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zsidó KereszTYénséG, 
vaGY KereszTYén zsidósÁG? – feLÜTéseK.

tut
Kekk edina ildikó

a kereszténység kialakulásának idején a mediterráneumban élők etnikai fogal-
mak mentén határozták meg önmagukat. az, hogy valaki magát iudaios-nak 
nevezte, nem vallási meghatározás volt. ebben a korszakban betérni a zsidóságba 
olyan volt, mint athéni, vagy római polgárrá válni. a kereszténység megjelenése 
azonban egy másik szintjét nyitotta meg az identitás meghatározásának: ez pedig 
a vallás. a kereszténység vallás volt, nem pedig etnikum. egyesek szerint csak a 
kereszténység, mint vallás megjelenésével beszélhetünk a judaizmus, mint vallás 
megjelenéséről.1 ez abból a szempontból logikusnak tűnik, hogy a kereszténység 
valóban egy nemzeteket felölelő mozgalom volt és a zsidóságnak ezen a szinten 
kellett meghatároznia, hogy ki a zsidó és ki a nem zsidó. ez természetesen egy 
hosszabb folyamat volt, mely egészen az 5. századig tartott. ez tehát a probléma 
első fele: kit nevezünk zsidónak és kit kereszténynek? arra, hogy erre milyen vá-
laszt adtak és ezt hogyan határozták meg a Kr.u-i 1. században, majd a későbbiek 
során visszatérünk. a szó szoros értelmében szemantikai szinten vizsgálni azt, 
hogy mit értettek az ókorban zsidó, vagy keresztény alatt, véleményem szerint 
nem vezet sehova, elvégre akkor ezek a kategóriák tartalmak voltak, nem pedig 
elvont fogalmak. a szemantika azonban sokkal relevánsabb korunk tudományos 
szóhasználatának vizsgálatakor. nevezetesen, hogy zsidó kereszténység, vagy 
keresztény zsidóság. a magyar szakirodalom nem igazán foglalkozik ezzel a 
kérdéssel nyelvi szinten, a szóhasználat a külföldi szakirodalmak kifejezéseinek 
átvételét tükrözi, anélkül, hogy a magyar nyelv sajátosságait, vagy logikáját be-
építenék ebbe. minden esetre a nyugati irodalom a zsidó-kereszténység (Jewish 
Christianity) szóösszetételt használja jobbára.

az ókorban, amennyire mi tudjuk, a zsidó keresztények nem nevezték ma-
gukat zsidó kereszténységhez tartozónak. ezt a fogalmat azért vezették be a 

1 Boyarin, d.: semantic differencies; or, „Judaism”/”Christianity.” in: Becker, a.H.-reed, a.Y., 
szerk.: The Ways that Never Parted. TsaJ 95, Tübingen, mohr siebeck, 2003, 71.
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kutatók, hogy a korai kereszténységet, mint fenomént körülírják. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a fogalom használata a modern nyelvekben sem egyértel-
mű, a probléma sokkal összetettebbé válik. (Judenchrist nem egyenlő Jewish 
Christian). a zsidó kereszténység fogalmat elsőként etnikai (keresztény hitre tért 
zsidó) és vallási értelemben (olyan keresztények, akik folytatták a zsidó szokások 
megtartását a betérés után is) használták. ez a tendencia fellelhető a köznapi 
életben is. 1618-ban sir dudley Carleton egy bizonyos John Chamberlainnek írt 
levelében beszámol John Traskeról, aki egy olyan keresztény szektát alapított, 
ahol a zsidó rituális szokásokat is megtartották. itt a zsidó keresztény kifejezést 
használja, és megállapítható, hogy az akkori angliában azokra alkalmazták ezt, 
akiket úgy is nevezhetnénk, hogy júdaizálók. de jó magyar példa erre az erdélyi 
szombatosok közössége is. 

aztán a kutatók ezt a két fogalmat olykor összekötik egy meghatározássá, 
és olyan zsidó keresztényt értenek alatta, aki etnikai értelemben zsidó, de ke-
resztény hitre tért, a zsidó szokásokat azonban továbbra is megtartja. akadnak 
azonban, akik szerint ez a leíró terminus problematikus a korai Jézus mozgalom 
leírására, mivel azt sugallja, hogy a kereszténység egyik ágáról van szó, míg va-
lójában úgy tűnik, hogy egy későbbi helyzetben használták csak, amikor is az 
izraelen kívüli gyülekezetek sokkal dominánsabbá váltak, mint a jeruzsálemi 
gyülekezet.2 éppen ezért sokkal helyesebb egyesek szerint a keresztény-zsidó és 
a korai keresztény-zsidó tradíció fogalmak használata, mert ebben kifejeződik, 
hogy Jézus első követői zsidók voltak, akik annak is tartották magukat, de most 
már Jézus Krisztusban hisznek. 

a szétválás

a Jézus halála utáni évtizedekben még nem beszélhetünk úgy a kereszténység-
ről, mint vallásról, hanem sokkal inkább egy zsidó szektáról, amelynek az első 
időkben nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. egy zavargásokat okozó, 
a rómaiak által fenntartott rendet fenyegető csoportosulás volt, mely a zsidók 
köreiből indult ki. azonban nem ez volt az egyetlen szekta ebben az időben, 
amely a zsidóság egységét megtépázta, mivel számtalan önjelölt messiás és cso-
portosulás vonta magára a figyelmet kisebb-nagyobb mértékben. ilyenek voltak 
a farizeusok, szadduceusok, a qumráni közösség, az esszénusok, a therapeuták, 
a zélóták, a samaritánusok, a herodiánusok, valamint egyes személyek, mint 
József fia, simon, aki fellázadt nagy Heródes ellen Kr.e. 4 körül; athronges, aki 

2 Hogeterp, a. L. a.: Paul and God’s Temple, Groningen, 2004, 99. (doktori disszertáció).
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archelaus (nagy Heródes fia) és a rómaiak ellen vezetett hadjáratot, Theudas, 
akiről Josephus ezt írja: „még feudas júdeai helytartósága idején rengeteg embert 
rábeszélt egy bizonyos Theudas nevű csaló, hogy mindenüket vegyék magukhoz, 
és menjenek vele együtt a Jordán folyóhoz. ugyanis prófétának adta ki magát, és 
azt állította, hogy egyetlen szavával kettéválasztja a Jordán vizét…,”3 menachem 
ben Judah, aki részt vett a ii. agrippa elleni hadjáratban, és simon bar Kochba 
(megh.: 135 körül) is messiásnak tekintették magukat. mindez tehát azt mutatja, 
hogy a zsidóság ebben a korban közel sem mutatott homogén képet. Tovább ne-
hezítette a helyzetet az országban jelenlévő és meglehetősen gyűlölt római fenn-
hatóság. maga Jézus, mint messiási igényekkel fellépő sem játszott különösebb 
szerepet a zsidóságon belül. Csak egy volt az olyan elbukott zsidók közül, akik 
messiások akartak lenni, vagy egy olyan személy, aki együtt élt a pogányokkal és 
tanította őket. a filozófus milton steinberg szerint a zsidóság számára Jézus csak 
mint tanító fogadható el. „ugyan csak néhány szempontból tért el a Tradíciótól, 
de abban a néhány esetben, mi zsidók valljuk, hogy nagyon melléfogott.”4 az, 
hogy Jézusnak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, abból is látszik, hogy sem 
mint tanítónak, sem mint szociális, vagy politikai vezetőnek nem maradt nyoma 
a zsidó irodalomban. Galileán kívül egyáltalán nem volt ismert a neve. maga a 
talmudi irodalom5 is összekeveri őt egyrészt Ben stada-val – feltehetőleg a fent 
említett Theudas lehetett –, másrészt egy egyiptomi hamis prófétával,6 aki egy 
messiási felkelést szított7 néhány évvel Theudas után. az egyetlen utalás Jézusra 
Josephusnál található: „ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan 
szabad őt embernek neveznünk. ugyanis csodákat művelt és tanította az embe-
reket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. 
Ő volt a Krisztus (ὁ χριστὸς οὗτος ἦν.).”8 Továbbá a talmudi irodalomban külön 
megnevezését sem találjuk a keresztény mozgalomnak, pusztán olyan általános 
kategóriák alá sorolták be, mint a „minim,”9 herezis, vagy gnosztikus szekta.

a korai Jézus-mozgalom, mint zsidó mozgalom indult útjára. az olyan megha-
tározások, mint „galileai férfiak” (acta 11,1), vagy „a názáreti irányzat” (τῆς τῶν 
Ναζωραίων αἱρέσεως) (acta 24,5) szintén ezt támasztják alá. maga Jézus is azt 
mondja: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne 

3 Josephus: Ant.: XX. 5.1.
4 steinberg, m.: Basic Judaism, new York, 1975, 108.: „in only a few respects did Jesus deviate 

from the Tradition… and in all of them, Jews believe, he blundered.”
5 tsanh. x. 11; sanh. 67a, 107b; shab. 104b; soṭah 47a
6 Acta 21,38.
7 Josephus: Ant.: XX. 8.6.
8  Josephus: Ant.: Xviii. 3.3.
9 a kifejezés a מין (herezis, szektás) gyökből ered, és mindenféle olyan hitet jellemeztek ezzel a 

talmudi irodalomban, amit nem ismertek el.
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menjetek be, inkább menjetek izráel házának elveszett juhaihoz.” (mt 10,5-6).  
amint azt vermes Géza is szépen kimutatta,10 Jézus soha nem hirdettette evan-
géliumát a pogányoknak, a híres mátéi missziói parancs a feltámadás után kelet-
kezett. vermes Géza szerint nem Jézus alapította a kereszténységet, hanem Pál 
volt az, aki dogmává fejlesztette a galileai tanait. János olyan zsidókról beszél, 
akik hittek (Jn 8,31), órigenész zsidó hívőkről beszél (Cels. 2.1), eusebius szintén 
zsidó hívőkről beszél (Hist. eccl. 4.5.2). a római santa sabina templomának falán 
pedig a mai napig látható a megkülönböztető felirat: ecclesia ex circumcisione 
és ecclesia ex gentibus. az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk: „napról nap-
ra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban” (24,46), Lukács 
evangéliuma végén pedig: „ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel 
visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották istent.” 
(Lk 24,52-53). a fordulópont 40 táján következett be, a pogány Kornéliusz és 
családjának felvételével az egyházba, majd az antiókhiai pogány-keresztények 
megjelenésével, majd később a páli pogánymisszió sikerével. ezzel a zsidó több-
ség megszűnt a mozgalomban, és megszületett a zsidó és pogánykereszténység. 
ezen két csoportosulás legkorábbi tanúi a didakhé, az utolsó nagyobb zsidó-ke-
resztény dokumentum, valamint a Barnabás levél, ami a pogány-keresztények 
életébe enged bepillantást. a következő meghatározó dátum Kr.u. 70, a jeruzsá-
lemi templom lerombolásának ideje. abban szinte mindenki egyet ért, hogy ez 
a dátum mindkét közösség számára fontos volt, de talán leginkább a zsidóság 
számára. elvégre templom nélkül újra meg kellett fogalmazniuk, hogy kik ők és 
új irányokat kellett kijelölniük. ettől kezdve a farizeizmus irányzata fokozatosan 
feloldódik, és mint mainstream zsidóság megszilárdul a rabbinikus irányzatban. 
a folyamat a 2-3. században teljesedik ki. a keresztyénség szempontjából azért 
fontos ez a dátum, mert leszámítva a páli leveleket, a legtöbb keresztény irat a 
zsidó háború utolsó éveiben és azután íródott. a kérdés tehát az, hogy a templom 
lerombolása utáni helyzetben megalkotott irodalmi művek mennyiben tükrözik, 
vagy nem tükrözik a Jézus korabeli állapotokat, társadalmi és szociális helyzetet. 
a 70 előtti tradíció vizsgálata lehet az egyik módja annak, hogy felfedjük a korai 
Jézus-mozgalom természetét. erre az időszakra még nem helyes a keresztény 
jelző használata, mivel az egy későbbi elnevezés, és számos kutató szerint egy 
negatív, kívülről eredő megjelölése Jézus első követőinek, akikben a fennálló 
politikai rend fenyegetőit látták. a keresztény megjelölés egyébként is csak 3 
helyen fordul elő az Újszövetségben: apCsel 11,26, 26,28, 1Pt 4,16. a páli iratok 
nem tartalmazzák, melyek kb. 49 és 61 között keletkeztek. azt mondhatjuk te-
hát, hogy 70-ig a zsidóságon belüli maradt a kereszténység, 70 után a rabbinikus 

10  vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa, Budapest, osiris, 1997.
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mozgalom egyre ellenségesebb lett velük szemben – a Birkat ha-minim és az 
amidah is erről tanúskodnak. megindul tehát valamiféle szétválás, de nem va-
lószínű, hogy ez egy egyszerre végbemenő folyamat volt, melynek végén egészen 
élesen elhatárolható zsidóságról és kereszténységről beszélhetnénk. a kérdés in-
kább az, hogy mikor, hogyan és milyen feltételek mentén szakadtak el egymástól. 
ez az általános vizsgálódástól a mikroföldrajzi helyzetek vizsgálatához vezetett. 
manapság inkább azt hangsúlyozzák, hogy nem beszélhetünk különálló, világo-
san definiálható entitásokról, melyeket zsidóságnak, vagy kereszténységnek ne-
vezhetünk a vizsgált korszakban. Persze voltak szeparatista álláspontok mindkét 
oldalon (Jusztin mártír, ignatius, és a rabbinikus mozgalom), de ők olyasvalamit 
akartak megfogalmazni, ami korukban még nem jött létre. a szétválás paradig-
mája ma már sokak számára éppen ezért naivnak hat, ami persze nem jelenti, 
hogy új paradigmát fejlesztettek volna ki, de vannak, akik keresnek ilyeneket. 

végül pedig a római birodalom szerepét is meg kell vizsgálni a szétválásban. 
vespasianus vezette be a fiscus judaicust, mely szerint a zsidóknak, akik évi két 
denarius összegű önkéntes adójukkal a jeruzsálemi szentély fenntartásának költ-
ségeihez járultak hozzá, most – a szentély elpusztítása után – ugyanilyen összegű 
különadót kell fizetniük. ebből fedezték a 80-ban elhamvadt capitoliumi Jupiter-
templom újjáépítését. a sértő megkülönböztetést is érzékeltető adót vespasianus 
csak a diaszpóra azon tagjaitól szedte be, akik mindaddig rendszeresen fizet-
ték a szentélynek járó adományt. fia, domitianus (81-96) azonban sokkal ke-
gyetlenebb módon hajtatta be az adót, és érvényét kiterjesztette azokra is, akik 
nyilvánosan nem ismerték el, hogy zsidó módra élnek, vagy akik eltitkolják a 
származásukat. egyidejűleg a császár megtiltotta mind a zsidó, mind a keresz-
tény szokások követését, ennek keretében a származásuk szerint nem zsidókon 
a körülmetélés végrehajtását is. az állam istenei iránti tisztelet elmulasztását is-
tentagadásnak minősítette. zsidók és később keresztények ellen gyakran emeltek 
ilyen vádakat. utóda, nerva (96-98) lényegesen enyhítette a zsidóadó behajtását. 
de ki számított zsidónak? Kinek kellett ezt fizetnie? a keresztények vajon hova 
tartoztak? a kérdés a mai napig él, de valószínűbb, hogy nekik is fizetni kellett. 
Használták a körülmetélkedés vizsgálatát, illetve az áldozási tesztet is. mert, ha 
egy pogánykeresztény, vagy zsidó szimpatizáns át is ment a körülmetélkedési 
vizsgálaton, az áldozati teszten elbukhatott, ha nem volt hajlandó imádni a csá-
szárt és istenként tisztelni őt. az ilyeneket bélyegezte a rendszer körülmetélet-
len ateistáknak és ugyanúgy adó megfizetésére kötelezte őket is. nerva ideje 
alatt könnyebbedett a rendszer, ő ugyanis pontosabban körülhatárolta azokat, 
akiknek ezt az adót meg kell fizetniük: azon zsidóknak, akik hűek maradnak ősi 
törvényeikhez. ez már sokkal inkább vallási, mint etnikai hovatartozást jelöl 



Kekk edina ildikó

•  28  •

meg. ez a definíció azonban már nem kötelezte a zsidó keresztényeket, hogy adót 
fizessenek. ezzel együtt megindult a zsidó keresztények kizárása a mainstream 
zsidóságból. ennek következtében a rómaiak képesek voltak már megkülönböz-
tetni a zsidókat a keresztényektől, és az előbbi vallását religio licita-ként, míg az 
utóbbiét religio illicitaként határozták meg. Kizárólag pogány kereszténységről 
beszélni egyesek11 szerint nem lehetséges ettől a pillanattól kezdve sem, mivel 
a mainstream kereszténység zsidó karaktere nem tűnt el 96 után egyik napról a 
másikra ezekből a vegyes keresztény közösségekből. ezt támaszthatja alá a verus 
Israel jelző is, lévén, magának tulajdonítja a keresztyénség egésze a 2. század 
elejétől. Tehát eltűnik, eltűnhet a formai megkülönböztetés a zsidó és a nem 
zsidó-keresztények között. szerintem egy formális szakadásról mindenképpen 
beszélhetünk 96 környékén, elvégre az adófizetés megkövetelt efféle distinkci-
ókat, azonban ez nem jelentette, hogy minden kapcsolat megszakadt volna a 
két fél között. a közös kulturális gyökerek nem tűnnek el állami parancsszóra.  
az azonban bizonyos, hogy még sürgősebbé tette az önazonosság megfogalma-
zását mindkét fél számára. elvégre a zsidóknak ekkorra már nincs templomuk, a 
keresztények pedig nem érezték már magukat sem zsidóknak, sem görögnek, de 
akkor vajon minek? Úgy gondolom, hogy az 1. században ennek meghatározása 
azon túl, hogy ők Jézus követői, egyáltalán nem volt fontos számukra, mivel igen 
komolyan Jézus visszajövetelének várásában éltek. éppen ezért nem népben, 
vagy nemzetben gondolkodtak, hanem az isten országa eljövetelében, az üdvös-
ség elnyerésében. az, hogy ez nem történt meg olyan hamar, amint képzelték, 
csak sokkal később vezetett az önazonosság szervezeti formákban, dogmákban, 
egyházban való kifejeződéséig. az első század végén tehát az történt meg, hogy 
a zsidók meghatározták önmagukat azáltal, hogy kizárták a keresztényeket.  
ez egyfajta negatív önmeghatározás. de egyúttal definíció a keresztények szá-
mára is, ugyan nem öndefiníció. másrészt az állam is meghatározta, hogy ki me-
lyik csoportba sorolható: a zsidó keresztények ettől kezdve nem voltak zsidónak 
nevezhetőek. ugyanakkor másféle utak szétválását is megfigyelhetjük ebben a 
korban: sok zsidókeresztény visszatért zsidó hitére, a pogánykeresztények pedig 
nagy számban szakadnak el a kereszténység fő vonalától, lesznek újra pogányok-
ká, vagy csatlakoznak a gnosztikus szektákhoz. 

Összefoglalva: a szétválás folyamatában vizsgálni kell a pogánykereszténység 
megjelenését, és a zsidó-kereszténységtől eltérő formáit, a 70 előtti és utáni hely-
zetet mind a zsidóság, mind a kereszténység oldaláról, beleértve az irodalmi 
emlékeket is, de véleményem szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 

11  Heemstra, m.: The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways, WunT 277, Tübingen, mohr 
siebeck 2010, 203.
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római birodalom szerepére mindebben, nevezetesen a fiscus judaicusra. emellett 
azt is tisztázni kell, hogy az alapvető szétválás a zsidóság és a zsidó kereszténység 
között, vagy pedig a zsidó kereszténység és kereszténység között ment-e végbe.




