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EGYSZErű SZEM ÉS GONOSZ SZEM (LK 11,34) A TArGuM FÉNYÉBEN*

Giovanni Bissoli OFM

„Tested világa a szemed: ha a sze-
med egészséges, az egész tested vi-

lágosságban van; ha pedig beteg, a 
tested is sötétségben van.” (Lk 11,34)

Az Olasz Püspöki Konferencia (cEI) által kiadott bibliafordítás „egész-
séges” és „beteg” szemről beszél. B. Prete exegéta megjegyzi, hogy a for-
dítás „nem adja vissza jól a szöveg eredetijének csattanóját (la pointe), 
ugyanis nem beteg szemről van szó, hanem inkább gonosz, rossz szem-
ről, a logion (mondás) nem fizikai síkon, hanem morális síkon mozog”1. A 
múlt században Godet úgy magyarázta ezt a szentírási verset,2 hogy fizikai 
és spirituális analógiát használt. A legújabb magyarázók, mint Fitzmyer3 
és Bovon,4 szókincse miatt a mondást morális értelemben fejtegetik. Már 
Langrange atya is hosszasan magyarázta, és figyelmeztetett, hogy a bibli-
ai kultúra számára a szív volt az intelligencia jelképe: „A zsidóknál a szív 
volt az intelligencia szimbóluma. Ezért lehetett nagyon természetes az a 
magyarázat, hogy mindenekelőtt a szív a legfontosabb, és magába foglal-
ja a lelkiismeretet is.” Jézus esetében felteszi a kérdést: „Miért nem fogad-
ták el a zsidók Jézus tanúságtételét? Mert ahhoz, hogy lássanak, nem elég a 
belső fény (mint az értelmi felfogáshoz is), szükség van olyan belső fényre, 

* Giovanni Bissoli, „Occhio semplice e occhio cattivo in Lc 11,34 alla luce del Targum”, 
Liber Annuus XLVI (1996), 45–51. Fordította: Szabó Xavér OFM

1 B. Prete, „Il logion sulla lampada nella duplice attestazione di Luca 8,16 e 11,33”, in L’opera di Luca. 
Contenuti e prospettive, Torino – Leumann 1986, 201. 35. lábjegyzet.

2 F. Godet, Commentaire sur l’Évangile de Saint Luc, II, Neuchâtel 19694, 106–107.
3 J. A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke X-XXIV (AB 28A), Garden city – New York 1985, 940.
4 F. Bovon, Das Evanglium nach Lukas (Lk 9,51-14,35) (EKK III/2), Zürich – düsseldorf 1996, 210.
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amelyet mindenki magában hordoz.” c. Spicq az egyszerűségről írt hosz-
szú cikkében hivatkozik Langrange kommentárjára.5

Az idézett evangéliumi szövegben visszatér a görög ἁπλοῦς melléknév. A 
latin Vulgata a következőképpen fordítja: oculus simplex (egyszerű szem), és az 
ellentéte: nequam (gonosz, rossz).6 de a pontos jelentés a Septuagintára jellem-
ző görög nyelvhasználatból származik. A LXX fordítói a görög ἁπλότης (egy-
szerűség) főnevet használták, hogy a héber rv,y és !To szavakat visszaadják. Ez a 
két kifejezés az egyeneslelkűséget, illetve a becsületességet (pl. 2Sám 15,11: cEI: 
„egyszerűség”) és az ártatlanságot (1Krón 29,17: „egyeneslelkűség”) fejezi ki. A 
LXX-ben szintén megtalálható a ἁπλοῦς melléknév a Péld 11,25-ben (cEI: „jó-
tékony” személy), és a ἁπλοῦν ige a Jób 22,3-ban („becsületes” viselkedés). Az 
1Makk 2,37-ben van egy buzdítás: ἀποθάνωμεν πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν, 
„hadd haljunk meg mindnyájan ártatlanul!”. A kontextus dacról beszél, amikor a 
szír katonák rárontanak a zsidókra, mert azok megadják magukat. Nem gyen-
geségből, hanem inkább bátorságból választják a halált, semmint megszegjék 
a szombati nyugalmat. Az Úr figyelembe fogja venni ártatlan és becsületes, a 
Törvényt tiszteletben tartó, vértanúságig is elmenő viselkedésüket.7

Ilyen előzmények ellenére Spicq így ír: „Nem könnyű pontosan meghatá-
rozni a ἁπλοῦς jelentését a két szemről szóló logion példázatában, ahol meg-
kíséreljük megvizsgálni a test, avagy a szem állapotát. ha anyagi síkon értel-
mezzük a ἁπλοῦς-t, és a πονηρός-t, akkor érthetjük: épnek, egészségesnek, 
normálisnak és rossznak, romlottnak. Itt, szemben a Septuagintával azt ta-
láljuk, hogy a logiont ajánlatosabb erkölcsi értelemben magyaráznunk, te-
hát „sötét, komor szem”-ről van szó, amely szándékosan romlott, züllött.”8

hogy eloszlassunk minden kétséget a ἁπλοῦς jelentését illetően, kiemeljük, 
hogy az evangélium szövege helyesen csak erkölcsi értelemben értelmezhető, 
majd a tanulmányokkal szeretnénk teljessé tenni, megerősítve eredményeiket 
a Pentateuchoszhoz írt palesztin targum segítségével.9 A targum is a fizikai 

5 c. Spicq, „La vertu de simplicité dans l’Ancien et le Nouveau Testament”, RSPhTh 22 (1933) 
5–26, rövített formája a következő szócikknek: „ἁπλότης, ἁπλοῦς, ἁπλῶς”, in Note di lessicografia 
neotestamentaria, I, Brescia 1988 (francia kiadás: 1978), 213–217. A témát az intertestamentális 
irodalmban is feldolgozta a következő monográfia: c. Edlund, Das Auge der Einfalt. Eine Untersuchung 
zu Matth. 6,22-23 und Luk. 11,34–35 (ASNu 19), uppsala 1952, amely a ἁπλοῦς-t egyszerű és teljes ér-
telemben interpretálja, mint a teremtmény teljes ráhagyatkozását Istenre. Továbbá: J. Amstutz, 
APLOTHS. Eine begriffsgeschichtliche Studie zum jüdisch-christlichen Griechisch (Theophaneia 19), Bonn 
1968, monográfiája a teljes Szentíráson túl felöleli az apokrif, a rabbinikus és a qumráni irodalmat is.

6 r. Weber r. et al., Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, II, Stuttgart 1969, 1631.
7 Spicq, „La vertu de simplicité”, 21.
8 Spicq, „ἁπλότης”, 214–215.
9 A teljes Pentateuchosz palesztinai targum recenziói a következők: Neofiti Targum (rövidítése: 

TN), Pszeudo-Jonatán Targum (TJ). A két verzió összevetéséhez lásd: r. Le déaut, Targum du 
Pentateuque. Traduction des deux recensions palestiniennes complètes avec introduction, parallèles, notes et in-
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szemről beszél. A Ter 6,2-ben, a bukott angyalokról szóló szakasz kontextusá-
ban azt mondják, hogy azok szerelembe estek az „emberek fiai” szépsége miatt. 
A TJ pontosítja, hogy „szemeik ki voltak festve, hajuk gyűrűkkel volt díszítve 
és vonulásukban hagyták, hogy megnézzék a(z ő) meztelenség(ük)et” (arvyb, 
szó szerint: „test”). A Jákobnak adott áldás alkalmából a Biblia elmeséli az 
előzményt is, miszerint Izsák, a pátriárka összetévesztette Jákobot Ézsauval, 
amit a következőképpen indokol: „és történt, midőn megöregedett Izsák, el-
homályosodtak szemei, úgy hogy nem látott” (Ter 27,1). A targum ezt meg-
jegyzést a fizikai hiányosságról Izsák iránti tiszteletté változtatja. „csakugyan 
– írja a TJ –, amikor az ő atyja megkötözte őt, [Izsák] a dicsőség trónját szem-
lélte, és ettől a pillanattól kezdve szemei gyengülni kezdtek.” Izrael népe egyik 
nagy ősanyjának, Leának is baj volt a szemével: csipásak voltak.10 Ezért Jákob a 
fiatalabb ráchelt szerette jobban, „aki szép alakú és szép ábrázatú volt” (29,17). 
A targum ebben az esetben is dicséretté változtatja az ősanya fizikai hiányos-
ságát, mert átalakult „az erősségből sírásba és megtudakolta Isten színe előtt, 
hogy nem szenteli magát (a házasságban) az istentelen Ézsaunak” (TJ).

csak néhány, ám jelentős ismétlés található, ahol a Targum morális érte-
lemben beszél a szemről. Az aranyborjú imádásának nagy vétke után Isten 
súlyos szavakkal fordul Izrael ellen: „én azonban nem megyek fel veled, 
mert keménynyakú nép vagy, és még el találnálak pusztítani az úton” (Kiv 
33,3). A Biblia folytatja az elbeszélést Mózessel, aki felállítja a találkozás sát-
rát egy bizonyos távolságban, az izraeliták táborán kívül (7. vers). Ettől kezd-
ve a Targum (TJ - Kiv 33,7-8) magyarázó megjegyzéseket fűz a bibliai szöveg-
hez. A fordításban ezeket dőlt karakterrel jelölve kiemeljük.

Mózes [...] vette a sátort, és felállította a táboron kívülre, eltávolítva azt népének táborá-
tól. [...] A sátrat a tanítás házának nevezte el.
És bárki, aki tiszta szívvel megtért Jahvéhoz (blb abwttb yyy !dq !ylv), kijött a tanítás 
házának sátrához, ami a táboron kívül volt; megvallotta vétkeit és imádkozott könyö-
rögve vétkeiért, így ezért bocsánatot nyert (7. vers).
Amikor Mózes kijött a táborból és a sátorhoz ment, népének minden istentelenje (y[yvr 
lk) felkelt, talpra állt, mindegyikük sátrának bejárata elé, gonosz szemmel (any[b @ylktsm 
hvm yrwja avyb) néztek Mózesre mindaddig, amíg be nem lépett a sátorba (8. vers).

A fejezet elején Isten beszédet intéz Mózeshez az „ő” népéről beszélve neki: 
„Eredj, menj fel erről a helyről, te és a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom 

dex, Vol. I-V (Sc 245.256.261.271.282), Paris 1978–1981. Fontos az a különböző szakaszok gyűjteménye 
is, amelyet töredékes targum néven ismerünk (TF), ennek széljegyezetei gyakran párhuzamosak a 
Neofiti Targum lapszéli glosszáival (TN M).

10 A magyar fordítások eltérőek: Lea szeme „kifejezéstelen volt” (SZIT), az ősanya „gyenge szemű” 
(uPB), „könnyezős szemű volt” (Jeromos).

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   95 2012.11.09.   17:11:10



Giovanni Bissoli OFM96

földjéről” (Kiv 33,1). Úgy tűnik, az Úr nyomatékosan kiemeli Izrael népének 
elkülönítését a bálványimádás bűne miatt. Nem tekinti sajátjának, hanem 
Mózes népének, aki lehetne akár a kivonulás szerzője is. A nép „kemény-
nyakú” (3. és 5. versek). A táboron kívül felállított sátor is az Isten és Izrael 
közötti távolságot jelöli. Azok, akik megtérnek Jahvéhoz, elhagyják a tábort, 
„a táborból kívülre” jönnek a sátorhoz, imádkozva és megvallva bűneiket. 
Fizikailag a sátorhoz közelednek, bensőleg Istenhez fordulnak „tökéletes 
szívvel”. Így nyernek bűnbocsánatot.11 A többség azonban hitetlen marad. 
A szöveg ez utóbbiakról beszél, akik Mózes után mennek, és „gonosz szem-
mel” nézik őt. A kifejezés előfordul Kánaán országa meghódítóinak szaka-
szában is, a szöveg a földet felderítőket írja le (TN-Szám 13,32):

Az ország, amelyen átmentünk, hogy kikémleljük azt, olyan ország, amely megemészti 
lakóit, az egész nép, amelyet láttunk azon, gonosz szemű (avyb @nyy[) és óriás termetű.12

Ábrahám próbatételének elbeszélésében, amíg a bibliai szöveg arról beszél, 
hogy a pátriárka és fia, Izsák együtt mentek (Ter 22,6. 8: wdjy !hynv wklyw), a 
targum hozzáfűzi mindkét alkalommal, hogy „tökéletes szívvel” (TN-Ter 
22,6. 8: hmlv hblb). A Sínai szövetségkötés kapcsán így fogalmaz a bibliai 
szöveg: „az egész nép egy akarattal felelte”, a targum pedig hozzáfűzi: „tö-
kéletes szívvel” (TN-Kiv 19, 8: amlv hblb). A Kiv 24. fejezetében leírt szö-
vetségkötés rituáléjában Mózes kihirdeti a népnek az Úr „szavait és rendel-
kezéseit”, a nép pedig egy hangon (dja lwq) válaszol: „Mindazt, amit az Úr 
parancsolt, megcselekedjük” (3. vers). A targum pontosít, hogy a felelet nem 
csupán egyhangú volt (adjk), hanem „tökéletes szívből” (amlv hblb) hang-
zott fel (TN M).

A MTörv 6-ban a híres mondat („halld, Izrael […], szeresd uradat, 
Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erőddel!”) arra ösztön-
zi a targum szerzőjét, hogy beillesszen egy midrást. Jákob ősatya összegyűjti 
halálos ágya köré a tizenkét törzset, és végrendelkezésként visszaemlékezik, 
hogy a tisztátalan Izmael Ábrahámtól származott, a tisztátalan Ézsau pe-
dig Izsáktól. Megvolt tehát a lehetősége annak, hogy a tizenkét törzs is aty-
juk, Jákob Istene mellett döntsön, vagy az istenek mellett, akik jelen voltak 

11 M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch (AB 27), roma 1966, 
177–181, a targum szövegét idézi, hogy megvilágítsa a 2Kor 3,12–13 szövegét (Mózes fátyla). A TJ kriti-
kai szövegéhez lásd: d. rieder (szerk.), Pseudo-Jonathan: Targum Jonatha Ben Uziel on the Pentateuch, 
copied from the London Ms. (British Museum add. 27031), Jerusalem 1974.

12 McNamara fordítása jegyzetében így kommentálja: „vagyis: boszorkányok, mágusok”; vö. Targum 
Neofiti 1: Numbers, Translated, with Apparatus and Notes by Martin McNamara; Targum Pseudo-
Jonathan: Numbers, Translated, with Notes by Ernest G. clarke with the Assistence of Shirley 
Magder (The Aramaic Bible 4), Edinburgh 1995, 82.
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Ábrahám családjában, vagy azon istenek mellett, akiknek Lábán szolgált. A 
Neofiti Targum recenziója így folytatja:

Jákob tizenkét törzse egy akarattal, tökéletes szívvel (hmlv hblb hdjk) felelvén ezt 
mondta: Halld, Izrael, atyánk! Jahve a mi Istenünk, Jahve az egyetlen, akinek neve legyen 
áldott mindörökkön örökké! Ti pedig szeressétek Jahve törvényének tanítását teljes szíve-
tekkel, teljes lelketekkel, és teljes gazdagságotokkal.

Ettől a ponttól a midrás bevezeti a kultusz fogalmát, alkalmazva azt az egy, 
igaz Istenre a bálványimádással szemben. A TJ is úgy tartja, hogy a MTörv 
passzusa mindenekelőtt a kultuszra vonatkozik. Így fogalmaz: „Mózes, a pró-
féta ezt mondta Izrael házanépének: Kövessétek atyáitok igaz kultuszát, és szeres-
sétek Jahvét, a ti Isteneteket…”. használja a afyvq anjlwp, „tisztes kultusz” 
kifejezést (fvq = igazi, valódi). A MTörv 13,5-beli héber wdb[t wtaw („neki 
szolgáljatok”) kifejezést (a LXX „A” recenziója szerint: καὶ αὐτῷ δουλεύσε-
τε), a TN a „szolgáljatok tökéletes szívvel” formulával adja vissza: hmlv 
hblb @wjlpt. A hmlv hblb kifejezést, amelyet a Targum a Ter 22,6-ban és 
a MTörv 6,4-ben is használ, Sokoloff a következőképpen fordítja: „with a 
whole hearth”, „teljes szívvel”.13

Visszatérve a Ter 22,14 targumához (TN), egy gyönyörű közbenjáró 
imádságot olvashatunk:

Azután Ábrahám kultikus cselekménybe fogott és imádkozott Jahve Szavának a nevében, 
mondván: „Kérlek téged, szeretetből előtted, Jahve! Minden dolog nyilvánvaló és ismert 
előtted. Nincs megosztottság a szívemben (wglp yblb hwwh ald), az első pillanattól fog-
va, amikor azt mondtad nekem, hogy áldozzam fel fiamat, Izsákot, juttassam őt vissza a 
porba és hamuba előtted, de rögtön korán reggel felkeltem, és serényen végrehajtottam 
szavaidat örömmel, és teljesítettem akaratodat. És most, amikor az ő fiai szorongattatás-
ban vannak, emlékezz meg atyjuk, Izsák aqédájáról (megkötözéséről), és hallgasd meg 
az ő könyörgő imájukat! hallgasd meg és szabadítsd meg őket minden nyomorúságtól!

A szem problémája még egyszer előfordul a Bibliában, de negatív előjellel. A 
legnagyobb átok, amikor az Úr megfenyegeti Izraelt, sőt „még a leggyengédebb 
és a legelkényeztetettebb ember is gonosz szemmel néz testvérére” (MTörv 
28,54). héberül: wyjyb wny[ [rt, a Targum: ywhab hynyy[ vabt, a héber [[r igé-
nek, amelynek értelme: „ellenséges/gonosz szemmel nézni valakire”,14 megfelel 
az arámi vab ige, melynek jelentése: „betegnek lenni, gonosznak lenni”, illetve: 
„szomorúnak lenni”. Ebből az igei gyökből származik a vyBi melléknév, amelyet 
Sokoloff a következőképpen fordít: „bad, evil, sad”, vagyis gonosz.15

13 M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period (dictionaries of 
Talmud, Midrash and Targum 2), Jerusalem 1990, 275, a bl szócikknél.

14 F. Zorell, Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, roma 1967, 782, a [[r szócikknél.
15 Dictionary, 102.
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Végezetül: a Pentateuchosz palesztinai targumának olvasatából nyert ada-
tok a !lv blb kifejezést úgy ábrázolják, mint ami legvilágosabban kifejezi 
azt a szövetségi kapcsolatot, amely megmutatkozik az egyetlen Isten igaz kul-
tuszában, továbbá arra is szolgál, hogy jelölje a megtérés belső magatartását. 
A kifejezés előfordul Ábrahám próbatételének elbeszélésében (Ter 22), ahol a 
Pátriárkának és fiának, Izsáknak a pozitív, spirituális magatartását fejezi ki. 
ugyanakkor megfelel egy másik értelmezésnek is, amely szerint „a szívben 
nem volt megosztottság”, vagyis mindenféle kétség és aggályoskodás nélkül, 
de a maga teljességében, „egyszerűségében” Ábrahám szíve mindenestül Isten 
akaratára irányult. Kánaán földjének lakói és az izraeliták viselkedésmódja 
közötti ellentétet szemléletesen a avyb any[b formulával fejezik ki. Ezekben a 
kontextusokban a szemnek és a szívnek is morális értéke van,16 miként azt az 
evangéliumi szakaszunkban is megállapíthatjuk.

A közvetlen szövegkörnyezet összeköti a 34–36. verseket:
34 Tested világa (ὁ λύχνος) a szemed: ha a szemed egyszerű (ἁπλοῦς), az egész tested 
világos; ha pedig gonosz (πονηρός), a tested is sötét. 35 Vigyázz tehát, hogy a világos-
ság, amely benned van, sötétség ne legyen. 36 ha tehát tested egészen világos, nincs ben-
ne semmi sötétség, egészen világos lesz, mint amikor a lámpás (ὁ λύχνος) fénye vilá-
gít meg téged.

A nyelvezet a világosság–sötétség ellentétpárra épül. Az első vers egy köz-
mondás, az ezt követőkben az egyén előtt két lehetőség áll: választhatja az 
egyszerűt vagy a gonoszat, aminek következtében világosságban vagy sötét-
ségben lesz része. A személyes döntés megerősítése érdekében a 35. vers in-
telme és a 36. vers konklúziója azt bizonygatja, hogy az egyszerűség, melynek 
ragyogása olyan, mint a lámpás fénye, kizár mindent, ami nem világosság.

Máté evangéliumában a tárgyalt szakasz párhuzamos helye a hegyi be-
szédben (Mt 6,22–23) és más mondások között található, amelyek a tanít-
ványoktól maradéktalan elköteleződést követelnek Jézus mellett az ítélet 
terhe alatt. Máténál a mondás a teljes sötétségre történő intelemmel zárul 
(Mt 6,23), míg Lukács számára felhívás a teljes nyitottságra Jézus személye 
felé. Ő valóban az az erősebb ember, aki legyőzi a házat bitorló személyt (Lk 
11,21–22): Jézus „valóban Isten mindenkihez forduló Igéje (Lk 11,28), tehát 

16 Vö. h. W. Wolff, Az Ószövetség antropológiája, Budapest 2001. Szerzőnk a 101. oldalon beszél a kom-
munikációt előmozdító szervekről, a 62–84. oldalakon pedig hosszan, különböző szempontok-
ból tárgyalja (fiziológia, érzelem, kívánság, értelem, elhatározás), hogyan szerepel a „szív” főnév a 
Bibliában. A deuteronomisztikus lébáb sálém ’im jhvh [„szívük egészen Jahvéval van”] kifejezés dávid 
fiait minősíti, hogy királyként atyjukhoz, dávidhoz hasonlóan viselkedtek-e. A kifejezés a „teljes és 
feltétel néküli engedelmességre” vonatkozik, az osztatlan szívre (79. oldal és a 26. lábjegyzet).
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olyan jel, amely felülmúlja a királyokat és a prófétákat (Lk 11,29–32), világos-
ság, mely mindenen áthatol (Lk 11,33–36)”.17

Lukács a verseket a 11,14–32 perikópájának záradékához helyezte, amely 
a következő perikópával, beleértve a 39–52. verseket is „az egyetlen blokk, 
ahol közvetlen összehasonlítást találunk Jézus és ellenfelei között”.18 Vallási 
vezetőkről van szó, akik hamisan értelmeznek egy Jézus által végrehajtott 
exorcizmust; Beelzebullal, a démonok fejedelmével kötött megállapodásnak 
tulajdonítják hatalmát, és égi jelet követelnek tőle (14–16. versek). Jézus ab-
szurdnak tartja és tagadja a vádat (20–26. versek), illetve drasztikusan visz-
szautasítja azt is, hogy jelet adjon „ennek a hitetlen nemzedéknek” (29–32. 
versek). Szemrehányása ugyanakkor ítélet és sürgető felhívás a megtérésre, 
mert „nagyobb van itt, mint Jónás és Salamon”. A megtérésre történő fel-
szólítást ismerhetjük fel a szóhasználatban is, amely reflektál a Targum szó-
használatára is: „egyszerű szem / gonosz szem”. Az ember személyes, bel-
ső döntésétől függ, hogy szívében ne legyen semmi sötétség, hanem teljesen 
nyitott legyen az Istennel való kapcsolatra. 

Lukács ezt a tanítást Jézus Jeruzsálembe vezető útjának elbeszélésébe (Lk 
9,51–19,27) iktatja. Az utazás lehetőséget biztosít neki, hogy ragaszkodjon a 
Messiás nép általi elvetettségéhez, ugyanakkor a mielőbbi megtéréshez.

17 E. Schweizer, Das Evangelium nach Lukas (NTd 3), Göttingen 1982, 129.
18 S. chow, The Sign of Jonah Reconsidered. A Study of its Meaning in the Gospel Traditions (cBNT 27), 

Stockholm 1995, 157.
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