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BálVánY SZÜleTIK (BölcS 14,11–21 éS 15,7–13)*

A Bölcsesség könyve nagyon sajátos környezetben született: az alexandriai 
Egyiptomban a Kr. e. 1. század vége felé. A könyv rendkívül sürgető kérdésre 
válaszol: lehet-e élni zsidóként, a Törvényhez és Izrael Istenéhez hűségesen egy 
olyan világban, amelynek értékei látszólag szemben állnak a miénkkel? A helle-
nisztikus világ által felvetett súlyos kérdések egyike, amelyről a Bölcsesség köny-
vének szerzője beszél, éppen a bálványimádás. Valahányszor a Bölcsesség köny-
ve a görög kultúrával párbeszédbe bocsátkozik, a bálványimádással kapcso-
latban határozottan elutasító: a bálványimádás valójában minden rossz oka. 
Áttekintve két szakaszt kizárólag a bálványimádás kritikájának szentelt szöveg-
egységből (Bölcs 13–15), megkíséreljük megérteni az efféle kritika mélyen aktuális 
értékét, amely szerzőnk azon kísérlete mögött húzódik meg, hogy feltárja a bál-
ványimádás eredetét. Az értelem elárulása, pénz, hatalom, a dolgok feletti ural-
kodás vágya alkotják a bálványimádás alapját, amely egy teremtmény, az em-
ber karikatúrájához vezet, aki utánozni akarja Teremtőjét.

1. a bálványimádás kritikája a Bölcsesség könyvének keretében

a Bölcsesség könyvének harmadik része (11–19) reflektál a kivonulás esemé-
nyeire, amelyeket az egyiptomiak számára büntetésként, és ezzel egy időben 
az izraeliták számára szabadulásként értelmez. a témának szentelt hét anti-
tézis közé a Bölcsesség könyvének szerzője két fontos kitérőt illesztett: az el-
sőt (11,15–12,27) a filantrópia és az isteni mértékletesség témájának szenteli, a 
másodikat (13–15) a bálványimádás tömör kritikájának. e hosszú kitérőben 
találjuk a bennünket érdeklő részeket (14,11–21; 15,7–13), amelyek egy bál-
vány születésének témájára összpontosítanak; arra az eredetre, amely kap-
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csán a Bölcsesség könyve olyan történetet kínál számunkra, amely kulturá-
lis meghatározottsága mellett ma is érdekes és aktuális.

az isteni filantrópiára és Istennek az emberek bűneivel szemben gyako-
rolt mértékletességére vonatkozó kitérő a kánaániták bűnének nagyon ke-
mény értékelésével zárul, amely a szerző leírásában a bálványimádásban, fő-
leg pedig az állatkultuszban nyilvánul meg. Kifejezetten ezen a ponton szer-
zőnk gazdagon reflektál a bálványimádók magatartására a 13–15. fejezetek-
ben. a reflexió Isten minden teremtménye iránt megnyilvánuló, imént le-
írt jóságával ellentétpárban olvasandó. Hasonlóképpen a könyv első felében 
a gonoszok tervének bemutatása (Bölcs 2) ellentétben áll az igazak számára 
fenntartott örök üdvösség isteni tervével (Bölcs 3; 4). a kritika nagysága fel-
tárja, hogy mennyire fontos a Bölcsesség könyve számára a bálványimádás 
elítélése az alexandriai környezetben, amelyben a zsidó közösségnek meg 
kellett védenie saját hitét. ne felejtsük el, hogy a Bölcsesség könyve éppen 
az egyiptomi alexandriában íródott a Kr. e. 1. század vége felé egy jellegzete-
sen hellenisztikus vallási és kulturális környezetben.

a Bölcsesség könyvének 13–15. fejezetei a bálványimádás kritikájával fog-
lalkoznak egy érdekes tematikus előrehaladással: a kezdő szakaszban (13,1–
3) a figyelem egy filozófiai jellegű vallási formára irányul, de a filozófusok 
elleni kritika jobbára mérsékelt. a Bölcs 13,10–15,13 viszont egy hosszabb, a 
szoros értelemben vett bálványimádó kultuszokról szóló szövegegység. ez a 
szakasz a következő koncentrikus szerkezetet követi:

a – 13,10–19:  a bálvány születése.
B – 14,1–10:  az egyedüli szabadító Istenhez intézett megszólítás; utalás 

noé bárkájára.
c – 14,11–31:  központi rész; a bálványimádás eredete és következmé-

nye; erkölcsi romlás, amelyet 22 bűnös szokás leírásával 
(14,23–26) fejez ki. a bálványimádás radikális elítélése.

B’ – 15,1–6:  Isten újbóli megszólítása; utalás az aranyborjúra.
a’ – 15,7–13:  a bálványimádás ostobasága és új reflexió a bálvány születésére.

a szakasz szövegének elrendezésében kiemelkedik a középpontban álló szö-
vegegység (c): a bálványimádás eredete és elfajulása témájával, ami szem-
ben áll a belső kerettel (B – B’), amely Isten, népe számára szabadító jelenlé-
tére vonatkozik. a szerző kísérletet tesz egy racionálisabb reflexióra is a bál-
ványimádásról (a – a’). a kitérő utolsó része végül (15,14–19) az elítélésről 
szól anélkül, hogy a bálványimádás legrosszabb formájára, a zoolátriára, va-
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gyis az állatok kultuszára hivatkozna, amelyet nagy általánosságban gyako-
roltak egyiptomban.

a bálványimádásról szóló hosszú kitérő célja egyértelműnek látszik: a 
bálványimádás ellen irányuló összehangolt támadás hangsúlyozza az egyip-
tomiak büntetésének okát, ami egyike azoknak az alapvető témáknak, ame-
lyek a Bölcs 11–19 fejezeteit jellemző hét antitézis középpontjában állnak. az 
ilyen támadás ugyanakkor, ahogy már említettük, kísérlet arra, hogy meg-
győzze azokat az alexandriai zsidókat, akiket a bálványok kultusza min-
dennap megkísért. Szerzőnk szem előtt tartja azokat a bálványimádás elle-
ni támadásokat, amelyek máshol megjelennek a Szentírásban: lásd főleg a 
dekalógus szövegét a Kiv 20,3–5 versekben (mTörv 5,7–9), illetve a mTörv 
4,16–19 szövegét, de főleg az Iz 44,9–20; Jer 7,1–8,3; dán 14 prófétai szövege-
ket a Zsolt 113B (115) szövegén túl. ebben a három fejezetben (Bölcs 13–15) a 
Bölcsesség könyve kétségkívül a legterjedelmesebb és legtagoltabb reflexi-
ót kínálja számunkra, amely a Bibliában e témakörben fellelhető, összekap-
csolva, mint mindig, a könyv jellegzetes stílusa szerint, a bibliai és zsidó té-
mákat a hellenisztikus kultúra sajátos elemeivel, amelyek rendkívül idősze-
rűvé teszik a beszédet a könyv címzettjei, az alexandriai zsidók számára.1

2. Bölcs 14,11–21: bálvány születik

2.1. A szöveg fordítása

11 ezért a pogányok bálványai is ítélet alá esnek,
mert utálattá lettek Isten teremtményei közül, 
akadállyá az emberek lelkeinek, 
és kelepcévé a balgák lábának. 
12 mert a hűtlenség kezdete a bálványok készítésének gondolata,
kitalálásuk az élet romlottsága. 
13 nem kezdettől fogva léteztek, és nem is maradnak meg örökké.
14 az emberek hivalkodása által jöttek a világra,
hirtelen elmúlás vár rájuk. 
15az apa, akit nagyon korai gyász emésztett,
a tőle váratlanul elragadott fia képmását készítette, 
s azt, aki mint ember halt meg, most istenként tisztelte, 
és hozzátartozóit titkos szertartásokra és beavatási rítusokra kötelezte. 

1 a további információk végett a bálványimádásról szóló kitérő legjobb magyarázatát maurice 
Gilbert munkája nyújtja: La critique des dieux dans le Livre de la Sagesse (Sg 13–15), rome 1973. Szintén 
ettől a szerzőtől hasznos lehet a következő rövid cikk: la conoscenza di dio, in maurice Gilbert: La 
Sapienza di Salomone, vol. 2., roma 1995, 23–50.
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16 Idővel az istentelen szokás megszilárdult,
és törvényként megtartották, 
és uralkodók parancsára a szobrok kultusztárggyá lettek.  
17 akiket az emberek nem tudtak szemtől szemben tisztelni,
mivel távol laktak tőlük, 
azoknak alakját a távolból elképzelték, 
a királyról, akit tiszteltek, 
hű képet készítettek maguknak, 
hogy a távollevő előtt oly buzgósággal hódolhassanak, mintha jelen volna. 
18 Tiszteletük ápolására pedig a művész becsvágya
olyanokat is ösztönzött, akik azt nem ismerték. 
19 mert a művész, hogy az uralkodó kedvében járjon,
egész művészetét latba vetette, hogy minél szebben megmintázza. 
20 az alkotás szépségétől elragadott tömeg pedig
most már az imádás tárgyának tekintette, 
akit kevéssel azelőtt még csak emberként tiszteltek. 
21 ekként vált az emberi élet kelepcéjévé,
hogy az emberek valami szerencsétlenség  
vagy az uralkodó hatalmának rabszolgájaként 
a közölhetetlen nevet kőre és fára ruházták.

2.2. A bálványimádás, mint hűtlenség (Bölcs 14,11–14)

a bálványimádásról szóló kitérő, a Bölcs 14,11–31 hosszú szövegegység kö-
zéppontja egy rövid bevezető után (14,11–14) azzal foglalkozik, hogy leírja 
a bálványimádás eredetét (a bennünket érdeklő 14,15–21 szakasz), főleg pe-
dig, hogy kimutassa a katasztrofális erkölcsi következményeket (14,22–31).

a harcias polémia, amely megadja a teljes szövegegység stílusát (11. vers), 
Jeremiás egyik idézete nyomán halad (Jer 10,15); a bálványok feletti isteni íté-
let témája azonban közös téma a Szentírás könyveiben (lásd még Zak 13,2). 
e rövid szövegegység elején és végén (11a és 14b versek) kétszer utal bölcsünk 
az ítélet témájára, pontosabban arra a „látogatásra” (görögül ἐπισκοπή), 
amelyet Isten fenntart a bálványoknak, és azoknak, akik azokat követik. 
Isten jövőben meghirdetett látogatásának témája a Bölcsesség könyve jelleg-
zetes eszkatologikus vonásainak egyike. a Bölcs 2,20; 3,7.13 és 4,15 versekben 
a látogatás Istennek az igazak javára megvalósuló jövőbeli beavatkozása; eb-
ben a szövegben viszont, ahogy a 19,15-ben is, Isten ítélő közbeavatkozása je-
lenik meg, amely a gonoszságot ítéli el. a bálványok, a szerző nagyon vilá-
gos megfogalmazása szerint, emberi alkotások, amelyekre hirtelen elmúlás 
vár. mi több: a bálványok a teremtett világban utálatos dolgok (11. vers), va-
lamiképpen a teremtés fonákjai, ahogy később látni fogjuk.

az első versektől kezdve (14,11–12) a szöveg közvetlen kapcsolatot te-
remt a bálványimádás és az erkölcstelenség között, ahogy Pál apostol is tesz 
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később a róm 1,18–23 híres szövegében, amely minden bizonnyal éppen a 
Bölcsesség könyve említett szövegeinek befolyását tükrözi. a bálványimá-
dást a 14,12 úgy írja le, mint a „hűtlenség” (πορνεία – a kifejezés szó sze-
rint a „házasságtörést” vagy a „prostitúciót” jelöli) kezdetét; az egyértelmű-
en házasságra utaló nyelvezet számos prófétai szöveget felidéz (Jer 3,6–8; ez 
16,15–43; Óz 1,2; 4,11–19; stb.), ahol a bálványimádás Izraelnek az Isten irán-
ta érzett szeretete elárulásaként jelenik meg. Különösen a Bölcs 14,12 szövege 
sejteti: nem az erkölcstelenség a bálványimádás oka, hanem inkább fordít-
va. mindez rendkívül világos a Bölcs 14,22–31 szövegében. a 14,23–26 bűn-
lajstroma szuggesztív; jól kell azonban értenünk, hogy az efféle erkölcste-
lenség egyértelműen úgy tűnik fel, mint Isten érzékelése elvesztésének köz-
vetlen következménye (vö. 14,27b!).

a 13. vers kijelentése viszont, miszerint a bálványimádás nem kezdet-
től fogva létezik, csak később tűnt fel az emberiség történelmében, egyértel-
műen görög sablon, amely felidézi az euhémeroszi gondolatokat, amelyek 
ezidőtájt alexandriában közismertek voltak. Kr. e. 300 körül euhémerosz 
görög filozófus kifejtette később ünnepelt elméletét, amely szerint az iste-
nek eredetileg olyan kiemelkedő személyiségek voltak, akik csak később, ha-
láluk után váltak istenekké. az Ariszteász-levél, amelyet egy alexandriai zsi-
dó írt a Kr. e. 2. században, tanúsítja, hogy ismeri ezeket a gondolatokat, 
pontosan abban a részben, amely a bálványimádást támadja (vö. 134–137). 
Szerzőnk felhasználja a ma már számunkra elérhetetlen euhémeroszi forrá-
sokat, de egy egyértelműen zsidó szemlélet keretei között, ahogy azt a szá-
mos szentírási utalás igazolja. nem érdekli ugyanakkor a bálványimádás 
eredetének időbeli meghatározása, hogy „mikor” történt a régmúltban, sok-
kal inkább érdekli viszont a „hogyan”: a bálványimádás eredeténél az ember 
áll. a 14. vers hangsúlyozza, hogy a bálványok a gondolkodás hiányából fa-
kadóan, az emberek „üres véleményeinek” következtében léptek a világba.2 
Így a bálványimádás végső okát abban látja, hogy az ember nem tudta saját 
értelmét jobban használni; az értelemnek, ahogy szerzőnk a Bölcs 13,1–9-
ben állítja, az embereket inkább Isten helyes ismeretére kellene elvezetnie. 
az ember, aki többé már nem képes saját értelmét használni, egy haszonta-
lan, számára halandó istent alkot.

2 a görög szöveg κενοδοξία kifejezése jelölheti a hiábavalóságot vagy a feltételezést; itt főleg a megala-
pozatlan, hamis véleményekre vonatkozik.
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2.3. Az elhunyt fiú megistenülése (Bölcs 14,15–16a)

a 14,15–21 versekben szerzőnk ez esetben sem a bálványimádás eredetének 
mikorját, hanem inkább a hogyanját szándékozik kimutatni. a 15. vers meg-
kísérel magyarázatot adni a bálványok családi kultuszának eredetére, mint 
a halottkultusz egyik következményére, ami nagyon emberi igény, különö-
sen, amikor egy hirtelen elhunyt fiúról van szó. mire utal ez a szöveg? a sza-
kasz kulturális háttere bizonyosan görög, tükrözi a „heroizáció” gyakorlatát, 
amely által a hírneves ősök vagy azok, akik korai halállal hunytak el, beke-
rültek az isteni szférába, és „hősöknek”, félisteneknek vagy egyenesen meg-
istenült személyeknek tekintették őket. általánosságban fogalmazva úgy 
tűnik, hogy a szöveg az ősök családi kultuszaira vonatkozik, amelyek igen 
elterjedtek voltak a hellenisztikus korban, és amelyeket szerzőnk nyilvánva-
lóan bálványimádásnak érzett.

a kommentátorok régóta felvetették azt a kérdést, hogy a Bölcsesség 
könyvének e szakasza vajon nem tartalmaz-e pontosabb történelmi utaláso-
kat.3 Van, aki a „kanoposzi dekrétumra” gondolt, amellyel III. Ptolemaiosz 
elrendelte, hogy istennek kijáró tisztelettel illessék elhunyt lányát, Berenikét. 
Van, aki (talán helyesebben) a dionüszoszi misztériumvallásokra gondolt, 
amelyekben az apa fájdalmát ünnepelték fia, dionüszosz halála miatt. a 
szöveg misztériumokra és a beavatásokra tett utalása éppen ilyen jellegű rí-
tusokra enged következtetni. mindenesetre bölcsünk azt akarja hangsúlyoz-
ni, hogy a bálványimádás eredeténél a halál misztériumának meg nem ér-
tése áll. a fiú halála, amely minden tragikus halál emblémája, immár nem 
a más életbe vetett remény lehetősége, mint az igazak számára a Bölcs 3,1–9 
részben, hanem ösztönzés, hogy olyan halottkultuszban keressenek mene-
déket, amely áltatja a szenvedő embert és végső soron a halált bálványozza.

2.4. Az uralkodók kultusza (14,16a–20)

a 14,16–20, bálványimádásról szóló versek az uralkodóknak fenntartott kul-
tuszhoz kapcsolódnak: a királynak kijáró tisztelet elkerülhetetlenül az ural-
kodó bálványkultuszába torkollik. egyiptom jól ismerte az a ptolemaioszi 
egyeduralomnak kijáró isteni tiszteletadást. Sokkal valószínűbb azonban, 
bár a szöveg bizonytalan, hogy itt éppen az octavianus augustusszal elkez-
dődött római császár istenítésére és kultuszára történik utalás. Valójában ez 

3 a különböző vélemények áttekintését lásd m. Gilbert: La critique, 146–157 és d. Winston: The 
Wisdom of Solomon, new York 1979, 273–277. egyszerűbb, ha csupán egy példára gondolunk, ahogy 
a kommentárban magyaráztam. ezt a véleményt képviseli G. Scarpat is (Sapienza, vol. 3., Brescia 
1999), 101–102.), figyelmen kívül hagyva a korábbi véleményeket.
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az a kor, amelyben megszületik a Bölcsesség könyve. e versek szövege átko-
kat szór egy dekrétumokkal szabályozott (16b vers) hivatalos kultusz ellen, 
ami egy uralkodóhoz kapcsolódik, aki még egyértelműen életben van, de 
távol lakik (vö. 17. vers vége). mindez sokkal érthetőbb, ha a római császár-
ról van szó, és néhányszor különböző helyi tisztviselőkről, akiknek gyakran 
a császárhoz hasonlóan hízelegtek. Ismert, hogy a zsidóság és az őskeresz-
ténység is hosszasan harcolt a hatalom és képviselői bálványozásával.

az uralkodónak való hízelgés (18. vers) arra késztette az embereket, hogy 
Istennek tekintsék (19–20. vers), aki valójában csupán ember. ez a téma 
csakugyan jelen van már a Szentírásban. elég felidéznünk azt az elbeszélést, 
ahol dániel visszautasítja, hogy leboruljon nabukodonozor szobra előtt 
(dán 3). a Bölcsesség könyvének szakaszából nem hiányzik a művészet le-
becsülésének, mint a valóság gyatra és félrevezető utánzásának szemlélete. 
a dekalógus tiltásai alapján (Kiv 20,4–5; mTörv 5,8–9) a kép végzetesen bál-
ványimádásra vezethet (Bölcs 14,19–20). Szövegünk hangneme ugyanakkor 
retorikus, és a hangsúly nem annyira a művészet elítélésére, hanem inkább 
az aktuális uralkodó istenítésének a veszélyére helyeződik, arra a veszélyre, 
amelytől még a mai keresztények sem szabadok!

2.5. A bálványok neve és Isten neve (14,21)

a 21. vers összefoglalja a 15–20. versekben tett megjegyzéseket és az egész 
szövegegységet ünnepélyes hangnemben zárja: az emberek által elszenve-
dett sorscsapás, mint például egy fiú hirtelen halála miatti fájdalom (15. 
vers) vagy az uralkodók hatalma előtti hajbókolás (16b–20. versek) hozzájá-
rultak a bálványimádás megteremtéséhez. a bálványimádás kelepcévé vált 
az emberek számára, mert végül eltávolította őket az igaz Istentől. az ed-
dig tárgyalt téma hirtelen kibővítésével szerzőnk a maga teljességében mu-
tatja be a bálványimádást, ahogy a teremtett valóságra alkalmazta a „közöl-
hetetlen nevet”. a Bölcsesség könyvének szerzője itt az egész Bibliát tekint-
ve egyedülálló kifejezést használ, amelyet valószínűleg az Iz 42,8 szövege ih-
letett. a „közölhetetlen név” az, amelyet Isten kinyilatkoztat mózesnek a 
Kiv 3,14 híres szövegében (erre utal a bálványimádásról szóló kitérő kezde-
te a Bölcs 13,1–3-ban), a zsidó JHVH kifejezés,az alexandriai görög nyelv jel-
legzetes szóhasználatban adonáj. Vagyis az az „Úr”, akit a Bölcsesség köny-
ve állandóan emleget, különösen a könyv harmadik részében (vö. főleg 9,1; 
10,20; 12,2; 16,12.26; 19,22). Isten nevének felidézésével a Bölcsesség könyve 
nem mágikus cselekedetet művel, hanem emlékezetbe idézi annak az Úrnak 
a jelenlétét, aki mindig népe mellett állt, főleg a kivonulás útján. ő az élő 
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Isten, aki jelen van népe között, képes megszabadítani az embereket, akik 
„lecserélik” a valóságot a halállal és az értéktelenséggel és képtelenek szaba-
dulást adni.

3. a bálványimádás balgasága (15,7–13)

3.1. A szöveg fordítása és szerkezete

7 Íme, a fazekas azon fárad, hogy az agyagot gyúrással képlékennyé tegye,
és sok mindent formáz belőle használatunkra. 
de ugyanabból az agyagból olyan edényeket is formál, 
amelyek tisztes célul szolgálnak, 
és olyanokat is, amelyek az ellenkező célra valók, 
mind ugyanolyan módon. 
Hogy mire használják az edényt, 
a fazekas dolga azt eldönteni. 
8 és így rosszra fecsérelt fáradsággal ugyanabból az agyagból hiábavaló istent formál,
aki nem sokkal előbb maga is földből lett, 
és rövid idő múltán oda tér vissza, ahonnét vétetett, 
amikor majd visszakövetelik tőle a kölcsönbe kapott életet. 
9 de nem gondol vele, hogy hamarosan elmúlik,
sem azzal, hogy rövid az élete.  
Inkább versenyre kel az arany- és ezüstművesekkel, 
utánozza az ércöntőt, 
és nagyra van azzal, hogy hamis bálványokat formál. 
10 Hamu a szíve, pornál hitványabb a reménye,
és az élete értéktelenebb az agyagnál, 
11 mert nem ismeri azt, aki alkotta
és aki tevékeny lelket lehelt bele, 
és eleven szellemet lehelt bele. 
12 ehelyett azt hiszi, hogy létünk csak játék, 
életünk meg hasznot hajtó vásár. 
mert – azt mondja – mindenünnen, még a rosszból is hasznot kell húzni. 
13 az ilyen mindenkinél jobban tudja, hogy vétkezik,
amikor a föld agyagából egyszerre törékeny edényeket és bálványokat csinál.

a második szöveg, amellyel foglalkozunk a Bölcs 15,7–13, amely, ahogy a 
Bölcs 13–15 általános szerkezetét bemutattuk, a bálványimádás kritikájának 
szentelt központi szövegegység végén található. Bár szövegünk a bálvány-
imádás oktalanságának témájára összpontosít, alkalmas arra, hogy a szer-
ző további reflexióit összegyűjtsük a bálványimádás eredetéről, mindazok 
után, hogy tanulmányoztuk a Bölcs 14,11–21 szakaszát.
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a szakasz irodalmi egységét a fazekas témája biztosítja, aki agyagból ké-
szít bálványszobrot; ezzel kapcsolatban lásd néhány kulcskifejezés ismétlő-
dését: a „megformáz” ige (πλάσσει, 7b; 8a; 9e versek), a „föld” (γῆν, γεώδους, 
7a és 13b versek), és a σκεύη főnév („edény”, 7d; 13b versek). a bálványt gyár-
tó fazekas példázata megvilágítja az ember vágyát, aki „démiurgoszt” ját-
szik (13b). Idézzük fel rögtön, hogy a démiurgosz kifejezés Platónt juttatja 
eszünkbe. Platóni nézőpontból a démiurgosz olyan fajta köztes „isten”, aki 
preegzisztens ideákból kiindulva „formázza meg” a világot. Felhasználva 
ezt a kifejezést, a Bölcsesség könyve erős iróniával azt szeretné kiemelni, 
hogy a bálványimádás csupán Isten teremtő tevékenységének karikatúrája.

3.2. A fazekas tevékenysége (15,7–9)

a 7–9. versek leírják a fazekas tevékenységét. a fazekas motívuma, az iste-
ni cselekvésre alkalmazva, klasszikus bibliai téma (vö. Jer 18,2–4; róm 9,20). 
a 8. verssel szerzőnk a Ter 3,19-ben található híres képanyagra utal: a föld-
ből való ember azt az Istent szeretné utánozni, aki őt magát a földből terem-
tette. a bálványimádás eredetét ezért úgy kell tekintenünk, mint a Teremtő 
és a teremtmény közötti kapcsolat teljes eltorzítását. a bálványimádás Isten 
teremtő tevékenységének karikatúrája. a fazekas nem veszi számításba, 
hogy amit alkot, az soha nem lehet „Isten”. ugyanakkor az egyértelmű bib-
likus háttér mögött a szöveg valószínűleg népszerű elbeszélésekre utal, mint 
például a Hérodotosztól áthagyományozott elbeszélések, amelyek az érték-
telen bálványok készítésével kapcsolatosak.4 a bibliai perspektíví ebben az 
esetben is összekapcsolódik a görög világ jellegzetes bemutatásával, és ez 
jobban érthető a Bölcsesség könyve címzettjei számára.

a 8. verset záró kifejezés, „az élet (ψυχή), amely neki kölcsönbe adatott”, 
a Ter 2,7 ismert szövegének az újraértelmezése. a Bölcsesség könyvében a 
ψυχή, a lélek az ember életét is jelöli. a kifejezést nem lehet pontosan meg-
határozni. a ψυχή valójában minden élőlény életelve, ugyanakkor az em-
ber személyének énjét is jelöli; az, ami a halál után továbbél. ez az elgon-
dolás az ember egységes, héber felfogása és a testtől elválasztott lélek gö-
rög elképzelése között húzódik meg. a 8. versben kifejezett gondolat valójá-
ban összhangban áll a Héber Biblia szövegeivel, ahogy – más szavakkal – ki-
fejezi a Préd 12,7: az ember életereje valami olyasmi, ami az Istentől jön (is-
mét Ter 2,7), és ami a végén visszatér hozzá. az a bálványimádó, aki ezt 

4 A görög-perzsa háború (2,172) című munkáról van szó, ahol egy nem előkelő családból származó fára-
óról, amasziszról olvashatunk, aki egy bálványszobrot készíttetett, hogy a népet a fáraó tiszteletére 
ösztönözze (vö. Gilbert: La critique, 205).
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az Istentől származó élő függést nem ismeri el. az ember felelős az életért, 
amit Istentől kapott (lk 12,20, ahol ugyanaz az ἀπαιτέω, „visszakér” ige for-
dul elő). ugyanez a téma jelenik meg a Bölcs 15,16-ban, az egyiptomi állat-
kultusznak szentelt polémia keretében.

a 8. vers jellegzetes bibliai alapokon áll, ugyanakkor feldolgozza a klasz-
szikus világ gyakori témáit is, ahol a rövid és az istenektől, vagy még gyak-
rabban a Sorstól az embernek kölcsönbe adott élet gondolata megszokott 
vigasztaló motívum: „nem kell zokon venni, ha az istenek azt kérik tőlünk, 
amit kölcsönbe adtak nekünk egy rövid időre”.5 Így a szöveg ebben az eset-
ben is érthetőbbé válik a görög kultúrától átitatott alexandriai zsidók szá-
mára, akik a Bölcsesség könyvének címzettjei voltak.

Végül a 9. vers a bálványimádás további okáról is árulkodik: egy pszicho-
lógiai jellegű finom megállapítással a Bölcsesség könyve megjegyzi, hogy a 
fazekas rivalizálni szeretne a jelentősebb művészekkel, hogy hasznát lássa 
alkotásának. Siker és pénz minden mögött, még a bálványszobrok feltalálá-
sa mögött is, a végső eredmény azonban a semmi, egy „hiábavaló isten”, egy 
„agyagnál is értéktelenebb” remény.

3.3. A bálványimádás elítélése (15,10–13)

a 15,10–13 versekben szerzőnk áttér a bálványimádó fazekas elítélésére, ami 
a 10. versben kétségkívül durva, sőt megvető stílusban tűnt fel. a 10. vers 
az Iz 44,20-ból vett idézettel kezdődik, amelynek szövegkörnyezete hasonló 
a miénkhez. e szöveg fényében a bálványimádás Istennek népe javára való 
cselekvése tagadásaként jelenik meg.

a 11. vers, amely megismétli a Ter 2,7 gondolatát, azért is érdekes, hogy 
megértsük szerzőnk elképzeléseit az ember természetéről.6 a fazekas nem 
fogja fel, „nem ismeri azt, aki alkotta”, vagyis hogy Isten formálta, ahogy a 
Teremtés könyvének beszámolójában olvassuk. a következő mondat, amely 
még mindig arra az Istenre vonatkozik, aki „tevékeny lelket (ψυχὴν ἐνερ-
γοῦσαν) és eleven szellemet (πνεῦμα ζωτικόν) lehelt bele”, a bibliai elbeszé-
lés szövegéből származik és részben görög modelleket követ. a két itt hasz-
nálatos kifejezés, a lélek és a szellem minden bizonnyal szinonimák, és in-
kább az emberi lélek két különböző tevékenységére utalnak: „a tevékeny lé-

5 Plutarkhosz: Cons. ad Apoll. 116a. Vö. Gilbert: La critique, 211–213. a görög-római világ kapcsán 
lásd J. Vilchez megjegyzéseit (Sapienza, roma 1990, 464) és a 81. lábjegyzetben említett szövegeket. 
Továbbá Scarpat: Sapienza, vol. 3., 160.

6 ennek kapcsán lásd m. Gilbert: la procreazione, in La Sapienza di Salomone, vol. 2., roma 1995, 
78–80.
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lek” kifejezés az ember morális tevékenységének forrásaként tekinti a lelket, 
míg az „eleven szellem” úgy tekint a lélekre, mint az élet forrására, amely 
Istentől jön. mindenesetre kizárt a lelkek preegzisztenciájának bármilyen 
formája: szerzőnk úgy tekinti a lelket, mint az élet – magától Istentől jövő – 
leheletét, amelyet azért lehelt a testbe, hogy azt élővé tegye. ez a lélek az er-
kölcsi élet forrása az ember számára.

a bálványimádó fazekas vádolása a 12. versben teljesedik ki. Számára 
az élet egy paignion, gyerekjáték, egy bohózat, mint ahogy a haldok-
ló octavianus augustus mondta Suetonius tudósítása szerint (Aug. 99,1): 
„Játékunk (παίγνιον) hogyha tetszett, hát tapsoljatok!” (Kis Ferencné fordí-
tása). a kifejezés valószínűleg utalás Platón ismert gondolatára: „mi, élőlé-
nyek, valamennyien isten alkotta bábok (παίγνιον) vagyunk, akár csak já-
tékszerül az istenek számára.” (Törvények, I, 644d; Bolonyai Gábor fordítá-
sa) Platón szerint alkalmazkodnunk kell ehhez a helyzethez (Törvények, VII, 
803c). az életről való negatív meggyőződések visszhangja minden bizonnyal 
tükröződik szövegünkben. a bálványimádás egyik okát tehát abban kell lát-
nunk, hogy az élet értelmével kapcsolatban elveszett minden reménység, 
ahogy ezt az istentelenek programbeszédükben kifejezik, a Bölcsesség köny-
vének elején (vö. Bölcs 2,1–10).

az élet nem csupán játék, hanem (és talán sokkal inkább) jövedelmi le-
hetőség, akárcsak egy vásár (πανγυρίσμων). az egyes kommentárok számos 
érdekes szöveget hoznak, amire utalunk: „az élet egy bohózat (παίγνιον), 
ámítás, vásár (πανήγυρις).”, egyetlen példaként így fejezi ki a görög asztro-
lógus, Vettius Valens a Kr. e. 2. sz. körül (Kroll 246,1). mindezen képek te-
hát klasszikusak, ahogyan a vers végén kifejezett cinikus alapelv is: minden-
ből, még a rosszból is hasznot kell húzni! Juvenalis, latin költő a fejére olvas-
sa a kor szülőinek, hogy saját gyermekeiket ezt ismételgetve nevelik: „lucri 
bonus est odor ex re qualibet”, jó illata van a nyereségnek, bárhonnan jöj-
jön is.7 egy másik okát találjuk tehát a bálványimádásnak abban a leírás-
ban, amelyben bölcsünk rendkívül modernként tűnik fel: a nyereséghajhá-
szás az, ami az embert bálványszobrok készítésére készteti, amelyek azután 

7 Több más, érdekes példához lásd m. Gilbert: La critique, 214–216. Suetonius megemlékezik a 
„vespasianusokra” kivetett adókról, mint „pecunia non olet!” (Div. Vesp., 23,3). Vespasianusról írja: 
„Fia, Titus egyszer szemrehányást tett neki, amiért kieszelte a vizeletadót. Vespasianus erre az orra 
alá dugta az első befizetésből származó pénzt, és megkérdezte, bántja-e a szaga. Titus azt mondta, 
nem; mire ő közölte, hogy ez bizony a vizeletből való.” (Kiss Ferencné fordítása) (A fordító megjegyzé-
se: mivel a vizelet ammóniát tartalmazott, amelyet a gyapjú tisztításához használtak, Vespasianus 
megadóztatta a gyapjúkallózókat, akik ebből a célból bérelték és üzemeltették a nyilvános illemhe-
lyeket.) lásd még: J. Vilchez lindez: Sapienza, 467.
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lehetővé teszik számára, hogy efféle célokat hajszoljon és igazolja saját bir-
toklás- és pénzvágyát.

a bálványimádó fazekas, aki a kis démiurgosz szerepében tündököl (lásd 
fentebb, 13. vers), így az Isten nélküli ember szimbólumává válik, aki számá-
ra a saját érdeke hajszolása a legfontosabb dolog, aki azonban mégsem tud-
ja földi anyagának megadni a „formát” (vö. Bölcs 11,17) és az éltető lelket (vö. 
Bölcs 15,8.16), amelyet Isten adott az embernek. Szerzőnk számára az isten-
ség e gyámoltalan utánzásában áll a bálványimádás igazi drámája. az em-
ber nagysága viszont csak Istentől származik (vö. az utalás az élet ajándéká-
ra a 15,11-ben). az Isten nélküli ember reménye „a földnél is értéktelenebb”. 
az ilyen ember még annál is mélyebbre süllyedt, mint az az anyag, amire lé-
tét szerette volna alapozni.

Záró következtetések

az Ószövetségben nincs még egy, a bálványimádásról szóló ilyen hosszú és 
részletes szakasz, mint a most vizsgált rész. a Bölcsesség könyvének kiindu-
lási pontja ismét a Szentírás. a bálványokkal szembeni polémia alapja min-
denekelőtt a dekalógus szövegei (Kiv 20,3–5; illetve: mTörv 4,16–19) és szá-
mos más, főleg prófétai szöveg, ahogy módunkban állt megjegyezni a ma-
gyarázat során. ugyanakkor mindezt a bibliai anyagot szerzőnk újraolvas-
ta és a hellenisztikus filozófia, valamint kultúra fényébe állította, s így tet-
te időszerűvé az alexandriai zsidók számára. Ha tehát egyrészről polémia, 
méghozzá nagyon kemény polémia a bálványimádás ellen, mint például az 
egyiptomi zoolátria esetében (15,14–19), másrészről viszont a görög világból 
származó fogalmak elvetése nem teljes és nem áll vitán felül. az értelem he-
lyes használata biztosan eltávolítja az embert a bálványimádás veszélyétől.

egy másik téma, amely erőteljesen kiemelkedik a fejezetekből, az a szer-
zőben gyökeret verte meggyőződés, hogy a világ jó és szép is (vö. 13,7; 14,3.7). 
a bálványimádás így a teremtés értelmének elferdítése: a bálványok magá-
nak a teremtett világnak szégyenévé lettek (14,11). a teremtmény bálvánnyá 
lett, elfoglalja a Teremtő helyét (vö. Bölcs 15,7–13), és a bálványimádás saját 
mértéke szerint készít magának istent (15,16). a bálványimádás következ-
ménye az erkölcstelenség és az igazságtalanság (14,11–31). a szerző hivatko-
zik művének első részére, ahol már kezdettől fogva megvilágította a terem-
tett világ jóságának témáját (1,13–15) és az istentelenek jogtalanságát, akik 
azt nem értik (Bölcs 2; 5).

az olvasó ráébredhet ezeknek a reflexióknak a modernségére: a bálvány-
imádás gyökerénél az az illúzió áll, hogy uralhatjuk a valóságot és tárgyia-
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síthatjuk a teremtményeket, hogy tetszés szerint a magunk javára hasznosít-
suk őket. emiatt érthető, hogy a bálványimádás okai között van a nyereség-
vágy, főleg pedig a hatalom kísértése, amelyek még ma is a legerősebb bál-
ványok, még a keresztény közösségen belül is. ennek kapcsán a Bölcsesség 
könyvének szövege kétségkívül rendkívül egyértelmű: a bálványok számára, 
és azok számára, akik azokat alkották és követik, nincs remény.

a bálványimádás okai között ne feledkezzünk meg a fájdalom tapasz-
talatáról (14,15–16a): az élet gyakran leküzdhetetlen problémáival szemben 
az embert megkísérti a gondolat, hogy egy mesterkélt valóságba menekül-
jön, és hogy még a vallást is eszközzé tegye, hogy könnyű válaszokat találjon 
megoldhatatlan drámákra. ez az oka, amiért a Bölcsesség könyve szembeál-
lítja a bálványimádást a Biblia Istenének, az üdvözítő Úristennek és az atyák 
teremtő Istenének kinyilatkoztatásával. módunkban állt szemlélni, hogy fő-
leg a Bölcs 15,7–13 esetében, a Bölcsesség könyve alapul veszi a Ter 1–3 terem-
tő Istenének alakját, aki azonban a kivonulás üdvözítő Istene is (vö. 14,21). 
elkerülni a bálványimádást csak akkor lehetséges, ha ismét jól megalapozott 
kapcsolatba kerülünk az Istennel, aki jelen van a teremtett világban és Izrael 
történelmében. Valóban lehetséges lesz, hogy az ember elhagyja a bálvány-
imádást és megtérjen ehhez az Istenhez? a remény jól megalapozott, nem 
feltétlenül az ember lehetőségein múlik, sokkal inkább Istenen, akit szer-
zőnk elénk állít: a gondviselő atyán (14,1–10), akit a görög filozófusok keres-
tek, anélkül azonban, hogy megtalálták volna őt. Ismerni ezt a bűnbocsá-
natban gazdag Istent, aki tevékeny népe történelmében és egyúttal a terem-
tett világban, maga a halhatatlanság gyökere. ezt fejezi ki a 15. fejezet kezde-
te is (Bölcs 15,1–6), amely ellentétbe állítja a bálványimádók tevékenységét 
Isten irgalmasságával és türelmével:

1 Te pedig, Istenünk, jó vagy és hűséges8,
türelmes vagy, és irgalommal kormányozod a mindenséget! 
2 még ha vétünk is, tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat,
de nem vétünk többé, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk! 
3 mert téged megismerni: tökéletes igazságosság,
és tudni hatalmadról, gyökere a halhatatlanságnak. 
4 nem is ejtett minket tévedésbe az emberek gonosz mesterségének e találmánya,
sem az árnyékoló festés haszontalan munkája, 
a különféle színű faragott képmás, 
5 amelynek látása vágyat kelt a balgában,
úgyhogy megkívánja a holt kép élettelen alakját. 
6 akik készítik, akik szeretik, s akik tisztelik őket,
azok a rosszat kedvelik és ilyen reményekre méltók.

8 Vagy: „igaz”, „az igazságnak megfelelő”, eltérően a bálványoktól, akik hamis istenek.




