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Genezis 17. a nyelvész szemszögéből

Ki metélte körül Ábrahámot? Figyeljék az ujjam, mert csalok!



Gen. 17.

ןא ל-ַוְיִהי ַאְבָרם בֶּ ר ֵאָליו  -ִתְשִעים ָשָנה ְוֵתַשע ָשִנים ַוֵיָרא ְיהָוה אֶּ ֹּאמֶּ ַאְבָרם ַוי

ה  ב.ֵאל ַשַדי ִהְתַהֵלְך ְלָפַני וְֶּהֵיה ָתִמים-ֲאִני ְתָנה ְבִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך ְוַאְרבֶּ ְואֶּ

דאֹוְתָך  דִבְמאֹּ לג.ְמאֹּ רֱאֹלִהיםָפָניו ַוְיַדֵבר ִאתֹו -ַאְבָרם ַעלַוִיפֹּ ֲאִני ד.ֵלאמֹּ

ת-ְולֹּאה.ִהֵנה ְבִריִתי ִאָתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ִשְמָך ַאְבָרם  -ִיָקֵרא עֹוד אֶּ

ְתָך ו.ְנַתִתיָךֲהמֹון ּגֹוִים -ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהם ִכי ַאב דְוִהְפֵרִתי אֹּ ד  ִבְמאֹּ ְמאֹּ

תז. ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְמָך ֵיֵצאּוּוְנַתִתיָך ִתי אֶּ ְבִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך ּוֵבין ַזְרֲעָך -ַוֲהִקמֹּ

יָך  ָתםַאֲחרֶּ רֹּ יָךֵלאֹלִהיםִלְהיֹות ְלָך ִלְבִרית עֹוָלםְלדֹּ ְוָנַתִתי  ח.ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ

ץ  רֶּ יָך ֵאת אֶּ יָךְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ץ ְכַנַען - ֵאת ָכלְמֻגרֶּ רֶּ עֹוָלם ְוָהִייִתי  ַלֲאֻחַזתאֶּ

ם  .ֵלאֹלִהיםָלהֶּ



Gen. 17.

ר ט ֹּאמֶּ לֱאֹלִהיםַוי ת-אֶּ יָך -ַאְבָרָהם ְוַאָתה אֶּ ר ַאָתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ְבִריִתי ִתְשמֹּ

ָתם רֹּ ֹּאתי.ְלדֹּ יָךז ם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ִהּמֹולְבִריִתי ֲאשֶּ

ם ָכל םיא.ָזָכר-ָלכֶּ ם ְוָהָיה ְלאֹות ְבִרית ֵביִני ּוְנַמְלתֶּ ֵאת ְבַשר ָעְרַלְתכֶּ

ןיב.ּוֵביֵניכֶּם ַנת ָיִמים -ּובֶּ ם ָכלִיּמֹולְשמֹּ םָזָכר -ָלכֶּ ֵתיכֶּ רֹּ -ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנתְלדֹּ

ל  ף ִמכֹּ סֶּ ןכֶּ ֹּא ִמַזְרֲעָך הּואֵנָכר-בֶּ ר ל ְיִליד ֵביְתָך ּוִמְקַנת  ִהּמֹול ִיּמֹוליג.ֲאשֶּ

ָך  ם ִלְבִרית עֹוָלםְוָהְיָתהַכְספֶּ ר לֹּאיד.ְבִריִתי ִבְבַשְרכֶּ תִיּמֹול-ְוָעֵרל ָזָכר ֲאשֶּ -אֶּ

יהָ  ש ַהִהוא ֵמַעמֶּ תְבַשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהנֶּפֶּ {ס}.ְבִריִתי ֵהַפר-אֶּ



Gen. 17.
ר טו ֹּאמֶּ לֱאֹלִהיםַוי ת-ַאְבָרָהם ָשַרי ִאְשְתָך לֹּא-אֶּ ִכי ָשָרה ְשָמּה ָשָרי-ִתְקָרא אֶּ

ָנה ְלָך ֵבן טז.ְשָמּה ָתּה ְוַגם ָנַתִתי ִממֶּ ְלגֹוִים ַמְלֵכי ְוָהְיָתהּוֵבַרְכִתיהָ ּוֵבַרְכִתי אֹּ

ָנה ִיְהיּו ליז.ַעִמים ִממֶּ ן ֵמָאה-ַאְבָרָהם ַעלַוִיפֹּ ר ְבִלבֹו ַהְלבֶּ ֹּאמֶּ -ָפָניו ַוִיְצָחק ַוי

ריח.ִתְשִעים ָשָנה ֵתֵלד-ָשָרה ֲהַבת-ָשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ֹּאמֶּ לַאְבָרָהם ַוי -אֶּ

ר יט.לּו ִיְשָמֵעאל ִיְחיֶּה ְלָפנֶּיָךָהֱאֹלִהים ֹּאמֶּ ת  ֱאֹלִהיםַוי דֶּ לֶּ ֲאָבל ָשָרה ִאְשְתָך יֹּ

ת ת-ְלָך ֵבן ְוָקָראָת אֶּ ִתי אֶּ ְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו -ְשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמֹּ

תֹו  כ.ַאֲחָריו תֹו ְוִהְרֵביִתי אֹּ תֹו ְוִהְפֵריִתי אֹּ ּוְלִיְשָמֵעאל ְשַמְעִתיָך ִהֵנה ֵבַרְכִתי אֹּ

ד דִבְמאֹּ תכא.ָעָשר ְנִשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִתיו ְלגֹוי ָּגדֹול-ְשֵניםְמאֹּ ְבִריִתי  -ְואֶּ

ת ת-ָאִקים אֶּ רֶּ ה ַבָשָנה ָהַאחֶּ ר ֵתֵלד ְלָך ָשָרה ַלמֹוֵעד ַהזֶּ .ִיְצָחק ֲאשֶּ



Gen. 17.
תַוִיַקחכג.ֵמַעל ַאְבָרָהםֱאֹלִהיםְלַדֵבר ִאתֹו ַוַיַעל ַוְיַכלכב -ַאְבָרָהם אֶּ

ָזָכר ְבַאְנֵשי ֵבית -ִמְקַנת ַכְספֹו ָכל-ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָכל-ִיְשָמֵעאל ְבנֹו ְוֵאת ָכל

לַאְבָרָהם  מָּ תַויָּ ר ִאתֹו  -אֶּ ר ִדבֶּ ה ַכֲאשֶּ ם ַהיֹום ַהזֶּ צֶּ ְבַשר ָעְרָלָתם ְבעֶּ

ןכד.ֱאֹלִהים לֹוִתְשִעים ָוֵתַשע ָשָנה-ְוַאְבָרָהם בֶּ ְבַשר  ְבִהּמֹּ

ןכה.ָעְרָלתֹו ְשֵרה ָשָנה-ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו בֶּ לֹוְשֹלש עֶּ ֵאת ְבַשר  ְבִהּמֹּ

ה כו.ָעְרָלתֹו ם ַהיֹום ַהזֶּ צֶּ ַאְנֵשי ֵביתֹו -ְוָכלכז.ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹוִנּמֹולְבעֶּ

ף ֵמֵאת -ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנת סֶּ ןכֶּ לּו ִאתֹוֵנָכר-בֶּ .ִנמֹּ



Gen. 17 : Ábrahám körülmetélése

Genesis 17:24,26:

24. Ábrahám pedig kilecvenkilenc éves volt, mikor 
körülmetéltetett ( לֹומֹּ בהִ  ) az előbőre húsa. […]

26. Ugyanaznap metéltetett körül ( ֹולמנִ  ) Ábrahám és a 
fia, Ismael.

Akkor most ki is metélte körül Ábrahámot?



Mondatrészek és tematikus szerepek



Mondatrészek: alany, tárgy, eszközhatározó…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfivel.



Tematikus szerepek: ágens, páciens, eszköz…

(1) A férfi összetörte a vázát a kalapáccsal.

(2) A férfi összetörte a vázát.

(3) A kalapács összetörte a vázát.

(4) A váza összetört.

(5) A szél összetörte a vázát.

(6) # A kalapács összetörte a vázát a férfivel.



Szintaxis (mondattan) Szemantika (jelentéstan)

Mondatrészek

Az állítmánynak/igének van

• alanya

• tárgya

• eszközhatározója

• helyhatározója

• időhatározója

• …

Tematikus szerepek

A cselekvésnek van

• ágense („logikai alany”)

• páciense („logikai tárgy”)

• eszköze

• helye

• ideje

• …



A körülmetélés tematikus szerkezete

• Ágens: saját maga ; apa ; szakképzett mohel ; stb.

• Páciens: (nyolcnapos) gyermek ; Ábrahám ; Ismael ; stb.

• Eszköz: kovakő; kés; stb.

• Hely: mező; zsinagóga; Budapest; stb.

• Idő: nyolcadik nap; 2047. niszan 14. (i.e. 1713)

• …



A kognitív vallástudomány a rítusokról

Ki metélte körül Ábrahámot? Figyeljék az ujjam, mert csalok!



Kognitív fordulat a vallástudományban

 Az agy, mint számítógép (hardver+szoftver).

 A vallás (és a kultúra), mint az agy terméke:

– Biológiai, pszichológiai, neurológiai, evolúciós
és komputációs aspektusok.

– A vallási és kulturális jelenségek megértése az emberi faj 
biológiai-mentális adottságain keresztül.

– Az emberi agy/elme megértése vallási és 
kulturális jelenségek vizsgálatán keresztül.



Thomas Lawson és Robert McCauley, 1990

 Vallási fogalmak, mint a hétköznapi fogalmak variánsai:

1. Istenek, szellemek, ősök, mitológiai lények, varázstárgyak... = 
azon sémák variánsai, amelyekkel az emberi agy reprezentálja
az embereket, állatokat, tárgyakat....

Counterintuitive fogalmak: sértik az intuitív ontológiai elvárásait:
„ember, de halhatatlan”, „állat, de beszél”, „tárgy, de láthatatlan”.

2. Vallásos rítusok = emberi cselekvések variánsai: 
azon kognitív sémák variánsai, amelyekkel az emberi agy
kódolja a cselekvéseket.



Thomas Lawson és Robert McCauley

• Rítus: olyan cselekvés, amelynek az egyik tematikus szerepét olyan 

elem tölti be, amely egy vallási fogalomrendszerből ered, 

azaz ez az elem

• vagy counterintuitive ágens (például istenség),

• vagy keresztül ment egy olyan megelőző rítuson, amely lehetővé teszi, 

hogy a counterintuitive ágenst képviselje a rítus során.

• A körülmetélés a judaizmus egyik alapvető rítusa (állítólag).

• Vajon a körülmetélésnek melyik résztvevője ilyen?



A körülmetélés tematikus szerkezete

• Ágens: saját maga ; apa ; szakképzett mohel ; stb.

• Páciens: (nyolcnapos) gyermek ; Ábrahám ; Ismael ; stb.

• Eszköz: kovakő; kés; stb.

• Hely: mező; zsinagóga; Budapest; stb.

• Idő: nyolcadik nap; 2047. niszan 14. (i.e. 1713)

• …



A körülmetélés tematikus 
szerkezete különböző forrásokban



„Halakhikusan korrekt” nézet: micva

Bárki körülmetélhet. Még a körülmetéletlen, a rabszolga, a nő és a

kiskorú is körülmetélhet, ha nincs jelen férfi. De nem-zsidó nem

metélhet körül; ha azonban megtette, nincs szükség a körülmetélés

megismétlésére. (Mishneh Torah, Hilkhot Milla 2,1)

A páciens zsidó, ezért kell körülmetélni.

Az ágens bárki lehet.



Gen. 17 a midrásokban

Genesis Rabba 49:1

[Ábrahám] azt mondta ő [Isten] előtt: “És ki fog engem körülmetélni?” 

Azt válaszolta: “Te magad.” Ábrahám azonnal vett egy kést, megragadta 

az előbőrét, és már majdnem levágta, amikor megijedt, hogy túl idős. 

Mit tett ekkor a Szent-Áldassék-Ő? Kinyújtotta a kezét, és megragadta 

vele együtt [Ábrahám előbőrét], és csak ekkor vágta le azt Ábrahám.

Amint mondva van (Nehemia 9:7-8): “Te vagy az Örökkévaló Isten, aki 

kiválasztottad Ábrámot […] és szövetséget kötöttél vele”. Az van írva, 

hogy „vele”, amely azt tanítja, hogy a Szent-Áldassék-Ő megragadta azt.



Gen. 17 a midrásokban

Tanhuma, Vayera 2

R. Aha azt mondta: bebizonyítom, hogy a Szent-Áldassék-Ő

megerősítette Ábrahámot. Aznap, amikor körülmetélte magát, és 

amíg folyt még a vére, körülmetélte Ismaelt és házának minden 

férfiát.



Tanhuma (Warsaw ed., Lekh Lekha 17)

והיה יושב אברהם ותמה היאך ימול כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא ואתנה  

אברהם על פניו כיון שנפל על פניו רמז  ויפלבריתי ביני ובינך מה כתיב אחריו 

מנין הן מה שכתוב  , הקדוש ברוך הוא לאותו מקום ועקצו עקרב ונמצא מהול

וכתיב בעצם  , אני הנה בריתי אתך הרי אתה מהוללאמראלהיםוידבר אתו 

מל לא נאמר אלא נמול, היום הזה נמול אברהם

כך אברהם כשאמר לו הקדוש ברוך הוא ואתנה בריתי ביני ובינך נתבייש  ]...[ 

...אמר לו הנה בריתי אתך , בנפילתו נמצא שהוא מהול, ונפל על פניו



Gen. 17 a midrásokban

Tanhuma Yelammedenu, Lekh lekha 17

Rabbi Ismael mondta: [...] Ábrahám ült, és azon töprenget, hogy 

miként lesz körülmetélve. Ekkor a Szent-Áldassék-Ő azt mondta: „A 

szövetségemet teszem magam között és te közted” (Gen. 17:2). Mi 

követi ezt a verset? „És Ábrahám leborult az arcára” (ibid., v. 3). 

Amikor arcra borult, a Szent-Áldassék-Ő megjelölte azt a helyet, és 

egy skorpió megszúrta őt ott. Majd Ábrahám észrevette, hogy körül 

van metélve. Honnan tudjuk mindezt? [...]



Annan ben David: Book of Precepts
(L. Nemoy: Karaite Anthology, p. 20; but cf. Harkavy's edition, pp. 78-79)

A man must be circumcised by another man and may not 

circumcise himself with his own hand, since Scripture says: 

And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin 

(Gen 17:11). Were the meaning to be that a man may 

circumcise himself with his own hand, it would have been 

written, “And ye shall circumcise the flesh of your foreskin”; 

the wording And ye shall be circumcised indicates therefore 

that someone else must circumcise him. 



Bárki körülmetélhet:

Exodus 4:25

De Cippora éles kovakövet vett elő, és körülmetélte fiát...

Genesis 34:13ff

A Dina-történet után Jákob fiai azt kérik Sechemtől és 

Chamortól, hogy metélkedjenek körül. 

(Önmagukat? Egymást?)



Kognitív megközelítés a Biblia-tudományban?

1. Kognitív vallástudományi témák, motívumok:
• Mely szövegben ki metélte körül Ábrahámot?

2. A szöveg keletkezésének, áthagyományozásának, 
recepciójának kognitív tényezői:

• A körülmetélés kognitív sémájának alakulása a halakhikus 
és aggadikus szövegekben.

3. A bibliai szöveg és annak recepciója, mint adatforrás az 
általános kognitív kutatásokhoz.

• A Lawson-McCauley modell alkalmazható-e?



Bibliográfia
Bevezetés a Lawson-McCauley modellbe, és annak alkalmazása a zsidó rítusokra:

• T. Biro: Is Judaism boring? On the lack of counterintuitive agents in Jewish rituals. In: 
István Czachesz and Risto Uro (eds.). Mind, Morality and Magic: Cognitive Science 
Approaches in Biblical Studies. (BibleWorld series) Acumen: Durham, UK–Bristol, CA, 
2013, pp. 120–143.

További szempontok ugyanennek a kérdéskörnek a feldolgozásához:

• T. Biro: When Judaism Became Boring: The McCauley-Lawson Theory, Emotions and 
Judaism. In Sarah Ross, Gabriel Levy, and Soham Al-Suadi (eds.), Judaism and 
Emotion: Texts, Performance, Experience (Studies in Judaism 7.) Peter Lang 
Publishing: New York, NY, 2013, pp. 123–151.

További kapcsolódó cikkeim egyelőre csak kéziratok formájában hozzáférhetők.



Bibliográfia

A kognitív vallástudományhoz:

• Értelek, értelek… de miről beszélsz?? A keresztény–zsidó párbeszéd a kognitív 
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