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Börzsönyi József 
 
 Bibliai növények szimbolikája az Ószövetségben1 

 
 

A most megnyitásra kerülő bibliai kert nem tartalmaz minden bibliai 
növényt a terület méretei miatt sem, de az éghajlati adottság miatt sem. Ennek 
a rövid előadásnak sem lehet célja, hogy sorra vegye az Ószövetségben szerep-
lő növényeket. Annak nagyon szakszerű leírását találjuk Kereszty Zoltán: 
„Nézzétek a mezők liliomait” című terjedelmes munkájában. 

A bibliai növények közül most egyet emelnék ki, amelynek gazdag 
szimbólumvilága van. Vannak a Bibliában nagyon ismert, nálunk is szinte 
bárhol megtalálható növények, mint a nád, és vannak eléggé ismeretlen növé-
nyek, mint pl. a mandragóra. Mivel itt a Hegyalján vagyunk, a sokféle növény 
közül emeljük ki a szőlőt.  

Ha a szőlőről beszélünk, lehet szó a szőlőszemről, a szőlőfürtről, a sző-
lővesszőről, a szőlőskertről, nem is beszélve az igazán sokféle szőlőfajtáról, 
amelyeket itt ismerünk. Az Ószövetség korában is voltak különböző fajták, 
amelyekről azonban a Biblia nem tesz említést. Külön szavai vannak azonban 
a szőlőszem, a szőlőfürt, a szőlőág és a szőlőskert jelölésére.  

Nóé történetében találkozunk először a szőlővel az Ószövetségben. 
Nóé szőlőskertet telepített. Már a Gilgamesz eposz is említést tesz a borról. Az 
egyiptomiaknál pedig már több ezer éve ismert volt a szőlőtermesztés, a kar-
naki Ámon templomban bizonyságát is lehet találni a szőlő ismeretének. Tehát 
valóban olyan növény, amelyet már a korai időkben is ismertek.  

A szőlő Izráel számára úgy is fontos volt, mint hazájának egyik neveze-
tes gyümölcstermő növénye, valamint arra is szolgált, hogy szemléltetője le-
gyen Isten és népe kapcsolata alakulásának. Ézsaiás próféta könyvének 5. 
fejezetében metaforaként szerepel  a szőlőskert, a szőlőültetvény. Nagy és ap-
rólékos munkával kell a sziklás területen elkészíteni az ültetvény helyét. A 
nagy köveket kiszedve a földből, belőlük gátat és őrtornyot kell építeni, körül 
kell keríteni, hogy védve legyen a vadak pusztításától. Gondot kell fordítani a 
betelepítendő szőlő fajtájára, amely nem lehet  akármilyen . A hasonlat szerint 
kiváló, nemes szőlő elültetésére kerül sor. A termés majd megkívánja a feldol-
gozás eszközeit és helyiségét is. Tehát körültekintő, előrelátó és teljes hozzáér-
téssel végzett munka szükséges a jó termés biztosításához. Mindezeknek meg-
létét részletesen sorolja fel a prófétai beszéd, hogy ezzel érzékeltesse, 
szemléltesse, milyen nagy gonddal, aprólékos előkészülettel munkálta Isten 
népe jövendőjét, azt a jövendőt, amelytől Isten népe részéről jó gyümölcsöket 
remélt. A részletezés jól kifejezi, hogy Isten, mint egy jó és hozzáértő gazda 
részéről nem hiányzott semmi, minden feltétel biztosítva volt a várt, jó ered-
ményhez. Mire azonban a termésre került volna sor, már nem jó szőlő lett a 
termés, hanem ízetlen vadszőlő. Mire Isten igazságának és törvényes rendjé-
nek kellett volna jellemezni a gondosan megóvott, hazájában megerősített 

                                                 
1  Elhangzott Sárospatakon 2008. június 6-án, a Kollégium udvarán létrehozott Bibliai 
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népet, hogy általa nyerjen áldást a föld minden népe, akkorra már a törvényte-
lenség, a gonoszság sokasodott meg, amivel nem áldás forrása, hanem gúny 
tárgya lett ez a nép a népek között. A várt nemes szőlő helyett vadszőlő lett az 
eredmény. A jó előkészítés részletezése, minden előfeltétel megteremtése kü-
lönösen kiemeli a csalódást, az eredmény elmaradását. 

A 80. zsoltár 9-14. versei hasonlóan mutatják be a szőlőtő gondos el-
plántálásával, hogy Isten milyen nagy gonddal hozta ki népét Egyiptomból. Itt 
arról is említés történik, hogy jó földbe került az elültetett növény, és hogy 
hatalmasan kifejlődött. Jó növekedési lehetőségei voltak, és gyönyörű látványt 
mutatott. A panasz abban fogalmazódik meg, hogy miért lett eltávolítva a kerí-
tés, amely a védelmet biztosította. Így annak van kitéve a szépen fejlett szőlő, 
hogy lelegeli a mezei vad. Hogy ez a szőlőtő a választott népet jelöli, abból 
ismerhető fel, hogy Egyiptomból hozott szőlőtőről van szó. Maga a leírás sehol 
nem vált át a képről a jelzett dologra. A zsoltár többi része azonban teljesen 
világossá teszi, hogy ez a metafora Izráelről szól. 

Ezékiel próféta három másik vonatkozásban használja a szőlő hason-
latát Izráelnek szóló üzenet, isteni kijelentés szemléltetésére. 

A 15. fejezetben a fákhoz viszonyítva a szőlő fájának jelentéktelenségét 
mutatja be. Míg a fákból hasznos szerszámokat, eszközöket lehet készíteni, 
addig a szőlő fájából nem lehet semmit sem készíteni. A szőlő fája nem hasz-
nosítható. Csak arra való, hogy tűzre vessék. Ha a tűz a szőlő fájának két végét 
megégette, akkor a maradék még kevésbé alkalmas bármire, hiszen míg a tűz 
nem csonkította meg, addig sem volt használható semmire. A képes beszédhez 
rögtön csatlakozik is a magyarázat, hogy ez a tűzben hasznavehetetlenné váló 
szőlőtő Jeruzsálem lakosait jelenti, akik ellen fordul az Úr orcája és meg-
emészti, mint a tűz a fát. 

A 17. fejezetben leírtak szerint egy nagy saskeselyű magot ültet el ter-
mékeny mezőbe, és ebből lesz az alacsony növésű szőlőtő, amely gyökereit a 
földbe ereszti, leveleit pedig a saskeselyű felé fordítja. Aztán megjelenik egy 
másik saskeselyű, és a szőlőtő most már nemcsak leveleit, hanem a gyökereit 
is annak irányába fordítja azzal a szándékkal, hogy ne a talaj táplálja gyökere-
it, hanem ez a másik saskeselyű. Vajon milyen vége lesz ennek? Csakis az, 
hogy kiszárad. Ez a példázat arról szól, hogy Babilónia egy királyi sarjat ülte-
tett a hódítása után a trónra, de az elfordult Egyiptom irányába, és onnan 
várta a megmaradást, a támogatást, de ennek csak rossz vége lehet. Olyan 
katasztrofális vége, amilyen a gyökereivel a talaj helyett a sas felé forduló sző-
lőnek. 

Harmadszor a 19. fejezet végén használja a próféta a szőlőtő hasonla-
tát. „Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlőskertben”. Mégpedig víz mellé 
ültetett szőlőtő, amelyik jól fejlődhetett, kiteljesedhetett, de a harag véget ve-
tett neki, kiszaggatta, a keleti szél gyümölcsét leszárította, a tűz megemésztet-
te. Most már csak olyan, mint amit a pusztába ültettek, amely csak kiszáradhat 
és megéghet. Az összehasonlítás első mondatából azonnal nyilvánvaló, hogy 
valójában nem egy növény sorsáról beszél a próféta, hanem népe közel-
múltjáról. Az egész történést azonban a szőlőtőről szóló beszéddel mutatja be. 

Az ígéret földjének gazdagságát, a tejjel és mézzel folyó ország termé-
kenységét jellemezte a hatalmas szőlőfürt, amelyet ketten vittek rúdon az or-
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szágot kikémlelők.  A szőlőfürt adta a völgy nevét is, ahonnan a szőlőfürtöt 
hozták, az Eskól völgyéből. „Mivel a déli lejtők és a forró völgyek trópusi klí-
májában egyes fajták szinte vastag törzsű fává nőttek, és hatalmas fürtöket 
hoztak dió nagyságú bogyókkal, nem is vonhatjuk kétségbe a történet valódi-
ságát”2 – jegyzi meg szakértelemmel Kereszty Zoltán.  

A saját szőlő birtoklása a nyugalmat, a biztonságot, a háborítatlansá-
got jelenti. Az asszír király kincstárnoka azzal biztatja megadásra Jeruzsálem 
népét, hogy ha feladják a várost és megadják magukat, akkor mindenki a maga 
szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehet, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja. 
(Ézsaiás 36,16). A béke korszakának jellemzője, hogy mindenki a saját szőlő-
jében vagy fügefája alatt ülhet (Mikeás 4,4). 

Csak egyetlen növényt, a szőlőt emeltük ki, amelyet  számos formában 
találhattunk szimbólumként. Az előfordulási helyeit  még ezzel az eggyel is 
lehetne tovább sorolni, el egészen az Újszövetségig a szőlőtő és a szőlővessző 
hasonlatával. Más növény is van az Ószövetségben, amely szimbólumul szol-
gál. A növények ismerete így jó segítség Isten kijelentésének megértésében. 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
2  Kereszty Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait”.  Budapest, 1998.  471. p. 




