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Bevezetés

Teológiánkon a 2017-es tanulmányi napokon (április 19–20.) megrendezett Migrá-
ció – másként című konferencián elhangzott előadások szerkesztett szövegeit adjuk az 
alábbiakban közre.

Jákób sorsával szeretném szemléltetni e tematikus blokk súlyát. Azzal az igei 
formával, mely az írásmagyarázatban sem egyszerűen megválaszolható kérdés. Az a 
bizonyos passzív Qal, 1Móz 32,29-ben. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután 
a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél (`l('WTw:).1 
Megértjük a problémát, ha Jákób harcára gondolunk. Ennek egyik kifejezési formája 
tulajdonképpen az a lk('WTw:, mely a masszóra szerint háromszor fordul elő a Héber 
Bibliában:lk('‹‚WTw: g™.2 Ezek a formák meg is találhatók a szakirodalom útmutatása alap-
ján.3 A formák érdekessége, hogy valamilyen módon mindegyik győzelemről szól: 
Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél 
(lk‰'WTw: Jer 20,7)!4 Azután kesereg így a próféta, miután Pashúr megvereti és kalodába 
záratja. Annyira belekeseredik a szolgálatba, hogy még születését is megátkozza pár 
verssel később, mondván: Átkozott az a nap, amelyen születtem (14. vers). A lk‰'WTw 
itt gyakorlatilag azt jelenti, hogy YHWH hatalmába kerítette ugyan Jeremiást, Ő 
győzött felette, amikor szolgálatba állította, de az események mégis arról beszélnek, 
hogy YHWH került az események hatása alá. Ha nem így lenne, Jeremiás nem len-
ne kalodában, nem vallana igehirdetése kudarcot. Mindez csupán azt jelenti, hogy 
valójában YHWH győzetett le. Ez a gondolkodás jelenhet meg a LXX aoristos indi-
cativus passzívumában: hvduna,sqhj (Jer 20,7). Az ilyen forma nem véletlenül hordoz 
passzív jelentést más összefüggésben.5 Akinek aktív formában hatalma van arra, hogy 
valamit megtegyen, passzívumban maga kerül más hatalmába. Ezt mutatják Jeremiás 
életének eseményei is YHWH esetében: Ő került Pashúr hatalmába, amikor Jere-
miást képes volt kalodába zárni. A `lk‰'WTw: másik előfordulása is hasonló összefüggést 
mutat (Jer 3,5), azzal a különbséggel, hogy Isten népe kerül a gonoszság hatalmába. 
Aggódnak YHWH haragja miatt, de közben a rosszat teszik: Bezzeg most így kiál-
tasz hozzám: Atyám! Ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm! Örökké tart-e haragod, 
megmarad mindvégig? Így beszélsz, de közben folytatod rossz életedet, ahogy csak 
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bírod:`lk‰'WTw: (Jer 3,4-5). Az hvduna,sqhj Jer 3,5-ben ugyanúgy ind. aor. pass., mint Jer 
20,7-ben, és sehol máshol nem is fordul elő az egész Bibliában, csak ezen a két he-
lyen, vagyis ugyanazt hirdeti: Izráel rosszat tesz, miközben vissza akar térni az Úrhoz, 
mert hatalmába került a gonosznak, mely uralkodik rajta, ezért tud rosszat tenni.

Jákób harcában is hasonló erőviszonyok érvényesülnek, csak őt YHWH keríti 
hatalmába, amikor a Jabbók-gázlónál azzal a bizonyos Valakivel harcol, aki látta, 
hogy nem bír (‘lkoy" 1Móz 32,26) vele, ezért megütötte csípője forgócsontját, úgy-
hogy kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja. Ekkor hallja a következőt: Nem 
Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és 
győztél (lk‰'WTw: 1Móz 32,29). Ez az a lk‰'WTw:, mely Qal passzívumként Jákób legyő-
zetésére utal. Arra, ami valójában győzelmének titka volt. Győzelmet az jelentette 
számára, hogy legyőzetett. Az a Valaki, aki látta, hogy először nem bír (‘lkoy" 1Móz 
32,26) vele, és megüti csípője forgócsontját, miután az kificamodott, mégis legyő-
zi. Jákób valójában megadja magát, és ez a legyőzött állapot hirdette győzelmét. 
Hogy itt ilyen passzív formával van dolgunk, az kiderül a szakirodalomból, mely 
szerint tulajdonképpen a sémi nyelvekben közös jelenséggel találkozunk a lk‰'WTw:,w 
nélküli eredeti formájában, és ezt az első szótag u-ja és a második szótag a-ja ered-
ményezi, jelzi.6 Ezt a jelenséget több nyelvtani fejtegetés tárgyalja,7 nem csupán a 
xQ:yU-ot tekintve passzív Qalnak, de még a ~f,yYIw:-et is így, változtatás nélkül az 1Móz 
50,26-ban. Pedig a változást a helyhez kapcsolódó apparátus ajánlaná a Samaritá-
nus Pentateuchos alapján: ~Xwyw 1Móz 50,26.8 A hagyományos nyelvtanok mellett a 
legújabbak is ezen az úton járnak, amikor xQ:ïTuw:-ot passzív Qalként kezelik,9 s régóta 
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nyilvánvaló a nyelvtanok történetében, hogy a sorok között kell olvasnunk, amikor 
a passzív Qal hangtani szabályairól beszélünk.10

Úton levő emberek ihlették a Füzeteknek ezt a blokkját. Jákóbbal egy kicsit kö-
zös sorsú emberek. Hatások érik őket, és útra kelnek. Jákób után már tudjuk, hogy 
minden út találkozások lehetőségét tartogatja, de nem csak úgy általában, hanem 
azzal a bizonyos Valakivel is. Végül is minden út Hozzá vezet, és minden útrakelés 
a Vele való konfrontálódás lehetőségét hordja magában. Beszélhetnénk ezen a pon-
ton hibákról, bűnökről, de nehéz a teljesség igényével fellépni ezen a területen, ha 
összefüggésekre gondolok. Mi egy konferenciát vállaltunk fel Sárospatakon ebben a 
témában, és megpróbáltuk biblikusan nézni az úton levő ember kérdéskörét. Előadó-
ink kutatási területüket mutatták be, tudván, hogy valamilyen módon ennek az úton 
levő emberi kérdéskörnek a problémáit próbáljuk körbejárni, ki-ki a maga módján. 
Idelátogató vendégeink is ennek részei voltak, ezért kapnak teret mostani írásaink kö-
zött. Jákób legyőzetése biblikus módon azért foghat össze most minden gondolatot, 
mert az ő neve lett Izráel. Mi, az Újszövetség népe tudatában vagyunk annak, hogy 
meddig nyúlnak gyökereink, és azokon keresztül mire táplálkozunk. Jákób győzel-
mének titka a mai győzedelmes egyház számára is tanulságot hordoz, ha azt akarja, 
hogy az egyház Ura szabja meg küldetését útjain, és valóban az egyház Urához akarja 
vezetni azt a világot, melyre nézve küldetése szól, hiszen erre nézve határozza meg 
küldetését annak szeretete, aki úgy szerette a világot (ko,smon – ~l’A[h’ Jn 3,16),11 hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Leghőbb vágyam, hogy ennek a biblikus gondolkodásnak a lelkületével olvasva e 
szám írásait, erősödjünk küldetésünkben.

Hebrew Syntax, 373–377;„…xQ:yU…!T;yU…Samuel ha-Nagid… regarded… as passive Ḳal.” Chomsky,W.: 
David ḲIMḤI’s Hebrew grammar (Mikhlol), New York, Bloch Pub Co., 1952, xvii–xviii. Ez utóbbi 
megtalálható a következő formában: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015054091106;-
view=1up;seq=23 ; Joüon, P.–Muraoka,T.:  A grammar of biblical Hebrew Editrice, Roma, Pontificio 
Istituto Biblico, 2006, 154–156.

10  „One who takes the trouble will find a number of other passages, and of other verbs, beside the four 
roots  ( dly, ~qn, !tn, xql that I have named. After the Massorites had taken up the arbitrary notion 
that there must not be a short ŭ o o or ŏ in an open syllable, the Dāghēšh in hd"L.yU and the pretense 
of a Pŭ‘ăl followed as a necessity. A more rational system of voweling than that which grew up on 
the corrupt pronunciation of Galilee, would show a much closer kinship between Hebrew grammar 
and that of classic Arabic, than the Massora discloses, though even there it maybe read between the 
lines.” Dembitz, L. N.: The Passive of Qal, Hebraica,3 (1886/1), 39–40, 40.

11 ~ylXwry tyxyXm hwxa !rq hXdx tyrbw ~ybwtk ~yaybn hrwt 2014, 104.; Novum Testamentum Graece, eds. by 
Barbara and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Stuttgart, 
Deutsche Bibelgesellschaft, 2012, 299.
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