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Az arámi Biblia: a targum

A 20. század jegyzi az addig soha nem látott legnagyobb archeológiai fel-
fedezések egyikét, az ókori qumráni könyvtár megtalálását a holt-tenger 
közelében. Az ókori tekercsek fényt derítettek a héber Biblia hűséges átha-
gyományozására; lehetővé tették számunkra nemcsak a közösség gondol-
kodásának, hanem azoknak a spirituális forrongásoknak a megismerését 
is, amelyek a zsidó közegben jelen voltak a két évszázaddal időszámításunk 
előtti időktől annak a háborúnak a kezdetéig, amely tanúja volt Jeruzsálem 
és a Templom lerombolásának Kr. u. 70-ben.

E felfedezés mellé állíthatunk egy másikat, ami mindeddig csak a szak-
emberek világára korlátozódott, de amelyik kiegészíti a qumráni könyv-
tár által szolgáltatott adatokat, megvilágítva egy, a zsidóság és a keresztény-
ség számára egyaránt fontos korszakot. A felfedezés 1949-ben rómában a 
Vatikáni Könyvtárban történt. Prof. Alejandro díez Macho, spanyol Szent 
Szív misszionárius, aki az Onqelos targum madridi Poliglott Biblia számára 
készült kiadásán dolgozott, egy kéziratra bukkant, amelyet hibásan Onqelos 
tar gum ként katalogizáltak. A kézirat az ágostonos remeték miniszter gene-
rálisa, majd a viterbói Egidius bíboros számára rómában 1504-ben másolt 

* Giovanni Bissoli OFM: „La Bibbia in aramaico. Verso una mutua definizione di Giudaismo e cris-
tia ne si mo” In: Liber Annuus L (2000), 167–180. Fordította: Szatmári Györgyi
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Pia Domus Neophytorumból származott. Egy 42 kötetes gyűjtemény tartal-
mazta, melynek köteteit 1896-ban akkori 4000 líráért vásárolták, s amely 
1891-ben Neofiti 1 jelzettel került a Vatikánba.1

A kairói genizából előkerült, Paul Kahle által 1930-ban publikált, vagy 
ugyanazon díez Macho által felfedezett palesztin targum töredékeivel való 
összehasonlítás megerősítette, hogy egy teljes palesztin targumról van szó. 
csatlakozik a már ismertekhez: a babiloni hagyományt képviselő fentebb 
említett Onqelos targumhoz, a Jeruzsálemi targum I-hez – mely Pszeudo-Jo-
na tán targumként ismert, és tartalmazza a Pentateuchust és a Prófétákat –, 
valamint a Jeruzsálemi targum II-höz, vagyis a Töredékes targumhoz. Ez a 
felfedezés új lendületet adott a targumok tanulmányozásának.2 

A targum természete

A targum szó jelentése: „fordítás”. Meggyőzőnek tűnik a hettita nyelvből 
való eredeztetése, egy olyan szóból származhat, melynek jelentése: „hirdet-
ni”, „magyarázni”, „fordítani”. A Talmudban a „targum” az arámi nyelvű 
bibliai szövegeket jelenti: „Ezdrás targumán” Ezdrás könyvének arámi ré-
szeit értik; a „dániel targum” dániel könyve arámi részeit jelöli. A későbbi-
ekben targumon a Biblia zsinagógai liturgikus használatra szánt arámi for-
dításait értették. Mikor kezdődött ez a használat? A rabbinikus hagyomány 
Ezdrásnál véli felfedezni a kezdeteket, amikor Jeruzsálemben a Vizek kapu-
jánál elhangzik a hazájukba visszatért fogságba hurcoltak nagy egybehívása 
(Neh 8,1–12). A lakosság már nem beszélt héberül, és szükségessé vált, hogy 
a szent szöveget lefordítsák az akkor beszélt nyelvre, arámira.

A targum azonban több mint fordítás, amennyiben magyarázó tevé-
kenység is kíséri. „Még amikor szó szerintinek tűnik, a targum akkor is tar-
talmaz hosszabb-rövidebb parafrázisokat, magyarázatokat, aktualizáláso-
kat és a szöveg javítását is: más szóval, a targumi tevékenység új szöveget hív 
életre a kultúra és a mentalitás egyazon fürdőjéből.”3

A targum jellemzői

A targum jellemzője, hogy a parafrázis kiegészül a szöveggel, amennyiben 
annak értelmét akarja megadni, aktualizálva azt a zsinagógát látogató hívek 

1 r. Le déaut: Jalons pour une histoire d’un manuscript du Targum palestinien, Bib 48 (1966) 509–533, 527.
2 A továbbiakban a következő rövidítéseket használjuk: TJ1 a Jeruzsálemi targum I vagy Pszeudo-

Jonatán targum jelölésére és TJ2 a Töredéskes targum jelzésére; Gn r a Genesis Rabba jeleként.
3 A. Paul: Intertestament (cEv 14), Paris, 1975, 25–26.
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számára. Az iskola (bét ha-Midrás) saját exegetikai kutatásának gyümölcse, 
de az imádságban összegyűlt nép által átvéve. Ezért

a) arra törekszik, hogy világos, a közösség számára érthető legyen
b) magyarázó jegyzeteket alkalmaz
c) populáris exegézist képvisel
d) feloldja az ellentmondásokat
e) a Biblia különböző szakaszait kombinálja, kiemelve azokat eredeti 

kontextusukból az értelem jobb aktualizálása érdekében
f) történelmi és földrajzi adatokat aktualizál, a fordító korának és kör-

nyezetének eszméire reflektál, erkölcsi parafrázisokat és buzdításo-
kat alkalmaz.4

Természete szerint a targumot szóban hagyományozzák át, és állandó válto-
zás alanya. Egy adott ponton nyer írott megfogalmazást. A qumráni könyv-
tárban találhatók töredékek Jób könyvének és a Leviták könyvének tar gu má-
ból. A hozzánk eljutott, anyagukat tekintve legrégebbi írott recenziók között 
úgy tűnik, hogy a targum egy, a palesztin környezetben általánosan elterjedt, a 
róma elleni második felkelésnél korábbi hagyományhoz tartozik.5 

A TJ1-ben a Ter 21,21-nél szerepel Adisha és Fatima neve Mohamed fele-
ségére és lányára vonatkozóan. Tehát, mint terminus ad quem, ennek a legek-
lektikusabb targumnak az írásbeli rögzítése az arab korszakra tehető.

A targum történelmi aktualizálása

Vegyünk egy példát annak szemléltetésére, hogy a targum hogyan aktua-
lizálja „történelmileg” a Bibliát! Először idézzük fel a bibliai adatokat! Az 
anyaméhből születés pillanatában „kijött az első, vöröses és egészen olyan, 
mint egy szőrmebunda, és Ézsaunak nevezték el” (Ter 25,25). Amikor a két 
iker felcseperedett, Jákob a ház körüli teendők iránt mutatott készséget, míg 
Ézsau vadász lett és a mezőkön élt. Egy napon, amikor Jákob lencsét főzött, 
Ézsau visszatérve a határból így szólt hozzá: „Engedd, hogy egyek ebből a 
vörös főzetből, mert kimerült vagyok” – ezért hívták Edomnak (Ter 25,30). 
Ez az Edom szóra rímelő ’adom (vörös) szóval kapcsolatos etimológia. Ő az 
edo mi ták őse (Ter 36,18–19; vö. Mal 1,2–4).6 

4 r. Le déaut: La Nuit Pascale. Essai sur la signification de la Pâque à partir du targum d’Exode XII 42, An 
Bibl 22, rome, 1963, 58–62. 

5 A. díez Macho: En torno a la datación del Targum „Palestinense”, Sefarad 20 (1966) 11–16.
6 M. harl: La Genèse (La Bible d’Alexandrie), Paris, 1986, 209: πυρράκης, „vörös színű”; szójáték a hé-

ber ’adom (vörös) és ’Edom, Ézsau másik neve között.
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Tudjuk, hogy hadrianus korától a rabbik rómát Ézsau–Edom alakjával 
azonosítják.7 „Júda ben Ilai (Kr. u. 130–160) mondja: Mesterem, Baruk [rejtett 
utalás lehet Akivára; vagy: legyen áldott] azt mondogatta: ’Jákob hangja kiált, 
akármennyire is kezet emelt rá Ézsau Bétárban’.”8 A római légiók 135 augusztu-
sában bevették Bar Kochba táborát Bétárban, nem messze Betlehemtől.

A Ter 27 szerint az idős pátriárka, Izsák arra kérte Ézsaut, hogy hoz-
zon neki enni a vadászzsákmányból, és azután, mielőtt meghalna, megáld-
ja őt. A TJ1 pontosítja, hogy az időpont Niszán 14 volt, a Pászka vigíliája 
(1. v.). rebekka azt mondta Jákobnak, hogy készítsen két kövér kecskegi-
dát, egyiket a pászkára, a másikat pedig áldozatul az ünnepre (9. v.). Felöltöztette 
Jákobot „Ézsau értékes öltözeteibe, amelyek az első embertől származnak” (15. 
v.). ugyanis az ároni papság megalapítása előtt a papi feladat – és annak öl-
tözékei – az elsőszülöttet illették. Jákob megjelent atyja előtt és kínálta neki 
a húst. Ő hiányolta a bort: „az angyal gondoskodott róla és borral kínálta, mely 
szőlőiben rejtezett a világ kezdete óta” (25. v.).

Mit mond a targum Ézsauról? „Most az Úr Szava megakadályozta, hogy iga-
zi vadat ejtsen, de talált egy kutyát és megölte azt. Annak húsát elkészítette…” 
(31. v.). Odavitte atyjának a vacsorát: „Izsákon nagy rémület lett úrrá, amikor 
meghallotta Ézsau hangját, és orrába jutott étkének szaga, mely a gyehenna tüzének 
szagához volt hasonló” (33. v.).

A Pszeudo-Jonatán targum hangsúlyozza a különbséget a két testvér kö-
zött. A papi ruhába öltözött Jákob az ünnephez illő igazi kenyeret kínál, míg 
Ézsau egy kutyát készít, melyet tisztátalan állatnak tartottak. A kutyára vo-
natkozó részlet ennek a targumnak sajátos jellemzője. Ezért hasznos nyom 
ahhoz, hogy megtudjuk ennek a targumi hagyománynak a jellegét, eredetét 
és korát. A görög-római vallásban a kutya valóban áldozati állatul szolgált. 
rómában, a februári Lupercaliák, valamint a robigáliák (április 25.) ünne-
pein áldozták fel. A vörös kutyákat hekaténak, a hármas utak istennőjének 
áldozták a holtak javára. Ez a vonás kapcsolódhat a targum gyehennára fek-
tetett hangsúlyához. ha Ézsau rómára utaló jelképes név, a glossza feltárja 
a targumista műveltségét, és a mögöttes polémiát a pogány római szokással 
szemben. A targumi kiegészítés olyan korra tehető, amikor a pogányság volt 
a birodalom hivatalos vallása.9

7 M. d. herr: Esau as rome in the haggadah, EJ 6, 858. S. Zeitling: The Origin of the Term Edom 
for rome and the christian church, JQR 60 (1965) 262–263. d. cohen Gerson: Esau as Symbol in 
Early Medieval Thought, in A. Altmann (szerk.): Jewish Medieval and Renaissance Studies, cambridge 
Mass., 1967, 19–48, 26–27.

8 Jeruzsálemi Talmud, Ta’anit 4:8; 68d; Gen R 65,21.
9 r. hayward: Targum Pseudo-Jonathan to Genesis 27:31, JQR 84 (1993) 177–188.
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Nem hiányoznak további róma elleni célzások. Amikor még az anya-
méhben voltak, az ikrek rugdalóztak, mert – mint a Biblia mondja – „két 
néppé válnak, és az elsőszülött szolgálni fogja a másikat” (Ter 25,23). A 
Neofiti glosszája pontosítja: „mivel Ézsau uralma véget ér, azután (eljön 
majd) Jákob: az ő uralmát nem pusztítják el, és nem kisebbedik örökkön-örökké”. 
Nyilvánvaló az utalás a dán 7,14-re.

Ézsau leszármazottainak listája megemlít egy bizonyos Magdielt, amit a 
Pszeu do-Jonathán pontosít, indokolva, hogy így nevezték „»Hatalmas-Tor-
nyú« városának, a bűnös (hayyabata’) Rómának (rwmy) neve miatt” (TJ1 Ter 
36,43).

Bálám orákulumának kontextusában megjövendöltetik a birodalom 
vége: „Végük megsemmisítés lesz és pusztulásuk örökké [tart majd].” A Neofiti re-
cenziója róma nevének helyén egyszer hiányt mutat, egy másik helyen pe-
dig nyilvánvaló törlést (TgN Szám 24,24). ha a szakasz kontextusa a pogány 
rómáról szól is, a Neofiti kódexe előnyben részesíti róma nevének törlését, 
amely azonban jelen van más recenziókban.

A zsinagóga és az egyház kapcsolata az 1–3. századokban

A targumban sok utalás szerepel a császári rómára, mely ebben az időben 
uralmon volt. Nem engedjük meg az anakronizmust, és különbséget te-
szünk a pogány és a keresztény róma között. Vannak-e utalások az anyaor-
szág zsidó közösségén belül fennmaradt és elterjedt keresztény mozgalom-
ra? Az Újszövetség néhány szerzője tudósít a zsidóságtól való elkülönülésről 
(Mt, Jn, Zsid). A zsidóság a keresztények zsinagógából való kitiltásának el-
járását II. Gamáliel rabbival (80/90-től 110-ig), a Jabnei iskola pátriárkájával 
kezdi el: a liturgikus imádságban az eretnekekkel (minim) szembeni átokba 
belefoglalják a keresztényeket (nocrim) is.10 

A keresztények kizárása a zsinagógából nem váratlanul történt. A Júdeai 
sivatag egyik barlangjában fölfedezett levél tudósít a Bar Kochba vezetése 
alatt álló általános rendeletről, hogy ne okozzanak kellemetlenséget bizo-
nyos „galileaiaknak”. Néhány kutató szerint (Milik, Vermes) zsidó-keresz-
tényekről van szó.11 

ha nem is vagyunk bizonyosak ezeknek a „galileaiaknak” a kilétében, ren-
delkezésünkre áll Jusztinosz tanúsága. A szamáriai Neapolisz szülötteként 

10 Segal Alan F.: Two Powers in Heaven. Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism, SJLA 
25, Leiden, 1977, 152.

11 E. Feldman: Bar Kokhba, Encyclopedia Judaica, vol. 4., Jerusalem, 1972, 237; P. Benoit et al.: 
Discoveries in the Judaean Desert, vol. 2., Les Grottes de Murabba’ât, Oxford, 1961, 159–161.
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azt írja, hogy azért tért keresztény hitre, mert látta a róma elleni második 
felkelés során odaveszett mártírok állhatatosságát (Apol. I,31). Másik érv: 
Kr. u. 134-ig a jeruzsálemi püspöki székben zsidó-keresztények, Jézus ro-
konságának leszármazottai ültek. Amikor a város Aelia capitolinává válik, 
püspökként Márk váltja fel őket, akivel kezdetét veszi a pogány-keresztény 
irányvonal.12 

Jóllehet a két közösség közötti különbségtétel és az elkülönülés megtör-
tént, zsidók és keresztények mégis mindig egymás mellett éltek. Egy évszá-
zaddal később caesareában lakva „Órigenész volt az atyák közül az első, aki 
segélykéréssel fordult a rabbikhoz, mert tudomásul vette annak fontossá-
gát, hogy konzultáljon velük a Biblia áthagyományozásának és a kánonnak 
a kérdésében”. A zsinagóga mestereivel nyilvános vitát is tartott. „A vallási 
párbeszéd a kor befolyásoló tényezője volt. A kapcsolat a zsidókkal nem volt 
nehéz. A rabbik nagy kedvvel vitatták meg ügyeiket nyilvánosan vagy foly-
tattak magánvitákat.”13 „Antióchiában a császári család eleven kíváncsisága 
fokozta a vitákat a zsidó és keresztény vezetők között, beleértve Órigenészt 
is”.14 Órigenész rabbi kortársai voltak r. Joshua ben Lévi és hoshaya, de 
nem tudjuk, hogy ők voltak-e azok „a bölcsek”, akikre műveiben utal a ke-
resztény író.

Órigenésznek köszönhetően pontos adataink vannak caesarea Ma rit-
ti ma, a terület fővárosa környezetére vonatkozóan. Órigenész, aki 255 kö-
rül halt meg, sokszor folytatott vitát a rabbikkal „nagy sokaság jelenlétében, 
akik bíráskodhattak” (Kelszosz ellen I,55).15 A közös alapot az Írások képezték: 

12 B. Bagatti: Alle origini della chiesa, vol. 2., Le comunità gentilo-cristiane, Storia e attualità 5, città del 
Vaticano, 1981, 9. 

13 Nicholas r. M. de Lange: Origen and the Jews. Studies in Jewish–christian relations in Third-
Century Palestine, (university of cambridge Oriental Pubblications Published for the Faculty 
of Oriental Studies), London – New York – Melburne, 1978 (rist. ediz. 1976), 134. Idem: Jewish 
Influence on Origene, in h. crouzel – G. Lomiento – J. rius-camps (szerk.): Origeniana. Premier col-
loque international des études origéniennes (Montserrat, 18–21 septembre 1973), QVetchr 12, Bari, 1975, 
225–242. cesareaban valószínűleg az odeon volt a nyilvános viták helyszíne. Az ókori rabbinikus for-
rások az épületet „bē ’ăbēdān” (pusztulás háza) névvel illetik disszonáns szójátékként a „bē wa’ădā” 
(akadémia) szóra. A pejoratív értelmű kifejezés mindenekelőtt azon pogány helyek megjelölésére 
szolgált, ahol hadrianus rendeletére a zsidó lakosságot pogány látványosságokon való részvételre 
kény sze rí tet ték (M. Jastrow: A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
Midrashic Literature, vol. 1., New York, 1950 [rist.], !dIybea] szócikk, 5.).

14 de Lange: Origen, 12. A megjegyzés cesareai Euszebiosztól származik (vö. G. Bardy: Eusèbe de 
Césarée. Histoire Ecclésiastique. Livres V-VII [Sc 41], Paris, 1955, 120–121 [VI, XXI, 3–4]). Pontosabb 
Simonetti, aki ezt írja: „Órigenészt hívatták Antióchiába, Iulia Mamea császárnő, Alexandrus 
Severus anyja elé (talán 231-ben)”: M. Simonetti – E. Prinzivalli: Storia della Letteratura Cristiana 
Antica, casale Monferrato (AL), 1999, 125.

15 A. colonna (a cura): Contro Celso (classici uTET: la religione cattolica), Torino, 1971. Magyarul: 
Órigenész, Kelszosz ellen, Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. Fordította: Somos róbert.
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„És amikor ezt mondom a zsidónak, ezt nem úgy teszem, mintha nem hin-
nék Ezékielnek és Izajásnak, hiszen keresztény vagyok, hanem, hogy zavar-
ba jöjjenek miattuk, akikben közösen hiszünk” (Kelszosz ellen, I,44). E viták-
ból nyert tapasztalatokon keresztül Órigenész ráébredt, hogy a szövegből jó 
felkészültségre van szükség. Ezért elkészítette jól ismert Hexapláját. Af ri ca-
nus hoz címzett egyik levelében írta: „Mert ha ilyen felkészültséggel veszünk 
részt a velünk folytatott vitában, nem néznek le, nem nevetnek ki – mint 
szokásuk – bennünket, akik pogányokból lettünk hívőkké, mert a náluk fel-
jegyzett igazságot nem ismerjük” (Vanyó László fordítása).16

Jobban megérthetjük ezeknek a vitáknak a légkörét r. Abbahu († 309), a 
cezáreai iskola egy kevéssel Órigenész ideje után tevékeny legfontosabb rab-
bijának néhány mondásából. A Bálám epizódjához tartozó „Isten nem em-
ber, hogy hazudjon” (Szám 23,19) mondatot így magyarázza: „ha valaki azt 
mondja neked, »én vagyok Isten«, hazudik; vagy »az Emberfia vagyok«, vé-
gül megbűnhődik; ha azt mondja, »felmegyek az égbe«, ígér, de nem válik 
valóra.”17 Nyilvánvaló a keresztényellenes polémia.18

Keresztényellenes polémia nyomai a targumban

A targumban a polémia jóval leplezetlenebb.19 A 2. században a mar kio niz-
mus olyan tanokat terjeszt, melyekben az Ószövetség által bemutatott is-
tenség gonosz, hamis, rossz dolgok teremtője, képes lopás és más gaztet-
tek elkövetésére ösztönözni. A targum nem helyezkedett szembe közvetlen 
módon a keresztények között megjelenő eretnekségekkel, hanem úgy tűnik, 
hogy a zsidó hit tipikus témáihoz ragaszkodva érzékeltette azt:

 – Isten irgalmas (TJ1 Ter 7,4; 7,10; 38,26 stb.);
 – megjutalmazza a jót és megbünteti a gonoszt (Ter 3,24; 27,33; 46,17; 

49,1 stb.);
 – létezik egyetemes ítélet a világ végén (Ter 4,7; 39,16; 49,15 stb.)

Keresztényellenes polémia vonásait fedezhetjük fel a targum írásmagyará-
zatában.

16 Ep. Afr, 9, vö. Nicholas r. M. de Lange: Origène: la lettre à Africanus sur l’histoire de Suzanne. 
Introduction, texte, traduction et notes, Sc 302, Paris, 1983. E viták légkörére vonatkozóan igaz az általá-
nos érvényű megállapítás: „Amikor Órigenész nem a keresztények ellen irányuló valódi gyűlöletre 
[…] vagy Jézus és a keresztények elleni támadásra, akkor egyfajta gőgre és a felsőbbrendűség megve-
téssel párosuló tudatára panaszkodik”; Giuseppe Sgherri: Giudaismo, in Adele Monaci castagno 
(a cura di): Origene. Dizionario: la cultura, il pensiero, le opere, roma, 2000, 200–206, 201.

17 Jeruzsálemi Talmud, Ta 'anit II,1, 65b.
18 S. T. Lachs: r. Abbahu and the Minim, JQR 60 (1970) 199–200. Lee I. Levine: Caesarea under 

Roman Rule, SJLA 7, Leiden, 1975, 83.
19 E. Levine: Some charasteristics of Pseudo-Jonathan Targum to Genesis, Aug 11 (1971) 89–103.
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 – Az ószövetségi apokrifekben, de a keresztények körében is úgy vélték, 
hogy hénok nem halt meg, hanem közvetlenül Isten világába ragad-
tatott. r. Abbahu igazolta, hogy a bibliai szövegből levezethető, hogy 
hénok is meghalt (Gn R. XXV,1). Előtte egy évszázaddal r. Joszef ben 
halafta (T3, 130–160 körül: r. Aqiba egyik tanítványa) is felvetette 
ugyanezt a kérdést. A TgN Ter 5,23-hoz írt kiegészítés egyetért ezek-
kel a mesterekkel és azt írja: „meghalt és elvétetett a világból”.

 – A TJ1 Ter 1,2 és 8,1 a héber „rûah” szót átfogalmazza az „irgalom lelke” 
kifejezéssel: úgy tűnik azért, mert nem részesíti előnyben a keresztény ér-
telmezést, amely a szakaszt a Szentháromság igazolásaként használta.

 – A Zsid 7,11 a Ter 14,18-ra alapoz, hogy igazolja: a levita papságot fel 
kell váltania a „Melkizedek rendje szerinti” papságnak. A TJ1 hozzá-
fűzi, hogy ez a régi személyiség pap volt „abban az időben”, tehát a ké-
sőbbiekben nem volt az. A Nedarim 32b közvetíti r. Izmael egy hagyo-
mányát, amely a Ter 14,18-at értelmezi és a Zsolt 110,1-et Ábrahámra 
alkalmazza: Melkizedek papsága Ábrahámra szállt.20

 – Ókeresztény iratok a 318-at, Ábrahám szolgáinak számát (Ter 14,14) 
Jézus nevére és a keresztre való utalásnak tekintik (Barn. 9,8; clem., 
Str., 6,11); a TJ1 Eleazar felmagasztalására használja, aki „erősebb volt 
318 fegyveresnél”.

 – Egy utolsó példa: a legrégebbi rabbinikus hagyományokat követve 
a Jelenések könyve kihagyja Izrael tizenkét törzsének felsorolásából 
dán törzsét, mert bálványimádást támogatónak tekintették (vö. Jel 
7,5–8). A TJ1 parafrázisa a Ter 49,16-hoz: „dán házából kell támadnia 
egy férfinak, aki igaz ítéletekkel fogja ítélni népét, Izrael törzsei együtt 
fognak neki engedelmeskedni”.

Néhány példája a két közösség Szentírás értelmezésére vonatkozó vitájának. 
Ennek és a rákövetkező időszaknak valamennyi – zsidók és keresztények kö-
zötti – vitája nem ok nélkül zajlott, hanem a bibliai szöveg jelentéséről folyt.

A targum és az imádság

Félretéve a vitát, lássuk a targum egy tipikus jellemzőjét, az imádságot!21 A 
Pen ta teu chus targumja imádságra vagy imádkozó személyre utal közel 220 
versben. Megszámlálhatatlan a szinonimák száma, mint: útmutatást keres-

20 F. Manns: Les rapports Synagoge-Eglise au debut du Ile siècle après J.-c. en Palestine, LA 31 (1981) 
105–146, 121. G. J. J. Petuchowski: The controversial Figure of Melchisedek, HUCA 28 (1957) 136.

21 M. Maher: The Meturgemanim and Prayer, JJS 41 (1990) 226–246; 44 (1993) 220–235. L. Smolar – 
M. Aberbach: Studies in Targum Jonathan to the Prophets, New York, 1983, 164–169.
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ni vagy kérni az Úr színe előtt, irgalmat kérni vagy keresni az Úrtól, álda-
ni, kiáltani, imádkozni az Úr színe előtt, könyörögni, közeledni, leborulni, 
imádni, szolgálni, állni előtte, közbenjárni, kitárni vagy felemelni a kezeket, 
elmélkedni, leborulni, segítséget kérni, hallgatni.

Ezenkívül nagy bibliai személyiségek mutatják meg az imádság érté-
két. Kezdetben Ádám így fordult az Úrhoz: „Kérlek téged arra az irgalomra, 
amely előtted [van], uram, hogy ne úgy tekints ránk, mint az állatokra, ame-
lyek a mezőkön talált füvet eszik! Mi dolgozunk, és kezünk munkájának kö-
szönhetően a föld gyümölcseiből táplálkozunk. Így [Isten] megkülönböztet-
te az emberek fiait az állatoktól” (TgN Ter 3,18, vö. TJ1).

A zsidó hagyomány nagy jelentőséget tulajdonít az „atyák érdemeinek”. 
Pszeudo Jonathán úgy mutatja be Mózest, hogy amikor lejött a hegyről és 
látta Isten népet kiirtani kész haragját, „segítségül hívta a fenséges és dicső-
séges, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot sírjából előhozó Nevet, hogy imád-
ságban könyörögjön az Úr előtt”: a pátriárkák közbenjáró imádsága által 
a nép elkerülte a pusztulást (MTörv 9,19). Ábrahám volt az első, aki máso-
kért közbenjárt (Ter 18,22sköv.; 20,17). A targum többször említi közbenjáró 
imáját (Ter 12,8; 13,4; 14,22; 17,3; 17,20; 18,22; 19,27 stb.). Izsáknak Mória hegyén 
való feláldozása alkalmával Ábrahám „áldozatot mutatott be és imádkozott”. 
Miután emlékeztette az urat, hogy habozás nélkül engedelmeskedik neki, ke-
gyet kért Izsák leszármazottai javára: „Amikor majd fiai szerencsétlenségek 
között találják magukat, emlékezz meg atyjuknak, Izsáknak ‘aqeda’-járól, és 
hallgasd meg könyörgésük hangját! hallgasd meg őket és szabadítsd meg őket 
minden gyötrelemből!” (TgN Ter 22,14).

Végül emlékezzünk Áronra, aki miután különféle áldozatokat mutatott 
be a találkozás sátrában, „imádságra emelte kezeit” a nép felé. „Fölemelni a 
kezeket” a papi áldásra utaló formula (TgN Lev 9,22). Amikor a nép zúgoló-
dott Mózes és Áron ellen, az Úr pusztulással fenyegette a népet. Ők ketten 
közbenjártak értük. Áron engesztelést mutatott be tömjénnel „és szétválasz-
totta imádság közben középen, és a füstölővel elválasztotta a holtakat és az élőket” 
(TJ1 Szám 17,13). Az imádságnak ez az említése az áldozattal kapcsolatban 
egyfajta spiritualizáló készségre reflektálhat. A targum az imádságnak nagy 
értéket tulajdonít; minden alkalmat megragad, hogy emlékeztesse rá a né-
pet, megmutatva, hogyan gyakorolták a múlt nagyjai, és hogy Isten kedvező-
en fogadja azt. A zsinagóga közössége olyan közösség, amelyik minden élet-
helyzetben imádkozik.
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A targum és az Újszövetség

Az exegéták már rávilágítottak sok olyan pontra, ahol az Újszövetség a tar-
gumi hagyományban továbbadott vallásos nyelvezetet használja.22 Mindezen 
túl az Újszövetség válik világosabbá a targumi hagyományokon keresztül. 
Az „Aki van, aki volt és aki lesz” isteni Név a Jelenések könyvében módo-
sul: „Aki van, aki volt és aki eljövendő”. Szintén a Jelenések könyvében szere-
pel a targumban tipikus „második halál” kifejezés. Máté evangéliumában: 
„hallottátok, hogy megmondatott” (Mt 5,21 és Tg Ter 9,6); Lukácsnál: „bol-
dog a méh, amely hordozott” (Lk 11,27 és TTer 49,25); „Legyetek irgalmasok, 
amint a ti Atyátok irgalmas” (Lk 6,36 és TJ1 Lev 22,28); a szinoptikusoknál: 
„amilyen mértékkel mértek, olyannal mérettek majd” (Mt 7,2; Mk 4,24; Lk 
6,38 és Tg Ter 38,26). Az Újszövetség néhány nehéz pontja válhat világossá 
a targumban szereplő midrás segítségével, pl. Mózes leple és a megtérés ál-
tal levett lepel (2Kor 3,7–4,6 és TKiv 33 és 34; TJ1 Szám 7,89). A nehéz „az 
Úr: Lélek” (2Kor 3,17) kifejezés érthetővé válik azzal a midrással összevetve, 
amely szerint a Lélek kinyilatkoztatta Isten rendeleteit a találkozás sátrában 
(TJ1 Szám 7,89; Kiv 33,11.20).

Eljuthatunk az evangélium legrégebbi rétegéhez, megvilágítva azt a 
targum által. Az evangéliumban előfordul az „Isten országa” kifejezés anél-
kül, hogy tartalma magyarázatot kapna. Egy évszázaddal ezelőttől egészen 
a legutóbbi évekig a fogalmat apokaliptikus környezetre vezették vissza, de 
ebben az irodalmi műfajban sohasem fordul elő a kifejezés. Néhányan a 
rabbinikus vallási környezetnek tulajdonították, mely szerint „a személyen 
az engedelmesség által érvényesülő isteni tekintélyre” utalna. Ez azonban a 
kései rabbinizmus morális fogalma, de nem Jézus koráé.23 hasonlóképpen 
számos tanulmány reflexiója nem érti Jézus prédikációjának alapfogalmát.

Bruce chilton azonosított a próféták targumában nyolc helyet, amelyek, 
habár késői másolatok, de összhangban állnak az evangéliumi mondat tar-
talmával.

Pl. Tg Zak 14,9. A héber szöveg a következőt mondja: „És az Úr lesz a ki-
rály az egész föld felett.”

A Targum így adja vissza a mondatot: „És az Úr országa kinyilvánul a föld 
minden lakója fölött.”

22 G. dalman: Die Worte Jesu, Leipzig, 1930, ed. 2. M. McNamara: The New Testament and the 
Palestinian Targum to the Pentateuch, AB 27, rome, 1966. r. de déaut: La tradition juive ancienne et 
l’exégèse chrétienne primitive, RHPhR 51 (1971) 31–50.

23 B. d. chilton: Targumic Approaches to the Gospels. Essays in the Mutual Definition of Judaism and 
Christianity, Studies in Judaism, Lanham, Md, 1986, 99–107. 
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ugyanezeket az elemeket találjuk Abd 21 targumában: A héber szöveg a 
következőt mondja: „És az ország az Úré lesz.”

A targum: „És az Úr országa kinyilvánul a föld minden lakója fölött.”
Nyilvánvalóan sztereotip, a korban ismert, elterjedt mondatról van szó. 

Az arám „ország / királyság / uralom” kifejezés (atwklm) a héber $lm megfe-
lelőjeként használt, amelyhez kapcsolódik az állítmány (ylgtya), mely hang-
súlyozza jövőbeli kinyilvánulását. Az Isten országa egy már létező valóság: 
elég, hogy majd kinyilvánul. A bibliai szöveg ezt az eseményt a jövőbe vetí-
ti, és így tesz a targum is.

A rabbinikus hagyomány őrzi r. Eliezer ben hürkanosz, a Neusner sze-
rint Jézus korában Galileában tevékenykedő r. Johanan ben Zakkai tanítvá-
nyának egy mondását.24 

„r. Eliezer állítja: »És a hely (~wqmh) egyetlen lesz (ydiyxiy>) örökké (~lw[b) 
és országa (wtwklm) megmarad örökre (~lw[l).«”

Ezután következik Zak 14,9 idézete. Ez az adat visszavezet bennünket 
Jézus korába.

A már látott kifejezést alátámasztó előfordulások többsége Izajás tar gu-
má ból származik: 31,4; 40,9; 52,7. Az utolsó idézetben a héber szöveg a kö-
vetkezőket mondja: 

„Istenetek uralkodik”; a targum magyarázza: „Istenetek országa feltárult.”
Iz 40,9 mondatát a pontosító „hatalomban” (@wqtb) követi. A Mk 9,1-

ben Jézus is beszél Isten országáról, ami eljön ἐν δυνάμει, „hatalomban”. 
Mindezen szakaszokban Isten tevékenységéről van szó, aki közbelép népe, 
Izrael javára. Jézus igehirdetése „az Isten országa elközelgett” (Mk 1,15) ki-
fejezésben összegződik, és ennek hirdetése bízatott a Galileába küldött 
Tizenkettőre is (Mt 10,7). A targumi szövegek összehasonlítása igazolja, 
hogy az „Isten országa” kifejezés egyenértékű a héber $lm, király kifejezés-
sel. Nem általában állítja Isten hatalmát, hanem konkrét, királyi közbelépé-
sét az emberi ügyekben. Az ország /uralom Isten önkinyilatkoztatása. Bruce 
chilton magyarázata: a targum számára éppúgy, mint Jézus számára „reg-
num dei deus est”. 25

Konklúzió

Időszámításunk kezdetén néhány évtized alatt a zsidó nép nagy próbatéte-
leket állt ki.

24 h. S. horovitz – I. A. rabin (szerk.): Mechilta D’Rabbi Ismael, Jerusalem, 1970, ed. 2., 186, 5–6. sor.
25 chilton: Targumic Approaches, 99.
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 – Kr. u. 70-ben lerombolták Jeruzsálemet a Templommal együtt.
 – 115–117-ben az egyiptomi cirene vidékein és cipruson fellázadt a zsidó la-

kosság Traianus több tízezer áldozatot követelő elnyomását váltva ki.26

 – 133–135 között Júdea felkelt róma ellen, hadrianus császár pedig el-
űzte Júdea lakosait, Jeruzsálemet Aelia Capitolina néven pogány város-
ként építette újjá, megtiltotta a körülmetélkedést, elégettette a szent 
szövegeket, a legtekintélyesebb tanítókat megölte.

Az ókori zsidóság az Írásokból született és az Írások közvetítője. E nagy csa-
pások után a rabbik érdeme volt, hogy a zsidó közösség vallási és nemzeti kö-
zösségként továbbra is létezett. 200-ban összeállították a Misnát (a sánáh, is-
mételni igéből: szoros értelemben a szóbeli hagyomány tanulását jelenti). A 
Misna (a tannaiták műve) szabályai a későbbi mesterek (amoraim) kommen-
tárjaival adták a Talmud, vagyis a „tanulás” (a lamad, tanulni igéből) alapját: 
Jeruzsáleminek nevezzük a palesztinai iskolák tevékenységének gyümölcsét és 
Babiloninak a mezopotámiai akadémiák termését. A 2. századi rabbinikus ira-
tok közt helyezzük el az írásba foglalt palesztin targumi anyagot is.

ugyancsak a 2. század folyamán Palesztinában megy végbe a zsidó és ke-
resztény közösség megkülönböztetése és elkülönülése. A targum csak kis jelét 
mutatja a néhány bibliai szakasz értelmezésére vonatkozó vitának. A vitajel-
leg nagyon rejtett. csak a targumi bibliaértelmezés és a keresztény olvasat által 
kínált magyarázat összevetéséből bontható ki. 

70 és 135 között a zsidóságon belül éles harc bontakozik ki a létüket veszé-
lyeztető spirituális irányzatok ellen. Sőt, ennél korábbi időpontig kell vissza-
mennünk. Kr. u. a 40-es években a római zsinagógában zajló viták oly erő-
szakosak, hogy a közrendet zavarják. Ezért a világi hatalom minden zsidót 
kiűz a fővárosból. Nevezetes Suetonius szakasza (Vita Claudii 25,4): Judeos 
assidue tumultuantes impulsore Chresto: a kiűzetés valószínűleg Kr. u. 49-re da-
tálható, és az Apostolok cselekedetei is megemlíti (Apcsel 18,2).

Szent Jusztinosz mártír műve, a Párbeszéd a zsidó Trifónnal a 2. századra tehe-
tő. A dialógus ennek a kornak jellemző műfaja volt, mely a saját tézisek kifejté-
sére szolgált. Jusztinosz azonban ebben a művében a zsidó jellemről ír nem ép-
pen barátságos hangnemben, sőt, gyakran kifejezetten támadóan. A társadalmi 
státusz, amelybe a keresztényt száműzték, a társadalom legalsó rétegéhez tarto-
zott. Egy amerikai katolikus író felteszi a kérdést, hogy vajon ez megmagyaráz-
za-e a jelenséget. A kibékíthetetlen ellentét nemcsak az önigazolás szükségessé-
gének mély érzését eredményezi, hanem a másik fél rideg elutasítását is. 27 

26 V. A. Tcherikover – A. Fuks: Corpus Papyrorum Judaicorum, vol. 1., cambridge, Mass., 1957, 86–87.
27 V. Martin: A House Divided. The Parting of the Ways Between Synagogue and Church, Studies in 

Judaism and christianity, New York, 1995, 173.
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Mindazonáltal Órigenész számára nagy nyereség volt a zsinagóga meste-
reivel való kapcsolat. Tanítása javára vált a keleti egyháznak éppúgy, mint – 
ru fi nus és Jeromos fordításának köszönhetően – a nyugatinak. 1993-ban je-
lent meg a Pápai Biblikus Bizottság egy dokumentuma „Szentírásmagyarázat 
az Egyházban” címen.28 A hagyományon alapuló közelítési módok között 
megemlíti a zsidó értelmezési hagyományokat is (I,c2). Mégis, a zsidóság – 
amint azt a targum rövid áttekintése igazolja – nemcsak értelmezési módot 
kínál: Jézusnak, első tanítványainak és az ősegyháznak az élettere és spiri-
tuális közege volt. A keresztény exegéták részéről Jézus zsidóságának felis-
merése a 20. század eredménye. A zsidó tudósok részéről is nagy nyitás tör-
tént a kereszténység felé: Martin Buber tiszteletet táplált Jézus iránt, Franz 
rosenzweig pedig úgy vélte, hogy a zsidóság és a kereszténység társak a világ 
megváltásának isteni tervében.

Annyi, kezdetektől minket elválasztó évszázad után a két vallás világos 
megkülönböztetése mindenfajta vitát haszontalannak ítél. A kulturális elő-
nyök, melyeket az ókori dialógus eredményezett, a kölcsönös javak megala-
pozott reményét ébresztik az új évezred kezdetén is.

28 A dokumentum magyar kiadása: Szentírásmagyarázat az Egyházban, Szent Jeromos Bibliatársulat, 
Bu da pest, 1998. (A szerkesztő megjegyzése.)
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