
 

2011/1 Sárospataki Füzetek 21 

 

Börzsönyi József  

 

Hiábavalóság? 

Prédikátor 3,11 

 
ét ellentétes véleményt állíthatunk egymással szembe a Prédikátor köny-
véről. Az egyiket a hagyomány Heinrich Heine-nek tulajdonítja, aki így jelle-
mezte a könyvet: „Das Hohelied der Skepsis”. Bár később Friedrich Eller-

meier kiderítette, hogy Heine ezt a megállapítást nem a Prédikátor, hanem Jób 
könyvére tette, mégis megfogalmaz egy olyan álláspontot, amelyet sokan osztanak, 
ha esetleg nem is ezekkel a szavakkal mondanák. A másik, ezzel ellentétes véle-
mény a neves ószövetségestől, Franz Delitzschtől származik, aki a „Das Hohelied 
der Gottesfurcht” megjelölést adja a Prédikátor könyvére.1 Vajon melyik vélekedést 
fogadhatjuk el? Vagy esetleg egyszerre mind a kettőt? Milyen irányt mutatna ebben 
egyetlen vers, a 3,11? 

Éppen erről a versről jegyzi meg, különösen is a vers első feléről Lauha, hogy 
ez egy crux interpretum.2 Ellermeier a problémát az !lw[ értelmezése körül látja, 
ami körül a fantázia tobzódása figyelhető meg. Úgy véli, hogy aki a témát kimerítő-
en fel akarja dolgozni, annak arról terjedelmes munkát kell készítenie.3 A kérdés ki-
merítő feldolgozása nem a mostani alkalom feladata, de a problémák megnevezése 
és egy megoldási javaslat a mostani keretek között is elérhető. 

Az !lw[ jelentésének a vizsgálata természetesen megkerülhetetlen, még ha a 
megoldást nem is egyedül ezen a területen találom. A teljes vers, illetve a mondat 
egésze és a kötőszó szerepe, értelme szintén fontos része a helyes értelmezésnek. 
Ezzel a verssel ugyanis az egyik olyan területhez érkezünk, ahol a Prédikátor állás-
pontja, az emberi életről megnyilatkozó felfogása megmutatkozik. Választ találunk 
arra a kérdésre is, hogy hol van hát a Prédikátor helye a bevezetésben említett vég-
letek között. 

Az !lw[ fogalmának meghatározásával többen is foglalkoztak. Alapvető tanul-
mányt készített róla Ernst Jenni teológiai disszertációjában még 1953-ban.4 Vizsgá-
latának és eredményeinek összefoglalása azonban megtalálható a Theologisches 
Handwörterbuch zum Alten Testament5 második kötetében, ahol a fogalom ma-
gyarázatát szintén Jenni írta. Bár a címszó mellé az örökkévalóság (Ewigkeit) jelen-
tést írja, de elmondja, hogy semmiképpen sem valami filozófiai időfelettiséget kell 

                                                 
1 Lauha, Aarre: Kohelet. Neukirchen, 1978. 22.p. 
2 i. m.  68.p. 
3 Ellermeier, Frierich: Qohelet. Teil I. Abschnitt I. Untersuchumgen zum Buche Qohelet. Herzberg, 

1967. 310. p. 
4 ZAW 1952. 197-248 pp. ZAW 1953.  1-35. pp. 
5 Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Band II. München – Zürich, 1976. 228-243 col. 
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rajta érteni. Az alapjelentés a „legtávolabbi idő”. Ez irányulhat a múlt felé, a jöven-
dő felé vagy esetleg mindkét irányba. Ez utóbbi a @m és az d[ elöljárókkal jut kifeje-
zésre. Pl. a Jeremiás 7,7-ben, ahol az Úr ezt mondja: „…megengedem, hogy ezen a 
helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva 
mindörökké”. Az ősök idejétől fogva, a nép kezdeteitől fogva, a messze múlt idejé-
től, de nem időfelettiségben. Még ennél is távolabb visz az időben a kifejezés, ami-
kor a zsoltárokban találkozunk vele több helyen is Istenre vonatkozóan: „Mielőtt 
hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy 
te, ó Isten!” (90,2) Ilyen távlatokban illeti meg Istent a dicséret is: „Áldott az Úr, 
Izrael Istene öröktől fogva mindörökké.” (41,14 ; 106,48) Ezeken és az ezekhez 
hasonló helyeken már szinte időfelettiség vagy még inkább a korlát nélküli legtávo-
labbi idő lesz a kifejezés értelme. A távoli múltba mutatva lehet különböző a távol-
ság. A beláthatatlan időtől elkezdve a történelem jól megnevezhető eseményéig. Az 
Ézsaiás 51,9-ben az ősi, az emberi ismeretet túlhaladó időkről van szó a kard-dal-
ban: „Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején!” Vonatkozhat azon-
ban jól ismert korra, Dávid korára is: „Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sá-
torát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan 
(Ámósz 9,11). Ilyenkor konstruktuszi viszonyban szerepel, ez esetben a napokkal 
(!lw[ ymyk), máshol az esztendők vagy a nemzedékek a meghatározója. A jövendő 
irányába is különböző távolságokba mutathat. Jelölheti valakinek az élete idejét 
mindvégig, amint Anna fiát, a kis Sámuelt elviszi az Úr sátrába, hogy végleg, azaz 
élete teljes idejére, élete végéig ott maradjon (1Sámuel 1,22). Ezen esetekben gyak-
ran az d[ elöljáró járul elé, jelölve az időhatárt. Lehet az időhatár egészen messze 
távol, a meg nem határozható idő. Az egyiptomi kivonuláskor hangzik el: „…aho-
gyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket” 
(1Mózes 14,13). Vagy az Éli házára kiszabott büntetés hatálya a beláthatatlan jö-
vendőre kiterjed, mintegy örökre: „…megesküdtem Éli háza népének, hogy soha 
sem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét” (1Sámuel 3,14). A jövendőbe 
mutatóan gyakran találjuk az !lw[ főnevet l elöljáróval, szintén a távoli jövőbe mu-
tató, a végnélküliség értelmében, ami egyrészt a folyamatosságot juttatja kifejezésre, 
másrészt pedig mégsem az időfelettiség. A zsoltárokban visszatérő: „Magasztallak 
téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké” (145, 1.2.21), vagy a gyakori 
kifejezés: wdsj !lw[l = örökké tart szeretete (136,1-26, 100,5 és több más helyen). 
Akár közeli, akár messze távoli időről van szó, mindig eseményekkel tele időszak 
jelölésére szolgál a fogalom.6 

Milyen jelentéssel számolhatunk a Prédikátor 3,11-ben szereplő !lw[ esetében?  
A magyarázók olyan sokféleségekig jutnak el, hogy joggal mondotta Ellermeier, hogy 
a fantázia tág tere nyílik meg itt. Így aztán négy egységbe foglalja össze a sokféleséget. 

1. Az !lw[ jelentése az örökkévalóság (Ewigkeit). Ez az értelmezés már a LXX 
fordítására is támaszkodhat (kai ge sun ton aiwna edwken), és ez a fogalom je-
lentésében benne is van Jenni elemzése szerint. Mit jelent azonban a Prédikátor 
3,11 összefüggésében? Ha a vers második felében arról van szó, hogy ezt azonban 
az ember nem foghatja fel, erre képtelen, akkor csupán egy vágyról tesz említést a 

                                                 
6 Wilch, J.: Time and Event. An Exegetical Study of éth in the Old Testament in Comparison to 

Other Temporal Expressions in Clarification of the Concept of Time. 1969. 
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Prédikátor, az örökkévalóság, a nagyobb távlatok utáni sóvárgás a tartalma ennek 
az isteni adottságnak. Így érti Franz Delitzsch: „desidereum aeternitatis”. Az ember 
természetéhez tartozik ezek szerint, hogy az idők állandó változásában azzal vigasz-
talja magát, hogy gondolatait az örökkévalóság felé irányítja. Az ember adottsága az 
örökkévalóságban való gondolkodás. Notitia Dei naturalis insita sive innata – idézi 
Ellermeier.7  A belénk teremtett vagy belénk oltott isteni természet. Ezen a vona-
lon elindulva hamarosan többen eljutnak az istenképűség emlegetéséig, az 1Mózes 
1,26 következőkre utalva. Walther Zimmerli elég részletességgel ki is fejti8. A Prédi-
kátor ebben mondja el, hogy miben áll az ember istenképűsége, és mi különbözteti 
meg az állatvilágtól. Az embernek az érdeklődése, figyelme túl kell terjedjen a pilla-
natnyi helyzeten. Hogy hogyan kerül ide az istenképűség kérdése, abban még az a 
szövegkorrekció is szerepet játszhat, amely az !lw[ helyett !lx-et olvas. Ez az 
adottság, ez az „áldás” a Prédikátor 3,11 szerint így keserűséget okoz az embernek. 
Megvan az adottsága, sőt kényszert érez az ember arra, hogy távlatokat lásson, 
hogy az örökkévalóságban gondolkodjon, de ezt mégsem képes megtenni. Ez így a 
hiábavalóságok sorába jól beleillik, sőt maga Isten juttatta az embert erre a sorsra, 
ha így értelmezzük a verset és benne az !lw[ fogalmat. 

2. Egy másik irányzat inkább „világ”-nak (Welt) fordítaná. Ez már a Vulgatára 
és Hieronymusra vezethető vissza. A Vulgatában: „mundum tradidit disputationi 
eorum”. De Luther is hasonlóan értelmezi: Isten azért adta az embereknek a vilá-
got, hogy használhassák azt, mégpedig örömmel és élvezettel.9 Nem úgy, mint az 
ember saját hatalmában álló tárgyat, hanem mint Isten ajándékát. Melanchton és 
mások is ilyen értelemben veszik. Itt is lehetségesek variációk is. A bibliai héberben 
azonban, vagy éppen a Prédikátornál nem található ez az értelem, mint ahogy a ké-
sőbbi héberben már jobban találkozhatunk ilyen jelentéssel. 

3. Meglepő módon, de ritkábban az a fordítás is megtalálható, ahol az  !lw[ a 
tudás, megértés (Wissen, Begreifen) értelemben jelenik meg. Ez a felfogás inkább 
szövegmódosításon alapul, feltételezve egy olyan !l,[, főnevet, amelynek a megér-
tés, a tanulás képessége volna a jelentése10. Az összefüggésbe a következőképpen il-
leszkedne bele ez az értelmezés: Isten az ember szívébe adta azt az értelmet, ami 
nélkül nem képes felfogni az Ő cselekedeteit. Következésképpen pedig, aminek a 
segítségével megértheti Isten tetteit kezdettől a végéig. A mondat két felének ilyen 
összekapcsolása, a kötőszónak szó szerinti fordítása figyelemre méltó, még ha az 
!lw[ ilyen értelmezése bizonyítatlan is marad. Ellermeier teljesen téves iránynak, a 
Prédikátor felfogásával teljesen ellentétesnek tartja ezt az értelmezést, hiszen a Pré-
dikátor éppen értelme teljes bevetésével vizsgálta a dolgokat, mégsem értette meg 
azt, aminek a megértésére, vizsgálatára odaszánta magát. Ugyancsak szövegmódosí-
tással előfordul az ellenkező jelentés is, a tudatlanság. Így arra a tudatlanságra juttat-
ta Isten az embert, hogy ne értse meg az Ő tetteinek sorát. Nem gondolom, hogy 
az ezzel járó szövegmódosítások közelebb vinnének akár a vers, akár a Prédikátor 
felfogásának helyes megragadásához. 

                                                 
7 i.m. 313. p. 
8 Zimmerli, Walther: Das Buch des Predigers Salamo. ATD. Göttingen, 1967. 
9 Ellermeier i. m. 314. p. 
10 Ellermeier i. m. 315. p. 
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4. Vannak végül olyanok is, akik idői értelemben kívánják meghatározni az !lw[ 
fogalmát a Prédikátor 3,11-ben, közelebbről egy időtartamnak (Zeitdauer) vagy 
időlefolyásnak (Zeitenablauf) értik.  Az értelme ennek a résznek az volna így, hogy 
Isten úgy adta az ember ismeretébe a határozatlan időtartamot, hogy az egyes idő-
szakok eseményére emlékezve össze tudja vetni más időszakok eseményével, és 
arra a megállapításra juthat, hogy Isten rendje szerint minden szépen a maga idejé-
ben van. Az időlefolyás értelem esetében pedig (Galling)11 a !blb szót dittographiá-
ra hivatkozva csak !b-ra lehet rövidíteni, ami a lkh-ra vonatkoztatható abban az ér-
telemben, hogy mindennek időt, lefolyási időt adott Isten. Ez így visszautalhatna a 
3,2-8-ban felsorolt ellentétpárokra, és azzal jó értelmi kapcsolatot mutathatna.  

Azt gondolom, hogy ezekkel a fejtegetésekkel nem jutottunk közelebb a 3,11 
értelméhez, még ha olykor tetszetőseknek is nevezhetők, vagy a tágabb összefüg-
géshez alkalmazkodók, esetleg a Prédikátor megállapításaihoz illeszkedők lehetnek is. 

Nem tartom szükségesnek eltérni a Prédikátor 3,11-ben sem attól a jelentéstől, 
amelyet Ernst Jenni részletességgel kidolgozott általában az ószövetségi fogalom-
ról, és többen egyet is értenek vele. Talán kiegészítve azzal a megállapítással, ame-
lyet John Wilch tesz münsteri disszertációjában, hogy eseménnyel telt időről van 
szó. A megoldást én a mondat két felét összekapcsoló kötőszó szó szerinti fordítá-
sában látom.  Amint azt említettük, erről elutasítólag említést tesz Ellermeier is. Bár 
Anthony Tomasino12 a fogalom magyarázatánál a Predikátor 3,11-re nézve nem vá-
lasztja a szó szerinti fordítás lehetőségét, de azt állapítja meg róla, hogy nem szabad 
figyelmen kívül hagyni ezen részlet megfontolásánál. Így a Prédikátor 3,11 a követ-
kezőképpen fordítható: Mindent megalkotott szépen a maga idejében, az örökkéva-
lóságot is a szívükbe adta, ami nélkül nem találhatja meg az ember azt a munkát, 
amelyet Isten véghezvisz az elsőtől az utolsóig. Ebben benne van a hiábavaló kuta-
tásnak a valósága, amennyiben az ember a maga világát annak keretei között vizs-
gálja, de benne van annak a lehetősége is, hogy az Isten adta távlatokkal feltárulhat 
a dolgok értelme, és minden a maga helyére kerülhet. A zsoltárok sokszor megfo-
galmazott tapasztalata ez a Prédikátor megfogalmazásában. 

Fordítási javaslat: Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévaló-
ságot is az emberi értelem elé tárta, ami nélkül az ember nem tudja felfogni Isten 
alkotásait elejétől végéig, amelyeket megalkotott.  

Ez csupán a kötőszó szó szerinti fordítása, ami más értelmet és összefüggést ad 
a Prédikátor könyvének. A hiábavalósággal rögtön szemben találja magát az ember, 
mihelyt Isten nélkül vizsgálja a világot és az életet. Nem kell azonban ebbe a kese-
rűségbe kerülnie, ha nem önmagában nézi az életet és a világot, hanem azzal a táv-
lattal, céllal és értelemmel, amellyel Isten azt teremtette és fenntartja. Isten pedig 
úgy teremtette az embert, hogy képes legyen felfogni a teremtő akaratát és szándé-
kát. Ha az ember ezzel nem él, csak a maga korlátai között akar mindent érteni és 
magyarázni, akkor lesz a komoly vizsgálat során minden hiábavalóság. Isten azon-
ban azért adta kijelentését, benne a Rá jellemző távlatot, hogy ne így legyen. 

 

                                                 
11 Würthwein, Ernst – Galling, Kurt : Die fünf Megilloth.  Tübingen, 1969. 
12 Tomasino, Anthony: !��[. In: New International Dictionary of Old Testament Theology and 

Exegesis. Volume 3. 1996.  345-351. pp. 
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Abstract 

 

Vanity? – Ecclesiastes 3:11 

 

Two opposite opinions can be compared about the Book of Ecclesiastes. One is 
traditionally attributed to Heinrich Heine, who described the book as “Das Hohe-
lied der Skepsis”. Although Friedrich Ellermeier later found out that Heine had 
made this statement not about the Book of Ecclesiastes but that of Job, it still 
formulates a position that is shared by many, though expressed in different words. 
The opposite opinion is from the renowned Old Testament scholar, Franz De-
litzsch, who uses the phrase “Das Hohelied der Gottesfurcht” for the Book of 
Ecclesiastes. Which opinion should be accepted? Maybe both? In what direction 
could Ecclesiastes 3:11 point in this question? 
 
 
 
 



 

 


