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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXIV. (2016)

Takács László

Szent Jeromos allegorikus egyiptomi 
kivonulás-értelmezése

Az allegorikus értelmezés történetének kezdete meglehetősen ko-
ránra, nagyjából a Kr.e. 6. századra nyúlik vissza, amikor a görögség 
körében kialakult a homérosi eposzok egyes részleteinek allegorikus ér-
telmezése.1 A hagyomány szerint a rhegiumi Theagenés volt az első, aki 
a homérosi eposzban leírt istenek közti háborúskodást allegorikusan, a 
természeti erők közti kölcsönhatásként értelmezte,2 de a Homéros-scho-
lionok közt is számos allegorikus magyarázat található. Ezeknek az 
értelmezéseknek nincs meghatározott kritériumrendszere, s meglehetős 
változatosságot is mutatnak. Az egyik jól megragadható példa az Odys-
seia Kirké-epizódjának allegorikus értelmezése.3 Homéros részletesen 
elmeséli, ahogy az oktalan társak disznóvá változnak, majd Odysseus 
csak Hermés segítségével, a myló-nak nevezett tárgy révén képes meg-
törni a varázslónő hatalmát. Erre a történetre igen gazdag allegorikus 
értelmezési hagyomány rakódott, ami révén jól illusztrálhatók a görög 
allegorikus értelmezés sajátosságai. Kiindulópont lehetett Kirké neve, 
amelyet a kirkos (kör) szóval hoztak kapcsolatba, s amely így a világ-
mindenséget jelentheti, ráadásul ugyanerre a műveletre épült az, ahogy 
Aiaia szigetén született, amely az emberi nem jajgatás-ban való létét 
mutatja. Mindez tehát egy névmagyarázaton, részleges etimológián ala-
puló filozófiai magyarázat. A történet egy másik ókori értelmezése szerint 
Kirké nem varázslónő, hanem hetéra volt, aki bájaival varázsolta el a 
társakat, akik a nemi vágyaik rabjaiként metaforikusan változtak disz-
nóvá. Ebben az értelmezésben Kirké alakjának magyarázata racionális, 
a társak átváltozása morális értelmet kap. S lehetséges az is, hogy Kirké 
egy valóban élt varázslónő volt, egy valóban létező király lánya, aki rabul 
ejtette a férfiakat. Ebben az esetben történeti-racionális vagy euhémerosi 
értelmezésről beszélhetünk. Ugyanakkor nemcsak személyek, hanem 
attributumok, tárgyak, események vagy eseménysorozatok is lehettek 
az allegorikus értelmezés tárgyai. Igaz ez a Kirké-epizódra is. Ebben a 

1  Ilaria Ramelli – Giulio Lucchetta: Allegoria, L’età classica. I. Introduzione e cura 
di Roberto Radice. Milano, 2004.
2  Francesca Biondi: Teagene di Reggio rapsodo e interprete di Omero. Syncrisis, 2. 
Pisa – Roma, 2015.
3  Sibylle Tochtermann: Der allegorisch gedeutete Kirke-Mythos. Studien zur 
klassischen Philologie. 74. Frankfurt am Main, 1992.
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történetben a társak disznóvá változása etikai-morális értelmet nyer, a 
Herméstől kapott myló-t pedig a logos allegóriájának tekintették, amely 
filozófiai-psychológiai természetű allegorikus magyarázat. Kiindulhatott 
tehát a magyarázat a név jelentéséből, a személy vagy a tárgy, esetleg az 
esemény vagy eseménysorozat általános jellemzőiből. Az ókori filozófiai 
iskolák közül különösen a sztoikusok kedvelték az allegorikus értelme-
zést, akik úgy gondolták, hogy a nevek ősi bölcsességet rejtenek, és a 
sztoikus filozófus feladata ennek az ősi tudásnak a megfejtése.4 Ennek 
egyik jellemző példája a Kr.u. 1. században élt Annaeus Cornutus nevű 
filozófusnak a görög istenvilágot allegorikusan értelmező értekezése, 
a Compendium Theologiae Graecae,5 amely főleg az istenek nevének 
etimologizálása révén próbálta fölfejteni ezt az ősi tudást. Ennek az al-
legorikus értelmezésnek természetesen már az ókorban voltak kritikusai, 
például Seneca, aki a De beneficiis első könyvében utasítja el az efféle 
allegorikus értelmezést.6 A rómaiak tehát szintén átvették és használ-
ták az allegorikus értelmezést, különösen Vergilius Aeneis-e esetében, 
amelynek előbb egyes részeit, mint például az aranyág-at értelmezték 
allegorikusan,7 majd a késő ókorban már az egész művet. Így lett például 
Fulgentius művében maga az Aeneis az emberi sors allegóriája: ahogy 
Aeneasék partra vetődnek Karthagónál, úgy születik meg az ember is a 
magzatvízből és ebben a szellemben magyarázza a többi eseményt is.8 Ez 
mindenesetre kései vadhajtásnak tekinthető, noha az istenek alakjának 
értelmezésénél az allegorikus magyarázat teljesen elfogadott volt, ugyan-
is már a császárkori költők közt is akadt olyan, akik nem mitologikusan, 
hanem allegorikusan használta az isteneket: Iuppiter a mindent átható 
sztoikus világszellem, Apolló a Nap, Diana pedig természetesen a Hold.9

A görög és római szövegértelmezésben tehát komoly szerepet ját-
szott az allegorikus értelmezés, és része volt a filozófiai értekezéseknek 

4  Platón: Kratülosz, Platón összes művei kommentárokkal. Szabó Árpád fordítását 
átdolgozta Horváth Judit, a jegyzeteket és az utószót Böröczki Tamás írta. Bp., 2008.
5  Anneo Cornuto: Compendio di Teologia Greca. Testo greco a fronte. Saggio 
introduttivo e integrativo traduzione e apparati di Ilaria Ramelli. Milano, 2003.
6  Emily E. Batinski: Seneca’s Response to Stoic Hermeneutics. = Mnemosyne, 46/1. 
1993. 69–77.
7  Clifford Weber: The Allegory of the Golden Bough. = Vergilius, 41. 1995. 3–34.
8  Harrison Cadwallader Coffin: Allegorical Interpretation of Vergil with Special 
Reference to Fulgentius. = The Classical Weekly, 15. 1921. 5. s 33–35.
9  Michael Lapige: Stoic Cosmology and Roman Literature, First to Third Centuries 
A.D. In. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II. (továbbiakban ANRW II.) 
36/3. Szerk. Wolfgang Haase, Berlin – New York, 1989. 1379–1429.
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is. A hellénizált zsidóság tehát a görög Homéros-értelmezésekből vette át 
a szent könyvek allegorikus értelmezésének módszerét és gyakorlatát.10 
Ennek a szövegértelmezésnek a kidolgozója alexandriai Philón volt, akit 
egyben a keresztény szövegértelmezés egyik ősének is tekinthetünk.11

A Philón által kialakított szövegértelmezés nagyban befolyásolta a 
Kr.u. 1. század zsidó és keresztény egzegézisét is. A zsidó írás-magyará-
zat hatása nemcsak Iosephus Flavius,12 hanem Pál apostol magyarázatai 
közt is fölfedezhető,13 ráadásul azzal a történettel kapcsolatban, amelyről 
jelen tanulmány szól. S itt külön ki kell térni arra a már nem is egyszerűen 
allegorikus, hanem typológikus értelmezési módra, amelyet a keresztény 
egzegézis kifejlesztett: eszerint az Ószövetség történetei mintegy elő-
képei, praefigurái az Újszövetség alakjainak és eseménytörténetének.14 
Mózes és számos egyéb ószövetségi személy Jézus praefigurája. Ilyen 
például Jónás, a próféta, akit három napra gyomrába nyel a cethal,15 s az 
említett Mózes, aki kivezeti népét a rabságból, ahogy Jézus is megváltja, 
megszabadítja az emberiséget a bűn rabságából.16 

Ebben az ószövetségi egzegézisben fontos szerepet töltött be a Kivo-
nulás könyvének és magának a kivonulásnak az allegorikus értelmezése.17 
A kivonulás motívumának és a Kivonulás könyvének az értelmezéstörté-
netében sajátos elem, hogy már az ószövetségi könyvek közt is van olyan, 
amely értelmezi az említett könyvet és epizódot. Ilyen a 77(78). zsoltár, 
amely részletesen ismerteti a tíz csapást és a kivonulás legfontosabb ese-

10  Zhang Longxi: Allegoresis, Reading Canonical Literature East and West. Ithaca 
– New York. 2005. 77sqq.
11  Jacques Cazeaux: Philon d’Alexandrie, exégète. In: ANRW II. 21/1. Szerk. 
Wolfgang Haase, Berlin – New York, 1984. 156–226.
12  Louis H. Feldman: Josephus’s Interpretation of the Bible. Berkeley – Los Angeles 
– London, 1998. 51sqq.
13  Benjamin Jowett: The Epistles of St. Paul to the Thessalonians, Galatians, and 
Romans. Translation and Commentary. Oregon, 2003. 382–393.
14  Henri de Lubac: „Tipológia” és „Allegorizmus”. In. A tipológiai szimbolizmus. 
Ikonológia és műértelmezés 4. Szerk.  Fabinyi Tibor. Szeged, 1998. 105–121.
15  Robert Hood Bowers: The Legend of Jonah. The Hague, 1971. 22–26.
16  Olivier-Thomas Venard: Christology from the Old Testimont to the New. In: The 
Oxford Handbook of Christology. Szerk. Francesca Aran Murphy – Troy A. Stefano. 
Oxford, 2015. 21–38. Különösen 24–30.
17  G. I. Davies: Exodus. In. The Oxford Companion to Christian Thought. Intellectual, 
Spiritual, and Moral Horizons of Christianity. Szerk. Adrian Hastings – Alistair Mason 
– Hugh Pyper. Oxford, 2000. 228–229.
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ményeit, de a történetet csak tanúságaival értelmezi, nem allegorikusan.18 
Ugyanez igaz a Bölcsességek könyvének 11–12. fejezetére is:

„Mindig megvan rá a módod, hogy megmutasd nagy hatalmadat, 
és ki tudna ellene szegülni karod erejének? Hisz az egész világ olyan 
előtted, mint a porszem a mérlegen, és mint a földre hulló hajnali har-
matcsepp. De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és 
elnéző vagy az emberek bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. Mert 
szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha 
gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna 
meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad 
volna létre? De te kímélsz mindent, mert a tiéd, életnek barátja.”

A közvetlen biblikus hagyomány szélén született írások szerzői kö-
zött Philón az első, aki allegorikusan értelmezte az Exodus-t a Mózes élete 
című munkájában,19 s hasonlóan allegorikus értelmezés jelenik meg Pál 
apostol leveleiben is. A Korinthusiakhoz írt első levelében így ír: „Nem 
szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott 
voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek 
Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt 
ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely 
kísérte őket, s a szikla Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve az 
Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunk-
ra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. [...].” Mindez 
előkép a számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben 
élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. „Eddig emberi 
erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket.” (1 Kor, 10. 1–13).

De ez az értelmezés Jeromos felfogásában Lukács evangéliuma 
egyik helye alapján magától a feltámadt Jézustól eredt, hiszen az em-

18  Oz 12.3–12.7: „Ezért az Úr perbe száll Izraellel, megbünteti Jákobot utai szerint, 
megfizet neki tettei szerint. Már az anyaméhben félrelökte testvérét, ereje teljében az 
Istennel küzdött. Küzdött az angyallal és diadalmaskodott, sírt és könyörgött neki. 
Bételben rátalált, és ott beszélt velünk. Igen, az Úr, a Seregek Istene, Úr az ő neve. 
Te pedig térj vissza Istenedhez, maradj hűséges, tartsd meg a törvényt, s mindig a te 
Istenedben reménykedjél.”
19  Alexandriai Philón: Mózes élete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Bollók János. Budapest, 1994. 7–17.
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mauszi tanítványoknak maga az Isten fia magyarázta meg a rá vonatkozó 
szöveghelyeket20 Mózes könyveiben.21

Ez azonban nem állja meg a helyét. Jézus valószínűleg csak a jöven-
dölésről beszélt, s Mózest nem a maga praefigurájaként mutatta be a hí-
veknek.22 Az Ószövetség allegorikus értelmezését tehát maga Jézus nem 
vallotta, hanem azt az első keresztény közösségek kezdték el kidolgozni, 
ahogy aztán maga Pál apostol is használta és vallotta. Jézus ugyanis nem 
allegorikusan, hanem parabolikusan beszélt a mennyek országáról vagy 
az atyáról, ahogy azt a magvető történetének értelmezésekor nyilvánva-
lóvá teszi.

A már a zsidó keresztények körében kialakult bibliai egzegézis azon-
ban a nem-zsidó keresztény közösségekben nem pusztán a Philónra visz-
szavezethető alexandriai értelmezésre támaszkodott, hanem fölhasználta 
a görög allegorikus szöveginterpretációs módszereket is, mire aztán a latin 
egyházatyák ennek a római hagyományban élő változatát is beépítették 
értelmezésükbe. A Kivonulás könyvének értelmezése szempontjából a 

20  „Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely 
Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. 
Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott 
hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek 
itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá 
fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott 
ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki 
próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és 
a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy 
ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még 
néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s 
hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg 
nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és 
úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így 
szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon 
nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán 
Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla 
írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak.” (Lukács evangéliuma 24.13–28. 
[továbbiakban Lk.])
21  Jeromos a levél bevezetőjében idéz egy János evangéliumából származó helyet, de 
ez még nem nevezhető allegorikus értelmezésnek: „Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem 
is hinnétek. Mert hisz rólam írt. De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az 
én szavaimnak?” (János evangéliuma 5.46–47. [továbbiakban Jn.])
22  Robert H. Stein: The Method and Message of Jesus’ Teachings. Louisville – 
London, 1994. 51.
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legfontosabb szerző kétségtelenül Órigenés,23 aki egyik szentbeszédében 
ennek az allegorikus értelmezésnek az alapjait vetette meg.24 Őt követte 
aztán nyssai Szent Gergely is a maga értelmezésekor.25

Szent Jeromos értelmezése tehát egyrészt a Korinthusi első levélben 
olvasható Pál apostoli értelmezésre, részben az általa jól ismert és nagyra 
becsült Órigenés értelmezésére épül, de megfigyelhetők benne sajátosan 
pogány görög és római elemek is.

Szent Jeromos 78. számú, Fabiolának írt, de a címzett halála miatt 
Oceanusnak 399-ben küldött levelében ír az egyiptomi kivonulás alleg-
orikus értelmezéséről (Ad Fabiolam de XLII mansionibus Israelitarum 
in deserto).26 A szent jeromosi értelmezés alapja az egyes táborhelyek 
neve. Ezek elnevezésének allegorikus-szimbolikus értelmezése már 
Órigenésnél megtalálható,27 s Jeromos minden valószínűség szerint tőle 
vette át a fordításokat, de ismerte Órigenés Exodus-homíliáinak Rufinus 
által készített latin fordítását is, s a latin értelmezésre vonatkozó bíráló 
megjegyzései innen erednek.28

Órigenés a kivonulás értelmezéséről az V. homíliában beszél. Ennek 
a szövegnek az elején újra kitér az allegorikus értelmezés lényegére és 
céljára: „[Pál apostol] azt akarja ezzel mondani, hogy azért különböz-
nek Krisztus tanítványai a Zsinagóga tanítványaitól, mert ők a törvényt 
helytelenül értelmezték és nem fogadták el Krisztust, mi azonban lelkileg 
magyarázva a törvényt megmutatjuk, hogy azt méltán adta az Egyház 
épülésére [az Úr].”   (Hoc ergo differre vult discipulos Christi a disci-
pulis Synagogae, quod legem, quam illi male intelligendo, Christum non 
receperunt, nos spiritaliter intelligendo, ostendamus eam ad Ecclesiae 

23  Az Exodus allegorikus értelmezéséről összefoglalóan ld.: Lawrence Feingold: 
Typology of Exodus and the Passover. 2013. Online: Association of Hebrew Catholics,
http://www.hebrewcatholic.net/wp-content/uploads/2013/06/11.09TypologyofExodu-
sandPassover.pdf – 2017. március 1. 
24  Origen: Homilies on Genesis and Exodus. Szerk. Ronald E. Heine, Washington 
D.C., 1982. 285–315.
25  Gregory of Nyssa: The Life of Moses. Translation, Introduction and Notes by 
Abraham J. Malherbe – Everett Ferguson. New York – Mahwah, 1978. XII–XIII; 13.
26  Szent Jeromos levelének latin szövegét a következő kiadás alapján idézem: Sancti 
Eusebii Hieronymi: Epistulae. Edidit Isidorus Hilberg. Vindobonae, 1996. LIV, LV, 
LVI/ 1, 2.
27  Russell Ronald Reno: Origen and Spiritual Interpretation. = Pro Ecclesia, A 
Journal of Catholic and Evanggelical Theology, 15/1. 2006. 108–126.
28  Saint Jerome: Dogmatic and Polemical Works. Translated by John N. Hritzu. 
Washington D.C., 1965. 50–53.
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instructionem merito datam.)29 Majd hivatkozik Pál apostolra, aki az írás 
szövege értelmezésének helyes alapjait megvetette a keresztények számá-
ra, amiben Jeromos is követte őt. Ezt követően tér rá a szöveg általános 
értelmezésére, amelyet így kezd: „Ha valaki arra készül, hogy elinduljon 
Egyiptomból, ha valaki arra vágyik, hogy elhagyja ennek a világnak a 
homályos tetteit és homályos tévelygéseit, mindenek előtt Ramesséből 
kell elindulnia.” ( Si quis est qui proficisci de Aegypto parat, si quis est 
qui cupit obscuros mundi huius actus et errorum tenebras derelinquere, 
primo omnium ex Ramesse ei proficiscendum est.) Majd a kivonulás állo-
másainak neve alapján kezd bele az allegorikus magyarázatba, amelynek 
kiinduló pontja, hogy a pusztai vándorlás elején, az Othon nevű állomás 
után következik három nap, amelyet Órigenés Mózesnek egy korábban 
a Fáraónak tett kijelentésével kapcsol össze, vagyis hogy három napig 
mennek a pusztában, s akkor fognak bemutatni áldozatot az istenüknek. 
Ezt a három napot Órigenés a Jézus kereszthalála és föltámadása közt 
eltelt három nappal kapcsolja össze, vagyis amint ez a három pusztai nap 
letelt, akkor az Isten átveszi a vezetést: „Miután a harmadik nap miszté-
riumát majd fölvetted, elkezd téged vezetni az Isten, és ő maga mutatja 
meg neked az üdvözülés útját.” (Cum ergo tibi tertii diei mysterium fuerit 
susceptum, incipiet te deducere Deus, et ipse tibi viam salutis ostendere.) 

Ez az út azonban nem könnyű, ahogy a kivonulás sem az: „Mert 
számos kísértéssel találkozunk majd (Multae enim tentationes nobis oc-
currunt), sok minden akadályozza majd a hitünket, akik azt akarjuk tenni, 
ami Istennek kedves (multa in fide offendicula volentibus agere quae Dei 
sunt). Aztán sok nehézséget találsz majd a hitben (Tum deinde in fide mul-
ta invenies tortuosa), igen sok kérdést (plurimas quaestiones), az eretne-
kek sok ellenvetésével (multas obiectiones haereticorum), a hitetlenek sok 
ellenkezésével (multas contradictiones infidelium) [találod majd magad 
szemben].” Órigenés számára tehát a kivonulás nem más, mint az Isten 
segítségével az üdvözülésre törekvő, de számos kísértést megszenvedő, 
eretnekekkel és hitetlenekkel vitázni kényszerülő apologéta életének az 
allegóriája.

Végső következtetésként Egyiptom a bűn, a pokol és minden egyéb 
rossz szinonimája, de a keresztény, aki nem a test, hanem a lélek szerint 
él, eltiporja és elpusztítja Egyiptomot (exstinguit Aegyptium, qui non car-
naliter, sed spiritualiter vivit). De az Egyiptommal való leszámolás nem 
egyszeri, hanem mindenkori, minden keresztény állandó tapasztalata.

29  Origenes: In Exodum homilia V. 1. In. Patrologiae. Series Graeca. Szerk. Jacques 
Paul Migne. Paris, 1857. 325.  
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Jeromos a kivonulás értelmezésekor egy jól körülírható sémát hasz-
nál. Vannak azonban értelmezésének olyan elemei is, amelyek túlmutat-
nak ezen, így az alapsémát és a kiegészítő elemeket érdemes egymástól 
elkülöníteni.

A jeromosi allegória alapképlete egyszerű: a választott nép, az 
Egyiptomból kivonuló zsidó nép, valamennyi tagjával együtt a pogány-
ságból megtérő embert jelképezi, vagyis – ahogy Jeromos nevezi – a 
verus Hebraeus, az igazi zsidó allegóriája, azaz a keresztényé. Ebben a 
felfogásban Egyiptom, maga a pogányság, amelyet el kell hagynia, meg 
kell tagadnia, el kell felejtenie a kereszténynek. A megtérés mozzanata 
együtt jár a megkeresztelkedéssel, ami a Vörös-tengeren való átkelés 
révén van allegorikusan kifejezve. Az egyes táborhelyek – egészen az 
utolsóig, az ígéret földjére, vagyis a Kánaánba való megérkezésig – a 
keresztény életútjának egyes állomásai, amelyek nevük jelentése révén 
egyfelől pszichológiai, másfelől antropológiai szempontú allegorikus 
értelmet nyernek. Az utolsó állomáshely a halál, amely után a túlvilági 
örök élet kezdődik, vagyis a Kánaán a mennyország allegóriája.

Figyelemre méltó azonban, hogy a pogányságból a megtéréshez, 
megkeresztelkedéshez, majd a halálhoz és az örök élethez vezető útnak 
milyen állomásai vannak. Szent Jeromos allegorikus értelmezésében még 
a megtért, hívő ember élete is folyamatos megtorpanásokból, elbizony-
talanodásokból, bűnbeesésekből, félresiklásokból áll. Nem egyenesen, 
hanem le-letérve az útról, sokszor korábbi állapotába visszaesve halad 
előre. 

Persze, ez az autoreflexív pszichológiai allegória kétségtelenül olvas-
ható Jeromos egyfajta önéletrajzaként is, hiszen leveleiből tudjuk, hogy 
sem a pogánysággal való leszámolása, sem a keresztény életút vállalása 
nem ment buktatók nélkül. Hiába döntött egészen fiatalon a monasztikus 
életforma mellett s ment el remetének, meggyűlt a baja az ottani testvé-
rekkel, s visszatért Rómába, ahol olyan karriert futott be, hogy sokak már 
Damasus pápa lehetséges utódaként tekintettek rá. Aztán jött Blaesilla, 
a jeromosi útmutatás szerint önmegtartóztató, aszketikus életet élő fiatal 
leány halála, és Jeromos majdnem afféle első számú közellenség lett. Ez 
vezetett oda, hogy elhagyta Rómát, és a vele tartó Paulával és Eustochi-
ummal Betlehemben telepedett le, az általuk alapított kolostorban. Nem 
volt tehát egyenes útja, de a levél írásakor, amikor közel hatvan éves, már 
révbe értnek tekintheti magát. Mégis, visszatekintve talán saját sorsát is 
látta az egyiptomi kivonulásban. Erre persze a Pál apostol levelében talál-
ható hely vezette, ahol az apostol a kivonuláshoz ezt a magyarázatot fűzi: 
„akik állnak, vigyázzanak, hogy el ne essenek,” s akik elestek, fölállhat-
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nak. Tulajdonképpen ezt az apostoli intést vetíti rá Jeromos a kivonulásra 
és saját életére.

A pszichológiai allegória mellett található egy másik szál is, amely 
bizonyos pontokon fontos szerepet játszik az értelmezésben. A negyven-
két állomáshoz egyfajta pythagoreus allegorizálás, vagyis számszimboli-
kai értelmezés is kapcsolódik.30

Az első ilyen típusú megjegyzés a táborhelyek számához kapcso-
lódik. A 42 állomáshely éppen 3-szor 14, vagyis éppen annyi generáció 
választja el  Ábrahámot Jézustól, amennyi a pusztai állomás. Ábrahám 
és Dávid közt 14, Dávid és a babyloni kivonulás közt újabb 14, és a 
babylonból való kivonulás és Jézus közt szintén 14 generáció élt: „Az 
igaz zsidó, aki a földről az égbe igyekszik, ezeken siet keresztül: evilág 
Egyiptomát odahagyva az Ígéret földjére vonul be.” (Per has currit verus 
Hebraeus, qui de terra transire festinat ad coelum: et Aegypto saeculi 
derelicta, terram repromissionis ingreditur).31

Kiemeli számszimbolikai szempontból a kilencet is Jeromos, és 
Krisztus föltámadásával kapcsolja össze: „A hely értelme világos: az 
Úr válasza, a feltámadás nyolcas száma után Krisztus titkainak ajtaján 
kezdünk kopogtatni” (post responsa Domini, post octavum numerum 
resurrectionis, Christi incipimus sacramenta pulsare). Az ezt követő 
allegorikus értelmű szám a 12, amely az apostolok számával egyezik: 
„Rögtön jusson eszedbe az apostolok száma. Egy a sokból, de több min-
dennél, bár nem különül el a sortól, érdeme tekintetében mégis kitűnik.” 
(Statim tibi veniat in mentem Apostolorum numerus. Una de pluribus, 
sed major omnibus, non separatur in ordine: et praecellit in merito).32 
A 12-es szám jelentősége abban áll, hogy ezen a helyen kapja meg Iz-
rael népe a törvényt: „És ezért, bölcs olvasó, jól figyelj, mert miután a 
tizenkettes számban beteljesült az erény, mivel felfuvalkodott Izrael és 
egyiptomi húsok után sóvárgott a Kívánság-sírjainál, újabb alaphoz ér-

30  Johannes Quasten: A Pythagorean Idea in Jerome. = The American Journal of 
Philology, 63. 1942. 207–215.
31  Szent Jeromos: Levelek. 1–2. Fordította Adamik Tamás – Puskely Mária – Takács 
László, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította Takács László. Budapest, 2005.
32  „Supputemus numerum, et inveniemus quinquagesimo die egressionis Israel 
ex Aegypto in vertice montis Sinai legem datam. Unde et Pentecostes celebratur 
solemnitas, et postea Evangelii sacramentum Spiritus sancti descensione completur: 
ut sicut priori populo quinquagesimo die, vero Jubilaeo, et vero anno Remissionis, et 
veris quinquaginta et quingentis denariis, qui debitoribus dimittuntur, lex data est: 
Apostolis quoque, et qui cum eis erant, in centum viginti Mosaicae aetatis numero 
constitutis, descenderit Spiritus sanctus, et divisis linguis credentium, totus Evangelica 
praedicatione mundus expletus sit.” 
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kezik, s belép a csarnokba, vagyis az erény előcsarnokába, és ez azt jelzi 
számunkra, hogy akik állnak, eleshetnek, s akik elestek, fölkelhetnek.”33 
(Et hoc prudens lector attende, quod post consummatam in duodecimo 
numero virtutem, quia superbivit Israel…)

Teljesen a pythagoreus számszimbolika alapján áll a huszonnyol-
cadik táborhelyhez fűzött magyarázat: „A huszonnyolcadik táborhely 
nevének fordítása: ’a szükség fiai’ vagy ’a csikorgás fiai’. Ha az első 
számtól kezded, és egészen a hétig folyamatosan hozzáadod a számokat, 
huszonnyolc a végeredmény.” (Vicesima octava Mansio transfertur in 
„filios necessitatis,” seu „stridoris.” Si ab uno incipias numero, et pau-
latim addens ad septimum usque pervenias, vicesimus octavus efficitur 
numerus.) 

Aztán következik a harmincas szám: „A harmincadik állomás je-
lentése: ’jóság’, hogy miután eljutottunk a tökéletes férfihez, a papság 
lépcsőfokára, és a krisztusi életkor teljességére, amelyben Ezekiel is a 
Kobár folyó partján állt, Dáviddal együtt elmondhassuk a harmincadik 
zsoltár szavait: Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek.”34 
„Mert a jó pásztor életét adja a juhokért”.35(Tricesima Mansio „bonitas” 
interpretatur, ut cum pervenerimus ad perfectum virum, in sacerdotalem 
gradum, et in aetatem plenitudinis Christi, in qua et Ezechiel erat juxta 
fluvium Chobar, possimus cum David in tricesimo Psalmo canere. „In te, 
Domine, speravi, non confundar in aeternum. Pastor” enim „bonus ponit 
animam suam pro ovibus suis”.).

S a számok visszatérnek még az utolsó állomásnál: „… majd a törzsek 
fejedelmeinek fölsorolása következik, akiknek a szent földre kell lépniük. 
Negyvenkét várost foglalnak el környező településeikkel együtt körkörö-
sen ezer lépésre a leviták. Annyi éppen a számuk, amennyi a táborhely. 
A menekültek további hat várost kapnak, hármat a Jordánon innen, 
hármat a Jordánon túl, hogy összesen negyvennyolc legyen a számuk.” 
(Numerantur tribuum principes, qui Terram sanctam debeant introire. 
Quadraginta duas urbes cum suburbanis suis usque ad mille passus per 
circuitum, Levitae accipiunt, tot numero, quot et istae sunt Mansiones. Et 
adduntur fugitivorum sex aliae civitates, tres intra Jordanem, et tres trans 
Jordanem, ut sint simul quadraginta octo.) 

Az eddig elmondottakat összefoglalva a következőket állíthatjuk az 
egyiptomi kivonulás jeromosi allegorikus értelmezéséről: Szent Jeromos 
értelmezésében ugyan Órigenés nyomdokán halad, de elszakad tőle. Ér-
33  Vö. Lk. 2.34.
34  Zsolt 31(30).2.
35  Jn. 10.11.
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telmezésébe pogány görög és római elemeket kever. Nála az istenkereső 
verus Hebraeus-t már inkább fenyegetik saját, belső válságai, mint az 
eretnekek és a hitetlenek. Végeredményben – úgy tűnik – Jeromos sok 
tekintetben saját életútjának allegóriáját látja a zsidók Egyiptomból való 
kivonulásának történetében.

St. Jerome and the Allegorical Interpretation of Exodus

Abstract

The interpretation of the Exodus of Jews from Egypt has a long tradition 
in the exegesis of the Bible among the Hellenised Jews and the early 
Christians. The first exegete, who interpreted the Exodus allegorically, 
was Philo of Alexandria. Origen, the great Christian exegete, adopted 
Philo’s method, but added some new interpretations. The Way Out of 
Egypt symbolised the liberation from paganism, and the Crossing of the 
Red Sea was interpreted as the baptism and the Arrival in Canaan as the 
salvation and the arrival in Heaven. St. Jerome as Origen’s admirer accep-
ted his point of view, but he combined the Christian exegetical tradition 
with elements of pagan Roman interpretation methods, such as, e.g. the 
allegorical interpretation of numbers used by the Pythagoreans and that 
of names used by the Stoics. In my paper I attempt to demonstrate how 
St. Jerome used the methods of non-Christian allegorical interpretation 
and how he constructed a spiritual way of life with the help of the alleg-
ory of Exodus.


