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PÉLDABESZÉDEK: REVELÁCIÓ VAGY ÓKORI 
PRAGMATIZMUS?

tut
Kovács Zsolt Levente

Sapienti pauca - mondja az ókori komédiás, Terentius, vagyis: a bölcsek a kevés 
szóból is értenek, így én nem csupán tárgyi tudásom hiányosságait leplezhetem 
előadásom rövidségével, de e rövidre szabott előadás során a kedves hallgatóságom 
szemmel látható bölcsességére is méltán hagyatkozhatom. A rövidségre és szűksza-
vúságra azonban nemcsak az elvonatkoztatott bölcsesség, a sapientia kötelez, de a 
pragmatizmus is, mely a címben megjelölt és igen szerteágazó téma célszerű szű-
kítésére és konkretizálására sarkallt.

Ez alapján szeretném elhárítani magamtól azon teljesíthetetlen feladatokat, hogy 
egy ilyen előadás keretében kelljen a teljesség igényével megnyilatkozni az ókori  
keleti és azon belül is az óizraeli bölcsességirodalom valamennyi műfaji jellegze-
tességéről, azokról a kutatástörténeti vitákról, mely a példabeszéd jellegű bölcs 
mondások formakritikai kutatásait kísérték, illetve azon enigmatikus folyamatok-
ról mely ezen példabeszédek kanonizációs procedúráját kísérte/kísérhette. Bízva a 
tisztelt hallgatóság bölcsességében és jó szándékában, valamint az ősi latin mondás 
erejében, miszerint: Sapienti pauca, a bölcsnek kevés szó is elég, én most csupán 
gondolatébresztő problémafelvetésekkel szeretném hallgatóságomat egy kis disz-
kusszióra invitálni, annak megvitatására, hogy az isteni kijelentésen alapuló val-
lásunk gyakorlásában miért szorul háttérbe a bölcs mondások szerepe. Hogy  
beszélhetünk e revelációs deficitről a példabeszédek kapcsán, és ha nem, akkor  
hogyan értékeljük e bölcs mondásokat teológiailag. Valóban a kijelentés pere-
mén járunk-e, ha olyan mondásokra gondolunk, mint a Péld 11,22: „Mint disznó 
orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.” ‒ vagy csupán 
az ilyen mondásokkal kapcsolatban is a megfelelő teológiai pallérozottságban rej-
lik hiányosságunk, hogy ez az ige „éltető kenyérré” válhasson?! S ha így állna is a  
dolog, akkor mi módon viszonyuljunk e bölcsességek ókori keleti párhuzamaihoz, 
vagy éppen apokrifus/deuterokanonikus paralleljeihez, hogy azok épületes lelki 
olvasmányaink lehessenek? Ilyen és ehhez hasonló dilemmákba ütközhetünk, ha 
egy kevés szó erejéig, a kijelentés peremére, a példabeszédek világába kalandozunk.
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A szóban forgó példabeszédek elsődleges kutatási nehézségét az adja, hogy igen  
nehéz meghatározni velük kapcsolatban a Gunkel-i Sitz im Leben-t, így azokat tér-
ben és időben elhelyezni illetve hagyományozásukat tradíciótörténetileg és redak-
ciókritikailag elemezni. A műfaj természetéből fakadóan, még a késői kompiláci-
ókban is (mint pl. a Prédikátor könyve, vagy Ben Szírá) igen ősi mondások marad-
hattak fenn. Megjegyzés: témánk célszerű szűkítése és az egyszerűsítés kedvéért, 
igyekszünk példáinkkal a Példabeszédek könyvének mondásainál megmaradni. 
Ugyanakkor a „mislé-t” tágabb értelemben, mint műfaji kategóriát is használjuk, 
nem csupán a Mislé Sölómó értelmében. Tehát a Példabeszédek könyvének bölcs 
mondásainak kiértékelésénél a történeti módszerek többnyire kudarcot vallottak, a  
példabeszéd-gyűjtemények kiértékelését ‒ sokáig úgy tűnt ‒, hogy csak a tartalmi-
tematikus csoportosítás viheti előre, melynek során e mondásokat összehasonlítot-
ták egyiptomi és mezopotámiai példabeszédekkel, és megállapították azok irodal-
mi függését.1 Igazából módszertanilag eredményt a bölcs mondások terén csak a 
Gunkel-i elvek2 alapján meginduló formakritikai kutatás hozott, melyet O. Eissfeld 
és W. Baumgartner kezdett meg még a 20. század elején.3 Tegyük hozzá, témánk 
szempontjából ez sem segített sokat.4 A Példabeszédek könyvével kapcsolatos igazi 
áttörést a már fentebb is érintett összehasonlító munka hozta: Adolf Ermans kuta-
tásai, akinek sikerült 1924-ben a Péld 22,19-24,22 szakaszt megfeleltetni az egyip-
tomi Amenemope intelmeivel.5 Valamint a 27,20-32-t Ahikár mezopotámiai mon-
dásaival. A kutatásnak ez a korai időszaka kifejezetten a címünkben foglalt prob-
lémafelvetés alapján értelmezte a példabeszédeket, vagyis praktikus-, profán-, és 
vallásos-, vagyis valamiféle szentséggel bíró mondásokra csoportosította őket.
Ezt a „teológiai fiaskót,” mely a kanonikus gyűjteményünkbe foglalt igék kalcedóni 
kettős természetének atommaghasadásával is felért, nem volt könnyű orvosolni. Sőt 
a bibliai teológiai diszciplína megjelenésével, egy kis ideig úgy tűnt, hogy a hely-
zet tovább súlyosbodik. Ugyanis a gyakorlat azt mutatta, hogy ezen igék használati 

1 Childs, B.S.: Introduction to the Old Testament as Scripture, SMC, London, 1979, 548kk.
2 Vö. Gunkel híres Genezis kommentárjának bevezetőjét: Gunkel, H.: Genesis. 3 ed., Vanderhoek 

und Ruprecht Göttingen, 1910.
3 Vö. Eissfeld korszakos írását: Eissfeld, O.: Der Maschal im Alten Testament, BZAW 24, Mohr, 

Tübingen, 1913 és Baumgartner W.: Israelitische und altorientalische Weisheit, Mohr, Tübingen, 
1933. E téren a bölcsességmondások két eltérő formáját különböztették meg az intelmeket és 
a didaktikus utasító formulákat. Eissfeld feltevése szerint az eleinte rövid, egysoros mondások 
alakultak át fokozatosan hosszabb irodalmi kompozíciókká, célhatározói mellékmondatok és 
díszítések hozzáadásával. Ebből következően a 10-29. fejezetek rövidebb mondásairól azt felté-
telezték, hogy azok régebbi gyűjtemények részét alkották.

4 Egyik sikeres kísérlet C. Kayatz nevéhez fűződik (Studien zu Proverbien 1-9, WMANT 22, 
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1966) aki formakritikai párhuzamok alapján kimu-
tatta a Péld 1-9 irodalmi függését egyiptomi szövegekkel kapcsolatban.

5 Vö. Erman, A.: Eine ägyptische Quelle der Sprüche Salomos, Sitzungsberichte der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften 15 (1924), 86-93.
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jelentősége nem csupán a szószékeken halványodott (vagy legalábbis találékonyság 
terén nem kis homiletikai erőfeszítéseket igényelt), de kis ideig tényleg úgy tűnt, 
hogy az ilyen példabeszédek nehezen lelik meg a helyüket az ószövetségi teológi-
ai rendszerekben. Legyen szó akár tematikus felépítésű ószövetségi teológiákról 
(pl. Eichrod-é), vagy éppen a történeti koncepciót követő teológiáról, mint amilyen 
von Rad-é. Von Rad e hiátus pótlását csak 1970-re végezte el a híres Weisheit in 
Israel című művével.6 Menet közben a bölcsességirodalom iránt is megnövekedett a 
tudományos figyelem, azonban hogy egy utolsó kutatástörténeti adalékkal szem-
léltessük témánk relevanciáját William McKane elméletére szeretném felhívni a  
figyelmet.7 Szerinte ugyanis a pédabeszédek eredeti formájukban rövid, tömör, gya-
korlatias és csattanós profán bölcs mondások voltak, melyek egyrészt nemzetköziek 
voltak, másrészt pusztán pragmatikus célt szolgáltak. Csak egy későbbi stádiumban 
dolgozta ezeket át teológiailag egy kegyes közösség Izraelben. Mckane ezen elméle-
tét filológiailag is próbálta bizonyítani, feltárva, hogy hogyan nézhetett ki némely 
mondás eredeti változata. Von Rad hevesen támadta Mckane elméletét, mert sze-
rinte erőltetett és anakronisztikus az ókor világában ilyen mesterségesen elhatárol-
ni a vallásos/teológiai és profán tartalmakat. Ugyanakkor megjegyzem, hogy mind 
Mckane, mind von Rad teológiai elemzésében meglehetősen nagy gondot okoz a 
datálás kérdése, hogy mit tekintsünk ősibbnek, vagy éppen már későbbinek. Ezek-
nél a költői szövegeknél, épp ez a történeti módszer (ahogy azt már fentebb a Sitz 
im Leben kapcsán említettük) a legproblematikusabb.

Ezek alapján alapkérdésünk továbbra is fennáll: a példabeszéd jellegű bölcsesség-
irodalom valóban isteni reveláció, vagy pusztán ókori, hétköznapi praktikus taná-
csok sorozata? Hogy számunkra e téren hitvallásaink kétséget nem hagynak, arra 
nem győzöm elégszer felhívni a figyelmet. Ha némi kritikát fogalmaztam is meg 
magunkra vonatkozóan, az korántsem teoretikus és konfesszionális dimenzióban 
történt, csupán homiletikai hanyagságunkra kívánt emlékeztetni. A kutató számára 
az igazi kérdés azonban az, hogy az ókori Izrael életében minek minősültek ezek a 
bölcs mondások. Számunkra most a kérdésfeltevésnek ez az oldala igazán izgalmas.

Választott példánk, vagyis maga a Példabeszédek könyve ezen a téren sem ad ké-
zenfekvő választ. Egy meglehetősen összetett, hét gyűjteményből álló kompiláció, 
melynek sem pontos datálását, sem pontos szerzőit, sem a kompilátorok szerkesz-
tői szándékait nem ismerjük. Az egyetlen kivétel talán az ötödik könyv (25-27. rész), 
mely Ezékiás király udvarába helyezi a gyűjtőmunkát, ül. a 30. fejezetben a hato-
dik gyűjtemény pedig egy talányos személyről, Ágúrról beszél, amely egy dél-ará-
biai törzsnek is a neve volt. Tehát ez az utalás akár a bölcs mondások kozmopolita 

6 Von Rad, G.: Weisheit in Israel, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1970.
7 Mckane, W.: Profets and Wise Men, SET 44, SCM, London, 1965.
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vonásainak elismeréséül is értelmezhető.8 Tehát még ebben az egy gyűjteményben 
sem beszélhetünk arról, hogy egyértelműen óizraeli és vallásos, tehát egy kultuszi 
centrumban (mint a templom), vagy prófétaiskolában megfogalmazott szövegek-
kel lenne dolgunk. Ugyanakkor a szerkesztők ezen szövegeket elfogadták és tuda-
tosan így hagyományozták ránk. Tehát válaszadásunk során megkíséreljük a be-
fogadó és tradáló közösség szempontjai szerint elvégezni ezen szövegek teológiai 
kiértékelését.9

Állásfoglalásunkat ezért a Példabeszédek könyvében található példabeszédekkel 
kapcsolatban alapvetően meghatározza, hogy kanonikus szöveget vontunk vizsgá-
latunk alá. Ezen szövegek szent jellegéről (miszerint „tisztátalanná teszi a kezet”) 
a közösség döntést hozott. Noha tartalmában sokszor egészen egyszerű és prakti-
kus tanácsoknak tűnnek ezek a tanítások, nem felejthetjük el, hogy a hokhmá mely 
meghatározza ezeket a cselekvéseket, egyrészt isteni eredetű, másrészt erősen prag-
matikus vonásokkal is bírt (vö. Ex 36,8). A bölcsesség nem felel meg a teoretikus  
jellegű, szellemi teljesítménynek, sőt mind a mai napig konnotációval bír a tapasz-
talatszerzéssel, mint pragmatikus jelenséggel. Ugyanerre a bölcsességre érti ugyan-
akkor a világmindenség megismerésének képességét is, ahogy azt Salamonnal  
kapcsolatban az 1 Kir 5 leírja. Ezt a bölcsességet, melyre a traditorok erősen építkez-
tek, Salamon a gibeóni áldozatbemutatás után, a szentélyben eltöltött éjszaka során 
(úgymond inkubációs esemény keretében) egyértelműen Istentől kapta. Ennek kö-
szönheti a bölcs bíráskodást, de országának egyiptomi mintájú megszervezését is  
(l Kir 3-6). Kétségtelen hogy személyéhez oly erősen kapcsolódott az Istentől kapott 
bölcsesség fogalma, hogy a későbbiekben mint par excellence bölcs király, minden 
bölcsességmondás hivatkozási origójává vált. Bölcsessége a legendáris elbeszélé-
sek nyomán egyszerre mutatnak kiemelkedő szellemi teljesítményt és gyakorlatias  
tudást is. Vagyis a helyes döntések meghozatalának forrása lesz a bölcsesség, ami-
ből helyes életgyakorlat, de tiszta kultusz is fakad. Itt jegyzem meg, hogy Sala-
mon templomépítésének, tehát kultuszteremtésének leírása is ez isteni bölcsességet  
illusztráló fejezetek közé tartozik. Sőt Salamon uralmának legitimációját is e böl-
csesség jellemzi, gondoljunk a trónutódlási nehézségeket taglaló történetekre, me-
lyek szerint Salamon nem is lehetne legitim uralkodó, hanem Adónijjá lenne az, 
azonban a trón megszerzése után már közvetlenül a bölcsesség megkapásának tör-
ténete áll, mint legitimációs történet. Ehhez tartozik, hogy Salamon fia Roboám 
legitimációs válságához az északi országrésszel kapcsolatban, éppen a rossz dön-
téshozatal tartozik, vagyis a bölcsesség hiánya. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy a  

8 Römer, Th.: Bölcsesség az Ószövetségben, BRTA Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportja, , Buda-
pest,1994, 11.

9 Childs: 1979, 548.
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salamoni legitimációs történetek ellentétes tartalmú, negatív lenyomata találha-
tó Roboámnál.

A bölcsesség pragmatikus vonásai tehát nem állíthatóak szembe annak isteni 
revelációjával, isteni genezisével. „Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és  
értelem származik” (Péld 2,6).

Fontos szempont mely az iménti gondolatokhoz kapcsolódik, hogy a bölcses-
ség, az ismeret és a tudás mivel transzcendens eredetű, ezért hatalmat fejez ki (és 
nem csak Dávid Hume, vagy Lenin óta), hanem a Jer 18,18-ban ott látjuk a böl-
cseket, mint hatalommal bíró társadalmi rendet a papok és a próféták tisztsége  
mellett felsorolva. Ebből a társadalmi- hatalmi szerepből származik a bölcsek transz-
cendens jellege. Hiszen egy oldalról valószínűleg a király végrehajtó adminiszt-
rációjaként (mint írástudó emberek) az élet számtalan gyakorlati területén eljár-
tak, méghozzá hatalommal, végrehajtási céllal járhattak el, addig volt egy speciális  
feladatuk, mely tisztségüket transzcendens eredetű szentséggel ruházta fel. A ta-
nítás feladata. Itt pedig részben a Mal 2,8-ra hivatkozunk, („A pap ajkai őrzik az 
Isten ismeretét, és tanítást várnak a szájából, hiszen a Seregek Urának követe ő!”). 
Vagyis az istenismeret és a szent iratok ismerete már valóságos papi funkció volt, 
mellyel természetesen összekapcsolódott a tanítás feladata is. Nyílván a papi, pró-
fétai és bölcsek csoportjai között feltételezhetünk átfedéseket, mindazonáltal a  
tudás és a tanítás transzcendens jelentőségű volt, még akkor is ha a bölcsek a pél-
dabeszédek által sok gyakorlati dolgot is tanítottak.

Újabb szemponttal árnyalja ezt a képet Leo Perdue,10 aki kiemeli, hogy a papi, 
prófétai és bölcsességirodalmi köröknek volt egy további közös teologémája, még-
hozzá a retribúció tana. Ez a tan a legmarkánsabban persze Jób könyvéből köszön 
vissza, azonban számtalan apoftegmatikus mondás, vagy bölcsességirodalmi köl-
temény, zsoltár is óv a bűnösök útjától (derek hattáim), míg az igazak jutalomban 
részesülnek (pl .  „zöldellnek, mint folyóvíz mellé ültetett fa,” vagy „A becsülete-
seknek jutalmat ad, pajzsot a feddhetetlenül élőknek.” Péld 2,7) Ugyanakkor figye-
lemre méltó teológiai jelenség, hogy míg a kultuszi gyakorlat és a prófétai-apoka-
liptikus irányzat nem tud kitörni a retribúció tanának szűkös keretei közül, addig 
a bölcsesség irodalom Jób könyvében keresztül megy a hagyományos retribúciós 
tan válságán és eljut a teológiai szuverenitás magaslataira. Reformátori elveink sze-
rint ez kiemelkedően fontos teológiai iránymutatása a bölcsességirodalomnak.11

A Példabeszédek könyvének szerkesztésében az 1-9 fejezetben több csodála-
tos megszemélyesítő költeményt is találunk a bölcsességről. A tipikus példabeszéd 
jellegű intelmek és bölcsességmondások ezt követően a 10-29. fejezetekben talál-
hatóak leginkább. Nem véletlen, hogy a szerkesztők nem csupán az egész könyv 

10 Perdue, L. G.: Wisdom and Cult, Scholars Press, Atlanta, 1977.
11 Römer 1994.
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hermeneutikai olvasatát kötötték Salamon isteni genezisű bölcsességéhez,12 hogy 
annak revelációs tekintélyét megerősítsék, de ezen kívül e tömör, pragmatikus afo-
rizmák elé is három, a bölcsességet dicsérő és megszemélyesítő költeményt helyez-
tek a szerkesztők (1,20-33; 8,12-36; 9,1-6). Ezek egyértelműen deklarálják a bölcses-
ség és ily módon a példabeszéd jellegű szólások isteni revelációját.

A címben foglalt kérdésre részben már válaszoltunk, problémafelvetésünkben és 
a kutatástörténet érintőleges említésével érzékeltettük azt a tudathasadásos hely-
zetet, ahogy a példabeszéd típusú bölcs mondások szerepével kapcsolatban szem-
bekerült a vallásos tartalom és a pragmatikus jelleg. Ez a gondolkodásmód a felvi-
lágosodás korát követő, erőltetett szeparációs törekvés, mely elkülöníti a szent és a 
profán világot. Véleményem szerint anakronisztikus ezekről a szólásokról így gon-
dolkodni. Az ókori ember ezt az elkülönítést nem tette meg. Végezetül a címben 
feltett kérdést átalakítva úgy válaszolnám meg, hogy a példabeszédek isteni reve-
lációk, ugyanakkor pragmatikus tanácsok is. Sapientia pauca.

12 Itt 375 mondás van, ami Salamon nevének numerikus értékével egyezik meg.


