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Zusammenfassung

Diese Studie will die Beziehung zwischen den Begriffen a 'ncétriQ und Gepaireutrig und 
Therapeutés,die im griechischen Titel obengenannten Werkes von Philon von Alexandrien zu 
finden sind, erörtern. Der Autor prüft Eizelheiten jener Werke von Philon, wo diese zwei 
Begriffe als Wortpaare Vorkommen und gelangt zur Schlußfolgerung, daß sie mit dem 
Einhalten Gottes Gesetzes, mit wahrer Gottesfurcht und mit dem Dienste Gottes in 
Zusammenhang sind.Ein Leben mit solchem Verhalten kann sich am besten in der 
priesterlichen Lebensweise entfalten, und das bindet sich ans Suchen göttlichen Schutzes und 
an seinen Dienst. In dem Werk: De vita contemplativi beschriebene Lebesweise der in Ägypten 
lebenden (essener) Therapeuten ist ein eliter, priestlicher Dienst: Wer Gott wirklich ehren will, 
sei derjenige ein Levit, bzw. „Proselit“, der muß sich von seiner früheren Lebensweise und den 
irdischen Sachen trennen. Die in dem obengenannten Titel als Ergänzung figurierende 
Bezeichnung: Iketwv steht im Einklang mit dem Namen und der Lebensweise der 
Therapeuten. Diese priesterliche,elite Lebensweise ist die eigenartige Form einer Flucht zu 
Gott.

Schlüsselwörter: Philon von Alexandrien, De vita contemplativa, Zuflucht suchend — 'ucérriQ, 
Genesung hoffend — Bepaueurrig.

Min t közism ert, az esszénusok egyiptom i ágának létezéséről és életvi
teléről egyedül csak A lexandriai Philón D e vita contemplativa  — Al% el
m élk edő életm ód  cím ű m unkája tanúskodik .1 Philón azzal kezdi a therapeutákról 

írt könyvét, hogy m iután m ár értekezett a tevékeny életm ódra törekvő esszénu- 
sokról, m ost kötelességének érzi azok felől is szólni, akik az elm élkedést tekin 

* Adorjáni Zoltán (Dés, 1956) 1991-től tanít a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben gö
rög és héber nyelvet, intertestamentikát, újszövetségi exegézist. Doktori címet 2005-ben szer
zett a Debreceni Református Fhttudományi Egyetemen A therapeuták kontemplativ kegyessége té
májú tézissel. Egyéb kutatási területei: az Újszövetség korának kegyesség) irányzatai, 
deuterokanonikus és pszeudoepigráf irodalom, Imre Lajos élete és munkássága. Könyv- és lap
szerkesztői (Üpenet, Ifjú Erdély, Erdélyi Református Naptár, Református Család) tevékenysége mellett 
közös tanulmánykötetekben, a Református Sgemlében, a Pannonhalmi Sgemlében, a Confessioban és 
egyéb bel- és külföldi folyóiratokban közöl tanulmányokat, illetve esszéket.

1 A másodlagos források tekintetében ld. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplativ kegyes
sége. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2007, 165—170.
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tették a legüdvösebb dolognak (1. §).2 Ebből arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a palesztinai esszéneusokról ír t  Q u od  om n isp rob u s lib er s it  könyve a D e vita 
contemplativa  elő tt született. A  kutatók legnagyobb része v iszont egyetért abban, 
hogy a therapeutákról írt könyv 1. §-a tulajdonképpen nem  a Q u od  om n isp robu s  
lib er  s it 75—91-re vonatkozik ,3 noha itt olyan jellegű k ijelentések állnak, am elyek 
egybecsengenek a D e vita contemplativcfcrxn. olvasható sorokkal. Ez a m egállapítás 
m ár annak alapján is valószínűnek tűnik, hogy a Q u od  omnis p rob u s lib er s it  22 fe
jezetéből, azaz 159. §-ából m indössze két rövid fejezet, vagyis a 17. § vonat
kozna a szóban forgó esszénusokra.

M indehhez a kutatók azt a kiegészítést fűzik — és ez tűnik az egyetlen elfo
gadható m agyarázatnak —, hogy az esszénusokról és therapeutákról írt könyv 
eredetileg együvé tartozhatott, és hogy ez a kétrészes mű a zsidó „filozófiát” 
tárgyalta. Vagyis Philón ezzel a két könyvből álló m unkájával azt kívánta b izo
nyítani, hogy a zsidóknak is van filozófiájuk, és náluk is léteznek filozófiai isko
lák, azaz tulajdonképpen kegyességi irányzatok. íg y  a D e vita contemplativa  1. §-a 
e kétrészes m ű első könyvére vonatkozott, am ely sajnos elveszett.

Leopold Cohn és W illy Theiler arra a következtetésre jutott, hogy a kétféle 
kegyességet tárgyaló philóni mű első, azaz esszénusokról szóló része valószínű
leg  ezt a cím et viselhette: Ilep í ßiou TipaKTiKoD fj ’Eaaoucnv, vagy esetleg: üep í 
ßiou TipaKiiKoD fj óöícjy. T udniillik  a m ásodik, vagyis a therapeutákról szóló 
rész felett a ü ep í ßiou BewpeiiKoß fj 'iKenâv cím  áll. Kérdés m arad azonban, 
hogy m iként v iszonyul egym áshoz a Gepaneuiai név és a cím ben ehhez k iegészí
tésként csato lt 'hA tcu m egjelö lés?4 M iért nem  lett a D e vita contemplativa  címe 
például az egyértelm ű ü ep í ßiou BewpeiiKoD fj BepatreunÄv? Lássuk hát, m i a 
i.KeT0Ti<; és a GeponTeunfe szavak jelentése a tágabb kontextusban.

A 'iKerrig és a GepocTTeuraí jelentése
A  'iKéirv;, am elynek igei változata a lkod, illetve a 'iKveopai (esedezni, könyörögni) 

v iszonylag gyakran fordul elő (m ár Elomérosznál is), és olyan embert jelöl, ak i ol
talmat, m enedék et keres, és eg ek ért esedegik  fő l e g  egy o ltá r mellett. Az ilyen szem ély 
rendszerin t o lajágat tart kezében (f) 'iKenpia eXaLa), am ely a  béke és en gesgtelés 
sgimbóluma. A  szó használata fő leg azokkal kapcsolatban fordul elő, akik em 

2 A De vita contemplativa magyar fordítását ld. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplativ ke
gyessége, 42—74. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa. Simeon könyvek. A Si
meon Kutatóintézet (Pápa) könyvsorozata. Hatodik kötet. Kiadja a Pápai Református Teológi
ai Akadémia és a L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft., Budapest 2008, 31—50.

3 Ld. Cohn, Leopold — Heinemann, Isaak — Adler, Maximilian — Theiler, Willy (Hrsg.): Philo 
von Alexandria. Die Werke in deutscher Übersetgung. Band VII. Walter de Gruyter & Co., Berlin 
1963, 44. old. és annak lábjegyzete.

4 Ld. i. m. VII., 44. oldalának lábjegyzetét, valamint Phiknis Alexandrini Opera Quae Supersunt. 
Voi. VI. Recognoverunt Leopoldus Cohn et Sigoffedus Reiter. Editio minor. Berolini [Berlin]. 
Typis et impensis Georgii Reimen, MCMXV [1915] előszavának IX—X. oldalát.
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berölés m iatt keresnek o ltalm at és tisztulást. A  IkÉgloc; m elléknév Zeus jelzője, 
ugyanis ő a segélykérők pártfogó jaként tanúsít vendégszeretetet (^évioc;).5

A  lKéi0Ti<; szót Josephus Flavius is használja vallási értelem ben. Például A  
zsidók története (A ntiquitates) VII. 14,6-ban, ahol leírja, hogy a lázadó A dónia az 
o ltár szarvaiba kapaszkodott, azaz o ltalm at keresett Istennél (Ik/tGtic; yíveiaL 
toD 0eoD), és így rem élt kegyelm et Salam ontól. De Josephusnál profán és álta lá
nos értelem ben is előfordul: veszély esetén valak ibep m eneküln i és nála olta lm at keresni 
(A ntiquitates X IV .1,15; XX. 3,1). A  gsid ó  háborúban  (D e hello) például arról o lvas
sunk, hogy II. A ristibulos k irály (Kr. e. 67—63) könyörgő ('iKéiGrn;) szavakkal 
fordult a Jeruzsálem et ostrom  alá vevő Pom peiushoz (I. 6,139),6 7 illetve H eró- 
des m egengedte a hozzá könyörgő (IkÉtGtiv) H élixnek, aki egy fegyveres lázadás 
vezére volt, hogy szabadon vonulhasson el M asadából (I. 12,2), a D e hello 
1,280-ban ped ig arról, hogy H eródes Róm ába utazott, és ott segítségért kö- 
nyörgött Antoniusnál.

A  BepaTTeuiTjc; szintén gyakran előforduló szó (12-szer jelen ik m eg Platón, 
Sztrabón, X enophon írásaiban). Jelen tése: 1. egy isten séget (Szarapis, Izis) szolgáló, 
im ádó személy, 2. egy magasabb rangú em bert szolgá ló szem ély, 3. f ig y e lm es bánásm ódot 
gyakorló , ápoló, illetve orvosilag gyógyító , ápoló szem élyé1

A  Ilep l ßiou BewpeiLKoD f) Ikctgív cím  azt m utatja, hogy Philón szinte szino
n im ákként állítja egymás m ellé a két fogalm at. H a tehát abból indulunk ki, hogy 
Philónnál valam ilyen kapcsolat létezik a két szó jelentésköre között, akkor a 
kérdésre azáltal lehet választ találni, hogy m egvizsgáljuk: jelentkezik-e együtt a 
két kifejezés Philón írásaiban, és ha igen, akkor m ilyen összefüggésekben?

Lássunk hát néhány helyet, ahol a két szó egymás m ellett áll Ph ilón m unkái
ban.

5 Ld. Soltész Ferenc — Szinyei Endre: Görög-magyar szótár. Második újonnan átdolgozott és 
bővített kiadás. Kiadja „Az Irodalmi Kör” a főiskola költségén. Nyomtatta Steinfeld Béla, a 
Ref. Főiskola betűivel. Sárospatak 1875, 303. Vő. Liddell, Henry George — Scott Robert — Jo
nes, Henry Stuart — McKenzie, Roderick: A Greek-English Lexicon. Oxford University Press 
1996 (9th edition). http://www.perseus.tufts.edu/(Liddell-Scott-Jones Lexicon of Classical 
Greek). Ez utóbbi helytelennek tartja a pártfogó, protektor, könyörgő értelmezést.

6 Kai aTpaToireSeuaápevcx; tu tő yopío \iíau cairépav éwBev fpreLyeco irpoţ xâ lepoaóXupa 
KaxaTTlayci:; Se vr\v éJioSov ’ApiaToßoiAcx; ikIxv\q áiravxá ypripaxov xe űiroaxéaei. Kai tő pexá Trjţ 
ttóXccj:; CTiTpéiTCLV Kai eauxóv yaleiraívovTa KamaxlXXei xbv nopTn)iov.

7 Ld. Liddell, Henry George — Scott, Robert — Jones, Henry Stuart — McKenzie, Roderick: 
A Greek-English Lexicon. Oxford University Press 1996 (9* edition), http://www.perseus.tufts.edu/.

http://www.perseus.tufts.edu/(Liddell-Scott-Jones
http://www.perseus.tufts.edu/
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Quod detenus potion  insidiari sokat, 62
A  Q u od  d etenu s p o t io n  insid iari so lea t (A gon dolgokról, am elyek et a  j ó g á n  értelem  k í

ván és gyű löl) 62. jjj-a 4M óz 18,20—24-re8 hivatkozik. Itt arról olvashatunk, hogy 
Isten elrendeli Á ron és a papság örökségét: az ő örökségük az ÚR legyen, és 
sz o lgá la tuk ért — a Philón által használt Septuaginta (LXX) szerin t ez a szolgálat: 
Äenonpyeia — pedig tizedet kapjanak, m ert ők járulnak a szent sátorhoz Izráel 
fiai helyett. Ehhez Philón a következő m agyarázatot fűzi:

„A föld, víz és levegő, de még az ég s az 
egész világ sem elég méltó örökség hozzá
juk [a lévitákhoz], hanem egyedül csak a 
Teremtő illik hozzájuk. Az igazi oltalomke
resők [Lkét<xi] nála lelnek menedékre, és az 
ő szolgálóivá lesznek [..

tov k vó f iog Klipen; YP Kai oöcup 
Kai árp ’éti öé oúpavög Kai rág ó 

KÓa|iog évo|iía9ri, póvog 5’ á^ió- 

Xpecog ó öri|j,ioi>pYÓg, co rpoare- 

cpeiJYOto LV 'iKÉtai YBipun Kai 9e- 

párovteg átkot) y tropevoi [...].'9

Fred. C. Conybeare is megállapította, hogy A lexandriai Philón gyakran hasz
nálja a IkÉtGtv; k ifejezést Izráel népközösségének tagjaira, de nem csak azokra, 
akik zsidóknak születtek, hanem  azokra is, akik örökbefogadás útján lettek iz
raelitákká.10

A  fenti idézetben két do log áll előttünk:
1. Izráel törzsei közül csak a Lévié végezhet papi, közbenjárói szolgálatot az 

ÚR előtt. Ez a közben járó i szo lgálat o lyan m agasztos és olyan m érték
ben nagyra becsült, hogy azokat sem m iféle fö ld i do loggal, Isten  által te 
rem tett jóval, ille tve áldással nem  lehet m egfizetn i. Az Isten e lő tt szo lgá
ló papok tehát m agát Isten t kap ják  örökségül. E hhez az örökösödéshez 
az is hozzátartozik , hogy Isten t nem  idegen íthetik  el, ró la soha nem

8 20 Agután egt mondta ag ÚR Áronnak: földjükből nem kapsg örökséget, és nem lesg osgtáljrésged 
kögtük. Én vágok a te osgtáljrésged és örökséged Igráelfiai kögött. 21 Uvifiainak pedig örökségül adtam 
minden tigedet Igráelben. Munkájukért kapják egt, mert ők véggik a sgolgálatot a kijelentés sátránál, [ovii 
xőv XeLTOupYLCJV aüxcüv őaa aüxol XeiToupyouaiv Xeixoupyíav év zr\ aKipri xoü papxupíou] 22 Ne 
kögeledjenek többé Igráelfiai a kijelentés sátráhog mert bűnhődni fognak és meghalnak, 23 hanem léviták vé
gegyék a sgolgálatot a kijelenüs sátránál [Kai XeLxoupyiíaei 6 Aeuíxrig aúxög zr\v Xeixoiipyiav xfjg aKry 
vr\Q xoü papxupíou], és ők bűnhődjenek ago tt elkövetett bűnökért. Örök rendelkegés egnemgedékről nemge- 
dékre, hogy nem kapnak örökséget Igráelfiai kögött. 24 Mert a levitáknak adom örökségül Igráel fiainak a 
tigedét, amelyet ag ÚRnak ajánlanak fö l  ajándékul, égért mondtam nekik, hogy Igráelfiai kögött nem kap
hatnak örökséget.

9 Quod detenus potion insidiari soleat, 62. In: Philonis Alexandrini Opera Quae Supersunt, 
I. 272. Ld. még a De somniis I, 159; II, 273. Vö. Foerster, Werner: Kkípog ktA,. címszó. In: Kittel, 
Gerhard (Hrsg.): Theologisches Wörterbuch gum Neuen Testament. Dritter Band. Verlag von W. 
Kohlhammer, Stuttgart 1967, (757—786) 761.

10 Ld. Conybeare, Fred. C., M. A.: Philo about the Contemplative Life or the Fourth Book o f the 
Treatise Concerning Virtutes. Critically edited with a defence of its Genuineness. Late fellow of 
University College, Oxford. With a facsimile. Oxford at the Clarendom Press by Horace Hart, 
Printer to the University, 1895, 293.
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m ondhatnak le, m inként Izrael fiai sem  m ondhatnak le az örökségbe 
kapott fö ld jükrő l.11

2. M ivel a lév iták  nem  kapnak fö ldörökséget, Istenhez kényszerednek m e
neküln i, és így nem  földi do lgokban fognak buzgó lkodn i, m int Izrael 
többi törzsei, hanem  Istent szolgálják . O k — úgym ond — az Úr „ jövevé
nye i” .

T ehát a földi dolgokkal való foglalkozás nem  illik  a papi szolgálathoz, és Is
ten rendelkezése alapján a papoknak nincs is más választásuk, m int hozzá m ene
külni és neki szolgálni. íg y  az Isten előtt végzett papi szolgálat, a AeLTOupYeia vagy 
Gépemé ía  azt is jelenti, hogy a  papok  Istenhe^m enekülnek , és nála keresnek oltalmat. Ez 
összecseng azzal, am it a D e vita contemplativa 13., illetve 18—20. §-aiban olvasha
tunk a papi életm ódot sajátosan m egélő egyiptom i esszénusokról, a 
therapeutákról.

„[13] Továbbá: mivel úgy tartják, hogy a halhatatlan és boldog élet utáni vá
gyakozásnak már a földi élet alatt teljességre kell jutnia, önkéntesen előre szét
osztják örökségüket: javaikat fiaikra vagy leányaikra vagy akár más rokonaikra 
hagyják. Akiknek pedig nincsenek rokonaik, társaikra és barátaikra. Mert kerül
niük kell a gazdagokat, akik vakság alá rekesztették értelmüket, ugyanis hamar 
felismerik, hogy ezek látván vakok. [...]

[18] Amikor tehát lemondanak javaikról, többé már semmi nem csábítja őket, 
s mindennek hátat fordítva vonulnak vissza. Elhagynak testvért, gyermeket, fe
leséget, szülőt, népes rokonságot, baráti társaságot, a szülőföldet, ahol világra jöt
tek, majd pedig felnevelkedtek, mivelhogy a régi kötődések húznak vissza, és 
epek csábítanak a legerősebben. [19] De nem egy másik városba költöznek, mint 
azok, akik csődbe jutás miatt kérnek birtokárverést vagy rossz szolgákként gaz
dacserét. Maguk felfedezte szabadságot sem igényelnek. Ugyanis minden város, 
még a legjobb törvénnyel rendelkező is csupa nyugtalanság és kimondhatatlan 
zűrzavar mindaddig, míg csak a bölcsesség rá nem visz arra, hogy azt egyszer 
otthagyd. [20] Viszont lakatlan területek után kutatnak, s védett településeken 
kívül, kertekben vagy elhagyott mezőkön tartózkodnak. Nem mintha valami 
nyers embergyűlöletre szánták volna el magukat, hanem azért, mert a méltány
talanságokra épülő «/«Viszonyokat haszontalanoknak és károsaknak látják.”

De congressu eruditionis gratia, 105
A  D e congressu eruditionis g ra tia  (A tudás céljából történő összejövetel) 105. §-a 3Móz 

6,20-ra h ivatkozik .12 A  vers kontextusában arról az ételáldozatról van szó (egy 
efa, azaz véka lisztláng tizedrésze, vö. 6,13), am elyet Á ronnak és fiainak kell

11 Ld. 3Móz 25,23: A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és zsel
lérek vágtok nálam.

12 Csak ag érintheti a húsát, aki fö l  van szentelve. Ha pedig a vére ráfröccsen a ruhára, akkor sgent he
lyen kell kimosni, amire a vér fröccsent.
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bem utatn iuk felavatásuk, vagyis felkenetésük alkalm ával. Philón többek között 
ezt fűzi ehhez az igevershez:

„[...] miután ugyanis [a tökéletes13] túllátott [...] oXov yap fnrepKiíifag tö 
a mű egészén, s az alkotó után epekedett, ’épyov ItoBei tóv teyvirriv, Kai
nála igyekezett oltalmat keresni, és az ő szol- IkÉttiq Kai Bepaireurrig lairoúöa-
gája törekszik lenni (cv aútoű yevéaGaf [ . . . ] .14
M indez igen hasonlít m indahhoz, am it a D e vita contemplativa  10—12-ben o l

vashatunk:

„De ezek [ti. a pogányok], minthogy nemcsak a saját néptörzsükhöz, hanem a 
szomszédos népekhez tartozókat is balgaságokkal ruházták fel, hadd maradjanak 
gyógyíthatatlanul fogyatékosak a legfontosabb érzékelés, a látás nélkül. Mondom 
ezt nem a testi látásra, hanem a lelkire. Mert a valódi, illetve a hamis kizárólag ez
zel a látással ismerhető fel. A therapeuta közösség msgont már eleve agt sajátítja el, hogy 
mindig a Valóságosan Ü teg é  sspmlélésére törekedjék, és ez a látás még a napfénynél való 
érzékelésen is túltegyen, és soha el ne hagyja ezt a tökéletes kegyességre vezető 
rendet. Nekik (pedig) a szolgálatban telik örömük [ol öl énl Gcpauciav lóvtcg]; de nem 
szokásból, sem pedig bárki intésére vagy buzdítására, hanem mennyei szerelemtől 
ejti rabul őket, akárcsak a Bakkhosz tisztelőit és a korübantokat,15 akik addig ra
jonganak, míg meglátják vágyuk tárgyát.”16

13 A tökéletes — xéleicx; mint alany az előző mondatban áll.
14 Ld. még a De somniis I, 159; II, 273. Vő. Foerster, Wemer: Káripog ktA, címszó. In: Kittel, 

Gerhard (Hrsg): Theologisches Wörterbuch gum Neuen Testament. Dritter Band. Verlag von W. Kohl
hammer, Stuttgart 1967, (757—786) 761.

15 Kopußavxujvxe;, más néven korübásgok eredetileg démonikus lények a görög mitológiában, 
Rhea-Kübelé istennő kísérői és szolgái. Rhea Zeusz és minden isten anyja, a béke és szerencse 
istennője. Tisztelete összekapcsolódott a kis-ázsiai Kübelé eksztatikus kultuszával, amely a Kr. 
e. 7. században jutott el Görögországba. Ünnepét a tavasz kezdetén tartották, és lármás zene
szó mellett hol a gyásznak, hol pedig a féktelen örömnek adtak hangot a meghalt és újraéledt 
természet felett. Ehhez a rítushoz öncsonkítás is tartozott, amely az istennő kedvencének, 
Atisgwk. legendájából alakult ki, aki önmagát megcsonkítva halt meg, majd feléledt. Rheának 
külön papjai (és papnői) voltak. Papjait korübantoDaak. nevezték (Corybantes, illetve Rómában 
galii, akik az istennő tiszteletére még férfiasságuktól is megfosztották magukat), és akárcsak a 
dervisek, szenvedélyes tánccal, lármával és fúvós hangszerek, illetve csörgős dobok hangos 
muzsikájával vonultak fel, s eközben adományokat gyűjtöttek az istennő tiszteletére (vö. 
Sztrabón: Geographika 10. 3,21). A korübantok kapcsolatba hozhatók az égei-tengeri Szamoth- 
rakén gyakorolt kultusszal is. A szamothrakéi misztériumkultusz a termékenységrítusokból fej
lődött ki, és a Kabirok, hellenizálva a Diosgkürosgok, tehát Kasgţor és Pollux (Polüdeükésg) tisztele
tére épült, a sötétből előtörő fény istenei voltak, később pedig a hajók védőszentjei is. (Ezért 
viselte nevüket az a hajó is, amellyel Pál apostol Rómába tartott; ApCsel 28,11. A Kabirok 
(kabirim. hatalmasok; nagy istenek; vö. a hasonló jelentésű héber “PŞ3 — úr, uralkodó szóval, lMóz 
27,29.31) a rend és jog, a titkos tudás, a művészetek és a tengeri utazás hét föníciai védőszelle
me. A szamothrakéi misztériumvallásba beavatással lehetett belépni. A beavatandóktól nem er
kölcsi, hanem kultikus tisztaságot követeltek, és úgy tartották, hogy a kultuszba lépők kegye
sebbekké, igazabbakká és jobbakká válnak. Philón a De opifiáo mundi című könyvének 71. §-ban
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M indezek alap ján a következőket állap íthatjuk meg:
1. A  papi szolgálatot végző szem élyt a tökéletes jelző illeti.
2. A  pap képes m eglátn i Istent, ugyanis neki m egadatik a lelki látás: m íg m á

sok inkább csak a terem tő m űvét látják, a pap m agát a Terem tőt is képes 
szem lélni. E zért sóvárog Isten után, m enekül az ő oltalm ába, és neki tö 
rekszik szolgálni.

Quod detenus potion  insidiari soleat, 160
Philón Q u od  d eteriu sp o tio ri insid iari so lea t cím ű könyvének 160. §-ában szintén 

azt láthatjuk, hogy a 'iKeirn; és OepcrrreuTijc; szavak egym áshoz kapcsolódnak. Itt 
Ph ilón a 2M óz 33,7-hez fűz m agyarázatot: M ópes p ed ig  f o g ta  a  sátrat, és a  táboron 
k ívü l vonta f e l ,  m essze a  tábortól, és a  k ijelen tés sátrának nevepţe e l  É s k i k ellett m ennie 
m indenkinek a  k ijelentés sá trához a  táboron kívülre, ha  ap  U Rat kereste.

„Ezért Mózes is fo g ta  ap 8 [ti. az ÚR] 
sátrát, és apt a táboron kívül ütötte f e l  [LXX 
2Móz 33,7], és azt a testi tábortól 
messze költöztette. Csupán így remél
hette, hogy majd tökéletes oltalomkere
ső és szolgálattevő lehet Isten előtt.”

De migratione Abrahami, 124

5iö Kai McouafiQ Äaßcor vr/u avtov 
OKijupu é A  TíjvveL rfjt; mpeußoÄfjc 
[L X X  2M óz 33,717] Kal paKpav 

öioiKÍCei toî) aa)|iatiKoí) atpatoiré- 

öoi>, iíÓvcoq av o'útcog lA/rríaag I kÉttiq 

Kai 9epairei>rr]ţ éaeaBai téÁeiog 9eoí).

Az előbbi idézethez csatolható m ég a D e m igratione A braham i 124 §-a, ahol a 
IkÉtt|c; és Gepcrrreuiijc; szavak szintén egym áshoz kapcsolódnak:

„ [...] ezért úgy gondolom, hogy a szabadí
tó Isten nyújtja a mindent leginkább gyó
gyító orvosságot, az ő jóságos hatalmát az 
oltalomkeresőnek és szolgálónak [...] .”

[...] önki o igai ó ocorrip 9eög tö 
iravaKÉGtatov (júpgaKov, tf|v 'ÍÁeco 
öúvagiv, tű  IkÉti] Kai 9epaiTEi>Tfj 
[•••]• ' ' '

De speáalíbus legibus I, 42
Szintén csak M ózes életéhez és szolgálatához kapcsolódik a D e p eá a lib u s  

legibus I. (A p egyes törvényeié) 42. §-a, ahol Philón a 2M óz 33,12—13-ra16 17 18 építve ezt 
az im ádságot ad ja az Isten em berének szájába:

is megemlíti a korübantokat. Ld. Pecz Vilmos (szerk.): Ókori Lexikon. II. Franklin-Társulat Ma
gyar írod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest 1904, 637—643. Tokarev, Sz. A. (főszerk.): Mito
lógiai Lnákkpédia. I. Gondolat Kiadó, Budapest 1988, 707—708.

16 A dőlt kiemelések tőlem, A. Z.
17 A LXX-ban ez áll: Kal laßcov McoiktFiq TT)V aKT|vf|V aútoO tijg irape|4$oAf|ţ

paKpav áno tijg irapegßoA,fig [...]. Ld. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX inter- 
pretes edidit Alfred Rahfs. Volumen I. Leges et históriáé. Editio nona. Würtembergische Bibel
anstalt Stuttgart, Deutsche Biblestiftung Stuttgart, Stuttgart 1935.

18 12 Majd epţ mondta Mópes ap ÚRnak: Lásd, te apt mondod nekem, hogy repessem epţ a népet. De nem 
adtad tudtomra, kit küldesp velem. Pedig apt mondtad: Név sp rin t ismerlek téged, és megnyerted jóindulatomat.



366 THEOLOGIA BIBLICA

„Ezért most kérlek és tisztelettel kiáltok 
hozzád, fogadd el egy oltalomkereső, 
téged szerető és egyedül csak néked 
szolgálni kívánó férfi esdeklését.”

De virtutibus, 185

5iö 5f) öéo|iai Kai uotv  lupái upoa- 

éa9ai tf)v 'iKcaíav ávöpög I kÉtoii 

Kai ŐLiloöéoi) Kai \ióvov ae 9epa- 

ueúeiv á^LOwroQ-

A D e virtutibus (A% erények) 185. §-ában érdekes m egállap ítást o lvashatunk az 
Istennek szolgáló (Gepatreunic;)13 * * * * * 19 és nála o ltalm at kereső (Ik/ttic;) em berről. Ezt 
Philón az 5Móz 26,17—19-hez20 fűzött m agyarázata rendjén írja le. Ez a szöveg
részlet nem  többes szám  m ásodik szem élyben szólítja m eg Izráel népét, hanem  
egyes szám  m ásodik szem élyben: A g  ÚR p ed ig  a g t  k ívánja m a tőled, hogy légy a g  ő  tu
lajdon n ép e... (LXX: Kai Kiípioc; e'ÍÁaió ae oíjpepov yevéaBai ae aűnö A.aöv ne 
p ioúaiov ...)  Istenednek, a g  ÚRnak a sg en t népe le s g e l . .. (Kai őó^aoióv etvai ae Áaöv 
ayiov KlipLto ito 0e(Â ao u ...) . Philón betű szerint ragaszkodott ehhez a m egszó lí
tási form ához, és a következőket írja arról az em berről, aki haladéktalanul Is
tenhez m enekül, hogy nagy buzgósággal szolgáljon neki:

„Az igazi szolgálattevő és oltalomkereső [ti. 
Istennél] még akkor is, ha szám szerint csak 
egy férfi, annak alapján, hogy kiválasztatott, 
erő tekintetében az egész nép ő, egy teljes 
nemzettel egyenértékűvé válik.”

ó 5’ áA,r|9f|(; 9Epaua)tf|Q te Kai 
IkÉttiq, Kav eîţ uv ávrp api9|iá) 
toyxávr), óuvápei, KaOcarep aőtög 
alpeitai, aupiraţ éatlv ó Acóg, 
Laóti|iog oA,o) e9vei yeyovcÓQ.

13 Ha valóban megnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyer
temjóindulatodat. Négd, eg a nép mégiscsak a te néped!

19 Szíriái Mikhael (1126/27—1199) antiókhiai monofizita pátriárka (1166—1199) és történet
író, aki Josephus Flavius, Philón és Eusebius műveire is alapozva írta meg szír nyelvű króniká
ját (Maktbánüt gabne), a therapeuták (BepaiTarraí) szót rrfnihăne — sgolgák, ápolók kifejezéssel fordí
totta. Ld. Aland, Kurt (Hrsg): Michael der Syrier, Chronik. In: Antike Berichte über die Essener.
Kleine Texte für Vorlezungen und Übungen 182. Begründet von Hans Lietzmann. Ausgewählt 
von Alfred Adam. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1961, (60—61) 61. Vermes Géza sze
rint a Bepaireuxaí a következőket jelenti: 1. Istennek olyan szolgálói, akik lelki gyógyulást nyer
nek, és 2. lelki gyógyulásra vezetnek másokat is. (Ld. Vermes Géza: Essenes — Therapeutai —
Qumran. In: The Durham University Journal, 1960. Voi. LII, nr. 3, 97—115; Vermes Géza: Essenes
and Therapeutai, 495—504; Vermes Géza: A gsidó Jégus. Ahogy egy történésg ag evangéliumokat olvassa. 
Fordította Hajnal Piroska. Osiris Kiadó, Budapest 1995, 83—84. H. G. Schönfeld félreértés mi
att bírálta Vermes Géza Essenes — Therapeutai — Qumran című cikkének fejtegetéseit; de talán iga
za van abban, hogy a GepaiTeutai nem önmegnevezés, hanem a közösségen kívüliektől származó 
név, mint ahogy a palesztinai rokonaik sem nevezték magukat esszénusoknak. Ld. Schönfeld, 
H. G.: Zum Beriff „Therapeutai” bei Philo von Alexandrien. In: Revue de Qumran. Numéro 10.
1961. Tome 3. Fascicule 2, 495-504.

20 17 Te ma agt kívánod ag ÚRtói, hogy ő a te Istened legyen, mert te ag ő útjain já rsg  megtartod rendelke- 
géseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsg a sgavára. 18 A g ÚR pedig agt kívánja ma tőled, hogy légy ag ő 
tulajdon népe, ahogyan megmondotta neked, megártván minden parancsolatát. 19 Akkor ag általa teremtett ösg- 
sges nép jó ié emel, h og  dicséretes, hírneves és tisgţelt lég . Istenednek, ag ÚRnak a sgent népe lesgel ahogan meg
ígérte. Vö. 3Móz 26,12: Kögtetek járok, és Istenetek lesgek, ti pedig ag én népem lesgţek.
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De speáalibus legibus 1, 309
Figyelemre méltó m ég a D e speáalibus legibus I, 307—309. §-a is. Philón itt az 

5Móz 10,17—18-at magyarázza: M ert Istenetek, az  ÚR, istenek Istene és uraknak URa. 
O a nagy, erős és fé le lm es Isten, aki nem személy válogató, és ak it nem lehet megvesztegetni. 
Igazságot szolgáltat az  árvának és az  özvegynek, szereti a  jövevényt, k enyeret és ruhát a d  neki.

Philón arra a kérdésre keres választ, hogy Isten m iért veszi pártfogásába a 
jövevényeket, azaz betű szerint a proz eliták at (npocnjA.uTCx;), ugyanis a LX X -ban, 
am elynek alapján a T órát m agyarázta, ezzel ford ították a jö v e v én y  p 3 ) szót:

~ t  A /  \ 1 \ ^  \ f  \ ? ~ \ /  .TTOioov Kpiöiv TTpoorjÁVTCú Km opcpavo) Kai ^ripa kocl ocyaiia tov TrpoorjAvrov 
őoűvai aúicő aptov Kai Ipáiiov. Ti. Isten azért pártfogolja a prozelitákat, m ert 
hátuk m ögött hagyták atyáik szokásait és babonáit, igazán m agukévá tették a 
törvény szerinti kegyességet, s így m éltókká lettek arra, hogy Isten, azaz a V aló 
ságosan Létező ,21 védelm e alá szaladjanak, 
szolgálói legyenek (BepaTreuiaú).

„307 Avagy nem látod-e, hogy a Létező ha
tóerei közül a jótevő és a fenyítő erők az el
sők és legfontosabbak? így hát egyfelől jó
tevő Istennek nevezik őt, miután ennek a 
jótevő hatóerejének megfelelően alkotta 
meg és szedte ékes rendbe a mindenséget, 
másfelől pedig ÚRnak, annak megfelelően, 
hogy övé a hatalom az egész világminden
ség felett. De ő nemcsak az emberek Istene, 
hanem az istenek Istene is, és nemcsak a 
közemberek ura, hanem az urakodóké is.
O félelmetesen nagy, mivel valóságosan erős 
is és hatalmas is [5Móz 10,17]. 308 De 
ugyanakkor ő, aki ennyire nagy az erények 
és hatóerők tekintetében, könyörületre és 
szánalomra indul azok iránt, akik szüksé
gükben a leggyámoltalanabbak. Nem te
kinti méltóságán alulinak, hogy jövevények
nek, árváknak vagy özvegyeknek legyen 
bírója [5Móz 10,18], hanem mit sem tö
rődve királyokkal s kényurakkal és azok
kal, akik nagy hatalommal bírnak, illen
dőnek tartja gondjába venni az elébb 
említettek megalázottságát. 309 A jövevé-

nála o ltalm at találjanak (iKÉtai), és

307 f| o\>x ópág, ott rrepi tö öv al 
npűtai Kal licyLOtai töv öiívcqiEcóv 
elaiv, 1] te EŰEpYÉtig Kai Kolaatij- 
ioq; Kai upoariYÓpajtai f| |iev eü- 
epyÉtiq 9eÓq, Iteiöti Kata taútijv 
eBijke Kai öiEKÓo|iriaE tö uáv, f) öe 
EtÉpa KÚpiog, Ka9’ tjv ávíjntai tov 
őácov tö KpátOQ. 9eoq öe oök áv- 
9pcárTG)v póvov alku, Kai 9ewv la t i 
9eÓq, Kai apycov oök löicotwv pió- 
vov á l l a  Kai apyovtcov, |iÉYag tÉ 
éatív (öv övtcoQ Kai layiipög Kai 
Kpataióg. 5Móz 10,17] 308 áAl’ 
ő|iO)g ó toaoCtog Év âpEtaîg Kai 
Öl)vá|iEGlV ÉÁEOV Kai OlKtOV Áa|i- 
ßavEi tov Év ÉvÖEÍaig ávopc)- 
tátcov, oi)K áua^i (öv Yev^a9ai 
KpitriQ irpoariA,útoig r] ópőavoig 
rj xtípoílq, [5Móz 10,18] á l l a  
ßaaiAfov Kai tupávvcov Kai ttöv 
Év |iEYaA,aig öuvaatEÍaig övEp- 
iöíov tö taiiEivöv ttöv A,E%9Évta)v 
á^ioi upovoíag. 309 ttöv |iÉv 
Éirr|A,útc)v öiá tóöE- KataÁnróvtEg

21 Philón gyakran nevezi meg Istent olyan körülírásokkal, amelyeket a filozófiából, köze
lebbről pedig Platóntól kölcsönzött, és ezek a hellenista világ irányában tanúsított missziói 
szándékát is tükrözik: xö őv, 6 őv, xö ovxcjţ őv, xö irpoţ kXrfieicw őv. Ld. pl. De vita contemplativa 
2. és 11. De confusione linguarum 97, De migratione Ábrahami 182.
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nyékét pedig ezért veszi gondjába: ők el
hagyták hazug koholmányokkal és hiú
sággal teli hazájukat, és igazi szerelmesei 
lettek az igazságnak és a hiúságtól mentes 
életevitelnek, istenfélelemre jutottak. Ok a 
Valóságosan Létező oltalmának keresői és 
az ő szolgálói is, akik méltóak lesznek az ő 
illendő gondviselésére, és mint Istenhez 
menekültek méltóképpen részesülnek en
nek gyümölcsében, az ő segítségében.

oütoi tá uátpia oíg évetpáljjrpav 
ij/aiöcöv uáaaiiátcov yegovta Kai tú- 
Őoi), Yevó|iEVOi atutfiag Kai <xAr|- 
Bcíag épacstal Yv,naL0L- Fetcxcópri- 
aav upög cuaeßciav, 'iKÉtai te Kai 
Bepaueutal toO övtcog övtog á̂ ícog 
övtcg tf|g upovoíag rfig áppottoú- 
arig c’iKÓtcog |ictaA,aYxávouai Kap
uöv £i)pá|i£V0i trig éul töv 9cöv Ka- 
tatjsuYiîc tf|v au’ aútoO ßorjOciav.

Következtetés
Isten törvényének buzgó m egtartása és az igazi istenfélelem , valam int a papi 

életm ód, am i a törvény m egtartásának és istenfélő életvitelnek legm agasabb 
form ája, összekapcsolódik Isten o ltalm ának keresésével és az ő szolgálatával. 
V erm es G éza is m egállap ítja , hogy az Isten előtti szo lgálat és a therapeuta 
(gyógyító , illetve gyógyu ló) életvitel összekapcsolódik Philón gondolkodásm ódjá
ban .22 T ehát a Bepaueutpc; létm ód egyfajta elit, papi istenszolgálat.

H a valaki igazán akarja tisztelni Istent, legyen az lév ita,23 illetve „prozelita”, 
annak szinte szükségszerűen el kell szakadnia addigi életvitelétől és a földi dol
goktó l.24 T ehát Philón szem lélete szerint a D e vita contemplativa  cím ében álló 
Ikctgív egybecseng a therapeuták nevével.

A  D e vita contemplativa  2. §-ában Philón a következőkkel m agyarázza a 
Bepaueutaí m egnevezést:

„2 [...] Mert valódi értelemben nevezik 
őket therapeutáknak és therapeuta nőknek; 
ugyanis már kezdettől fogva valóban jobb 
gyógymódot ígértek, mint szerte a városok
ban. Ott ugyanis csupán a testet gyógyítják. 
Emezek azonban gyötrelmes s ugyanakkor 
nehezen kezelhető betegségektől fogva tar
tott lelkeket is gyógyítanak, amikor kitör

[. . . ]  Bepaueutal ga p  Kai 9epa- 

ueutpíöeg etupcog KaAnüvtai, f|toi 

uapócsov latpiKrjv éuaYYcálovTai 

Kpeíaaova trig Kata uóAeig f) pév 

yáp acó|iata Bepaueúei póvov, 

eKeívri öe Kai ijmxág vócsoig Ke- 

Kpatri|iévag %aA,euaîg te Kai Su

es látóig, ág lyKatécsKruj/av f)öoval

22 Vermes Géza: Essenes and Therapeutai. In: Revue deQumran. Numéro 12. Octobre 1962. 
Tome 3. Fascicule 4, (495-504) 497.

23 Philón itt összekapcsolja a prozelita és lévita szavak jelentését, ugyanis mindkettő magá
ban foglalja a csatlakozást. Vö. a (I.) Í1Í7 ige n if  al. jelentésével: csatlakozni, és annak P.1? név
szói változatával. Ld. Koehler, Ludwig — Baumgartner, Walter: Lexicon in Veteris Lestamenti 
libros. Leiden, E. J. Brill 1985, 475. és 477. Wilhelm Gesenius’ hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verbindung mit Prof. Dr. H. Zimmern, Prof. 
Dr. W. Max Müller u. Prof. Dr. O. Weber. Bearbeitet von Dr. Frants Buhl. Springer-Verlag, 
Berlin/Göttingen, Heidelberg 1962, 380. és 381-382.

24 Vö. Conybeare, Fred. C., M. A.: Philo about the Contemplative l i f e  or the Fourth Book o f  the 
Treatise Concerning Virtutes, 267—268.
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azokon öröm és érzéki vágy, kedvtelenség és 
félelem, követelődzés és esztelenség, hamis
ság s más szenvedélyek és szerencsétlensé
gek sokasága. És valóban therapeuták azért 
is, mivel már kezdettől fogva a természet25 
és a szent törvények tanították őket arra, 
hogy a Valóságosan Létezőt szolgálják [..

Kai CTi9i)|iíai Kai Ámrai Kai cpó- 
ßoi pkeoveţiai te Kai âtjjpoawai 
Kai áöiKÍai Kai tö twv aAÁcov 
uaBcov Kai KaKiwv kvvpmov rrA.fj- 
9og f| irapóaov ek (jmaEtoţ Kai 
twv lepűv vópcov liraiÖEÚ9r|aav 
9EpaiTEÚElV tö ov [...].

Ebben a jellem zésben is felfedezhetjük, hogy a törvény szerinti élet, a földi 
javak m egvetése és az elkülönülés, valam int az Istennek szolgáló életvitel együ
vé tartoznak. A  papi, elit jellegű terapeuta létm ód pedig az Istenhez m enekülés 
sajátos form ája.
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