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a KvanTiTaTÍv nYeLvészeT és 
annaK módszerTani BemuTaTÁsa a BiBLiai 

eXeGézis aLKaLmazÁsÁBan
tut

Kormos erik

a mai exegézis tudományban nem csak az a feladatunk, hogy hagyományokat 
kövessünk, hanem leendő doktorokként új megközelítési perspektívákat is ke-
resnünk kell. ennek oka, hogy a tudományban az eredményeket nem lehet a 
végletekig halmozni törések nélkül. a történelem rámutat, hogy törések mindig 
keletkeznek a tudományosságban, nem kívánatos azonban, hogy ezek oldalhajtá-
sokká fejlődjenek, amelyekkel az utókornak kell megküzdenie. e képlet alapján az 
exegézis módszertan, vagy tradicionalizmussá1 válik, vagy paradigmák alapján 
változik.2 

a mai nyelvészetben alapvetően két olyan paradigma létezik, amely befolyá-
solhatja exegetikai látásunkat: a hagyományos nyelvészet, amely a mai tudo-
mányban nyelvi univerzalizmusként ismert és a statisztikus, vagy kvantitatív 
nyelvészet, amelynek módszereit mostanában kezdik felfedezni és alkalmazni,3 

1 a tradicionalizmust negatív előjelű szóként használom: Hagyománykövetés, amely nem vizs-
gálja felül önmagát logikusan azzal a szándékkal, hogy megváltoztassa azokat a módszere-
ket, vagy akár korábbi eredményeket, amelyek a tudomány mai állása szerint már elévültek. 
Tradicionalizmus lenne pl. ha még mindig kizárólagosan allegorikus értelmezést használnánk 
az Újszövetségben tipológiák, vagy egyéb formakritikai megállapítások nélkül. Lásd: mcKim, 
d. K.: Dictionary of Major Biblical Interpreters, nottingham, england, 2007, 1-103.

2 Hans Küng katolikus teológus használta először a paradigma elméletet a teológia tudományán 
belül. eredetileg a paradigmaváltás a tudományban fogalmát Thomas s. Kuhn tudománytör-
ténész, tudományfilozófus vezette be a Tudományos forradalmak szerkezete című nagyhatású 
értekezésében 1962-ben. munkájával teljesen új korszakot kezdeményezett a tudományfilozó-
fiában. Hans Küng tőle vette kölcsön a fogalmat és a keresztyén egyházak missziói mintájára 
alkalmazza. Hans Küng az egész teológiát felosztja paradigmaváltásokra: patrisztikus kor helle-
nista paradigmája, középkori római katolikus paradigma, protestáns reformációs paradigma, 20. 
századi protestáns hitvallási paradigma és a felvilágosodás paradigmája. fontos megjegyezni, 
hogy véleménye szerint, egy paradigma sohasem kezdődhet az evangélium ellen, mindig csakis 
annak az érdekében. Lásd részletesen: Bütösi János: Missziológia mint tudomány, Bütösi missziói 
alapítvány és a debreceni református Kollégium, debrecen, 1999, 101-104. 

3 Quemda, B.: Lexicology and Lexicography. in: sebeok, T.a. ed.: Current Trends in Linguistics. 
Linguistics in Western Europe, Volume 9. mouton, The Hague – Paris, 1972, 402-442.
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különösen az evangelikál teológiában.4 az alapvető különbség a kettő között az 
alábbiakban foglalható össze.

a felvilágosodás korának tudósai a nyelvekkel kapcsolatosan pontosan úgy 
gondolkodtak, mint minden humán és természettudomány kapcsán: minden 
fejlődésben van, ez a fejlődés pozitív előjelű, az ember halmozza a tudományokat, 
amelyek segítik a megértést. a nyelvészetben alapvetően egy probléma adódott 
azonban, hogy a klasszikus írások, beleértve a Bibliát is, olyan nyelven íródtak, 
amelyeket már akkor holt nyelveknek kellett nevezni. a nyelvészek ezért elmé-
leteket kezdtek gyártani a holt nyelv jelenség kezelésére: Hogyan fejlődik egy 
nyelv? mikor reked meg a fejlődés? Hogyan hanyatlik és szűnik meg egy nyelv 
használata? ez a Biblia exegézisét több ponton is érintette: az ószövetség héber 
nyelve nagyon gazdag, mintegy 8000-9000 szavas szókincsből áll.5 a septuaginta 
ennek a fordítása, amely jól tükrözi e magas szókincsnek a jelenlétét 12 772 szó, 
amelynek ráadásul a 35%-a hapax legomenon, mintegy 4 400 szó. ehhez képest 
azonban az Újszövetség szókincse lényegesen kevesebb 5 770 szó.6 ezt a jelensé-
get az univerzalista nyelvészet a következőkkel magyarázza: a septuaginta és az 
Újszövetség keletkezése közötti idő, a hozzávetőlegesen 300 év azt eredményezte, 
hogy habár a septuaginta széles körben elterjedt olvasmány lett, a gyakorlatban a 
koiné nyelv nem tudta befogadni annak gazdag szókincsét. ma már tudjuk, hogy 
a legnagyobb hiba az volt, hogy úgy a septuaginta, mint a koiné nyelv esetében 
egyaránt az attikai görög képezte az összehasonlítási alapot, mint a leginkább 

4 Bizonyos értelemben az univerzális nyelvészetet is fel lehet osztani két paradigmára: a felvilá-
gosodás előtti és utáni korszakra. nyelvészeti módszereket azonban főként a második időszak-
tól kezdve találunk, amely lényege, hogy ezek alapján veti vizsgálat alá a kereszténység addigi 
állításait. e vizsgálat széles spektrumon mozog az objektív és a szubjektív kritikai irányzatok 
között (low critic és high critic). a kvantitatív nyelvészet pontosan ezekkel az irányzatokkal 
szakít sajátos módszerei alapján, amelyekkel a későbbiekben foglalkozunk. 

5 a Hapax legomenonok száma az ószövetségben 1300, amelyek kétszer jelennek meg 500 és a tel-
jes szókincs 8000 szó.  in: osborne, G. e.: The Hermeneutical Spiral, downers Grove, intervarsity 
Press, 2006, 87. ez az összehasonlítás tükrözi, hogy mennyire nincs egységes rendszer az ószö-
vetség esetében sem a hapax legomenon probléma exegézisére. egyben itt jegyzem meg, hogy 
a 8000 szó sem pontos megállapítás. 

6 ezek az adatok a saját számításaim alapján állnak itt, amelyeket a doktori disszertációm függelé-
kében lesznek majd közzé téve. a septuaginta szókincse megállapításához a Hatch, e. –redpath, 
H. a.: A Concordance to The Septuagint, Grand rapids, Baker, 1987. kiadvány teljes szókincsét 
vettem figyelembe. az Újszövetség esetében több létező forrás szókincsét is összesítettem.  
a Bauer-aland: Griechisch-Deutsces Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
frühchristlichen Literatur 6. kötete pl.: 7558 szót tartalmaz beleértve a korai keresztény iratokat 
is. Bauer-aland, közlése kizárólag az Újszövetségre 5770 szó. ez adja meg a legtöbb szót szó-
kincsként. a többi eredményt itt most nem kívánom közölni, mert az a többi kiadvány kritikai 
vizsgálatát eredményezhetné, amely itt nem célom.
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kvalifikált nyelv.7 ez a gondolkodásmód jól tükrözi, hogy a koiné nyelvet egyér-
telműen nyelvromlásnak tekintették ekkor, de még a 19. században is. 

a kvantitatív nyelvészet az 1950-es években kezdett el kialakulni, amelynek 
alapvetően két oka volt: egyfelől a számítástechnika fejlődése lehetővé tette, 
hogy a korábbi nyelvészeti modelleket egyre több nyelven ellenőrizzék le. Úgy 
a már kihalt, mint az éppen fejlődő nyelvek esetében a merev szabályok szét-
estek, és egyre kevésbé tűntek elfogadhatóaknak. másfelől a világnyelv jelen-
ség a gyakorlatban is megváltoztatta a nyelvészek véleményét. az angol nyelv 
a tömegkommunikáció eredményei és a demográfiai robbanás miatt 1950-től 
kezdve dinamikus fejlődésnek indult, amelynek három arculata vált megfigyel-
hetővé: 1) minél többen kezdték beszélni, annál több egyedi nyelvjárás alakult 
ki, 2) minden pozitív fejlődés ellenére grammatikában és szókészletben egyaránt 
szegényedés következett be, 3) ennek ellenére a nyelv nem a kihalás irányá-
ba, hanem a kiegyensúlyozott mérték felé halad.8 Összehasonlításképp: Henry 
alford Canterbury érsek The Queen’s english című művében (1864) a kortársa-
kat aggasztó nyelvhasználati kérdéseket sorol fel; beszámol arról, hogy a nyelv 
romlik, ezért ezt ajánlja: „Őrizzük meg shakespeare nyelvét!” mai (kvantitatív) 
nyelvészek véleménye: shakespeare erősen vulgárisan hangzó nyelven írt a maga 
korában.9 ez a jelenség felértékelte a bibliai koiné nyelv szerepét is, hiszen ez a 
folyamat fordítva is igaz: amelyet korábban tartottak profán nyelvnek az nem 
bizonyos, hogy kifejezőképességében szegényesebb lenne.10

Hogyan működik a kvantitatív nyelvészet?

a tudomány megalkotói között fontos helyet foglal el George Kingsley zipf ame-
rikai filológus (1902-1950), akinek nevéhez kötődik két szabály, amelyek kiválóan 
rámutatnak a módszer kvantitatív jellegére.11 

a zipf 1. szabálya a következőket mondja ki: egy szó gyakorisági listán el-
foglalt helye és a szövegbeli használatának gyakorisága közötti kapcsolatot egy 

7 erre a problémára mutat rá stanley Porter is, amikor ezt írja: Korábban a koiné nyelvet a halá-
szok és a prostituáltak nyelveként kezelték, amely feltételezés már az attikai nyelvhez képest sem 
állja meg a helyét. Lásd: The Greek Language of The new Testament. in: Porter, s.: Handbook 
to Exegesis of The New Testament, Boston-Leiden, Brill, 2002, 99-131.

8 Crystal, d.: A nyelv enciklopédiája, Budapest, 1998, 111-113.
9 Crystal 1998, 15-16.

10 ullmann, s.: semantics. in: sebeok. T. a. ed.: Current Trends in Linguistics. Linguistics in Western 
Europe, Volume 9. mouton. The Hague – Paris, 1972, 369-972.

11 a nyelv jelentős statisztikai törvényszerűségeit kutató egyik neves személyiség George Kingsley 
zipf amerikai filológus (1902-1950) után nevezték el az alábbiakban használatos két szabályt, 
amelyet ma már széles körben alkalmaznak. Lásd: Crystal 1998, 115-116. 
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állandó jellemezi, amely független a szöveg hosszától. az eljárást magunk is elvé-
gezhetjük bármely szövegen, beleértve a bibliai szövegek bármely nyelvű12 rész-
letét, vagy akár egészét is az alábbiak szerint: 1) számoljuk meg a szavak összes 
előfordulását egy szövegben, 2) Tegyük őket csökkenő sorrendbe a gyakoriságuk 
szerint és adjunk nekik sorszámot 3) szorozzuk meg a sorszámot a gyakorisággal 
és az eredmény megközelítőleg állandó lesz, bármely nyelv esetében és bármilyen 
hosszú szakasz vizsgálata esetében. 

a zipf 2. szabálya pedig a másik véglettel foglalkozik, amikor egy szó csak 
egyszer fordul elő a vizsgált szövegben: fordított összefüggés mutatható ki a sza-
vak hossza és azok előfordulásának száma között. ez a hatás magyarázza, hogy 
miért rövidülnek általában a szavak idővel, illetve miért tűnnek el egy nyelvből 
vagy válnak hapax legomenonná az írott nyelvben. 

a két véglet között vizsgálódva a következő megállapítást tehetjük: egy szöveg-
ben leggyakrabban előforduló szó nagyvalószínűség szerint kifejezi azt, amiről a 
szöveg írója írni akar valójában, a hapax legomenonok pedig rámutatnak azokra 
a szélsőségekre, amelyek e témával szoros összefüggésbe hozhatók és a körülírás 
szabályai szerint nem lehet kifejezni azok pontos jelentését.13

a kvantitatív nyelvészeti módszer nem új jelenség. itt szeretnék egy személy-
nek legalább említés szintjén emléket állítani tanulmányomban, akit méltatlanul 
szorítottak háttérbe olyan nyelvészek, akik univerzálék alapján gondolkodnak 
a holt nyelvekről.

Georg friedrich Grotefend (1775-1853) gimnáziumi tanár volt.14 felfedezése 
az ókori nyelvek megfejtésében elengedhetetlen. nevéhez fűződik a perszepoliszi 
ékírás megfejtése. egy olyan nyelvi egyenletet fejtett meg, amelyben minden tag 
ismeretlen volt akkoriban. az írás megfejtésében éles logikája segítette: felté-
telezte, hogy a feliratban valamilyen királydinasztiát dicsőítő tettek találhatók, 
csakúgy, mint az egyiptomi feliratokon, amelyekről ekkor többet nem tudtak; 
még azokat sem fedezték fel.15 megfigyelte, hogy melyik jelcsoport fordul elő a 

12 ma már nem csak az angol nyelvre, hanem minden egyéb nyelvre kiterjesztve alkalmazzák a 
módszert olyan összehasonlító módszerrel, hogy az adott szöveg egyes fordításait vizsgálják. 
egy egész doktori disszertációt sikerült találnom ezzel kapcsolatosan: Csernoch László Józsefné: 
Irodalmi művek szókészletének statisztikai elemzése és matematikai modellezése, (doktori érteke-
zés) debreceni egyetem Természettudományi Kar debrecen, (sine Pub.) 2005.

13 ez saját megfigyeléseimen alapszik, amelyek doktori értekezésem egyik tézisét képezik. részben 
értekezésemben ezt kívánom igazolni saját kutatási eredményeim használatával. 

14 http://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_friedrich_Grotefend 2012.01.30.
15 az egyiptomi írás megfejtését egy másik nyelvi zseni Champolion felfedezése tette lehetővé, aki 

megfejtette a rozette faluban a nílus torkolatánál 1799. szeptember 15-én talált rá a rosette-i 
kő szövegét, mintegy 20 évi fáradságos munkával. a perszepoliszi írás felfedezésekor ez az ered-
mény még nem állt rendelkezésre. Lásd: Jósa Judit – Kukor ferenc – sipos norbert: 22 sorsdöntő 
véletlen, Kisújszállás, (é.n.) 6-7. 
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leggyakrabban, majd a második és harmadik leggyakrabban előforduló jeleket is 
számba vette. nem volt ismerete arról, hogy képírás, szótagírás, vagy betűírás-e 
az a minta, amely akkor előtte állt, valamint azt sem tudta senki, hogy milyen 
irányba kell azt olvasni. mindezek ellenére a következő eredményre jutott: a 
teljes perszepoliszi írás 49 jelből áll, de csak 36 hangzóból. Grotefend 29 hang-
zót fejtett meg a követőzőképpen gondolkodva: az 1. jelcsoport egy híres király.  
a 2. jelcsoport szintén, de rokoni kapcsolatban kell lennie az 1-vel, a 3.-nak pe-
dig a 2.-kal és az 1-vel. ehhez kizárólagosan a görög nyelven rendelkezésre álló 
királylistákat használta fel, amelyekben megtalálta a szükséges rokoni kapcsola-
tokat.16 felfedezése ma már nem mindenben állja meg a helyét, de a 29-ből még 
mindig használnak 10 kódot a mai keleti nyelvet kutató nyelvészek.17 ez a tény 
rámutat arra, hogy a kvantitatív módszernek van helye az ókori nyelvek vizsgá-
latában, amelyet az exegézis alapdefiníciója is megerősít: kifejtés, magyarázás, 
egyes mondatok, szavak, sőt néha egyes betűk értelmének megfejtése alapján.18

nemcsak az exegézis alapdefiníciója segíti megérteni, hogy miért és hogyan 
lehet használni egy módszert a gyakorlatban, hanem azok a tényezők is, ame-
lyekre részben már tettem utalást. az exegézis nyelvészeti módszerek nélkül nem 
képzelhető el, a keresztyén tudományban ez mindig így volt. a teljesség igénye 
nélkül néhány példa álljon itt ennek illusztrálására:

a hapax legomenonok fogalmi meghatározása először a 3. században jelent 
meg, az alexandriai nyelvészek vezették be a fogalmat. egyidejű forrás jegyzi 
meg, hogy a zsidóság is ekkor kezdte el használni a kifejezést: „… ezek a szavak 
semmivel sem hasonlíthatóak össze.”19 az alexandriai nyelvészek a görög nyelvet 
vizsgálták a korabéli zsidóság pedig a héber nyelvre alkalmazta ezt. 

a Tübingeni iskola szövegkritikája szintén összefügg a kor nyelvészeti irányá-
val, nem csak a történetkritika megjelentetését eredményezte ugyanis. a törté-
netkritikai módszer a hegeli dialektika és az ebből adódó történelemszemlélet 
eredménye, de ezen túl külön beszélünk textus kriticizmusról és történetkriti-
kai módszerről, valamint objektív és szubjektív kritikai irányzatokról.20 az itt 
említett fogalmak tárgykörében pedig árnyalati, vagy akár egészen szélsőséges 
különbségekről is említést tehetünk a Sensus Pleniori exegetikai elvétől kezdve21 

16 az asszír ékírás megfejtése. in: zamarovszky, v.: A világ hét csodája, Prága, Tartan Kiadó, 1966, 
132.

17 http://hu.wikipedia.org/wiki/Georg_friedrich_Grotefend  2012.01.30.
18 Pallasz Nagy Lexikon/exegézis címszó. Lásd: http://mek.niif.hu/00000/00060/html/034/

pc003405.html  2012.01.30. 
19 freedman, d. n. ed.: The Anchor Bible Dicionary, Volume 3, new York 10103, 54.
20 morgan, r. – Barton, J.: Biblical Interpretation, oxford, Oxford university Press, 1988, 1-44. 
21 a fogalom pontos meghatározásához lásd: a szentírás magyarázata címszó/ Herbert Haag 

Lexikona. in: MRVSZ 2000 Cd rom. arcanum adatbázis, Budapest, 2000.
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az ihletettség teljes elvetéséig. e két szélsőség között bárhol vizsgálódunk, ugyan-
azokat a módszereket alkalmazzuk. ezért nevezhető ez egy nyelvészeti paradig-
mának.22

a kvantitatív nyelvészet használata 
az újszövetségi exegézisben

a fentiek értelmében tehát más nyelvészeti paradigmát is lehetséges használni, 
amelyre kiváló példa a kvantitatív nyelvészet exegetikai használata: armin d. 
Baum e módszerrel azt vizsgálja, hogy van-e alapja még a teológiában egyáltalán 
másodlagos páli levelekről beszélni: ami a hegeli dialektika hatására természetes, 
az a kvantitatív vizsgálat alapján már egyáltalán nem az.  a páli levelek szerző-
ségével kapcsolatos vitát itt nem döntjük el, nem is célom, hogy ez irányba vizs-
gálódjak, csupán arra szeretnék rámutatni, hogyan lehet kvantitatív tényezők-
ből következtetéseket levonni.23 megállapításai között szerepelnek a következők: 
a Galata levél: 2 230 szóból áll: 520 szóból áll a szókincs, ebből 90 szó (17%) csak 
a Galata levélben fordul elő. az efézusi levél: 2 422 szóból áll, ebből 527 szó a 
szókincs 84 szó (16%) csak az efézusi levélben található meg. a 2 Timóteus levél 
1 238 szó, 451 szó szókincs ebből 101 szó (22%) csak ebben e levélben található 
meg. az egy levélen belüli szókincseket külön-külön viszonyítva a teljes páli 
korpuszhoz hasonlóan több következtetést is levon:

1. a két szókészlet közötti azonosságokat nyelvi tipológiák alapján kezelve 
kimutatható, hogy nincs akkora szókincs különbség az elsődleges és má-
sodlagos páli levelek között, hogy a másodlagosak szerzőségét ezek alapján 
feltétlenül el kellene vitatni Páltól.24 

2. a nyelvi tipológiák rámutatnak a szinonimák alkalmazására: az egyes nyel-
vi variánsok szerzői különbségek, ezt a gyakrabban előforduló szavakkal 
való együttes használat igazolja.25

itt szeretném újra kihangsúlyozni, hogy ez az egy példa nyilvánvalóan nem 
elegendő arra, hogy egy ilyen kérdéskört megoldjon, de rámutat egy módszer 
használhatóságára, amely így eszközzé válik a kezünkben. az alábbiakban egy 

22 morgan –Barton 1988, 269-281.
23 a későbbiekben található számadatokra épülő megállapításokhoz lásd a már említett szerző 

egyik tanulmányát: Baum, a. d.: semantic variation Within the Corpus Paulinum.  in: Tyndale 
Bulletin 59.2, 2008, 271-292.

24 a kvantitatív nyelvészet egyik sajátsága, hogy a szótani, és mondattani jelenségek visszatérését, 
vagy kihalását nem nyelvi romlásnak, hanem nyelvi tipológiákként kezeli. Lásd: Quemda 1972, 
402-407. 

25 az egész tanulmányt lásd: armin d. Baum már említett cikkében. 
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exegetikai példán keresztül szeretném azt bemutatni,, hogyan lehet a gyakor-
latban ezt a módszert alkalmazni a római levél 7. részének vizsgálatán belül, 
amelyet példának szánok és e tanulmány céljából készítettem. itt nem a szer-
zőség kérdését vizsgáljuk, azzal ugyanis itt nincs gond, de egy-egy szó gazdag 
jelentéstartalmának a szűkítése indokolt lehet, átértelmezheti teológiai gondol-
kodásunkat az adott szakasz értelmét illetően.26

mindenekelőtt az 1. és a 2. zipf szabályt alkalmazva azt kell látni, hogy bár-
mekkora szövegrészletet vetünk is vizsgálat alá, mindkét szabály igaz lesz: azok 
érvényessége nem függ egy szöveg hosszától. Így a perikópa behatárolását más 
módszerekkel kell elvégezni. esetünkben most a nestle-aland szöveg27 felosztá-
sát vesszük alapul minden kritika nélkül, amely a róma 7,1-6-ig és a róma 7,7-25-
ig két perikópáról beszél. ezt a kettőt egyben vizsgáljuk, pontosan azért, hogy az 
összefüggésre rámutassak: a két perikópa kétféle stílusban beszél egy ugyanazon 
témáról, de ha összekapcsoljuk azokat, akkor is kimutatható, hogy mi a témájuk 
tárgya. másfelől az abban szereplő hapax legomenonok konkretizálják pontosan 
a téma vonatkozásait: ha a leggyakrabban előforduló szóból indulunk ki, a ha-
pax legomenonok ezzel bizonyos, hogy kapcsolatban állnak, mintegy terminus 
technikusként fejezik ki azt a sajátságot, amely a leggyakrabban előforduló szó 
szinonimáiból, vagy szemantikai variációiból következnek.28 e szavak a jelentést 
és a megértést konkretizálják.

a római levél 7. részének vizsgálata

 már a két perikópa felirata is beszámol arról, hogy ez a rész a törvény fogalmával 
és a bűn kérdésével foglalkozik.29 erre a tényszerűségre a kvantitatív tényezők 
is rámutatnak:

a leggyakrabban előforduló szó 23 alkalommal jelenik meg a szakaszban, ez 

26 a római levél szerzőségét mindezidáig senki sem vitatta el Páltól. a szemantikai variánsok 
keresése azonban rászolgálhat arra, hogy a római levél szerepét viszonyítsuk a többi levélhez, 
amelynek több módszertani útja is lehetséges. erre mutat rá armin d. Baum kutatása. 

27 Novum Testamentum Graece, nestle-aland 27. edition,1993, stuttgart.
28 az ószövetség héber nyelvében az ún. „foglalt” vagy bizonyos törvényi, prófétai alkalmazáshoz 

köthető szavak tekinthetők teológiai értelemben terminus technikuszokként is. ezek egy része 
hapax legomenon a héber nyelvben. ennek mintájára a görög nyelv is alkalmazhat hasonló sza-
vakat az Újszövetségben. a héber teológiai terminus technikuszok listáját és azok alkalmazását 
lásd: Cowley, r. W.: Technical Terms in Biblical Hebrew? in: Tyndale Bulletin  37, 1986, 21-28.

29 Lásd pl. a Prot. Újford. feliratát, vagy a KJv-t angol nyelvterületről.
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a no ,moj.30 a 7,7-ben kétszer is megjelenik egy mondaton belül. második helyen 
áll és 17 alkalommal fordul elő a am̀arti ,a. néha egy-egy igeversen belül 2-szer, 
vagy 3-szor is előfordul: 7,7-ben; 7,8-ban két-két alkalommal, 7,13-ban három-
szor. anélkül, hogy a jelentését figyelembe vennénk, már a számadatokból is 
feltételezhető, hogy összefüggésben van a no ,moj-szal. Harmadik helyen áll és 
5 alkalommal fordul elő a qa ,natoj. ez is egy helyen egy igeversen belül 2-szer; 
7,13-ban. előfordulása miatt összefügg az előző két szóval. 

mindezek mellett nagyon fontos hapax legomenonok is előfordulnak a sza-
kaszban: a róma 7,2-ben: u [pandroj a róma 7,6-ban: palaio ,thj a róma 7,16-ben: 
su ,mfhmi a róma 7,22-ben: sunh ,domai és a róma 7,23-ban: a vntistrateu ,omai. mivel 
öt ilyen szó található a vizsgált szövegrészleten belül, ami arányában nagyon 
magas szám, ha a zipf szabályokból indulunk ki, azt kell feltételezni, hogy ezek 
a hapax legomenonok a leggyakrabban előforduló szavak jelentését definiálják. 
ezek, nélkülözhetetlen kifejezések, amelyeket a szerző határozott szándékkal 
alkalmazott.31 

induljunk ki a leggyakrabban előforduló szó szemantikai problémájának meg-
oldásából: a no ,moj szó „szokványos” jelentését bármely kiadványban megtalál-
hatjuk. varga zsigmond megemlíti, hogy a Tórát is jelenti az Újszövetségben a 
szó, habár a Tóra fordításaként nem szokás használni. érdekes megfogalmazást 
közöl szócikkében: pl. a róm 3,27-ben a szó bármelyik jelentése mellet is záróje-
lesen mindig a Tórára utal. Hogy hogyan, azt esetről esetre kell kiderítenünk.32 
ugyanezt a problémát a Grimm-Thayer Lexikon szócikkének írója másképp 
oldja meg: a no ,moj „mozaik törvény”, vagyis a szó jelentésébe tartozik minden 
olyan fogalom, amit a zsidó gondolkodásban a törvény jelenthet. ez a megkö-
zelítés szétfeszíti a lehetséges szemantikai mezők határát, ha a hagyományos 
görög nyelvi jelentésekből indulunk ki.33 ezt a jelentést a Kittel féle Újszövetségi 
Teológiai szótár is hosszan tárgyalja:34 a no ,moj szó jelentését több aspektusra 

30 a számszerűsítést bármely konkordanciával elvégezhetjük a schmoller konkordanciát azon-
ban nem ajánlom: a teljes szókincsként 5179 szót ad meg (Bauer-aland, Griechisch-deutsces 
Wörterbuch-hoz képest 591 szóval kevesebbet) a feldolgozásban pedig nem pontos, a no ,moj szó 
esetében mindössze 9 előfordulási helyet tüntet fel az adott szakaszban. ez esetben sokkal pon-
tosabb eredményt szolgáltatnak az elektronikus keresőrendszerek, pl.: Bible Works 7.0 program. 

31 itt jegyzem meg, egyben érdekességként, hogy e szabályok kimondják a nyelv egyszerűsödését 
azon elv szerint, hogy a hosszabb szavak halnak ki a nyelvből és a szóösszetételek válnak hapax 
legomenonokká. az itt található szavak közü kizárólag egy szó nem szóösszetétel: a palaio ,thj. 
számarányában tehát e hapax legomenonok 80%-a szóösszetétel. 

32 dr. varga zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár, Kálvin Kiadó, Budapest, 1996, 653.
33 Grimm, C. L. W. – Thayer, J. H.: A Greek-English Lexicon of the New Testament, new York, frank-

lin square, Harper & Brothers, 1887, 427.
34 Kittel, G.: Theological Dictionary of the New Testament, volume iv, Grand rapids, eerdmans, 

1967, 1022-1106. 
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osztja: 1. általános jelentés, 2. a szó jelentésének fejlődése a hellén világban,  
3. a kimondottan hellén jelentés, 4. a görög jelentés koncepciója az újszövetségi 
használatban, 5. ószövetségi jelentés és annak jelenléte az újszövetségi haszná-
latban. ebben a felosztásban a szerző tulajdonképpen (az öt szempont ellenére) 
két jelentésmezőre osztja a szót; szemantikai tartomány és asszociatív jelentés.35 
az asszociatív jelentés megengedi, hogy az egyszerű szótári jelentésen túl, olyan 
dologra „asszociáljunk” amely alapján nem csak azt tudjuk eldönteni, hogy ez a 
szó egy vallással összekapcsolható szó-e egyáltalán, hanem azt is, hogy milyen 
törvényfajtáról van szó; apodiktikus, vagy kazuisztikus: etikai szabályzó, vagy 
jogi szabályzó-e a törvény. erre pedig lehetőség van, néhány írásmagyarázó al-
kalmazza is munkájában ezeket. az alábbi példa nem a római levél 7. részével 
kapcsolatos, de a témánkhoz szorosan hozzákapcsolódik:

Joel Willitts a Galata levél 3,11-12-t összekapcsolja a Leviticus 18,5-tel. ebben 
az írásában cáfolja azt, hogy a törvényeskedés és a keresztyén hit egymással 
szemben állnának: az említett Galata levél részlet magyarázataként végigveszi a 
tradicionális értelmezések lehetőségét a zsidó tradíciók értelmezéseit és az okot 
vizsgálja; mi lehet a titka Pál idézési technikájának, logikájának a levélen belül: 
nem csak a Leviticus egy mondatát idézi ugyanis itt Pál, hanem a Habakuk köny-
ve egy részletét is. ezzel a szövegidézéssel Pál apostol kiszélesíti egy-két olyan 
görög szó szemantikai mezejét, amelyek fordítását így egészen más módon kell 
megkísérelni. Például a no ,moj nem egyszerűen törvényt jelent, hanem magában 
foglalja a hQxuu és a jPv.mi héber szavak jelentését is (a Lev 18,5 tartalmaként), 
ami köztudottan több, mint törvény, pláne a no ,moj szó görög szótári értelmezései 
alapján.36 

az újszövetségi alkalmazás kapcsán Kittel a már korábban említett kiadvány-
ban először arról szól, hogy a görög kultúrkörben ismert jelentés egyáltalán ösz-
szefüggésbe hozható-e az Újszövetséggel. erre ennyi megállapítást tesz a szerző 
„az újszövetségi szóhasználatot nem lehetne megérteni az eddigiek nélkül.”37 
ezek után ószövetségi háttérről beszél: Lk 2,23-ban Jahve Tórája, a mt 22,36-ban 
„az egész törvény kontextusára kell gondolni”.

Ha a kvantitatív nyelvészetben ismert két zipf szabály gyakorlati alkalmazá-
sából indulunk ki a hapax legomenonok jelentését figyelembe véve eldönthetjük, 

35 a fogalmat 1940-ben Balley vezette be. saussure volt az, aki korábban már utalt rá egy tanulmá-
nyában. ebbe a kategóriába egy szó történelmi és etimológiai tartománya egyaránt bele tartozik, 
de a szótári jelentés nem. ez a mező tartalmazza azt a területet, ami alapján pl. el lehet dönteni 
egy szóról, hogy annak jelentése a vulgáris tartományba tartozik-e, vagy sem, függetlenül a 
jelentésétől. Lásd: ullmann 1972, 369-381.

36 Willitts, J.: Context matters: Paul’s use of Leviticus 18,5 in Galatians 3,12. in: Tyndale Bulletin 
54.2, 2003, 105-122.

37 Lásd a már közölt szócikkben a no ,moj -ra vonatkozóan.
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hogy a vizsgálat szakaszban mit jelent a no ,moj szó. ennek egyszerű módja van 
három lépésben:

1. előfordulásuk alapján sorba kell rakni a hapax legomenonokat a szöveg 
elejétől kezdve a végéig.

2. meg kell határozni azok legvalószínűbb jelentését.
3. ezek alapján a leggyakrabban előforduló szó (szavak) szemantikai tarto-

mányán belüli határokat, és azon kívül az asszociatív jelentéseket nagy 
pontossággal meg lehet határozni.

mi most itt a három szempontot egyben foglaljuk össze: a hapax legomeno-
nokat már abban a sorrendben közöltem, ahogyan előfordulnak, a jelentésüket 
röviden meg fogom adni az említésük után38 és mivel bekezdésről-bekezdésre 
fogunk haladni a szavak jelentését a többivel összefüggésbe hozva egyesével fog-
juk meghatározni. Hozzuk tehát összefüggésbe ezeket a hapax legomenonokat 
a no ,moj–szal a am̀arti ,a -val és qa ,natoj–szal itt a teljesség igénye nélkül olyan 
mértékben, amely arra elegendő, hogy bemutassa e módszer alkalmazhatóságát!

a róm 7,2-ben a u [pandroj; (férfinak alávetett) egy szövetségi viszonyra utal, 
amelynek alapjait a Tórában (deut 5,24kk) illetve a máté evangéliumában a He-
gyi Beszéd keretein belül (mt 5,31-32) találhatunk meg. a házassági szerződés 
szövetség férfi és nő között, amely csak a halál által (qa ,natoj) szüntethető meg. 
itt tehát a no ,moj a 7,1-ben és utána a szó asszociatív értelmében használatos a 
Tórának szövetségi formájára utal, mint sínai-hegyi szövetségre, amelynek ez 
egy tipologikus képe lesz így. nem használható a szakasz arra, hogy a házasság 
és elválás kérdését definiáljuk újra, mert azt Pál sem teszi, csupán hivatkozási 
alapnak használja: ez teszi tipológiává.

a róma 7,6-ban a palaio ,thj; valaminek a régi volta, régiség, avultság a régi 
szövetség érvénytelenségére mutat rá. a 7,3-ban a férj meghalt (a vpoqa ,nh | kerüli 
a qa ,natoj szó használatát, amely inkább az örök halálra mutat) szimbolikusan 
tehát megszűnt a régi szövetség, amellyel tovább erősödik a feltételezés, hogy 
a no ,moj itt a szövetséget jelenti; vagyis asszociatív mezőre kell gondolnunk a 
szó fordításánál. a 7,4 szerint; „ti is meghaltatok” (e vqanatw ,qhte a qa ,natoj szó 
aorisztos passivuma) a no ,moj számára. ez Krisztus halálára mutat: Krisztus ha-
lála tette lehetővé, hogy szabadok legyünk a sínai-hegyi szövetség köteléke alól: 
isten a szövetség kötője és Ő az oldója is Krisztusban, aki meghalt. a két szó 
kapcsolata (qa ,natoj és a no ,moj) a szövegben ezt fejezi ki: a régi sínai-hegyi szö-
vetség számára Krisztus halála által egyszer s mindenkorra meghaltunk, tehát 
a szövetség fogalmát újra kell definiálni. 

38 ezt itt most minden elemzés nélkül a varga zsigmond féle Újszövetségi görög-magyar szótár 
alapján teszem, mivel nem tárgya kutatásaimnak a római levél. itt csak a módszer bemutatására 
törekszem, nem pedig a kritikai elemzésre. 
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a róma 7,16-ban su ,mfhmi; helyesel, elfogad, helyen szól, mellette szól. ebben 
a mondatban is a no ,moj szó szerepel, mint a mondat tárgya. a teljes mondat 
összefüggéséből „Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem 
a törvényről, hogy jó.”39 arra kell következtetni, hogy no ,moj szóra való utalás a 
sínai-hegyi szövetséget jelenti ismét. a 7,14-15 arról beszél, hogy két no ,moj van: 
az egyik, az akaratot köti meg, mert testi vagyok (e vgw . de . sa ,rkino ,j) a másik 
pedig nem az én akaratom szerint működik, hanem a Lélek vezetése szerint 
(no ,moj pneumatiko ,j). ez egyébként Pál teológiájában a két szövetség-két törvény 
viszonylatában máshol is megjelenik; (2 Kor 3,1kk és Gal 4,1kk). Ha tehát az 
akaratommal cselekszem, a régi no ,moj –szal értek egyet, azt helyeslem (su ,mfhmi) 
amely örökre meghalt. Tehát értelmetlenséget teszek.

a róm 7,22-ben a sunh ,domai; együtt örül, örvendezik, gyönyörködik, mellette 
áll valaminek, örömmel elfogad valamit. az alanya én (a sunh ,domai szó singularis 
1-ben van) örvendezek, vagy gyönyörködöm a no ,moj–ban, amely ráadásul nem az 
akaratom szerint tetszik hanem a „belső ember szerint” (e ;sw a ;nqrwpon) amely 
nem azonos a korábban használt e vgw . de . sa ,rkino ,j kifejezéssel. ez a belső ember 
a bennem lévő Lélek által lesz mássá, az én akaratomhoz képest. itt tehát a no ,moj 
szó ismét a szövetségre vonatkozik, amely itt új-szövetség, mert ez az, amely a 
Lélek által valósult meg Krisztus halála után.40

a róma 7,23-ban a a vntistrateu ,omai; hadba vonulni, hadakozni valaki ellen 
kifejezés szerepel. nem mással áll harcban az „elmém” (tw / | no ,mw | tou / noo ,j) mint 
a „másik” no ,moj –szal amely a (e [teron no ,mon). az elmém, vagyis az akaratom 
folyamatosan azért küzd, mert van „valami”, ami nem helyes bennem, pedig az 
első szövetség másodikká vált (e [teron no ,mon) az új-szövetség pedig kellene, hogy 
az elsődleges legyen annak természetéből adódóan (tw / | no ,mw | tou / noo ,j) de a 
kettő egymással „hadakozik, vagy harcban áll” (a vntistrateu ,omai). ennek oka a 
bennem lévő bűn (e vn e vmoi . am̀arti ,a) amelyet idiomatikus fordításban úgy is értel-
mezhetünk, hogy az „engem  átformált bűn” vagy: „bennem kiábrázolódott bűn.” 
mivel a Lélek küzd bennem, a bűn pedig szintén ott van, e kettő egymással el-
lentétes pólusú a vntistrateu ,omai amely a két szövetség közötti alapvető jellemzők 
különállásának a meghatározója. erre mutat a am̀arti ,a szó szakaszon belüli többi 
előfordulása is: 7,5-ben a bűn a no ,moj által (tw /n am̀artiw /n ta . dia . tou / no ,mou) 
bennünk „dolgozik”, 7,7-ben ez a am̀arti ,a mutat rá a no ,moj szükségességére (Mh . 
ge ,noito\ a vlla . th .n am̀arti ,an ou vk e ;gnwn( ei v mh . dia . no ,mou). stb.

39 Újfordítás szerint: itt most önálló fordítást nem állt szándékomban készíteni a cikk terjedelmét 
és egyéb szempontokat is figyelembe véve. 

40 Írásmódjában különbséget akarok tenni az angol covenant és testament szavak között. itt ugyanis 
nem az Újszövetségről, mint kánonról van szó, hanem az új-szövetségről, amelyre a 2 Kor 5,1 
kk-ban is hivatkozik Pál és a Jeremiás 31,31 próféciájának a magyarázata áll a háttérben.
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végső megállapítások

 a fentiek rámutatnak egy módszer alkalmazásának a lehetőségére, amelynek 
számos előnye van: Gyorsan elvégezhető a kvantitatív tényezők figyelembe véte-
lével. egyben viták eldöntésében is segít, mint ahogyan itt a no ,moj szó jelentés-
tartalmából adódóan láthattuk ezt.  azon túl, hogy gyors és nagy pontossággal 
használható, nem lebecsülendő az az eredmény sem, hogy egy-egy szó esetében 
olyan jelentéstartalom felé tud bennünket vezetni, amely az Újszövetség, de kü-
lönösen Pál levelei esetében a rabbinikus háttér fontosságát is felértékeli. ez a 
szempont a történeti háttér kutatását új megvilágításba helyezheti.

a kvantitatív módszer rámutat arra, hogy a hapax legomenonoknak az exe-
gézis szempontjából súlyponti szerepük van, azok egyes esetekben terminus 
technikusokká válnak a szövegben, ezért a fordításnál, de különösen az exe-
gézisüknél pontos figyelmet igényelnek. rámutatnak az olyan Bibliafordítások 
hiányosságaira, amelyek elnagyolják ezt a szempontot.41

végül pedig módszertani szempontból az sem elhanyagolandó, hogy nem egy 
szükségtelenül használt lábjegyzetről lemondhatunk akár egy ilyen terjedelmű 
cikk, akár pedig egy disszertáció vonatkozásában is. érvelésünkben nem a tu-
domány felhalmozásával, vagy továbbhalmozásával jutunk saját eredményekre, 
hanem ha lehetséges a kvantitatív nyelvészet eredményeivel, amelyek használata, 
mint kortárs tudományé megengedett.

41 Jó példa erre az Új protestáns fordítás: Helyenként hosszú körülírással fordít egy hapax lego-
menont. Pl.: Gal 2,13-ban a sunupokri ,nomai szó: „Képmutató módon viselkedett vele együtt…” 
máskor pedig egy szóval, amely nem szükségszerűen fejezi ki a lényeget róma 7,22-ben a 
sunh ,domai szó: „gyönyörködöm.”


