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TARTALOM: 1. A Krisztus-himnusz eredete; 1.1. A himnusz Pál előtti megfogalma
zására irányuló érvek; 1.2. A himnusz sémita eredetére irányuló érvek; 1.3. A Fii 2,6-11 
arám eredetijének feltárása; 2. A ROfxpTi szó biblikus jelentése; 2.1. A (Xoptpri a görög 
nyelvhasználatban; 2.2. A (toptpTi Oeot) a görögségben; 2.3. A (iopxpr| Oeot) az Ószövet
ségben és a zsidóságban; 2.4. A ROfxpTi az Újszövetségben; 2.5. Konklúzió; 3. A Pál 
előtti himnusz krisztológiája

„Mivelhogy sokan igyekezték el-rendelni a’ dolgoknak meg-beszéllését... tetszett 
nékem is” — kezdődik a Lukács evangélium Káldi György fordításában. Tanul
mányom témájára és annak kifejtésére nagyon jellemzőnek tartom ezt a monda
tot, hiszen valóban sokan és sokat publikáltak a Fii 2,6-11-el kapcsolatban, amely 
mind tudományos, mind esztétikai, mind pedig lelkiség! szempontból magával 
ragadó része az Újszövetségnek. E  tanulmány megkísérli röviden összefoglalni a 
témával kapcsolatos kutatást, hogy választ tudjon adni arra a kérdésre, hogy a Fii 
2,6-11 perikópa rendelkezik-e előtörténettel, és ha igen, a kánoni szövegből 
visszakövetkeztethetünk-e az eredeti arám nyelvű himnuszra.1

Megkíséreljük bebizonyítani a himnusz Pál előtti megfogalmazására irányuló 
érvek, valamint a sémita-jellegre utaló nyomok segítségével, hogy a himnusz ere
detileg arám nyelven fogalmazódott meg, és megpróbáljuk a rendelkezésre álló 
kánoni görög szövegből kiindulva megközelíteni az eredeti változatot. Ezután a 
himnusz értelmezésével foglalkozunk, hogy elmélyülhessünk a Pál előtti himnusz 
teológiai megértésében.

1 E  tanulmány alapjául BSTh dolgozatom anyaga szolgált, melyet 2002-ben nyújtottam be a 
PPKE IITK-n a Bibliai nyelvek tanszékére. A dolgozat Prof. Fodor György irányításával észült, 
akinek tanácsaiért ezúton mondok szíves köszönetét.
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Néhány technikai megjegyzés. A tanulmányban a héber, illetve arám és szír 
szavak pontozás nélkül szerepelnek, követve a tudományos normát. A görög 
szavakat görög kisbetűkkel hozzuk hangsúlyjelek nélkül, melyek csak a későbbi 
kor termékei, és ezért — véleményünk szerint — kellőképpen nem bizonyítható a 
pontos helyük, és sokszor csak vitára adhatnak okot.

1. A  K r is z t u s -h i m n u s z  e r e d e t e

o
A következőkben két lépésben megpróbáljuk igazolni, hogy a Fii 2,6-11 Krisztus- 
himnusza Pál előtt lett megfogalmazva, mégpedig arám nyelven. Harmadik lé
pésként pedig kísérletet teszünk feltárni az eredeti verzió szövegét.

0
1.1. A  himnusználelőtti megfogalmazására irányuló érvek

o
A. Fii 2,6-11 nyelvezetének eltérései a páli nyelvhasználattól
A Krisztus-himnusz nyelvezete tetemesen eltér a megszokott páli szóhasznála
tától. Emst Lohmeyer 7 jelentős eltérést mutat ki:2

1. A KEVOtű ige a Fii 2-n kívül a páli korpuszban mindössze 4 alkalommal fordul 
elő, ebből 3 esetben (Róm 4,14; 1 Kor 1,17; 2 Kor 9,3) passzív alakban áll, és 
az alany a mcmq, a OTCXDpoq és a KOOJ r̂ipa riptűv. Az egyeden olyan hely, 
ahol a Fii 2-höz hasonlóan aktív alakban áll, az 1 Kor 9,15: to Kaoxnpa pót) 
ODŐEtq KEVtűOEl. Ebben az esetben azonban negatív a jelentése.

2. A TOCTtEivotú ige páli előfordulása: 1 Kor 11,7; 12,21 (mindkét esetben Pálnak 
és a korintusi közösségnek a kapcsolatával kapcsolatban) és a Fii 4,12. Az Új
szövetség többi olyan helye, ahol előfordul ez az ige (pl. Mt 18,14; 23,12; Lk 
14,11; 18,14) ezt az alapgondolatot variálja: aki lealacsonyította magát, fel
emeltetett. A Fii 4,12-ben szereplő TCt7t£ivo(ű ige azonban más jelentést hor
doz: az Istennel való egyenlőséghez való nem ragaszkodással kerül összefüg
gésbe.

3. Az egész Újszövetségben csak a Fii 2,9-ben találkozunk a D7tEpu\|/o(ű igével.
4. A pop<pT| szintén egyedül itt fordul elő (2,6), valamint a nem autentikus Márk- 

záradékban (Mk 16,12).
5. A a%T|p<x-val a Fii 2,7-en kívül csak az 1 Kor 7,31-ben találkozunk: Ttapayei 

to axtipoc tód Koapou todtod, a jelentése azonban itt is eltérő.
6. Az ura 'Oecű Etvat és a to ovopa to oitEp 7tav ovopa fordulatokkal szintén 

csak itt találkozunk.
7. Pál sohasem használja máshol az EV tco ovopotTi tód Ipoou kifejezést, hanem 

csak az EV tco ovopcm tód IrtaoD XpuiTou vagy TÓD Kopioo-t (1 Kor 1,2.10; 
5,4; 6,11; Kol 3,14; 2 Tessz 1,12; 3,6). Az Újszövetség más helyein sem fordul 
elő, kivéve akkor, ha a közösség ellensége mondja (ApCsel 4,13; 5,40).

2 Lohmeyer, E., D«r Brief an die Phipipper, Göttingen 1974,91.
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Joachim Gnilka azonban rámutat arra, hogy önmagában nem sokat jelent a hapax 
legomenonok jelenléte, mivel a költői formára jellemző ünnepélyesség és kötött
ség magával hozza a ritkább szavak használatát.3 Pál egyébként rendkívül tehet
séges a költői nyelv használatában, így nagyon óvatosan kell bánnunk a pusztán 
szavak szintjén felfedezhető eltérésekkel. Gnilka elsősorban a citált kifejezések 
teológiai különbségére hívja fel a figyelmet Schweizer nyomán,4 és rámutat arra, 
hogy ezek Pál teológiájától jelentősen eltérő gondolkodásmódra utalnak:

1. A himnusz Krisztus Istennel való egyenlőségét hangsúlyozza, míg Pál teológi
ájában elsősorban a világfeletti Isten van kiemelve Krisztussal szemben.

2. Bár a Róm 5-ben Krisztus engedelmessége kiemelkedő szerepet játszik, azon
ban Pál sehol sem ábrázolja úgy Krisztust, mint öouÁ,oq-t.

3. A János evangéliumban jelenlévő felmagasztalás-teológia Pálnál egyáltalán 
nem mutatható ki. A t)\|/ocú igét Pál ezen kívül csak egyszer használja (2 Kor 
11,7), de egészen más jelentésben.

4. Az egész Corpus Paulinumban csak itt hallunk arról, hogy Isten megajándé
kozza Krisztust (o 9eoq... e%aptoaxo oum)).

5. A világ 3 részre osztásának (£7toDpocvuúv Kai enryeuüv Kát KaxaxOovtcov) 
sincs párhuzama a páli irodalomban.

A  kontextus problematikája
A himnusz kontextusa arra enged következtetni, hogy nem az adott összefüggés 
számára megalkotott mű.5 Ha azonban feltételezzük egy kész himnusz felvételét 
a levélbe, egy újabb nehézségbe ütközünk, mégpedig abba, hogy a 2,1-5 versek 
ügyesen előkészítik a 6-11 összefüggést, ám ez utóbbi hossza és ereje felrob
bantja kontextusának kereteit.

A Róm 15,3-ra illetve a 2 Kor 8,9-re való utalásra épülő, Pál előtti megfogal
mazás ellen irányuló érvelés nem állja meg a helyét,6 mivel ezen helyeken min
dössze kevéssé megformázott mondatok vannak.

A kontextus problematikája szintén azon véleményt erősíti, hogy a himnusz 
korábban, a levél megírása előtti időben került megfogalmazásra, és Pál már mint 
kész himnuszt közvetítette a filippieknek.

Teológiai érvek
Gnilka megállapítását követve7 ezeket tartjuk a legdöntőbb érveknek, hiszen egy 
szerző általában igen ritkán váltogatja teológiai gondolkodási struktúráját egy rö- 
videbb lélegzetvételű levélben.

3 GNILKA, J., DérPhiüpperbnef (HTK X /3), Freiburg: Herder 1968,131.
4 Vő. SCHWEIZER, E., Emiedrigung und Erhöbung bei Jesus und seinen Nachfolgem (AThANT 28), 

19622, 52, 224. jegyz.
5 Vő. GNILKA, Philipperbrief 132.
6 Vő. Pl. Furness.J.M., „The Authorship o f Phü 2, 6-11”, in ExpTIO  (1958/59), 240-243.
7 Vő. G nilka, Philipperbrief, 132.
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1. A aTaDpoq-teológia áthatja az egész himnuszt, ám míg Pál teológiájában a ke
reszt a feltámadással áll szemben, a himnusz szerzője számára a kereszt a le- 
alacsonyítás és felmagasztalás parabolájának a talppontja.

2. Megállapítható, hogy bár Pál számára Krisztusnak mint a világ urának gon
dolata nem idegen, azonban mégis elsősorban az Egyház ura elképzelés a 
hangsúlyos nála.

3. A páli eredetű himnusz-értelmezés óriási problematikája, hogy nem esik szó 
Krisztus halálával kapcsolatban, hogy halála Wtep T|p,CöV való halál, illetve 
nincs semmiféle kitekintés a megváltandó emberre, valamint hiányzik a kö
zösség gondolata is. Ezek mindegyike rendkívül fontos szerepet játszik Pál 
teológiájában, így teljességgel elgondolhatatlan, hogy Pál megfeledkezzen ró
luk.

Természetesen Pál nem elégszik meg azzal, hogy beemeli a himnuszt a levelébe, 
hanem sokkal alaposabban előkészíti a 2,6-11-et, amikor a 2,5 verssel megteremti 
a kapcsolatot és érvényt szerez a saját értelmezésének. A 2,5 ev Xptoxco It|ao'U- 
jával megmagyarázza, hogy a himnuszban dicsőített üdvtörténet a közösség szá
mára rendelt valóság. Az önmagát megalázó és halálig engedelmes, majd felma- 
gasztaltatott Krisztus kinyilatkoztatása a páli kontextusban nem gyengül, hanem 
inkább erősödik.

Mindezen érveket elegendőnek tartjuk ahhoz, hogy egyértelműen kimondhas
suk: a Fii 2,6-11 egy olyan Krisztus-himnusz, amelyet Pál már kész állapotában 
emelt bele a Filippi levélbe.

1.2. A  himnus^ sémita eredetére irányuló érvek

A kutatás nem állhat meg annál a kijelentésnél, hogy a Fii 2,6-11 Pál előtt lett 
megfogalmazva, foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy milyen nyelvi környezet
ben. A legtöbb kutató a sémita, ill. arám nyelvet részesíti előnyben. A himnusz 
sémita eredetére irányuló érvek jó összefoglalását adja R. P. Martin a Carmen 
Christi című művében:8

Elsőként említhetjük a participiumok használatát. A himnusz első felére jel
lemző „participiális-stílus” igen jól ismert sajátossága a sémita himnikus beszéd
nek: a participiumok által megőrződik a folyamatosság a gondolat és a cselek
mény között. Ezt a jellegzetességet nevezi Lohmeyer „balladaszerű 
hangnemnek”.9 Ezenfelül egyedül a sémita nyelvekben lehetséges a ragozott igét 
participiummal folytatni. Az Ószövetség számos helyén találkozunk ezzel a fajta 
szerkesztésmóddal, például: Ps 89, Salamon Ódái 19; 31; 33.10

8 MARTIN, R.P., Carmen Christi -  Phitippians ii. 5-11 in Etetni Interpretation and in the Setting ofEarfy 
Christian Worship, Cambridge 1967, 39-40.

9 LOHMEYER, E., Kyrios Jesus. Eine Untersnchung Phil 2,5-11, Hcidelbcrg 1928,10.
10 Ld. még NORDEN, E., Agnostos Theos. Untersuchungen gur Formgeschichte re/igiöser Re de, Ixipzig: 

Berlin 1913, 201k.
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A himnusz szerkezetére nem találunk görög nyelvi párhuzamot, sőt 
Lohmeyer véleménye szerint a £\)pe0£i<; ax; kifejezés nemhogy nem páli, de nem 
is görög.11

Lohmeyer igen fontos érvnek találja a himnusz 3-as elrendezését. 3 részből 
tevődik össze egy sor, 3 sorból egy versszak, és 6 versszakot különböztet meg. 
Az első 3 az Úr mennyei státusából az emberibe való leszállását, a szolgai mivol
tát, és végül a halál általi kiüresedését mondja el, és 3-as a kozmosz leírása is. 
Lohmeyer ezen érvelése nagy hatást keltő egészen addig, amíg figyelmesen meg 
nem vizsgáljuk. Akármennyire is biztos feltételezésekből indul ki, ezek is megkö
vetelik a bizonyítást. Például feltételezi az alvilágba való leszállást Jézus harmadik 
életszakaszában, de azon néhány megerősítő helyen, amelyet ő idéz (pl. Jel 18,21- 
24), a kettős és a hármas beosztás is megtalálható. Azonkívül a „Drei^eiligkeir Ig
nác himnuszában (Ef 19) nem meggyőzően sémita ősirat. Lohmeyernek ez a bib
liai textus elemzése során alkalmazott 3-as előfeltevése nagyon tisztán kijön a 
Márk-kommentárjában (Meyer Kommentár), valamint a szövegmagyarázataiban, 
például a Jel 1,18-hoz (Meyer Kommentár). Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a him
nusz szerkezeti sajátossága inkább a sémita gondolkodás függvénye.

Talán a legmeggyőzőbb érv egy arám ősszöveg feltételezésére az az egyszerű 
tény, hogy minden különösebb nehézség nélkül visszafordítható a görög szöveg 
arámra, még ha a fordításnál alkalmazott legmegfelelőbb fordulatok megtalálása 
nem könnyű feladat.

Az itt felsorolt érveket elegendőnek találjuk ahhoz, hogy tudományosan meg
alapozott hipotézisként fogadjuk el azt, hogy a Fii 2,6-11 nemcsak egy Pál előtti 
megfogalmazású liturgikus himnusz, hanem eredetileg arám nyelven született. A 
következőkben ezzel a hipotetikus eredeti himnusszal fogunk foglalkozni.

1.3. A  Fii 2,6-11 arám eredetijének feltárása 

Ralph P. Martin javaslata
Ralph Martin P.P. Levertoff segítségével12 Lohmeyer-re alapozva közöl egy le
hetséges visszafordítást,13 amely így magán hordozza a himnusz Lohmeyer-féle 
strukturálását:

’ n rrx xnbxn im onn6 (1)
xbbüb xin xb  xattím 

xnbxn xonsb ’ n rrx

ntöD3 nx Dtösm 7  no x b x7 (2)
xncű x n n m  x n m n

11 In Lohmeyer, Kyrios Jesus.
12 In CLARKÉ, W.K.L., New Testament Problems: Essays -  Reviews -  Interpretations, London: SPCK

1929,148.
13 MARTIN, Carmen Christi, 40-41.
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’nrrx xráxn xabm

rontás x tiro  j s  (3)
rDQT *730 ntÖEO8

íidtos xmob Konu

BO’bin xmoi (4) 
xnbx vám p-bu9 
KiTJO xnto V? am  
pnntö boa srran

jntin yotöm10 (5) 
lontrbs írón 

Kínm nnnbm símen során

’tű p ’b 'bm 11 (6) 
sm xin srrrá intő’ 

ttok snbsn sranöb

Martin megoldásának problémái
Az első és legfontosabb probléma, ami a Martin által javasolt arám szövegből 
felvetődik, az az, hogy mindhárom későbbi arám nyelvű verzió (a 5 nyugati szír 
fordítása és a két másik keleti szír dialektus, amelyet a kriszto-palesztin 
lekcionárium mutat be) mellékhatása egyszerre érződik a szöveg újraformálásán. 
Vajon milyen dialektusban lehet akkor ez az arám visszafordítás? Minden strófa 
rengeteg kérdést vet fel, melyeket P. Grelot-t követve14 ismertetünk:

[1. strófa] A popcpt) és m ól megfeleltetése helyes-e? Ugyanezt a szót használja a 
három  fent idézett változat a opouúpa fordítására is. Hogyan igazoljuk ezt a 
H'-suffixumot, ami hebraizmus? Hogyan igazoljuk az inn’X írásmódot? Hogyan 
igazolható, hogy a szöveg nyilvánvalóan nem tesz különbséget a participiu- 
m ok és a főnevek absolutus és emphaücus helyzete között. Hogyan igazol
ható a Kin xb, ami egyértelműen szíriacizmus? Melyik dialektushoz tartozik a 
szír KísJUiSk (phm) szó, amely anti-ariánus értelmezést jelöl, ahol az la a  és az 
icoq nincs megkülönböztetve.

[2. stró fa ] Miért kell megismételni az EKEVCúOEV igét? A szír változat a ,nv» (srq) 
szót használja, a kriszto-palesztin pedig az ( ’dq) és (rwqn) szavakat. 
H onnan jön az n x  partikula, ami hebraizmus. A e o c d to v  visszaható névmást 
vajon a szír miaj-vel (npsli) vagy a kriszto-palesztin cnsiii^-vel (grmh) kell for
dítani? Mit gondoljunk a opotcopa és a XObü kapcsolatáról?

[3. strófa] Miért tűnik el a gyakorlatban a axnpa szó? Hogyan magyarázzuk a 
boti használatát, egyszerű vagy intenzív formájában, és párosítását egy máso
dik ron  igével, amelyet hiába keresünk a szótárakban (nfká  vagy makk?). Me
lyik dialektushoz tartozik ez a késői helyesírási forma, hogy XráD? Miért al-

14 In  G relo t , P., „D eux notes ctritiques sur Philippiens 2,6-11”, in Bib 54 (1973), 176-186.
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kalmazza Martin a késői szír {‘dm) formát? A keresztre használt főnév
(re'n.V .̂ [cljb ]) a kriszto-palesztin fordításból jön.

[4. strófa] Hogyan igazolható a rQ3 afelja a \)TC£pu\|/a>aev fordítására, amihez 
különös módon kapcsolódik egy ’H szuffixum? Miért teszi hozzá a különös 
írásmódú xm o szót? És miért alkalmazza újra Martin a passzív participiumot 
a görög U7tep szócska fordítására? Miért ez a furcsa j’notű többesszám, amikor 
pedig a görög megfelelője egyes számban van.

[5. strófa] A tva szó fordítása vitatható. De a bD általában az őt kísérő főnév 
status absolutusát vonzza. A folytatásban a NiniCl nnnbl javítást igényelne, 
hogy nyelvtanilag helyes legyen.

[6. strófa] A m i forma sziriacizmus (ld. 5). A folytatás a szír verziót tükrözi.

Mindezen felvetett kérdések egy új, gondos alapelvek alapján végrehajtott vissza
fordítást igényelnek.

Megoldási javaslat Pierre Grelot nyomán
Láthatóak P. Grelot tartózkodásának indokai. Nem a visszafordítás lényegére 
vonatkoznak, amelyet szerinte feltédenül megéri megpróbálni, hanem a fordítás
hoz használt modellekre. Először is ki kell választani egy nyelv fejlődésének egy 
stádiumát, és talán egy meghatározott dialektust is, és ahhoz következetesen is 
kell ragaszkodnunk. Ez a választás maga is kötődik a Pál által használt görög ver
zió eredetiének származási helyére vonatkozó kritikai hipotézishez.

Ha ezt a helyet a szíriai Antiókhia mellett keressük (kozmopolita város, ahol 
az arám és a görög nyelvek közeledtek egymáshoz), ez oda vezet, hogy a szíriai 
környezetben használt arám nyelv állapotával spekuláljunk. Ezzel kapcsolatban 
emlékezhetünk arra, hogy az Edessza tájékáról származó régi szír feliratok, ame
lyeket H.J.W. Drijvers gyűjtött össze,15 a nyelvnek egy olyan állapotáról tanús
kodnak, amely köztes állapot a hatrai feliratok nyelve (amely még közel áll egy 
kevéssé kifejlett birodalom arám nyelvéhez) és a negyedik század klasszikus szír 
nyelve között. De Edessza nem Antiókhia. Nem zárható tehát ki, hogy ebben a 
városban és a környezetében is egy, a birodalmi arámhoz még közel álló irodalmi 
arám nyelvet alkalmaztak az egy bizonyos irodalmi tartalommal rendelkező szö
vegekhez, mint például azokhoz, amelyeket a liturgiában használtak.

Ha ezt a helyet a júdeai zsidó-keresztény közösségeknél keressük, két hipoté
zis közül kell választanunk. A Krisztus-himnusz az akkor Palesztinában beszélt 
és később a palesztin Targum által tanúsított arám dialektusban született-e, vagy 
pedig Dánielével analóg klasszikus irodalmi nyelv, amit a 11-es qumráni barlang
ban talált Jób-targum, az 1-es barlangban talált apokrif Genezis, Lévi testamen
tuma, amelyet részleteiben a 4-es számú barlangban találtak, a Kairói Geniza még 
nem publikált hénoki és tóbiási kéziratai, valamint a 4-es barlanghoz tartozó 
Nabonid imája tanúsítanak. Igaz, hogy vannak apró fejlődésre vonatkozó utalá
sok ennek a klasszikus nyelvnek a belsejében, amelynek az apokrif Genezis mu-

15 D r ijv er s , H.J.W., OldSyriac (Edessa) Imcriptions (Semitic Study Series III), Leiden 1972.



1 1 0 NÉMETH MIKLÓS P.

tatja a legkésőbbi stádiumát. De ezeknek a dokumentumoknak az összessége 
mégis elég homogén szókincs és nyelvtan szempontjából. Minthogy nehéz az el
ső század közepén beszélt nyelv állapotáról spekulálni, és minthogy másrészről 
van rá esély, hogy ezek a liturgikus szövegek inkább egy „nemes” nyelvet hasz
náltak, nem annyira beszélt nyelvet, a második hipotézis a valószínűbb.

P. Grelot a két alapvető feltételezés közül is a második mellett tör lándzsát, 
azaz azzal számol, hogy Palesztinában keletkezett a himnusz, és a Dániellel ana
lóg klasszikus irodalmi nyelv stílusában. Ezért szerzőnk a szöveg egy szigorú kri
tikai elveknek megfelelő új visszafordítását javasolja. Kritikai elvei a következők:

1. Először is elvárható, hogyha a görög fordítás elég magas irodalmi szinten ké
szült ahhoz, hogy a fontosabb szavak egy az egyben megfeleljenek az eredeti 
szöveg szavainak, akkor a görög szavak sokféleségét ugyanilyen arám válto
zatossággal adjuk vissza. Például nem lehet a popcpri, a opounpa, és a <TXT|p,a 
szavakat ugyanazon arám szóval visszaadni, ugyanúgy ahogy a urtapxíöv és a 
két yevop.evo<; participiumot sem.

2. Ugyanakkor igaz, hogy az arám szöveg felöltöztetése elég sokféle módon ké
szülhetett, amint ezt Dániel két görög verziójának az összehasonlítása is mu
tatja. Lehetséges, hogy bizonyos esetekben a görög participiumok az igéket 
egymás között parataxissal (a'-konjunkció) kapcsolódó személyes módba 
transzponálják. Ugyanúgy lehetséges azonban, hogy a fent felsorolt szövegek
ben narratív értékkel használt arám participiumoknak felelnek meg. Ez a hi
potézis változatokat okoz a fordítás stilisztikájában.

3. A szavak megfeleltetéseit alaposan tanulmányozni kell, felhasználva minden 
nyelvi referenciaként használt arám szövegtanút. A legtisztább ilyen eset a Fii 
2,10-11, amely az íz 45,23 kifejezéseit alkalmazza, ezen a ponton a <L|o-t össze 
kell vetni a szír és a kriszto-palesztin verzióval. Nem zárható ki, hogy néhány 
szó esetében a késői dialektusokat kell használni, jobb híján.

4. Ami az arám mondatok szórendjét illeti, gyakran lehet szolgai módon átmá
solni a görög mondatokból. Ebből az elvből azonban nem lehet abszolút tör
vényt csinálni. Például a 6. vers végén: a görög xo elvon ura xco 0ea> után nem 
hagyható el a mondatvégi ige, az arámban azonban gyakran vannak ilyen el
hagyások. Ám itt feltehetjük azt a kérdést, hogy a görög főnévi igenév az arám 
Einob infinitivusnak felelne-e meg, vagy harmadik személyú igének 
amelyet a kötőszó vezet be.

5. Mindenképpen elmondható, hogy az arám nyelv nehezen alkalmazkodik egy 
parataxikus frazeológiához, ahol a perfectumban és pardcipiumban lévő igék 
egyszerűen egymás mellé vannak rendelve, anélkül, hogy egy-egy w- 
konjunkció összekösse őket.

Mindez azt jelenti, hogy a visszafordítás munkája olyan nehézségekkel találkozik, 
amelyek egyes eredményeit kicsit problematikussá tehetik. Összegezve azonban 
az eddig elmondottakat, a visszafordítást meg lehet kísérelni, már csak azért is, 
hogy kipróbáljuk a lehetőségét.
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Vegyük most sorra, pontról-pontra a szöveg versei által felvetett problémákat, 
hogy megmagyarázzuk, és ahol lehet, igazoljuk a Grelot által felvázolt és az álta
lunk is elfogadott megoldásokat.

6. vers. A poptpt) fordítása cb^-mel a Dán 3,19 (még inkább 7b) a © fordításá
ra alapoz. Az TPX létigei adverbium használata visszaadja a V)7tcxpxcűv participiu- 
mot, ez az adverbium jobbnak tűnik a mn ige participiumánál. Ám ez a változat 
megköveteli a a^-konjunkciót a következő sor elején. Hogy visszaadjuk a tiyr|aaT0 
igét, amely azt sugallja a Dán 7,25-ben, hogy az az arám 130-hoz való visszatérés 
(máskülönben a könyv mindkét görög változata így adja vissza), kézenfekvő a 
Ötön gyök használata. A llQ tgJob 19,11 nyomatékot ad a 3ttfn használatának, ha 
ott így kell olvasnunk: lOtöm (ld. ®: TiyriaaTO 8e pe), és ez az ige ténylegesen 
fennmaradt a Fii 2,6 szír és kriszto-palesztin változatában. Előzetesen tanulmá
nyozva a To eivai ta a  TCű 0ea> értelmét, P. Grelot rá mutat arra, hogy az ta a  szó 
itt gyengített értelemben szerepel. Jób könyvének © fordítása favorizálja az 
egyenlőséget a to a  és a 3 között. A Jób 27,16-ban és a 29,14-ben, a llQ tgJob 
tartalmazza ezt 3 komparatív partikulát. A targum ezen két szövege felhívja a fi
gyelmet azonban más lehetőségre is. Ezen a két helyen a héber 103 partikula 
(személyes szuffixummal megtoldva) az arám ni3-tal van visszaadva, ami meg
erősíti az értékét a 3 összehasonlító mivoltának. Van ott egy lehetséges megoldás, 
amit előnyben részesíthetünk. Ami a To etvat visszafordítási módját illeti, két le
hetőség közül gondolkozhatunk, amelyeket fentebb már tárgyaltunk. Ha a Sinob 
infinitivust választjuk (Sinob, a llQ tgJob 15,5-ben), ennek a szónak előnyösebb 
lenne, ha újra megjelenne a mondat végén. Ha az igét imperfectumban választjuk 
a ’1 konjunkció szerint, 3-ik személyben kellene használni a Kinb formát, amit a 
Dán és a llQ tgJob 29,4 tanúsít.

7. vers. Ha a eamov visszaható névmást akarjuk visszaadni, a
(kriszto-palesztin verzió) jobbnak tűnik, mint a m iai (tipfh) (szír fordítás). Az 
evangélium szövegeiben megsejthetjük ugyanazon visszaható névmás használa
taiban ezen utolsó szó praesensét, míg a cnisn (npsh) fordítása: TT|V \jn)XTlv autót); 
valójában a szónak az irodalmi fordítása nem adna görögül semmilyen
elfogadható értelmet, de ez a szó egyike a használt expresszív módoknak, mely 
könnyedén visszaadja a visszaható névmást. A KEVOO) ige fordítása nehézségekbe 
ütközik. Ezen ige nagyon ritka az Ószövetség görög változataiban, és egyeden 
egy ige sincs, amely elfogadható módon visszaadná a jelentését. (Jer 4,2; 15,9 [©]; 
1 Sám 24,4 [aj; Ez 12,20; 26,2 [aj). Míg a két kriszto-palesztin változat fordítása 
.m k ' ( ’dq) (ppl gyökből) és ^doá (irwqn), addig szír változat a jaioo-et {srq) használ
ja. Az első a három ige vonatkozhat a Dán 7,7.19.23-ra, de még inkább a 2,44-re. 
A ppl igét megtarthatjuk munka-hipotézisként. A opotcopa és mm azonosítása 
megfelelő. A többes számú avöpcoroov értelmét vissza lehet adni vagy az !Ö3K 
gyűjtőnévvel, vagy a többes számú J'133-nal. Ez a két fordítás megerősítést nyer a 
llQtgJob-ban. Ami a yevopevot; participiumot illeti, elgondolkozhatunk arám 
hátteréről. Vagy elfogadjuk a mn igét, és akkor perfectumban kell használni, fel
tételezve, hogy ez egy elgörögösödött változat, vagy pedig engedjük magunkat
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vezettetni a két kriszto-palesztin lekcionárium közül az egyik által, amely tartal
mazza az .va .̂fcvrí'-et (’t'bd); és visszagondolhatunk az elefantinei könyörgésre,16 
ami egy rokon értelmű szót használ, az T3U passzív participiumot. A későbbi 
arám nyelvű zsidók jól ismerték ugyanennek a participiumnak az értelmét. El
gondolkozhatunk a axiipa fordításán, melynek jelentése: „külső látszat”. A Dán 
7,20 elvezetne ehhez a szóhoz, de a Dán 2,31 és 3,25 szintén tanúsít egy az ere
deti kánaáni (X)n szóval rokon értelmű értelmezést. Ugyanennek a sornak a vé
gén az avGptomx; szó szintén jól megfeleltethető a “OJ-nak, éppúgy, mint a 
03X “Q-nak: a kettő közül választani nem egyértelmű, de egyik sem változtatja 
meg az értelmet.

8. vers. Az exaTtetvdXjev ige valószínűleg megegyezik az arám böün-lal (Dán 
5,22 [9']; 4,34; 5,19; 7,17). Ez a megfelelés a llQ tgJob 34,7-ben megerősítést 
nyer. Az "po gyökhöz való nyúlás megfelel a szír változatok szóhasználatának 
(kriszto-palesztin: [mkmk]). A D7tr|Kooq melléknév nagyon ritka az ©-bán
(7-szer jelenik meg, amiből 2-szer a !U-re való támaszkodás nélkül), a Préd 21,28- 
ban párhuzamba van állítva a Targumban szereplő arám DIDü-val (!1I: UQÖ). A 
DTtaKODCű ige pontos jelentése, ami itt „engedelmeskedik”, leggyakrabban a héber 
DDÖ-nak felel meg. Ami yevopevoq participium fordítását illeti, ugyanazzal a 
problémával találkozunk, mint a 7-es versben. A keresztet (GToajpo )̂ vajon a szír 
r<2ujxx-val (%k/p), vagy a kriszto-palesztin ndnA^.-val (cljb) lehet leírni? Ez a két 
szó jó alátámasztást nyerhet a héber szövegekben. A Gál 3,13-ban tett hasonló
ság megállapítása Krisztus keresztje és a D t 21,23 szövegrészlete között azonban 
egy mellék-momentumot adhat: a Palesztin Targumban éppen úgy, mint az C°- 
ban a l'TX igét használják ebben a versben, azt mondván, hogy „aki felakasztatott 
a fára”. Előnyben részesíthetjük tehát ezt a gyököt (feltehetőleg nőnemű formá
ban: xnrrbn).

9. vers. A 8to szó fordításánál segítségünkre lehet az p  bil (vö. arám Ahikar 
117 és 187). Egy későbbi században azonban a llQ tgJob 3,3 a p b  használatát 
tanúsítja (=111: pb), amit a görög fordító sajnos p  Kb-nek olvasott. A Kai hozzá
tétele a görögben pontosan megfelelhet egy arám [’af/ ’ojj-nzk, amely a kötő
szó után áll, és ebből a szempontból fenn lehet tartani a szó szerinti egyezést. 
Ami a Dit£pD\ycc>GEV igét illeti, ellentéte az exa7tetvoxTEV igének, és a Dán 4,34 ar
ra késztet, hogy a o n  gyökkel fordítsuk pólelban (□mi), anélkül, hogy a nyoma- 
tékosító mellékjelentését visszaadnánk a DTtEp igekötőnek (vö. 9'). Ez a formula 
kedveltebb hajéiban, ami a Dán 5,19-ben a bsffl igének a hafeljával kerül szembe. A 
két kriszto-palesztin lekcionárium fordítása megerősíti ezt a választást. A vers vé
gén a DTtEp prepozíció természetes módon van visszaadva az ]0 Kbl) („valamin”) 
által.

10. vers. A tva fordítása egy kis problémát okoz. A Dán ©-ben ez a 
konjunkció leggyakrabban az arám ’7-nek felel meg. Még a 9' verziójában is ez

16 CoWLEY. A., Áramaié Papyri of the Fiflh Century, Oxford 1923, 112: „Az asszonyaink olyanok
ká válnak, mint az özvegyek”.
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szerepel a Dán 5,15-ben, de a Dán 2,30 és 4,14-ben tva-val a '1 f333 bu-t for
dítják, amit ugyancsak megtalálunk a llQ tgJob 34,4-ben, hogy visszaadja a !1T 
pob-ját Kiemelhetjük tehát elsőként ezt a leghosszabb formát abban az egy szö
vegben, ahol a ’l - t  már sokszor sokféleképpen használták. A suffixum 
anticipationum használata megengedi, hogy kitartsunk amellett a variáció mellet, 
hogy a Jézusra vonatkozó birtokos szerkezetet a nyomatékos ’l-vel feltételezzük. 
A 10b fordításánál támaszkodjunk az íz 45,23 targumára, ahol a héberből jövő 
KID ige szó szerint van visszaadva, inkább, mint hogy visszaforduljunk a szír ^23 
gyökhöz, vagy pedig a kriszto-palesztin IKp-hez. A 10c versben található görög 
többes számú genitivusok lefordíthatadanok, mint ilyenek. Ezen genitivuszokat 
megmagyarázhatja az a nyelvtani sajátosság, hogy az arám ’3 egyszerre lehet a 
birtokos szerkezetet összekapcsoló szó, valamint vonatkozó névmás. Meg kell 
jegyeznünk, hogy ezen szükhosz az íz 45,23-ból kölcsönzött szöveg két részlete 
közé ékelődik be, és ráadásul hosszabb is, mint az összes többi.

11. vers. Itt, mint előzőleg, a b3 használata az egyes számú főnév status 
absolutusát vonzza. Nehéz megmondani, hogy a |iÖb hímnemű vagy nőnemű, 
mivel mindkét használata tanúsított. A megvallás (el;o|j.oXoYT|aexoa) visszaadásá
ban, a ITT afelja nagyon elterjed a zsidó és a későbbi keresztények nyelvjárásában. 
Ez még nem a Dán 2,23 és 6,11-ben szereplő szó értelme, ahol ez csak dicsőítést 
jelent. De a Fii 2,11 szír változatában i.iorí' ( ’tvdj) és a két kriszto-palesztin 
lekcionárium fordításában pedig ( ’stwdj) található. Mindenesetre a ©-
bán a kapcsolat a héber és arám NTin/NTlK és a görög E^opoX-oyeco között állan
dó. A megvallás tartalmának bevezetésénél a ’3 járulékszót használjuk, ami meg
felel a görög oxi-nak. Ami a megvallás tartalmát illeti, a görög szavak sorrendje 
fenntartható úgy, hogy az első szó status absolustusban van attribútum minőség
ben, és az utolsó szó status emphaticusban, mint a szónak a jelzője. A 11c vers 
kezdő kifejezése szó szerint szerepel a Dán 4,27.33-ban. A sor végén a görög 
rcaxpo; nincs adiectivus possessivussal kísérve. Nem szükséges tehát hozzákap
csolni az arám szóban szuffixumot, amint azt a szír és kriszto-palesztin fordítá
sok (.{tjccsk' [’bu/hj]) teszik. Az K3X terminus Jézus nyelvezetének sajátja (vö. Mk 
14,36), ezt veszi át az ősegyház (vö. Róm 8,15), jóllehet vocativusban használa
tos. Arámul azonban a vocativus visszanyúlik a szó status emphaticusára (ld. Dán 
2,4 stb.).

Ezeknek a megjegyzéseknek az alapján megkísérlünk felállítani egy lehetséges 
szöveget. A szöveg fordítása Grelot megoldására támaszkodik, ám a strófák be
osztása eltér egy kicsit attól, követve az általunk fentebb felvázolt megoldást:

’mrrx xnbx nb^n6 (1)
xmob xnbx rro nőn *]ion xbi 

rrau ptn xbx7 
303 331: Objfl

mn öix n m  (2)
3333 rDntOQ 3tn33
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non: hson* 
xm n i ö  mn inam

k t d ,1»  ' i  xm n (*)

rmom xnbx p b 9 (3)
XOÜ nb 3TP1 

DtÖ bl> 10 Xbll ’1

1~io bo inon irtó’ n  nazn n  m m  b»10 (4)
s ir  lő1? bői11 

xnPn inti’ tno  n

kok xnbx n  mp’b (*)

A strófizálás szabálytalansága egyáltalán nem rendkívüli az arám nyelvű himnu
szokban, elég csak ha a azokra a költői töredékekre gondolunk, melyeket a Dáni
el könyve tartalmaz, ott is észrevehetőnk hosszabb vagy rövidebb darabokat, 
ahol diS7,tikhonok és trisztikhonok váltakoznak minden látható ok nélkül (ld.
2,20-23; 4,7b-13.31b-32; 6,27b-28; 7,9-10.13-14.23-27).17

A mássalhangzós szöveg rögzítése nem oldja meg egy csapásra a vokalizációt. 
A maszoréta rendszer ad egyfajta megoldást, de feltehetjük a kérdést, hol tartott 
az első században a sewa mobile és a rövid magánhangzók kérdése (ebben a rend
szerben hatefek által). Grelot kísérletét követve lássunk egy lehetséges megoldást:

(1) 6bicelem ’éláhá' ’ítóhí
wlá' hdtúf hásav k ’wat ’eláhá’ lemihwé’
7 ’ellá’ haddeq garmeh 
úcelem ‘eved nasiv

(2) bidmúí ’énás háiváH’ 
úvhé^ú misfkah kigbar 
&haspil garmeh
nfíamó' bátvá/1 ‘ad mawtá’

(*) mawtá ’ di flivtá ’

(3) Îáken ’of ’eláhá’ tónfmeh 
wijhav leh s'má’
dí ‘ellá’min kolsum

(4) 10 ‘al divrat dl bismeh dijésú' tikra' kol bérek 
n wkol lillánjódé’
di máre ’jélú ‘ rrfühá ’

(*) lijqáre dí ’eláhá' ’abbá’

17 Vö. GRELOT, „D cux notcs critiqucs”, 184.
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Egy ilyen visszafordítás gyakorlati jelentőségét nem szabad eltúloznunk. Nem 
annyira a visszafordított szöveg, mint maga a visszafordítás folyamata az, ami 
megéri a fáradtságot, mivel segít megérteni a kérdéses perikópa teológiai monda
nivalóját, amit a következő fejezetben tárgyalunk. Megállapíthatjuk, hogy bár 
nem olyan egyszerűen, amint azt Lohmeyer feltételezte,18 de mégis végrehajtható 
a Fii 2,6-11 szövegének eredeti, arám nyelvű rekonstrukciója, ami megerősíti ma
gát az arám eredet tényét.

2. A MOP4>H SZÓ BIBLIKUS JELENTÉSE

2.1. A  poptpr) a görög nyelvhasználatban19

A  sgójelentése
Elsődleges jelentésében: ‘alak, külső megjelenés’. Homérosznál még csak ritkán 
fordul elő, később általánosan elterjed ez a jelentése. Mondható emberről, így 
például Pindarosz az Isthmia 4,53-ban: popqxxv (ipa^i*;, \j/uxav 8’ aKapJtToq 
(„jellegtelen az alakja, merev a lelke”) sőt egyenesen olyan értelemben is, mint 
hordozója a formának, tehát személy, így Szofoklész Electra 1159: „a szerencsét
lenség démona av ti (piAxarriq (xopcpriq („a legbarátibb alak ellen” [aki maga 
Oresztész] elküldte a hamujával teli urnát). Használják állatokra, például Arisz
totelész História Animalium II. 14. p. 505b. 8k-ben: öaXaxTioi ocpeu;, 
Jtapa7tA.Ti<Tioi tt|v popcprív tok; xepcai0lí  xaX,A,a- 7tXr|v tt|v K£cpodr|v („tengeri 
kígyók, alakjuk hasonló a szárazföldiekhez, de a fejük más”). Ugyanígy növények
re is mondható, illetve azok leveleire, virágaira, mint meghatározott megjelenési 
formáikra, például Theofrásztusz-nál a História Plantarium I. 14,4-ben: tok; 
KotpitoK; xe Kai (poAAott; Kai xau; aAAau; poptpai; te Kai tok; popioiq („a 
gyümölcsöknek és a leveleknek, valamint más formáknak és részeknek”). Lehet 
alkalmazni dolgokra és elvonatkoztatott fogalmakra is, például Szofoklész 
Trachiniae 699k: poptpr) (xaXiCTT’ ElKaaTOV oxtte Ttpiovoq EtcPptopat’ („alakja kü
lönösen is hasonló a fűrészporhoz”), illetve Electra 198k: ÖEivav Seivox; 
TtpotpoTEiXTavTEí; poptpav („ijesztően félelmetes alakot hoztak létre” -  gyilkosság
ról). Használatos úgy is, mint szép alak, szépség, báj. Ilyennel találkozunk például 
Xenofónnál: Qa’kXovaa. popcpri („virágzó alakkal”: Symposium 8,16).

Átvitt értelemben lehet ‘tetszés’. Például a Tób 1,13-ban: Kai eSwkev o 
1)1|/ictto<; xapiv Kai poptpíjv Evamcv EvEpEaaapoi) („a Magasságbeli kegyelmet 
és tetszést adott Szalmanasszár előtt”). Egy egészen más jelentést nyer a szó 
Halikamasszoszi Dionüsziosznál: Kara te poptpa*; Kai tptűvaq („a gesztusok és 
hangok szerint”: Antiquitates Komanae XIV. 15), aki gesztus és arcjáték értelemben 
használja.

18 Ld. fent.
'» Vő. BEHM, J„  „gopcpn”, in TW NT 4: 750-754.
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Az általános jelentésén felül időnként a ‘faj, jelleg, fajta’ jelentést is megkapja, 
mint például Platónnál: „egy meghatározott előadásmód TtavxoSarcaq poptpaq 
xcov pexajkAcúv (a megváltoztatás fajtáival) rendelkezik” (Respublica III. 397c).

Szinonimái
Alapjelentésében különösképpen is közel áll a popcpr| jelentése az etÖoq, töea és 
OXTipcc szavakhoz, amint azt a korai lexikonírók véleménye is tükröz: 
Hészükhiosz, Szuidász. A rokon értelmű szavak kicserélése, illetve halmozása20 
ellenére azonban felismerhető marad a jelentéskülönbség, így például Homérosz 
Odüsszeiájában: alXoc, pev yap etöoq aKtSvoxepoq avip, aXKa 0eo<; popippv 
EJtECfi axpecpei („más a külseje a gyengébb embernek, hanem isten megfordítja az 
alakot”, 8,169k).

A pop(pT| egy létező saját alakját jelöli inkább, míg az eiöoq inkább a látható 
megjelenését. Míg az eiöoq a faj megjelenésére utal, azaz a közösre a meghatáro
zott egyedben, addig a poptpr) az individuális megjelenési formára. Az EiSo^-ban a 
valaminek a másik számára észlelhető és megismerhető volta ragadható meg, a 
poptpt) az adottat, az objektíven meglévőt jelenti.

Mop<pT| és axtipct annyiban különböznek egymástól, hogy a poptpr) a jelenlevő 
egyszeri megjelenést, míg a GXT||A<x a kifelé megmutatkozó egyszeri megjelenést 
írja le. A poptpt) a magában és magáért vett egész, a 0‘XLlpa az egészhez tartozó, 
vagy rá vonatkozó dolog (forma, külső ismertető jegy, fajta, fellépés stb.)

A poptprj-nak és szinonimáinak a most leírt jelentéskülönbségei azonban nem 
elegendőek ahhoz, hogy éles határokat vonjunk közöttük.

Filozófiai használata
A filozófusok beszédében a popcptl szó nem rendelkezik egyöntetű jelentéssel. 
Parmenidésznél találkozunk először a pop<pT| szó használatával. A fényről és a 
sötétségről beszél, mint a létező két formájáról a népies felfogás szerint, amikor 
azt mondja: „popcpaq yap KaxeOevxo 8vo yvtopaq ovopai^etv” (fr. 8,53).

A többi preszokratikusnál is a poptpTj mintegy tiszta forma-fogalom szerepel, 
azonos értelemben a 0XTlpa-val. Empedoklész beszél az elemek formájáról,21 
Filolausz pedig a páros és páratlan szám sok megjelenési formájáról.22 
Demokritoszról Arisztotelész írja, hogy cpT|0i youv 7tavxt öt|kov etvat otov xt 
xpv popcppv ECTXtv o avGptúiioq, ooq ovxoq axxox xco xe axtipaxt Kai xco 
Xptopaxt yvtoptpot) („beszél arról, hogy teljesen nyilvánvaló, milyen alakja van az 
embernek, minthogy a külseje és a bőre által ismert”: De Pariibus Ammalium I. 1. 
p. 640b. 31kk).

Platón nem túl sűrűn használja ezt a szót. Nála a popcpr) az EiSo<;-szal és az 
lÖEa-val felcserélhető, és a külső megjelenést vagy a formát (Phaedrus 271a;

20 Néhány példa: Arisztotelész, História Ammalium, II. 14. p. 505b. 13f; Plutárkhosz, Qaestiones 
Convivales, VIII. 9,2 (II. 731c); Hippollütosz, Philosopbumena, 12,2

21 Ft. 21,2.
22 Fr. 5.

fe
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Respublica II. 386d; Philebus 12c: „a sokféle forma, amelyekben a ri8ovr| meg
nyilvánul”; Timaeus 50c-51a), az ismertető jegyet, egy fogalom formai megraga
dását (Phaedo 103e), vagy egyenesen magát a fogalmat (Phaedo 104d) jelenti. 
Azonban éppen az előbb említett két helyen megkülönbözteti a popcpr|-t mint az 
egyedi jegyet és megjelenési formát az Eiöogtól, a fogalomtól: „a 3-as számfoga
lom hordozza a pára dán szám poptpri-ját”. Az az alapvető megállapítás azonban, 
hogy ebben az értelemben minden fogalomhoz tartozik poptpT), hibázik, csakúgy 
mint az, hogy a popcpp és az ouota szoros kapcsolatban állnak egymással.

Arisztotelésznél a poptpt) fogalom erős filozófiai jelentést kap, és központi 
helyet foglal el a tanrendszerében. A létezők közös princípiumainak sokaságát 
(forma vagy létezés, anyag, mozgató ok és cél) a forma (popcpT), EiSot;) és az anyag 
(dXt), xo i)7toK£ipevov) kettősségében foglalja össze, amikor azt mondja: 
yiyvExai rcav ek te xot> 'ortoKeipevo'u Kai xr|<; pop<pr|q („minden az alapból és a 
formából lesz”: Physica I. 7. p. 190b. 20). A nemritkán együtt szereplő popcpt| és 
Ei8oq váltófogalmak az alakra, illetve formára, azaz az „észrevehetőre”, az „alak 
lehetőségeinek beteljesedésére”, amelyet az anyag önmagában hordoz. Amint a 
lét (xo xi ECXi), a ható ok (xo oöev r| K ividig és a cél (xo ou EVEKa) a formában 
megtalálja a saját egységét, úgy állnak összefüggésben a lényeg (xo xi T|V Etvai = 
ouoia) és a forma.23 Végül sor kerül a forma és az anyag egységének bemutatásá
ra: ectxi 8’ ... r| Edxaxri uA/ri Kai r| poptp-q xauxo Kai Suvapei, xo 8e EVEpyEia 
(Metaphysica VII. 6. p. 1045b. 17kk).

A saját gondolkodási rendszerén kívül néha mint minőségfogaimat (751, 
26kk) is alkalmazza a popcpq-t, amikor hasonló fajta bátorságáról, igazságosságá
ról és okosságáról beszél az állami és az egyéni életben (xr|V auxqv £%£i 8nvap.iv 
Kai popcprív [„ugyanazon képességet és formát bírja”: Politica VII. 1. p. 1323b. 
33kk]), vagy amikor az anyag hasonlóságáról beszél, amiből a bőr, az ér stb. áll 
(xq<; 8’ anxqq popcpq:; Eaxi [„ugyanazon formájuk van”: De Generatione Animalium 
II. 3. p. 737b. 4]), vagy amikor a bőr alakjának hasonlóságáról beszél az élő és 
halott embernél (De Partibus Animalium I. 1. p. 640b. 34).

Az Arisztotelészt követő időkben egészen a neoplatonizmusig visszatér a 
poptpri szó arisztotelészi fogalmi megértésére való visszaemlékezés. A szó egyéb 
használata olyan sokrétű, hogy nem a filozófia nyelve általi túlzott igénybevételről 
lehet szó, amely nyelv hatott volna a mindennapi élet nyelvére. A sztoikusoktól 
kezdve a poptpt) szó csak egészen ritkán fordul elő a filozófiai irodalomban.

Alexandriai Fiion a részint platonista, részint sztoikus kozmológiájában 
szembeállítja egymással az anyagot és a belőle megformált világot, az apopepoq 
t)X/q-t és a teremtést, amiben minden a neki kijáró popcpq-t kapja meg.

Az elem ek m ögötti form átlan lényegből rtavx’ eyevvqaev o 0eoQ („szült m inden t az 
Is ten”), de nem  a személyes érintkezés által, amely nem  szabadna m egtörténnie a t>kq 
és óközötte, a k k a  xcac, aocopaxoiq S vvapeaiv , cov exiwiov o vopa  a i  löeai, 
K axaxpqaaxo  7ipo<; xo yevcx; EKaaxov xqv a p p o x x o w a v  kaftetv  popcpqv („hanem  a

25 Vö. De Generatione et Corruptione II. 9. p. 335b. 35.
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testeden képességekből, amelyek igazi nevei az ideák, használta fel m inden  születésre 
az illesztő form ákat”), például az első em ber po rbó l form ált teste az av0po)7teva 
pop(pt| („em beri form a”). (De Migrationeslbrahami 3).

Ebben az összefüggésben a szó szigorú értelmében szerepel, azaz az egy lényeg 
saját alakjaként értendő. A szó egyéb használata ingadozó Pilonnál, lehet alak (pl.
De Opifiáo Mundi 151; De Abrahamo 147; De Aetemitate Mundi 5. 79; Legatio ad 
Gajum 80), külső (pl. Specialibus Legibus I. 325), személyes megjelenés (De Vita 
Mosis I. 66).

A neoplatonizmusban is megőrizte a személyes, anyagi alak jelentését, amely 
már nem mint teremtő és alkotó hat tovább, hanem egy VEKpoq taryoq („halott 
szó”, vö. Plotinosz: Enneades III. 8,2 aE).

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a gazdag jelentésárnyalatok túlnyomó 
többségében az kerül kifejezésre, hogy a popqrri ténylegesen valami érzékelhetőt 
jelent mint olyan, anélkül, hogy a lét és a látszat gondolatát még csak érintené is.

pofxpri a S^eptuagintában
A ©-bán e szó csak ritkán fordul elő. A popcpT| adja vissza a 7131011, alak (Jób 4,16), 
a ISO (Bír 8,18a: coq eifkx; pop<pr| uuov [JacnÁewv -  „mint a királyok fiainak 
alakja”), a ITOTI, képmás (íz 44,13) és az arám cb2, kép (Dán 3,19: ti pop<pr| tor) 
Jtpocortou autót) T|>Aouú0r| -  „elváltozott az alakja az arcának”) fogalmakat. A 
9'-bán a pop<pr| sajátosan is a VI, „ragyogás, egészséges arcszín” szó fordítása 
(Dán 5,6: toxe tót) (iaoiXeox; T| poptpri T|XXouú9r| — „akkor elváltozott a király 
arcszíne” 4,36: t| poptpri pót) eitetpetpev ere’ epe -  „visszatért az arcszínem”).

A © szóhasználatában a poptpr) szó mindig a külsőre, a láthatóan megjelenőre 
vonatkozik az emberben.

2.2. A  poptpTj 0eot) a görögségben1*

A görög vallásban eleven volt az a gondolat, hogy az istenségnek alakja van, és 
alakban mutatkozik meg az ember előtt, mindenekelőtt ott, ahol az érzékelhető 
isteni kinyilatkoztatásba, az emberfeletű lét megjelenésébe vetett hit jelen volt.

A mítoszokban visszatérő motívum, hogy az istenek saját vagy más alakját öl
tik magukra, vándorolnak a földön, és személyesen közreműködnek az emberek 
cselekedeteiben (pl. az Afrodité-mítoszban: Homérosz, Hymnus ad Venerem, 81kk; 
és különösképpen a Demeter-mítoszban: Homérosz, Hymnus ad Cererem, 275kk és 
a Dionüsziosz-mítoszban: Homérosz, Hymnus ad Bacchum, 2kk, Euripidész, 
Baccbae, 4k).

A mesék és legendák a testi alakban megjelenő istenek, szellemek és hősök si
kert és sikertelenséget hozó tevékenységéről számolnak be (pl. Ovidius, 
Metamorphoseis, VIII. 626kk; Cicero, De Hatura Deorum, II. 2,6; Xenofón, 
Memorabilia Socratis, II. l,21kk).

*  Vö. „popqrn”, in TWNT 4: 754-756.
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Előfordul, hogy az emberek csodáért könyörögnek a lelki hatalmakhoz, hogy 
látható alakban megjelenhessenek, és erejüket közölhessék az imádkozóval (pl. 
Papyri graecae Magicae, XIII. 581kk; IV. 3219kk; VIII 2. f. 415 kk), és előfordul, 
hogy azok meg is jelennek.

A gnosztikus spekulatív elképzelésekben ismét visszatér a poptpr| 
0EOD gondolat, elsősorban a Hermész-misztikában: „Az avGpomo^ (= ős ember), 
a 7taxrip Ttavxtűv (mindenek Atyja) fia, hasonló alakú, mint ez, ou TiyccaOTi ax; 
lőioi) tokod- nepiKaXXri^ yap r|v, ttiv tód naTpoq eiKova excov- eikotox; otpa o 
0ecx; r|Yaa0ri TT|<; tStaq popcpriq (akit csodált, mint saját gyermekét: gyönyörű 
volt ugyanis bírva az Atya képét, ezért ésszerű, hogy csodálta az Isten a saját 
alakját)” (Corpus Hermeticum, I. 12. p. 120). Az av0pcö7toq megmutatja magában a 
KaTCOtpEpriq tpixnq-nek („elbukott természet”) a K(xXr| tód 0eod poptpTj-t („Isten 
szép alakját”); a <ptxn<; a szeretet által magához hasonlítja a formát, miközben azt 
mint víztükörképként és földre vetett árnyékként adja vissza; az avOptoncx; ismét 
szeretettel eltelve a opota aDTCű poptpr) (az ő hasonló alakja) iránt, leereszkedik a 
természettel való eggyé válásra” (i.m. I. 14. p. 120).

Már elég korán felmerül a kérdés, hogy vajon elképzelhető-e az isteni lényeg 
emberi alakban (<xv0pa)7to<|>D£l<;: Hérodotosz: I., 131,1) vagy emberi természetben 
(avOpcorcoEiŐEti;: Hérodotosz: II., 86,7; 142,3), illetve hogy elgondolható-e az, 
hogy testi alakot öltsön.

Homérosznál az istenek látható közelségének a megtapasztalása elsősorban a 
megelőző időkhöz tartozik. Eposzainak hősei ritkán ugyan, de még részesülnek 
ebben a tapasztalatban {Odüsszeia 16,161: ou yotp 7tftx; 7iavT£aai 0eoi (pocivovroa 
EvapyEt^ — „nem mintha mindenkinek megjelentek volna az istenek”), de a saját 
életének historikus idejében teljesen eltűnik.

Hérodotosz szerint (II. 53) az istenek ismeretét, amihez az alakjuk minősége 
(OKOtot TE TtvE  ̂ Tűt eiőecx) is hozzátartozik, a görögök Homérosz és Hésziodosz 
előtt nem birtokolták, ezek a költők alkották meg a teogóniát, az istenneveket, és 
az ő alakjaik lettek ismertek (eiSeoc ocdtoűv (TT|p.T|vavT£q). A Homérosz által meg
alapozott népies hit az istenek alakjában aztán a mítoszok és a kultusz révén 
fennmaradt.

A filozófusok kritikája folyamatosan elmélyítette ezt a szkepszist. Xenofánész 
szenvedélyes módon elveti az egy igaz istenhez méltadan népies antropomorfiz- 
must: aX k’ oi ppoToi óokeodcti yEwaoOat 0eoix;, ttiv CTcp£T£pr|v 8’ eo0tit<x 
EXElv <ptovr|V TE ŐEpaq TE („ám az emberek azt vélik, hogy az istenek születnek, 
és saját ruhájukként bírják a hangjukat is, és a testalkatukat is”: fr. 14), valamint 
„ha az ökrök, lovak és oroszlánok képesek lennének ábrázolni, akkor az ő saját 
alakjuk szerintire formálnák meg isteneiket” (fr. 15).

Szókratész az istenség látható megjelenésére való várakozásról az ó lényének 
műveiben való dszteletteljes szemlélésére irányítja a figyelmet. Platón küzd a 
Homérosznál és más költőknél található hamis és félrevezető mítoszok ellen, 
amelyek az istenekről rosszul beszélnek, és csalóka átalakulásokat állítanak róluk. 
A Respublica II. 380d-ben felveti a kérdést, hogy vajon az istenség csoda-e, és



1 2 0 NÉMETH MIKLÓS P.

hogy hogyan lép elő a rejtekéből az összes lehetséges alakban, miközben hol csa
kugyan felölt magára sok alakot, és a sajátját ezzel szemben kicseréli, hol pedig 
csak, minket becsapva, ugyanaz marad. A válasz így szól (381c): „Egy istennek 
leheteúen, hogy magát meg akarja változtatni, de minden megmarad belőle, ami 
látszik, mivel olyan szép és olyan jó, amilyen csak lehetséges, mindig is egész egy
szerűen a saját alakjában van (pevei eret anAxoq ev tt| önnön popepr))”. Majd így 
beszél: „tehát az Isten teljesen egyszerű, és igaz a szavában és a művében, és se 
nem változik maga, sem nem csap be mást...” (382e). A popepr) itt nyitott, csakúgy 
mint az t8ea és az £i8oq, Isten saját egy és változadan megjelenési formája, aki 
nem a változó, és elégtelen formákban, hanem abban a formában nyilatkozik 
meg, ami továbbviszi a lényegét.

A sztoikus monizmus továbbviszi a popcpri 0£on problémáját. Zénón például 
csak CTtopa Osou-ról beszél, poptpt) 0£OD-ról nem. Epikurosz magyarázata, aki az 
isteneket a világgal és az emberekkel mit sem törődve a világok közötti lakóhely
ükön boldog életet vezetve láttatja, ismét feltűnő antropomorfizmusokat hordoz: 
az isteneket „tanquam corpus” és „tanquam sanguinem” írja le és elképzeli az 
alakjukat is (Philosophur. Ttepi 0£(flv, 3).

Az euhemerizmus annak ellenére, hogy a királyokat isteníti, az isteneket pedig 
emberekké teszi, többé már nem hagy teret az ,.isten alakja” elképzeléseknek.

A halhatatlanság gondolatával összekapcsolva megjelenik az istenek világfe
letti alakisága, akik a halál után szentségben részesülnek.

Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy az isten-alak, mint konkrét jelenség, 
bár a filozófusok megkérdőjelezték és részben szublimálták, mind a helleniszti
kus mind a görög gondolkodás számára ismert maradt.

2.3. A  pop<pT| 0£Ot> a z  Ó szövetségben és a  zsidóságban25

Az Ószövetségben idegen, és meg nem gyökerező gondolat, hogy Istennek em
berileg megfogható alakja van, vagy hogy Ö érzékelhető alakban nyilatkozik meg. 
Bár elég gyakori, hogy úgy beszélnek Istenről, mint egy létezőről, akinek az em
berhez hasonlóan arca, szeme, füle, orra, szája, ajka, nyelve, keze, ujja, lába, háta, 
ruhája, cipője, botja stb. van, de hogy ő egyáltalán nem érzékelhető, kézenfekvő 
dolog, hiszen ellenkező esetben nem szorult volna rá a © az istenfogalom tiszta
sága miatt javításokra. Az oly sok ószövetségi Isten- és angyaljelenések közül 
egyben sem jelenik meg a világfeletti lény tökéletesen emberi formában (még a 
Gén 18,lkk-ben, vagy 32,25kk-ben sem), és sehol sem találkozunk látható isteni 
alak-ábrázolással (vö. Ez l,26kk; Jób 4,12kk). Az Ószövetség számára Isten ant- 
ropomorf elképzelésénél lényegesebb az ember theomorf megértése.

A felhők, a tűz és a füst, a vihar, amelyek JHVH személyes jelenlétét jelzik (pl. 
Gén 15,17; Ex 3,2kk; 19,16kk; 24,17; 1 Kir 19,1 lk; íz 6,4; Ps 18,8kk), egyszerre 
kijelölik az isteni érzékelhető megragadásának határait. Istent, akinek akarata az

25 Vö. „iiopxpn”, in TWNT 4: 757-758.
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igében megismerhető, tilos az embernek szemtől szembe szemlélni, még maguk
nak a beavatottaknak sem (vö. Ex 33,20 /de  24,9kk/; 1 Kir 19,1 lkk; íz 6,lkk). 
Izrael vallásának ábrázolás-nélkülisége is szerepet játszik abban, hogy az Isten
elképzelés erősen etikus-és perszonalisztikus.

A korai zsidóság vallásában sincs hely az Isten alakjáról szóló pozitív kijelen
téseknek. A Jubileumok Könyve megszünteti a Genezis elbeszéléseinek azon eleme
it, amelyek túlzottan antropomorfak. A Szibillák Könyve nem beszél a Teremtő 
Isten alakjáról, csak az ő alakító teremtéséről: „aOTO<; 8’ earrpi^e TüJtov poptpriq 
pepoTtcov” (3,27).

Fiion mind nagyobb erővel állítja, hogy „Isten nem av0pcű7topop(po<; (De 
Mutatione Nominum 54; De Congressu Eruditionis Gratia 115, De Confusione Unguarum 
135). A csipkebokor-látomásról szóló leírása (Vita Mosis I. 6) bár tartalmaz pla
tonista vonásokat, mégis megmarad a zsidó hit talaján, amikor a csodálatos meg
jelenés megragadhatadanságát hangsúlyozza. Josephus magáévá teszi a filozófu
sok kritikáját a görög mítoszok méltatian antropomorfizmusáról (Contra Apionem 
2,239kk), és gúnyolódik az istenalakokat kitaláló festőkön és szobrászokon (252: 
EKOuyrcx̂  Tiva popcppv EJttvoíűV — „mind valamilyen alakot gondolnak el”). Ami
kor Saulról beszél, aki látja a halottak országából felszálló Sámuelt, azt mondja, 
hogy Isten alakjához hasonlónak látja (pXejtetv eutev ave^Govxa tcű 0eco tiva  
TT|v pop<priv opotov), de itt az istenhez hasonló alak csak egy az „egészen mást”, 
a világfeletti megjelenést akarja visszaadni.

Amint a hellenisták beszélnek a poptpTpról, oly módon használják a rabbik az 
„Isten m m ”-ját, azonban annak teljes tudatában, hogy ez csak hasonlóságot leíró 
beszéd lehet, éppen úgy mint a tóra, amikor antropomorf fordulatokat használ, 
„gyermeki módon beszél” (Sifre Num. 112. 15,31).

2.4. A  poptpr) Újszövetségben26

A popepri szó az Újszövetségben mindössze 3 alkalommal fordul elő, a Mk 16,12- 
ben és a Fii 2,6.7-ben. Ez, ha összehasonlítjuk a görög használatával, igen ritká
nak mondható. Ha figyelembe vesszük a popcp- tőből eredő alakokat 
(pETOtpoptpoopat, poptpoco, popepoxm;, cruppoptpt^opat, croppoptpcx;), akkor meg
állapíthatjuk, hogy a szinoptikusoknál 3-szor, a protopaulinus levelekben 9-szer, a 
deuteropaulinus levelekben pedig mindössze 1-szer (2 Tim 3,5) fordul elő.

A popepr) szó klasszikus és hellenisztikus görög nyelvi széles jelentésskálájából 
(alak; érzékszervvel érzékelhető; testi megjelenés; forma, báj; szépség; külső 
megjelenés forma; kinézet) az Újszövetség csak rendkívül keskeny keresztmet
szetet ad. Mindössze két értelmében szerepe a szó. A Mk 16,12-ben a Feltáma
dott más alakban jelenik meg, és nem lesz felismerhető az ismerős testi megjele
nési formájáról. Ez a mondat azon az elképzelésen alapul, hogy a földöntúli 
lények képesek megváltoztatni a poptpt|-jukat. A Fii 2,6k-ban szereplő Krisztus

26 Vő. PÖHLMANN, W., „popcpri”, in EWNT, 1089-1090.
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kettős poptpr|-ját (j-iop(pT| 0eot) és poptpT) Soltod) nem szabad a metamorfózis 
gondolatából levezetni. Az isteni és a földi státuszának ez az antitetikus leírása 
nem az istenség alakváltoztatási képességére utal. Figyelemreméltó, hogy a p.OfxpT| 
0EOU és poptpTj öotAot) metaforikus beszéd formájában szerepelnek, amely költői 
beszéd Krisztusnak a két státuszát próbálja megjeleníteni.

A Feltámadott ev exepa popcpt) („másik alakban”) való megjelenése a két ta
nítvány előtt az ún. nem eredeti Márk-befejezésben (16,12) visszamutat a Lk 
24,13-35-re.27 Az átváltozás motívuma kétségtelenül új a lukácsi elbeszéléshez 
képest. A jxopípri itt az alakot, különösképpen is a testi megjelenést jelend, amiről 
egy ember felismerhető, és ami által meg lehet különböztetni valakit egy másik 
embertől. Azon személyeknél, akik az emberi határán állnak (istenek, hősök, ha
lottak, elragadottak), a popcpt) a görög ill. hellenisztikus vélemény szerint változás
ra képes.

2.5. K on klú zió

Az eddigi vizsgálódásunk eredményét röviden úgy foglalhatjuk össze, a poptpp 
szó jelenthet egyrészt valamilyen külső alakot; másrészt belső individuális tulaj
donságot, lényeget, harmadrészt pedig állapotot. A három igen különböző jelen
tés közül csak akkor tudjuk kiválasztani a megfelelőt, ha figyelembe vesszük az 
adott kontextusbeli jelentését a szónak. Amióta tisztában vagyunk vele, hogy 
himnuszunkban ez egy sémita kifejezés fordításaként szerepel, különösképpen is 
fontos, hogy nagyobb összefüggésben próbáljuk meghatározni a szó jelentését.

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a p.optpT| szó rendkívül gazdag filozófiai, 
profán és vallásos jelentéstartalommal bír. A filozófiai jelentéskörrel kapcsolat
ban annyit kell feltétlenül megjegyeznünk, hogy ez a himnuszra csak igen áttéte
les módon hathatott, amennyiben a fogalom által hordozott jelentést korábban 
megterhelte, azt azonban világosan látnunk kell, hogy a himnusz nem filozófiai 
síkon kívánja karakterizálni tárgyát.28

R. P. Martin és mások úgy gondolják, hogy a szó helyes értelmét akkor talál
juk meg, ha a ‘dicsőség’ (őo^ot, 1133) kifejezés párhuzamának tarjuk, és az ószö
vetségi mrr TÓD kifejezésre vonatkoztatjuk, tehát ez lenne az, amit Krisztus „Is
ten alakjában fennállva” birtokolt volna.29 Ismét mások -  főleg az adamikus 
képekre utaló szerzők — a Gén 1,26-27 O’rfPK Ü7Ü („Isten képe”) fogalmának kö
zelségére hívják fel a figyelmet. Azonban ennek görög fordítása a (5-ban a követ
kező: Kai’ etKOva 0eo\), tehát sem az elöljárószó, sem pedig a kérdéses kifejezés 
nem egyezik. Igaz ugyan, hogy az arám Dbü szó fordítása a ©-bán sok esetben 
poptpri, és az előző fejezetben mi is — jobb híján -  a Dbx szót fogadtuk el vissza-

27 Vő. PESCH, R., Das Markus-YLvangelium (HThK.NT), hrciburg: Hcrdcr 1991, 545. 551 k.
28 Vő. XERAVITS, G., „A I'ilippi 2,6-11 Krisztus-himnusza”, in SBAth 1 (1998), 75.
29 Martin, R.P., Philippians. An Introduction and Commentary (TNTC), Lcicester 1977, 96; 

Wanamaker, C.A., „Philippians 2,6-11: Són of God or Adamic Christology?” , in NTS  33 (1987), 
185-186; TD N T 4: 751.
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fordításként, de az a tény, hogy a sémi nyelvű közösség számára készített korai 
fordításban, a 5-ban a Fii 2,6a-ban nem a {cím), hanem a K&\cv»>.t {dmwt)
szerepel: K'cnWa {bdmwt’ d’lh),%) arra utal, hogy nem volt egészen szo
ros a kapcsolat a sémi cbR és a görög pop<pr| fogalom között.

Érdekes kísérletnek bizonyult Pöhlmann értelmezése,31 aki a klasszikus meg
értési síkon közeledik a fogalomhoz:

1. A popepri 0eoi)-ból a popepri SotAou-ba átmenő változásra két megoldás le
hetséges. Az egyik szerint egy külső megjelenési formának a puszta átalakulá
sa, miközben a lényeg változadanul megőrződik,32 míg a másik szerint a lé
nyeg megváltozása.33 A „külső megjelenési forma” és a „lényeg” alternatívája 
azonban elmegy a himnusz kijelentése mellett,34 mivel ez vagy a szubsztancia
gondolkodásból származik, vagy a két természetről szóló tanítás előzi meg. 
Nem is arról van szó, hogy a létezési mód változna meg35, mivel a poptpr) csak 
ritkán jelenti a lényeggel ellentétes külső megjelenési módokat.36 A p o p é 
nak, mint a lényegének megfelelő létezőnek a megértése37 a gnózisra utalhat, 
amelyben a poptpr) és az eikcov szinonim fogalmak,38 a gnózis azonban éppoly 
kevéssé volt hatással a Fii 2,6k-ra, mint a görög csodapapiruszok.39

2. A Fii 2,6k-ban a poptpr) éppen nem a tetszés szerint változó alakot jelenti, 
hanem azt a specifikus alakot, amitől függ az identitás és a státusz. A poptpr) 
Songot) mintegy „az egy szolga saját alakjaként, mint állapotának kifejezése”40 
értendő, a poptpT) 0eot) pedig hasonló módon isteni alakként értendő, „mint 
az isteni állapot kifejezése”.41 Éppen ezért nem a változóság, hanem a válto
zatlanság konstitutív a popepr) megértése szempontjából a Fii 2,6-11-ben — ál
lítja Pöhlmann.

30 The New Covenant -  commondly called -  The New Testament, Peshitta Áramaié Text witb a Hebrew 
Translation (Edited by The Áramaié Scriptures Research Sociaty in Israel), The Bibié Society, 
Jerusalcm 1988.

31 Vö. PÖHLMANN, „popepn”, 736-739.
32 Ellentétben: SCHNEIDER, J., „opotoq”, in TWNT 5: 187,21k: „A földi poptpri mintegy takaró, 

amely körülveszi az ő mindig is változatlan lényegi egzisztenciáját.”
33 Vö. KáSEMANN, E., „Kritische Analyse von Phil. 2,5-11”, in ZThK 47 (1950), 72: „a mennyei 

lényegét levetette, a földit felöltötte”
34 Vö. Sc h w e iz e r , Emiedrigung und Erhöhung, 95k és HOPIUS, O., Dér Christushymnus Phil 2,6-11 

(WUNT 17), Tübingen: Mohr Siebeck 1976, 57.
35 Vö. DlBEUUS, M., Art die Thessalonicher I-Il. An die Philipper (UNT 11), Tübingen 19373, 60; 

KáSEMANN, id. mű, 67; G nilka, Philipperbrief, 114; Barth, G., Philipperbrief (ZBK.NT), Zürich, 40.
36 Pl. a sírfeliratok popcpTV-vyujpl antitézisében: Preisigke Sammelbuch, V 8071,10. 15.
37 Pl. KáSEMANN, id. mű, 65kk.
38 Vö. lERVELL, 1., Imago Dei. Gén 1,26f. im Spiitjudentum und in den Pau/inischen Briefen (FRLANT 

76), Göttingcn 1960, 228.
39 Ellentétben: JERVELL, id mű, 229.
4<» Vö. Pöhlmann, „poptpri”, 736-739.
41 Uo.
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Véleményével szemben azonban leszögezhetjük, hogy jelen kontextusban nem 
lehet a (i0fxpr| jelentése statikus, hiszen a 7b versben épp arról van szó, hogy a 
szolga p,opcpr|-ját veszi fel.

Minden olyan kísérlet ellen, ami megpróbálja a popcprj-t más görög fogalmak
kal meghatározni, hangsúlyoznunk kell, hogy a P-Optpt) a hellenisztikus nyelvhasz
nálatban is megőrzi saját jelentését („alak”), és eltekintve a gnosztikus nyelvhasz
nálattól, nem kicserélhető az eiKcov-nal.42 Collange felhívja a figyelmet arra, hogy 
a három fogalom (p,optpr|, sikcűv, 8o^a) minden esetben megőrzi a maga sajátos 
jelentését, és nem keveredik egymással.43 A poptprj-nak és az otxna-nak az 
egyenlővé tétele először pedig csak a patrisztikus egzegézisben bizonyítható.44

A szó alapjelentése, amint fentebb láttuk, elsősorban egy létező individuális 
megjelenési formájára utal, szemben azzal, ami a létezőkben közös. Nem szüksé
ges feltételeznünk azt, hogy itt valami egészen másról van szó, azt pedig pláne 
nem, hogy precíz krisztológiai fogalommal van dolgunk.

Xeravits Géza azt javasolja, hogy „kifejezésünket talán mint ‘létforma’ értel
mezhetjük helyesen, amely adott esetben nyitott a változásra is”,45 hiszen erre 
utal a 7b-ben levő „szolga alakja”. Javaslatát kicsit módosítva, a poptpt) szó jelen 
kontextusbeli visszaadására]. Heriban nyomán46 az ‘állapot’ kifejezést szerencsé
sebbnek tartom a létformánál’. Heriban arra hívja fel a figyelmet, hogy nem he
lyes ‘természet’ értelmében tekinteni a szót, mivel a poptpr) BeoD-val a popcpt) 
So'üX.o'U áll szemben, és nem a pop<pT| av0pcű7toi)-val, szolgai természet pedig nem 
létezik. Ezt erősíti meg az a tény, amelyre Bemhard Mayer hívja fel a figyelmet a 
Filippi levélhez írt kommentárjában: „A görög szóhoz a ‘-bán’ kapcsolódik, ezért 
az ‘alak, megjelenés, tartás’ jelentésekre kevésbé gondolhatunk”.47 Az ‘állapot’ fo
galom lehetőséget ad arra, hogy a földi Jézusról állítsa az Isten-mivoltot, ugya
nakkor könnyedén belátható, hogy változékony, anélkül hogy hozzá kellene ten
nünk: nyitott a változásra.

Ez az értelmezés az ádámi tipológiát eleve kizárja, hiszen az ottani 
istenképiség olyan valóság, amelyet az ember a bűnbeesés után is megtartott, és 
ami mellé nem vett fel valami mást, többletet.48 A |XopcpT| 0eot) itt nem önmagá
ban utal az isteni természetre, vagy valami hasonló teológiai fogalomra, ami

42 V ö. WALLANCE, D . I I .,  A  Note on morfé (ThZ 22), 1966, 22k.; SPICQ, C ,  „Notcs sur MOP<í>H 
dans les papyrus et quelques inscriptions”, in RB 80 (1973), 44; ellentétben: H é r in g , J., Le Royaume 
de Dieu et sa venue, Neuchátel 19592,159kk; MARTIN, Carmen Christi, 106kk.

43 COLLANGE, J.F., L ’Épitre de Saint Vaui aux Vhilippiens (CNT 10a), Neuchátel 1973, 88: „les 
termes... ne sont jamais confondus et conservent toujours des nuances propres.”

44 PGL 884k.
45 Ehhez ld. különösképpen SPICQ, „Notes”, 44-45.
46 H e r ib a n , J., Kettő (ppoveiv e KEvaxng -  stúdió esegetico su Fii 2,1-S.6-11 (Biblioteca di scienzc 

religiose 51), Romé 1983,234-243.
47 M a y er , B., Filippi levél, Filemon levél (SKK NT 11, ford. Tarjányi B.), Budapest 1995, 26.
48 WANAMAKER, „Philippians 2,6-11”, 183 nagyon érdekes megjegyzése: „Nowhcrc... in the 

Jewish literature of the period is it said that humankind has lost the imago Dei, even though it was 
believed that ccrtain outward characteristics of humankind werc altered.”
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Krisztus benső lényegét karakterizálná, hanem célja az Istennel való hasonlóság 
állapotának kifejezése, ami megvolt Krisztusban a szolgai alak felvétele előtt, és 
amely állapot őt akkor elsődlegesen jellemezte. Ebből a szempontból egy sajáto
san értett preegzisztenciát fejez ki, amely nyitott a klasszikus értelemben vett 
preegzisztenciára, de magából a fogalomból nem vezethető le. Mint ahogy a 
szolga alakjának felvétele után ez utóbbi volt az, amelyik kifelé meghatározta a 
jézusi cselekvést, jóllehet az istenség teljessége továbbra is jelen volt benne. Erre 
utal a „zsákmány” kifejezés, amely, mint rés rapta szerepel a himnuszban, valami 
olyan dologként, amely birtokosának már eleve megvan, de amellyel itt Krisztus 
nem él (vissza).”49

Krisztusra mint második Adámra való utalásnál lényegesen fontosabb a 
deutero-Izajási Isten szolgájára való vonatkoztatás. Talbert rámutat arra,50 hogy 
bár a © az íz 52,13-ban a 7toa  ̂ szóval fordítja a héber “OD-et: „Iöon cruvr|a£i o 
7tai<; pót)”, mégis nagyon szoros a kapcsolat a 2 szó között. Egyrészt deutero- 
Izajásnál mindék szó előfordul az 12V fordításaként. Másrészt a  óta felcserélhető 
a 7toa<; és a 8ot)A.oc, olvasat. A döntő érv azonban az íz 53,11-ben keresendő, ahol 
a 5ov\ex>(ű ige participiumát találjuk az HDD fordításaként: Sikcxuűgoü. öucaiov et) 
öovAevovra nohXoxq, Kai xat apapxtai; auxtov anxoq avotaei („igazzá tesz 
igaz szolga sokakat, és bűneiket ő hordozza”). Már pusztán ez a tény is megerő
síti, hogy a himnusz első versszaka nem elsősorban a preegzisztens Krisztusnak 
az emberré levéséről beszél, hanem a deutero-izajási háttér fényében értelmezen
dő. Arról beszél, hogy a földi Jézus azonosult a szenvedő szolga sorsával, önma
gát megalázta, és engedelmes volt egészen a halálig.

Figyelemreméltó, hogy azon szerzők, akik kifejezetten állítják, hogy a himnusz 
első versszaka a preegzisztens Krisztusról beszél, bár általában hozzáteszik, hogy 
nem egzakt krisztológiai értelemben teszi ezt, mégis több ponton nehézségbe üt
köznek. B. Mayer például maga említi a kommentárjában, hogy „ha visszatekin
tünk Jézus Krisztusnak az idők kezdetétől birtokolt korábbi létmódjára, amelyet a 
himnusz kezdete megénekelt, fölmerül a kérdés, hogy a felmagasztalás mit ad
hatott hozzá ehhez Krisztus esetében”,51 ám a kérdést ő sem tudja igazán meg
válaszolni. Josef Em st pedig az Anfange dér Christologie című művében kénytelen 
hosszasan bizonygatni, hogy a Fii 2,6-11 Krisztus himnusza nem a krisztológiai 
reflexió elején keletkezett, és benne a sémi üdvtörténeti gondolkodáson túl a gö-

«  A ‘zsákmány’ hapax legomenon értelmezéséhez rendkívül sok hozzájárulás született, vö. 
F o e r s t e r , W., „apTtaypoq”, in TWNT 1: 472-474; R o b in s o n , D.W.B., „‘apjtaypoq’: The 
Deliverance Jesus ltefused”, in ExT  80 (1969), 253-254; HOOVER, R. W., „ 1 he harpagmos enigma: 
a philological solution”, in HTR 64 (1971), 95-119; GLASSON, T.F., „1 wo Notcs on thc Philippians 
Flymn (II. 6-11)” , in NTS  21 (1974/75), 133-137, ellenkező értelemben, mint rés rapienda pl. 
W a n a m a k e r , „Philippians 2,6-11”, 187-188.

50 Vö. TALBERT, C.H., „ T h e  Ptoblem of Prc-existence in Philippians 2,6-11”, in JBL 86 (1967), 
152.

51 M a y er , Filippi levél, Ftlemon levél, 30.
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rög-hellenisztikus sorsszerű erő és hatalom-elképzelés is megjelenik.52 Bár ezen 
igen korai himnusz krisztológiai reflexiója előrehaladottságának problematikáját 
nem oldja meg, ha nem feltételezzük a preegzisztenciát, mégis lényegesen keve
sebb kérdést vet fel.

Talbert arra is rámutat, hogy az ő — a mi felosztásunkhoz hasonló — felosztá
sában az első két versszak egymásnak teljesen megfeleltethető szerkezete a jelen
tésbeli hasonlóságra is utal.53 Ez is megerősíti, hogy a himnusz a földi Jézusról 
beszél. Talberttel ellentétben azonban le kell szögeznünk, hogy az első versszak 
első sora nem pusztán Jézus Adámhoz hasonló istenképiségét állítja, hanem va
lódi Istennel való egyenlőségéről beszél, amikor Isten alakjában való fennállást 
említ. Ezt támasztja alá a nyelvi forma, amikor nem a opouoatq szavat használja, 
hanem a toa  tcö 9bco kifejezést, amelyet azonban — mint láttuk az arám vissza
fordításnál — nem szabad egészen szoros értelemben venni, de a sémita gondol
kodásban még így is igen erőteljes dolgot állít: Rinob KübK !XD, „olyanként van, 
mint az Isten”, azaz maga is Isten.

3. A  PÁL ELŐTTI HIMNUSZ KRISZTOLÓGIÁJA

Összefoglalásként elmondhatjuk tehát, hogy az a himnusz, amelyet Pál kész álla
potban ismert, arról a földi Názáreti Jézusról beszél, aki Isten Fiaként azonosult a 
deutero-izajási miT “DÍJ alakjával, és tökéletes engedelmességével halálra adta ma
gát, majd ezen tettéért rehabilitálásban részesült, és jóvátételt kapott, amely 
egyetemes távlatú.54 Ezt az egyetemes távlatot húzza alá az utolsó két versszak
ban előforduló 3-szoros rcav szó. Rokonságot fedezhetünk fel a Mk 1,11 
krisztológiájával, amely összekapcsolja az íz 42,1-et és a Ps 2,7-et: ezzel a messiá
si és a szenvedő szolgáról való várakozásokat.55

Krisztus életének drámája kerül a szemünk elé. Földi életében a nyomatéko
san aláhúzott engedelmesség kibontakozását láthatjuk, ahogy egyre inkább meg
valósul az isteni alakkal való élés önszántából fakadó háttérbeszorításának folya
mata, amelynek a csúcspontját a kereszthalál jelenti. Ez a pont Krisztus földi 
életének drámai csúcspontja, a szolgai alakban való létezés itt éri el végső 
megindoklását. Krisztus a legvégsőkig fokozva kihasználta a szolgai állapot adta 
lehetőségeket. Ugyanakkor ezáltal nyílt meg a lehetőség Isten számára, hogy a jé- 
zusi utat elismerve az uralom pecsétjét rakja rá, melynek eredményeképp, akkor,

52 ERNST, J ,,Anfange dér Christologie (SBS 57), Stuttgart: KBW Vcrlag 1972, 65-66.
53 T a l b e r t , id. mű, 153: „Parallel structure points to parallel meanings. That thc parallellism 

between the first two strophes is intended to point to a common mcaning is significant because 
there is no question that strophe 2 speaks o f the humán existence o f Jesus”.

54 Vö. RÓZSA, H., Üdvösségközyetítők ay_ Ószövetségben II, 43.
55 Vö. TARJÁNYI, B., A g  örömhír Márk evangélista szerint -  a Mk 1,1-15 magyarázata, Budapest: 

Szent Jeromos Bibliatársulat 1998,47-52.



FILIPPI 2,6-11 1 2 7

amikor a megfelelő pillanat elérkezett, a szolgai formán végül is átfénylik az iste
ni: a szolgai alakban lévő Krisztus mint ícoptcx; kerül bemutatásra.56

Ám mindezek ellenére a szolgai forma sem vész el: Krisztus Kupto^-ként való 
proklamálása, és a térdek meghajlása nem öncélú, hanem azon Atyaisten dicsősé
gének kinyilvánítását szolgálja, akit azóta, hogy Jézus tanított minket imádkozni, 
mi is az egészen sajátos értelemben vett közvedenséget jelentő fcOX-nak szólítha
tunk. Jézus mindig Atyának szólította Istent, soha sem mondta imáiban, hogy 
„Istenem”, a kereszt kivételével, ahol is a 22. zsoltárt imádkozta.. Az ’abbá szó ki
fejezi Jézus abszolút közelségét Istenhez. Jézus ezt a szót átadja tanítványainak, 
ajándékul adja az ő isten-közelségét.57

A himnusz csodálkozva szemléli az üdvtörténet középpontjában lezajló ese
ményt, amikor Isten átvérezte az emberi történelem szövetét, a Názáreti Jézus 
életét, akiben Isten kinyilatkoztatta magát nekünk, „hogy az ő nevében minden 
térd meghajoljon, és minden nyelv vallja meg, hogy Úr Jézus Krisztus, az Atya
isten dicsőségére” (Fii 2,11).

CjSBO

Investigations on the Origin and Theology 
of the H ym n Phil. 2,6-11

Miklós P. Németh

The first part of this paper investigates the origin of the well-known hymn of Philippians 2,6-11. It 
is asserted that the hymn has a pre-pauline origin, and efforts are made to recover an original Sé
mitáé version of the hymn. The author accepts in main lines the proposal of Pierre Grelot from 
1973, with reasonable modifícations. After this, a noteworthy key term of the composition is ana- 
lysed (popcpT]), in order to understand the christological view of the hymn. The author presents a 
comprchensive analysis of the term, reviewing data from the classical Greek literature, in the 
Greek-spcaking Judaism and in the New Testament. At the end, a theological outünc of the hymn’s 
Christology is given. (Editor)

56 Vö. XERAVITS, „Filippi 2,6-11”, 77.
57 Vö. SZÉKELY, )-,A% Újszövetség teológiája, Budapest 2002,40.




