynyad atlykmb), és boldog, aki jót cselekszik, nem vall szégyent (tyhb al) ezen a 
világon, sem az eljövendőben. Jobb nekem égnem inkább a kioltott tűzben, mint olyan 
tűzben égnem, amelyet elemészt a(z örök) tűz. Ezért mártottam testvérem, József ru-
háját egy kecskebak vérébe és mutattam apámnak ezekkel a szavakkal: „Ezt találtuk. 
Nézd meg jól: a fiad ruhája ez vagy sem?” Mérték a mértékért, és törvényes ítélet a tör-
vényes ítéletért (r[d]s lbql @yd r[d]sw alkym lbql alkym @yd). Támár, sógornőm ártat-
lan, tőlem viselős, távol legyen Támártól, az én sógornőmtől, hogy az, akit fogant, az 
a tisztátalanság fia legyen. Azért van ez, mert nem adtam hozzá fiamhoz, Shelához fe-
leségül [a sógorházasságban].” Egy hang támadt az égből, és ezt mondta: „Mindketten 
ártatlanok vagytok, kinyilvánult előttem.” És Júda többet nem ismerte Támárt.24

Amikor Le déaut kimutatja a kapcsolatot a targum és a Mt 7,2 között, meg-
állapítja, hogy Joūn már 1930-ban szemitizmust látott Máté evangélista ἐν 
μέτρῳ kifejezésében, amelyet a Lk 6,38-ban szereplő ᾧ μέτρῳ alapján javí-
tott. A targum iránti új érdeklődés után, amelyet a Neofita Kódex felfedezése 
váltott ki, amely a Pentateuchos teljes palesztin változatát közli, arra figyel-
meztet bennünket, hogy mennyire fontos ez az irodalom az Újszövetséghez 
való közelség miatt. Le déaut mintegy 42 oldalt szentel azoknak az esetek-
nek, amelyek jobban magyarázzák az újszövetségi szövegeket a targumnak 
köszönhetően, és figyelmeztet, hogy ez csupán néhány a példák közül.25 
Máig érvényes ez a módszertani megjegyzés: a targum önmagában is érté-
kes irodalom, bár nem az Újszövetség szolgálatára összeállított válogatás, de 
a kettő egymáshoz való közelsége azt láttatja velünk, hogy az Újszövetség is 
„zsidó irodalom, amelyben a zsidó elemek tisztán felismerhetők”.26

24 Klein, Fragment-Targums, I, 61 (szöveg); II, 24-25 (fordítás).
25 L. déaut, „Targum”, 270*–312*, idézet: 274*.
26 L. déaut, „Targum”, 270*.
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A Lk 6,38 szövege

A síkságon elmondott beszédben Lukács a négy boldogság és a négy jaj után 
(Lk 6,20b-26) a 6,27-35-ben ünnepélyesen meghirdeti az egyetemes szerete-
tet, mint a „Magassságbeli fiainak” jutalmát, amelyet személyválogatás nél-
kül egyaránt kell a jók és a gonoszok iránt is gyakorolni.27 A 6,36-38-ban, a 
„Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas!” parancsa után 
ezt írja:

37 Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε
καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. 
ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε
 38 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν
μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον 
δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν
ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.

37 Ne ítéljetek, és titeket sem fognak elítélni.
Ne kárhoztassatok senkit, és benneteket sem fognak kárhoztatni. 
Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni. 
38 Adjatok, és adnak majd nektek is:
jó és tömött, megrázott és túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe. 
Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek. (Lk 6,37-38)

A Máté-evangéliumától való eltérés, hogy az ítélkezés tiltását azonnal követi 
a mértékről szóló mondás, és Lukács két tiltással él, pontosítja, hogy ne ítél-
jünk, és ne kárhoztassunk senkit (37ab). Ehhez két utasítást is fűz: először 
jön a „bocsássatok meg és ti is bocsánatot nyertek” szokása. Az ἀπο elöljá-
rószóval ellátott ἀπολύειν összetett ige a λύειν igéből származik: „elold”, át-
vitt értelemben: „felold a bűn alól”. Először a kárhoztatást vési az emléke-
zetünkbe, hogyan kell bánnunk a hívőkkel, aztán az „adás” parancsát fűzi 
hozzá. Út nyílik a nagylelkűség felé.

Az ígéretet, amely a végső időkben isteni cselekvéssel megvalósul (vö. 
passivum theologicum), az előző séma szavaival írják le. A jó mértékről van 
szó, amely „tömött, megrázott és túlcsorduló”. A görögben ez a három pasz-
szív participium: az első kettő perfectum, a harmadik imperfectum. Az ige-
idők megkülönböztetése összekapcsolható az ember búzaadagolásának te-
vékenységével, akinek tömött és megrázott a mértéke, amely végül nem 

27 A Lk 6,36 mondásnak a targumbeli előkészítésére lásd: McNamara, New Testament and Palestinian 
Targum, 133–138.
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kevesebbet, mint túlcsordulót eredményez.28 Feltűnik itt egy harmadik sze-
mélyű jövő idejű alak (δώσουσιν), amely az arámi nyelvben megfelel a sze-
mélytelen igealaknak. Ez és a következő passzív alak (ἀντιμετρηθήσεται) 
Isten cselekvését jelöli. Az eszkatologikus jövőben fog beteljesedni. Így fel-
tűnik a mértékről szóló zsidó mondással való megfelelés: ᾧ γὰρ μέτρῳ με-
τρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. Ahogy más helyeken, a mondás itt is a köz-
mondás szerepét tölti be.

A kritikusok úgy vélik, hogy Máté és Lukács közös anyaga a 
„Beszédforrásból” származik, amely ugyan görög nyelvű, de az ókori palesz-
tin egyház sajátja. Talán már egységesítésre van szükség, tekintettel arra, 
hogy a közösség zsidóságból és pogányságból származó más elemekből te-
vődik össze. Az először kiválasztott ószövetségi nép eredete, és mások tisz-
teletbeli címeinek hiánya a vallásosság területén megérteti a fontosságát an-
nak, hogy ne ítéljünk, és ne kárhoztassunk senkit a közösség keblén. Lukács 
hűségesebb a források továbbadásában.29 de az ő közössége már távol van az 
eredeti palesztinai környezettől, és a szerző szükségét érzi, hogy ezt az Isten 
általi eszkatologikus mértéket bőséges jutalomként írja le. Tudjuk, hogy a 
fogalmat egy palesztinai közmondásba foglalták, de távol volt kulturális 
kontextusától és szükséges volt kifejteni.

A Mk 4,24–25 is közli a vizsgált mondást:

Majd így folytatta: Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan 
mértékkel mérnek majd nektek is (ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν), sőt rá-
adást is adnak nektek (καὶ προστεθήσεται ὑμῖν). Mert akinek van, annak még adnak; 
akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amije van.

A kontextus Jézus figyelmeztetése az Isten Országa szavának hallgatásá-
ra. A magvetőről szóló, megelőző példázat a következő alkalmazással zá-
rult: „akik hallgatják az igét és befogadják, gyümölcsöt teremnek, némelyek 
harmincszoros, mások hatvanszoros, ismét mások százszoros mértékben” 
(Mk 4,20). A befogadásra való készségnek, a hit nagyságának felel meg Isten 
eszkatologikus cselekvése, aki „mértéken felül ad”.30 Márk is szükségét érzi, 
hogy kifejtse: Isten nem ugyanolyan mértéket használ, hanem felülmúlja az 
emberi nagylelkűséget.

28 Az ókori Egyitpomban a bosszú szokására nézve érdekes B. couroyer cikke: „’de la mesure dont 
vous mesurez il vous sera mesuré’”, RB 77 (1970), 366–370.

29 S. Schulz, Q: Die Spruchquelle der Evangelisten, Zürich 1972, 146; h. Schürmann, Il vangelo di Luca, I: 
1,9–9,50 (cTNT 3,1), Brescia 1983, 593.

30 E. Neuhäusler, „Mit welchem Maßtab mißt Gott die Menschen? deutung zweier Jesussprüche”, BiLe 
11 (1970) 107.
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Konklúzió

Számomra úgy tűnik, hogy az ókori zsidó irodalom összevetése nélkül az 
újszövetségi szöveg homályos marad. csakugyan, Thayer szótárában a 
„metron” szócikknél két különböző jelentéssel találkozunk: 1) a Mt 7,7 és Mk 
4,24 szerint: „az ítélet szabálya és kritériuma”; 2) a Lk 6,38-ban: „a másoknak 
nyújtott jótettek mértéke”.31 Az újszövetségi teológiai szótár (Grande Lessico 
del Nuovo Testamento) „metron” szócikke kiemeli, hogy a Lk 6,38a „Isten 
bőséges jutalmát állítja előtérbe”, míg a 6,38b mértékről szóló mondása „a 
retribúció mennyiségi egyenértékűségét” húzza alá.32 A különbség egyálta-
lán nem a kifejezésben van, hanem a kettős jelentésben, amely a retribúció 
rabbinikus fogalmában foglaltatik. Végül, ha nem éppen a mi versünk, de 
a Lk 6,32–34 szövegének kontextusa kapcsán egy, a keresztényeknek szóló 
kommentár a „hellenista etika vagy az utilitarista szemléletű zsidó etika” 
erőszakos kritikájáról beszél.33 Az „ítélet” és az „irgalom” kettős mértékéről 
szóló, biblikus alapokkal bíró zsidó tanítás fényében a zsidóságban az ilye-
tén megítélés nem helytálló klisének tűnik.

A közölt rabbinikus szövegek megmutatják, hogy az ókori zsidóságban 
a „mérték” kifejezés magában foglalja Istennek a gonosz emberrel az íté-
let általi, valamint a hívő embernek a jutalmazás általi kapcsolatát, amely 
minden emberi érdemet felülmúl. Az Újszövetség közölt szövegei megerő-
sítik Jézus népének kultúrájából való eredetét, ugyanakkor személyes jelle-
gük nyilvánvaló. Valóban, a Szota I,7 szövege a morális és fizikai nyomások 
legitimációjaként közli az eljárást, amelynek a házasságtöréssel gyanúsí-
tott asszony volt alávetve, hogy megvallja a bűnt.34 Lukács szövege szerint, 
és Márk szövegösszefüggésében is, az axiómával Jézus arra biztat, hogy le-
gyünk nagylelkűek viselkedésünkben, hiszen Isten az utolsó ítéletkor nem 
hagyja magát legyőzni a nagylelkűségben. A szándék, amiért az axióma köz-
lésre került, elég különböző.35

31 J. h. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament, Grand rapids MI 1978 (19. újranyomás), 
408.

32 K. deissner, „Metron”, GLNT VII, 187.
33 F. Bovon, L’Évanglie selon Saint Luc (1,1–9,50) (cNT, II Série, IIIa), Genève 1991, 310–311.
34 „ha (az asszony) azt mondja: ’Tiszta vagyok’, vidd fel őt a templom keleti kapujához […]. A pap ra-

gadja meg ruháinál; ha elszakadnak, elszakadnak; ha felfeslenek, felfeslenek. Tegyen a pap egészen 
addig, míg a szíve [vagyis: a keble] nem válik láthatóvá, míg ki nem bomlik a haja. […]. ha fehér 
ruhába öltözött, öltöztessék fekete ruhába, ha aranyat viselt, láncot, fülbevalót, gyűrűket és azokat 
hordta, legyen dísztelen […]. Amilyen mértékkel mér az ember, olyan mértékkel mérik őt is. Az asz-
szony felékesítette magát, hogy erkölcstelen tettet hajtson végre, és Isten megfosztotta őt díszeitől, 
kitárulkozott a bűnnek és Isten lemeztelenítette […]”. castiglioni, Mishnaiot: Soţa I,5–7, 170–171.

35 Már Gustav dalman is megjegyezte ezt: Die Worte Jesu, Leipzig 1930, 200–201.
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