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Abban a pillanatban, amint felfedezzük, hogy 
hiányzik a tanítvány fogalma (maqhth,j) az 
Ószövetség görög szövegéből, és ezért azt a 
szótárak sem tárgyalják,1 felvetődik a kérdés: 
ez a tény magába foglalja-e a tanítványság kon-
cepciójának a teljes hiányát is? Következéskép-
pen az Ószövetség nem is foglalkozik a tanít-
ványsággal? Valóban. A Septuaginta szövegével 
foglalkozó szótárakban csak a ma,qhma szót 
találjuk főnévként, ami inkább a magtanult 
anyag, a tudás, ismeret fogalma, a manqa,nw-
ból (Jer 13,21),2 ugyanúgy, mint a maqhth,j, 
aminek szintén a manqa,nw az igei formája.3  
A Septuaginta tehát az igei formát ismer-
ve használhatta volna a maqhth,j-t. Annál is 
inkább, mivel a Kr. előtti harmadik századi  
Septuagintát4 a Kr. előtti negyedik-ötödik szá-

1  Wilkins, M. J.: The concept of disciple in Matthew’s 
gospel: as reflected in the use of the term Mathe ̄tés, 
Leiden, Brill, Supplements to Novum Testamentum 59, 
1988, 43.; Muraoka, T.: A Greek-English Lexicon of 
the Septuagint, Louvain – Paris – Walpole, Ma, Peeters, 
2009, 438.; Lust, J. Eynikel – Hauspie, E. K. (eds.):  
A Greek–English Lexicon of the Septuagint, Second 
Edition, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 
1997. © 2003 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 
OakTree Software, Inc. Version 2.5. Par. 18025

2  „lessons” – Pietersma, A. – Wright, B. G. (eds.) :  
A New English Translation of the Septuagint and the 
Other Greek Translations Traditionally Included Un-
der that Title, New York–Oxford, Oxford University 
Press, 2007, 893.; „Kenntnisse” – Kraus, W. – Kar-
rer, M. (Hrsg.): Septuaginta deutsch: das griechische 
Alte Testament in deutscher Übersetzung, Stuttgart, 
Deutsche Bibelgesellschaft, 2009, 1303. 

3  Danker, F. W. (ed.): A Greek - English Lexicon of the 
New Testament and other Early Christian Literature, 
Third Edition, Chicago, Illinois, Licensed by the Uni-
versity of Chicago Press, ©1957, 1979, 2000 by The 
University of Chicago, OakTree Software, Inc. Ver-
sion 2. 8. 609.

4  „die Anfänge der Septuaginta…um die Mitte des 
3. Jh. v. Chr…Die Übersetzung der Septuaginta zog 
sich wahrscheinlich ca. 100 Jahre hin, vielleicht auch 
bis zu 150 Jahre.” Kraus, W. – Karrer, M. (Hrsg.):  
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zadi Platón5 szóhasználata jóval megelőzte a maqhth,j-t illetően. A maqhth,j szóhasz-
nálata mindenképpen évszázadokkal megelőzi a Septuagintát, ha már Sokratést is 
Homéros tanítványaként (maqhth,j) tarthatjuk számon.6 Ha a Septuaginta születése 
a harmadik század közepétől 100-150 évig is elhúzódott, és Platón későbbi korsza-
kából valók az idézett írások (Állam, Törvények), bizonyos szövegek esetében lega-
lább 200 évvel is megelőzhette Platón a Septuaginta fordítását. Platón ugyanis a két 
említett műben is használja a ma,qhma-t, a manqa,nw-t és a maqhth,j-t.7 Bennünket 
a maqhth,j érdekel, de tudjuk, hogy az Állam című művében Platón jól körülírja 
a kifejezésekkel azt, hogy mit kell tennie az embernek, ha a lehetséges életformák 
közül a jobbat akarja választani, és különbséget akar tenni a becsületes és rossz élet 
között. Ehhez van olyan tudomány, amit félre kell tenni, és van olyan tudomány, 
amit kutatni kell. Ekkor tanulhatja meg valaki, hogy ki teheti okossá.8 A kutatás és 
keresés ilyen megfogalmazása megy el egészen addig, amire Platónnál a maqhth,j is 
utal, hogy meg kell találni a jó tanítót.9 A fordításban a maqhth.j  e;stai előfordul 
igeként és főnévként, mint tanuló (Állam, 618c).10 Minden szépen beazonosítható 
a görög szövegben és a fordításokban. A ma,qhma megmarad annak a tudománynak 
(maqhma,twn), amit félre kell tenni, hogy aztán valamilyen tudásnak (maqh,matoj) a 
keresőjeként, tanulójaként (maqhth.j) képessé legyen  megtanulni (maqei/n), ki teheti 
őt tulajdonképpen szakértővé a jó élet megtalálásában, miután megkülönbözteti a 
jót és a rosszat.11 Ugyanez a helyzet a Törvényekben. Itt (968d) Platón a börtönőr 
(fulakh/j) alkalmasságának kérdését részletezi, mert hát nem közömbös, hogy van-e 
tudományos képessége (maqhma,twn duna,mesin), de azt sem könnyű eltalálni, mi az, 

Septuaginta deutsch: Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament, Band I, Stutt-
gart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2011, 19.

5   „Plato (ca. 428– 347 BCE)… all subsequent philosophy amounts to a series of footnotes to  
Plato.” Seeskin, K.: Thinking About the Torah, A Philosopher Reads the Bible, Lincoln – Philadelphia, 
University of Nebraska Press – The Jewish Publication Society, 2016, 195–196.; „middenperiode…
Politeia…late periode…Wetten (Nomoi)” - Grote Spectrum Encyclopedie, Deel 15, Utrecht [etc.], Het 
Spectrum, 1977, 10.

6  „Sokrates der eigentliche maqhth,j Homer ist”” Kittel, G. (Hrsg.): Theologisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament, Vierter Band l- n, Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer, 1942, 419.

7  „ maqhth,j  is used generally to denote one who is a diligent student” – Wilkins, M. J.: Discipleship 
in the ancient world and Matthew’s Gospel, Euegen, OR, Wipf & Stock Publishers, 1995, 11–12.; 
Jowett, B. – Campbell, L. (eds.): Platos Republic: The Greek Text, Vol. I., Oxford, Clarendon Press, 
1894, 461.

8  Devecseri, G. – Faragó, L. [et al.](ford.): Platón összes művei, Második kötet, Budapest, Európa 
Könyvkiadó, Bibliotheca Classica, 1984, 705.

9  „The idea of seeking out the truth is developed into that of finding the true teacher, which has been 
suggested by the word maqhth,j.” -– Jowett, B. – Campbell, L. (eds.): Platos Republic: The Greek Text, 
Vol. III., Oxford, Clarendon Press, 1894, 479.

10  Jowett – Campbell: Platos Republic: The Greek Text, Vol. I., 461.; „rendered the noun verbally… 
translating maqhth,j  learner” – Wilkins: i. m., 11–12.

11 Jowett – Campbell: Platos Republic: The Greek Text, Vol. I., 461. ; „omitting other studies, is to 
become an inquirer and learner in this study, in order to be able to learn and find out who will make 
him expert and intelligent to discern a good life, and bad” – Davis, H.: The Works of Plato, A New 
and Literal Version, Chiefly from the Text of Stallbaum, Vol. II., London, Bell & Daldy, 1871, 309.
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amit tanulni kell (a] dei/ manqa,nein), sem azt: miként lehet más tanítványává lenni  
(a;llou maqhth.n gene,sqai).12 Tehát újra elmondhatjuk: minden kifejezés készen állt 
már Platónnál ahhoz, hogy ha akarta volna, a Septuaginta szerzője használhatta vol-
na a tanítvány ismert kifejezését. Annál is inkább, mivel a ma,qhma egyetlen egyszer 
ugyan, de azért csak előfordul a Septuagintában (Jer 13,21) mint uralkodásra való is-
meret: maqh,mata eivj avrch,n (Jer 13,21).13 Ez azért fontos, mert a Septuaginta nem a 
dml-ot fordítja itt, hanem az @WLa;-ot az @la-ból,14 noha a dml is előfordul a versben.15 
A dml pedig a szakirodalom szerint szorosan összefügg a manqa,nw-val, mely 56-szor 
fordul elő a Septuagintában, ahol legtöbbször, legalább 26-szor fordítják ezzel a görög 
kifejezéssel a dml-ot. Azt a dml-ot, mely ugyancsak szorosan összefügg a manqa,nw-val 
és a maqhth,j kifejezéssel.16 Tehát a Septuaginta nyelvezetében mindenképpen tuda-
tosságról beszélhetünk, ha a dml ilyen gyakori fordításában sem használja a maqht-
h,j-t, még egy versen belül sem. Ha már itt tartunk, az is figyelemreméltó, hogy még 
a dymil.T; is, mely a későbbi irodalomban a maqhth,j megfelelője volt,17 csupán egyszer 
fordul elő az Ószövetségben, és még ott sem fordítja a Septuaginta a maqhth,j-szel, 
hanem csak a manqa,nw-val.18 Persze Károly alapján beszélhetnénk itt tanítványról, 
sőt tanító-tanítvány kapcsolatáról is, mert ő itt tanító-tanítvány fordítást hoz.19 Csak 
az eredeti szöveg vizsgálata alapján tudjuk meg, hogy nem a  maqhth,j-szel van itt dol-
gunk, hanem a manqa,nw-val.20 Károly biztos, hogy mégsem a Septuagintát fordítja, 
mert ott a tanító megfelelője a te,leioj, a tökéletes, aki már készen van a képzéssel. 
Valószínű a Septuaginta a lévitákra gondol, és a tisztségükhöz kapcsolódó szentségre. 

12  England, E. B.: The Laws of Plato, Vol. II, Manchester, University Press, 1921, 230.; Devecseri, 
G. – Faragó, L. [et al.](ford.): Platón összes művei, Harmadik kötet, Budapest, Európa Könyvkiadó, 
Bibliotheca Classica, 1984, 1010.; „guard… what one ought to learn, nor to become the disciple of 
another” – Burges, G. (Transl.): The works of Plato, A new and literal version, chiefly from the text of 
Stallbaum, Vol. V., London, Henry G. Bohn, 1852, 546.

13  LXX Rahlfs Tagged Greek Septuagint (LXX1) Kraft/Taylor/Wheeler Septuagint Morphology Da-
tabase v. 4.7a Copyright © 2012, Version 5.4  ma,qhma; „Kenntnisse zur Herrschaft” – Kraus –  
Karrer: Septuaginta deutsch, 1303.; „Lehren zur Herrschaft” – Kraus – Karrer: Septuaginta deutsch, 
Erläuterungen, 2760.

14  A szó a tanítás kifejezésének sajátos formája. ”lehren…Tausend hervorbringen” – Kö̈nig, E.: Heb-
räisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament: mit Einschaltungen und Analyse aller schwer 
erkennbaren Formen, Deutung der Eigennamen sowie der massoretischen Randbemerkungen und ein 
deutsch-hebräisches Wortregister, Leipzig, Dieterichs, 1936, 19.

15  Elliger, K. – Rudolph, W. (eds.): Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutsche Bibelgesell-
schaft, 1997, 809.; Rahlfs: Greek Septuagint (LXX1), manqa,nw

16  Kittel: i. m., 392, 401, 428.; BibleWorks™ Version 10. 0. 8. 607. Parallel Hebrew and LXX Search 
for Hebrew Equivalents dml – manqa,nw.

17  Kittel: i. m., 428.
18  Rahlfs: Greek Septuagint (LXX1), manqa,nw; Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 

dymil.T;.
19  Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott szent 

könyvei. [Az eredeti hasonmása.] Vizsoly, Mantskovits Bálint, ny., 1590, 1. kötet; Budapest, Magyar 
Helikon, 1981, 371. 

20  Rahlfs: Greek Septuagint (LXX1), manqa,nw
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Más fordítás itt a mestert hozza a tanonccal szemben.21 Ez a mester, tanító, tökéletes 
fogalom a !yB Hifiljét próbálja visszaadni, mely a  !ybime-ben (1Krón 25,8) a különb-
ségtétel, dolgokba való belelátás tartalmát is hordozza, melyben megjelenik az ember 
személyi felelőssége is a tudás terén.22

Mindezt összevetve elmondhatjuk, hogy az Ószövetség nyelvi, fogalmi tartózko-
dásának a maqhth,j – dymil.T; tekintetében komoly oka lehet. A kérdéskör nyilván nem 
egyszerű, ha a teljesség igényével lépünk fel a tisztázás során. Az azonban bizonyos, 
hogy el akar szakadni az Ószövetség gondolkodása a görög kultúrában megjelenő tar-
talomtól, és sajátos kapcsolatrendszerben akar valamit megfogalmazni Isten és válasz-
tott népe viszonyában. Még szóhasználatában sem akar az Ószövetség analógiákban 
gondolkodni, hogy kifejezésre juttassa Isten és választott népe kizárólagos kapcsola-
tát. A szakirodalom elemzi a görög kultúra maqhth,j és a dymil.T; rabbinikus fogalmát.23 
Ismerjük azt a gondolati tartalmat, mely a fogalmakban jelen van, például a szemé-
lyes kötődés és a tanulás anyaga tekintetében. Egészen biztos, hogy az Ószövetség  
maqhth,j – dymil.T; fogalmaktól való tartózkodása Isten népének a YHWH-hoz való 
kötődését konkretizálja más fogalmakkal, és az új szövetség népének a YHWH-tól 
tanított minőségi állapotát ábrázolja ki. Ebben a vonatkozásban függ össze Jn 6,45 és 
Ézs 54,13, Jer 31,33-34.24 Isten tanítottjait említi a Septuaginta (didaktou.j qeou/ Ézs 
54,13), melyet János így idéz: didaktoi. qeou/\ (Jn 6,45).25 Talán a speciális tartalom 
kifejezésére szolgál az is, hogy a didakto,j ebben a formában a Septuagintában és az 
Újszövetségben csak egyszer, éppen ezeken a helyeken fordul elő (didaktou.j – Ézsa 
54,13; didaktoi. – Jn 6,45).26 Ez az Istentől tanított állapot csak ott valósul meg, ahol 
Ő, YHWH helyezi el az Ő törvényeit az ember gondolataiban: eivj th.n dia,noian  
(Jer 38/31,33). Ez az Istennel való szövetség értelme, az Ő megismerésének kiteljese-
dése, amikor már nem emberek tanítják egymást, és mégis mindnyájan megismerik 
Őt: pa,ntej eivdh,sousi,n me (Jer 38/31,34). Ahol az emberi benső, a gondolkodás, 
az értelem (dia,noia) betölti Istentől való küldetését, ott nyilvánvaló is lesz a tanít-
ványság igazi értelme. 27 Ennek a szent tartalomnak a kibontakozását készíti elő az 

21  „masters and apprentices” – Pietersma – Wright: i. m., 363.; „Vollkommenen und der Lernen-
den” – Kraus – Karrer: Septuaginta deutsch, 513.; Kraus – Karrer,  Septuaginta deutsch, Erläute-
rungen, 1097.

22  König: i. m., 35.
23  Kittel: i. m., 417–443.
24  Aland, B. – Aland, K. et al. (Hrsg): Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece 28, Stuttgart,  

Deutsche Bibelgesellschaft, 2012, 314.; Beale, G.K. – Carson, D.A. (eds.): Commentary on the New 
Testament Use of the Old Testament, Grand Rapids, MI – Nottingham, Baker Academic – Apollos, 
2007, 448–451.

25  Rahlfs: Greek Septuagint (LXX1), 640.; Nestle – Aland: Novum Testamentum Graece 28, 314.
26  Rahlfs: Greek Septuagint (LXX1), didakto,j; Nestle – Aland: Novum Testamentum Graece 28, 

didakto,j.
27   Rahlfs, Greek Septuagint, II., 722.; Muraoka: i. m., 155.; Strong, J. (ed.): Greek Dictionary of the 

New Testament, URL: http://www.bf.org/bfetexts.htm dia,noia (Utolsó letöltés: 2019. 08. 08.)
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Ószövetség, hogy aztán az az Újszövetség lapjain, Jézus követésében teljesedjen ki 
Ővéi életében, akik az Ő tanítványaivá, Krisztus-követőkké, keresztyénné válnak.

Összefoglalás

A tanítványság Újszövetségben megszokott fogalmát, a maqhth,j-t keressük a Septua-
ginta szövegében. Ugyancsak próbáljuk megtalálni a tanítvány ószövetségi fogalmát 
is, mely a dymil.T;. Kutatjuk a görög kifejezés értelmét Platónnál is. Meglepődve tapasz-
taljuk, hogy a Septuaginta már találkozhatott a görög kifejezéssel, mégsem használja. 
Hasonló eredményre jutunk a dymil.T;-dal kapcsolatban is a Héber Bibliában. Az oko-
kat keresve megfogalmazzuk, hogy a tartózkodás a fogalmakkal kapcsolatban abból 
adódhat, hogy az Ószövetség szövege és annak görög fordítása Isten és népe sajátos 
kapcsolatát azzal is kiábrázolja, hogy nem a görög kultúra és rabbinikus zsidóság 
bevett fogalmait használja. Az Ószövetség tud az Istennel való szövetség lényegéről, 
mely eljuttatja Isten népét az Istentő való tanítottság állapotába, és ezen az Úton az 
Istennel való kapcsolatot erősítve relativizálja az emberi kapcsolatokat, hogy aztán az 
Újszövetségben érje el célját a tanítványság fogalma Jézus követésében.

Zusammenfassung

Wir sind in diesem Aufsatz auf der Suche nach der im Neuen Testament gewöhn-
lichen Formulierung des Begriffes der Jüngerschaft maqhth,j in der Septuaginta. 
Wir versuchen ebenfalls, die alttestamentliche Formulierung des Begriffes dymil.T;  zu 
finden. Wir untersuchen auch die Bedeutung des griechischen Begriffs bei Platon. 
Überraschenderweise müssen wir feststellen, dass obwohl während der Formulie-
rung der Septuaginta der griechische Begriff bereits bekannt war, wird er dort nicht 
verwendet. Zum ähnlichen Ergebnis gelangen wir mit dem Wort dymil.T;  in der Heb-
räischen Bibel. 

Auf der Suche nach den Gründen stellen wir fest, dass das Fehlen der Begriffe 
möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass der alttestamentliche Text und seine 
griechische Übersetzung das eigentümliche Verhältnis zwischen Gott und seinem 
Volk auch darin widerspiegeln wollen, dass sie nicht die  herkömmlichen Begriffe 
der griechischen Kultur und des rabbinischen Judentums verwenden. Das Alte Testa-
ment kennt das Wesen des Bundes Gottes, der seinem Volk ermöglicht, dass es von 
Gott unterrichtet wird und er auf diesem Weg die Beziehung zu Gott stärkt und die 
menschlichen Beziehungen relativiert um dann der Begriff der Jüngerschaft sein Ziel 
im Neuen Testament in der Nachfolge Jesu erreichen kann.



Az emmausi vacsora. Ismeretlen alkotó fametszete. 
A kép hátterében két evangéliumi jelenet látható: balra az emmausi úton a 

tanítványoknak megjelenő Krisztus, középen pedig Mária 
és a feltámadt Jézus találkozása. (1480 körül)


