
Studia Biblica Athanasiana
vol. 13 (2012) 27–51.
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A biblikus bevezetők és kommentárok megemlítik az Énekek Éneke (a to-
vábbiakban: az Ének) és az egyiptomi szerelmi énekek közötti hasonlóságo-
kat.1 Az a bökkenő, hogy ennél jóval több és mélyebb hasonlóság mutatható 
ki más népek és más nyelvek szerelmi költészetével.

Az Énektől eltérően az egyiptomi szerelmi énekek nem formálnak könyvet 
vagy egyetlen gyűjteményt, hanem különböző papiruszokban bukkannak fel. 
E papiruszok kora azonban meglehetősen jól körülhatárolható: a XIX. (Pap. 
harris 500) és a XX. dinasztia (Kairói szerelmi énekek; Torinoi Pap. 1966; 
chester Beatty I. Pap; és mások) közé tehető; vagyis Kr. e. 1300 és 1150 közé. 
Vélhetően a szövegek többé-kevésbé ugyanabból az időből származnak, mint 
az azokat tartalmazó papiruszok, tehát korábbiak az Ének keletkezésénél.

A szövegek, amelyek olyan bensőséges érzelmeket festenek le, mint a 
szerelem, vagy az istenség felé megnyilvánuló személyes érzéseket nyilvání-
tanak ki2, az el-Amarna korát követő időszakban születtek, nem véletlenül. 
Először el-Amarna művészetében ábrázolják a királyt nem istenségek, ha-
nem családtagjai társaságában: feleségével és leányaival, miközben játsza-
nak, egymásnak kedveskednek, vagy éppen minden formaságot nélkülöző 
meghitt testtartásban mutatkoznak. Azonban Aton isten nem hiányzik, sőt 

* cantico dei cantici e canti d’amore egiziani, Liber Annuus 41 (1991) 61–85. Fordította: Szatmári Györgyi
1 csak azokat a műveket említem, amelyeket jelen oldalak megírásakor felhasználtam: V. cottini: 

Linguaggio erotico nel cantico dei cantici e in Proverbi, LA 40 (1990) 24–45. M. T. Elliott: The 
Literary Unity of the Canticle, Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris, 1989. M. V. Fox: The Song 
of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Madison, Wisconsin – London, 1985. J.-c. hugonot: 
Le jardin dans l’Egypte ancienne, Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris, 1989. O. Keel: Das 
Hohelied, Zürich, 1986. G. von rad: La sapienza in Israele, Torino, 1975. Az egyiptomi szövegek idé-
zete Fox: The Song rendszerét követi egyszerűen a szerző vezetéknevével és növekvő számok szerint. 

2 Lásd h. Brunner: Persönliche Frömmigkeit, in Lexikon der Ägyptologie 4 (1982) 951–963. 
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mindent átölel: sugarai a magasban levő napkorongból erednek, és a királyi 
családig terjednek, szinte áldások esőjét ontva rá, és nyitott kéz formájában 
végződnek meleget és életet ajándékozva.

Ez a családias ábrázolása a valóságnak, akár annak a felsőbb valóságnak, 
amelyik a teremtő isten alatt a királyban végződik, megújította az egyiptomi 
gondolkodást és művészetet. Olyan ábrázolások és kompozíciók születtek, ame-
lyek szakítottak a hagyományos ünnepélyességgel, sőt merevséggel, amit az az 
ideológia diktált, amely a fáraót az istenek világához kötötte. Ezen elképzelés 
szerint csak neki (és néhány, az ő környezetéhez tartozó magas rangú funkcio-
náriusnak) van joga ahhoz, hogy szövegekben és képekben ábrázolják. Az ő áb-
rázolása olyan kifejezés, amely nem árul el emberi érzelmeket, hiszen ő Isten fia.

Nem szükséges az Éneknek a bibliai irodalom palettáján betöltött sajátos 
jellegét ismételni. Elég megemlíteni, hogy két fiatal szerelmét énekli meg anél-
kül, hogy bármiféle utalást tenne esküvőre vagy nemzésre; szerelem önmagá-
ban, mely nem kötődik (legalábbis kifejezetten) sem Istenhez (akit soha nem 
említ meg), sem a társadalmi és intézményes konvenciókhoz. Ez az egyedülálló 
jelleg ösztönözte a rabbikat éppúgy, mint az egyházatyákat, hogy allegorikusan 
értelmezzék, szinte exorcizálják nyilvánvalóan profán és erotikus karakterét.

Az egyiptomi költemények és az Ének közötti hasonlóságok kimutatása 
végett hasonló jelenségeket fogok felsorolni, idézve az érdekes szövegeket és 
értelmezési kulcsokat kínálva. célom, hogy ízelítőt adjak az alkotások és ér-
zések szépségéből, és megmutassam alapvető vallásos értéküket.

Az egyiptomi szerelmi énekekkel való összevetés segíti az Ének sajátos 
jellegének jobb megértését, és következésképpen segít bemutatni alapvető 
eszméjét és körvonalazni a kinyilatkoztatás horizontját.

Betege lenni a szerelemnek

Tipikus jelenség a szerelem dinamikájában, különösen fiatal korban. Az egyipto-
mi költészetben éppúgy megtaláljuk ennek tanúját, mint a bibliai költészetben:

(Ifjú) Betegséget színlelve     (Leány) Ígérjétek meg, Jeruzsálem leányai,
lefekszem bent a szobában.     ha rátaláltok kedvesemre,
A szomszédok majd bekopognak,    megmondjátok neki,
hogy lássák, mi bajom van.     hogy beteg vagyok a szerelemtől!
Ott lesz közöttük a nővér;     (Én 5,8)
megszégyenít ő majd bármilyen orvost,
ő ismeri csak bajomat.3

3 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete. Óegyiptomi szerelmes versek, Európa, Budapest, 1976, 
58. (A fordító megjegyzése.)
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(Ifjú) hét napja is elmúlt, hogy utolszor  (Leány) Készítsetek nekem gyümölcsökből ágyat,
láttam a nővért.        üdítsetek föl almával,
rám tört a betegség.      mert beteg vagyok a szerelemtől!
Testem is elnehezült,      (Én 2,5)
nem viselek gondot magamra sem én már. 
hiába tudós orvosok látogatása,
nem enyhül meg a szívem gyógyszereiktől.
A varázsló főpapok sem sokat érnek;
hogyan is tudnák ők, mi az én nyavalyám!
csak hallanám: „Ime [sic!], ő jön!”  
– talpra ugornék.
Az ő neve mindjárt orvosol engem.
Küldönceinek érkezte, távolodása,
ez az én szívem patikája.
Több nékem a nővér valahány  
gyógy hí rü [sic!] szereknél,
több nekem ő, mint orvosi munkák  
hosszu [sic!] tekercse.
Lépteinek neszezése az én amulettem,
látása erőssé épit [sic!] azonnal.
rámnyitja szemét: megújul a testem,
ajkáról egyetlen szó megerősít,
ölelése a bajt tovaűzi.
S elment tova tőlem, egy hete immár!4

Az Én 5,8 a legjobb párhuzam mind a használt kifejezések, mind pedig a 
szituáció tekintetében: a leány betegsége a fiú távollétének következménye. 
Vannak azonban különbségek is: a leány a beteg, nem az ifjú; a lány nem ma-
rad ágyban, hanem őrülten végigfutja a várost az ifjút keresve. A két egyip-
tomi szövegnél jobb bibliai párhuzam Amnon epizódja, akit beteggé tesz 
Támár iránti szerelme (2Sám 13).

Az Én 2,5 két igéje az ágy előkészítésére vonatkozik (leteríteni egy derék-
aljat, és rátenni az ágyneműt), a szituáció azonban, legalábbis első pillantás-
ra, eltérő: nem hiányolja, hanem birtokolja a szeretettet. Az ifjú valamiféle 
sátorba vezeti be a leányt, és szerelemre tanítja (Én 2,4: lentebb); az öröm el-
éri tetőpontját, és ekkor beteggé tesz.

Egy általános pontosítással szeretnék élni, elővételezve az Ének értelme-
zésével kapcsolatos későbbi mondandót. Az exegéták gyakran nemcsak ero-
tikus, hanem szexuális értelmet tulajdonítanak a szövegnek: a két fiatal (mi-
vel nagyon fiatalokról van szó, vö. Én 8,8 a leánnyal kapcsolatban), nemcsak 
szavakkal fejezi ki a gyöngédséget, az együttlétet, a kölcsönös jelenlét örö-
mét, hanem kifejezetten a szexualitásra utalnak, és többször gyakorolják is 

4 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m.,  26–27. (A fordító megjegyzése.)
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azt. Ez másokat megbotránkoztat, mivel nincs szó házasságról (a két fiatalt 
lehet „vőlegénynek” és „menyasszonynak” nevezni, de kifejezetten csak nem 
jogi értelemben), sem nemzésről, a gyermekek utáni vágyról, és olyan dol-
gokról, melyek elfogadhatóbbá tennék a szexuális szintet.

A problémát az egész helyes nézőpontba állítása jelenti. Az álom, a fan-
tázia, az élet felfedezése kiváltotta bűvölet légköre, amely néhány szakasz-
ban világosabban megmutatkozik (pl. Én 5,2: lentebb), valószínűleg az Ének 
egészének uralkodó tónusa. A két fiatal talán olyan helyzetben van, amely-
ben az álom és a valóság nem különböztethető meg: a világ megismerésének 
helyzete (a lány vagy a fiú felfedezése által), amelyben az egész személy részt 
vesz minden képességével, tudatával és a tudattalannal.

(Leány) Aludtam, de a szívem éber volt. 
Kedvesem hangja ismételte: 
(Ifjú) Nyiss ki nekem, húgom, kedvesem… 
(Én 5,2)

Álom vagy valóság? Az „én” és a „szív”, a tudatos és a tudattalan egyaránt 
részt vesznek a szerelem tapasztalatában, ami az egyén teljes bevonásával 
valósul meg: az objektív teljes kinyitása a világra. A tudattalan tevékenysége 
teszi teljessé a tudatos cselekvést; az emberi lét eléri a valóság alapját, amely 
pusztán a tudatos számára felfedezetlen maradna. A világban szétáradó sze-
retet isteni kinyilatkoztatása megértetté vált a teremtménynek megengedett 
teljes tágasságban, a lét mélyén, szívében: abban a részben, mely övé, mivel 
az ő én-je, ugyanakkor jobban, mint bármi más, Isten rendelkezésére áll és 
nyitott kinyilatkoztatására.

Futólag megemlítjük, hogy az egyiptomi énekekben is a szerelem tapasz-
talata nem pihen sem nappal, sem éjjel, sem álomban, sem ébren:

(Leány) Szerelmedben [lakozom]
nappal és éjjel, 
az alvó órák 
és az éberek alatt, egészen hajnalig. […] 
Vonásaid éltetik szívemet. […] 
hangod erővel tölti el 
fáradt testemet. […] 
Senki más nincs összhangban az ő szívével 
rajtam kívül. 
(Fox No. 20a)

Az Ének egyes szakaszainak exegézisében számolnunk kell azzal az alapve-
tő nézőponttal, amelyet körvonalaztunk; ha „fiatal felnőtt” szemével olvas-
suk, néhány értelmezés helytelennek bizonyul. Például érthetővé válik, hogy 
a főszereplők figyelme nem koncentrál kórosan a szerelem egy szintjére. 
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Természetesen, a szexuális értelmezési szint nem kizárt, de sajátos kontextus-
ban álmodott, ahhoz a szituációhoz kötődik, amelyben a két fiatal él. Két fia-
talról van szó, akiknek még nincs „engedélyük”, talán még a koruk sem, hogy 
hivatalosan eljegyezzék egymást mindazzal együtt, amit ez társadalmilag je-
lent. ugyanakkor ez a két fiatal mélyen érzi az életet, amely a természetben, 
a növényekben, az állatokban és bennük magukban is ott lüktet. Olyan szitu-
áció az övék, amelyben az átmenetiség / bizonytalanság jellemzi a szerelmet, 
melynek igézete mindig új, és a lány betegsége – keresni, rátalálni, örülni, elve-
szíteni, ismét keresni – soha véget nem érőnek tűnő körforgás. 

Ezért talán logikus (egy fiatal számára) az a logikátlanság (felnőtt néző-
pontból), amellyel az Ének kezdődik (birtoklást sugalló mondatokkal) és 
amellyel végződik (távozásra buzdítással):

Énekek éneke, mely Salamoné. 
(Leány) csókoljon engem szája csókjaival…
(Én 1,1–2)
(Ifjú) Te (leányhoz), aki a kertekben laksz,
barátok lesik szavaidat: hallasd hangodat!
(Leány) Fuss, kedvesem,
tégy úgy, mint  a gazella 
vagy mint a kecskegida, 
balzsamos hegyeken! 
(Én 8,13–14)

Antiklimaxnak tűnik, ellentétben egy tervszerű kompozícióval, amely ép-
pen egy klimax, egy tetőpont felé halad, és sok exegéta elégedetlen vele. 
Valószínűleg azonban azoknak van igazuk, akik „nyitott befejezésről” beszél-
nek. Ez a véget nem érő keresés logikája, amely mindig talál felfedeznivalókat.

Ebben a szakaszban, érthető módon, nincs jelentős szerepe a társada-
lomnak, a családnak, a házasságnak. A külső világ ellenpontként szolgál a 
két fiatal lelkiállapotának bemutatásához (a mező, a növények, az állatok, a 
város, „Jeruzsálem leányai”, a „barátok”) vagy korlátozza kettejük kapcsola-
tát (a család, az őrök, az emberek).

Visszatérve az Én 2,5-höz, a szerelmi ágy, mely felől a leány a birtoklás re-
ményében kéri, hogy neki készüljön, nem zárható ki, hogy váratlan szituáció-
váltást jelöl és a szerelmi betegség is eltűnik hirtelen. Amint az Én 5,8-ban, 
ahol az aggódó keresés követi a szeretett ifjú eljövetelét és váratlan eltűnését.

Szerelem nagy kezdőbetűvel

A tapasztalat mélysége alakítja a kifejezésmódot. Egy példát láthatunk erre 
a „szerelem” szó használatában. Az egyiptomi énekekben a „te szerelmed” 
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kifejezés jelentése: „te, szerelmem”, és a „húgom szerelme” jelentése: „szere-
tett húgom”. Egy példa:

(Leány) Mehmeh virágok:
Meghallgattam a szívem.
Úgy bánok véled ezentúl,
ahogy ő diktálja, midőn ölelésbe fonódunk.
ragyogó festéke szememnek a vágy,
ha reád röpitem [sic!] tekintetemet.
Szemem világossága te vagy;
csak azért törekszem közeledbe,
hogy érezzem lobogásod [lássam szerelmed]5,
ó, én szívemnek mindenható ura, te!
Gyönyör-áldotta idő ez;
ó, bár az öröklét
volna ez óra tanyája!6

Amióta karodban aludtam,
megkönnyebbült a szivem[sic!].
Sem gyász feketéje,
sem öröm ragyogása
nem távolíthat el soha tőlem.7 

A fiatal leány a virág alatt, amelyet szemlélt, meglátja kedvesét; a nyelvezet a 
szó szerinti szintről áttér a szimbolikus szintre, s a kettő között elmosódnak 
a határok. Ez az út a természeti létezőtől a főszereplők személyéig gyakori je-
lenség az egyiptomi szerelmi költészetben. A hirtelen váltás segít megérteni, 
hogy a két szerelmes mennyire a teremtett világ részének érzi magát, abban 
tükröződnek, és abban értik meg egymást.

A természettel való összhang hasonló magatartását gyakran megtaláljuk 
az Énekben is, amikor a mező az érzések ellenpontjaként szolgál:

(Leány) Jöjj, kedvesem,
menjünk ki a mezőre,
szálljunk meg a tanyákon,
hajnalban menjünk ki a szőlőkbe,
és nézzük meg, kihajtott-e már a szőlő,

5 A szerző által közölt fordításban a sor így hangzik: „Közeledtem hozzád, hogy lássam szerelmed, ó, 
szívem hercege!” (A fordító megjegyzése.)

6 A bsí ige jelentése: „folyik”, mint folyadék egy helyről, amelyet az m elöljárószócska jelez. Ezért a bss 
n.í wnwt m nhh nyilvánvaló fordítása: „egy óra árad ki számomra az örökkévalóságból”. [A szerző e 
fordítása a főszövegben közölt fordítástól eltérő központozással a következő szöveget eredményezi, 
melyre a későbbiekben még hivatkozik: „egy óra árad ki számomra az örökkévalóságból, amióta ve-
led aludtam”. (A fordító megjegyzése.)] A kutatók azonban ettől eltérően fordítják: „Bár örökké tarta-
na az óra!” (Lichtheim); „(Ez) az óra nekem árad örökké” (Fox).

7 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m.,  73–74. (A fordító megjegyzése.)
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kifakadtak-e már a rügyek,
virágzik-e már a gránátalma!
Ott adom neked gyöngédségeimet.
(Én 7,12–13)

Figyelemre méltó a fentebb idézett egyiptomi szövegben az ifjú megnevezé-
se, „szerelmed”: „Közeledtem hozzád, hogy lássam szerelmed.” Amint a hi-
vatali nyelvezetben a király megszólítása „őfensége”, úgy a leány így fordul a 
fiúhoz: „szerelmed”. A szerelem tiéd, érted van.

A dolog, bármennyire is szuggesztív, talán fel sem tűnne, ha nem volna 
az Énekben hasonló, szintén egyedülálló kifejezés:

Ígérjétek meg nekem, Jeruzsálem leányai,
a gazellákra és a mező szarvasünőire,
hogy nem ébresztitek fel és nem keltitek fel
a szerelmet, amíg nem akarja!
(Én 2,7) 

A magyarázók nem értenek egyet ennek a különös ígéretnek az értelmezé-
sében, amelyre a leány kéri barátnőit, hiszen valószínűleg a leány (és nem 
az ifjú) szól „Jeruzsálem leányainak” kórusához, amint azt néhány ezt kife-
jező szakasz sugallja (1,5; 5,8; 5,16). Illő megemlíteni, hogy a lány azt mond-
ja, „szerelmet”, nem pedig „szerelmemet” vagy „szerelmedet”, mint a szerel-
mes egyiptomi leány.

Mit jelent „a szerelem” ebben a mondatban? Általában szerelmeskedést ér-
tenek rajta, de az ilyesfajta értelmezés nem problémamentes: mi értelme volna 
a két igének? Miféle értelemben kellene felébreszteni őket, ha szerelmesked-
nek? Közkeletű értelmezése a felébreszteni igének a zavarni. ugyanaz a mon-
dat megjelenik a 3,5-ben és a 8,4-ben is, s mindkét esetben a leány mondja ak-
kor, amikor a szeretett ifjú vele van. ha, amint vélem, az iménti általánosan el-
terjedt értelmezés nem kielégítő, találhatunk-e más magyarázatot?

Néhány részlet e tekintetben igen jelentős. Különösen az a tény, hogy „a 
szerelem” kifejezés itt általánosan, minden pontosítás nélkül jelenik meg; 
nem például a szerelmesek között szokásos „szerelmem” fordulat szerepel. 
Az Énekben „a szerelem” mindig valami nagy jelentőségű: jelöl egy személyt 
(az ifjút a fentebb idézett Én 2,7-ben; a leányt a 7,7-ben), de nem merül ki eb-
ben. Sőt, úgy tűnik, felülmúl minden emberi határt az Ének legismertebb 
szakaszában:

(Leány) Tégy engem pecsétként szívedre,
mint pecsétet karodra,
mert erős a szerelem, mint a halál,
könyörtelen a féltékenység, mint a sheol,
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dárdái tüzes dárdák,
Isten lángjai.
Mély vizek sem olthatják el a szerelmet,
folyamok sem tudják elsodorni.
ha valaki házának minden vagyonát eladná a szerelemért,
megvetnék érte.
(Én 8,6–7)

Mindenki felismeri, hogy ezek a szavak jelentik az Ének csúcspontját: semmi 
nem igazabb; mégsem sokan értik meg ezeknek a rendkívüli mondatoknak 
az értelmét és összefüggését az Ének egészét tekintve. A szerelem (párhuza-
mával, a féltékenységgel) az élet forrásának hangzik, erősebb a halálnál és 
sheolnál (a holtak gyűjtőhelye); olyan láng, melyet a természet egyetlen ere-
je, még az őskáosz vizei (ami mindent beborított mielőtt Isten elválasztotta 
a földtől, és ami a tengereket alkotja) sem tudják eloltani, mert az az isteni 
erő az, mely fenntartja a világot.

Az egyiptomi szerelmesek, mint minden kor és minden rassz szerel-
mesei, bizonyára hasonló tapasztalattal rendelkeztek, ha nem is fejezték ki 
ugyanazzal az intenzitással és ugyanolyan világosan. Mindenki, aki szeret, 
valóban megtapasztalja, hogy az, amit érez halhatatlan és az örökkévalóság-
ba emeli őt. Nincs különbségtétel a világ elsődleges hatóerejét jelentő sze-
retet (és ezért a nagy kezdőbetűs Szeretet: Isten) és összes különféle meg-
nyilvánulásában (melyek különböznek azért is, mivel változnak a partnerek) 
az emberi szeretet között. Talán felfedezhető ennek a mély tapasztalatnak 
a nyoma egy fentebb idézett egyiptomi szöveg egyik mondatában, ahol azt 
mondja: „egy óra árad ki számomra az örökkévalóságból, amióta veled alud-
tam”; de már említettem, hogy ez a fordítás, ha mégannyira nyilvánvaló is 
nyelvtani szempontból, nem a szokásos.

Az Isten által teremtett rend az a Szeretet, amely áthatja a mindenséget; 
a rend felbomlása abban áll, hogy az ember elszakad a Szeretettől. Amikor 
ez megtörténik, nincs többé szeretet, helyébe az egoizmus lép. Így próbá-
ra tétetik (megtapasztalható) az az igazság, amit G. von rad ír a bibliai böl-
csesség sajátosságáról (de ugyanez érvényes különböző mértékben minden, 
a világról a hit fényében alkotott emberi ismeretre is): „(Izrael) nagysága ta-
lán abban áll, hogy a hitet nem választotta el az ismerettől: számára a világ-
ról szerzett tapasztalatok istentapasztalatok, és az Istenről szerzett tapasz-
talatok világ-tapasztalatok egyszersmind.”8 Így érthető az is, hogy mennyire 
jogos, hogy a katolikus kánon szerint az Ének a bölcsességi könyvek egyike.

8 Gerhard von rad: La sapienza, 65.
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Ezen a ponton ismét felvehetjük a korábban letett szálat, és megpró-
bálhatjuk értelmezni az Én 2,7-beli felszólítást, hogy ne ébresszék fel a sze-
relmet. Emlékeztetek rá, hogy a mondatnak nincs értelme, ha a szerelmet 
szerelmeskedésként értjük; ugyancsak nehezen érthető, hogy miként ad új 
életet (mint az anya a 8,5-ben).9 A mondat akkor nyer értelmet, ha azon gon-
dolatot állítjuk mellé, hogy az Ének álom,10 és a „szerelem” mindent magába 
foglaló valóság, amely úgy fogadja be az ifjút és a leányt, hogy nem fogyatko-
zik meg bennük. A 2,7-beli felszólítás értelme tehát megfogalmazható így: 
ne ébresszétek fel őt (az ifjút vagy a leányt), aki álmában a Szeretet végső ta-
pasztalatában részesül; ne vessenek véget a szív (vagy a tudattalan) és a szer-
elemes „én” ezen teljes, integrált ismeretének addig, amíg ő (az ifjú vagy a le-
ány) nem akarja, és amíg a Szeretet akarja kinyilatkoztatni önmagát. 

Mint már említettem, az Én 2,7 felszólítása refrén, amely visszatér a 3,5-
ben és a 8,4-ben. ha elfogadjuk, hogy jelentése koherens a 8,5–7-tel, akkor a 
szakasz az Ének „összegzése”, tehát fel kell ismernünk ennek a refrénnek a 
jelentőségét a bibliai könyv egészének kompozíciója és értelmezése tekinte-
tében. Nem állítható például az, hogy az Én 8,5–7 egy későbbi redaktor ál-
tal beillesztett kiegészítés (és így nem hű az eredeti jelentéshez) azért, hogy 
megkönnyítse az Ének felvételét a sugalmazott könyvek kánonjába. 

A kölcsönösség kifejezései, komplementaritás

Akár az egyiptomi, akár a bibliai szerelmi költészetben beszélhetünk a ne-
mek paritásáról, bár a kifejezés modern. A Bibliában mély szakadék van pél-
dául a Pentateuchus és a bölcsességi könyvek, és különösen az Ének nőről al-
kotott felfogása között. A Pentateuchusban a nőt a férfi tulajdonának tekin-
tik ugyanúgy, mint a házát, földjét vagy nyáját (vö. pl. Kiv 20,17).

Az Ének egyik újdonsága többek között, hogy a férfira alkalmaz egy 
olyan mondatot, amelyet a Teremtés könyve a nőről mond:

(Isten Évának) Vágyakozni fogsz a férfi után,
és ő uralkodni fog rajtad.
(Ter 3,16)

(Leány) Én a kedvesemé vagyok,
és ő vágyakozik utánam.
(Én 7,11)

9 Így Elliott, aki többek között állítja: „A kérés, hogy »ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akar-
ja« (2,7; 3,5; 8,4) több mint intés, hogy ne zavarják meg a szeretett személy álmát. Figyelmeztetésnek 
tűnik, hogy ne tartsák csekély jelentőségűnek azt a hatalmas erőt, amely újjá teremt” (Elliott, 193).

10 Az álom úgy értendő, mint a valóság végső megértése, amikor alszom, de a szívem éber: lásd fentebb 
Én 5,2.
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Szándékolt kapcsolat köti össze és jellemzi alapvetően a két szöveget. A Genezis 
szövege az asszonyt sújtó átokként állítja, hogy a nő vágyakozni fog a férfi után, 
vagyis a férfinak alávetett lesz: ez a szeretet megtörése; az Ének azonban örömmel 
hirdeti a kölcsönös egymáshoz tartozást: a nő a férfihoz tartozik, és a férfi vágya-
kozása ellenállhatatlanul irányul felé; a kölcsönösség a szerelem igazsága és ereje.

Az Én 7,11 kifejezése a kölcsönös összetartozás egy változata:
Kedvesem az enyém és én az övé.
(Én 2,16) 

vagy fordított sorrendben:
Kedvesemé vagyok és kedvesem az enyém.
(Én 6,3)

Az egyiptomi énekekben gyakran az egyik fél visszhangozza a másik szava-
it; például:

(Ifjú) Nővérem párját föl nem lelni sehol,
mindenkinél gyönyörűbb.11

(Leány) Aki csak arra járt, szerelembe esett.
Pompás legény, párját se találni,
fivérem tiszta jellemű ifjú.12

Az összehasonlítást nem tűrő egyedülállóságnak ez a kijelentése felidézi az 
ifjú dicséretét az Énekben:

(Ifjú) hatvanan vannak a királynék,
nyolcvanan az ágyasok,
s a leányok megszámlálhatatlanok.
Egyetlen ő, az én galambom, az én szeplőtelenem,
egyetlene ő anyjának,
egyetlene annak, aki szülte.
Látják őt a leányok, és boldognak hirdetik,
a királynék és ágyasok magasztalják őt:
Ki az, aki felbukkan, mint a hajnalcsillag,
szép, mint a hold,
tiszta, mint a nap,
félelmetes, mint a magasságbeli (csillagok)?
(Én 6,8–10)

A szeretett leány csillagokhoz hasonlítása, amely az iménti szövegben meg-
jelent, szintén párhuzamára lel az egyiptomi énekekben: 

(Ifjú) Orcája tüzes újesztendei csillag,
ha gazdag évet igérve [sic!] feljön az égre.
Ékes erényű, bőre vakító,
tekintete szép a szemének.13

11 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete. i. m.,  17. (A fordító megjegyzése.)
12 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete. i. m.,  22. (A fordító megjegyzése.)
13 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m.,  17. (A fordító megjegyzése.)
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Mély kapcsolat benyomását kelti, mely az élet minden dolgát átjáró felold-
hatatlan kötelékkel egyesíti a szerelmeseket. Egy egyedülálló egyiptomi szö-
veg kifejezetten megfogalmazza ezt az aspektust:

(Leány) Együtt leszünk akkor is,
amikor eljönnek az öregség
békés napjai.
Veled leszek minden nap,
téve [eléd ételed, 
mint a szolgáló] az ő ura elé.
(Fox No. 20B,b)

A szerelem helye, a természet

A szerelmi énekek kedvelt környezete a művelt föld: egy kert vagy egy gyü-
mölcsös. A szerelemesek városban élnek, de kifutnak a földekre, mert ez az 
a környezet, ahol az élet fakad, ahol megnyilvánul az az isteni erő, amely az 
élőlényekben van; környezet, amely ugyanakkor szimbólum, tükre és mene-
déke kapcsolatuknak. Felfedezik az összhangot a természettel: az egyiptomi 
fiatalok beszélnek a természethez, s a természet szól hozzájuk; virágok, nö-
vények, állatok kínálnak a szerelmesek számára kifejezéseket és szimbólu-
mokat, hogy megértsék és lefessék önmagukat.

Számos ének zöldellő környezetben játszódik, folyamok mentén, mely 
utóbbi tipikus egyiptomi elem, és főleg a Nílus-deltát és a Fayyum tavak 
tarkította vidékét idézi. Papiruszerdők, bő vizek, lótuszok és egyéb virá-
gok: ezek mindig ideális szórakozóhelyek voltak az egyiptomiak számára, 
s ugyanakkor olyan környezet, ahol a szerelmesek meghittséget kerestek és 
érzéseiket táplálták.

Már idéztem az Én 7,12–13-at, ahol a leány hívja az ifjút, hogy menjenek 
ki együtt a mezőre, hogy lássák, kifakadtak-e már a rügyek, és hogy részük 
legyen az élet megújuló ritmusában. A Nílus-delta környezetét kelti életre az 
alábbi egyiptomi ének:

Észak fele tartok a királyi csatornán
(üdv neki, élet, egészség),
majd a Napistenébe hajózom;
vágyam, hogy mihamar oda érjek,
ahol állnak a sátrak
a Mertiu-csatorna torkolatánál.
Szüntelenül rénél a szívem,
útra kelek sietősen,
nem hallgatok senki szavára,
hogy lássam, amint megjő a fivérem…
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Veled álltam a Mertiu-csatorna torkolatánál,
héliopoliszba ragadtad a szívem…
Azóta szemem csak a kertre tekinget,
perzeafa-ágakkal rakva karom,
illatszerektől nehéz a hajam;
olyan vagyok én, akár két ország úrasszonya volnék.14

A folyó mentén álló „sátrak”, melyekről az előbbi szövegben szó volt, s a sze-
relem „kertje” is szórakozóhelyeket jelölnek, ahol sört és más részegítő italo-
kat isznak, és ismét rátalálnak a szerelemre. E helyeknek és az ott folyó élet-
nek elterjedt leírása, ami másik egyiptomi szövegben is megtalálható, mely egy 
szikomorfa ajkára adva a szavakat, a következő felhívást intézi a fiatalokhoz:

Jöjj, múlasd az időt a barátok környezetében!
Ünnepet ül ma a rét.
Alattam könnyü [sic!] lugas, puha sátor.
Kertészeim is vigadozva örülnek,
mint legény a leánynak. […]
Itt vannak szolgáim étellel-itallal,
mindenféle sörökkel,
százfajta kenyérrel,
tenger tegnapi és mai tarka virággal,
sok ritka gyümölccsel –
jöjj, e napot töltsd el gyönyörökben,
a holnapot is, a holnaputánt és még azutánt is!
Lelj enyhületet hüvösömben [sic!].
A fivér jobbján ül a lányka,
megmámorosodva,
amint a szavára figyelmez.
A részegségtől tótágast áll az ivóház,
fivérétől ő el nem tántorul.15

Erre a környezetre – és különösen a találkozás sátrára a borral és a fekhely-
lyel – utal a bibliai szöveg:

(Leány) Bevezetett engem a bor házába,
és szándéka irántam a szerelem.
Készítsetek nekem gyümölcsökből ágyat,
üdítsetek föl almával,
mert beteg vagyok a szerelemtől!
(Én 2,4–5)

Ágyam valóban zöldellő,
házunk gerendái cédrusok,
falainkat ciprusok borítják.
(Én 1,16b–17)

14 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete. i. m.,  59–60. (A fordító megjegyzése.)
15 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete. i. m.,  49–50. (A fordító megjegyzése.)
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Az e helyen zajló csodálatos életet másutt így írja le:

(Leány) Vonj engem magad után, siessünk!
A király bevezetett engem szobáiba.
Vigadozunk és örvendezünk benned;
többre tartjuk gyöngédségeidet a bornál,
a likőröknél jobban fognak szeretni téged.
(Én 1,4)

Nagyon valószínű, hogy ez utóbbi szöveg is olyan ünnepi és vigalom jellemez-
te környezetre utal, mint amiről korábban szó volt. A „király” az ifjúra utalhat, 
hasonlóan, mint ahogy a szerelmes egyiptomi leány is „szívem urának / herce-
gének” nevezi kedvesét (lásd fentebb). Így a „szobái” jelölheti a kertekben fel-
állított sátrakat, melyek nemcsak egyiptomi, hanem mezopotámiai és perzsa 
környezetben is ismertek voltak (vö. Eszt 1,5; 7,7.8). A többes szám első és har-
madik személyű igealakok, amelyek nem vonatkoznak az ifjúra („vigadozunk 
és örvendezünk benned … többre tartjuk gyöngédségeidet … jobban fognak 
szeretni téged”), a leányra és az 1,3-ban „szüzeknek” vagy „leányoknak”, má-
sutt pedig „Jeruzsálem leányainak” nevezett barátnőire utalhat.

A gyümölcsöskert az Éneknek és az egyiptomi szerelmi költészetnek is 
tipikus környezete. A találkozás meghittségét, rejtettségét és a hozzá illő il-
latos, üde, életteli hátteret biztosítja. A kert a szerelem környezete, de a sze-
retett leány szimbóluma is. Tutankhamonnak és fiatal jegyesének kedves 
ábrázolása dús erdő sűrűjében, szinte kiragadva a valóságból az egymástól 
megigézettség testtartásában a legjobb illusztrációja az Éneknek álomszerű 
légkörével és a szerelmesek közötti folytonos párbeszéddel.

Bár kettejük kapcsolatáról van szó, olykor mégis megemlíttetnek a leány 
barátnői, mint a már idézett szövegekben is, és az ifjú társai is az egyiptomi 
énekekben éppúgy, mint az Énekben.

Ezek a szövegek az ifjú fiatal barátaira utalnak, akik feltételezhetően jelen 
vannak a drámában (ha drámáról lehet beszélni, ami legalábbis az Ének ese-
tében valószínű), a „kórus” szerepét töltve be. hasonlóképpen „Jeruzsálem 
leányai” is kísérői és „kórusa” a leánynak. Fiatalok, akik valamiképpen részt 
vesznek az ünnepen, és a két szerelmes érzéseit visszhangozzák. A leány 
csodálói is lehetnek, szinte kérői, amint azt az alább idézett, egyiptomi szö-
vegben szereplő „ifjak” jelző sugallja,16 vagy az ifjú csodálói, akikre a fentebb 
idézett Én 1,4 utalt („likőröknél jobban fognak szeretni téged”).

16 Az egyiptomi szövegre utalva a szerző az „amatori” olasz kifejezést használja, melynek a rajongók, 
szeretők fogalmak felelnek meg a magyar nyelvben. (A fordító megjegyzése.)
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„Jeruzsálem leányai” csoportját említi egy olyan szöveg, amelyik Salamon 
fekhelyét írja le. Idézem az egész, meglehetősen homályos jelentésű szöve-
get, hogy lehetővé váljon egy nem egészen szokványos összevetés az egyipto-
mi szerelmes szövegekkel:

Ki az, aki feljön a pusztából
mintha füstoszlop lenne
illatozva mirhától és tömjéntől,
az árusok mindenféle illatos szerétől?
Íme, az ő fekhelye, Salamoné!
hatvan vitéz van körülötte,
Izrael vitézei közül,
mind karddal felfegyverzett,
hadban járatosak,
mindnek kard van az oldalán,
nem félnek éjjelente.17

Gyaloghintót készített magának Salamon király
Libanon fáiból;
rúdjait ezüstből készítette,
falait aranyból,
párnáit bíborból,
belsejét szerelembe öltöztették
Jeruzsálem leányai.
Jöjjetek, nézzétek, Sion leányai, Salamon királyt
a koronával, amellyel anyja megkoronázta
menyegzője napján,
szíve örömének napján.
(Én 3,6–11)

A szöveg egyik problémája a kapcsolat a leányra vonatkozó kérdés, „ki az, aki 
feljön…?” (ugyanígy a 8,5-ben; vö. 6,10) és az azt követő rész között, amely vá-
laszt kellene, hogy adjon a kérdésre, ehelyett Salamon fekhelyét (gyaloghintó-
ját) írja le, miközben a leányról nem esik több szó. Ez a nehézség feloldásra lel, 
ha megértjük, hogy mi a Salamonra tett utalások szerepe az Énekben. Salamon 
a bibliai bölcsesség patrónusa, a háreme és pompás palotája miatt híres király. 
Idegen hercegnőkkel (köztük egy egyiptomival) kötött házasságai nyomát meg-
őrizte az emlékezet és a népi hagyomány. Ezért természetes, hogy Salamon a 
szerelmesek modelljévé vált, akinek a nevét és fényűző stílusát az Ének sze-
relmespárjának férfi tagjára alkalmazzák. Salamon a szerelmes ifjú „rejtjele”; 
Salamon hordszéke, amelyen az idegen hercegnő érkezik, a szerelmes leány 
„kódja”. Az Én 3,7–11 pompázatos leírása tehát az Ének leányára vonatkozik 

17 Általában a következőképpen fordítják: „az éj félelme miatt”. A katonák erényei felsorolásának kon-
textusában azonban a javasolt fordítás (a min fosztóképzővel) részesíthető előnyben. Természetesen, 
a katonák nappal is karddal felfegyverezettek.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   40 2012.11.09.   17:11:07



Énekek éneke és egyiptomi szerelmi énekek 41

(akit a 7,1 Szulamitnak nevez, amely név a Salamon női megfelelője, s jelenté-
se „a tökéletes”), és a szerelmes ifjú hercegnőjeként mutatja be őt. A leírás tehát 
válasz a kezdő kérdésre, a leányra vonatkozik, így a szöveg összefüggő.

Miután megvilágítottuk az Én 3,6–11 általános értelmét, vegyünk szem-
ügyre két részletet, amelyek az egyiptomi szerelmi énekekkel való kapcsolat 
szempontjából érdekesek: „Jeruzsálem leányai” vagy „Sion leányai” említése 
és a hordszék részletezése. Az imént mondottak fényében a szöveg javítások 
nélkül érthető: a hordszék belsejét „szerelembe öltöztették”, valószínűleg ab-
ban az értelemben, hogy Jeruzsálem leányai által szőtt és hímzett anyagok-
kal vonták be, akik természetesen „szerelmesek” Salamonba.18

A gyaloghintó részletes leírása kapcsolatba hozható egy titokzatos sze-
méllyel, aki Mehi néven feltűnik néhány egyiptomi szerelmi énekben. Soha 
nincs pontosítva, hogy ki is ő, és nem ismert személye más forrásokból sem; 
királyi méltóságot tulajdonítanak neki (nevét névgyűrűbe19 írták), szinte isten-
ként tisztelik (felajánlásokat tesznek neki). Talán neve becenév, egy ismert fá-
raó nevének rövidítése (javasolt II. Amenofisz, aki atlétikai tetteiről vált híres-
sé). Mehi kocsin utazik, és „ifjak”20 vagy „kelepcébe (a szerelem kelepcéjébe) 
esettek” 21 csoportja kíséri. Lehet egy idealizált szerelmi döntnök alak, egyfaj-
ta egyiptomi cupido. Mehiben, amiatt is, hogy kocsi kötődik alakjához, ha-
sonlóságot fedezhetünk fel Salamonnal, a szerető izraelita hasonlító szavával. 

A következő szövegben a kocsin ülő, követőitől kísért Mehivel való ta-
lálkozás megzavarja az ifjút, aki épp a szeretett leány háza felé tart. Az ifjú 
mintha el akarná rejteni szándékait Mehi elől, talán mert szégyelli, vagy ép-
pen szabadosan viselkedik, amit lelkiismerete szerint elítélendőnek tart. 
Elbűvölő szöveg, még ha elég homályos is a jelentése:

(Ifjú) Szívem még szépségén tűnődik (a szeretett leányén),
mintha csak ott ülnék mellette lakában.
Ekkor Mehi tart az úton szembe fogattal,
testvéreitől22 koszorúzva.
Nem tudom, meneküljek-e tőle,
haladjak-e át nyugodtan előtte.
Nézném bár útnak a fürge folyót [Nílust],23

18 A héber szöveg így javítások nélkül érthető.
19 A fáraók nevét volt szokás egy ovális keretbe írni. (A fordító megjegyzése.) 
20 A fentebb említett „amatori”, szeretők, rajongók kifejezésre utal az egyiptomi szövegben. (A fordító 

megjegyzése.)
21 Mehi neve olyan gyökkel hozható összefüggésbe, amelyiknek jelentése: kötözni, kelepcébe / csapdá-

ba ejteni.
22 A testvérei itt a korábban említett szeretőkre, rajongókra utal.  (A fordító megjegyzése.)
23 homályos jelentésű kifejezés. Összevethető az „ösvényként szeli át a folyót” (A gyönyörűség dalainak 

kezdete, i. m.,  32.) mondattal, mely a vadászok és kutyák elől menekülő szarvasról fogalmazódik 
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mégse lel útra a lábam.
Ó, de tudatlan vagy, te szívem!
Minek is lennél Mehivel szemben magabiztos?
hogyha előtte elhaladok,
egyetlen léptem elárul.
„Íme, tiéd vagyok én!” – így szólítom meg azonnal.
Ő meg elüvölti nevem,
a házanépének [sic!] kezére ad engem,,
mely körülötte zsibong.24

A szív, az „én” és Isten

A szerelem megtapasztalásának központi szerve a szív. A dolog nem olyan 
banális és olyan biztos, mint ahogy azt vélnénk, mivel a szív fogalma és sze-
repe lényegesen eltért a maitól. Egyiptom és Izrael számára is a szív nem ki-
fejezetten a szerelem székhelye volt, hanem sokkal inkább a személy közép-
pontja, az érzések forrása általában. A legsajátosabb vonás azonban, hogy 
a szív kibújik a személy ellenőrzése alól, különbözik az én-től, valami füg-
getlen, ami azonban egészen alávetett Istennek. A személy középpontja, 
ugyanakkor Istennek, az ő trónusának a székhelye, a kinyilatkoztatás helye. 
A szívben történik meg a találkozás az én és Isten között, a személy szabad-
sága és a felsőbb isteni kormányzás között. A szívnek ez a fajta felfogása leg-
inkább Egyiptom és Izrael vallási antropológiájának gyümölcse. 

Elsősorban az egyiptomi énekekben a szív a személytől elválasztott enti-
tásként jelenik meg, amihez a személy szól, amihez kéréssel fordul:

(Leány) Ó, gyönyörűm, nekem csak egy a vágyam,
hogy e ház teneked szolgáló úrnője lehessek (= feleséged),
hogy megpihenjen végre karod karomon,
téged szolgáljon szívemben a hű szerelem (=én).
ha szólítalak, akár testemben verne a szived [sic!],
vágyával a hű szeretőknek.
Fívérem [sic!], ha egy éjjel nem velem alszol,
olyan vagyok én, mint aki sírba zuhant.
te vagy üdvösségem, az életem is te vagy immár;
ha te jól vagy, az édes öröm, vad ujjongás
szívemnek, amely teutánad hajt szakadatlan.25

meg. Elveszettséget, zavarodottságot, meggondolatlan cselekvést látszik kifejezni. hasonló értelme 
van a következő kifejezésnek is: „mégse lel útra a lábam”.

24 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m.,  19–20. (A fordító megjegyzése.)
25 Az idézet forrása a cikk eredetijében szereplő zárójeles magyarázatoktól eltekintve: A gyönyörűség da-

lainak kezdete, i. m.,  66. (A fordító megjegyzése.)
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A szív hatalma odáig terjed, hogy parancsol a személynek, és meghatároz-
za reakcióit:

(Leány) Sebesebben dobban a szívem,
ha szerelmem jut eszembe.
Nem hagyja, hogy úgy sétáljak az úton,
mint bármelyik ember:
keblemből szinte kiugrik.
Nem hagyja, hogy magamat csinosítsam,
nem foghatok legyezőt se kezembe,
nem tehetek csöpp festéket se szememre,
nem tehetek testemre kenőcsöt.
„Ne állj meg: elérsz!” – 
ezt súgja nekem (a szív), valahányszor rajta (a szeretett ifjún) tünődöm [sic!].
Szívem, ó, ne tegyél butaságot,
Ilyen ostobaságot mért cselekednél?
Ülj le nyugodtan, meglásd, eljön a fivér.
Sokaknak irígy [sic!] szeme néz.
Ne hagyd, hogy az emberek ezt mondják súgva mögöttem:
„No nézd, ez a lány szerelembe esett.”
Légy te, szivem [sic!], valahányszor rajta tünődöl [sic!],
Sziklaszilárd, ne dobogj hevesebben.26

A szív itt annak a vágynak fékezhetetlen lendítője, amely arra ösztönözné a 
lányt, hogy illemmel és jó hírnévvel mit sem törődve fusson a szerelmes ifjú 
hajlékába mindannyiszor, ahányszor a fiú a leány eszébe jut.

Emlékeztetni szeretnék egy hasonló szövegre, a fentebb idézett Én 5,8-ra, 
ahol a szerelmes leány arra kéri az őt követő lányokat, hogy ne mondják el 
a szeretett ifjúnak, bárhol is találnak rá, hogy a leány beteg a szerelemtől. 
További párhuzam a következő részlet:

(Leány) Lementem a dióskertbe
nézni a völgynek rügyeit,
nézni, kihajtott-e a szőlő,
virágoznak-e a gránátalmák.
Nem ismerek lelkemre,
Nemes népem fogataira helyeztél engem!
(Én 6,11–12)

A „nem ismerek lelkemre” kifejezés értelme: magamon kívül vagyok. Ehhez 
hasonlót találunk az egyik fentebb idézett egyiptomi szövegben: „nem  

26 Az idézet forrása: A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 20–21. Az idézetet az eredeti cikkben szereplő 
zárójeles magyarázatok egészítik ki. (A fordító megjegyzése.) 
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viselek gondot magamra sem én már”27: a szerelmessel való együttlétet kí-
sérő elragadtatás, legyen akár valóságos, akár álmodott, váltja ki a megszo-
kottól eltérő viselkedést.

Az Én 6,12 utolsó, nehéz és homályos jelentésű mondatának kellene ezen 
elragadtatás és izgalom szimbolikus kifejezésének lennie: az együttlét a sze-
retett férfival olyan a leány számára, mintha népe legnemesebb fogatára 
emelték volna őt28. Ebben a képben a pompa tökéletes ideáljaként és a sze-
relmes leány tapasztalatának „rejtjeleként” ismét visszatér Salamonnak és 
tisztviselőinek, az udvari népnek az élete. A kifejezésnek hasonló szerepe 
van, mint az Én 3,6–11-ben a hordszék részletes leírásának (lásd fentebb).

A társadalmi konvenciókat feledtető szerelmes elragadtatás másik példáját 
olvashatjuk az Ének egyik, több más szakaszhoz hasonlóan különös és „illogi-
kus” szövegében. Az Én 5 nyitó jelenete, hogy az ifjú egyrészt elmondja a leány 
érkezését „kertjébe”, ami a leány képe, másrészt az evés-ivás képeit alkalmaz-
va elbeszéli örömét. Valószínűleg a lány álmáról van szó („aludtam, de a szí-
vem éber volt”: Én 5,2). csak így válik érthetővé a tények „logikátlansága”: az 
ifjú kívül van és sürgeti a belépést, mintha az éjszakai harmatban fürdött vol-
na. Azonban a bent lévő leány reakciója ellentétes azzal, amit várt:

(Leány) Köntösömet már levetettem,
hogy öltsem fel újra?
Lábamat már megmostam,
hogy piszkítsam be ismét?
Kedvesem benyújtotta kezét a résen,
bensőm felindult iránta.
Felkeltem én, hogy ajtót nyissak kedvesemnek,
és kezem mirhától gyöngyözött,
ujjaimról mirha csepegett
a retesz fogantyújára.
Ajtót nyitottam kedvesemnek,
de kedvesem már elment, eltávozott.
Elalélt a lelkem miatta.
Kerestem őt, de nem találtam,
hívtam őt, de nem felelt.
Az őrök találtak rám,
akik körüljárják a várost
Ütöttek, sebesre vertek;
elvették tőlem leplemet
a falak őrei.
(Én 5,3–7)

27 A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 26. Az egyiptomi szöveg jelzett tartalmát az olasz fordítás a kö-
vetkezőképpen adja vissza: „megfeledkeztem testemről” (Fox No. 37). (A fordító megjegyzése.)

28 A héber szöveg ismételten érthető javítások nélkül.
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A lány zavart állapota erősen hasonlít a szerelmes egyiptomi leány vallomá-
sához, aki szíve izgatottsága miatt nem képes sem felöltözni, sem önmagá-
val törődni (lásd fentebb: „Nem hagyja, hogy magamat csinosítsam”). Az ő 
„lelke elalélt miatta”: az álom irreális szituációt kelt életre, amely ellentétes 
azzal, amit szeretne. Amikor pedig felébred, azt teszi, amit egy lánynak nem 
volna szabad tennie: az éjszaka közepén kimegy egyedül, s az őrök durván 
bánnak vele, prostituáltnak nézve őt.

Normális, nyugodtabb állapotban a társadalmi szokások fékként szol-
gálnak, a szerelmi kapcsolat spontaneitásának fájdalmas akadályaiként:

(Leány) Bár testvérem lennél,
aki anyám kebelén szopott!
Akkor, ha az utcán rád találnék,
megcsókolnálak, és senki nem vetne meg érte engem.
Magammal vinnélek, bevezetnélek
anyám házába, és tanítanál engem29.
Itatnálak fűszeres borral,
gránátalmáim levével.
(Én 8,1–2)

Bár nem ugyanaz a szituáció, de az alábbi énekben a szerelmes egyiptomi 
lány nagyon hasonló érzéseknek ad hangot, különösen annak, hogy szeretné 
szégyenkezés nélkül megcsókolni a szeretett férfit; az ifjú, úgy tűnik, kevés-
bé törődik az emberekkel:

(Leány) Ó, ha szívembe látna anyja,
ó, ha megértene még idejében!
Ó, Aranyos, (hathor, a szerelem istennője), indítsd neki erre szivét [sic!],
hogy végre fivérem karjába mehessek,
hogy csókba borítsam őt a családja előtt.
Nem sírnék az emberek szája miatt,
örömöm volna, ha mindenfele tudnák, 
hogy azt híreszteled: ismersz.
Istennőmnek áldozatot mutatok be
– jaj-jaj, a szivem [sic!] kiszakad! –,
hogy a fivérem meglásson végre egy éjen,
mely gyönyörűségben telik el.30

(Ifjú) Mindenki előtt megcsókolom őt,
hogy lássák szerelmemet.
Valóban ő az, ki rabul ejtette szívemet;
erőre kapok, ha rám tekint.
(Fox No. 54)

29 Általában javítják a héber szöveget, de az már értelmezés.
30 A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 25. (A fordító megjegyzése.)
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Mondatok könnyed játéka, mintha azon érzések játéka volna, melyeket kife-
jezni hivatott: egyrészt a szív által gerjesztett szerelmi őrület (lásd fentebb)31, 
másrészt a ‘szív hiánya’. Az együgyű egy egyiptomi szólás szerint olyan, mint 
„akinek nincs szíve”; de a szerelmesek a „szívtelenek” sajátos csoportja, hi-
szen az egyik ölelésével ellopta a másik szívét:

(Ifjú) Szép (a leány), amikor a földön jár,
ölelésével rabul ejtette szívemet.
Mindenki megfordul utána,
aki csak látja.
Boldog, aki karjába zárja,
első a rajongók közül32.

(Leány) Fivérem felébresztette szívemet hangjával,
és beteggé tett engem.
Közel van ő anyám házához,
de nem mehetek hozzá.
Jól teszi anyám, mikor így szól hozzám:
Nem szabad látnod őt!
Lázas a szívem, ha rá gondolok,
mert szerelme magával ragadt engem.
Íme, ő (az ifjú) szívtelen (=együgyű),
s én épp olyan vagyok, mint ő.
Nem tudja, mennyire vágyom őt ölelni33

különben elküldene, hogy anyámmal beszéljenek.
Ó, fivérem, engem az asszonyok között Aranyos34 (hathor) kötött hozzád!
Jöjj hozzám, hogy láthassam szépségedet!
Örvendezzem atyám és anyám,
ujjongjanak együtt mind az emberek,
ujjongjanak, miattad, fivérem!
(Fox No. 32)

31 Vö. A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 20–21. (A fordító megjegyzése.)
32 Olyan dicséret, amelyben a lány is részesül, lásd a már idézett szöveget: „két ország úrasszonya vol-

nék”. Vö. A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 60. (A fordító megjegyzése.)
33 Világos, hogy a fiatalok nem jegyesek hivatalosan a keleti szokásnak megfelelően, és nem is nyilat-

kozott egyikük sem erről. hasonló a helyzete az Ének szerelmeseinek is, amint azt kifejezett érzéseik 
tanúsítják. Ez az egyik oka annak, hogy az Éneket úgy értelmezik, hogy az inkább „álom” mint „va-
lóság” – anélkül, hogy ezzel kétségbe vonnák az „álom valóságát”, amint azt korábban már kifejtet-
tük.

34 A „Bearanyozott” vagy „Arany(os)” hathornak, a szerelem istennőjének jelzője, ahogy az fentebb egy 
idézetben már szerepelt, vö. A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 25. Fox nem teszi hozzá az „asszo-
nyok” szót; Lichtenstein fordítása: „Asszonyok Aranya”. hasonló ez az átvitt értelemben istenekre 
használt „istenek aranya”, vagy istennőkre használt „istennők ezüstje” jelzőkhöz (A. Erman – h. 
Grapow (eds.): Wörterbuch der ägyptischen Sprache, vol. 2, Berlin, 1982 (repr.), s. v. nb, 239,7).
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A szerelem terminológiája

A korábban már említetteken kívül az Ének és az egyiptomi költészet szá-
mos hasonló kifejezése kötődik a szerelemhez. A legjellemzőbb, amivel már 
többször találkoztunk az egyiptomi szövegekben éppúgy, mint a bibliai idé-
zetekben, a szerelmes leány „nővér”, és a szerelmes ifjú „fivér” szóval való le-
írása. Nem vérrokonságot fejez ki, hanem az összehasonlíthatóság alapján 
alkalmazzák. A lehető legteljesebb összetartozást fejezi ki: közös eredetet, 
életközösséget, részesedést, meghitt szeretetet.

A kezek összekulcsolódását, ami a szerelmi kapcsolatban oly fontos, 
az alábbiakban közölt két részlet mutatja be. Az egyiptomi szöveg inkább 
álombeli, mint valóságos jelenetet ír le, különben hogyan találhatná a leány 
ágyban az ifjút? Elképzelhető volna, hogy a lány idegen házak között jár-
káljon éjjel? Álom ez: boldogabb álom annál, mint az Ének szerelmes leá-
nyának gyötrelmes álma, aki a maga ágyában keresi az ifjút, de nem találja. 
Az összekapcsolódó kezek életközösséget, gyöngédséget és hűséget sugall-
nak az egyiptomi szövegben; az Énekben viszont elragadtatott ölelésben lát-
juk a kezet:

(Leány) E szavakkal szól a galamb:    (Leány) Fekvőhelyemen éjjelente kerestem,
eljött már a hajnal, merre visz utam (utad?)? akit szeret a lelkem.
Ó, madár, ne zavarj engem!     Kerestem, de nem találtam.
Fivéremet ágyában találtam,     (Én 3,1)
mily boldog vagyok.
Valljuk: soha el nem hagylak,
kéz a kézben járunk;      (Leány) Balkeze a fejem alatt,
bárhol járjak,        és jobbjával átölel engem.
veled leszek mindenütt!      (Én 2,6; 8,3)
Elsőnek tart engem a szépek között,
nem törte össze szívemet.35

(Fox No. 14)

(Leány) Saam növényei vannak benne (az ifjúban),
melyek elbűvölik őt.36 
Én vagyok nővéreid között a legigézetesebb…
Íme, olyan vagyok, mint egy gyönyörű kert,
melyet bevetettem tarka virággal,
megannyi jóillatú drága füvekkel.
Kecsesen szeli át a csatorna:

35 Vagyis: felmagasztalt engem (vö. 32. lábjegyzet), nem bántott meg azzal, hogy visszautasít. 
36 Lichtheim szerint: „Saam növényei itt megszólítanak minket”; Fox javaslata: „Benne saam-fák van-

nak; valaki előttük elragadtatott”. A leány az ifjúban bizonyos növényeket lát (vagy őt olyannak látja, 
mint bizonyos növények), amelyek elbűvölnek (a növény neve és az „elragadtatni, elbűvöltnek len-
ni” ige közötti szójátékkal élve, mivel ezek az egyiptomi nyelvben hasonló kifejezések). A szerelem-
től elbűvöltség gondolata többször is megjelenik.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   47 2012.11.09.   17:11:08



48 Alviero Niccacci OFM

kezed ásta ki medrét.
ha az északi szél borzolja szelíd hüvösével [sic!],
meghitt sétákra oly édes e táj.
Kezed kezemen.
Örömöktől boldog a testem,
sétáink bűvöletétől.
hangod hallása nekem mézizü [sic!] bor,
csak azért élek, mert hallom a hangod.
ha csak egy percre megpillant a szemem,
boldogítóbb nekem az, mint az evés, az ivás.37 

(Ifjú ) húgom eljött,
és szívem felujjongott.
Karom ölelésre nyílt…
(Fox No. 20E)

(Ifjú) Megölelem,
és karja felém tárul…
(Fox No. 20F)

Az „orr illata” fordulattal leírt csók az egyetlen, ami kielégíti a szerelmes 
egyiptomi lányt, s ezért ehhez hasonlítva minden keserű; vagy éppen a leg-
édesebb dolgokhoz hasonlítható az Ének fiatalembere szerint. Az orra adott 
csók, amely a szeretet általános kifejezése  Egyiptomban, árnyaltabb az 
Énekben a keblek és az ajak említésével:

(Leány) ha édességet ízlelek,     (Ifjú) Azt mondtam: Felmegyek a pálmafára,
[keserű] mint a só.       és gyümölcse után nyúlok.
A gránátalma leve, mely édes volt ajkamnak, Olyanok legyenek kebleid, mint annak fürtjei,
olyan, mint a madarak epéje.
Egyedül orrod illata      orrod illata, mint az alma,
         ínyed, mint a bor legjava,

…
ami feléleszti szívemet.     ami lágyan folyik kedvesem számára,
rátaláltam arra, amit Aton örökre   ami ajkamból ered, mint óbor.38 
nekem ajándékozott.      (Én 7,9 –10)
(Fox No. 12,b–c)

Az Én 7,9 –10-ben megjelenik egy többször ismétlődő motívum: a szeretett 
személynek, vagy valamely tagjának a legédesebb, legrészegítőbb dolgokhoz 
való hasonlítása:

(Leány) Szerelmed kívánatos […]   (Leány) csókoljon engem szája csókjaival,
mint a mézzel kevert olaj,    hisz gyöngédséged bornál is édesebb.

37 A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 76 –77. (A fordító megjegyzése.)
38 A héber szöveg alápontozásának (magánhangzóinak) kis változtatásával a szöveg értelmet nyer 

anélkül, hogy további változtatások lennének szükségesek: „ajkam” (śepātay) a „valaki ajka” (śiptê) 
birtokos szerkezet helyett; „óbor” (yešānîm, szó szerint „régi dolgok”, ami a gyümölcsökkel kapcso-
latban szerepel a 7,14-ben) az „alvók” (yešēnîm) helyett.
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[mint az öltözet] nagyok testén,    Keneteid illata kellemes,
mint ruházat istenek testén,     Turak olaja a neve,
mint a tömjén az orrnak […]     ezért szeretnek téged a lányok.
Olyan, mint a mandragóra     (Én 1,2–3)
ember kezében;
mint a datolya,
amelyet a sörhöz kevert.
(Fox No. 20B,a)

A fizikai kapcsolat folytonossága a szerelmesek tipikus vágya, amit különbö-
ző álmokon keresztül akarnak biztosítani. Egyiptomi énekek egy csoportja a 
szerelmes ifjú hét vágyáról beszél (Fox No. 21A–G) hasonló sémát használ-
va: „Bár núbiai szolgálód lennék … bár mosdatód volnék..”, stb. Az Énekben 
és az egyiptomi költészetben közös elem a gyűrű–pecsét vágya:

(Ifjú) Bár gyűrű volnék, mely      (Ifjú) Tégy engem pecsétként szívedre,
ujját díszíti!
Látnám szerelmét minden nap […]   mint pecsétet karodra!
Az szeretnék lenni, aki az ő szívét    (Én 8,6)
rabul ejti.
(Fox No. 21c)

Az egyiptomi szerelmes leány három vágyat megfogalmazva visszhangozza 
a szerelmes ifjú vágyát (Fox No. 38–40). Ezek egyike a fiú érkezésének leírá-
sára a gazella képét alkalmazza, ami az Énekben is megjelenik:

(Leány) Ó, jönnél bárcsak a nővérhez,   (Leány) Kedvesem hangja!
riadva-szökellve, mint a gazella,    Íme, jön,
sivatagban hogyha megűzik.     szökken a hegyeken át,
Lába repül, bár lankad a teste,    szökell a halmokon keresztül.
remegés fut a tagjain át.      Olyan a kedvesem, mint a gazella,
Mögötte lihegnek már a vadászok,   vagy mint a szarvasborjú.
körötte csaholnak már az ebek.    (Én 2,8–9a; vö. 8,14; 2,17)
A por puha leple takarja előlük,
míg sima ösvényként szeli át a folyót.39 

A testrészek leírása a szerelmes ifjú részéről ugyancsak közös eleme az egyip-
tomi és bibliai szerelmi irodalomnak. A kettő kölcsönösen szemléli egymást; 
a szeretett személy a világ valamennyi szép és kívánatos dolgának mikrokoz-
moszává válik:

(Ifjú) Nővérem párját föl nem lelni sehol,  (Ifjú) de szép vagy, kedvesem,
mindenkinél gyönyörűbb.     de szép vagy!
Orcája tüzes újesztendei csillag,    Szemeid, mint a galambok
ha gazdag évet igérve [sic!] följön az égre.  a fátyolod mögött,
Ékes erényű, bőre vakító,      hajad, mint a kecskenyáj,

39 A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 32. (A fordító megjegyzése.)
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tekintete szép a szemének;     amely leszáll Gileád hegyeiről.
méz pereg ajkáról, ha beszél,    Fogaid, mint a nyírásra kész nyáj,
hiábavaló szava nincsen.     amint kijön a fürdőből,
Nyaka hosszú, a kebele világít,    ikreket szült mindegyik,
valódi lazúrkő sűrü [sic!] haja,    meddő egy sincs közöttük.
versenyre kel ékes arannyal a karja,   Ajkad karmazsinszalag,
lótusznak kelyhe öt ujja;     arcod bájjal teli,
csípője nehéz, karcsu derekáért,    halántékod mint a gránátalmaszelet
sima combjáért verekednek.    fátyolod mögött.
Ölelése megejti szivem.40      Nyakad, mint dávid tornya,
          bástyákkal kiépítve;
          ezernyi pajzs függ rajta,
          megannyi hősi pajzs.
          Két melled, mint a gazella ikrei,
          amelyek liliomok között legelnek.
        (Én 4,1–5; vö. 6,4–7; 7,2–6; az ifjúról: 5,10–16)

A szív elrablásának az egyiptomi szövegekben már többször látott motívu-
ma feltűnik az Énekben is41:

(Ifjú) rabul ejtetted szívemet, húgom, mátkám,
rabul ejtetted szívemet szemed egyetlen pillantásával,
nyakad egyetlen hajszálával.
(Én 4,9)

Konklúzió

Felsoroltuk az Ének és az egyiptomi szerelmi énekek közötti hasonlóságo-
kat azért, hogy megízleltessük a szövegek szépségét; segítséget adtunk an-
nak megértéséhez is, ami sajátos kultúrához kötődik, és ami a megértés szá-
mára korlátot jelenthet.

Másodlagos cél volt ugyan, de bejárt utunk során figyelmet szenteltünk 
az egyiptomi szerelmi énekek ideális hátterének éppúgy, mint a bibliainak. 
Az Énekben a szerelem őserő, isteni energia, amely a világot kormányozza; 
a két szerelmes kettejüknek a teremtmény vitalitása legmélyén, egy gyümöl-
csöskertben megélt kapcsolatán keresztül tapasztalja azt meg. Valószínű, 
hogy ha nem is ugyanolyan világosan megfogalmazottan, de az egyiptomi 
énekeket illetően is ez a felfogás a meghatározó.

40 A gyönyörűség dalainak kezdete, i. m., 17. (A fordító megjegyzése.)
41 Legalábbis ha a libbabtinî igét piel privativusként (tagadó értelmű igealak) értelmezzük, amit én is 

előnyben részesítek. Eszünkbe juthat a szójáték a szerelmes Amnon dávidhoz intézett kérésében 
szereplő lb(b) gyökkel: „Kérlek, jöjjön el Támár, a húgom, hogy a szemem előtt két szív formájú sü-
teményt süssön (ûtelabbēb le‘ênay šetê lebibôt) és az ő kezéből egyek!” (2Sám 13,6)
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Az összehasonlítás által a szövegek a téma mélységéig hatoltak, hori-
zontjuk kitágult, új nézőpontokkal gazdagodtak, a szavak nem várt vissz-
hangokat keltettek.

Az ilyen típusú szövegeket azért írták, hogy örömet ébresszenek. Az 
Ének nagyvonalú és fényűző stílusa, bámulatos és becses képei, választékos 
kifejezései, hangzói és ritmusa formálta zenéje, idézetei és utalásai nem vé-
letlenek: a szépség, a jóság, az élet által kiváltott csodálkozás, öröm üzene-
tét akarják hirdetni. Az Ének bölcsességi látásmódjának megfelelően a maga 
stílusában Istennek a teremtményben való kinyilatkoztatását mutatja meg, 
amit egy fiatal pár tiszta és sóvárgó tekintetén keresztül ragad meg, akik élet-
re kelnek, és olyan erőre lelnek, ami mindent beborít és áthat. Mi lehetne 
meggyőzőbb és mélyebb kinyilatkoztatása a világot betöltő szépségnek és 
szeretetnek?
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