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a KénYelmeTlenSéGeT JelenTő IGaZ elnYomáSa  
(BölcS 2,10–20)*

A Bölcsesség könyve második fejezete az istenteleneket mutatja be, akik szembe-
szegülnek az élet azon tervével, amelyet Isten az igazak számára készített. Az 
istentelenek életszemléletének bemutatása után a Bölcsesség könyve leírja elha-
tározásukat, hogy elnyomják az igazat. Különösen a 10–20. versekben – nyil-
vánvaló pszichológiai céllal – elemzi azokat az okokat, amelyek e mögött az erő-
szakos döntés mögött állnak: az igaz kényelmetlenséget jelent, egyrészt mert a 
rosszal szembetalálkozva nem hallgat, másrészt puszta jelenléte miatt, ami élő 
szemrehányás az istentelen számára. Az elnyomás igazi oka azonban az igaz-
ban élő és általa kifejezett bizalom, amelyet azon Isten iránt táplál, akit az isten-
telenek életvitelükből kiiktattak. A fizikai halál, amelyre az igazat ítélték, kelle-
ne, hogy az istentelenek számára az élet alapot nélkülöző voltának és Isten léte 
tagadásának igazolásául szolgáljon. Ez a halál azonban az istentelenek romlá-
sára és az igazak szabadulására válik.

„csaljuk tőrbe az igazat, mert kényelmetlen számunkra!” a Bölcsesség 
könyve második fejezete, mint említettük, az istentelenek alakjának szentel 
figyelmet, akiket zseniális irodalmi eszközzel élve saját szavaikon keresztül 
mutat be: a Bölcs 2,1–9-ben az istentelenek részletesen bemutatják életre vo-
natkozó elképzelésüket, melyből Istent kirekesztették; majd a Bölcs 2,10–20-
ban kijelentik, hogy el kell maguk közül távolítaniuk az igazat, mert meg-
akadályozza őket abban, hogy ezt az elgondolást megvalósítsák. a szöveget, 
amelyet vizsgálni kívánunk, már sokan tanulmányozták különböző szem-
pontból.1 ezekre a tanulmányokra utalhatunk néhány olyan kérdés megvá-

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: luca mazzinghi: Il giusto opresso perché scomodo, 
Parola, Spirito e Vita 34 (1996) 97–111. Fordította: dr. Szatmári Györgyi.

1 Különösen is utalok maurice Gilbert tanulmányára: maurice Gilbert: Il giusto perseguitato di 
Sap 2,12–20: figura messianica, in Giuseppe de Gennaro (a cura di): L’Antico Testamento interpretato 
dal Nuovo. Il Messia, dehoniane, napoli, 1985, 193–215; későbbi megjelenése: maurice Gilbert: La 
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laszolásához, amelyek az olvasóban e szöveget olvasva felvetődnek: kik azok 
az istentelenek, akikről szó van? mi az ő élettervük, életre vonatkozó elkép-
zelésük? Ki az „igaz”, akinek az elnyomását elhatározzák? Félretéve ezeket 
a már megválaszolt kérdéseket, lehetségessé válik a szöveg egy olyan szem-
pontjának az elmélyültebbvizsgálata, amely könnyen elsiklik a szemünk 
elől: miért „kényelmetlen” az igaz az istentelenek számára? melyek azok az 
okok, amelyek az utóbbiakat arra késztetik, hogy üldözzék őt? 

1. a Bölcs 2,12–20 kontextusa, szerkezete, irodalmi műfaja  
és élethelyzete

a Bölcsesség könyve első részének (Bölcs 1–6) középső szakaszában (Bölcs 
3–4) kiemelkedik a könyv ezen első részének fő tárgya: az igazakra haláluk 
után váró sorsnak, vagyis az örök életnek a meghirdetése. a két központi 
fejezetet olyan szövegeknek a két sorozata keretezi, amelyek koncentrikus 
szerkezetet formálva kölcsönösen megfelelnek egymásnak: az 1. és a 6. fe-
jezetben az olvasókhoz szóló felhívás jelenik meg, amely a bölcsesség és az 
igazság befogadására hív; a 2. és az 5. fejezetben viszont az istentelenek alak-
ja tűnik fel, azoké, akik a Bölcsesség könyve által javasolt élettervvel, életfel-
fogással szembehelyezkednek. a Bölcs 2-ben maguk az istentelenek fejtik 
ki életfelfogásukat, míg a Bölcs 5 az istenteleneket életük végén mutatja be 
egyfajta negatív hitvallásban, amelyben felismerik, bár túl későn, istentelen 
életvitelük haszontalanságát.1  

Közelebbről nézve, a 2. fejezet, mint már említettük, az istentelenek élet-
programjának leírásával kezdődik (1–9. versek); az 1–5. versekben kinyilvá-
nítják életfogásukat és következtetésként megfogalmazzák (6–9. versek) az 
életöröm szükségességét. a 10–11. versekben további következtetést talá-
lunk: az istentelenek elhatározott szándékát, hogy erőszakhoz folyamod-
nak. Végül a 12–20. versek tartalmazzák az istentelenek mögöttes szándé-
kát, hogy az igazat elnyomják (különösen a 12–16. versek) és gyalázatos ha-
lálba taszítsák (17–20. versek). a fejezet a szerző kemény ítéletével zárul 
(21–24. versek).

Sapienza di Salomone, adP, roma, 1995, 39–61. Gilbert tanulmánya tartalmaz egy első közelítésben 
kielégítő bibliográfiát a szöveg tanulmányozásához. érdemes megemlíteni két további nagyszerű 
kommentárt a Bölcsesség könyvéhez: Jose Vilchez lindez: Sabiduría, cristiandad, madrid, 1989, 
olasz fordítása Sapienza, Borla, roma, 1990; valamint Giuseppe Scarpat: Sapienza, vol. 1., Paideia, 
Brescia, 1989. ezekre a művekre hivatkozom jelen tanulmány első két pontjában.  

1 a Bölcsesség könyve struktúrájára vonatkozó kérdések elmélyítéséhez alapvető irodalom Paolo 
Bizetti: Il libro della Sapienza, Paideia, Brescia, 1984.
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amint már láttuk, a Bölcsesség könyve egy tipikus görög-római himnikus 
műfajt alkalmaz, az ún. enkómiont: ezzel a műfajjal általában egy bizonyos 
erényt (itt például a bölcsesség erényét) magasztalják. a voltaképpeni dicsé-
retet gyakran megelőzi az ellentétes érvek vagy az ünnepelni kívánt valóság-
gal szembehelyezkedő ellenfelek megcáfolása. Így tesz a mi szerzőnk is: fel-
kínálva hallgatóinak a bölcsesség dicséretét (Bölcs 7–9), kifejtését éppen az 
ellenfelek, vagyis a 2. és 5. fejezet istenteleneinek cáfolatával kezdi.

ennek a műfajnak a választása egy jól meghatározható történelmi kör-
nyezetbe vezet minket. az enkómiont a klasszikus világban elsősorban a fi-
ataloknak címezték: tehát szerzőnk az egyiptomi alexandria zsidó fiatalja-
ihoz fordul, azokhoz a fiatalokhoz, akik a római uralom kezdetén (Kr. e. 31 
után) a hellén kultúra vonzásába kerültek, és sürgetően rászorultak arra, 
hogy megerősödjenek az atyák hitében.

2. az istentelenek és az igaz identitása

a fenti megállapítások tükrében tehát kik ezek a „istentelenek”? Tegyük fél-
re azokat a vitákat, amelyek sok szerzőt foglalkoztattak hosszú időn át arra 
vonatkozóan, hogy kit láttak a Bölcs 2 istenteleneiben: epikurosz tanítvá-
nyait, vagy az éppen születő szadduceus párt tagjait, vagy a Prédikátort ma-
guk módján értelmező zsidókat vagy a qumráni Igazság Tanítójának üldö-
zőit. Kik ezek az istentelenek? Beszédük első részének (Bölcs 2,1–9) figyel-
mes elemzése rámutat, hogy életprogramjuk leírásában a Bölcsesség köny-
ve bölcs szerzője két egymástól különböző forrást használt fel. egyrészt az 
istentelenek jól ismert bibliai fogalmakat és kifejezéseket használnak (pl. 
„életünk rövid és szomorú”; vö. Jób 7,6.7.16; Zsolt 39,5–7; Préd 2,22köv. stb.). 
az istentelenek ezzel tanúsítják, hogy jól ismerik a Szentírást, és azt tézi-
sük alátámasztására használják. Talán Izrael egész Bibliája – úgy tűnik, ezt 
akarják mondani – nem az emberi élet törékenységét és bármiféle túlvilá-
gi lét hiányát hirdeti? másrészt kimutatható, hogy az istentelenek által le-
írt életszemléletben egy sor tipikusan görög emberi magatartás tükröződik. 
Például a „véletlenül” született ember, akinek a léte kialszik, mint a parázs 
és elillan, mint a füst, epikureus témára utal; az élet élvezetére hívó sorok 
(6–9. versek) leginkább a római kor kezdetén jellemző alexandriai társada-
lomra emlékeztetnek.2 

2 Vö. michael Kolarcik: The Ambiguity of Death in the Book of Wisdom 1–6, analecta Biblica 127., 
Pontificio Istituto Biblico, roma, 1991, 114–131, és Scarpat már említett világos megállapításai: 
Giuseppe Scarpat: Sapienza, vol. 1., 135köv.
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Tehát az istentelenek olyan zsidók, akik a görög életvitel által kínált csá-
bítóbb – természetesen a Bölcsesség könyve nézőpontjából rosszabb – lehe-
tőségek után futva elhagyták hitüket. Szerzőnk nem önmagában a görög vi-
lágot kritizálja. Sőt, a Bölcsesség könyve többször rendkívül nyitott szelle-
műnek mutatkozik, ami valódi inkulturációban nyilvánul meg, vagyis ab-
ban, ahogy a héber hit görög kategóriák szerinti kifejezésére, újraértelmezé-
sére, aktualizálására törekszik.3 az istentelenek azonban olyan zsidók, akik 
úgy gondolták, hogy egészen göröggé válhatnak saját hitüket visszautasítva. 
ők azok, akiket a Bölcsesség könyvével szinte kortárs alexandriai Philón „a 
szent Törvény elhagyóinak” nevez (De virtutibus, 182).

ezen megállapítások alapján egy második következtetést vonhatunk le: 
szerzőnk nem konkrét személyekben gondolkodik, ahogyan azt eddig vél-
ték. Istentelenekről szólva általában, egyéb pontosítás nélkül, azokra a zsi-
dókra gondol, akik elhagyták a hitet. a szerző célja nem az, hogy támadjon 
bizonyos ideológiai állásfoglalásokat (mint például az epikureizmus vagy a 
születőben lévő szadduceus irányzatok), hanem inkább az, hogy kidombo-
rítsa az istentelenek érvelési módját és kimutassa annak megalapozatlan-
ságát. az sem igazolható, hogy a szerző konkrét, bár ismeretlen történelmi 
eseményekre akarna utalni. ami számára fontos, az istentelenek bőrébe búj-
ni, őket követni és gondolkodásmódjukat megérteni, hogy azután kimutat-
hassa, mindennek egyetlen eredménye: a halál.

Ha az istentelenek az aposztata zsidók, könnyebb megérteni, hogy ki az 
„igaz”, akivel ők szembehelyezkednek. ebben az esetben is a bemutatás na-
gyon általánosnak tűnik. mégis, amint a Bölcs 10-ben bemutatott igazak, 
úgy a Bölcs 2-ben szereplő igaz is konkrét személyek csoportjával azonosí-
tott, ő a hűséges Izrael képviselője. nem valószínű, hogy a Bölcsesség köny-
ve szerzője egy konkrét igazra gondolna. Inkább az a benyomásunk, hogy 
olyan portrét akar megrajzolni, amelyben minden hűséges izraelita magára 
ismerhet. ezenkívül bölcsünk vitathatatlanul észben tart két olyan bibliai 
szöveget, amelyek az igaz szenvedéséről szólnak, s amelyek a Bölcs 2 hátteré-
ül szolgálnak: Zsolt 22,9 (vö. Ter 37,20 és mt 27,43!) és főleg Iz 52,13–53,12, va-
gyis a Szolga éneke. a Bölcsesség könyve második fejezetében az igaz alak-
jának bemutatásából azonban teljesen hiányzik az engesztelő szenvedésnek 

3 a témával kapcsolatban lásd Gilbert érdekes tanulmányát: maurice Gilbert: le livre de la Sagesse 
et l’inculturation, in Id.: L’inculturation et la sagesse des nations, Pontificia università Gregoriana, 
roma, 1984, 1–11; újraközölve in maurice Gilbert: La Sapienza di Salomone, vol. 2., 9–22.
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vagy az igaz bűnösökért való közbenjárásának hangsúlyozása, ami pedig a 
deutero-izajási szövegekben az Úr Szolgáját jellemzi.4

3. az igaz elnyomásának okai

3.1. „Az élet értelmetlen: tehát élvezzük!” (vö. Bölcs 2,1–9)

az istentelenek beszéde tragikus és reménytelen kijelentéssel veszi kezdetét 
az élet ellentmondásosságáról: valóban „rövid és szomorú” (1. vers); „vélet-
lenül születtünk”, és a halál után egyáltalán semmi sincs (vö. 2–5. versek). 
részben biblikus, részben a hellenisztikus világból eredő nyelvezetet hasz-
nálva az istentelenek kijelentik az élet radikális értelmetlenségét és annak 
bizonyosságát, hogy a halál elkerülhetetlen határt jelent.

Ilyen kilátással szemben az istentelenek életterve egészen nyilvánvaló: 
„rajta, tehát, élvezzük a jelen javakat és használjuk a teremtményeket ifjon-
ti hevülettel” (6. vers): a klasszikus és hellenisztikus irodalomból jól ismert 
istentelen carpe diemjének visszhangja, amely elkísér minket egészen a fi-
renzei lorenzoig: „aki örvendezni akar, tegye, a holnap bizonytalan”. Ha 
az élet rövid és szomorú, meg kell ragadni minden pillanatot és örülni kell 
neki: a bornak, az illatszereknek, a lakomáknak, és természetesen a szex-
nek.5 azonban az istentelenek kijelentése nyilvánvaló karneváli hangvétel-
ének a bevezető versek fényében reménytelen kiáltást kísérő tragikus vissz-
hangja van.  

az istentelenek tervét a szerző pszichológiai betekintés céljával elemzi: a 
létbizonytalanságtól kezdve egy javíthatatlanul rövid élet fenntartásának és 
afölötti örömnek a kísérletéig halad. 

ez az első kilenc vers fontos a rákövetkező sorok helyes megértéséhez: az 
igaz elnyomására irányuló vágy mögött az élet egészen materialista szem-
lélete áll. ahogy később szerzőnk mondja, nem annyira az erkölcstelenség 
okozza a hit elvesztését; éppen az vezet erkölcstelenséghez, hogy bálványok 
követéséért (vö. 14,27) elhagyták Istent.

4 a Bölcs 2,18-ban esetlegesen, talán csak közvetett módon jelen levő messiási értelem problemati-
kájához utalok Gilbert munkáján kívül a következőkre: marco adinolfi: Il messianismo di Sap 
2,12–20, in alberto Vaccari (ed.): Il Messianismo. Atti della XVIII Settimana Biblica, Paideia, Brescia, 
1966, 205–217; valamint alessandro Sisti: la figura del giusto perseguitato in Sap 2,12–20, Bibbia 
e Oriente 19 (1977) 129–144.

5 a 9b verset így fordítják: „ne maradjon rét kicsapongásunktól érintetlen” (vö. pl. Ó- és Újszövetségi 
Szentírás a neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2008). a „rét” a 
női genitáliák szokásos képe az alexandriai szerelmi lírában.
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3.2. „Nyomjuk el a szegény igazat!” (2,10–11)

„nyomjuk el a szegény igazat, 
ne kíméljük az özvegyet, 
és ne tekintsünk az aggastyán élet terhétől őszült hajára. 
erőnk legyen az igazság törvénye, 
mert a gyöngeség haszontalan.”

a Bölcsesség könyve szerzője erősen hangsúlyozza az istentelen életfelfogás-
tól az erőszakig vezető utat. az erő alkalmazása az első és elkerülhetetlen 
következménye az élet materialista megalapozásának, amit az előző versek-
ben az istentelenek fogalmaztak meg. aki nem Istent helyezte létének kö-
zéppontjába, az elkerülhetetlenül az elnyomók oldalán találja magát. 

a szöveget alig titkolt irónia jellemzi: Izrael hagyományos hitének mér-
céje szerint az „igaz” nem lehet „szegény”; úgy tűnik, itt az istentelenek 
olyan szövegeket gúnyolnak ki, mint Zsolt 12,5; 37,25; 92,13; 112,2–3; ez 8,12 
stb., amelyek azt hirdetik, hogy Isten megoltalmazza a szegényt és az igazat. 
Így az özvegyek és az öregek képviselik azoknak a személyeknek a csoport-
jait, akik különös isteni figyelemben részesülnek (vö. Iz 10,2; Zsolt 68,5–7; 
Kiv 22,21–27; mTörv 14,28–29; Sír 4,7–8 stb.). az Írások ismeretével kérke-
dő istentelenek szerint tehát minden, ami az Írásokban áll, hamis. az igaz 
igazsága ellenére „szegény”, és nincs ok a gyönge tiszteletére. Sőt, az egyet-
len törvény, amely ér valamit, az erő törvénye: „erőnk legyen – mondják – 
az igazság szabálya (görögül νόμος, „törvény”), mert a gyöngeség haszon-
talan” (11. vers). az erő (görögül ἰσχύς) pontosan a fizikai erőt, az erősza-
kot jelenti, amely ahhoz szükséges, hogy birtokba vegyék az örömükre szol-
gáló dolgokat: „meglehetősen nehéz igaz gazdagra lelni, mert vagy istente-
len vagy istentelennek örököse” (vö. Jeromos: epist. 150, q. 1). az ige (görö-
gül καταδυναστεύω) használata sem véletlen. olyan igéről van szó, amelyet 
a Septuaginta (lxx) a Kiv 1,13-ban használ (vö. még Kiv 21,17) a zsidók egyip-
tomi elnyomására vonatkozóan. olyan ige, amely jól illusztrál egy fentről le-
felé irányuló elnyomást, mely végül eltiporja a szegényt (vö. még Hab 1,4).

Világosan kirajzolódott tehát az első ok, amiért az igaz elnyomást szen-
ved: az egyetlen törvény, amely az ember számára a túlélést garantálja, az 
erő törvénye. mindenki mást, a gyöngéket megsemmisítik, ők haszontala-
nok. a görög ἄχρηστος kifejezés valami haszontalant jelöl, amelyet ki lehet 
dobni és el lehet taposni. már a prófétai irodalom többször elítélt hasonló, 
a hatalmasok körében mutatkozó magatartásokat. a modern szentírás-ma-
gyarázók rámutattak, hogy a Bölcsesség könyvének ezen verseit inspirálhat-
ták már Platónnál megjelenő hasonló témák is (különösen Gorgiasz 483d; 
Állam 2,361b–362a). egy bizonyos Kalliklésznek – a platóni Gorgiasz egyik 
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szereplőjének – a véleménye ugyanaz, mint a Bölcs 2 istenteleneinek: „úgy 
vélem, épp a természet mutatja, hogy úgy jogos, hogy a jobb arasson győzel-
met a rosszabb fölött, a hatalmasabb a gyöngébb fölött”.6 Szerzőnk maguk-
nak az istenteleneknek ajkára adva a szavakat, megragadja egy olyan alap-
nak a teljes súlyát, amelyből ma is gyöngék millióinak szenvedései fakad-
nak, akiket a Hatalom oltárán áldoztak fel, és akiket haszontalanként fél-
redobtak.

3.3. „Leselkedjünk az igazra, mert kényelmetlen számunkra!” (2,12–13)

„leselkedjünk az igazra, mert kényelmetlen számunkra, 
és ellenkezik tetteinkkel, 
szembesít minket törvényszegéseinkkel, 
és szemünkre veti neveltetésünk hiányait. 
azzal dicsekszik, hogy nála van Isten ismerete, 
és »Isten fiának« mondja magát.”

Szerzőnk arra törekszik, hogy az istentelenek pszichológiájának még inkább 
a mélyére ásson: az igazat elnyomják, de csak titokban. a brutalitást és erő-
szakot gyávaság kíséri. az istentelen így lesben álló vadállathoz válik ha-
sonlóvá: „leselkedni” éppen az, amit az oroszlán tesz zsákmányával (vö. Jón 
38,10; Zsolt 10,9). 

a 12. vers újabb kifejezett okot fogalmaz meg: az igazat elnyomják, mert 
azon túl, hogy „haszontalan”, még „kényelmetlen” is (δύσχρηστος, ami szó-
játékot alkot a korábbi ἄχρηστος kifejezéssel; a szerzőt itt Iz 3,10 szövege ins-
pirálhatta; vö. még Zsolt 9,30). 

ugyancsak a 12. vers azonnal meg is világítja, hogy miben áll ez a „ké-
nyelmetlenség”. nem olyan szegény elnyomásáról van szó, aki hallgat, aki 
immár beletörődött. az igaz, a hűséges izraelita, akiről ez a fejezet szól, 
olyan szegény, aki nem viseli el a hallgatást, sőt „szembesít minket törvény-
szegéseinkkel”, ami itt a mózesi Tórára vonatkozik, és „szemünkre veti ne-
veltetésünk (görögül παιδεία) hiányait”. a „neveltetésen” a szerző elsősor-
ban a bölcsességi „ismeretet” (héberül múszár) érti, amelyről többször szól-
tak Izrael bölcsei, és ami a jól nevelt embert jellemzi, az Úr félelmét (vö. 
Péld 1,2.7 stb.). az istentelenek tehát azok a hitehagyó zsidók, akik tudato-
san elfordultak a Törvénytől és Izrael életmódjától, de akik valójában még-
sem nyugodtak. olyan személynek pusztán a jelenléte, aki hűséges maradt, 

6 Vö. Giuseppe Scarpat: Sapienza, vol. 1., 152köv.
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az istentelenek számára az általuk választott életvitel leküzdhetetlen akadá-
lyává válik.

a 13. vers az istentelenek gyűlöletének újabb okát tárja fel, elővételezve a 
rákövetkező versek mondanivalóját: az igaz azzal dicsekszik, hogy Istennel 
közvetlen kapcsolatban van, hogy „ismeri” őt és egyenesen az ő „fia”.7 Kezd 
világossá válni, hogy a legmélyebb ok, amiért az istentelen az igaz elnyomá-
sára törekszik, épp az igaz által kinyilvánított hitben rejlik.

3.4. „Azt mondja, hogy Isten az ő Atyja” (2,14–16)

„Gondolataink vádlójává lett, 
már az is elviselhetetlen számunkra, ha csak látjuk őt, 
mert élete különbözik másokétól, 
és mások az ő ösvényei. 
Hamis pénznek tekint minket, 
kerüli útjainkat, mint a szennyet. 
Boldognak hirdeti az igazak végső sorsát, 
és azzal dicsekszik, hogy Isten az ő atyja.”

az igaz nemcsak szavaival jelent akadályt, hanem puszta jelenlétével is. 
azistentelenek számára az igaz a maga másokétól annyira különböző élet-
vitelével (itt az „út” és „ösvény” metaforájával megjelenítve) élő és állandó 
szemrehányássá válik gondolkodásukkal szemben; „már az is elviselhetet-
len számunkra, ha csak látjuk őt” (vö. 14–15. versek). a Bölcsesség könyve 
megpróbál továbbra is az erőszak mélyéig hatolni, amely erőszak gyakran a 
„mással” szembeni vak gyűlöletből fakad, azzal szembeni gyűlöletből, aki 
pusztán azáltal, hogy létezik, megakadályozza a gonoszt terve maradékta-
lan megvalósításában.

az istentelen felismeri, hogy az igaz számára ő „hamis pénz”; ez a 16. 
versben szereplő görög κίβδηλος szó jelentése. a Bölcs 15,9-ben ugyanez a ki-
fejezés a bálványokkal kapcsolatban jelenik meg, megerősítve így a „hamis” 
jelentést. az igaz tehát „hamis pénznek” tekinti az istentelent attól a pilla-
nattól kezdve, hogy az istentelen élete középpontjába azt a tökéletes „hamis-
ságot” állította, ami az Isten iránti bizalom kizárása. az igaz távol tartja ma-
gát az istentelentől, mint valami tisztátalan dologtól. a szöveg itt a tiszta-
ság tipikusan zsidó felfogására utal: minden olyan valóság tisztátalan, ami 
megakadályozza a kultuszban való részesedést. a bálványok által tisztáta-
lanná lett istentelent tehát el kell kerülni. az Ószövetségben gyakran for-

7 néhány szerző (vö. Giuseppe Scarpat) úgy véli, hogy a görög παῖς kifejezést itt inkább „szolgának” 
kell fordítani, nem pedig „fiúnak”. azonban a 16. és 18. versek megerősítik, hogy a szerző valóban is-
tengyermekségre gondol. 
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dul elő az igaz olyan kijelentése, mely szerint távol akarja magát tartani az 
istentelenektől (Zsolt 1,1; 26,4–5; 38,20; 139,22). a görög-római korban éppen 
ezen az alapon éri vád a zsidókat, hogy gyűlöletet táplálnak az egész embe-
riséggel szemben.

a szerző ezekben a versekben hangsúlyozza az istentelenek megbántott-
ságát és haragját, akik nem értik, hogy az igaz miért nem osztozik életvi-
telükben: „ezért csodálkoznak, hogy nem tartotok velük e pusztító áradat 
felé, és sértegetnek titeket” (1Pét 4,4). ugyanakkor kiemeli a hűséges izraeli-
ta büszkeségét, aki eltérő voltát, s ebből fakadóan felsőbbségét hirdeti a hi-
tehagyókkal szemben. a könyv egész harmadik része (Bölcs 11–19) nem győ-
zi hangsúlyozni – a Bölcs 5 nyomán – Istennek az istentelenek fölötti ítéle-
tének súlyosságát. Ügyelnünk kell arra, hogy ne ragadjunk le egy felszínes 
ítéletnél, ahol az igaz érdeme kivételesnek tűnhetne, Isten istentelenek fö-
lötti ítélete pedig túlságosan kegyetlennek: az utolsó, nagy hatású szó böl-
csünk szerint az Úr sokkal nagyobb irgalmát illeti (vö. pl. Bölcs 15,1köv., de 
különösen Bölcs 11,21–26).8

a 16. vers második része az igaz elnyomásának további okával egészül ki: 
„boldognak hirdeti az igazak végső sorsát, és azzal dicsekszik, hogy Isten az 
ő atyja”. éppen a Kr. e. 1. század végén a zsidóságon belül egyre inkább el-
terjed az igaz örök életének gondolata. az istentelenek életfelfogása meg-
gátolja őket ennek, a híveket lelkesítő új és mély reménynek az elfogadásá-
ban. az istentelenek számára az a leginkább elfogadhatatlan, hogy az igaz 
azzal dicsekszik, hogy Isten az ő atyja; a Bölcsesség könyve által használt 
 ἀλαζονεύομαι ige rendkívül negatív jelentést hordoz: az igazak azzal dicse-
kednek, hogy mennyei atyjuk van, aki a nehézségekben oltalmazza őket, de 
tévednek.

az Istent „atyának” hívni, amint az köztudott, nem túl gyakori az 
Ószövetségben, ahol az „atya” szó Istenre vonatkozóan csak mintegy tizenöt 
alkalommal jelenik meg, főleg Izrael népével kapcsolatban (mTörv 32,6; Iz 
63,16; 64,7; Jer 3,19; 31,9; mal 2,10; Tób 13,4). a királyra vonatkozó szövegektől 
(2Sám 7,14; 1Krón 17,13; 22,10; 28,6; Zsolt 2,7; 89,27) eltekintve csak a Sír 23,1.4 
és 51.10 versekben fordul egyén Istenhez „atyának és úrnak” szólítva őt. a 
Bölcsesség könyvének tanúsága egyike azon ritka példáknak, amikor a hel-
lenisztikus kori zsidóság ilyen értelemben használja a kifejezést, sőt, a Bölcs 

8 az Isten igazságossága / Isten irgalma dialektikája a hellenisztikus kor zsidóságának szövegeiben 
állandóan jelen van. a témával kapcsolatban lásd a következő izgalmas tanulmányt: Gabriele 
Boccaccini: Il medio giudaismo, marietti, Genova, 1993, különösen 77–79; luca mazzinghi: Notte 
di paura e di luce. Esegesi di sap 17,1–18,4, analecta Biblica 134., Pontificio Istituto Biblico, roma, 1995, 
264–267.
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14,3 szövege az „atya” kifejezésnek egyetemes jelentőséget tulajdonít, ami 
Sírák fia könyvének említett példájára nem jellemző (vö. még Bölcs 11,10). 
Istent „atyának” szólítani így vívmány jellegű, valami olyan új és örömte-
li felfedezés ízét hordozza, amelyről az igaz tudja, hogy elérte. azonban azt 
gondolni, hogy Isten törődhet azzal, hogy az ember őt „atyának” hívhassa, 
a gonoszok számára csak üres feltételezés. ez azt jelenti, hogy a hitehagyó és 
hűséges zsidók közötti ellentét elsősorban a hit talaján áll (vö. a 18. vers is). 
a gonosz élet annak a következménye, hogy elhagyták az „atyák Istenét, az 
irgalom urát” (Bölcs 9,1). az üldözés egyszerűen abból fakad, hogy az iga-
zak tanúságot tettek hitükről: „boldogok vagytok, amikor gyaláznak tite-
ket, üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miat-
tam” (mt 5,11–12).

3.5. „Lássuk tehát, igazak-e beszédei! Ha megöljük őt, Isten megsegíti.” (2,17–20)

„lássuk tehát, igazak-e beszédei, 
tegyük próbára, mi történik vele végül: 
ha az igaz valóban Isten fia, akkor ő segítségére jön majd, 
és megszabadítja ellenségei kezéből. 
Tegyük próbára szidalommal és kínzással, 
hogy megismerjük szelídségét, 
és kipróbáljuk állhatatosságát. 
Ítéljük őt gyalázatos halálra, 
mert – amint mondja – van, aki virrasszon fölötte.”

a gonoszok ez utóbbi kijelentéseinek tónusa minden idők szkeptikusá-
nak hangvétele, aki hasonlóan a kereszt alatt állókhoz (vö. Zsolt 22,9; mt 
27,39–43; vö. még Zsolt 3,3; 71,10–11) kigúnyolja a hívő Isten segítségébe ve-
tett bizalmát és várakozását az örök életre: a halál nyilvánvalóan mindennek 
a vége; az erő és az erőszak olyan valóságok, amitől semmiféle Isten nem tud 
megszabadítani, és senki sem tud annyira „igaz” lenni, hogy a rosszra, ami-
vel találkozik, ne reagáljon. nem létezik semmiféle istenség, amely az em-
ber fölött „virraszt”. Pontosabban a görög szöveg azt mondja, hogy nem lé-
tezik semmiféle isteni „látogatás” (ἐπισκοπή), amelyet az igaz a jövőre vár-
hatna (vö. Bölcs 3,13; 4,15).

„ami a leginkább meglepő, az az istentelenekben munkáló pszichológi-
ai mozzanatok leírása: sajnos, úgy tűnik, hogy a (szegény, gyönge) »igaz« a 
maga életével olyan gyalázatos mechanizmust szabadít fel, amely tartósan, 
előre látható és megszüntethetetlen történeti gyakorisággal jelen van min-
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den éghajlaton.”9 Ilyennek mondja az igazat? nézzük, hogy igaz-e ez! a go-
noszok valóban csak azt fogadják el, amit látnak és igazolni tudnak. az igaz 
valamiféleképpen kísérleti nyúllá válik, amelyen kipróbálhatják elméletei-
ket. az istentelen szerint az erőszak és a halál, amelyeknek az igazat aláve-
tik, az igaz tévedésének bizonyítékává válnak. az igaz szelídsége és állhata-
tossága semmit sem segítenek neki. az istentelenek magatartása az Istennel 
szembeni gúnyos provokációig fajul: tényleg azt hiszi, hogy igazán az aty-
ja! a Szentírás gazdag azokban a szövegekben, melyek arról a bizalomról ta-
núskodnak (vö. Zsolt 3; 4; 5; 7; Iz 50,7–9; dán 3,13–17 stb.), amely az istente-
lenek szerint nyilvánvalóan viszonzatlan. nem tudjuk, hogy ezeknek a ver-
seknek a szövege milyen konkrét történelmi körülményekre reflektál. Főleg 
hitehagyó zsidók által kezdeményezett, vallási alapon történő zsidóellenes 
üldözések nem kifejezetten jellemzik azt a kort, amikor a Bölcsesség könyve 
íródott. az istentelenek által halálra adott igaz tapasztalata azonban egye-
temes valóság. Sőt, mi több, a Bölcsesség könyve második fejezetének isten-
telenjei számára az igaz halála annak bizonyítékául szolgál, hogy Isten nem 
létezik.

4. Konklúzió: a gonoszok tervei a halálba vezetnek

a Bölcsesség könyve szerzője az istentelenek beszédének második részében 
lépésről lépésre vezet bennünket, hogy az őt ösztönző okokat keresve felfe-
dezzük annak a szándékait, aki hitét elhagyva üldözi azt, aki viszont hűsé-
ges maradt az atyák hagyományaihoz. az erőszak és a kényszer (10–11. ver-
sek) természetes következményei a materialista szemléletre alapozott élet-
nek, amely figyelmen kívül hagyja Istent és a létet az élvezetre ürügyet kí-
náló alkalommá redukálja. e célok eléréséhez félre kell még söpörni az utol-
só akadályt: azokat, akik mások, különösen a haszontalannak tekintett 
gyöngéket és legfőképpen az „igazat”. ő „kényelmetlen” nemcsak a gonosz-
szal szembeszálló magatartása (vö. 12–13. versek), hanem léte miatt, mivel a 
másokétól annyira eltérő életvitele okán az istentelenek számára élő szem-
rehányás (14–15. versek). az igaz Istenbe vetett bizalma a legnagyobb bot-
rány az istentelen számára: az igaz nem helyes erkölcsi magatartása miatt 
kényelmetlen, hanem dicséretre méltó hite miatt (16. vers); be kell bizonyí-
tani, hogy Isten nem létezik, mivel nem képes megszabadítani az igazat a 
haláltól (17–20. versek).

9  Giuseppe Scarpat: Sapienza, vol. 1., 158.
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az istentelenek beszédét a szerző ítélete keretezi, amely leginkább az 
1,16-ban és 2,21–24-ben fogalmazódik meg. mindkét szövegben feltűnik egy 
rendkívül fontos téma, a halál témája. ugyanez a téma igen hangsúlyosan 
van jelen az istentelenek egész érvelésében: az 1–5. versekben érvelésük kiin-
dulópontja az az állítás, hogy az életnek nincs értelme, mert a halál elkerül-
hetetlenül véget vet minden emberi önámításnak. a 17–20. versekben éppen 
az istentelenek által az igazzal szemben tervezett erőszakos halál kellene, 
hogy tervük és életről-halálról vallott felfogásuk érvényességének bizonyíté-
kává váljon: a halál után semmi nincs, legkevésbé egy olyan istenség, aki et-
től a haláltól meg tudna szabadítani (vö. különösen 1d vers).

a Bölcsesség könyve annak bizonyítására törekszik, hogy ennek épp az 
ellenkezője igaz. Sőt, a mások szenvedése árán szerzett életöröm görcsös ke-
resése valójában nem más, mint saját halálának hajszolása.

„az istentelenek azonban tetteikkel és szavaikkal magukhoz édesgetik [a halált], 
barátnőjüknek hiszik, emésztik magukat érte, 
szövetségre lépnek vele, 
mert méltók arra, hogy az ő pártjára álljanak.” (1,16)

ennek a versnek a nyelvezete szinte házassági szókincset idéz: az istentele-
nek olyanok, mint a halál szerelmesei, szinte betegei annak, amit el akarnak 
kerülni. ugyanakkor a szövegben kiforgatva jelenik meg a szövetség tipi-
kus nyelvezete: az egyetlen „szövetség”, amelyet az ember köthet, Istenhez 
köti, akinek Izrael a „pártjára” áll (mTörv 32,9; Zak 2,16; Sír 17,17). Istent el-
hagyva azonban nem lehet más a sorsa, mint a halál. a második fejezet vé-
gén visszatér ugyanaz a gondolat, megismételve a „párt, rész(esedés)” (görö-
gül μερίς) kifejezést, amely a Bölcsesség könyvében csak az 1,16, valamint a 
2,9.24 versekben tűnik fel.

„Így gondolták ők, de tévedtek, 
mert rosszindulatuk vakká tette őket; 
nem ismerik Isten titkait, 
nem remélik az irgalmasság bérét, 
és nem tekintenek a tiszta lelkek jutalmára. 
mivel Isten romolhatatlannak teremtette az embert, 
és saját természetének képére teremtette. 
a halál azonban a sátán irigysége miatt a világba lépett, 
megtapasztalják ezt azok, akik hozzá tartoznak.” (2,20–24)



a kényelmetlenséget jelentő igaz elnyomása (Bölcs 2,10–20) 81

e témánk szempontjából gazdag és fontos szövegből most csak egy olyan 
vonást emelünk ki, amely megfontolásaink összegzéséhez hasznos.10 az is-
tentelenek érvelése hamisnak bizonyul; a látszat, vagyis az a biztos tény, 
hogy úgy tűnik, a halál mindennek a vége, hamisnak bizonyul: a valóság 
az a romolhatatlanság (görögül ἀφθαρσία), amelyben az ember teremtetett 
(ez itt utalás a Ter 1,26köv. versekre), az örök élet, vagyis amire teremtve 
van. az istentelenek a halál pártjára állnak (24b vers), és a halál ahelyett, 
hogy érvelésük bizonyítéka lenne, bukásuk jele. ugyanis a fizikai halál az 
igaz számára átkelés egy új életre (vö. Bölcs 3,1köv.). az istentelenek számá-
ra az Istenben való hit elvesztése hasztalan törekvéssé válik, hogy elmene-
küljenek egy olyan halál elől, amelyhez már tartoznak. 

10 a Bölcs 2,24-hez lásd luca mazzinghi: Quale fondamento biblico per il „peccato originale”? 
un bilancio ermeneutico: l’antico Testamento, in Ignazio Sanna (a cura di): Questioni sul peccato 
originale, messaggero, Padova, 1996, 129–136.




