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A MOT-JUMAT SOROK1

tut
Sallayné Sziki Judit

Az Ószövetségben a halálbüntetés témakörének egyik sarkalatos pontja az úgy-
nevezett „mot-jumat sorok.” Albrecht Alt rekonstruált egy apodiktikus jogi 
mondatot az: Ex 21:12, 15-17; 22:18-19; 31:14-15; Lev 20:2,9-16,27; 24:16-17; 
27:29. alapján.2 Ez, és a más helyeken is felbukkanó töredékek komoly vitát szül-
tek, ezért fontos tisztázni, hogy hova is soroljuk őket, milyen más anyagok-
hoz hasonlóak, illetve sorolhatók, melyek azok, amik csak később hasonultak  
hozzájuk, vagy erre a mintára íródtak.

Már Altnak is feltűnt, hogy az Ex 21-ben és a Lev 20-ban egy blokkban talál-
hatóak ezek a mondatok.3 Ami mégis meglepő lehet, az az, hogy az Ex. 21:12,15-
17-ből csak a 12. vers illeszkedik igazán a szövegkörnyezetbe, míg a másik  
három vers kilóg. Ez utalhat arra, hogy az Ex 21:2-22:16-ban lévő kódexből egy 
szakasz elveszett, melyet később a fent említett három verssel pótoltak. Így e  
három is hasonló témával foglalkozhat, továbbvive a gondolatot a szülők elle-
ni támadás, emberrablás, szülők elleni tiszteletlenség témakörébe. Ez utalhat 
az egykori redaktor tévedésére, véleményére, amit a későbbi szokás már nem  
változtatott meg, hanem ezen a helyen hagyták és végül visszatértek az eredeti 
témához. Ha igaz ez a feltevés, akkor ezáltal választ kaptunk az egyes monda-
tok szoros összetartozására a hagyománytörténetben, másrészt egyfajta krité-
riumot is kaptunk a rekonstrukcióhoz.

A következő igék egymást kölcsönösen alátámasztják és kiegészítik:4

1 Wagner, V.: Rechtssätze in gebundener Sprache und Rechtssatzreihen im israelitischen Recht, 1972, 
16-31. azonos című fejezete alapján

2 Alt, A.: Die Ursprünge des israelitischen Rechts, (1934) In: Alt, A.: Kleine Schriften zur Geschichte 
des Volkes Israel I., 1959, 278-332.

3 Alt 1959. 311.
4 Wagner 1972, 17.
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1. Ex 21:12 =Lev 24:17 és 21
2. Ex 21:15
3. Ex 21:16 =Dt. 24: 7
4. Ex 21:17 =  Lev 20:9
5. Lev 20:10
6. Lev 20:11
7. Lev 20:12
8. Lev 20:13
9. Lev 20:14
10. Ex 22:18 = Lev 20:15

Garhad Fohrer szerint ezek a mondatok részlegesek, kiegészítettek; ezért ezek 
alapján nem lehet megállapítani, hogy melyik tartozott az eredeti sorhoz, és  
melyik épült fel erre a mintára.5 Volker Wagner szerint a fenti egybevetés 
mutatja az eredeti terjedelmét a mot-jumat soroknak.6 Alt szerint is eredetileg 
10 mondatból állhatott az egész.7 Az Ex 21:12,15-17 sorok stílusukat hamisítat-
lanul megtartották: egy participium, amivel a jogi esetek kezdődnek, továbbá a 
jogi következmény: - mot-jumat – egy mondathossz, öt betűből.

A következő ősalakokat, formákat tartjuk számon:
§ 1. makke ’is wamet mot jumat
§ 2. makke ’abiw we’immo mot jumat
§ 3. goneb ’is/neapeas umekaro mot jumat
§ 4. meqallel ’abiw we’immo mot jumat
§ 5. no’ep ’eseat re’ehu mot jumat
§ 6. sokeb ’eseat ’abiw mot jumat
§ 7. sokeb kallato mot jumat
§ 8. sokeb zakar miskebe ’issa mot jumat
§ 9. loqeah ’issa we’imma mot jumat
§ 10. sokeb ’im behema/noten ssekabto bibhema mot jumat

A többi anyag, amely első pillantásra kínálja magát ezekhez a sorokhoz, több 
szempontból is különbözik a fenti ősalakoktól.

5 Fohrer, G.: Das sogenannte apodiktisch formulierte Recht und der Dekalog, KuD 11, 1965, 49-72/ 
72.

6 Wagner 1972, 17.
7 Alt 1959, 312.
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1. Gen 26:11; Ex 19:12; 31:14-15; 35:2; Lev 20:2,6,27; 27:29; Num 1:51; 3:10,38; 
17:28; 18:7. Ezekből hiányzik a mot-jumat sorokra jellemző karakteres összeha-
sonlítás, amivel a hagyománytörténetben találkozhatunk.
2. Ex 22:17,19; Lev 20:6,16,27; 27:29; Deut 21:18-21. Az előbbiekhez hasonló-
ak, de ezek csak hagyják magukat szókészletben és stílusjegyekben a mot-jumat 
sorokhoz hasonulni egy nagyobb beavatkozás által.
3. Gen 26:11. és Ex 19:12. Ezen a két helyen egyértelmű a meghatározott helyzet, 
és ezért a mot-jumat sorok általános érvényű karakterétől eltérnek.
4. Ezen anyagok nagy része, habár a mot-jumat soroktól tartalmi szempont-
ból elváltak, mégis valamilyen szakrálisan jelentős bűncselekményről szólnak:
Ex 19:12 és Num 1:51 – jogosulatlan belépés egy szakrális körzetbe
Ex 22:17 – varázslók
Ex 22:19 – illegitim áldozatkultusz
Ex 31:14-15 – szombatnap megsértése
Lev 20:2 – molok áldozatkultusz
Lev 20:6,27 – jövendőmondó vagy halottidéző
Lev 24:16 – blaszfémia
Lev 27:29 – megváltás az átokból

Egy olyan esetet sem találunk a mot-jumat sorok közt, amely a kultikus bűncse-
lekményeket korlátoznák.
§ 1. gyilkosság és emberölés
§ 2. támadás a szülők ellen
§ 3. emberrablás
§ 4. szülőkkel szembeni tiszteletlenség
§ 5. paráznaság más feleségével/ másik asszonnyal
§ 6. paráznaság apja feleségével
§ 7. paráznaság a menyével
§ 8. homoszexuális kapcsolat férfiak közt
§ 9. szexuális kapcsolat egy asszonnyal és lányával egyszerre
§ 10. szodómia

Ha a mot-jumat sorokat eddig jogi szövegként vizsgáltuk, akkor észrevehetjük, 
hogy lennie kell valami rejtett dolognak, amit két oldalról kell megvizsgálni. 
Alt szerint mindkét szempont az apodiktikus jog karakterét mutatja, amelyhez 
a mot-jumat sorokat is hozzásorolta.
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I. Altnak az a benyomása, hogy amíg a kazuisztikus jog a „ha és de” – kifejezé-
seivel a konkrét jogi élet valóságában gyökerezik, addig az apodiktikus jog az-
tán következik, hogy kívülről ebbe a valóságba beleszól.8 Fohrer ezt pontosította, 
szerinte az apodiktikus formájú mondatoknak kellene megakadályozniuk a bün-
tetésre méltó tetteket vagy mulasztásokat, ezért célszerűen a jogot megelőzve 
kellene állniuk.9 Ez biztosan igaz a Tízparancsolathoz hasonló formájú monda-
tokra nézve, de a mot-jumat és az arur-sorok ez alá a definíció alá nem sorolha-
tóak be, mivel ezek expressis verbis állítanak egy bűncselekményt maghatáro-
zott szankcióval. Mindezek utalhatnak a sorok idegenszerű értelmére.

II. A másik oldal, ami az idegenszerű karaktert jellemzi a sorokban, szintén Alt 
szerint, az apodiktikus jog kultuszi jellegzetességéből adódik.10 Martin Noth 
úgy fordítja a mot-jumat sorokat, mint: „annak feltétlenül meg kell halnia”, és 
határozottan állítja: „Az eltérés a kazuisztikus jogtól nyilvánvaló, azonban a  
kodifikált szokásjoghoz nincs köze, mivel ezek sorozatos összehasonlítással  
tömör jogi mondatok, melyek megállapíthatóan kultikus alkalmakon használt, az  
isteni akarat által kinyilatkoztatott, hirdetett mondatok.”11 „Alig tartoznak a 
jogi közösség hatáskörébe, inkább a kultuszközösségébe, és ott a gyülekezések 
alkalmából, a halálra ítéltek előtt, az összegyűlteknek kell ezt a „halálra ítélést  
magával vonó bűncselekmények listáját” recitálni.”12 Ezt a kultikus oldalt Rudolf 
Kilian próbálta igazolni13 azzal, hogy összehasonlította ezt és az arur-sorokat az 
egyiptomi figyelmeztető szövegekkel, melyek Kr.e. 2000-ből származnak, és itt 
talált egy halvány azonosságot, ami a formát és a tartalmat illeti, de ez a bizo-
nyítás nem elég hangsúlyos és meggyőző.

Sajnos ez a kétféle megközelítés nem elég kielégítő, ezért további érvekkel kelle-
ne alátámasztani a mot-jumat sorok eredetét, idegenszerű meggyökeresedését. 
Az egyes kontextusok, melyeket a rekonstrukcióhoz felhasználtak, nem meggyő-
zőek, mivel az összes mot-jumat mondat a jelenlegi szövegekben világos, hogy 
másodlagos. Tehát két út maradt: meg kell kérdezni, hogy mit jelent a mot-jumat, 
és aztán meg kell vizsgálni, hogy a rekonstruált sorok paragrafusai, mint bünte-
tőjogi normák a jogéletben lehetségesek-e, kiváltképp hogy vannak-e ókori keleti 

8 Alt 1959, 324, 313. 
9 Fohrer 1965, 51.
10 Alt 1959., 324.  
11 Noth, M.: Das zweite Buch Mose, ATD 5, 1960, 145.
12 Noth, M.: Das dritte Buch Mose, ATD 6, 1964, 127.
13 Kilian, R.: Apodiktisches und kazuistisches Recht im Licht ägyptischer Analogien, BZ NF 7, 1963, 

185-202. 
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párhuzamai a jogirodalomban. Ezek mutatják azt, hogy az ilyen bűncselekmé-
nyeket a bíróság előtt tárgyalták meg.

 • A hifilben álló mot Ludwig Koehler szerint „megölni”-t jelent, „hagyni 
kivégezni”-t; eszerint a mot-jumat etimológiailag és morfológiailag „őt fel-
tétlenül meg kell ölni”-ként lehetne visszaadni.14

 • Ez a meghatározás azonban nem végleges, hiszen néha ellentmondásos 
az alkalmazása a szövegben. Ez azért is van így, mivel a mot-jumat nem 
egy idegenszerű ítélet, hanem inkább egy mágikus, vagy isteni szférá-
ból meghagyott büntetés-végrehajtás lehetett. Kétségtelen, hogy a mot-
jumat felfogható a halálos ítélet terminus technicusaként. Hogy milyen 
módon hajtották végre az ítéletet, mint ahogy a sorok tömör rövidsége is  
mutatja, nem tudjuk, és emellett stílusában is összehasonlíthatatlan ókori  
keleti jogforrásokkal. A halálos ítélet nagyon gyakran csak eképpen való  
fenyegetés volt, anélkül, hogy közelebbről belebocsátkoztak volna a mód-
jába és lehetőségébe.

Párhuzamok:
Iddak – present Nifal – Kódex Hammurapi
Imat – present Qal – Esnunna története
Idukku(su[nu]) – present Qal – Kódex Hammurapi
Aki(as) – present activ – Hettiták története

 • Úgy tűnik, hogy a mot-jumat sorok alkalmazási lehetőségében egy folya-
mat figyelhető meg. A stilisztikai alkalmasság ellenére, ezek a sorok ese-
tekkel foglalkoznak, míg az igazságszolgáltatás hatásköre szabályosan  
kiesik, ezért kell egy másik Sitz im Leben- t keresnünk. Hogy ez nem egy-
szerű, azt az idevágó ókori keleti párhuzamok is mutatják, melyeket most 
nem sorolok föl. Ebből az derül ki, hogy a mot-jumat sorokban tárgyalt tíz 
paragrafus esete ellentmond Alt nézetének, amelyet az ókori keleti törvény-
gyűjtemény repertoárjával próbál alátámasztani.15 Négy megfigyelés segít 
a sorok létrejöttének és hatályosságának közelebbi leírásához:

1. A mot-jumat sorok irodalmi formája hasonlóságot mutat a tálió formával: 
Az egyes mondatok szigorú stilizálása és korlátozott száma emlékeztető 

14 Hasonlóan Noth 1960; Boecker, H. J.: Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament, 1964, 
144. és Schulz, H.: Das Todesrecht im Alten Testament, 1969, 84.

15 Alt 1959, 312kk.
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formaként is ismert, ezeket – a lehetőséget és jognormát – írottan is fixálták, majd  
alkalmazták. Azok egymáshoz hasonultak és azonos hosszt vettek fel. Szintén 
azt kell feltételeznünk, hogy a szerző és a korábbi tradíciók nem ebben az álla-
potban adták elő. A főbűncselekmények ezen gyűjteménye feljegyeztetett, illet-
ve lejegyezték, megőrizték és visszaadták. Ez a feltételezés nem lehet hibás, ezek 
a sorok a nomád, vagy félnomád izraeli kulturális örökség részei.

2. Egy lépéssel tovább vezet a kérdéshez, ha megvizsgáljuk, kire vonatkoznak 
ezek a sorok, illetve kik azok, akik ezeken túlnyomóan megütköztek.

magánszemély család társadalom

§1 X X

§2 X X

§3 X X

§4 X X

§5 X X X

§6 X X X

§7 X X X

§8 X X X

§9 X X

§10 X X

Nem lehet ezt a kérdést minden paragrafusra egyértelműen megválaszolni, 
de egyet biztosan megmutat: olyan normáról szólnak, melyek mögött a család  
védelme és a társadalmi rend érdekelt. Ez nagyon erősen beszabályozott érdek-
lődés a közösség és az ő boldogsága iránt, de ez semmi meglepő eredményt nem 
jelent. Ezen kívül a halálbüntetés, amit itt elrendeltek – vérbosszú és elretten-
tés mellett – különösen azt a célt szolgálta, hogy a társadalmat egy tettes ellen 
állandóan védelmezze.16

16 Gräf, E.: Das Rechtwesen der heutigen Beduinen, Beitr. Z. Sprach- und Kulturgesch. Des Orients 5, 
o. J. 1952, 41.
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3. A sorok egy része nem teljes, ami elővigyázatosságra int, hiszen tartalmi ter-
jedelmük kulcsa kellene, hogy kirajzolódjon. Az is feltűnő, hogy a lopás nem 
lett figyelembe véve, holott az biztos jóval gyakrabban fordult elő, mint egy is a 
fent nevezett szexuális perverziók közül. A 3. paragrafusban pedig olyan speci-
ális formát tárgyal, ami egyedül beszél csak arról a kérdésről, ami a lopás elle-
ni szankció után általában felvetődött. A Kódex Hammurapi azt mutatja, hogy 
legalábbis Mezopotámiában a lopásért nem volt ismeretlen a halálbüntetés. Ez  
ellen mutat az Ex 21:2 – 22:16 egy másik tradíciót. Itt nem a gazdagokat fenye-
geti vagyon elleni bűn, és mint szankció, a rabszolgaságot rótták ki. Ezek alapján 
felmerül a kérdés: Lehet, hogy a halálbüntetés a lopás bűnéért Szíria-Palesztina 
földjén ismeretlen volt? Valószínű, hogy a mot-jumat sorok az Ex 21:2 – 22:16-
ban előbbiek lehettek, mint a Kódex Hammurapi.

4. Alt mondta: „Vallás, erkölcsösség és jog áll itt elválaszthatatlanul együtt. Amíg 
minden JHWH feltétlen akarata mutatkozik meg, addig adott szinten minden 
kihágás csak a legerősebb büntetést vonhatja maga után, azaz a tettes személyes 
elpusztítását.”17 A mot-jumat sorok, mint tipikus izraeli termék szólalnak meg.

Egy intézményesített JHWH akarat itt nem található, ellenkezőleg, ez a tíz para-
grafus nélkülöz minden vallásos vonatkozást. A tárgyalt bűncselekmények más 
ókori keleti törvénygyűjteményben részlegesek, nem beszélve arról a hivatko-
zásról (JHWH akaratáról – a legjobb akaratról), ami itt érvényesül. Az azonban 
kérdés marad, hogy a mot-jumat sorok etikaként is működtek-e. Hozzá tarto-
zik a modern felfogáshoz is etikaként sok a felsorolt eset közül inkább, mint jogi 
esetként, de a határ a kettő között vékony. Ám ebben az egyedülállóan rétegző-
dött korszakban nagyon sokat jelentett. Minden esetre a sértettség előhozott a 
jogi normából egy panaszbeszédet, ami az erkölcsi normát nem feltétlenül sér-
tette. Persze mindez akkor igaz, amennyiben a mot-jumat sorok tíz paragrafusa 
jog, és csak az. Ezek a sorok tipikusan Izrael sajátossága, amit az Ószövetségből 
ismerhetünk, és ami azelőtt nem létezett, hanem egyértelműen izraeli eredetű.

17 Alt 1959, 313.


