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Előadásunk az ószövetségi antropológia területén újabban felélénkült kutatások 

vonalába illeszkedik, ezen belül is az ószövetségi érzelemkutatás egyik részletével 

foglalkozunk. A legújabb kutatások eddigi eredményeit és módszereit alapul véve 

vizsgáljuk az arcszín elváltozásának jelenségét, ahol új szempontok bevonásával 

kívánjuk pontosítani az ide vonatkozó „antropológiai nyelvtant” és elemezni a 

kognitív metaforák használatát.  

Az arc az emberi test sajátos, személyre jellemző részleteit tartalmazza, 

fontos szerepet játszik a kommunikációban is, ezért nagy jelentőséggel bír az ószö-

vetségi antropológia számára. Az érzelmi reakciók egyik nyilvánvaló szomatikus 

jele az arcszín elváltozása (elsősorban az elsápadás vagy elpirulás), amely bibliai 

szövegekben is megjelenik. Pontos fordításuk és értelmezésük tekintetében 

azonban eltérnek a kutatói vélemények.  Előadásunkban a Náh 2,11 szövegéből 

indulunk ki, melyben nem teljesen világos – sőt a fordítási hagyományban ellent-

mondásos – a ארּור  fogalom jelentése (11bβ), ami csak itt és a Jóel 2,6-ban fordul פָּ

elő, mindkét helyen az arccal összefügésben és azonos nyelvtani konstrukcióban. 

Meglátásunk szerint az ószövetségi dislegomenon értelmezése és etimológiája 

körüli vitában a szöveg struktúrájának és a kognitív metaforáknak vizsgálata vezet-

het tovább. 

Az arcszín elváltozásának jelensége és az érzelmek – különös tekintettel a 

félelem és a szégyen – ószövetségi konceptualizációja további bibliai és Biblián 

kívüli szövegek bevonásával térképezhető fel. Az Ószövetségből/Tanakból Ézsai-

ás, Jeremiás és Dániel könyvének néhány verse, az ókori közel-keleti kontextusból 

pedig az ugariti Baal-mítosz és Aššuraḫiddina vazallus-szerződése lehet releváns 

témánk szempontjából. Ezek a szövegek az arc elvörösödésének, elsápadásának, a 

bőr elfeketedésének eseteire mutatnak példát, az érzelmekre adott szomatikus reak-

ciók azonban nem mindig hozhatóak egyértelműen fedésbe a nyugati kultúra ide 

vonatkozó elképzeléseivel.  

Vizsgálatunkban filológiai szinten a vonatkozó bibliai kifejezések fordítási 

kérdésével foglalkozunk, antropológiai szempontból pedig azt igyekszünk feltárni, 

hogy az érzelemértelmezések terén vannak-e kimutatható kulturális különbségek, 

melyeket a bibliai szöveg megértésénél szükséges figyelembe venni. 
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