
Studia Biblica athanasiana
vol. 15 (2014) 13–35.

Salamon éS a BölcSeSSéG:  
a leGmeGHITTeBB KaPcSolaT PéldáJa*

„A Bölcsességet szerettem és kerestem ifjú koromtól,  
s azon voltam, hogy bizalmasommá tegyem.” (Bölcs 8,2a)

1. Bevezetés

Tanulmányunk témája első pillantásra talán kissé szokatlan. miért lehet ér-
dekes, ha Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolatról beszélünk két jól is-
mert fejezet fényében (Bölcs 7–8), amelyeket már alaposan tanulmányoz-
tak? a kérdés még sürgetőbb, ha figyelembe vesszük, hogy a 2011. évi pa-
lermói konferencia anyaga a családi kapcsolatokkal összefüggő témákra 
összpontosított: férjek, feleségek és házasság; apák, anyák és gyermekek. 
mindezek ellenére Philón, aki minden bizonnyal az alexandriai zsidóság 
leghíresebb alakja, emlékeztet bennünket arra, hogy az ember igazi rokon-
sága (συγγένεια) az, amely a Logosz által (vö. például De opificio mundi 146) 
Istenhez fűzi. ez az örökbefogadási folyamat, az emberről szóló görög szem-
léletnek megfelelően, Philón számára egyszerre Isten ajándéka, valamint 
az emberi keresés (De virtutibus 218) és a bölcsesség utáni vágy (De virtutibus 
79) gyümölcse.

a könyv első részének végén (Bölcs 6,22–25) szerzőnk meghirdeti a kö-
vetkező szövegegység (Bölcs 7–10) alaptémáját, bár a második rész hossza 
máig vitatott:1 a Bölcsesség eredetéről, természetéről és történetéről szeret-
ne beszélni. ez a Bölcsesség – főleg a 7,22b–8,1 szakaszban – Isten és ember 

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: I loved [Wisdom] and sought 
her from my youth; I desired to take her for my counsellor” (Wis 8:2a). Solomon and 
Wisdom: an example of the closest Intimacy, in angelo Passaro (ed.): Deuterocanonical 
and Cognate Literature Yearbook. Family and Kinship in the Deuterocanonical and  
Cognate Literature, de Gruyter, Berlin – Boston, 2013, 229–251. Fordította: Szabó Xavér oFm.

1 ebben az összefüggésben lásd: maurice Gilbert: The literary Structure.
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közötti közvetítőként jelenik meg, aki valós eredetét Istenben bírja, mégsem 
azonos vele, jelen van a teremtésnél és magában az emberben is – a kortárs 
zsidóságtalán legeredményesebb kísérlete, hogy összebékítse az isteni im-
manenciát és transzcendenciát.2

Valójában a 7–10. fejezetek főszereplője, a Bölcsesség mellett előtűnik 
egy második, emberi főszereplő is, a szerzői „én”, aki Salamon képében áll 
előttünk, bár ez soha nem nyilvánvaló. a gibeoni álomlátás beszámolójá-
tól ihletve (1Kir 3; 2Krón 1) a Bölcsesség könyve hatalma teljében mutatja 
be Salamont, aki visszaemlékezik arra az időre, amikor ifjú király volt (vö. 
8,10b), Istennél kereste a bölcsesség adományát (vö. 7,7; 8,21 és a Bölcs 9 ne-
vezetes imáját). az 1Kir 3 és a 2Krón 1 elbeszélésiben Salamon bölcsessége 
kivételes, csupán olyan felfogóképességű király lehet birtokában, aki felette 
áll minden más bölcs embernek (vö. 1Kir 5,9–12). a Bölcsesség könyvében, 
ezzel ellentétben, Salamon egy „demokratikus” király mintájává válik, aki 
egyenlő minden emberrel (vö. 7,1–6), példája annak, ami minden ember le-
het, ha megkapja és befogadja a Bölcsességet.

már itt is megérthetjük bölcsünk nézőpontját: Salamon ábrázolása mö-
gött előbukkan a bölcsesség, mint hatalom jellegzetesen sztoikus elképzelé-
se. a sztoikus számára egyedül a bölcs ember az igazi király; ezért, ha böl-
csességre tesz szert, bárki „király” lehet.3 Itt is felfedezhetjük a Bölcsesség 
könyvének talán legfontosabb jellemzőjét, a képességet, hogy a Szentírásra 
és Izrael hagyományaira támaszkodva képes a bibliai hitet a hellenisztikus 
kultúra fényében újraértelmezni. Így bölcsünk a hellenisztikus kultúrával 
kapcsolatban egyszerre mutatkozik kritikusnak és párbeszédben állónak.4

de túlságosan előreszaladtam, ezért tisztázom tanulmányom célját. 
néhány kérdést szeretnék a Bölcs 7–8 szövegére vonatkozóan feltenni: mi-
lyen kapcsolat van Salamon és a Bölcsesség között, házastársi, ahogy álta-
lában feltételezik, baráti, vagy mester-tanítvány jellegű? egy másik kérdés: 
a kapcsolat tanulmányozása képes-e valamit üzenni nekünk arról, ahogyan 
bölcsünk az általánosabb értelemben vett emberi kapcsolatokat érti?

Felmerül egy további kérdés: a témákat figyelembe véve, hogyan helyez-
hető el a Bölcsesség könyve korának kultúrájában és a görögül beszélő zsi-
dóság sokszínűségében? Véleményem szerint a könyv történeti háttere az 

2 Vö. Giuseppe Segalla: le figure mediatrici.
3 Példák kiváló gyűjteményéhez lásd Johannes von arnim: Stoicorum Veterum Fragmenta (a to-

vábbiakban: SVF): SVF III, 155 frg. 597/2; III, 156 frg. 599.603; III,158 frg. 617; III,159 frg. 620; III, 170 
frg. 681. a szerkesztők megjegyzése: a szöveggyűjtemény interneten is elérhető a https://archive.org  
webhelyen.

4 Vö. luca mazzinghi: II libro della Sapienza: elementi culturali.
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egyiptomi alexandria, octavianus augustus császár utolsó éveiben. nincs 
semmi kétségem e datálás felől.5

2. Bölcs 7–8: néhány fontos szöveg elemzése

2.1. A Bölcs 7–8 irodalmi szerkezete

Térjünk át a Bölcs 7–8. fejezeteiből vett néhány fontos szöveg rövid elem-
zésére, amelyek Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolattal foglalkoznak. 
a mi szempontunkból eltekinthetünk az irodalmi szerkezet elemzésétől, 
amelyet már alaposan tanulmányoztak, főleg Paolo Bizzeti és maurice 
Gilbert. néhány különbség ellenére nincs szükség a terület ismételt vizs-
gálatára.6

a Bölcs 7–8 szövegét hét középpontosan rendeződő strófára lehet felosz-
tani. a számunkra leginkább érdekes szakaszok a második strófában (Bölcs 
7,7–12), és legfőképp a hatodik strófában (Bölcs 8,2–9) tűnnek fel, amely 
pontosan megfelel a második strófának, a már említett koncentrikus szer-
kezetben. Itt Salamon nagy részletességgel mutatja be a kapcsolatot, ame-
lyet a Bölcsességgel ápol.

a téma valamiképpen visszaköszön a 8,16-ban, és a költemény utolsó 
strófájában (8,17–21), ahol felfedezhetjük azokat a témákat, amelyek már a 
Bölcs 7,7-ben is feltűntek: a Bölcsesség Istentől származik, a Bölcsességgel 
való kapcsolat ezért (visszamenőlegesen) egy sokkal fontosabb kapcsolat, az 
Isten és az ember kapcsolatának is alapját képezi.

2.2. Bölcs 7,7–12: Salamon Bölcsesség iránti szeretete

Kezdjük azzal, hogy egy pillantást vetünk a Bölcs 7,7–12 szövegére! miután 
az előző strófában (7,1–6) megvallotta önnön gyengeségét és minden más 
emberrel való hasonlóságát, a második strófában határozottan emlékeztet a 
Bölcsesség szeretetére: „jobban szerettem egészségnél és szépségnél, és bir-

5 a könyv keletkezésének ezt az idejét megerősített maurice Gilbert tanulmánya (vö. Your 
sovereignity). Különösen κράτησις (Bölcs 6,4) kifejezés elemzése kizárja a későbbi időpontot, 
caligula császár idejét, ahogy azt olyan kutatók, mint Giuseppe Scarpat és david Winston gon-
dolták.

6 Vö. maurice Gilbert: Sagesse de Salomon, 69–71; Paolo Bizzeti: II libro della Sapienza, 69–72; 
továbbá addison G. Wright: The Structure, 173; kissé eltérő képet nyújt a 7–8. fejezet szerkezeté-
ről alexis leproux: un discours de sagesse, 34–38.
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toklását a világosságnál is többre tartottam; mert a fény, amely belőle árad, 
nem alszik ki soha” (7,10).

az ἀγαπάω ige viszonylag gyakori a Bölcsesség könyvében,7 és a nyitó 
szakaszhoz hasonlóan (1,1: „Szeressétek az igazságosságot!”) a részrehajló 
szeretetet jelöli, amely az egyik dolgot előnyben részesíti a másikkal szem-
ben, jelen esetben az egészséget és a szépséget. Itt a külsődleges javak fon-
tosságával kapcsolatos vita visszhangjával találkozunk.8 Véleményem sze-
rint a Bölcsességre, mint világosságra való hivatkozásban megjelenik a misz-
tériumkultuszokkal szembeni bizonyos polémia is.9 de ami érdekes, hogy 
Salamon és a Bölcsesség között szeretetkapcsolat van. Vagyis rendkívül sze-
mélyes kapcsolat, amely minden kétséget kizáróan egy női alakra irányul. 
Jegyesi kapcsolatról van talán szó?

a strófa annak felidézésével zárul, hogy a Bölcsesség γενέτις: anya, 
minden jó dolog (12b) szülőanyja. Szerzőnk azzal, hogy egy rendkívül rit-
ka görög kifejezést használ, arra szeretne rámutatni, hogy Izrael bölcsessé-
géből, nem pedig a görög filozófiából származik minden lehetséges jó, és 
annak lehetősége, hogy azt élvezzük. néhány hasonló elképzelés megjele-
nik Philónnál is (De sobrietate 56; De virtutibus 8). ebben az összefüggés-
ben szerzőnk indoklást is kínál: „mert a Bölcsesség volt a vezérük”, vagyis: a 
Bölcsesség vezeti az embert, hogy a földi javakat helyesen használja, és maga 
a Bölcsesség az ember igazi java.

2.3. Bölcs 8,2–9: a Bölcsesség barát és bizalmas

a Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolat megértéséhez a legérdekesebb 
szöveg a hatodik strófában található (Bölcs 8,2–9), főleg a nyitó és záró ver-
sekben (2–3.9):

2 őt szerettem és kerestem ifjúkorom óta;
azon voltam, hogy jegyesemmé (νύμφη) tegyem
és szerelmese lettem szépségének. 
3 nemes származással dicsekedhetik,
mivelhogy együtt lakik az Istennel, és a mindenség ura szereti […] 
9 eltökéltem hát, hogy élettársamul veszem,
mert tudtam, hogy jó soromban tanácsadóm, 
gond és bánat közepette meg vigaszom lesz.

7 Vö. Bölcs 1,1; 4,10; 6,12; 7,10.28; 8,3.7; 11,24; 16,26.
8 Vö. david Winston: The Wisdom of Solomon, 167–168; alexis leproux, un discours de sagesse, 

147–158.
9 lásd például a φέγγος szó misztériumjellegű használatát Platónnál (Phaidrosz 250b3); vö. luca 

mazzinghi: notte di paura, 16.
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most nincs lehetőség a versek részletes exegézisére. megjegyzem, a legtöbb 
szentírásmagyarázó biztosra veszi, hogy a szóban forgó kapcsolat jegyesi, 
Salamont és a Bölcsességet jegyesi szálak fűzik össze.10

a 2. verset megnyitó ταύτην ἐφίλησα („őt szerettem”) kifejezésben a 
φιλέω ige hapax a Bölcsesség könyvében, úgy tűnik, szándékosan helyet-
tesíti az ἀγαπάω igét. Bölcsünk erre a Péld 8,17-ben találhatott rá, ahol a 
φιλέω ige együtt szerepel az ἀγαπάω-val. mindkét ige a megszemélyesített 
Bölcsességhez kapcsolódik. a φιλέω inkább a baráti szeretetre vonatkozik. 
ez a „baráti” dimenzió óvatosságra int bennünket, hogy ne hangsúlyozzuk 
túl a Bölcsesség jegyesi jellegét.11

a ζητέω ige az előző félversben szereplő keresés gondolatát fejezi ki: a 
Bölcsesség olyan valóság, amelyet szenvedélyesen keresni kell. a Bölcsesség 
keresésének témája is nagyon gyakori a bölcsességi irodalomban (vö. Préd 
1,13; Sír 24,34; 39,1; 51,14.21; Jób 28). a 2. vers második félsorában szereplő 
νύμφην ἀγαγέσθαι kifejezés azonban sokkal inkább felhívja magára a figyel-
met: szándékosan utalhat a mennyasszony a vőlegény házába történő be-
vezetésének ősi szokására, amelyet olykor maga a vőlegény tett meg. a ki-
fejezés az odüsszeiában is szerepel (14,211). első pillantásra a képvilág je-
gyesinek tűnik: Salamon feleségül vette (ἐζήτησα) a Bölcsességet. a ἐμαυτῷ 
névmás is az összetartozás gondolatát erősíti. a Bölcsesség, mint mennyasz-
szony, jegyes képe már megjelenik Sirák fia könyvében is (Sír 14,20–15,6; fő-
leg: 15,2). amikor valamivel később bölcsünk kijelenti, hogy „beleszeretett” 
(ἐραστής) a Bölcsesség szépségébe, tagadhatatlan, hogy itt szintén jegyesi di-
menzióra való utalásról van szó.

azonban ahogy alexis leproux a közelmúltban doktori értekezésében 
kimutatta, a νύμφη kifejezés vonatkozhat a nimfák, Zeusz leányainak vilá-
gára is, az istenek társaira, akik a természet erőit személyesítik meg, és aki-
ket gyakran összetévesztenek a múzsákkal, akiktől az emberek szívessége-
ket kérnek. a nimfák temploma közel volt az akadémiához, hogy emlékez-
tesse a filozófusokat: tudásuk és minden művészet kútfeje az emberi forrá-
sok fölé tornyosul. Úgy tűnik, szövegünkben a Bölcsesség a nimfák szerepét 
szeretné átvenni polemikusan: a νύμφη kifejezés ezért nem szükségszerűen 
jegyesként utal a Bölcsességre, hanem ebből a nézőpontból a Bölcsesség az 
ember bizalmasa, tanácsadója (vö. 9. vers), aki beavatja őt az Isten misztéri-
umaiba. a Bölcs 8,4 szövege a Bölcsességet μύστις-ként, az isteni misztériu-
mokba „beavatottként” mutatja be. a Bölcs 7,17–20 versekben Salamon ok-

10 lásd például Giuseppe Scarpat rendkívül alapos filológiai elemzését: libro della Sapienza, II, 
185–186.

11 Vö. ceslas Spicq: agapè, 12–70.
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tatójaként látjuk, aki ismeretre, vagyis valódi enciklopédikus tudásra segí-
ti őt.12

a 3. versben felfedezhetjük, hogy a Bölcsesség jelentősége Istennel való 
meghitt együttlétéből fakad: συμβίωσιν θεοῦ ἔχουσα. a συμβίωσις főnév (sze-
repel a 9a és a 16c versekben is) az „együttélésre” utal, házastársi értelemben. 
a lXX csak három helyen használja ezt a szót. ezután a Bölcsesség Isten 
„mennyasszonyaként” jelenik meg, aki magával Istennel él együtt. a Bölcs 
7,25–26 metaforái kerülni akarják annak kockázatát, hogy a Bölcsességet 
egyfajta Isten melletti istennőként, isteni jegyesként értsük. Figyelembe kell 
tehát vennünk, hogy a συμβίωσις főnév nemcsak a házastársi kapcsolatra, 
hanem az együttélés más formáira is vonatkozhat. Philón-nál például (In 
Flaccum 158) a συμβίωσις főnév arra a személyre vonatkozik, aki együtt lakik 
egy befolyásos férfival. Így a Bölcsesség nem csupán jegyesként, hanem ba-
rátként is feltűnik.13

azt, hogy Salamon számára a Bölcsesség nem csupán „jegyes”, hanem 
valami más, jobban megérthetjük a 9. versből. Salamon számára a Bölcsesség 
valójában σύμβουλος ἀγαθῶν, vagyis „a jó dolgok tanácsadója”. a σύμβουλος 
ritkán fordul elő a Septuagintában (vö. 2Krón 22,3; 2makk 7,25). a főnevet 
követő genitivusszal együtt „a jó dolgok tanácsadója” kifejezést a következő-
képpen kell értenünk: valaki, aki a jót ajánlja, javasolja.

a Bölcsesség e kötelezettségével párhuzamosan egyben „tanácsadó” is. 
a παραίνεσις főnév szintén hapax a Septuagintában, és önmagában azt je-
lenti: „buzdítás, javaslat, tanács”. chrysostome larcher szerint a szöveg-
összefüggés inkább a „vigasztaló” értelmet sugallja, főleg a két soron követő 
főnév miatt („gond és bánat”).14 Giuseppe Scarpat nagyobb figyelmet for-
dítva a Bölcs 7–8 retorikai kontextusára, a παραίνεσις főnévben utalást lát a 
παραινετικὸς λόγος-ra, vagyis a paraeneticára, ami a görög filozófia része, és 
a helyes magatartást ajánlja az embereknek, főként a felszabadulást a hasz-
talan gond és bánat alól (φροντίδων καὶ λύπης). Idézzük fel, hogy a Bölcs 
9,15-ben az ember νοῦς-a egy „sok mindenért aggódó” (πολύφροντις) elme, 
ha engedi, hogy a bölcsességet el nem nyert test lehúzza.15 Így a παραίνεσις 

12 minderről lásd alexis leproux részletes elemzését: un discours de sagesse, 274–282. ellenvetésül 
talán felhozható, hogy a Bölcsesség szülőanya is (vö. 7,12), és ebben a minőségében is nevelő, tanító.

13 További részletekhez lásd alexis leproux megjegyzéseit: un discours de sagesse, 266–268. a 
bölcsesség által felkínált barátság házastársi változata képezné a legmagasabb fokozatot. ezért a 
Bölcsesség, mint „jegyes, házastárs” olvasata valójában nem tagadja, hanem ellenkezőleg, feltétele-
zi a Bölcsesség, mint „barát” elképzelését. ez a gondolat általában nem jelenik meg a kommentárok-
ban, lásd lentebb.

14 Vö. chrysostome larcher: le livre de la Sagesse, II, 537.
15 Vö. Giuseppe Scarpat: libro della Sapienza, II, 154.
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főnevet „tanácsadónak” kell fordítani: a Bölcsesség tanítja és útmutatással 
látja el az embert, valóban olyan valaki, aki „tanácsot ad” neki, nem csupán 
jegyes, és nem is csak barát, hanem tanító.16

2.4. Bölcs 8,16: együtt élni a Bölcsességgel

a Bölcsesség, mint barát képe visszatér a következő strófa konklúziójában 
(Bölcs 8,16). ezt a szöveget sem szabad azonnal jegyesi értelemmel felru-
házni:

16 megtérve otthonomba, oldalán kipihenem magam;
mert társaságában nincs keserűség 
és a vele való élet nem jár bosszúsággal, 
hanem derű és öröm.

csupán arra a megjegyzésre szorítkozom, hogy a nyitó vers szerint valahány-
szor Salamon belép a házába, a Bölcsességnél kipiheni magát. a προσανα-
παύω ige újabb hapax a Septuagintában, és jelölheti a jegyessel és a baráttal 
való felüdülést egyaránt.17 a συναναστροφή főnév csak a 3makk 2,31.33 verse-
iben fordul elő, ahol egyesületet vagy rendszeres összejövetelt jelent, illetve 
a 3makk 3,5-ben, ahol egy csoport szociális viselkedését jelöli. Itt egyesüle-
ti formára utal, a Bölcsesség társaságára (a latin változat szerint: conversatio, 
„társalgás”). a szöveg még egyszer hozzáfűzi a συμβίωσις főnevet, amely a 
8,3-ban már előkerült, és ahogy korábban említettük, a közös életre utal, ami 
nem feltétlenül házastársi jellegű.

a Bölcsességgel együtt élni jegyesként, vagy helyesebben barátként és ta-
nácsadóként (de mindkettő egyszerre…) nem okoz szenvedést (πικρία), sem 
bánatot (ὀδύνη). Szerzőnk talán a Préd 7,26 (lXX) szövegére gondolhatott, 
ahol Salamon rögzíti azt a hagyományos véleményt, amely a nőt a halálnál 
keservesebbnek (πικρότερον) tartja. ezzel ellentétben: a Bölcsességgel élni 
annak, aki őt befogadja, nem okoz sem keserűséget, sem bánatot.18

16 lásd még a 8,4b kommentárját. nem szabad teljességgel kizárnunk egyfajta polémiát sem az Ízisz 
kultusz ellen. Isidorus harmadik, görög nyelvű himnuszában (6. sor) Ízisz felkínálja az embereknek 
a σωφροσύνην ἄλυπον-t, megszabadítja az embert minden gondtól, és fáradtság nélkül megszerzett 
okosságot ad neki. a Bölcsesség könyve ugyanezt a szerepet a megszemélyesített Bölcsességnek tu-
lajdonítja.

17 epiktétosz: Beszédek, 3,13,2; vö. chrysostome larcher: le livre de la Sagesse, II, 543–544.
18 Gondolhatunk egy homéroszi reminiszcenciára is: eljegyezve a Bölcsességet, Salamon nem köt „ke-

serves nászt” (πικρογάμος), ahogy azokkal a kérőkkel történt, akik mások törvényes házastársait sze-
rezték meg (vö. Odüsszeia, 1,266; 4,436; 17,137). Vö. Giuseppe Scarpat: libro della Sapienza, II,198.
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2.5. Bölcs 8,17–18: a Bölcsesség társasága

a Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolat további nyomai a Bölcs 7–8 
utolsó strófájában találhatók, különösen a 17–18. versben:

17 mialatt ezeket magamban fontolgattam,
és szívemben meghánytam-vetettem, 
hogy halhatatlanság van a bölcsesség társaságában, 
18 és nemes gyönyörűség a barátságában,
kimeríthetetlen gazdagság a keze munkájában, 
okosság a vele való szóváltásban, 
és jó hírnév a vele való társalgásban, 
körüljártam és kerestem, mint vehetném magamhoz.

Itt kerül elő a rokoni viszonyt jelölő συγγένεια: a sztoikus filozófiában a ba-
rátság egyik formája éppen a szülők közötti barátság (συγγενική φιλία).19 
a συγγένεια főnév szoros baráti kapcsolatot és szolidaritást is jelez, vagyis 
társadalmi és politikai jelentést is magára ölthet. a hellenisztikus világ-
ban általános elképzelés volt, hogy az embernek természetes rokonsága van 
Istennel, amely az értelmen alapul, éppen ezért természetes. a téma klasz-
szikus, jelen van például Platón-nál (Timaiosz 90a; Törvények 10,899d). a 
gondolat megjelenik Philón-nál is, aki elhatárolódik a görög fogalomtól, és 
az ember Istennel való rokonságát nem emberi vívmánynak tekinti, hanem 
ajándéknak, amely az emberi értelem jelenlétéből származik, és Istenhez 
kapcsolja őt (vö. De opificio mundi 145–146; főleg: De specialibus legibus 4,14).20 
a következő félsorban a barátság (φιλία) említése ezt a jelentésárnyalatot 
erősíti: a bölcs képes szoros baráti viszonyt ápolni a Bölcsességgel, akihez 
kapcsolódik.

a 18. versben találunk egy szokatlan kifejezést: ἐν συγγυμνασίᾳ ὁμιλίας 
αὐτῆς. a ὁμιλία főnév a társulás, illetve a beszéd, a társalgás, az érintkezés 
bizonyos formáit jelöli. a szöveg a vele való társalgásról is beszél (ἐν κοι-
νωνίᾳ λόγων αὐτῆς). a kapcsolat itt klasszikus.21 a συγγυμνασία főnév ha-
pax a Septuagintában, jelölheti a közös tevékenységet és a kölcsönös kapcso-
latot, még szexuális értelemben is.22 általában így fordítják: „társaságának 

19 Vö. SVF III, 26 frg. 112.
20 Vö. édouard des Places: la syggeneia chrétienne; illetve az alábbi szócikkek: συγγενής, συγγένεια: 

michaelis: 737–742. Továbbá Giuseppe Scarpat: libro della Sapienza, II, 157–160; ceslas Spicq: 
notes de léxicographie néo-Testamentaire, 836–839.

21 lásd lentebb; a barátságot a sztoikusok éppen a κοινωνία egyik formájának tekintették.
22 ahogy Giuseppe Scarpat kimutatta (libro della Sapienza, II, 164–165): a συγγυμνασία hozzátarto-

zik a τέχνη sztoikus definíciójához és főleg az erkölcsiséggel kapcsolatos etikai alapelvek gyakorlat-
ba történő átültetésére vonatkozik. 
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tapasztalata”, vagyis: együtt lenni a Bölcsességgel, akár mennyasszony (ha 
valaki ragaszkodik a jegyesi metaforához), akár társ, barát, vagy tanácsadó.

a Bölcsességgel való kapcsolatban, vele való tevékenységben (a συγγυ-
μνασία vonatkozhat a közös sporttevékenységre is) a bölcs igazi φρόνησις-
re tesz szert, olyan okosságra, amelyről már a 8,6.7 beszélt, erényre, amely 
a bölcset tisztánlátással ruházza fel. Továbbá, ahogy a 21. vers egyértelmű-
en kifejti, a Bölcsesség olyan valóság, amelyet csak Istentől lehet kérni. a 
Bölcsességgel való intimitás közvetlen kapcsolatba hoz az Úrral. lásd főleg 
Bölcs 7,14: „azok, akik megszerezték Isten barátságát”, illetve 7,27. ezekre a 
szövegekre még visszatérünk.

most azonban át kell térnünk a szöveg elemzésétől Salamon és a 
Bölcsesség közötti kapcsolat tanulmányozására, ahogy azt a Bölcs 7–8-ban 
látjuk: mit tud mondani az emberi kapcsolatokról, különösen akkor, ha an-
nak a történelmi, kulturális környezetnek a fényében vizsgáljuk, amelyben 
szerzőnk él.

3. Salamon és a Bölcsesség: új kapcsolatformák felé

a bölcsességről szóló enkómiumjában (Bölcs 7–8) szerzőnk inspirációjának 
elsődleges forrásaként felhasználja a megszemélyesített Bölcsesség alak-
ját, amelyet a Péld 1–9 szövegeitől kezdve a bibliai hagyományból merí-
tett. Közismert, hogy a Bölcsesség könyve elsősorban olyan szentírási szöve-
gek folyamatos relektűrjén alapszik, amelyeket bölcsünk könyvének minden 
egyes lapján szem előtt tart.23 a bibliai hagyományból örökölt Bölcsesség 
alakját a könyv szerzője mindenekelőtt az idea, a tiszta sztoikus eredet, a 
logosz vagy az isteni lélek fényében mutatja be, amely betölti a kozmoszt, 
és éppen ezért jelen van az emberben is. Újraértelmezi a Bölcsesség alakját 
Ízisz, az egyiptomi istennő szuggesztív alakjának visszhangjai segítségével, 
akit hellenizált formában ismert az alexandriai kultúra. Így munkálkodva 
bölcsünk egyszerre két fronton működik: a zsidó világban, amelyben mo-
zog, és amelynek hitét soha nem kérdőjelezte meg, de egyúttal a helleniszti-
kus világ vonzásában is. a szerző célja, hogy amennyire csak lehetséges, új 
életre keltse a zsidó hitet, hogy az egy olykor ellenségesnek tűnő kulturális 
helyzetben is élhető legyen.

Így a 7–10. fejezetekben bölcsünk által bemutatott Bölcsesség mindenek-
előtt közvetítő Isten és az emberek között, hiszen a Péld 8-ban is az volt. a 
Bölcsesség összekapcsolódik Isten lelkével, amely áthatja a világot, tevéke-

23 lásd például: maurice Gilbert, Wisdom of Solomon and Scripture.
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nyen közreműködik a teremtésben és az emberben (vö. már: 1,4–6; illetve: 
7,22; 8,1; 9,17), olyan valóság, amely megmenti az embereket önmaguktól, és 
helyes úton vezeti őket (vö. Bölcs 9,18). röviden: olyan női alak, aki „sok ka-
lapot visel”: feleség, barát, tanító, és végül útmutató az Istennel élt élet és a 
halhatatlanság felé.24

az elkövetkezőkben a Bölcsességnek ezekkel a viszonyt kifejező vonásai-
val foglalkozunk, annak bemutatására is törekedve, hogy a Bölcsesség köny-
ve eredeti mondanivalóval bír, éppen az efféle kapcsolati formák tekinteté-
ben.

3.1. A Bölcsesség és a jegyesi mivolt

Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolat a Bölcs 7–8-ban bizonnyal jegye-
si dimenziót ábrázol, akkor is, ha – ahogy korábban láttuk – ezt a szem-
pontot nem szabad eltúlozni. emlékeztetek rá, hogy Paul Beauchamp ez-
zel a témával foglalkozó, jól ismert tanulmányában (Epouser la Sagesse ou 
n’épouser qu’elle?), amelyben a Bölcs 10,1–2 szövegéből indult ki,25 megjegy-
zi, hogy a Bölcsesség kínálta javak listájáról (vö. 7,11) teljesen hiányzik a ter-
mékenység áldása. Hozzá kell tennünk, hogy Salamon ábrázolásával böl-
csünk soha nem utal a király feleségeire, asszonyaira (vö. 1Kir 3,1; 11,1–8). 
ahogy maurice Gilbert tanulmányában kimutatta:26 ellentétben azzal, 
amit Ben Szíránál látunk, a Bölcsesség könyve soha nem beszél nyíltan fe-
leségekről, gyermekekről, csak a gonoszok feleségeiről és gyermekeiről (vö. 
3,12.16; 4,6). Bölcsünk bizonnyal nem mutat lelkesedést a családi élet után, 
ahogy az Tobit könyvében megjelenik.27 másrészt a Bölcsesség könyve nem 
ítéli el vagy minősíti le a házasságot (egyesek szerint a Bölcs 7,2-ben pozi-
tív színben tűnik fel). nincsenek nőgyűlölő szövegek benne. ebből a szem-
pontból a Bölcsesség könyve távol áll az olyan szerzőktől, mint Ben Szíra 
és Philón, akik nem mentesek a szexualitás lényegében negatív megítélé-
sétől, az utódnemzés kizárólagos céljára korlátozódó, tartózkodó házasélet-
ről szólva. lásd József alakját: De Josepho 42–43. a nők negatív megítéléshez 

24 Vö. leo G. Perdue: The Sword and the Stylus, 352–353.
25 Paul Beacuhamp: epouser la Sagesse; továbbá: alviero niccacci, Wisdom as Woman, főleg: 374; 

384.
26 Vö. maurice Gilbert: The Fate of the Impious and of their Families, in angelo Passaro (ed.): 

deuterocanonical and cognate literature Yearbook. Family and Kinship in the Deuterocanonical and 
Cognate Literature, Berlin – Boston, de Gruyter, 2013, 221–228.

27 Vö. Geoffrey david miller: marriage in the Book of Tobit.
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lásd De opificio mundi 151–152; Apologia pro Iudaeis 11,14–17.28 Beauchamp to-
vábbá megállapítja: úgy tűnik, hogy a Bölcsesség könyve megjeleníti a kor-
társ zsidóságban azt a tendenciát, amely nem zárja ki teljességgel a tisztaság, 
sőt még a cölibátus értékét sem a bölcs ember életéből. Gondoljunk példá-
ul József testamentumának szövegére (10,2): Isten szereti a tisztaságot (vö. még 
Júda testamentuma 16,3). amit Philón a terapeutákról ír, jól ismert, nem is 
beszélve a qumráni közösségről. a De vita contemplativa 68-ban Philón azt 
írja, hogy a terapeuta nők nem kényszer, hanem önkéntes, szabad választá-
sukból tartják meg a tisztaságot (ἁγνεία). Sőt, a bölcsesség iránti buzgóság 
és szenvedély miatt (διὰ ζῆλον καὶ πόθον σοφίας). ez a megjegyzés különö-
sen érdekes a Bölcsesség könyve kapcsán: a házasságtól való megtartóztatás 
Philón-nál összekapcsolódik a Bölcsesség utáni vággyal.29

a Bölcsesség jegyesi vonásokkal történő ábrázolásával a Bölcsesség köny-
ve elvezet bennünket arra a gondolatra, hogy a bölcs ember életét házassági 
dimenzióban képzeljük el. ebből a szempontból a Bölcs 7–8 szövege mint-
ha felelevenítene néhány meglévő gondolatot a Péld 1–9 fejezeteiből, ahol 
a Bölcsesség Úrnőnek szintén van némi jegyesi minősége (vö. például Péld 
8,35 és 18,22).30 ugyanakkor szerzőnk mintha túllépne a kapott hagyomá-
nyon és egy új életstílus lehetőségét sugallná a bölcs embernek, bemutatva 
Salamonnak az eszményi bölcset, akinek nemcsak arra van lehetősége, hogy 
„együtt éljen” a Bölcsességgel is, hanem talán (ha Beauchamp gondolatme-
netét követjük) kizárólag a Bölcsességgel éljen együtt. a Bölcsesség könyve 
azonban soha nem beszél kifejezetten a tisztaságról, a latin változat fordítja 
egyértelműen az ἐγκρατής főnevet (Bölcs 8,21) continensként, megnyitva ez-
zel az utat Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolat „cölibátusi” értelme-
zéséhez.31

ebből a szempontból igazán érdekes, amit michael Tait felvet:32 az 
újabb szövegek, miként a Bölcsesség könyve, úgy tűnik változtattak a ha-
gyományos Isten–férj / nép–feleség nemi szerepek képvilágán. Tait szerint 

28 Vö. amy-Jill levine: „Women like This” (vö. claudia V. camp: understanding a Patriarchy, 1–40; 
Judith romney Wegner: Philo’s Portrayal of Women, 41–66).

29 Vö. Philon de alexandrie: de vita contemplativa, 127n 6. a szerkesztők megjegyzése: a mű 
magyar fordítása adorjányi Zoltán tollából rendelkezésünkre áll (PrTa – l’Harmattan, Pápa – 
Budapest, 2008).

30 Vö. alviero niccacci: Wisdom as Woman, 379.
31 az ἐγκρατής szó inkább az „erős”, „képes valamire” értelemben való fordításáról és általánosságban 

a kifejezés körüli kérdésekről lásd alexis leproux: un discours de Sagesse, 308-324, számos bibli-
ográfiai utalással. az „önmegtartóztatás” értékéről az alexandriai zsidóság keretében, vö. Giuseppe 
Scarpat: libro della Sapienza, II, 167–172.

32 michael Tait: Jesus, the divine Bridegroom, 222–225; továbbá michael l. Satlow: The 
metaphor of marriage, 17–18, idézi Tait.
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a vallás egyre inkább individuális lett, a régi istenkép megváltozott, és hogy 
elkerüljék a kissé homoerotikus felhangot, szükség volt egy női alak beveze-
tésére, hogy vonzza az egyes férfi hívőket is.33

3.2. A Bölcsesség és a barátság

a Bölcsesség könyve szövegeinek elemzése azt mutatja, hogy Salamon és a 
Bölcsesség közötti kapcsolat egyik jellemzője az előbb kifejtett jegyesi szere-
tetet megelőzően talán éppen a barátság. Ismét alexis leproux javaslata-
it veszem kiindulópontul.34

leproux kimutatja, hogy a Kr. e. 1. század környezetében valódi kultú-
rája alakult ki a barátságnak, sőt, a barátság témája már az arisztotelészi filo-
zófiában is gyökeret vert. a Bölcsesség könyvével kortárs filozófusok és szó-
nokok dicsérik a barátság értékét, amely egyszerre emberi és politikai erény 
(vö. cicero: De amicitia). Különösen a sztoikus filozófia tartja a barátsá-
got nagy értéknek. az epikureusokkal vitatkozva, akik szerint a barátságot 
egoista motívumok éltetik, a sztoikusok védelmükbe veszik, és a másik em-
ber felé tett természetes hajlam gyümölcsének tekintik. a barátság a bölcsek 
valódi erénye, tartalma a teljes egyetértés, életközösség (κοινωνία, vö. Bölcs 
8,17), valamint igazi spirituális harmónia (συμφονία καὶ ὀμόνοια).35

a hellenisztikus zsidóságban Sirák fiának könyve hitelesen tanúsítja, 
hogy egyre fontosabbnak tartották a barátságot, olyan értéknek, amely jó-
val túlmutatott a rokoni szálaknál. elég csak a Sír 6,5–17 szövegére gondol-
nunk, amely figyelemreméltó kapcsolódási pont a kor görög kultúrájának 
barátságról alkotott nézetével. Ben Szíra esetén könnyen észrevehető, hogy a 
barátságra adott zsidó reflexiót hogyan befolyásolta a görög gondolkodás.36

eltekintve a barátság erotikus értelemben vett felfogásától (vö. Péld 
5,19; 7,18 lXX), a lXX a φιλία szót többnyire politikai értelemben használ-
ja (a téma gyakori az 1makk és a 4makk könyvekben). Philón elfogadja 
a barátság sztoikus felfogását. Igen sok szöveg vonatkozik erre, például De 
virtutibus 55; 60 (mózes és Józsue barátsága kapcsán); Quod omnis probus liber 

33 Gondoljunk itt főleg a misztériumkultuszok meghonosodására, illetve arra az erős kísértésre, ami fa 
fiatal alexandriai zsidókat érte, ahol Ízisz alakja olyan nagy hatást gyakorolt.

34 Vö. alexis leproux: un discours de Sagesse, 260–274; vö. főleg a 269. oldalon, a 43. lábjegyzetben 
adott irodalomjegyzéket.

35 Vö. SVF III, frgg. 21.43.348.723–724; a barátság a bölcsek erénye: SVF III, frgg. 630–633; a barát-
ság a kölcsönös bizalmon alapuló megállapodás (συμφονία καὶ ὀμόνοια: SVF III, frg. 661). Vö. max 
Pohlenz: la Stoa, 1, 283–284, 5. lábjegyzet. a témához általánosságban lásd Heinz-Horst Schrey, 
Freundschaft.

36 Vö. Jeremy corley: Ben Sira’s Teaching on Friendship.
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sit 44 (Istennel kapcsolatban, aki kiáll barátai joga mellett).37 azonban – 
mint látni fogjuk – Philón sokkal jobban hangsúlyozza az ember és Isten 
közötti barátságot.

Visszatérve a Bölcsesség könyvére, a gonoszok, akikhez bölcsünk szól 
az 1,16–2,24-ben, önmagukban negatívnak mutatkoznak. mintha szerzőnk 
egyik polemikus célzása a korabeli egyesületek ellen irányulna vagy az ale-
xandriai élvezethajhász fiatalok körei, különösen is a dionüsziosz-jellegű 
klubok ellen. ezek a gonosz emberek azok, akik a Bölcs 1,16 szerint a „ha-
lál pártjához”, vagy az antoniushoz és cleopátrához közeli csoporthoz tar-
toznak, akiket Plutarkhosz a „halál társainak” hív (Antonius 28,2; 71,4; 
máthé elek fordításában, idézőjelben szereplő kifejezés: „az utánozhatat-
lan életűek” baráti társasága). a nevetésre (γέλος) tett utalás magában fog-
lalja a Bölcs 17,8-ban említett, γελοιασταί-nak nevezett társaságot, a „bohó-
cokat”, akik összejöttek, hogy a város egyik helyéről a másikra járjanak leré-
szegedésig inni.38

a Bölcs 2 gonoszai alapvetően azt „barátságot” pártolták, amely a fékte-
len szórakozásra, nevetésre, kicsapongásra, a másik semmibevételére épült. 
ezzel az életmóddal kívánták megnyerni a fiatal alexandriai zsidók tetszését 
(sőt, minden idők fiataljait!). Bölcsünk ezt az életstílust kívánja lerombolni, 
amikor a Bölcs 7–8-ban a barátság új modelljét mutatja be, egy igazán egye-
dülálló, nevezetesen Salamon és a Bölcsesség közötti barátságot.

Jó tanárként bölcsünk a fiatal alexandriai zsidóknak, a közösség eljöven-
dő vezetőinek olyan baráti eszményt ajánl, amely nincs messze a sztoikus fi-
lozófia által felkínált baráti eszménytől. ez az erős baráti kapcsolat, amely 
„nemes származáson” (vö. Bölcs 8,3), „rokonságon” (8,17), együttélésen 
(8,3.9.16), bölcs „beszélgetésen” (8,18), és olyan erényeken alapul, melyek a 
Bölcsességtől erednek, azok a jellegzetesen görög erények, amelyeket a Bölcs 
8,7 kifejezetten említ. összefoglalva: aki elfogadja a Bölcsességgel kötött ba-
rátságot, annak a Bölcsesség felkínálja mindazokat a jellemvonásokat, ame-
lyekről a korabeli világ úgy tartotta, hogy az igazi baráthoz tartoznak.39

nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bölcsesség női alak, és a mögöt-
te álló megszemélyesített bölcsességet a zsidó világ a Péld 1–9 fejezeteiből 
már ismerte. még ha azonban a Bölcsesség asszony nem is egy húsvér nő, 
Salamon barátsága akkor is szokatlan, mivel a hellenisztikus világ alapve-
tően az azonos neműek közötti barátságot magasztalta. Talán tényleg túl 

37 Vö. Gustav Stählin: φίλος κτλ., 154–156; ceslas Spicq: notes, II, 936–939.
38 Vö. marie-Françoise Baslez: The author of Wisdom, 40–41; a γελοιασταί-ról lásd luca 

mazzinghi, notte di paura e di luce, 97.
39 lásd fentebb, a Bölcsesség könyvének itt megjelölt részeinek kommentárját.
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kockázatos messzire menni ebben az irányban, hacsak bölcsünk nem a fér-
fi és a nő közötti barátság valódi modelljére gondol és javasolja hallgatói-
nak. Bölcsünk itt gondolhat az énekek éneke női szereplőjére – aki egyszer-
re jegyes és barát (vö. főleg én 4,7–8) –,40 bár véleményem szerint aligha ez a 
szentírási könyv húzódik meg a Bölcs 7–8 hátterében.41 Továbbá az énekek 
énekének lXX-változata a „barátom” héber szót (yty[r) a πλησίον görög fő-
névvel adja vissza, ami igazából „szomszédot” jelent.

Jogosan merül fel azonban, hogy ez a javaslat rendkívül újszerűen han-
gozhatott az alexandriai zsidóknak, sőt botrányosnak tűnhetett. a Salamon 
és a Bölcsesség közötti baráti kapcsolat említése mindenesetre arról árulko-
dik, hogy bölcsünk számára a család hagyományos paradigmája, ami a zsi-
dók számára alapvető kapcsolati értéket jelentett (férj-feleség/szülők-gyer-
mekek), nem az egyetlen lehetséges paradigma. már a Bölcs 3–4 szövegében 
rámutatott bölcsünk, hogy az olyan teljesen hagyományos értékek, mint a 
termékenység és a hosszú élettartam viszonylagossá válhatnak és azzá kell 
válniuk, ha azokat az igazakra váró végső sors, az Istennel való élet néző-
pontjából szemlélik.

azonban ennél is többről van szó! Salamon és a Bölcsesség baráti viszo-
nyának leírásakor bölcsünk határozottan kijelenti, hogy ez a barátság ve-
zeti el őt meghitt kapcsolatra Istennel, hogy barátja, udvarának egyik tag-
ja legyen. a Bölcs 7,27 szövege politikai és vallásos értelemben beszél a ba-
rátságról: a Bölcsesség „formálja Isten barátait és a prófétákat”. az isteni ki-
rályság gondolatában bölcsünk szem előtt tartja a király barátait (φίλοι βα-
σιλέως) is, akik magas pozíciót töltöttek be a ptolemaida udvarban.42 a bib-
liai szövegkörnyezetben „Isten barátairól” beszélni igazán különleges, még 
akkor is, ha az Iz 41,8 (vö. még 2Krón 22,7) úgy beszél ábrahámról, mint 
Isten barátjáról. a Septuagintában a φίλος főnév csak a Kiv 33,11-ben tűnik 
fel mózessel kapcsolatban. csak később, Philón-nál találkozunk ismét az-
zal a témával, hogy a bölcs ember Isten barátja (vö. Her. 21; Prob. 44; Abr. 129; 
az Újszövetségben Jak 2,23).43

a Bölcsességgel való barátság ezért Istennel kötött szoros barátság. ez 
nem meglepő, hiszen látjuk, hogy a Bölcsesség, a 7–10. fejezetek főszereplő-
je bensőséges kapcsolatban van Istennel. a baráti dimenziónak ezt a „ver-
tikális” vonatkozását nem szabad alábecsülnünk. erre még hamarosan visz-
szatérünk tanulmányunk konklúziójában.

40 Vö. Gianni Barbiero: cantico dei cantici, 78–79.
41 az okokat felsorakoztatja maurice Gilbert: la figure de Salomon.
42 elias Bickerman: The Jews in the Greek age, 173.
43 Vö. leo G. Perdue: The Sword and the Stylus, 326.
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3.3. A Bölcsesség és a nevelési/oktatási kapcsolat

a Bölcs 7–8 szövegének elemzése rámutatott Salamon és a Bölcsesség 
közötti kapcsolatra, amelyet a tanító és tanítvány kapcsolata fémjelez. 
emlékezzünk főleg arra az olvasatra, amelyet a Bölcs 8,2 és 8,9 kapcsán nyúj-
tottam: a Bölcsesség tanácsadó, ezért tanító.44

a bölcsességi irodalomhoz tartozó nevelői dimenzió jól ismert:45 a Péld 
1–9 szövege valódi oktatói kézikönyv fiataloknak (lásd a könyv prológusát: 
Péld 1,1–7).46 a bölcs tanár a szülő metaforája mögé bújik: egyszerre apa és 
anya.47 a megszemélyesített Bölcsesség három beszédében (Péld 1,20–32; 
8,1–36; 9,1–6) a Bölcsességet közvetlen nevelői szerepben találjuk, tekintettel 
azokra a fiatal tanítványokra, akikhez szólni kíván.

más bölcsességi szövegekben is rendkívül erős a nevelői dimenzió. a 
Qohelet epilógusa úgy beszél a könyv szerzőjéről, mint a bölcsesség igaz ta-
nítójáról (vö. Préd 12,9). Ben Szíra is tanítóként mutatkozik be és beszél ta-
nítványaihoz (vö. az iskola említése a Sír 51,23-ban).48 Sirák fiával más né-
zőpontot veszünk fel, ő nyitott volt a hellenisztikus világgal való kapcsolat-
ra. minden bizonnyal kora zsidóságában meggyökerezett tanító volt, de ez-
zel egyidejűleg nyitott volt számos dologra, amely a görög kultúrából érke-
zett.49

Ben Szíra álláspontját korának más zsidói bizonyára nem osztot-
ták. eupolemus szerint mózes volt az, aki megtanította az embereket (és 
így a görögöket is) írni és olvasni.50 Hénok képes beszédeinek könyve polemi-
kusan egy bukott angyalnak tulajdonítja ezt (vö. 1Hén 59,9–10). Valójában 
Ben Szíra egyike volt azoknak, akik Jeruzsálemben azt vallották, hogy a fi-
ataloknak a Tóra könyvével a kezükben kell felnövekedniük. ahogy elias 
Bickerman élesen megjegyzi: „a Törvény tanulmányozása a laikusok részé-

44 alexis leproux: a Bölcs 7–8 kapcsán még részletesebben mutatott rá a Bölcsesség nevelői szerepé-
re, ahogy ő nevezte a nevelés „izotópiájára”; vö. un discours de sagesse, 166–211.

45 Vö. mario cimosa: educazione e insegnamento; James l. crenshaw: education in ancient 
Israel; michael V. Fox: Proverbs 1-9 (vö. főleg 309–318: „Who can learn and how? a debate in 
ancient pedagogy”); maurice Gilbert: a l’école de la sagesse; roger norman Whybray: The 
Intellectual Tradition.

46 Vö. luca mazzinghi: la sfida educativa, további bibliográfiával a Péld 1–9 fejezeteihez.
47 Vö. Sebastiano Pinto: „ascolta, figlio”; martino Signoretto: metafora e didattica.
48 Vö. Jacques Vermeylen: occasions whenWisdom replaces the mother as educator in Sirach and 

the related literature, in angelo Passaro (ed.): Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook. 
Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature, De Gruyter, Berlin – Boston, 2013, 
203–219.

49 Vö. például alexander a. di lella: conservative and Progressive Theology.
50 a töredéket euszebiosz őrizte meg: Praep. Ev. 9,26. Vö. Ben Zion Walcholder: eupolemus, főleg: 

71–96.
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ről egy hellenisztikus innováció volt Jeruzsálemben.”51 Ben Szíra szerette és 
védelmezte Izrael hagyományát, és jó tanárként az új, hellenisztikus kultú-
rára nyitottan mutatta be.

az alexandriai zsidóságban Pszeudo-Phokülidész szentenciái – 
amelynek szövegét nehéz időben pontosan elhelyezni – kiváló példái an-
nak, hogy a művelt zsidók mekkora figyelmet fordítottak az ifjak παιδεία-
jára. ebben az esetben a nevelés rendkívül nyitott volt a hellenisztikus világ-
ra, ugyanakkor a Tóra etikai értékei álltak a középpontban.52 azonban már 
az Ariszteász-levélben a παιδεία, a kultúra művelése és az érte való fáradozás 
(vö. 8; 121–122; 143) a zsidó és a görög világ igazi találkozási pontjává válik.53 
Különösen Philón beszél sokszor büszkeséggel annak a képzésnek a szín-
vonaláról, amelyben a fiatal alexandriai zsidók részesülnek. ez tette egye-
divé Izrael népét, hiszen az izraeliták kisgyermek koruktól fogva tanulták 
az atyák törvényeit, ami megkülönböztette őket a többi nemzettől; παιδεία 
a görög tanítási mód szerint, de a Tórának megfelelően. Philón a Mózes élete 
című munkájában (II,32) megdicséri a lXX fordítóit, épp azért, mert a gö-
rög műveltségben járatosak voltak.54

egyes szerzők részéről a nevelésre fordított figyelem zsidó kísérletként 
tűnik fel, hogy választ adjon a παιδεία görög világban betöltött központi sze-
repére, amelyet Henri-Irénée marrou helyesen „a παιδεία civilizációjaként” 
jellemzett.55 a nevelés, ami elsődlegesen a gümnaszionban zajlott, volt az 
egyetlen lehetséges útja annak, hogy valaki az új világ polgára legyen. a 
gümnaszion kétségkívül sok zsidót elcsábított, főleg a tehetősebb társadal-
mi osztályokból.

a Bölcsesség könyvében a nevelés témája központi szerepet játszik, hi-
szen már a könyv elején feltűnik a παιδεία, a nevelés fontossága, amelyet a 
„szent lélek” kínál fel, és amely aztán a Bölcsességhez kapcsolódik (vö. Bölcs 
1,5). a könyv nevelés iránti érdeklődésére jó példa, túl a könyv stílusán, ame-
lyet a kor retorikája mélyen befolyásolt, a szerző által alkalmazott irodal-
mi műfaj. a Bölcsesség könyve műfajának kérdése még nem egészen tisztá-
zott, de azt gondolom, joggal állíthatjuk, hogy a könyv az epideitikus mű-

51 elias Bickerman: The Jews in the Greek age, 173.
52 Vö. leo G. Perdue, The Sword and the Stylus, 305–306, utólagos irodalomjegyzékkel.
53 Vö. Gabriele Boccaccini: middle Judaism, 160–185. a szerkesztők megjegyzése: az Ariszteász-levél 

magyarul is olvasható Simon l. Zoltán fordításában (Apokrif levelek, Budapest, 1999).
54 Vö. Praem. 112; Spec. Leg. 1,34; 11,88; IV,149–150; Mózes élete 1,31–33; lásd még Josephus Flavius: Apión 

ellen 1, 60; 11,173–174. Vö. John m. G. Barclay: Jews in the mediterranean diaspora, 412–413.
55 Henri-Irénée marrou: a History of education in antiquity, 95; felidézhetjük Werner Jäger 

alapvető munkáját: Paideia. a fiatalokról a hellenisztikus világban lásd Bernard legras, néotês.
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fajhoz tartozó enkómium.56 Bölcsünk úgy dönt, hogy az ifjakat a jó retori-
ka szabályai szerint igazítja útba. ezáltal a Bölcsesség könyve tükrözi azt a 
központi szerepet, amelyet a retorika immár a görög világ nevelési szférájá-
ban betöltött.57

leo G. Perdue írja: „a régen elhunyt Salamon király nevében beszélve 
(vö. 7–8. fejezetek), a szónok ’a föld bíráihoz’ és királyaihoz (1,1; 6,1) intézi 
szavait, ami valószínűleg csak retorikai eszköz, ezzel azonban élhettek a szó-
nokok, akik a nyilvános előadásra összegyűlt választóknak beszéltek a köz-
gyűléseken, vagy valamit előterjesztettek a prefektusi törvényszéken. Sőt, 
egy nyilvános fórumról lehet szó, ahol a szónok elmondhatta beszédét.”58

Ha hallgatósága, ahogy gondoljuk, az alexandriai zsidó közösség elitjé-
ből került ki, azon közösségi tagok voltak az ellenségei, akik a görög kultú-
ra kritikátlan elfogadásának a nevében elhagyták atyáik hitét, vagyis a 2. fe-
jezet gonosz emberei.

a Bölcsesség és tanítványa, Salamon közötti kapcsolat eszerint egy hite-
les tanítványi kapcsolat modelljévé lesz. ez a harmadik típusú emberi kap-
csolat, amit bölcsünk előterjeszt a jegyesi és a baráti dimenziók után. ebben 
az esetben is meghaladja a család hagyományos értékeit, még akkor is, ha a 
nevelő soha nem veszíti el erős szülői karakterét. a Salamon és az őt tanító 
Bölcsesség közötti kapcsolat nyitott kapcsolat, amely nem erőn vagy fegyel-
mezésen alapul, hanem az elfogadáson és a buzdításon, amely már ott van a 
könyv szerzőjének ajkán a παιδεύω ige kettős használatában. a 6. fejezetben 
a παιδεύω ige kétszer zár egy teljes szövegegységet (6,11–25). egy pedagógi-
ai kapcsolat, amely – ahogy már a régi bölcseknél is volt – nem zárkózik be 
a minket körülvevő, jelen esetben a hellenisztikus világ körülményeibe, ha-
nem elfogadja azt a kihívást, amit felé intéznek.59

3.4. Bölcsesség és meghittség Istennel

a Bölcsességgel való meghitt jegyesi, baráti, tanítványi kapcsolat Salamont 
Istennel való meghittségre vezeti. a már említett Bölcs 7,27 szövegén túl meg 
kell még említenünk a Bölcs 7,14-et:

56 a kérdés rövid összefoglalását lásd maurice Gilbert: la Sagesse de Salomon et l’hellénisme. a 
szerkesztők megjegyzése: az epideitikus műfajok olyan szövegek, amelyek az olvasókat csodálatra 
vagy utálatra indítják.

57 Vö. leo G. Perdue: The Sword and the Stylus, 324, a 113. és 115. lábjegyzetek.
58 Vö. leo G. Perdue: The Sword and the Stylus, 326.
59 ennek a hozzáállásnak jó példája az a bölcsünk által képviselt vélemény, amely Izrael Tórája és a ter-

mészettörvény (ahogy azt később a kor filozófiai kultúrája értette, különösen a sztoicizmus) lehet-
séges kapcsolatát érinti. Vö. luca mazzinghi: law of nature.
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a Bölcsesség kifogyhatatlan kincs az emberek számára. 
akik vele éltek, megszerezték Isten barátságát, 
mert ajánlották őket azok az adományok, amelyek a Bölcsesség nevelői munkájából 
származtak.

a Szentírás jól ismeri az Istennel való barátság témáját (vö. Iz 41,8; 2Krón 
20,7; ábrahám kapcsán, ahogy már említettem). a Bölcsesség által lehető-
vé válik egy, Izrael történetének nagy alakjaiéhoz hasonló, bensőséges kap-
csolat kialakítása.
az utalást, hogy „neveltetésük adományai” ajánlják őket (συσταθέντες), po-
lemikusan is érthetjük: a felajánlások és áldozati adományok nem bírnak 
olyan értékkel Isten előtt, mint a szent élet. az is lehetséges, hogy ez utalás 
arra a hellenisztikus gyakorlatra, hogy valaki rituálisan felajánlja magát az 
istenségnek. azonban a 7–8. fejezet összetettsége azt sugallja, hogy a παι-
δεία-ban többet kell látnunk: olyan formálást, képzést, ami a Bölcsességtől 
nyert ajándékokból származik, és amely magával hozza, ahogy látjuk a Bölcs 
7,17–20-ban, a kor görög kultúrájának jellegzetes értékeit.60 a παιδεία témá-
ja így az egész strófa (Bölcs 7,13–22a) gerincévé válik.61 mindazt, amit az em-
ber Istennek felajánl, azt a Bölcsesség által nyújtott képzésből, παιδεία-ból 
nyerte. ez az oktatás egy magasabb szintű kapcsolatra vezet: Istennel való 
meghittségre.

a Bölcsesség itt közvetítő, ahogy egyértelműen látszik a Bölcs 9 egész 
imádságából. a Templom, a zsidó kultusz központi eleme továbbra is fon-
tos (vö. Bölcs 9,8), de csak a Bölcsesség közvetítése által, amely a 9,17-ben is-
mét összekapcsolódik a lélekkel, ezzel is mélyebb belső dimenziót nyerve.62

Végül ez az a kapcsolat Istennel, ami valóban kedves bölcsünk előtt, mint 
ahogy Ben Szíránál is látjuk (vö. Sír 39,5–6; Salamon kapcsán). Salamon az 
Istennel való meghitt kapcsolat példája lesz, amely Philón műveiben olyan 
személyeket jellemez, mint ábrahám és mózes. ábrahám „Isten barátja”, 
Istene az ő atyja, ábrahám pedig „mindenféle gazdagsággal megáldott em-
ber, mivel azok között a javak között él, amelyek egyedül hitelesek és bizto-
sak, amelyek nincsenek kitéve az idő pusztításának, mindig újak és fiatalok 
maradnak” (De sobrietate 56).

ahogy maurice Gilbert kétséget kizáróan igazolta, a Bölcsesség könyvé-
nek egyik központi témája Isten ismerete.63 a könyv teljes harmadik része 

60 Kiváló kommentár olvasható a szövegről Giuseppe Scarpat tollából: Il libro della Sapienza, II, 
39–51.

61 egy „izotópia” alexis leproux szerint: un discours de sagesse, 167.
62 Vö. moyna mcGlynn: Solomon, Wisdom and the Philosopher-Kings, 68–72.
63 maurice Gilbert: la connaissance de dieu.
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egy eucologia, pontosabban a kivonulás himnikus anamnézise, ahol a könyv 
szerzőjének Istennel való kapcsolata központi szereppel bír.64

ahogy már korábban kifejtettem, a Bölcsesség könyve sajátos vallási kör-
nyezetbe helyezhető: alexandriába, ahol a misztériumkultuszok nagy jelen-
tőséggel bírtak, közülük is különleges módon az Ízisz-kultusz (vö. 16. és a 
33. lábjegyzet). aki részt vett ezekben a kultuszokban, nemcsak azonnali 
boldogságot és megtapasztalható üdvösséget keresett, hanem misztikus él-
ményt is hajhászott. Ízisz hívei valójában meghittséget kerestek az istenivel, 
hogy értelmet adjanak életüknek. Isidorus négy Ízisz-himnusza, melyek a 
hellenizált egyiptomban íródtak Kr. e. 80 körül, teljes egészében tanúsítja 
azt a mély és személyes kapcsolatot, amely a hívők és az istennő között volt, 
aki jóindulatú, szereti az embereket, irányítja a sorsot és képes megmenteni 
bárkit a haláltól (vö. például Isid. 1,29–35; II,9).

most nem lehet részletesen rámutatni a Bölcsesség Bölcs 7–10 fejezetei-
ben megrajzolt alak és az Ízisz-misztériumok közötti kapcsolódási pontok-
ra.65 Véleményem szerint bölcsünk két fő okból ruházza fel a Bölcsességet 
Ízisz jellemzőivel. egyrészt, hogy létrehozzon egy olyan alakot, aki szem-
ben áll alexandria legtiszteltebb istennőjével, másrészt, hogy pozitív választ 
adjon azoknak a zsidóknak az igényeire, akiket Ízisz vonzásába kerített, és 
nem értik, hogy a Bölcsesség – és így Izrael Istene – különb üdvösséget ad-
hat. ebből a szempontból bölcsünk igazi példáját adja az inkulturációnak.

Salamon és a Bölcsesség közötti kapcsolat sok szempontból emlékez-
tet Ízisz tisztelőire és istennőjükre. Gondoljunk például az ember oldalán 
működő Bölcsesség jelenlétének témájára (vö. 9,9–10).66 Salamon számára 
azonban a Bölcsességet jegyesként, barátként, tanítóként és anyaként bírni 
azt jelenti, hogy hiteles kapcsolatra jut Izrael Istenével, aki az „atyák Istene 
és az irgalom ura” (Bölcs 9,1), Teremtő, egyszersmind az ember Üdvözítője 
(Bölcs 9,1.18). a Bölcsesség annak, aki befogadja, nem a Tóra, hanem az em-
beri élet végessége, és egy lehetséges, elmélyült Istennel való kapcsolat értel-
mezéseként kínálkozik.67

4. Végkövetkeztetés

a Bölcsesség könyve olyan típusú zsidóságot jelenít meg, amely különösen 
nyitott volt a görög világgal való párbeszédre, mégis szilárdan állt az atyák 

64 Vö. maurice Gilbert: l’adresse à dieu.
65 Vö. például: luca mazzinghi: la barca della provvidenza, további irodalomjegyzékkel.
66 Vö. például: luca mazzinghi: la Sapienza, presente accanto a dio e all’uomo.
67 Itt egyetértek roberto Vignolo következtetéseivel (Wisdom, Prayer and Kingly Pattern).
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hitében. Bölcsünk tudja, hogyan kell megerősíteni ezt a hitet, mert választ 
ad azokra a kérdésekre és kihívásokra, amelyeket az új világ támaszt.

a görög világgal való kölcsönhatás fényében a család, a házastársi és a 
szülői kapcsolat hagyományos értékei bár fontosak, mégsem központi ér-
tékként jelennek meg többé. más kapcsolati modellek tűnnek fel és kapnak 
mélyebb jelentést: a baráti, a nevelői viszony (ez már megjelenik Sirák fiá-
nál is), és mindenekelőtt a Bölcsességgel való kizárólagos kapcsolat modell-
je, amely valójában alapja az Istennel való meghitt és baráti kapcsolatnak. 
még az istenkép is változáson megy át. az e tekintetben sztoikus hatásoktól 
nem mentes Bölcsesség könyve éppen a megszemélyesített Bölcsesség alak-
ján keresztül ad sikeresen választ az isteni transzcendencia és immanencia, 
a teremtés és az üdvösség közötti kapcsolat kérdésére: Isten, akit a könyv 
bemutat, „uralkodó, az élet barátja” (vö. 11,21), olyan Isten, aki neveli népét 
(vö. 11,9; 12,22).
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