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ISTENTISZTELET A VILÁGBAN

EGY LITURGIKUS HERMENEUTIKA FELÉ

Scott W. Hahn
St. Paul Center for Biblical Theology

A 20. századi bibliatudományt a történeti és kritikai elméletek, módszerek 
uralták. Ebben a fejleményben azoknak a magvaknak a virágba borulását 
láthatjuk, amelyeket Európában több mint három évszázaddal korábban, a 
vallásháborúk pusztításai után és a felvilágosodás uralomra jutásával vetet-
tek el.1

E mozgalom eredményeképpen az akadémiai tudományban, sőt még 
a keresztény közösségek széles körében is, a Bibliát már nem Szentírásként 
olvasták és tanulmányozták, nem Isten kimondott „igéjeként”, amelyet a 
közösség mérvadónak és normatívnak tekint saját életére és istentiszteletére 
nézve, hanem irodalmi és történelmi ereklyét hordozó „szövegként”, amely-
nek alig van több-kevesebb jelentése vagy legitimitása, mint az ókori civili-
záció bármely más irodalmi termékének.

1 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Scott W. Hahn: Worship in the Word: Toward a Liturgical 
Hermeneutic, Letter & Spirit: A Journal of Catholic Biblical Theology 1 (2005) 101–136. Fordította: Szabó 
Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

 Általánosságban lásd: Hans Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: A Study of Eighteenth and 
Nineteenth Century Hermeneutics (New Haven: Yale University Press, 1974); Hans Reventlow, The 
Authority of the Bible and the Rise of the Modern World (London: SCM Press, 1985); Klaus Scholder, 
The Birth of Modern Critical Theology: Origins and Problems of Biblical Criticism in the Seventeenth 
Century (Philadelphia: Trinity International Press, 1990); Richard John Neuhaus, ed. Biblical 
Interpretation in Crisis: The Ratzinger Conference on Bible and Church (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Publishers, 1989); Jon D. Levenson, The Hebrew Bible, the Old Testament and Historical 
Criticism (Louisville: Westminster/John Knox, 1993), különösen a 3. fejezet: „Historical Criticism 
and the Fate of the Enlightenment Project”; William T. Cavanaugh, „’Fire Strong Enough to 
Consume the House’: The Wars of Religion and the Rise of the State”, Modern Theology 11 (1995): 
397–420.
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megállapítás segített nekünk a Szentírás és a liturgia egységének meglátá-
sában, amelyet formai és anyagi egységként írhatunk le. Egységük formális, 
amennyiben a Szentírást a liturgia miatt kanonizálták, maga a kánon pedig 
liturgikus hagyományból származott. Egységük anyagi, amennyiben az Írás 
tartalma erősen liturgikus.

A kánonra, mint a szent iratok végleges gyűjteményére, a hit, az isten-
tisztelet és a hívő közösség útmutatásának kifejezésére vonatkozó részletek 
továbbra is nehezen megfoghatók és mindmáig vitatottak a kutatók között.2 
Ugyanakkor általános felismerés, hogy a kánon rögzítésének motívumai 
nagyrészt liturgikusak, és hogy a liturgikus használat fontos tényező volt 
annak megállapításában, hogy mely szent iratokat kell bevenni a kánonba. 
Egyszerűbben fogalmazva: a kánon azért állt össze, hogy megállapítsák, me-
lyik könyveket olvassák, amikor a közösség összegyűlik az istentiszteletre, és 
a kánonban azok a könyvek szerepeltek, amelyeket az Egyház liturgiájában 
már olvastak.3

A szentírási kánon elsősorban a liturgia „szabályaként” emelkedett tör-
vényerőre (a görög κανών főnév szabályt vagy mércét jelent, vö. Gal 6,14–
16).4 A szövegek elemzése és a formakritika azonban segített bennünket 
annak meglátásában, hogy a liturgikus használat alapvetően befolyásolta 
és formálta az egyes szövegek kompozícióját és végső formáját. Egyes ese-
tekben, bizonyos zsoltároknál ez magától értetődő. Belső bizonyságokból 
tudjuk, hogy számos újszövetségi szöveg, különösen a levelek és a Jelenések 

2 Általánosságban lásd: Lee M. McDonald – James Sanders (eds.), The Canon Debate (Peabody, 
Mass.: Hendrickson Publishers, 2002); Brevard S. Childs, The New Testament as Canon: An 
Introduction (Philadelphia: Fortress Press, 1984); Lee M. McDonald, The Formation of the Christian 
Biblical Canon, rev. ed. (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1995). A legfrissebb irodalom be-
mutatása és értékelése: Brevard S. Childs, „The Canon in Recent Biblical Studies: Reflections on 
an Era”, Pro Ecclesia 14 (2005): 26–45.

3 James Sanders írta: „A kánon a hit ősi közösségeiből nem csupán az egyénektől jön hozzánk… a 
Biblia egésze, valamint annak minden része a korai hívő közösségek liturgikus és oktatási életéből 
érkezett el hozzánk.” From Sacred Story to Sacred Text (Philadelphia: Fortress, 1987), 162. Everett 
Ferguson szerint: „Egyedi istentiszteleti gyakorlat… szolgált a Szentírás kánonjának előfeltéte-
leként. Az Eucharisztia magában foglalta Krisztus szenvedésének emlékezetét, főleg alapításá-
nak elbeszélését.” „Factors Leading to the Selection and Closure of the New Testament Canon”, 
in The Canon Debate, 296. A kánon liturgikus motivációi széles körben elismertek. Carroll 
Stuhlmueller, C.P. a Szentírást, az „ó- és újszövetségi idők liturgikus dokumentumaiként” mu-
tatja be. Thirsting for the Lord: Essays in Biblical Spirituality (Staten Island, N.Y.: Alba House, 1977), 
102. Gerard Sloyan szerint: „A Szentírás egy istentiszteleti közösség életének részeként jött létre… 
Nem kétséges, hogy liturgikus hatások erősen hatottak előállására, sőt, még a két szövetség nagy 
részének tényleges írását is befolyásolták.” Lásd: „The Liturgical Proclamation of the Word of God”, 
in Bible, Life, and Worship: Twenty-Second North American Liturgical Week (Washington, D.C.: The 
Liturgical Conference, 1961), 9.

4 Vö. Paul M. Blowers, „The Regula Fidei and the Narrative Character of Early Christian Faith”, Pro 
Ecclesia 6 (1997): 199–228.

Ennek a váltásnak a következményei a katolikus és protestáns hitélet 
minden területén érezhetők a Biblia megértésében és a szövegértelmezésben 
– a doktrinális megszövegezéstől és a szervezeti felépítéstől kezdve egészen a 
teológiai szakterületekig és az istentiszteletig. Az utóbbi években sokat cik-
keztek a történeti-kritikai módszerek jelentőségéről és az azokat támogató 
filozófiai előfeltevésekről. A szélesebb körű párbeszéd, amelynek célja, hogy 
megreformálja ezeknek a módszereknek a használatát, elengedhetetlen, és 
azokat folytatni kell.

Ebben a tanulmányban arra szeretnék összpontosítani, amelyet a tör-
ténelmi és irodalmi kutatások legfontosabb eredményének gondolok: a 
Szentírás liturgikus értelmének újbóli felfedezése. Ez alatt azt értem, hogy élő 
kapcsolat van a Szentírás, a keleti és nyugati apostoli egyházak inkluzív ká-
nonja, valamint a liturgia, Isten szövetségi népének nyilvános, rituális isten-
tisztelete, különösen az Egyház eucharisztikus és szentségi liturgiái között. 
A Szentírás liturgikus értelmének újbóli felfedezését jelenleg épphogy csak 
elismerik. Remélem, hogy ez a tanulmány némileg hozzájárul e felfedezés 
jelentőségének értékeléséhez, és sikerül bemutatnom, ez milyen jelentőség-
gel bír a bibliatudomány számára az elkövetkező időkben.

Először a Szentírás liturgikus tartalmát és kontextusát tárgyalom, amelyre 
a modern kutatás világított rá, a szempont pedig: a Szentírás és a liturgia 
anyagi és formai egysége. Ez az egység a teljes kanonikus szöveg liturgikus 
olvasatára hív bennünket. A tanulmány szíve ezt a kánoni megközelítést vá-
zolja, és arra összpontosít, amit a Biblia liturgikus pályaíveként és teleológiá-
jaként írok le. Végül három írásmagyarázati alapelvről értekezem, amely a 
kanonikus szöveg liturgikus olvasatából emelkedik ki: az isteni ökonómia, 
tipológia és misztagógia fogalmáról. Célom, hogy előmozdítsak egy új, litur-
gikus hermeneutikát. Állításom szerint egy ilyen hermeneutika felsőbbrendű 
értelmező és magyarázó erővel bír, és képes ötvözni a történelmi és irodalmi 
kutatásokat, ugyanakkor tiszteletben tartja azokat a hagyományos jelenté-
seket is, amelyeket az a hívő közösség tulajdonít a Bibliának, ahonnan az 
származik.

A Szentírás liturgikus tartalma és kontextusa

A Szentírás liturgikus értelmének újbóli felfedezése a modern bibliatudo-
mány két kritikai megállapításának következménye. Először: a Szentírás 
végső, kánoni formájának elismerése lényeges dolog az Írás könyvei és egyes 
szakaszai jelentésének és céljának meghatározásához. Másodszor: a szö-
vetség a Szentírás alapelgondolásának narratív témája. Együttesen ez a két 
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nem fedeztek fel, az a Szentírás és a liturgia alapvető egysége, Isten népével 
való szövetségi kapcsolatának létrejötte, megújítása és fenntartása.9 Pedig 
nagyon igaz, hogy az Ó- és Újszövetség könyvei tartalmukat tekintve erősen 
liturgikusak. Ez az, amit a Szentírás és a liturgia anyagi egységeként írok le – a 
Biblia sok tekintetben a liturgiáról szól.

A Pentateuchus nagy része rituális áldozati előírásokkal foglalkozik; a 
bölcsességi, a történeti és a prófétai könyvek jelentős része felvet rituális és 
istentiszteleti kérdéseket. Az Újszövetség is tele van szentségi liturgiához 
kapcsolódó anyaggal. János evangéliuma például egyfajta „szentségi” keret-
ben, a zsidó olvasmányos rend kontextusában bontakozik ki; a Zsidókhoz 
írt levél és a Jelenések könyve a keresztény liturgiáról hosszas elmélkedés-
éket tartalmaz; Pál és Péter levelei liturgikus és kultikus témákat is tárgyal-
nak. Érvelhetünk amellett, hogy a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig 
a Szentírás nagyjából a liturgiáról szól, Isten tiszteletének megfelelő módjá-
ról, és áldásainak elnyeréséről.10 Gyakran a liturgia, a gondatlanul, vétkesen 
végzett liturgia az, ami vezeti a bibliai drámát. Továbbá, bár ezt a témát ke-
vésbé alaposan tanulmányozták, a kanonikus Szentírásban rögzített üdvös-
ségtörténet legjelentősebb kapcsolópontjaként tűnik fel.

A modern bibliatudomány segített felfedeznünk nemcsak a Biblia li-
turgikus tartalmát, hanem azt a liturgikus hátteret is, amelyben a Szentírás 
először is megíródott, aztán áthagyományozódott és kanonizálásra került. 
A Szentírás és a liturgia anyagi és formai egységének felismerésével abban 
a helyzetben vagyunk, hogy ezeknek az előrelépéseknek levonjuk a logikai 
és más szükséges konklúzióit a bibliatudományban, vagyis, hogy nekilás-
sunk a szentírási kánon „liturgikus olvasatának”. Alaptételem: amennyiben 
a Szentírás kánonja liturgiai használatra állt össze, és annak tartalma a li-
turgiáról szól, ebből következik, hogy liturgiai szempontból kell a Szentírással 
foglalkoznunk, ha ezeket a szövegeket az eredeti szerzők szándékának és 
annak a hívő közösség élethelyzetének megfelelően szeretnénk magyarázni, 
amelyekben ezeket a szövegeket továbbadták.

9 Nagyon kevés kommentátor ismerte fel, amit Albert Vanhoye a liturgikus kultusz és a szövetség 
lényeges kapcsolataként ismert fel a Bibliában: „Egy szövetségnek az értéke közvetlenül függ at-
tól az istentiszteleti cselekménytől, amely meghatározza azt. Egy hiányos, tökéletlen liturgia nem 
hozhat létre érvényes szövetséget. […] Ennek oka könnyen érthető. Egy szövetség megkötése két fél 
között, akik különböznek egymástól, csak egy közvetítő cselekménnyel jöhet létre, és amikor ez az 
emberről és Istenről szól, akkor a közvetítést szükségszerűen a kultusz által szükséges elvégezni.” 
Old Testament Priests and the New Priest According to the New Testament (Petersham, Mass.: St. Bede’s 
Publications, 1986), 181–182.

10 Az érveléshez és a vonatkozó szakirodalom kiértékeléséhez lásd: Scott Hahn, Letter and Spirit: 
From Written Text to Living Word in the Liturgy (New York: Doubleday, 2005), különösen a 3. fejezetet: 
„The Unities of Scripture and Liturgy”.

könyve, kifejezetten azzal a céllal íródott, hogy az eucharisztikus liturgián 
olvassák (vö. Jel 1,3; 1Tim 4,13).5 A szoros irodalmi elemzés azonban annak 
meglátását is lehetővé tette számunkra, hogy az evangéliumok végső formá-
ja tükrözi azok használatát az őskeresztény közösség eucharisztikus isten-
tiszteletén. Néhányan azt állították, hogy az evangélium végső formáját a 
zsidó szövegek zsinagógában, különösen Izrael nagy ünnepein történő fel-
olvasásával való folyamatos párbeszéd alakította ki.6

Eredeti egységet látunk tehát a liturgia és a Biblia között. Isten Jézus vére 
által kötött új szövetsége (Lk 22,20) állapítja meg és határozza meg ezt a kap-
csot. Az ó- és újszövetségi Szentírás kánonja volt az az ókeresztény egyház 
számára, mint ami a „szövetség könyve” Izrael népe számára (vö. Kiv 24,7; 
2Krón 34,30). Tanulságos, hogy a κανών szót eredetileg nem a bibliai köny-
vek listájára alkalmazták. A negyedik század elején munkálkodó Euszebiosz 
a Szentírásról inkább úgy beszélt, mint ami „szövetségesült”, ami „benne 
van a szövetségben” (ἐνδιαθήκος).7

Nem meglepő, hogy számos kutató felismerte már a „szövetség” vissza-
térő és teológiailag jelentős témáját a kanonikus szövegben. A témával fog-
lalkozó hatalmas szakirodalmat lehetetlenség itt bemutatni.8 Amit viszont 

5 Raymond Orlett, „An Influence of the Liturgy Upon the Emmaus Account”, Catholic Biblical 
Quarterly 21 (1960): 212–219; Andrew Brian McGowan, „‘Is There a Liturgical Text in This 
Gospel?’ The Institutional Narratives and their Early Interpretive Communities”, Journal of Biblical 
Literature 118 (1999): 73–87; Ugo Vanni, „Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book of 
Revelation”, New Testament Studies 37 (1991): 348–372; Hakan Ulfgard, Feast and Future: Revelation 
7:9-17 and the Feast of Tabernacles, Coniectanea Biblica., New Testament Series 22 (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International, 1989); W. Hultitt Gloer, „Worship God! Liturgical Elements 
in the Apocalypse”, Review and Expositor 98 (Winter 2001): 35–57; David Aune, „The Apocalypse of 
John and the Problem of Genre”, Semeia 36 (1986): 89; David Barr, „The Apocalypse of John as Oral 
Enactment”, Interpretation 40 (1986): 243–256.

6 M. D. Goulder, The Evangelists’ Calendar: A Lectionary Explanation of the Development of Scripture 
(London: SPCK, 1978); Willard M. Swartley, Israel’s Scripture Traditions and the Synoptic Gospels: 
Story Shaping Story (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1994); David Daube, „The Earliest 
Structure of the Gospels”, New Testament Studies 5 (1958): 174–187; E. H. Van Olst, The Bible and 
Liturgy, trans. J. Vriend (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1991), 45–50.

7 Vö. McDonald és Sanders, The Canon Debate, 295–320; 432.
8 A témákhoz kapcsolódó áttekintést és szakirodalmat lásd: Scott W. Hahn, „Kinship by Covenant: 

A Biblical Theological Study of Covenant Types and Texts in the Old and New Testaments” (Ph.D. 
diss., Marquette University, 1995) és Scott W. Hahn, „Covenant in the Old and New Testaments: 
Some Current Research (1994–2004)”, Currents in Biblical Research 3 (2005): 263–292. Továbbá: F. M. 
Cross, „Kinship and Covenant in Ancient Israel”, in From Epic to Canon: History and Literature in 
Ancient Israel (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998); M. G. Kline, By Oath Consigned: 
A Reinterpretation of the Covenant Signs of Circumcision and Baptism (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Publishers, 1968). Yves Congar OP, így foglalta össze Krisztus, az apostolok és az egy-
házatyák szilárd tanítását: „A Szentírás tartalma és értelme Isten szövetségi terve volt, ami végül 
Jézus Krisztusban (az ő transitusában) és az Egyházban megvalósult.” Tradition and Traditions: An 
Historical and a Theological Essay (London: Burns and Oates, 1966), 68–69.
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Ezt láthatjuk a Biblia legelső lapjain. A szentírás-magyarázók már rég 
felfigyeltek a teremtéselbeszélés királyi és kultikus nyelvezetére, valamint 
liturgikus ritmusára. A szöveg végleges formáját valószínűleg az ókori 
Izrael állandó liturgikus használata formálta.12 A Teremtés könyvének első 
fejezetét valójában egy liturgikus himnuszhoz hasonlóan kell olvasnunk. 
A teremtés hétszeres mozzanat során bontakozik ki, kezdve az első verssel, 
amely a héberben pontosan hét szóból áll, folytatva Isten hét, világosan 
megkülönböztetett beszédaktusával („Legyen!”).

Az intertextuális elemzés segített, hogy észrevegyük a nyelvészeti és te-
matikus párhuzamokat az ősi hét napról és a későbbi szent sátor építéséről 
szóló beszámoló között (Kiv 25–40).13 Ez pedig segített megértenünk a Ter 1 
szerzői szándékát: úgy ábrázolni a teremtést, mint egy kozmikus templom, 
Isten házának, mint a későbbi sátor és templom kimunkálását, ami az Isten 
és az ő képére és hasonlatosságára teremtett ember találkozási helye.

A második teremtéselbeszélésben (Ter 2–3) Éden kertje erőteljesen szim-
bolikusan van ábrázolva, akár egy földi szentély – ismét nyilvánvaló az 
irodalmi párhuzam a későbbi szentélyek, főleg a Templom belső szentélye 
között.14 Liturgikus olvasatunkhoz a legfontosabbak azok a párhuzamok, 
amelyek Isten, valamint a kertben és a templomban szolgálatot teljesítő em-
ber közötti kapcsolatot írják le.

A szöveg úgy mutatja be Istent, mint aki „fel s alá”, „ide-oda” járkál 
(^lh) a kertben (Ter 3,8). Ugyanez az ige szerepel Isten jelenlétének jelzésére 
a szent sátorban (Lev 26,12; MTörv 23,15; 2Sám 7,6–7). Az első ember úgy 
jelenik meg, mint aki „szolgálatra” (db[) helyeztetett a kertbe, hogy „őriz-
ze” és „gondozza” (rmv) azt. Ezek az igék akkor szerepelnek ismét együtt a 
Pentateuchusban, amikor a szerző leírja a papok és leviták liturgikus szol-

12 Claus Westermann a Teremtés könyvének első fejezetét „mennyei liturgiaként” írja le, „komoly 
és ünnepélyes ritmusú, folytonos ismétlődéssel előforduló kifejezésekkel az egész fejezet szinte 
olyan, mint egy litánia”. Lásd: Der Schöpfungsbericht vom Anfang der Bibel (Stuttgart, 1960), 10, idézi: 
in Eugene H. Maly, „Israel – God’s Liturgical People”, in Liturgy for the People: Essays in Honor of 
Gerhard Ellard, S.J., 1894–1963 (Milwaukee: Bruce Publishing, 1963), 10–20, itt 13.

13 A kozmosz mint templom elképzelésének hátteréhez: Jon D. Levenson, „The Temple and the 
World”, Journal of Religion 64 (1984): 275–298; Barnabas M. Ahern, C.P., „Interpreting the Bible 
Typologically: The Exodus”, in Voice Crying Out in the Desert, szerk. Carroll Stuhlmueller 
(Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1996), 46–63; Rikki E. Watts, „On the Edge of the 
Millennium: Making Sense of Genesis 1”, in Living in the Lamblight: Contemporary Challenges to the 
Gospel, szerk. Hans Boersma (Vancouver: Regent College Publishing, 2001), 129–151.

14 Lásd például: Gordan J. Wenham, „Sanctuary Symbolism in the Garden of Eden Story”, in 
Proceedings of the Ninth Congress of Jewish Studies (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1986), 
19–25; Lawrence E. Stager, „Jerusalem and the Garden of Eden”, in Eretz-Israel: Archaeological, 
Historical and Geographical Studies 26, szerk. Baruch A. Levine et al. (Jerusalem: Israel Exploration 
Society/Hebrew Union College, 1999), 183–194.

A következőkben nekilátok a téma tárgyalásának. Kánoni elemzés által 
szeretnék felkínálni egy liturgiára összpontosító „meta-narratív” olvasatot, 
vagyis hogy ez micsoda, és hogyan is működik a Biblia nagy „történetében”.11 
Remélem, az olvasó elnézi nekem a túlságosan hosszú idézeteket a lábjegy-
zetekben, amelyekkel igazából párbeszédben kívánok maradni korunk né-
hány jelentős exegétájával. Azt kívánom bizonyítani, hogy számtalan kiváló 
munka elvezet bennünket ezen a téren, hogy meglássuk a Szentírás liturgi-
kus értelmét. Ugyanakkor remélem, hogy tudok olyan módokat sugallni, 
amelyekkel egy liturgikus olvasat egyesítheti és még nagyobb magyarázó és 
értelmező erővel ruházhatja fel e művek meglátásait és észrevételeit.

Egy efféle vázlat szükségszerűen elnagyolt. De a kánoni narratíva köz-
ponti elemeire (teremtés, kivonulás, dávidi királyság és az új szövetség) 
összpontosítva, úgy hiszem, a jól ismert bibliai példákat új fényben láthat-
juk. Továbbá, ebből a liturgikus olvasatból új hermeneutikai vonatkozá-
sok emelkednek ki, amelyeket a tanulmány végkövetkeztetésében veszünk 
szemügyre.

Liturgikusan olvasni a kánont

Végkövetkeztetésem elővételezésével kell kezdenem: a kanonikus szövegek 
liturgikus olvasata szemünk elé tárja a Biblia liturgikus pályaívét és liturgi-
kus teleológiáját. Amint látni fogjuk, ez az a kimondatlan következtetés, amit 
számos kiváló, mai exegézis felkínál számunkra. Másképpen fogalmazva: 
ahogy bemutattuk, a kánoni narratívában liturgikus oka és célja van a vi-
lágnak és az embernek, vagyis a teremtésnek és az emberi személynek litur-
gikus „sorsa” van. Az ember a kanonikus szövegben homo liturgicusként, li-
turgiát művelő emberként jelenik meg, aki arra teremtetett, hogy szolgálata, 
kifejezetten a dicséret áldozata által megdicsőítse Istent.

11  Módszerem, bár lentebb nem kifejezetten vagy igazoltan, a felekezeti kereteteket tekintve katolikus, 
mégis ökumenikus szellemű. Sokat merít a kánoni megközelítés bizonyos előfeltételezéseiből. Ezek 
szerint a tanulmány elsődleges célját a végső, vagyis kanonikus szöveg képviseli; az egyes szövegeket 
kánoni kontextusuk fényében szükséges értelmeznünk, olyan könyvekként, amelyek egy kétszövet-
ségű korpuszon belül helyezkednek el; a kánon mélyén egység van, amely a kánon minden szövegé-
nek lehetővé teszi, hogy szinkronikusan, egyidejűleg beszéljen egy adott témáról. Módszerem merít 
a beszédaktus-elméletből is, ahogy azt alkalmazták a „szövetségről szóló” isteni „beszédre”, amely 
visszatükröződik az Ó- és Újszövetségben, valamint az Egyház liturgikus hagyományában. E mód-
szertani kérdésekhez általánosságban lásd: Rolf Rendtorff, „Canonical Interpretation: A New 
Approach to Biblical Texts”, Pro Ecclesia 3 (1994): 141–151; Craig G. Bartholomew és Michael W. 
Goheen, The Drama of Scripture: Finding Our Place in the Biblical Story (Grand Rapids, Mich.: Baker 
Academic, 2004); Kevin J. Vanhoozer, First Theology: God, Scripture, and Hermeneutics (Downers 
Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002).
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gálatát a szentélyben (Szám 3,7–8; 8,26; 18,5–6).15 Ezek az irodalmi nyomok 
arra utalnak, hogy a bibliai szerző szándéka a teremtés mint a mennyei ki-
rálynak épített templom leírása. Az embert ezeken a lapokon szándékosan 
úgy ábrázolják, mint egyfajta papkirály, aki helyettesként uralkodik a terem-
tés temploma, birodalma felett.16

A Teremtés könyvének papkirálya

A Teremtés könyvének ezen olvasatát intertextuálisan megerősíti az 
Ószövetség, valamint az intertestamentális és rabbinikus irodalom.17 Talán 
a legtisztább belső-bibliai reflexió az első ember természetéről a Tírusz ki-
rálya fölötti híres Ezekiel-lamentációban található (Ez 28,1–19), bár ennek 
pontos jelentése továbbra is tudományos vita tárgyát képezi.

Ezekiel úgy mutatja be a királyt, mint aki abban az Édenben teremtetett, 
amelyet a szöveg „Isten kertjeként”, „Isten szent hegyeként” jellemez, ami 
a Templomot szimbolizálja (13.14.16. versek). A „tüzes kövek között” vagy 
az „égő szenek között sétál” (^lh) kifejezés más helyeken az isteni jelenlét-
hez kapcsolódik (Ez 1,3; Zsolt 18,13). A „tökéletesség” vagy a „hasonlóság 
pecsétjével” van megjelölve (12. vers) – ez a szimbólum máshol a királyi ha-
sonlósághoz és tekintélyhez kapcsolódik (Ter 41,43; Agg 2,23; Jer 22,24–25). 

15 „Ha Éden kertje eszményi szentélyként jelenik meg, akkor talán Ádámot a leviták archetípusaként 
kell bemutatni” Wenham, „Sanctuary Symbolism in the Garden of Eden Story”, 21.

16 A „képére és hasonlatosságára” kifejezés egyaránt sugallja a gyermeki viszonyt és a királyi felelős-
ség átruházását. Hasonlítsuk össze a Ter 1,26; 5,1 verseit a nyolcadik zsoltárban található királyi és 
gyermeki képanyaggal! A parancs, hogy az ember uralkodjon a teremtés felett, „a képnek és hason-
latosságnak fontos eleme”. Dexter E. Callender, Jr., Adam in Myth and History: Ancient Israelite 
Perspectives on the Primal Human, Harvard Semitic Studies 48 (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 
2000), 29.

17 Vö. J. Oberholzer, „What is Man...?” in De Fructu Oris Sui: Essays in Honour of Adrianus van Selms, 
eds. I. H. Eybers, F. C. Fensham, C. J. Labuschagne (Leiden: Brill, 1971), 141–151; C. J. Louis, 
The Theology of Psalm 8: A Study of the Traditions of the Text and the Theological Import (Washington, 
D.C.: Catholic University of America, 1946). A zsoltároskönyv, a bölcsességi irodalom és a pró-
féták a teremtést kozmikus vagy mennyei szentélyként festik le, a templomot pedig mikrokoz-
moszként (Zsolt 52,8; 78,69; 92,13–15; JSir 2,6; Iz 60,13.21). A Krónikás a lévita papság feladatát a 
szolgálat, a Teremtés könyvéből vett szolgálat, őrzés és ajtónállás szempontjából értelmezi (1Krón 
9,17–27; 2Krón 23,19; Neh 11,19). „Az Éden kertje volt a szentek szentje és az Úr lakása” – olvassuk az 
intertestamentális Jubileumok könyvében (8,9). A Teremtés könyvének egyik midrása Ádám alapvető 
feladatát úgy mutatja be, mint papi áldozatok felajánlása (Genesis Rabbah 16,5). A targumban Ádám 
pontosan ott formáltatott meg a porból, ahol a templom szentélyének később felépült (Targum 
Psuedo-Jonathan Ter 2,7). A qumráni közösség kétségkívül „Ádám templomaként” tekintett önma-
gára (4Q174 1,6). A témák áttekintéséhez kiválóan használható: G. K. Beale, The Temple and the 
Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God (Downers Grove: InterVarsity Press, 
2004). Továbbá: Robin Scroggs, The Last Adam: A Study in Pauline Anthropology (Philadelphia: 
Fortress Press, 1966).

A király ugyanolyan drágakövekbe öltözött, mint amilyet Izrael főpapja vi-
selt a mellvédén, ugyanilyen típusú kövek találhatók Havilában, az Édenből 
eredő folyók öntözte földek egyikén (vö. Ez 28,13; Kiv 28,17–20; Ter 2,12).

Ahogy a király teremtése ádámi és papi kifejezésekkel van leírva, ugyan-
úgy bűnét is szentségtörésként és megszentségtelenítésként jellemzik, 
amelynek büntetése fogság és „dekonszekráció”. Ádám bűnéhez hasonló-
an az a király bűne, hogy mohón vágyakozik az istenség után, olyan akar 
lenni, „mint egy isten”. Ezekiel vádjának ez lesz a refrénje (vö. Ter 3,5.22; 
Ez 28,2.6.9). A kerubok „mint valami profánt” eltávolítják őt Istentől, mint 
aki megszentségtelenítette Isten szentélyeit (Ez 28,16.18; Ter 3,23–24). Az is 
utalás lehet Ádám átkára, hogy a király „hamuvá lesz a földön” (vö. Ez 28,18; 
Ter 3,19; 18,27; Sir 17,32).18

Ez az ezekieli szakasz azt sugallja, hogy az emberi személyről már az 
Ószövetségben megvolt az a felfogás, hogy teremtettségében kapcsolatban 
áll Istennel és egyszerre királyi, papi, gyermeki és liturgikus identitással van 
felruházva.19

Az Istennel való emberi kapcsolat időszaka a hetedik napon meg-
kötött szombat szövetségében mutatkozik meg.20 Ez a továbbiakban a 
Pentateuchoszban azzal válik világossá, hogy Mózes felépíti a szent sátrat, 
Isten pedig elrendeli a szombatra vonatkozó elírásokat. A teremtés-elbe-
széléssel kapcsolatos irodalmi párhuzamok szoros kapcsolatot sugallnak a 
teremtés, a szövetség és a sátor között, amelynek építésére Izrael parancsot 
kapott.21 A sátor terveit a Kiv 24. fejezete szerint közvetlenül Isten adta a 

18 Callender a következőt írja Ezekiel siralmának éleslátásáról: „A kiutasított első ember ösztönző 
képe egy kiközösített papéhoz hasonló.” Adam in Myth and History, 89.

19 „Teljesen nyilvánvaló, hogy az a hagyomány, amelyre Ezekiel építi siralmát a 28,11–19-ben, az első 
embert papi szempontból értelmezi, vagy talán inkább ’közvetítői’ szempontból. Az alkalmazott 
képanyag összhangban áll a szakrális király képével, akit az Istent helyettesítő kormányzó, az isteni 
és az emberi közötti közvetítés szolgálatával ruháztak fel.” Callender, Adam in Myth and History, 
132.

20 A „szövetség” kifejezést természetesen nem használja a teremtés-elbeszélés. Ugyanakkor az a 
gondolat, hogy a teremtés a szövetségre van rendelve, burkoltan mindenhol megtalálható. Vö. 
Robert Murray, The Cosmic Covenant (London: Sheed & Ward, 1992), 2–13. A rabbinikus és 
intertestamentális irodalomban a sabbat Isten esküvel kötött szövetségének jele az első férfinak és 
nőnek. Lásd például: a Szifré Deuteronomium midrás, a Jubileumok könyve (36,7), és Hénok első könyve 
69,15–27. Lásd még: Roland de Vaux, Ancient Israel: Its Life and Institutions (New York: McGraw-
Hill Co., 1961), 2:481: „A teremtés az első cselekedet az üdvösségtörténetben; miután befejeződött 
Isten abbahagyta a munkát, és képessé vált arra, hogy szövetséget kössön teremtményével… A szö-
vetség ’jelét’ a teremtés hajnalán adta az embernek a szombat megtartásával (Ez 20,12.20).” A leg-
újabb katolikus tanítóhivatali megnyilatkozások úgy utalnak a teremtés sabbatjára, mint az „első 
szövetségre”. Vö. II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű apostoli levelét a vasárnap megszenteléséről 
(1998. július 5), 8. pont; illetve: A Katolikus Egyház Katekizmusa 288. cikkelyét.

21 Ezekhez a párhuzamokhoz lásd: Samuel E. Balentine, The Torah’s Vision of Worship, (Minneapolis: 
Fortress Press, 1999), 136–141; Gary A. Anderson, The Genesis of Perfection: Adam and Eve in Jewish 
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Szináji szövetség liturgikus törvénybe iktatását követően. Mózes hegyen el-
töltött ideje egyfajta „új teremtésként” szemlélhető: az isteni jelenlét felhője 
hat napig befödte a hegyet, a hetedik napon Mózes arra nyer meghívást, 
hogy belépjen a felhőbe és megkapja a sátor isteni terveit. Isten utasítása hét 
parancsot tartalmazó sorozatból áll, amely hét fejezeten keresztül folytató-
dik, és a hetedik napra, a szombatra vonatkozó rendelkezésekkel zárul (Kiv 
31,12–17).

A papi ruhák elkészítése és a szent hajlék megépítése ismét felidézik a 
teremtéselbeszélést. A munkát mindkettőben hét szakaszban végezték el, 
mindegyik ugyanazokkal a szavakkal végződik: „ahogy az Úr megparan-
csolta Mózesnek”. Ahogy Isten, úgy Mózes is miután látta, hogy elkészült 
minden, megáldotta azokat (Kiv 39,43). Ahogy Isten „befejezte munkáját”, 
úgy Mózes is „befejezte a munkát” (Ter 2,1–2; Kiv 40,33). És ahogy Isten 
megpihent a hetedik napon, megáldotta és megszentelte azt, úgy amikor 
Mózes befejezte munkáját, az isteni jelenlét betöltötte a hajlékot (Kiv 40,34).

Az izraeliták sátorépítési munkája rávilágít, hogy mit is jelentett az em-
ber királyi és papi szolgálata: Isten fiaiként kormányoztak a nevében, pa-
rancsainak megfelelően. Munkájuk által a teremtést teljességre viszik, be-
teljesítik Isten munkáját azáltal, hogy a világot otthonná alakítják, ahol vele 
lakhatnak és népeként élhetnek.22

A teremtés egésze, Isten családi hajléka az ő népével a szövetségre van 
rendelve. Isten „örök szövetségének” jeleként (Kiv 31,16) a szombat célja, 
hogy Isten teremtő szándékának és a teremtés eredeti tökéletességének élő 
emléke legyen, elvárása pedig, hogy „megpihenjen”, egységben a teremtés-
sel. A szombat az emberi munkát istentiszteletre, a munkaerőt a liturgiára 
rendeli.23 A királyi felszólítás, hogy hajtsuk uralmunk alá a földet, kifeje-
ződik a föld gyümölcseinek Istennek történő liturgikus megszentelésében. 
A  szombati istentiszteletek által Isten áldását adja népére és megszenteli 
őket (Kiv 31,13).24

and Christian Imagination (Louisville: Westminster/John Knox Press, 2001), 200–202.
22 Vö. Anderson, Genesis of Perfection, 201–202.
23 „Ezen a napon az embernek fel kell ismernie a trónon ülő Seregek Urát, aki miután bevégezte mun-

káját, és fenséges nyugalomban várja a teremtményének liturgikus válaszát.” Maly, „Israel – God’s 
Liturgical People”, 14.

24 „A szombat az Isten és az ember közötti szövetség jele; összegzi a szövetség belső lényegét. […] Azért 
van a teremtés, hogy helyet biztosítson a szövetségnek, amit Isten az emberrel akar kötni. A terem-
tés célja a szövetség, Isten és az ember szerelmi története. […] Ha a teremtés célja, hogy helyet bizto-
sítson a szövetségnek, a helyet, ahol Isten és az ember egymással találkozik, istentiszteleti helyként 
kell elképzelnünk […] Ha már most a helyesen értelmezett istentisztelet a szövetség lelke, akkor az 
nemcsak az embereket üdvözíti, hanem azt is jelenti, hogy a valóság egészét bevonja az Istennel 
való közösségbe.” Joseph Ratzinger, The Spirit of the Liturgy, trans. John Saward (San Francisco: 

A Kivonulás könyvének papi népe

E teremtésről szóló témák – az ember, aki szövetségi kapcsolatban az is-
tentiszteletre teremtetett, illetve az ember mint királyi és papi elsőszülött 
– kifejezetten megjelennek a Kivonulás könyvének kánoni elbeszélésében. 
Ahogy Ádám Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, úgy Izraelt Isten 
saját népeként (vö. Kiv 3,7.10.12; 5,1; 6,5.7), fiaként és elsőszülöttjeként (vö. 
Kiv 4,22–23) azonosítja. Ahogy Ádám az istentiszteletre teremtetett, Isten 
választott népe kifejezetten az istentiszteletre szabadul fel.

A Kivonulás könyvének első fejezetei az db[ („szolgálni” vagy „dolgoz-
ni”) igével játszanak, amely az embernek adott ősi hivatást írja le (Ter 2,15). 
Az igét négyszer használják a kegyetlen rabszolgaság hangsúlyozására („ke-
mény szolgálat”), amelyet az izraelitákra mért az új fáraó (Kiv 1,13–14; 5,18; 
14,5.12). De ugyanezt a szót találjuk annak leírására is, hogy Isten mit vár 
el az izraelitáktól (Kiv 3,12; 4,22; 7,16; 9,1.13; 10,3.24–26). Szolgálniuk kell, 
de nem rabszolgaként kell dolgozniuk, hanem olyan népként, amely Istent 
az imádságban szolgálja.25 Azért vannak, hogy „áldozatot mutassanak be” 
(jbz, Kiv 3,18; 5:3). Mózes és Áron azt az utasítást kapták, hogy elmondják a 
fáraónak: Isten azt várja Izraeltől, hogy a pusztában egy vallásos „ünnepet”, 
„ünneplést” tartson (gh, Kiv 5,1 vö. Kiv 12,14; 23,16; 34,25).

Izrael hivatása leginkább a szináji szövetség bevezetőjében válik egyértel-
művé, ahol Isten fogadalmat tesz: ha Izrael megtartja szövetségét, akkor „be-
cses tulajdonommá (hlgs) lesztek minden nép közül… ti lesztek az én papi 
királyságom (!ynhk tklmm) és szent nemzetem (vwdq ywg)” (Kiv 19,5–6).26 Isten 
„becses, féltve őrzött tulajdonaként” az emberiség koronaékköve.27 Szent 

Ignatius Press, 2000), 26–27. Lásd még: Jean Danielou, S.J.: „A kozmikus templomban az ember 
alapvetően nem a saját házában él, hanem Isten házában. […] Ugyanakkor egyidejűleg az ember a 
teremtés része, és megvan benne a saját eljátszásra váró szerepe. Isten valamilyen módon befejezet-
lenül hagyta a teremtést, és az ember küldetése az, hogy bevégezze. […] Az ember tehát a közvetítő, 
aki a látható univerzumot összegyűjti és felajánlja, annak a szűzi teremtésnek a papja, amelyre Isten 
szeretően ügyel.” The Presence of God, trans. Walter Roberts (London: A. R. Mowbray Co., 1958), 
11–12.

25 Az db[ használata kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az ige a szent sátorban az Istennek felaján-
lott papi, liturgikus szolgálat leírására szolgál (Szám 3,7–8; 4,23; 7,5; 16,9).

26 „Dióhéjban a szövetség céljának összefoglalóját találjuk, magának JHWH-nak a szájából. Izrael 
jövője itt kapja meg célját.” Jo Bailey Wells, God’s Holy People: A Theme in Biblical Theology, Journal 
for the Study of the Old Testament Supplement Series 305 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 
2000), 34–35. Továbbá: Roland J. Fahey, The Kingdom of Priests (Rome: Pontifical Atheneum 
Angelicum, 1960).

27 Követve Wells véleményét, aki szerint a hlgs főnév felidéz „egy olyan kincset, […] mint a királyi 
koronaékszer”. Vö. 1Krón 29,3; Préd 2,8; MTörv 7,6; 14,2; 26,18; Zsolt 135,4; Mal 3,17. God’s Holy People, 
48.
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nemzetként és papi királyságként Izraelnek valamifajta testületnek kell len-
nie, mint ahogy Ádám azért teremtetett, hogy egyedi legyen. Testületként, 
mint az új emberiség újszülöttje, liturgikus népként, amely Istennel lakozik 
majd gyermeki engedelmességben és istentiszteleti kapcsolatban.

Tekintettel a papi célra és önazonosságra, az izraeliták felszabadultak a 
fáraónak tett szolgálat alól a szabadság egyfajta liturgiájában. Ez a liturgia 
az Isten által létrehozott és legapróbb részletekig előírt húsvéti ünnepléssel 
vette kezdetét (Kiv 12). Isten egy kivonulási rituáléban „seregeik szerint” ve-
zette ki az izraelitákat (Kiv 12,42.51; 13,21–22). Az esemény egy hálaadó him-
nusz eléneklésével zárul, amit csörgődobok és tánc kísért (Kiv 15,1–21).

A szináji szövetséget liturgikus cselekmények érvényesítették: a Törvény 
könyvének olvasása, a nép hűségesküje, áldozatbemutatások, a „szövetség 
vérével” való meghintés, valamint étkezés Isten jelenlétében (vö. Kiv 24,1–9). 
A Törvény nagy része valójában arra vonatkozó előírásokat tartalmaz, hogy 
hogyan kell helyesen imádni az Istent: a szent sátor és tartozékainak terve, 
az ünnepek liturgikus naptára és az áldozatok szertartásának rubrikái.

Istentiszteleteiken az izraeliták Isten népeként való születésüket ünne-
pelték, újra királyi és papi hivatásuknak szentelték magukat (MTörv 6,4–
5).28 Izrael liturgikus ünnepein Isten továbbá „megemlékezett” szövetségé-
ről, amelyet minden nemzedékével megújít (MTörv 5,1–4), és a papok által 
kiterjeszti áldását népére (Szám 6,22–27).

Mivel Izraelnek „ádámi” hivatása volt, Ádám módjára megtapasztalja a 
kegyelemből való kiesést is. Ahogy az ősi bukás száműzetést és a királyi-
papi alak szentségtől való megfosztottságot eredményezte, ugyanúgy jár 
Izrael is az aranyborjú imádásával.29 Isten megtagadja embereit, miközben 
Mózessel beszélgetve nyomatékkal megjegyzi, hogy ők „a te néped, akit ki-
hoztál Izrael földjéről” (Kiv 32,7; 33,1).30 Isten „romlottnak” nevezi népét, és 

28 Jon D. Levenson következtetése szerint: „A bibliai időkben a szövetség megújítása volt Izrael 
istentiszteletének központi vonása.” Sinai and Zion: An Entry into the Jewish Bible (San Francisco: 
HarperCollins, 1985), 80–81. A kivonulásról Louis Bouyer írja: „… a törvényhozást és Izrael val-
lástörténetét mind áthatotta a nagy esemény emlékezete, így annak liturgiáját is…”. The Meaning of 
Sacred Scripture (South Bend, Ind.: University of Notre Dame Press, 1958), 35.37.

29 Az aranyborjúhoz kötődő hitehagyás részletes elemzéséhez lásd: Scott W. Hahn, „Kinship by 
Covenant”, 226–253.

30 Itt is az ősi bibliai hagyomány egyik, a papi identitásra és az emberi személy hivatására vonatkozó 
kifejeződésével van dolgunk. John A. Davies ezt a hagyományt Ozeásnál látja, aki később elítélte 
Izrael korrupt papságát és a szövetség áthágásait (Oz 4,4–9; 6,6–7). A szakasz ugyan problematikus, 
de egy megbízható esetet közöl, hogy Ozeás osztja azt a nézetet, miszerint Ádám „archetipikus 
papkirály az ősi paradicsomkertben”. Davies következtetése: „Ha Ozeás és olvasóinak közös előfel-
tevései között ott találjuk a Teremtés könyvének második fejezetét, ahol Ádám az eszményi papki-
rály (vö. Ez 28,12–15; Jub 4,23–26), valamint azt, hogy Izraelt a Szináj-hegyen mint új emberiséget 
és Ádám valódi utódait alkották meg (vö. 4Ezd 3:3–36; 6:53–59; 2Bár 14:17–19), akkor értelme lenne 

erre olyan héber kifejezést használ (tjv), amely máshol annak az állatnak 
a leírására szolgál, amely túlságosan fogyatékos ahhoz, hogy áldozatként 
lehessen bemutatni vagy egy pap, aki alkalmatlan szolgálata elvégzésére.31 
Izrael beszennyezte magát a rituális lázadással, és így, akárcsak Ádám, al-
kalmatlanná vált isteni hivatásának betöltésére. Érdekesség, hogy a Kiv 19,6-
ban szereplő királyi-pap címet az Ószövetség nem alkalmazza Izraelre.

A bibliai elbeszélés szerint azt eredményezi az aposztázia, hogy a levita 
papság annak a szentségnek a helyévé válik, amelyet Isten Izrael egészének 
szánt.32 Isten jelenléte megmarad ugyan a nép körében, de a „hozzáférés” 
erősen korlátozott és a leviták közvetítése szükséges. A kultikus törvények 
sorát nyilvánvalóan bűnbánati és pedagógiai célokkal vezették be, hogy azok 
– egyfajta összefüggő rendszerként – képessé tegyék Izraelt a szövetség ellen 
elkövetett bűnei elkerülhetetlen jóvátételére, és azért, hogy az istentisztelet 
valódi értelmét feltárják a nép tagjainak.

Az eseményeknek e fordulata narratív formát biztosít a Törvény káno-
ni bemutatásának, különösen a „Papi iratnak” azonosított forrásokban. Az 
istentisztelet és Izrael törvényének célja az engesztelés lesz (Lev 16,30), az 
Isten szentsége és Izrael bűnössége közötti szakadék áthidalása a „helyette-
sítő véráldozattal”.33 Jelen tanulmány célját meghaladja, hogy közelebbről 
szemügyre vegyük a papságot vagy a rituális áldozatok rendszerét. A lényeg, 
hogy Izrael még bukott állapotában is arra hivatott, hogy papi népként vála-
szoljon. Istentől való távolságukat, az „engesztelés” utáni vágyukat az áldo-
zat liturgikus eszközein keresztül kell kifejezniük és megvalósítaniuk.

az összehasonlításnak a szináji szövetség megszegése (vö. Oz 4,1.2) és az édenkerti lázadás (Ter 3; 
vö. Ez 28, 16–17) között.” A Royal Priesthood: Literary and Intertextual Perspectives on an Image of Israel 
in Exodus 19:6, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 395 (London: T & T 
Clark International, 2004), 202.

31 Vö. Lev 22,25; Mal 1,14; 2,8. „Észre kell vennünk, hogy Izrael népe egészének van egy morális hi-
bája, amely elválasztja Istentől. Mivel elvetették Istent, nem jöhetnek a szentélyhez, és hasonlíta-
nak egy hibás állathoz vagy egy kizárt paphoz, ezért képtelenek Isten jelenlétéhez járulni.” A. M. 
Rodriguez, „Sanctuary Theology in Exodus”, Andrews University Seminary Studies 24 (1986): 127–
145, az idézet a 139. oldalon.

32 John M. Scholer, Proleptic Priests: Priesthood in the Epistle to the Hebrews, Journal for the Study of the 
New Testament Supplement Series 49 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), 13–22.

33 Lásd Hartmut Gese fontos tanulmányát: „The Law” and „The Atonement”, in Essays on Biblical 
Theology, (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1981), 60–116. „A Tóra célja a szentség, ame-
lyet szimbolikusan a kultuszban lehet elérni. Ez megfelelően az engeszteléssel történik. Az Istennek 
szenteltség aktusa, amellyel a szenttől való távolságot a helyettesítő véráldozat szimbolikusan át-
hidalta, központi jelentőségű a Papi irat kultusza számára. Tehát nem csupán az Engesztelés nagy 
napja a legszentebb ünnepnap, hanem minden áldozat magán viseli az engesztelés természetét, 
ezért csak az engesztelés, nem pedig az áldozati ajándék bemutatása az, amely képes kifejezni a 
kultusz értelmét.” (Idézet a 74. oldalról)



Scott W. Hahn Istentisztelet a világban16 17

Dávid papi királysága

A dávidi királyságban látjuk a Biblia liturgikus antropológiájának és tele-
ológiájának legteljesebb kifejeződését. A dinasztiában, amelyet a dávidi 
szövetséggel megalapított, Isten újra megfogalmazza akaratát az emberről: 
legyen az Isten fia, pap és király. Feltűnően kimondatlan marad ugyan Isten 
eredeti meghívásformulája Izrael felé (Kiv 19,6), de nincs kétség afelől, hogy 
a Dávid, és később a Salamon alatt épített királyságnak papi és királyi nép-
nek kell lenni.34

A Dávid utódjának adott királyi, papi elsőszülöttség (2Sám 7,14; Zsolt 
110,4; 89,26–27) királyi papságához kapcsolódik (Kiv 3,6–17; 4,22; 19,5–6).35 
Dávid „új Melkizedekként” tűnik fel, aki papkirály volt és a Magasságos 
Istent szolgálta fővárosában, Sálemben, Jeruzsálemben (vö. Ter 14,18; Zsolt 
76,2; 110). Az egész kánoni elbeszélésben Dávid úgy áll előttünk, mint aki 
egyszerre végez kultikus és politikai, valamint katonai és liturgikus cse-
lekményeket. Miután Jeruzsálemet királyságának fővárosává teszi,36 első 
teendője a Szövetség ládájának visszaállítása, hiszen ez Izrael kiválasztott-
ságának meghatározó szimbóluma, a pusztai vándorlás idején Isten élő 
jelenlétének helye a nép körében (Kiv 25,8–22; Józs 3,8–11). Dávid gondos 
figyelmet fordított a ládára, amelynek központi szerepe volt királyságának 
korai drámájában, Templomban való elhelyezése a Krónikás elbeszélésének 
tetőpontját jelzi.37

Az Úr ládájának elhelyezését nagy vallásos zarándoklatként ábrázolják. 
Ezt megelőzi a leviták rituális tisztálkodása (1Krón 15,11), akiknek egyedül 
volt megengedett, hogy a Dávid által újra megerősített mózesi törvények 
szerint hordozzák a ládát (MTörv 10,8; 1Krón 15,2). A menet örömteli val-

34 Az eszmecserét lásd: Hahn, „Kinship by Covenant”, 359–360. Isten eredeti ígéretét lásd: 2Sám 7,8–
16; 1Krón 17,1–15. A szövetség értelmezéséhez lásd: Iz 55,3; Jer 33,21–22; 2Krón 13,5; 2Sám 23,5; Zsolt 
89; 132. Heinz Kruse, „David’s Covenant”, Vetus Testamentum 35 (1985): 139–164; Jon Levenson, 
„The Davidic Covenant and its Modern Interpreters”, Catholic Biblical Quarterly 41 (1979): 205–219.

35 R. E. Clements, Abraham and David: Genesis XV and Its Meaning for Israelite Tradition (Naperville, 
Ill.: A. R. Allenson, 1967). „A dávidi szövetség a Krónikák könyvében […] szorosan összekapcsoló-
dik a korábbi Szinájon és az Ábrahámmal kötött szövetséggel. A közösségi élet alapja a Mózes törvé-
nyének való engedelmesség (1Krón 22; 13; 28,7; 2Krón 6,16; 7,17; 23,18; 33,8), és benne foglaltatik annak 
helyreállítása (vö. 2Krón 17,7–9; 19,4–11; 30,15–16; 35,6,12). A föld ígéretéhez kapcsolódó ábrahámi 
szövetség a Templom felépítésével nyeri el beteljesülését (2Krón 20,7–8; 1Krón 16,15–18).” Brian E. 
Kelly, „‘Retribution’ Revisited: Covenant, Grace and Restoration”, in The Chronicler as Theologian: 
Essays in Honor of Ralph W. Klein, ed. M. P. Graham, S. L. McKenzie and G. N. Knoppers, Journal 
for the Study of the Old Testament Supplement Series 371 (London: T&T Clark International, 
2003), 215. oldalon a 29. lábjegyzet.

36 1Krón 28,5; 29,23; 2Krón 6,5–6; 13,8; 2Sám 5,7.9; 6,10.11.
37 Vö. Christopher Begg, „The Ark in Chronicles”, in The Chronicler as Theologian, 133–145.

lásos ünneplés volt, amelyet Dávid és a papok által vezetett liturgikus tánc 
és éneklés egészített ki (1Krón 15,1–16,3; 2Sám 6,11–19).38 Dávid papi efódot 
visel, és az eseménynek egyfajta szombati felhangja van, amit kiemel a pa-
pok áldozata is, hét bikát és hét kost áldoztak fel (1Krón 15,26), és örömteli 
dicséretet zengtek Istennek, mint a világ teremtőjének, a szövetségek meg-
kötőjének (1Krón 16,14–18,26).

A láda elhelyezése során Dávid vezeti a papokat a teljesen elégő és a béke-
áldozat bemutatásánál. Aztán megáldja a népet az Úr nevében, majd kenye-
ret, húst és süteményt oszt minden izraelitának. Itt annak lehetünk tanúi, 
hogy Izrael királya főpapi szerepben van: vezeti az istentiszteletet, áldoza-
tokat mutat be, közvetíti az Úr áldását.39 Dávid cselekedetei helyreállítják 
Isten jelenlétét népe körében (1Krón 23,25). Izrael istentiszteleti tisztaságá-
nak biztosításáért megszervezi, hogy Áron leszármazottai „a Szentély és 
Isten hivatalnokai” legyenek (1Krón 24,3.5.19), és levita papokat rendel, hogy 
minden reggel és este, valamint az ünnepnapokon „hirdessék, magasztalják 
és dicsérjék Izráel Istenét, az Urat” (1Krón 16,4; 23,25–32).

A szövetség ládájának helyreállítása és a papi hierarchia megerősítése 
(MTörv 10,8) mind annak jele, hogy a Krónikás új Mózesként szemlélte 
Dávidot, talán a „hozzám hasonló prófétaként”, akit maga Mózes ígért meg 
(MTörv 18,15).40 Mózeshez hasonlóan Dávid is Isten jelenlétével büszkélked-
het a ládánál (Kiv 25,21–22; 30,6.36; Szám 7,89; 17,19). Helyreállítja a móze-
si kultusz és istentisztelet előírásait (1Krón 15; 21,29; 22,13), és felvilágosítja 
Salamont, hogy ez a liturgikus rend döntő fontosságú a királyság jellegéhez 
és sikeréhez (1Krón 22,12–13). Miért törődik a király ennyire az istentisztelet-
tel? Mert a Krónikás hitte: Isten áldásai az áldozatok és más liturgiák helyes 
ünneplésén keresztül érik el az embereket.41

38 Endres, „Theology of Worship in Chronicles”, 168.
39 Vö. Hahn, „Kinship by Covenant”, 347–349.
40 Dávidról mint Mózes liturgiavezetői és Izrael liturgikus életének „Istentől rendelt” helyreállítói 

örököséről lásd: William Riley, King and Cultus in Chronicles: Worship and the Reinterpretation of 
History, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 160 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1993), 163.

41 „Világos, hogy miért tartották ennyire lényegesnek az áldozati kultusz isteni alapítását. Az isten-
tisztelet addig volt hatékony és hasznos, amíg azt az isteni törvénnyel összhangban végezték. Az 
isteni alapítás valójában hatalommal ruházta fel a kultuszt, úgy, hogy annak végzése által maga az 
Úr fogadta el népét, mint egy király a kérelmezőket, és javukra cselekedett.” John W. Kleinig, The 
Lord’s Song: The Basis, Function, and Significance of Choral Music in Chronicles, Journal for the Study of 
the Old Testament Supplement Series 156 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993), 31, kiemelés az 
eredeti szövegben. A Krónikák könyvének kutatói nagyon gyakran a jutalom és a megtorlás témáját 
jelölték meg, amikor közelebbről vették szemügyre egy kultikus cselekmény helyes funkcióját. Az 
Úr azokkal van, akik úgy imádják őt, ahogy azt elvárja (2Krón 13,10–12). Akik így cselekszenek, 
áldásban részesülnek (1Krón 22,13; 28,8; 2Krón 13,21; 33,8). A helytelen istentisztelet vezeti Istent a 
Templom lerombolásához (2Krón 7,19–22). Ezt a mintát láthatjuk a szövetség ládájának történeté-
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A Templom liturgiája

A kivonulás Izrael mint papi nemzet megalapítására irányul. A szináji szö-
vetség építészetileg a szent sátorban nyert kifejeződést. Hasonlóképpen: a 
honfoglalás alapítja meg Izraelt mint papi királyságot. A dávidi királyság 
építészeti kifejeződése nem a királyi palota, hanem a Templom.

Dávid, Mózeshez hasonlóan megkapja a Templom isteni „vázlatát” 
vagy „tervét” (tynbt). Ez az épület állandó háza lesz a szövetség ládájának 
(1Krón 28,19; Kiv 25,9), és itt Isten minden időkre együttlakozik népével.42 
A Templom felépítése új teremtésként kerül bemutatásra. Ahogy a teremtés 
hét napot vesz igénybe, a Templom is hét évig épül (1Kir 6,38; Ter 2,2). A hét-
napos sátoros ünnep alatt lesz felszentelve (1Kir 8,2) Salamon ünnepélyes 
imájával, amely hét kérésre épül (1Kir 8,31–53). Isten a hetedik napon való 
„megpihenéssel” fejezte be a teremtést. A „nyugalom embere” (jhwnm vy: 
1Krón 22,9) építette fel, a Templomnak pedig a „nyugalom házának” kellett 
lennie (jhwnm tyb: 1Krón 28,2), „nyugvóhelynek” a szövetség ládája és az Úr 
számára (2Krón 6,41; Zsolt 132,8.13–14; Iz 66,1).43

A templomi istentisztelettel a mózesi kultusz pontos áldozati rendsze-
re folytatódik, de új elemekkel és hangsúlyokkal. A legnyilvánvalóbb újí-
tás a liturgikus zene és szent ének bevezetése, hagyományosan mindkettőt 
Dávidnak tulajdonítják, az Istentől ihletett, „Izrael jeles zsoltárosának” 
(2Sám 23,1). A királyság közösségi istentisztelete a dicséret és a hálaadás for-
máját ölti magára.

Sok szentírás-magyarázó azonosította a himnuszok (hlht) és hálaadó 
énekek (hdwt) helyét a Templom liturgiájában. Sok himnuszról feltételez-
hetjük, hogy a Templomban végzett áldozatbemutatás kíséretére írták 
(Zsolt 27,6; 54,6.8; 141,2). Ez érvényes a hálaadó zsoltárokra is. A fogság utá-
ni művekben példát látunk arra is, hogy a leviták megszervezik a templomi 
liturgia „magasztaló énekeit” (Zsolt 27,6; 54,6.8; 141,2).

ben is. Akkor lobban fel az Úr haragja, amikor a ládával nem Mózes előírásai szerint bánnak. Ez 
Uzza számára halálos következményekkel jár (1Krón 15,13; 2Sám 6,6–10).

42 Levenson, Sinai and Zion, 141.
43 A „nyugalomról” és Salamon választásáról, hogy templomot épít lásd: Sara Japhet, I and II 

Chronicles: A Commentary (Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1993), 221; Gerhard von 
Rad, „There Remains Still a Rest for the People of God”, in The Problem of the Hexateuch and Other 
Essays (New York: McGraw-Hill, 1966), 94–102; Steven L. McKenzie, „Why Didn’t David Build 
the Temple?: The History of a Biblical Tradition”, in Worship and the Hebrew Bible: Essays in Honour 
of John T. Willis, eds. M. P. Graham, R. R. Marrs and S. L. McKenzie, Journal for the Study 
of the Old Testament Supplement Series 284 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999), 204–224, 
közelebbről: 220–221; Levenson, Sinai and Zion, 144–145.

Dávid saját hálaadó himnusza (1Krón 16,7–36) Izrael imádságának egy-
fajta mintájaként jelenik meg. Lényegében Isten szövetségének ünneplése 
liturgikus formában. Az Istennek való hálaadásra történő felszólítással 
kezdődik és azzal is zárul. A dicséret és az emlékezés gyújtópontjában az 
Isten által kiválasztott Izrael státusza áll. Megemlékezik a kivonulásról és 
Izraelnek a pogány nemzetek közötti vándorlásáról is. Az imádság missziós 
jellegű, felszólítja Izraelt, hogy minden nemzetnek hirdesse Isten üdvössé-
gét.44

A kutatók rámutattak, hogy Dávid himnusza részleteket közöl a 96., a 
105. és a 106. zsoltárból. És ez a himnusz megadja az alaphangot, biztosítja 
a tartalmat az istentiszteleti cselekményekhez és az istentisztelet teológiájá-
hoz, amelyet a zsoltároskönyvben találunk.

A kivonulás és a szövetség meghatározó tapasztalata, hogy Istent dicsé-
rik, hálát adnak neki üdvözítő szavaiért és tetteiért Izrael életében, megem-
lékeznek hatalmas tetteiről a teremtésben. Az áldozatbemutatással kísért 
dicséretet és hálaadást úgy kell értenünk, hogy csak ez lehet a megfelelő vá-
lasz Istennek, aki azért teremtette Izraelt, hogy övé legyen és megmentette 
őket a haláltól.45 Az Úr nevének hívásával – amit rendelkezésként hallunk 
Dávid himnuszában és a Zsoltároskönyvben – az izraeliták úgy vélték, hogy 
valóban Isten jelenlétében vannak, mint örökösei azoknak az áldásoknak, 
amelyek a szövetségből fakadnak, amit Isten az ő üdvözítő tettei által meg-
kötött.46

44 Meg kell jegyeznünk a hasonlóságokat Dávid himnusza és Salamonnak a templomszentelésen el-
mondott imádsága között (2Krón 6,12–21). „Mindkét isteni cím a dávidi szövetség jelentésével fog-
lalkozik, ami Isten Izrael népével való kapcsolatának alapja. A Krónikás értelmezése szerint ez a 
szövetség nem más, mint Izrael konstitúciója, Jahve királyságának földi megnyilvánulása, egy olyan 
valóság, amely a hozzá kapcsolódó intézményekben, vagyis a dávidi dinasztiában és a salamoni 
templomban fejeződik ki.” Endres, „Theology of Worship in Chronicles”, 175.

45 Vö. J. Kenneth Kuntz, „Grounds for Praise: The Nature and Function of the Motive Clause in the 
Hymns of the Hebrew Psalter”, in Worship and the Hebrew Bible, 149–183, főleg: 182–183.

46 Vö. 1Krón 16,10. Továbbá: Kleinig, The Lord’s Song, 146–147: „Az Úr nevének segítségül hívása 
performatív aktus volt. Nem csupán információt közöl az Úrról, hanem valóban létrehozza jelen-
létét, mert ahol segítségül hívták nevét, ő jelen volt népével, ahogy korábban megígérte a Kiv 20,24-
ben. Dicséretük által bevezették az népéhez, és bejelentették jelenlétét közöttük. Az emberek azért 
kereshették őt, mert ott volt velük (1Krón 16,10–11).” Isten jelenlétéről Izrael rituális emlékezetében 
lásd a következő munkákat: D. P. Niles, „The Name of God in Israel’s Worship: The Theological 
Importance of the Name ‘Yahweh’ ” (Ph.D. diss., Princeton University, 1974), 193–196; T. N. D. 
Mettinger, In Search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names, trans. F. H. Cryer 
(Philadelphia: Fortress Press, 1988), 8–9; R. J. Tournay, Seeing and Hearing God with the Psalms: The 
Prophetic Liturgy of the Second Temple in Jerusalem, trans. J. E. Crowley, Journal for the Study of the 
Old Testament Supplement Series 118 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991).
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A dicséret áldozata

Az imádság a Zsoltárok könyvében feltartóztathatatlanul az áldozat irányá-
ba mozog. Ez látható a legtöbb todában (hdwt), vagyis hálaadó zsoltárban 
(például: Zsolt 18; 30; 32; 41; 66; 116; 118; 138). Arra készültek, hogy a kenyér 
és hús étkezési áldozatát kísérjék a Templomban (Lev 7,1–20), ezek közül 
néhány az Ószövetség liturgikus antropológiájának a legmagasabb kifeje-
ződései.47

A hálaadó zsoltárokban az egyéni hívő tapasztalata tipológiájában igen 
hasonló Izrael fogságának és a kivonulásnak a tapasztalatához. Ezek a 
zsoltárok jellemzően hitvallással, a dicséret és az önfelajánlás fogadalmá-
val kezdődnek. Ezt követi egy lamentáció, amely az életet fenyegető, hívő 
emberrel megtörtént gyötrelemmel foglalkozik. Ezután a hívő leírja, hogy 
Isten hogyan szabadította meg a haláltól vagy a Seolból (az alvilágból), 
és dicsérőéneket ajánlott fel neki a Templomban.48 Ezekben a zsoltárok-
ban az élet egyenlő az istentisztelettel és az áldozattal Isten jelenlétében, a 
Templomban, a „halál” pedig egyfajta száműzetés vagy fogság, ami elszakít 
Isten jelenlététől, ami a Templomon kívül van.49

Ezekben a zsoltárokban és a prófétai irodalomban az ember liturgikus 
hivatásának új és elmélyült megértésével találkozunk. A prófétáknál az ál-
dozat belső igazságának ez a felismerése gyakran Izrael kultuszának és is-
tentiszteletének tagadó formáját öltötte magára (például: Iz 1,10–13; 66,2–4; 
Jer 7,21–24; Ám 4,4–5.6b; Mik 6,6–8; Oz 6,6; Mal 1,10.13–14). Pozitívan: az 
istentiszteletet úgy kell tekinteni, mint egy hálából felajánlott áldozatot a 
megváltásért, a halálból való szabadulásért. A dicséret áldozatként jelenik 
meg, amellyel a férfiak és a nők megdicsőítik Istent (Zsolt 50,14.33; 141,2). 
Istent úgy ábrázolják, mint aki azt akarja, hogy Izrael szolgálja őt, de nem 

47 „Azt lehet mondani, hogy a hálaáldozat képezte a kultikus alapját a zsoltárok zömének. Nem csu-
pán az emberi élet csúcspontját jelenítik meg, benne magát az életet lehet meglátni, mint felülke-
rekedést a halál alapvető kérdésén az életre történő isteni szabadítás által.” Gese, Essays on Biblical 
Theology, 131.

48 Vö. Hermann Gunkel, An Introduction to the Psalms (Macon, Ga.: Mercer University Press, 1988), 
199–221.

49 Lásd Gary A. Anderson kiváló tanulmányát: „The Praise of God as a Cultic Event”, in Priesthood 
and Cult in Ancient Israel, ed. G. A. Anderson and S. M. Olyan, Journal for the Study of the Old 
Testament Supplement Series 125 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), 15–33, itt 28: „Ahogy 
az ’élet’ a kultuszban Isten jelenlétében, a (mennyei) Templomban való létezésként, úgy a ’halál’ 
is a kultuszban Isten templomi jelenlététől való létezés hiányaként volt megtapasztalható. Mind a 
Seolba való leereszkedésnek, mind pedig a Templomban való felmenetelnek megvolt a maga rituális 
menete.”

az állatok vérével, hanem teljes szívével, összehangolva akaratát az övével, 
egész életét a dicséret és a hálaadás áldozatává téve (Zsolt 40,6–8; 51,16–17).

Ebből az alapos megértésből, miszerint a szív tiszta istentiszteletére van-
nak meghívva, származik az a felismerés, hogy semmiféle etikai törekvés 
vagy erkölcsi reform nem teheti őket elég szentté ahhoz, hogy Istenüket 
szolgálják. A zsoltáros felkiált: „Teremts bennem tiszta szívet, ó, Isten…” 
(Zsolt 51,7.10–12), és a próféták ígéreteiben választ talál. Ígéretet kapnak egy 
új szövetségre, új kivonulásra és új teremtésre, amelyben a bűnök bocsána-
tot nyernek és a szív isteni átalakuláson megy keresztül: Isten maga írja a 
törvényt a szívekbe (Jer 31,31–34; 32,40; Ez 36,24–28).

Valóban, a próféták látásmódjában az új szövetség jelöli majd Izrael el-
sőszülöttségi és a nemzetek közötti tanítói hivatásának megújulását. Izajás 
úgy látja, hogy Izrael népének tagjai „az Úr papjaiként” (Iz 61,6) beteljesítik 
ősi hivatásukat és a nép Isten áldásának eszköze lesz a nemzetek számára (Iz 
19,24). Az Úr Szolgájának alakjában Izajás próféta egy eszményi „új embert” 
képzel el, akinek élete húsvéti vagy áldozati dimenzióval bír, aki képes arra, 
hogy áldozati bárányként, áldozatként odaadja életet a nép bűneiért (Iz 53). 
Ez a szolga „szövetség lesz a népnek… világosság a nemzeteknek”. Ismertté 
teszi Isten üdvösségét nem csupán Izrael, hanem minden nemzet előtt. Az 
eredmény egy dicsőséges, új liturgikus himnusz, amely hallható lesz a föld 
végső határától (Iz 42,1–10; 49,1–6; 60,6).

Izajás előre látja, hogy a nemzetek Sionra özönlenek, hogy imádják az 
Urat (Iz 2; illetve: Jer 3,16–17). De azt is megjövendöli Egyiptomról, Izrael 
archetipikus elnyomójáról, hogy Istent fogja szolgálni (db[), áldozati ado-
mányokat és áldozatokat éget a határain felállított oltárokon. Azt látja, hogy 
a rettegett Asszíria is csatlakozik Egyiptomhoz Izrael Istenének imádásában 
(db[). Ezek az idegen nemzetek Isten Izraellel kötött szövetségének örökösei 
lesznek, akiket úgy hív, ahogy egykor csak Izrael hívta: „népem” és „kezem 
munkája” (Iz 19,16–25; vö. Iz 60,21; 64,7–8; Kiv 5,1; 6,7). A végső látomás-
ban Izajás megjövendöli, hogy idegenek közül is lesznek papok, és elképzel 
egy új szombatot, amikor is „minden test leborul imádásra” Isten előtt (Iz 
66,21–23).50

50 Christopher T. Begg, „The Peoples and the Worship of Yahweh in the Book of Isaiah”, Worship 
and the Hebrew Bible, 35–55; G. I. Davies, „The Destiny of the Nations in the Book of Isaiah”, in The 
Book of Isaiah/Le Livre d’Ilsaïe, ed. J. Vermeylen, (Leuven: Leuven University Press, 1989), 93–120; R. 
E. Clements, „A Light to the Nations: A Central Theme of the book of Isaiah”, in Forming Prophetic 
Literature: Essays on Isaiah and the Twelve in Honor of John D.W. Watts, Journal for the Study of the 
Old Testament Supplement Series, 235, eds. J. W. Watts and P. R. House, (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1996), 58–69. Illetve: Robert Martin-Achard, A Light to the Nations: A Study 
of the Old Testament Conception of Israel’s Mission to the World, trans. J. P. Smith, (Edinburgh: Oliver 
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Látni fogjuk az Újszövetség küszöbén az ígéretet, hogy az ember ősi 
hivatása megújul, hogy Izrael az összes nemzetekkel együtt összegyűl a 
Sionon, hogy elfogadható áldozatot mutasson be Izrael Istenének.

Az új teremtés és az új Ádám

Több tudós nemzedék segített meglátni Jézust és az Egyházat a régi szö-
vetség ígéreteinek és intézményeinek beteljesedéseként az Újszövetségben. 
Megértésünket növelték azok a kiváló tanulmányok, amelyek az újszövetsé-
gi írásokban fellelhető ószövetségi szövegek használatáról és értelmezéséről 
szólnak.51 Reménytelen, hogy e tanulmányok felfedezéseinek és belátása-
inak eleget tegyek, mégis illusztrálni szeretném, hogy a kanonikus szöveg 
liturgikus olvasata hogyan segíthet bennünket, hogy észrevegyünk egy egy-
séges és integrált sémát az Ószövetség tüposzainak és témáinak tanulmányo-
zásához az Újszövetségben.

A megtestesülés történetét úgy beszélik el, mint egy új teremtést. Az 
újszövetségi kánon első szavai – βίβλος γενέσεως – egyfajta címként áll-
hatnának az egészre: „az új genezis könyve”. Krisztus eljövetele a világba 
nem kevesebb, mint Isten „kezdetbeli” szándékainak összegzése. Jézusban 
új kezdetet kap az emberi nem. Őt kifejezetten új Ádámnak hívják (Róm 
5,12–20; 1Kor 15,45–49). A Zsidókhoz írt levél első fejezeteiben – főleg a hét 
ószövetségi idézet nyitó láncolatában – a szöveg Ádám eredeti királyi, fiúi 
és papi hivatásának szempontjából mutatja be Jézust. Itt és a teljes páli le-
vélgyűjteményben ez úgy értendő, hogy az emberi hivatás Ádám bűnével 
kezdettől fogva meghiúsult.52

and Boyd, 1962). Továbbá: Walter Vogels, God’s Universal Covenant: A Biblical Study (Ottawa: 
University of Ottawa Press, 1986).

51 Általánosságban lásd: R. B. Hays, The Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven: Yale 
University Press, 1989); D. Juel, Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Old Testament in 
Early Christianity (Philadelphia: Fortress Press, 1988). Alapos bibliográfiához lásd: Steve Moyise, 
The Old Testament in the New (New York: Continuum, 2001).

52 A szöveg kompakt olvasatához lásd: William L. Lane, Hebrews 1-8, Word Biblical Commentary 47a 
(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1991), 46–50: „Jézusban látjuk a bemutatott emberiség igazi 
hivatását. Rendkívüli módon tesz eleget Isten egész teremtésre vonatkozó tervének, és megjeleníti 
mindazt, amire az egész emberiség rendeltetett a Zsolt 8 szerint. Ő az, akiben az ősi dicsőség és fel-
ségjog helyreállt.” Továbbá: James D. Dunn, Christology in the Making (Philadelphia: Westminster, 
1980), 109–111: „Jézus az, aki beteljesíti Istennek az emberre vonatkozó szándékát – Jézus felma-
gasztosult a halál után. A feltámadt Jézus azzal a dicsőséggel lett megkoronázva, amit Ádám a bűn 
következtében elvesztett.”

Itt most lehetetlen egy biblikus teológiai érvelést előterjeszteni Ádám 
bűnének sajátos természetére vonatkozóan.53 Mégis felvetném, hogy Ádám 
engedetlenségét biblikusan értették: valamit, ami önmaga felajánlásának 
sikertelenségével kapcsolatos, amit az istentisztelet kudarcának is nevezhe-
tünk. A bukás többnek tűnik, mint a fa gyümölcsére vonatkozó törvényes 
isteni parancs áthágása. Az áthágás Ádám papi szolgálatának szélesebb 
körű visszautasítását tanúsítja a teremtés templomában.54

Ebben az értelemben a bűnbeesés története már a Biblia harmadik fe-
jezetében világosan felkészíti az olvasót Izrael történetére. Ez a történet az 
Éden mintája szerint bontakozik ki: az isteni áldás csak azért lett felajánlva 
és elfogadva, hogy közvetlenül utána kövesse az emberi meggyalázás, amely 
büntetést eredményez, száműzetést Isten jelenlétének földjéről.55 Valóban, 
Káin elfogadhatatlan áldozatától az aranyborjú esetéig, valamint a Nádábot 
és Abihut elemésztő különös tűzig (Lev 10,1–3) az emberi bűn és az engedet-
lenség gyakran hamis istentiszteletként vagy bálványimádásként nyilvánul 
meg. A próféták gyakran még a társadalmi igazságtalanságokat is együtt íté-
lik el a helyes kultusz bemutatásának visszautasításával (Ám 8,4–6).

Megismétlem, nem célom, hogy itt és most kimerítő magyarázatot nyújt-
sak arról, amit a későbbi hagyomány „eredeti bűnnek” nevez. A bűn tör-
ténetét sem kívánom a kultikus bukás történetére redukálni. Azt kívánom 

53 A legutóbbi tanulmányok a témában: James Barr, The Garden of Eden and the Hope of Immortality 
(Minneapolis: Augusburg-Fortress Press, 1992), 1–20; S. Towner, „Interpretations and 
Reinterpretations of the Fall”, in Modern Biblical Scholarship: Its Impact on Theology and Proclamation, 
ed. F. Eigo (Villanova, Penn.: Villanova University, 1984), 53–85; R. W. L. Moberly, „Did the 
Serpent Get it Right?”, Journal of Theological Studies 39 (1988), 1–27; Robert A. DiVito, „The 
Demarcation of Divine and Human Realms in Gen. 2–11”, in Creation in the Biblical Traditions, ed. R. 
Clifford and J. Collins (Washington: Catholic Biblical Association, 1992), 39–56.

54 Beale megtalálja az ókori írásmagyarázati irodalomban Ádám bűnének felfogását: a kert/szentély 
őrzésének elmulasztása és annak megvédelmezése a kígyó általi megszentségtelenítéstől és meggya-
lázástól. The Temple and the Church’s Mission, 69–70.

55 Lásd Gary A. Anderson fontos munkáját, aki kimutatta, hogy „Ádám és Éva története a Jahvista 
forrásban feltűnő párhuzamosságot mutat Izrael szélesebb nemzeti történetével. Azt mondhat-
juk, hogy a Tóra teljes elbeszélése ez tömören összefoglalt formában. […] Ádám és Éva az első és 
egyetlen nekik adott parancsra buknak el. És Izrael nemzetéhez hasonlóan, engedetlenségük követ-
kezménye száműzetés az áldás földjéről.” The Genesis of Perfection, 207–208. Továbbá: Anderson, 
„Necessarium Adae Peccatum: An Essay on Original Sin”, Pro Ecclesia 8 (1999): 319–337; Joel 
Kaminsky, „Paradise Regained: Rabbinic Reflections on Israel at Sinai”, in Jews, Christians and the 
Theology of the Hebrew Scriptures, eds. A. Bellis and J. Kaminsky (Atlanta, Ga.: Society of Biblical 
Literature, 2000), 15–44. Bár sok munkát kell még elvégezni ezen a területen, amellett szeretnék 
érvelni, hogy ugyanaz a keret, amit Anderson és a rabbik látnak az Éden-elbeszélésben és a 
Pentateuchoszban – „az áldás befogadása után mindjárt vétkező Izrael” (Anderson) – visszave-
zethetők a bírák és a megosztott királyság időszakára. Sőt, úgy tűnik, Anderson ebbe az irányba 
mozdul el, amikor felveti, hogy „ez a minta nem csupán Izrael kiválasztásának elbeszélését határoz-
za meg, hanem más alap momentumokat is a Héber Bibliában.” Genesis of Perfection, 206.



Scott W. Hahn Istentisztelet a világban24 25

megvilágítani, hogy a Szentírás liturgikus olvasata lehetővé teszi számunk-
ra annak jobb megértését, hogy Krisztus engedelmessége miért jelenik meg 
gyakran kultikus, áldozati és papi kifejezésekben. Mivel Izrael liturgikus is-
tentiszteletein az állatok vérét használták, az újszövetségi írók Krisztus vérét 
úgy írják le, mint a kereszten áldozatul kiontott vért, mint Ádám és Izrael 
bűnének kiengesztelő közvetítőjét. Krisztus megváltó művének azonosítása 
a kultikus áldozattal különösen erős azokban a szakaszokban, amelyekről a 
legtöbb kutató úgy véli, hogy azok az őskeresztény istentiszteleteken hasz-
nált krisztológiai himnuszok.56

Sokak szerint Pálnak a filippiekhez írt levélben található himnusza (Fil 
2,6–11) Ádám bűnének drámai megfordulását hangsúlyozza.57 Az Isten ké-
pére teremtetett Ádámtól eltérően Krisztus nem ragaszkodott az Istennel 
való egyenlőséghez, hanem alázatban és Istennek való engedelmességben 
ajánlotta fel életét. Így a Zsidókhoz írt levélben ezt az engedelmességet a 
főpapi áldozat liturgikus cselekményéhez hasonlítják (Zsid 9,11–28). Mivel 
Izrael népének főpapjai csak évente egyszer léphettek be a szentélybe, hogy 
állati vért ajánljanak fel engesztelésül a nép bűneiért, a szöveg Jézust tipoló-
giailag úgy mutatja be, mint aki az „igazi” szentélybe lép, „magába a menny-
be” (Zsid 9,24), hogy felajánlja saját vérét áldozatul, „hogy sokak bűnét el-
vegye” (Zsid 9,28).

Ezzel a papi cselekménnyel, ezzel a véráldozattal Jézus kiengeszteli a 
bűnt és ugyanakkor kinyilvánítja az Istentől kezdettől fogva szándékolt ál-
dozat igazi természetét, amelyben az ember fiúi engedelmességgel ajánlja 
fel önmagát az isteni akaratnak. A Zsidókhoz írt levél szerzője ezt a Zsolt 
40 krisztológiai olvasatával fejti ki, amelyben a kereszten testét felajánló 
Krisztus áldozatának próféciája teljesedik be (Zsid 10,5–10).

Krisztus önfelajánlását istentiszteletként mutatják be, amelyet Isten ere-
detileg már Ádámtól, majd Izraeltől, mint elsőszülött fiútól, királyi és papi 
néptől is elvárt. Áldozata megjelölte mindannak az áldozati rendszernek a 
beteljesedését, amely arra szolgált, hogy előkészítse és oktassa Izraelt, hogy 
általa a világ minden nemzete megtanulja tökéletesen felajánlani szívét és 

56 Lásd például a megváltó „vér” motívumát: Róm 3,24–25; Ef 1,3–14; 2,13; Kol 1,15–20; Zsid 1,3; 1Pét 
1,18–21. Ezekről a himnuszokról lásd: Martin Hengel, „Hymns and Christology”, in Studia Biblica 
1978, ed. E. A. Livingstone, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 3 
(Sheffield: Sheffield Academic, 1980), 173–197; Jack T. Sanders, The New Testament Christological 
Hymns: Their Historical Religious Background, Society for New Testament Studies Monograph Series, 
15 (Cambridge: Cambridge University Press, 1971).

57 Ralph P. Martin, Carmen Christi: Philippians 2:5-11 in Recent Interpretations and in the Setting of Early 
Christian Worship, Society for Biblical Literature Monograph Series 4 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1967; reprint Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1983). Illetve: N. T. Wright, 
„Harpagmos and the Meaning of Philippians 2:5–11”, Journal of Theological Studies 37 (1986): 321–352.

akaratát Istennek. Krisztus áldozata lehetővé teszi az emberi hivatást, mint 
Istennek szóló papi felajánló szolgálatot.58

Az új exodus

Az Újszövetség bemutatása szerint Jézus áldozati halála új exodust hoz el: 
felszabadítja Isten népét a bűn rabszolgaságából és a halálnak való aláve-
tettségtől, véget vet Istentől való száműzetésüknek, összegyűjti őket és min-
den népet, és elvezeti őket a mennyei királyság megígért földjére és az új 
Jeruzsálembe.

Az „új exodus” témája az Ószövetség legkidolgozottabb részében, Izajás 
könyvének végső szakaszában is megtalálható, és immáron széles körben 
elismert, hogy ez egy meghatározó és átformáló tényezőnek bizonyul az 
Újszövetségben.59 Ma már elfogadott, hogy Jézust az evangéliumokban 
„új Mózesként” ábrázolják. Szenvedését és halálát „exodus”-ként (Lk 9,31: 
ἔξοδον) mutatják be a színeváltozás jelenetében, amely tele van a pusztai 

58 Arra gondolok, amit Yves Congar OP így nevezett: „áldozati teológia, ami az ember önmaga felaján-
lásából áll (más szavakkal: szerető engedelmessége Isten akaratának)”. Főleg a Zsid 10,4–9 versekre 
hivatkozva azt írja: „Jézus egész művének szívénél vagyunk, abban a szóban, abban a munkában, 
amelyet Atyja bízott rá, hogy megtegye. Ez az, amire Isten minden terve irányul, itt van, ahol min-
den összegyűlik, erről a pontról mozdul előre a beteljesítés felé. Láttuk, hogy egy sor állatáldozat 
után, Isten közli a prófétákkal, hogy egy jobb, igazabb áldozatra vár, az ember önfelajánlását várja, 
vagyis szívének szerető engedelmességét.” The Mystery of the Temple: The Manner of God’s Presence to 
His Creatures from Genesis to the Apocalypse (Westminster, Md.: Newman Press, 1962), 126, 141. Lásd 
még: Lane, Hebrews 9-13, Word Biblical Commentary 47b (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 
1991), 266: „Testének keresztáldozatában Krisztus szabadon és teljes mértékben magává tette Isten 
áldozatát, […] és véget vetett az áldozat és az engedelmesség közötti különbségnek, amelyet a Zsolt 
40,6–8 feltételezett. Krisztus önmagát bemutató áldozata beteljesítette a zsoltárban említett emberi 
hivatást. Azáltal, hogy ezt hiteles emberi, testi mivoltának állapotában, és szolidaritásban az emberi 
családdal tette, Isten új népe gyökeresen átalakult és szolgálatára szentelte magát.”

59 Lásd például: Carroll Stuhlmueller, Creative Redemption in Deutero-Isaiah, Analecta Biblica 
43 (Rome: Biblical Institute Press, 1970); F. Ninow, Indicators of Typology within the Old Testament: 
The Exodus Motif (New York: Peter Lang, 2001); Dale C. Allison, Jr., The New Moses: A Matthean 
Typology (Minneapolis: Augsburg-Fortress Press, 1993); Rikki E. Watts, Isaiah’s New Exodus in Mark 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2000); J. Manek, „The New Exodus in the Books of Luke,” Novum 
Testamentum 2 (1958): 8–23; T. F. Glasson, Moses in the Fourth Gospel (Naperville, Ill.: A. R. 
Allenson, 1963); Stan Harstine, Moses as a Character in the Fourth Gospel: A Study of Ancient Reading 
Techniques, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 229 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 2002); Andrew C. Brunson, Psalm 118 in the Gospel of John: An Intertextual Study 
on the New Exodus Pattern in the Theology of John (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003); David W. Pao, 
Acts and the Isaianic New Exodus (Grand Rapids: Baker Academic, 2000); Sylvia C. Keesmaat, 
Paul and His Story: (Re)-interpreting the Exodus Tradition, Journal for the Study of the New Testament 
Supplement Series 181 (Sheffield: Sheffield Academic Press 1999); Mary Rose D’Angelo, Moses 
in the Letter to the Hebrews, Society of Biblical Literature Dissertation Series 42 (Missoula, Mont.: 
Scholars Press, 1979). Illetve Jean Danielou SJ úttörő munkáját: From Shadows to Reality: Studies in 
the Biblical Typology of the Fathers (Westminster: The Newman Press, 1960), 153–228.
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vándorlás teofániáinak utalásaival. Jézus kereszthalála húsvéti áldozatként 
jelenik meg, vagyis Isten a liturgikus áldozat kapcsán parancsolta meg, hogy 
azt Izrael kivonulása előtti estén ajánlják fel. Amit Péter (1Pét 1,19) és Pál 
levelei (1Kor 5,7) kifejezetten állítanak – vagyis, hogy Krisztus makulátlan 
és hibátlan húsvéti bárány volt –, azt János evangéliuma tipologikusan rész-
letezi.

János evangéliuma már korábban bejelentette, hogy Jézust Isten 
Bárányaként (Jn 1,29.36) végül halálra ítélik, mint a „zsidók királyát”, abban 
az órában, amikor a papok a Templomban hagyományosan a húsvéti bá-
rányokat áldozzák fel (19,14). János tipológiai beszámolójában Húsvéti bá-
rányként, királyként és főpapként hal meg. Ez utóbbi tényt hangsúlyozza 
a különös részlet Jézus varratlan köntöséről, amelyhez hasonlót Izrael fő-
papja viselt (19,23; Kiv 28,4; 39,7; Lev 16,4). Az első kivonulás előtt Mózes 
izsóppal hintette a húsvéti bárány vérét az izraeliták házainak ajtófélfájára, 
az új exodus előtti végső pillanatban pedig izsópágat nyújtanak fel a kereszt-
re feszített Jézusnak (19,29; Kiv 12,22; vö. Zsid 9,18–20). Végül, ahogy János 
világosan kijelenti, a katonák nem törik el Jézus lábszárát, hiszen a húsvéti 
báránynak is hibátlannak kellett maradnia (19,33.36; Kiv 2,46).

János tipológiájának hatása tükröződik Pál, Péter leveleiben, a 
Zsidókhoz írt levélben, és János Apokalipszisében is (Jel 5,6.9; 7,17; 12,1; 15,3), 
hogy a keresztre feszítést liturgikus áldozatként jelenítsék meg. Ahogy az 
első kivonulást egy liturgikus emlékezet intézménye előzte meg, amellyel az 
izraeliták évente megünnepelték, hogy Isten népévé lettek, úgy Krisztus is 
megalapította exodusának emlékezetét az Eucharisztiában.

Az új exodusnak és az új húsvétnak ezt a tipológiai olvasatát aligha lehet 
vitatni. Az is általánosan elfogadott, hogy az Újszövetség írói a keresztség 
és az Eucharisztia szentségét úgy jelenítik meg, mint a keresztény hívők 
csatlakozását az új exodushoz. A keresztséget az izraeliták Vörös-tengeren 
való átkelése jelképezi, az Eucharisztiát pedig előre jelzi a manna és a kőből 
fakasztott víz a pusztában (1Kor 10,1–4; Jn 6). De a tipológiának egy fon-
tos szempontja nagyrészt észrevétlen marad az irodalomban, az, ahogyan 
az Újszövetségi szerzők az Ószövetséget alkalmazzák, hogy megértsék a 
kivonulás célját. Amint láttuk, az Izraelen véghezvitt isteni szabadítás egy 
konkrét végcélra irányul, nevezetesen Izraelnek, mint Isten királyi és papi 
népének megalakítására, amely nép arra rendeltetett, hogy megdicsőítse őt 
a nemzetek között.

Zakariás éneke Lukács evangéliumának elején (1,69–79) egyértelműen 
visszhangozza a kivonulás célját: szövetségének tudatában (Lk 1,73; Kiv 
2,24) Isten egy „szarvat” támasztott, a Dávidnak megígért királyi fiút (Lk 

1,69; Zsolt 132,17), aki egy új Mózes lesz, hogy megszabadítsa Izraelt ellensé-
geinek „kezéből” (Lk 1,73; Kiv 3,8), ez pedig így egy Istennek tett „szolgálat” 
lehet (Lk 1,74; Kiv 3,12; 7,16). Az ének a kivonulás-elbeszélésből, a prófétai 
szakaszokból és a zsoltárostól vett képeket és nyelvezetet tükrözi, amelyek 
az új szabadítással kapcsolatos reményre vonatkoznak.60 Ennek az új sza-
badulásnak pontosan ugyanaz a célja Zakariás énekében, mint az első exo-
dusé: megalapítani Izraelt az atyákkal kötött szövetség gyermekeként, szent 
és igaz népként, amely istentisztelet végez Isten jelenlétében. Lukács itt egy 
sajátos kifejezést alkalmaz a szövetségre: „szolgálat” (λατρεύω: Lk 1,74), ezt 
szánta Isten Izraelnek.61

Péter első levelében egy gazdag szakasszal találkozunk (1Pét 1,13–20; 
2,1–10), amelyben a kivonulás témáit az újonnan megkereszteltekre alkal-
mazzák.62 Azt olvassuk: „övezzétek fel derekatokat”, ahogyan az izraeliták 
tették menekülésük éjszakáján (Kiv 12,11). Péter azt mondja, hogy „megvál-
tást nyertek” (λυτρόω, 1Pét 1,18), és ugyanazt az igét használja, amellyel a 
Kivonulás könyvének szerzője Izrael szabadulását írja le (Kiv 15,13), egy hi-
bátlan és makulátlan bárány vére által (Kiv 12,5). Életük átmeneti, jövevény-
lét, mint Izrael élete a pusztában. Ők is szellemi táplálékot ettek, ahogyan az 
izraeliták is élő vizet ittak a sziklából a sivatagban.

Péter első levelének ez a szakasza végül abban a nyilatkozatban csúcso-
sodik ki, hogy az egyház az új Izrael – „választott nép, királyi papság, szent 
nemzet”. Ez közvetlen idézet a Septuagintából, a Kiv 19,6 fordítása, amely-
hez egy izajási idézet kapcsolódik az új kivonulásról. Ez a szöveg Izrael kirá-
lyi és papi hivatásának világmissziós dimenzióját vetíti előre: „a nép, ame-
lyet én magam formáltam, hirdetni fogja dicsőségemet” (1Pét 2,9–10; Iz 43,21).

60 „Az exodusból eredő szentírási metaforák” áttekintését lásd: Joel B. Green, The Gospel of Luke 
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997), 110–120.

61 Vö. MTörv 11,13. A Septuagintában a latreuó szokásosan az db[ igét fordítja, amelynek – ahogy 
fentebb láttuk – jelentése: „Istent kultuszban, főleg az áldozatok által szolgálni, imádni”. David 
Mathewson, A New Heaven and a New Earth: The Meaning and Function of the Old Testament in 
Revelation 21:1-22:5, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 238 (Sheffield: 
Sheffield Academic Press, 2003), 205–206. Lásd még J. A. Fitzmyer konklúzióját: „A latreuein főné-
vi igenév („imádni”) kifejezi a Jahve által népének elhozott szabadulás következményét. A szabadu-
lásnak olyan életmódhoz kell vezetnie, amely valójában Jahve kultikus szolgálata. Bár istentiszteleti 
cselekményt jelöl, analóg módon teljes mértékben jelzi a választott nép életvezetését.” The Gospel 
According to Luke, 1:385. Green – ugyanazok okokból – Zakariás próféciáját az új exodusról szintén 
az első kivonuláshoz hasonlóan látja: „Pontosan ez a kivonulás célja. […] A »szolgálni« vagy „imád-
ni” igét azért használták, hogy rávilágítsanak a megváltott nép természetére: olyan közösség, amely-
nek az Úristen imádásában kell kialakítania életgyakorlatát. Így a félelem nélküli imádásra való 
felszabadulás sokkal több, mint a spirituális, kultikus gyakorlatok. Az istentisztelet vagy a szolgálat 
átfogja mindazok közösségi életét, akik megszabadultak.” The Gospel of Luke, 117.

62 Erről a szakaszról lásd: Danielou, From Shadows to Reality, 162–164.
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Az új papi királyság

Krisztus új exodusa a papi királyság megalapítására irányult, amelyet Isten 
akart az első exoduskor. A kánonilag olvasott Újszövetségnek ez az egyér-
telmű irodalmi értelme. Nyomon követhetjük ezt az evangéliumokban, a 
levelekben, az Apostolok cselekedeteiben és a Jelenések könyvében. Ezt az 
értelmezést, miszerint az Egyház Dávid helyreállított háza, királysága, más 
újszövetségi iratok is gazdagítják. Jézust az egész Újszövetség Dávid fiaként 
ábrázolja, akit az Ószövetség előre várt, ő a Melkizedek rendje szerinti pap-
király.63 Az Egyház, mint Izrael papi-királyi fiúságának az örököse, Krisztus 
mennyei főpapi és királyi fiúságában részesül.

Krisztus megváltói munkája papi műként kerül bemutatásra. Biztosítja 
a „bűntől való megtisztulást” – a Zsidókhoz írt levél az Ószövetség tisztu-
lási rítusainak nyelvezetéből merít (Zsid 1,3: καθαρισμός).64 Papi munkás-
sága által Krisztus „megszentelte” (ἁγιάζω, Zsid 2,11; 10,10) a hívőket, mint 
ahogy korábban Isten megszentelte az izraelitákat (Kiv 31,13; Lev 20,8; 21,15; 
Ez 20,12; 37,28). A keresztény élet ebből a papi konszenkrációból fakadó élet-
ként jelenik meg. A Zsidókhoz írt levél szavaival élve: a hívők azért szen-
telődtek és tisztultak meg, hogy „az élő Istennek szolgáljanak” (λατρεύειν: 
Zsid 9,14; 12,28).

A keresztény élet egy önmagát bemutató papi áldozat, istentisztelet a 
Lélekben, általa minden hívő keresztségétől fogva személyesen vesz részt 
Krisztus húsvéti áldozatában (Róm 6,3; Gal 3,27). Az Újszövetség látás-
módjában ezt a szolgálatot az összes hívő „szent papsága” nyújtja, és „Jézus 
Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatok bemutatására” irányul (1Pét 
2,5). A hívőknek „élő, Istennek tetsző áldozatként” kell „felajánlani testüket” 
(Róm 12,1). Más szavakkal: teljesen Istennek kell magukat szentelni, lemon-
dani saját akaratukról Isten akaratáért.65 Pál a Templom áldozati nyelvezetét 

63 Vö. Scott W. Hahn, „Kingdom and Church: From Davidic Christology to Kingdom Ecclesiology 
in Luke-Acts,” in Reading Luke, eds. Craig Bartholomew, et al. (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 
2005); továbbá: Hahn, Kinship by Covenant, 592-593; Brian M. Nolan, The Royal Son of God: 
The Christology of Matthew 1-2 in the Setting of the Gospel, Orbis Biblicus et Orientalis 23 (Fribourg: 
University of Fribourg, 1979); Mark L. Strauss, The Davidic Messiah in Luke-Acts: The Promise and 
Its Fulfillment in Lukan Christology, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 
110 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995).

64 Vö. Kiv 29,37; 30,10; Lev 16,19; 2Pét 1,9. A tudományos párbeszédet lásd: Lane, Hebrews 1–8, 15.
65 A témáról Pál leveleiben lásd Raymond Corriveau CSsR kiváló elemzését: The Liturgy of Life: 

A Study in the Thought of St. Paul in His Letters to the Early Christian Communities, Studia Travaux 
de Recherche 25 (Brusells: Desclée De Brouwer, 1970). Továbbá: Ernest Best, „Spiritual 
Sacrifice: General Priesthood in the New Testament,” Interpretation 14 (1960): 273–299. Charles 
C. Eastwood, The Royal Priesthood of the Faithful: An Investigation of the Doctrine from Biblical 
Times to the Reformation (Minneapolis: Augsburg, 1963); John H. Elliott, The Elect and the Holy: 

használva sürgeti a filippieket, hogy Isten gyermekeiként „kifogástalanul” 
(Fil 2,15: ἄμωμα) éljenek, és ilyen szavakkal buzdítja őket: „a ti hitetek isten-
tiszteleti áldozatában” (Fil 2,17: ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως 
ὑμῶν). Itt az élet liturgiaként (λειτουργία) jelenik meg. Pál a Septuaginta 
rituális istentiszteletre vonatkozó szavát (λατρεύειν) használja fel a keresz-
tény életmód meghatározására.66

Az élet liturgiájának legmagasabb kifejeződése abban mutatkozik meg, 
hogy a hívek részt vesznek a kozmikus liturgiában, a mennyei istentisztelet-
ben, amelyet Krisztus, a főpap közvetít. Az Eucharisztia volt az a „mennyei 
ajándék”, amelyet megízleltek azok, akik „már egyszer megvilágosodtak” 
a keresztségben (Zsid 6,4). A Zsidókhoz írt levél az Eucharisztát „ünne-
pi összejövetelként” írja le, amelyet az „elsőszülöttek egyháza” (ἐκκλησίᾳ 
πρωτοτόκων) ünnepel az angyalokkal a „Sion hegyén… az élő Isten vá-
rosában, a mennyei Jeruzsálemben”. A mennyei szentély ezen liturgiáján 
a valódi celebráns Jézus, aki a kereszten „kiontott vérével” (Zsid 12,18–24) 
az „új szövetség közvetítője”. A nyelvezet itt ismét tele van ószövetségi 
átalhallásokkal, melyek a leginkább a szináj-hegyi teofániákra utalnak.67

Az új szövetség liturgiája, az Eucharisztia szolgáltatja Isten új családja 
elsőszülötteinek az élet mintáját. Akárcsak a megszabadult izraeliták, többé 
már ők sem szolgaként szolgálnak, hanem fiúként. Azáltal, hogy szentsé-
gi módon odakapcsolják önmagukat Krisztus áldozatához, a fiak és lányok 
„őáltala” ajánlják fel magukat folytonos „dicsérő áldozatként” az Istennek 
(Zsid 3,15).68 A lelki áldozatok bemutatása nem csupán olyan valami, amit 
a keresztények tesznek, hanem az maga a létük. Ez sehol sem annyira nyil-
vánvaló, mint a gyakori egyházleírásokban: az egyház lelki ház, templom, 
a hívők pedig élő templomok (1Kor 3,16–17; 6,19–20; Ef 2,21–22; 1Pét 2,4–6). 
A kifejtett szimbolizmus itt a régi szövetség liturgikus antropológiájának 

An Exegetical Examination of 1 Peter 2:4-10 and the Phrase ‘Basileion ierateuma’ Novum Testamentum 
Supplement Series 12 (Leiden: E.J. Brill, 1966); D. Hill, „To Offer Spiritual Sacrifices...(1 Pet. 2:5): 
Liturgical Formulations and Christian Paranesis in 1 Peter,” Journal for the Study of the New Testament 
16 (1982): 45–63; Eduard Schweizer, „The Priesthood of All Believers: 1 Peter 2:1-10,” in Worship, 
Theology and Ministry in the Early Church: Essays in Honor of Ralph P. Martin, eds. M. Wilkins and 
T. Paige, Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 87 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press,1992), 285–293; Thomas F. Torrance, Royal Priesthood (Edinburgh: T.&T. Clark, 
1955).

66 Lásd például: ApCsel 24,14; 27,23; Róm 1,9; 2Tim 1,3. Vö. Corriveau, The Liturgy of Life, 141–142.
67 Természetesen számos mai kommentár elutasítja a Zsidókhoz írt levél korábbi értelmezéseit és ta-

gadja, hogy itt vagy bárhol a levélben eucharisztikus utalások lennének, melyekről én egyébiránt 
meg vagyok győződve, vö. Hahn, Kinship by Covenant, 624–629.

68 A „dicséret áldozata” kifejezés a Zsid 3,15 verséből a Zsolt 49,14 ígéretét idézi. A di autu, „általa” 
szófordulatot nyilvánvalóan az őskeresztény liturgiában használták, ahogyan a római liturgiában 
ma is. Lane, Hebrews 9-13, 549.
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váratlan beteljesülését jelzi, ahol Isten egykor sátorban, szekrényben, temp-
lomban lakott, most pedig szállást vesz mindazok szívébe, akik életük litur-
giájával neki szolgálnak.

A kánon liturgikus beteljesülése

Az Újszövetség azt is ábrázolja, hogy az Egyház beteljesíti Izrael küldeté-
sét – összegyűjti az összes nemzeteket Sionra, hogy a dicséret spirituális 
áldozatait bemutassa az Istennek.69 Ezt a víziót látjuk a Biblia utolsó köny-
vében. János apokalipszise liturgikus könyv. Az irodalmi bizonyítékok egy-
értelműen arra mutatnak, hogy a könyvet a liturgián kellett olvasni, nagy 
valószínűséggel az Eucharisztia ünneplésén, „az Úr napján” (Jel 1,10).70 Az 
Apokalipszis is egy könyv a liturgiáról. Ami lelepleződik, az nem kevesebb, 
mint a teremtés liturgikus valósága és az emberi történelem liturgikus be-
teljesülése Krisztusban. János a látomásában egy eucharisztikus királyságot 
lát, amelyben angyalok és szent férfiak és nők szüntelen istentiszteletet tar-
tanak az oltár és Isten trónja körül. A látomás liturgikusan bontakozik ki, 
egy sor himnusszal, buzdítással, antifónákkal és más kultikus formákkal.71

Az egész könyv „Bárányként” mutatja be Jézust, egyértelmű utalással a 
húsvéti bárányra,72 aki egy új exodust hoz el.73 Ezt sok kommentátor ész-
revette, sőt rámutatott a fáraóra mért „csapások” és a kelyhek vagy csészék 
kiöntése közötti megfelelésekre is a Jelenések könyvében. Most erre az új 
exodusra irányuló „vég”-re szeretnék összpontosítani. A kánon utolsó köny-
vében látjuk a kánon első könyvének beteljesülését: az új ég és új föld va-
lóságában, a Jelenések könyve új Jeruzsálemében, az új Ádám testvérei pa-
pokként végeznek istentiszteletet és királyként uralkodnak, illetve az egész 
univerzumról kiderül, hogy egy nagy isteni templommá kell válnia.74

69 Wells, God’s Holy People, 243.
70 A könyv liturgikus szerkezetéről lásd: Vanni, „Liturgical Dialogue as a Literary Form in the Book of 

Revelation”; Ulfgard, Feast and Future.
71 Gloer, „Worship God! Liturgical Elements in the Apocalypse”, 38–40.
72 Jel 5,6.12.13; 6,1.16; 7.9.10.14; 7,17; 12,11; 13,8.11; 14,1.4.10; 15,3; 17,14; 19,7.9; 21,9.14.22.23.27; 22,1.3.
73 Az „új exodus” jellemző tipológia a Jelenések könyvében: Mathews, A New Heaven and a New 

Earth, 62–64. Vö. B. Anderson, „Exodus Typology in Second Isaiah,” in Israel’s Prophetic Heritage: 
Essays in Honor of James Muilenburg, ed. B. Anderson – W. Harrelson (London: SCM Press, 1962), 
177–195; J. S. Casey, „Exodus Typology in the Book of Revelation” (Ph.D. thesis, Southern Baptist 
Theological Seminary, 1981).

74 A Jelenések könyvében megjelenő új Jeruzsálem, új templom, új szövetség, új Izrael és új terem-
tés témáihoz lásd: William J. Dumbrell, The End of the Beginning: Revelation 21-22 and the Old 
Testament (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1985).

Erről a kozmikus templomról, erről az új Jeruzsálemről feltárul, hogy 
Krisztus teste, a Bárány, aki megöletett (Jel 21,22). Ez a téma megtalálha-
tó az egész Újszövetségben: (a keresztre feszítés által lerombolt, de később 
a feltámadással harmadnapra helyreállított) Krisztus teste az új templom 
(Jn 2,18–22; 4,21.23). János evangéliuma Jézus testét új sátorként festi le, az 
isteni jelenlét új helyeként a földön.75 Jézus közöttünk „ütötte fel sátrát” 
vagy „sátorozott” (Jn 1,14: σκηνόω). Amikor János ír, olyan szót választ a 
Septuagintából, amely Istennek a szent sátorban lakozó jelenlétéhez kap-
csolódik (Kiv 25,8–9; Zak 2,10; Joel 3,17; Ez 43,7). Ezt a témát is széles körben 
tanulmányozták már. A kánoni szöveg liturgikus olvasásával azonban en-
nek a képanyagnak mélyebb jelentését láthatjuk meg – amire Isten az ele-
jén vágyakozott, azt elhozta az idők végén. Az isteni jelenlét most betölti a 
teremtés templomát, és Isten szövetségi kapcsolatban lakozik népével, ezt a 
Jelenések könyve (21,3) – akárcsak a Teremtés könyve – szombati (21,25; 22,5) 
és menyegzői (19,9) kifejezésekkel írja le.76

János látásmódjában azok, akiket a Bárány vére megváltott, ebben az 
új paradicsomban összegyűlve papi királyságot képeznek, ezért idézi Isten 
Izraelnek adott rendelését a Kiv 19,6-ból (Jel 1,6; 5,10). Ebben az új királyság-
ban Ábrahám gyermekei minden törzsből, nyelvből és nemzetből való em-
berekkel uralkodnak (Jel 5,9; 7,9). Jézus Isten új családjának „elsőszülöttje”, 
a megjövendölt sarj és dávidi utód (Jel 22,16; 3,7), akiben mindannyian Isten 
isteni fiai és leányai vagyunk (Jel 21,7) – királyi fiak és papok, akik uralkodni 
fognak vele mindörökké (Jel 20,6).

Az Apokalipszis utolsó lapjain így a Teremtés könyvének első lapjain 
kapott emberi hivatás teljesül be. Isten és a Bárány trónja előtt Isten kirá-
lyi fiait látjuk, amint imádják őt, szemlélik arcát, homlokukon lesz a neve, 

75 Lásd legutóbb: Alan R. Kerr, The Temple of Jesus’s Body: The Temple Theme in the Gospel of John, 
Journal for the Study of the New Testament Supplement Series, 220. (Sheffield: Sheffield Academic 
Press, 2002); Mary L. Coloe, God Dwells with Us: Temple Symbolism in the Fourth Gospel (Collegeville, 
Minn.: Liturgical Press, 2001); Raymond E. Brown, The Gospel According to John, 2 vols. (Garden 
City: Doubleday, 1966), 2:32–34.

76 „A templom, mint az isteni jelenléthez való hozzáférés szimbólumát maga a Jelenlét helyettesíti.” 
C. Deutsch, „Transformation of Symbols: The New Jerusalem in Rev. 21:1–22:5”, Zeitschrift fur die 
neutestamentliche Wissenschaft 78 (1987): 106–126. „A Jel 21,3-ban Isten emberekkel való lakozása ré-
sze az Isten és Izrael közötti szövetségi kapcsolat teljesebb felidézésnek és átalakulásnak, amelyben 
Isten megerősíti, hogy ő az istenük lesz, ők pedig népe. Addig az Ábrahámnak nyújtott ígérethez 
nyúlik vissza (Ter 17,6), amelyet megerősítést nyert a kivonulás kontextusában (Kiv 6,7; 29,45; Lev 
26,12.45), és ismét, a fogság utáni helyreállítás reményének részeként (Ez 37,27) ez a kapcsolat már 
bennfoglaltan megjelenik Isten népének istentiszteletében a Jel 7,10.12; 19,1 versekben, és kifejezett 
lesz.” Stephen Pattemore, The People of God in the Apocalypse: Discourse, Structure and Exegesis 
Society for New Testament Studies Monograph Series 128 (Cambridge: Cambridge University, 
2004), 201.
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és uralkodni fognak mindörökké (Jel 22,1–5). János itt gondosan választja 
meg szavait, amelyek felidézik az Ószövetségből Isten bensőséges jelenlété-
nek ígéretét azoknak, akik szolgálják őt. Az „imádni” szóval visszaadott ige 
mögött a Jel 22,3 legtöbb fordításában a λατρεύσουσιν ige áll. Ez a szó, mint 
láttuk a Septuagintában az db[ fordítására használatos. Az db[ héber ige 
Ádám eredeti hivatását írja le, valamint a kivonulás és a honfoglalás célját.77

Hasonlóképpen, az „Isten arcát látni” kifejezésnek papi és kultikus fel-
hangjai vannak és akár a liturgikus istentisztelet technikai kifejezése is lehet. 
A kifejezést gyakran kultikus környezetben használták, hogy leírják vele az 
istentisztelet tapasztalatát Izrael ünnepein, beleértve az áldozatbemutatást 
is.78 A homlokukra írt istennévről úgy tűnik, hogy az egy utalás Áronra, és 
az őt a szentélybe követő, Isten jelenlétébe belépő főpapok fejdíszként viselt 
feliratára (Kiv 28,36–39; 39,30; Lev 8,9). A fejdíszre ezek a szavak voltak írva: 
„Szentség az Úrnak” (hyhy l vdq).79 Isten arcának végső látomása felderül a 
népre (Jel 22,5), amiben néhány kutató utalást lát a papi áldásra, amelyet a 
templomi liturgiák végén a főpap osztott (vö. Szám 6,24; Sír 50,19–20; Zsolt 
118,27).80

A kánon liturgikus olvasatának végén az egész Biblia célját és jelentését 
halljuk meg az Apokalipszis refrénjének összegzésében: „Imádd az Istent!” 
(Jel 14,7; 19,10; 22,9). Ahogy a Teremtés könyvének első lapjától a Jelenések 
könyvének utolsó lapjáig láttuk, az emberi személynek természete szerint 
liturgikusnak kell lennie, arra teremtetett és rendeltetett, hogy a teremtés 
spirituális házában éljen, mint egy királyi és papi család gyermeke, hogy a 

77 A kivonulás „céljához” lásd: Kiv 3,12; 4,23; 7,16; 9,1.13; 10,3.7.8.24.26; 23,25. Mathews megjegyzi, hogy 
a latreuó ige a Jel 7,15–16 versekben is használatos azok szolgálatának jelölésére, akik Isten templomá-
ban a trón előtt állnak. „Így a kultuszi szolgált, amelyet Isten népének kellett nyújtania, és amely az 
első exodus célja volt, most beteljesedett és megvalósult az új Jeruzsálemben, ahol Isten népe a trón 
elé járul és istentiszteletet végez.” A New Heaven and a New Earth, 205–206.

78 Mathews idézi a Kiv 23,15.17; 34,24; MTörv 16,16; 31,11; Iz 1,12; Zsolt 42,3 verseket: „A Kivonulás 
könyvéből és a Második Törvénykönyv hivatkozásai Izrael ünnepeinek kontextusában tűnnek fel. 
Az Iz 1,12-ben a kontextus kifejezetten az áldozatbemutatás (11. vers), és „Isten arcának szemlélése” 
a Zsolt 4,2-ben a templommal kapcsolatban valósul meg (4. vers). A Zsolt 24,6 szerint, aki belép a 
szentélybe, „Jákob Istenének arcát keresi”. Sőt, egy hasonló kifejezés előfordul a rabbinikus iroda-
lomban is (hynkv ynp twr) Isten templomban vagy zsinagógában való jelenlétére utalva. […] Az Isten 
színe előtt szolgáló szentekkel végül itt éri el célját az ószövetségi kultikus istentisztelet.” A New 
Heaven and a New Earth, 206–207.

79 A tudományos párbeszédet lásd: Mathews, A New Heaven and a New Earth, 208, 98. lábjegyzet. 
Továbbá: Jel 7,3; 9,4.

80 Mathews, A New Heaven and a New Earth, 211 megjegyzi, hogy Isten arcának felragyogása a népén 
„egy általános metafora az Ószövetségben az isteni áldásra és üdvösségre (Zsolt 4,6; 31,16; 44,3; 67,1; 
80,3.19; 89,15; 119,135).”

dicséret áldozatát mutassa be a Teremtő Atyának, akivel a béke és a szeretet 
szövetségében lakozik.81

A Biblia liturgikus pályaíve és teleológiája

A kanonikus szövegek liturgikus olvasata egyértelmű liturgikus pályaívet és 
teleológiát tár fel számunkra. A Biblia története az emberiség útjának tör-
ténete az istentisztelet felé, amelyet lélekben és igazságban, valamint Isten 
jelenlétében végez. Ez az a pályaív, irány, amely felé a narratíva vezet. Ez az 
igazi istentisztelet a teremtés kezdetén adott valódi isteni szándékot tárja fel. 
Ezt a teleológiát találjuk a kanonikus szövegekben.

A Szentírás pályaíve nem zárul le az utolsó kanonikus könyvvel. 
A  Szentírás teleológiája ugyanis felöleli a Szentírás liturgikus felolvasá-
sát. A hívő közösség számára, amely összeállította, megőrizte és folyama-
tosan elmélkedik a Szentírás felett, a „történet” folytatódik a liturgiában. 
Az Újszövetség liturgikus istentisztelete, azaz a Krisztus általa alapított 
Eucharisztia egyszerre a Szentírásban elbeszélt történelem emlékezete és 
kapubejáró ebbe a történetbe.

A Szentírás és a liturgia formális egysége, valamint a kanonikus szöve-
gek liturgikus teleológiájának és pályaívének felfedezése fontos módszertani 
következményekkel bír a bibliatudomány számára. Állításom szerint litur-
gikus olvasatunkból három értelmező imperatívusz fakad. Ez a három im-
peratívusz – amiket az ökonómia, a tipológia és a misztagógia fejezetek alatt 
tárgyalok – övezi körül a bibliai szerzők feltételezéseit, és lényeges dimenzi-
óként jelentkezik, amit a szöveg hiteles értelmezéséhez meg kell értenünk.

A Szentírás egysége: az isteni ökonómia

Liturgikus olvasatunk annak fontosságát emeli ki, amit az ókeresztény írók 
„isteni ökonómiának” neveztek: a kánoni szövegekben megjelenő történe-
lem isteni rendjét. A bibliai írók mindenütt tanúságot tettek arról, hogy 
hisznek ebben az ökonómiában. Ezt látják kibontakozni a szövetségek so-
rában, amelyet Isten az ő népével kötött a teremtésben, az özönvíz után, 
Ábrahámmal, a Szináj-hegynél, majd Dáviddal, végül pedig Krisztussal.

81 Bár Congar nem dolgozta ki a Szentírás per se liturgikus olvasatát, mégis elővételezi munkájában: 
The Mystery of the Temple, lásd főleg: 192; 245–248.
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A Szentírásban az isteni ökonómia mindenütt Isten szavának és tettei-
nek motívumaként jelenik meg.82 A bibliai írók szerint az ökonómia része 
Isten „jóságos szándéka szerinti akarata titkának, amelyet előre elhatáro-
zott, az idők teljességének rendjére (εἰς οἰκονομίαν) nézve” (Ef 1,9–10). Ezzel 
az apostoli tanú hűséges Krisztus tanításához, aki – úgy tűnik – arra tanítja 
az apostoli tanúságtevőket, hogy felfedezzék a bibliai történelem beteljesü-
lését az ő életében, halálában és feltámadásában (Lk 24,26–27.44.47).

Ahogy láttuk, az ó- és újszövetségek liturgiája Isten szabadító szava-
inak és tetteinek ünneplésén és emlékezetén alapul. A liturgia, ahogy a 
Szentírásban megjelenik, az isteni üdvrendbe vetett hitnek a kifejeződése és 
egy olyan eszköz, amely által ebben az ökönómiában részesülnek a hívek.83 
A bibliai szerzők úgy tekintettek a szent iratokra, mint a történelemben 
kibonatakozott, és a kereszt üdvözítő eseményében tetőpontjára ért isteni 
üdvrend Istentől sugalmazott testamentumára.

Ebből következően, ha a szövegek integritását illetően igazak az értel-
mezéseink, kiemelt figyelmet kell szentelnünk Isten üdvrendje ezen fogal-
mának. Az üdvrend adja meg a Biblia tartalmát és egységét. Maga az „öko-
nómia” fogalma rendkívül sokat mond az exegétáknak. A görög οἰκονομία 
etimológiailag az οἶκος („ház”) és a νόμος („törvény”) szavak összetételéből 
áll. Az isteni ökonómia egyfajta családi törvény, Isten kozmikus „háztartá-
sának” törvénye.

A népe iránt atyai érzéseket tanúsító Isten képe végigvonul az egész 
Ószövetségen,84 ezt a hagyományt gyönyörűen összefoglalja Krisztus és az 
ősegyház tanítása.85 Sőt, az Újszövetség úgy mutatja be Isten atyaságát és a 
keresztség által minden nép gyermekévé fogadását, mint Isten üdvözítő ter-
vének „végét”.86 Ismét azt látjuk, hogy a Szentírás a liturgikus beteljesülésre 
irányul: az isteni üdvrend az „idők teljességében” éri el tetőpontját, Isten 

82 Isten szavainak és tetteinek egy isteni szövetségi terv fényében értett kifejtéseihez lásd: Kiv 2,24; 6,5; 
33,1; Szám 32,11; MTörv 1,8; 9,5; 30,20; 2Sám 7,8.10.11.22–25; 1Krón 16,14–18; Jer 31,31–37; 33,14–26; Lk 
1,46–55, 68-79; ApCsel 2,14–36; 3,12–26; 7,1–51; 11,34–43; 13,16–41.

83 I. H. Dalmais OP szerint a keresztény liturgia célja: „hogy kifejezze az emberek isteni üdvrend-
be vetett hitét, állandósítsa a megtestesülés eleven hatásait”, Introduction to the Liturgy, ford. Roger 
Capel (Baltimore: Helicon, 1961), 27. Lásd még: Jean Danielou SJ, „The Sacraments and the 
History of Salvation,” in Liturgy and the Word of God, Papers given at the Third National Congress 
of the Centre de Pastorale Liturgique (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1959), 21–32, a 29. oldalon: 
„A hit tárgya: egy isteni terv létezése”.

84 Lásd például: Kiv 4,22; MTörv 1,31; 32,6; Zsolt 89,26; 103,13; Iz 63,14; 64,8; Oz 11,1, stb.
85 Lásd például: Mt. 5,44–45.48; 7,11.
86 Róm 4,11–18; 8,14–23; 2Kor 6,2.16–18; Gal 3,7–9.26–29.

Fiának és Lelkének elküldésével, hogy mindenki Isten gyermekévé lehessen 
a keresztség szentségi liturgiájában.87

Ez felveti azt is, hogy az exegétának érzékenynek kell lennie az üdvrend-
ben „atyai” módon kibontakozó isteni tervre. Ennek során az értelmezőnek 
különös figyelmet kell fordítania arra, amit a rabbinikus és az ókeresztény 
írók az isteni „leereszkedésként” és „alászállásként” mutatnak be: Isten „le-
hajlása”, hogy szavain és cselekedetein keresztül kommunikáljon gyermeke-
ivel, hogy könnyedén megértsék őt.88

A tipológiai keret

Az isteni ökonómiát a Szentírás az olvasás és írás olyan módja által érti és 
fejti ki, amelynek eredete a kánoni szövegben rejlik, és bekerül a hit közös-
ségének élő hagyományába, amely számunkra ezeket a szövegeket közvetíti. 
Az olvasásnak és az írásnak ezt a módját nagy általánosságban tipológiaként 
jellemezhetjük.

A bibliai tipológiáról (a görög τύπος szóból; lásd: Róm 5,14; 1Pét 3,21) szó-
ló irodalom terjedelmes.89 A mi szempontunkból az a fontos, hogy felismer-
jük, mennyire áthatják az exegézis tipológiai keretei az Ó- és Újszövetséget.90 
Láttuk ezt a kánoni szöveg áttekintésében, felidézéséhez elég néhány példa: 
a világ teremtését a későbbi szent sátor felépítésének fényében ábrázolták, a 
szent sátort pedig „új teremtésként” mutatják be. Jézus halálát és feltámadá-
sát új húsvétként és új kivonulásként látták. A keresztény szentségi életet a 
kivonulás eseményével világították meg.

87 Gal 4,4–6.
88 Általánosságban lásd: Stephen D. Benin, The Footprints of God: Divine Accommodation in Jewish 

and Christian Thought (Albany: State University of New York Press, 1993); II. Vatikáni zisanat: 
Dogmatikai konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról, Dei Verbum (1965), 13. pont; az egyházatyák 
közül lásd: Órigenész: Homíliák Jeremiás könyvéről, 18,4; Aranyszájú Szent János: Homíliák a Teremtés 
könyvéről, 17:1.

89 Vö. J. D. Dawson, Christian Figural Reading and the Fashioning of Identity (Berkeley: University of 
California Press, 2002); Christopher R. Seitz, Figured Out: Typology and Providence in Christian 
Scripture (Louisville: Westminster/John Knox, 2001); G. W. Buchanan, Typology and the Gospel (New 
York: University Press of America, 1984); Leonhard Goppelt, Typos: The Typological Interpretation 
of the Old Testament in the New, trans. Donald H. Madvig (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans, 
1982).

90 Lásd például: Benjamin D. Sommer, A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40-66 (Stanford, 
Calif.: Stanford University Press, 1998); J. Enz, „The Book of Exodus as Literary Type for the Gospel 
of John,” Journal of Biblical Literature 76 (1957), 208-215; Michael Fishbane, Biblical Interpretation In 
Ancient Israel (Oxford: Oxford University Press, 1985). „Az Újszövetség […] nem feltalálta a tipoló-
giát, hanem engyszerűen megmutatta, hogy az Názáreti Jézus személyében teljesedett be.” Jean 
Danielou, S.J., The Bible and the Liturgy (Notre Dame, Ind.: Notre Dame University Press, 1956), 5; 
továbbá: Danielou, The Lord of History, trans. Nigel Abercrombie (New York: Meridian, 1968), 140.
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A bibliai szerzők számára ezek nem csupán irodalmi szóképek. A tipo-
lógia széles körű használata egy mély, bibliai „világnézetet” tükröz. Ha az 
ökonómia biztosítja a kánoni írásoknak az irodalmi egységet, egységes tör-
ténetté alakítva azokat, a tipológia segít bennünket a történet teljes megérté-
sében. Ezt pedig az analógia vagy a megfelelések keretével éri el. Amit Isten 
a jövőben tenni fog, az előreláthatóan hasonlít arra, vagy követi azt a min-
tát, amit ő a múltban már véghezvitt. Ami elkezdődött az Ószövetségben, 
az részben már magában az Ószövetségben is beteljesedett, végérvényesen 
azonban csak az Újszövetségben, oly módon, hogy az egyszerre átalakító és 
helyreállító.

Ennek a bibliai világnézetnek a felismerése fontos hermeneutikai követ-
kezményekkel jár. A Biblia értelmezője dialógusba lép egy olyan könyvvel, 
amely önmagában is egy exegetikai dialógus – egy bonyolult és rendkívül 
összetett szövet, amelyben a korábbi szövegek jelentése megjelenik a későb-
bi szövegekben, és amely későbbi szövegeket csak a korábbiak kapcsolatá-
ban lehet megérteni. Azért, hogy a szövegeket úgy olvassuk, ahogy azokat 
megírták, az egzegétának szükséges ismernie a szerzőknek az isteni öko-
nómiában mélyen gyökerező hitét és ennek az ökonómiának a tipologikus 
kifejeződését. Ez az a tanítás, amelyet a Szentírás magának Krisztusnak tu-
lajdonít. A Törvényben, a Prófétákban és a Zsoltárokban található szavak és 
tettek olyan jelek, amelyek benne nyernek beteljesedést (Lk 24,44).

Liturgikus olvasatunkból látjuk, hogy az üdvösség rendjében három 
mozzanat emelkedik ki, amely teológiai szempontból döntő jelentőségű 
a teljes kánoni szöveghez: a teremtés, a kivonulás és a dávidi királyság.91 
Mindezek különös jelentőséggel bírnak az egzegéta számára. Az első Ádám 
nem csupán élőlény, hanem az új Ádámnak a tüposza, az életadó Lélek, aki 
eljövendő (Róm 5,14; 1Kor 15,45). A kivonulás több mint egy esemény Izrael 
életében, az a jövőbeli szabadulás jele minden nép számára Jézus keresztje 
által. Salamon nem csupán Izrael egy történelmi vezetője, Dávid fia. Ő an-
nak jele, aki „nagyobb, mint Salamon”, Dávid Fiáé, aki eljövendő.

Továbbra is szem előtt kell tartanunk, hogy minden hiteles bibliai tipo-
lógia alapja a szöveg történelmi és szó szerinti jelentése. A tipológia nem 
önkényes belemagyarázás (eiszegészisz). A bibliai szerzők számára Isten a 
történelmi eseményeket, személyeket és helyeket anyagi és időleges szim-
bólumokként használja fel, vagy az eljövendő események és isteni valóságok 
jeleként. A próféták csak azért beszélhetnek „új kivonulásról”, mert felté-

91 Csupán néhány idézet, hogy lássuk: a próféták meghirdették az új teremtést (Iz 4,5; 65,17; 66,22; 
Jer 31,35–36; Ez 36,8–11), az új kivonulást (Iz 51,9–11; Jer 16,14–15; Ez 29,3–5), és egy új királyságot (Iz 
9,2–7; Jer 23,5–6; Ez 34,23–24).

telezik az eredeti kivonulás történeti fontosságát. Az egzegétának, legyen 
az férfi, vagy nő, a szó szerinti és a történelmi jelentést alapvető fontosságú 
elemnek kell tartania a Szentírás megközelítésében.

Misztagógia: átélni a Szentírás misztériumait

A végső hermeneutikai imperatívusz, amely liturgikus olvasatunkból adó-
dik, a misztagógia. A görög szó jelentése: „beavatás a misztériumokba”. 
A  misztagógia felismeri, hogy ugyanazok a tipológiai modellek jelennek 
meg az Egyház szentségi liturgiájában, mint amiket a Szentírás az isteni 
üdvrendje tartalmaz.

Ahogy tanulmányunk elején már jeleztük, a kánon egy liturgikus gya-
korlat törvényerőre emelkedése volt: azok a szent iratok lettek mérvadó 
szövegek, amelyeket a keresztény tanításban és istentiszteleten használtak. 
Ahogy azonban azokat megírták és számunkra tovább örökítették, abban a 
Szentírás szerepe sokkal több volt, mint pusztán oktató vagy buzdító könyv. 
Amikor az Egyház liturgiájában felolvasták, azzal a szándékkal tették, hogy 
a felolvasott szöveget „aktualizálják”, hogy a hívőket élő kapcsolatba hozzák 
az ó- és újszövetségi szentírásban működő Isten hatalmas üdvözítő munká-
ival (mirabilia Dei).

A misztagógia arra a mély kapcsolatra irányítja figyelmünket, amely 
Isten írott „igéje” (a Szentírás) és Istennek az Ó- és Újszövetség lapjain be-
mutatott teremtő igéje között fennáll. A Szentírás első lapjától az utolsóig 
látjuk a bibliai szerzők hitének kifejeződését, miszerint Isten Igéje élő, ele-
ven, hatalommal teljes, hogy létrehívja, amit parancsol. A teremtés, ahogy 
a Szentírásban látjuk, az Ige munkája.92 Az első keresztények ezt az Igét 
Jézussal azonosították.93 Az apostoli igehirdetés úgy áll előttünk, mint az 

92 Lásd például: Zsolt 32,9; 148,5; Iz 55:10–11; 2Pét 3,5; Louis Bouyer, „The Word of God in Israel,” in 
The Meaning of Sacred Scripture (South Bend, Ind.: University of Notre Dame Press, 1958), 1–14; „The 
Word of God and the Berakah,” in Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer (Notre 
Dame, Ind.: University of Notre Dame, 1968), 29–49. Lucien Deiss, C.S.Sp., God’s Word and God’s 
People (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1974), xvii: „Isten Igéje mindenható és rendkívüli nagy 
hatékony erővel bír. Isten szól és a világ létrejön, parancsol és minden létrejön. Bárhova is küldi el 
szavát, általa felruházott erővel, hírnökként tevékenykedik és mindenhol ellenállhatatlanul teljesíti 
küldetését.”

93 Jn 1,1–3; Jel 19,13. „Az Ige” hatékonyságáról az Újszövetségben lásd: Craig A. Evans, Word and 
Glory: On the Exegetical and Theological Background of John’s Prologue Journal for the Study of the 
Old Testament Supplement Series 305 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993); „The Agent 
of the New Exodus: The Word of God,” in Pao, Acts and the Isaianic New Exodus, 147–180; Yun 
Lak Chung, „‘The Word of God’ in Luke-Acts: A Study in Lukan Theology” (Ph.D. diss., Emory 
University, 1995); Leo O’ Reilly, Word and Sign in the Acts of the Apostles: A Study in Lucan Theology 
Analecta Gregoriana, 243 (Rome: Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1987); Jerome Kodell, 
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„Ige szolgálata” (ApCsel 6,4). Az isteni Igének az apostoli egyház tapaszta-
latában olyan hatékony ereje volt, hogy szó szerint életre keltett halottakat 
(ApCsel 9,36–41).

A szentségi liturgia hagyományos egyházi értelmezése Isten Igéjének, 
mint „isteni beszédaktusnak” a performatív, vagyis a kimondással egy idő-
ben a cselekvést is megvalósító erejébe vetett hiten alapul.94 Szentségi mó-
don meghirdetve és a víz rituális megtisztító erejétől kísérve az Ige lehozza a 
Lelket az emberekre, Igen fiaivá és leányaivá teszi őket azáltal, hogy valóban 
részesíti őket életében, halálában és feltámadásában (Róm 6,3; Gal 4,6; 1Pét 
1,23).

Meghirdetve, ahogy az eucharisztikus liturgiában elő van írva, az Ige 
valóban részesít Krisztus egyetlen testében és vérében (1Kor 10,16–17). Az 
Ige a szentségi liturgiában folytatja a Szentírásban működő Ige munkáját. 
Ez a minta is a Szentírás lapjain található meg. A Szentírás értelmezése a 
keresztség (ApCsel 8,29–38) és az Eucharisztia (Lk 24,27–31) ünneplésére 
irányul. Az Újszövetség számos további szakaszt közöl, ahol a szentségeket 
„tipologikusan” értik, vagyis az Ószövetségben található események és for-
mák szerint (1Kor 10,1; 1Pét 3,20–21). Ez a húsvéti katekézis a szíve annak, 
amelyet az ókeresztény egyház írói misztagógiának hívtak.95

Szentírás-értelmezésünknek tiszteletben kell tartania az Újszövetség 
misztagógikus tartalmát. Az egzegéták ebben felidézhetik, hogy a Szentírás 
értelmezéséhez a szentségi liturgia kínálta az első értelmezési keretet. Egy 
mélyebb szinten azonban értékelniük kell a Biblia misztagógikus szándékát. 
Mindig tudatában kell lenniük annak, hogy az Ige, amit értelmeznek, egy 
írott szöveg, amit azzal a szándékkal őriztek meg, hogy a híveket bevezesse 
a szentségi liturgiába, ahol szövetségi kapcsolatba kerülnek az Istennel.96

„‘The Word of God Grew’: The Ecclesial Tendency of Λόγος in Acts 6:7; 12:24; 19:20,” Biblica 55 
(1974): 505–519.

94 Az isteni beszédaktusokról lásd: T. Ward, Word and Supplement: Speech Acts, Biblical Texts and the 
Sufficiency of Scripture (New York: Oxford University Press, 2002); R. S. Briggs, Words in Action: 
Speech Act Theory and Biblical Interpretation (Edinburgh: T&T Clark, 2001); Kevin Vanhoozer, 
„From Speech Acts to Scripture Acts: The Covenant Discourse and the Discourse of the Covenant,” 
in Craig Bartholomew, et. al., After Pentecost: Language and Biblical Interpretation (Grand Rapids, 
Mich.: Zondervan Press, 2001), 1–49.

95 Lásd általánosságban: Enrico Mazza, Mystagogy: A Theology of Liturgy in the Patristic Age (New 
York: Pueblo Publishing Co., 1989).

96 „A szentségek egész egyszerűen folytatásai az Ó- és Újszövetségben működő Isten cselekvé-
seinek az Egyház korában. Ez a Biblia és a liturgia közötti kapcsolat valódi jelentősége. A Biblia 
megszentelt történelem; a liturgia megszentelt történelem. […] [A szentségek] isteni cselekmé-
nyek, megfelelnek ennek a jellegzetes kornak az üdvösség történetében, az Egyház korának. […] 
A szentségi cselekmények ezért Krisztus szenvedésének és feltámadásának megszentelő megva-
lósulásai.” Jean Danielou, „The Sacraments and the History of Salvation,” 28,31. Továbbá: J.A. 
DiNoia  OP – Bernard Mulcahy OP, „The Authority of Scripture in Sacramental Theology: 

Egy liturgikus hermeneutika felé

Úgy hiszem, a Biblia múlt századi tudományos exegézisének természetes 
eredményeként készen állunk egy új hermeneutika kidolgozására. Ez a her-
meneutika tükrözi majd a Szentírás liturgikus értelmének alapvető, múlt 
századi felfedezését, amely a Szentírás és a liturgia formai és anyagi egysé-
gében nyilvánul meg. Ez a formai egység – a Szentírás a liturgiáért van, és a 
liturgiáról szól – szükségessé teszi a kanonikus szöveg új biblikus teológiai 
olvasatát, amelyet ebben a tanulmányban igyekeztem felvázolni. Amint lát-
tuk, ez az olvasat rendkívüli egyesítő, magyarázó és értelmező erőt képes 
felmutatni. Ezen túl bizonyos exegetikai követelményeket sugall – gondot 
fordítva az üdvrendre, tipológiára és misztagógiára –, amely szervesen ki-
emelkedik a Szentírás liturgikus olvasatából.

A kanonikus szöveg biblikus teológiai olvasatával együtt, amely meg-
világítja a Szentírás liturgikus pályaívét és teleológiáját, ezek az alapelvek 
egy olyan hermeneutikának az alappillérei, amely egyszerre irodalmi és 
történelmi, liturgikus és szakramentális. Reményeim szerint tanulmányom 
alátámasztotta, hogy ez a hermeneutika alkalmas a történelmi és irodalmi 
kutatások eredményeinek integrálására, továbbá tiszteletben tartja a hívő 
közösség Bibliának adott hagyományos jelentéseit, amelyben a Biblia to-
vábbra is forrása és kútfeje a hitnek és az istentiszteletnek.

Így előtűnik egy liturgikus hermeneutika. Ez az értelmezési mód-
szer felismeri a Biblia tartalmát és „misszióját” – misztagogikus célja a 
szakramentális liturgia által előmozdítja a hívők kommunióját Istennel, aki 
úgy döntött, hogy a Szentírásban feltárja magát. Ez a hermeneutika megra-
gadja a Krisztusban megtestesült, a Szentírásban sugalmazott és az egyház 
szakramentális liturgiájában meghirdetett isteni Ige mély egységét.

Sok munka van még hátra, de azt hiszem, a Szentírásnak ez az Egyház 
szívéből kiinduló értelmezése nagy lehetőséget biztosít a bibliatanulmá-
nyozás felvirágzásának. A Szentírás liturgikus olvasata során nem találunk 
feloldhatatlan feszültséget a betű és a lélek, a Szentírás irodalmi és történel-
mi elemzése, valamint vallásos és spirituális jelentésének hívő szemlélése 
között.

Some Methodological Observations,” Pro Ecclesia 10 (2001), 329–345, a 330. oldalon: „A szentségi 
üdvrend isteni rendelkezés, […] amellyel Isten Krisztus szenvedése, halála és feltámadása alapján 
kegyelmet közvetít. Ez egy isteni rendelkezés, amely […] felhasználja vagy felvonultatja a dolgok, 
cselekmények és szavak természetes jelentését az isteni ’vég’-hez, hogy fokozatosan közelebb vigyen 
bennünket a hármasegy Istenhez és közelebb vigyen bennünket egymáshoz a hármasegy Istenben.”
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Bevezetés1

Ez a tanulmány a 150 hárfával kísért énekről, vagyis zsoltárról, visszautal 
azokra az általános tudnivalókra és feltételezi azokat, amelyek bibliáink be-
vezetőiben rendszerint megtalálhatók (például a Jeruzsálemi Biblia kiadásá-
ban). Elszórtan, számos bevezető jellegű információ ebben a tanulmányban 
is felfedezhető. Az irodalmi műfajokat illetően elegendők más bevezetők 
leírásai. Csupán arra szorítkozunk, hogy erről felsorolást adjunk a függe-
lékben. Ennek során arra törekszünk, hogy minden egyes zsoltárt a zsoltár-
imádságok két alapvető megnyilvánulása, a panasz és a dicséret köré csopor-
tosuló kategóriák valamelyikébe soroljunk.

Szeretnénk megvitatni, hogy manapság melyek a zsoltárok teológiája 
művelésének legfőbb nehézségei. Louis Alonso Schökel és Cecilia Carniti 
bevezetőjükben helyesen mutatnak rá, hogy két témára kell figyelmet fordí-
tani: a „vallásos meggyőződésekre”, vagyis a teológiai témákra és az „érzel-
mekre”.2 Igyekszünk kiemelni mindkettő legfőbb vonásait azokon a lénye-

1 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Enzo Cortese: Una teologia dei salmi storica. Storia della 
fede e della preghiera d’Israele nel salterio, Liber Annuus 57 (2007) 29–81. Tanulmányomat Donato 
Baldi ferences atyának, a Studium Biblicum Franciscanum nagylelkű rektora emlékének ajánlom 
(1961–1962). Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

2 Luis Alonso Schökel – Cecilia Carniti: Salmos I. (Salmos 1–72). Traducción, introducciones y 
commentario, Editorial Verbo Divino, Estella, 1992, 67sköv.
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A görög zsoltároskönyv 
számozása

A héber zsoltároskönyv 
számozása

1–8 1–8

9 9 és 10

10–112 11–113

113 114 és 115

114 116,1–9

115 116,10–19

116–145 117–146

146 147,1–11

147 147,12–20

148–150 148–150

Az elkövetkezőkben bemutatjuk a zsoltároskönyvet a késői, öt könyvre ta-
golt felosztás szerint, amely a 41., 72., 89. és 106. zsoltár záró „doxológiáira” 
épül. A további fejezetekben pedig megvizsgáljuk a panaszzsoltárokat, a di-
csérő és hálaadó zsoltárokat, végül pedig az utolsó gyűjtemények és redak-
ciók zsoltárait.

1. A Zsoltárok könyvének bemutatása

1.1. Az első könyv: Zsolt 3–41

A második zsoltár  minden bizonnyal ősi, nem tűnik az első könyv részé-
nek, amint azt a felirat hiánya mutatja. Jogosan helyezték el bevezetésként 
azok, akik felosztották a király imáinak ősi gyűjteményét „Dávid 1”, „Dávid 
2” és „Dávid 3” gyűjteményekre. Más messiási zsoltárokhoz hasonlóan (89; 
110; 132; talán még 72) a gyűjtemény része volt, talán az azonos kategóriájú 
18. zsoltárhoz állt közel. Az első dávidi gyűjteményt manapság a következő-
képpen osztják fel: 

• Zsolt 3–14;
• 15–24;
• 25–34 és
• 35–41.7 

7 Frank-Lothar Hossfeld – Erich Zenger: Die Psalmen 51–100, Herder, Freiburg – Basel – Wien, 
2000, 12.

ges pontokon, ahol tárgyalásra kerülnek. Nehézséget jelent azonban teljes 
listát adni mindkettőről, hiszen különösen a zsoltárimádságban lehetetlen 
szétválasztani a vallásos meggyőződést az érzelmektől. Az említett kom-
mentárban az érzelmek listája amennyire terjedelmes, annyira eleve meg-
határozott.

Ma inkább az egyik és a másik kérdés történeti bemutatása okoz nehéz-
séget. Nem elég ugyanis összeállítani egy jegyzéket Izrael hitének témáiról 
vagy „hittételeiről”. Sokkal elfogadhatóbb Hans-Joachim Kraus eljárása,3 
aki a témákat diakronikus perspektívában és történeti szempontból tanul-
mányozta. Meg kell próbálnunk mindezt a zsoltárok egymáshoz kapcsoló-
dásai, szétágazásai és fejlődései alapján bemutatni, ahogy azok a zsoltáros-
könyvben vannak.

Mindezt ma különösen is nehezíti a zsoltárok keletkezési idejének meg-
határozása. Az uralkodó vélemény a zsoltárokat túl könnyedén helyezi 
a fogság utáni időszakra. Így viszont, a zsoltároskönyv története helyett, 
amely a kezdetektől és a királyság korától indul, csak késői redakciók teo-
lógiája lesz. Nem véletlen, és éppen ezért zavarba ejtő, hogy Klaus Seybold 
az 1986-ban megírt kiváló bevezetése után,4 amelyben a zsoltárok teológiája 
történetének értékes kísérletét találjuk,5 legutóbbi kommentárjának beveze-
tőjében teljesen felszámolja ezeket a kísérleteket.6

Érveink rámutatnak arra, hogy nem nyugodhatunk bele a helyzetbe, 
és igenis lehetséges megírni a zsoltárok történeti teológiáját. Bár nem lehet 
tökéletes a munka, mégis sokkal kielégítőbb és nem kevésbé biztos a késői 
redakciókra épülő mai teológiák eredményeiben, tekintettel arra, hogy még 
azok támogatói között is vannak nézetkülönbségek.

Felhívjuk a figyelmet a héber zsoltároskönyv és az olasz hivatalos bib-
liafordítás (CEI) eltérő számozására is: a 9–147. zsoltárok héber számozása 
mindig egy számmal nagyobb, mint a görög és a latin fordítások (a 115–116. 
zsoltárok esetén két számmal), valamint a liturgikus használat számozásá-
nál (zsolozsmáskönyv, misekönyv, szertartáskönyvek). A következő táblázat 
eligazít az eltérő számozás áttekintésében.

3 A zsoltárok teológiájával foglalkozó munkájában, amely németül először 1979-ben jelent meg, sor-
rendben a következő témákat tárgyalja: Isten, Izrael, Templom – kultusz, király, ellenségek, antro-
pológia. Az utolsó fejezet arról szól, hogy az Újszövetség miként használja a zsoltárokat.

4 Klaus Seybold: Die Psalmen. Eine Einführung, Kohlhammer, Stuttgart, 1991. Ebbe a gondolat-
menetbe illeszkedik William L. Holladay munkája is: The Psalms through three Thousand Years. 
A Prayerbook of a Cloud of Witnesses, Fortress Press, Minneapolis, 1993. Dicséretes, hogy rögtön lefor-
dították olasz nyelvre.

5 Leginkább Klaus Seybold: Die Psalmen. i. m., 108–128.
6 Klaus Seybold: Die Psalmen, Mohr Siebeck, Tübingen, 1996.
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amelyeknek további sajátosságaik vannak: ezeket a zsoltárokat két csoport-
ba oszthatjuk, mert két látszószögük, két különböző témájuk van.

1) A templom iránti szenvedélyes szeretet: (23,6); 24,3; (25,20); 26,8; 
27,6; 28,2; 29,9; (30,1; 31,21). Kezdetét veszi egy bevonulás (24), amely 
a templomban végződik (29).

2) Az imádkozó bűnére vonatkozó figyelem: (30,2sköv.); 31,11; 32,5; 
38,4–5.19; 39,2.12; 40,7.13; 41,6 és zárásképpen az 51. zsoltár.

A 24. és a 30. zsoltároknak bevezető szerepük van. Szerkesztői munka ered-
ménye a 24. és a teljes 25. zsoltár – amely az első dávidi gyűjtemény négy al-
fabetikus költeményéből a második – a gyűjteménybe kerülésükkor a ledāvīd 
feliratot kapták. A beavatkozásokkal a redakció két olyan zsoltárcsoportot 
egyesít, amelyek korábban külön álltak, ahogyan a látószögük és az eltérő 
téma is mutatja. Ugyanakkor mindkét csoport ősi, központi részében a ki-
rály zsoltárai álltak, amelyeket különböző ünnepségeken és kultuszi imád-
ságos alkalmakon használtak.

Az első dávidi gyűjteményen belüli felosztás tehát nem késői redaktorok 
munkája, hanem már a királyi imádságok ősi gyűjteményében kialakult. 
A gyűjtemény zsoltárai először részei voltak az ellenségek elleni panaszéne-
kek nagy csoportjának, aztán elkülönítették őket, majd elrendezték a 3–13. 
és 52–71* zsoltárcsoportokba. Itt vannak továbbá a király klasszikus és ős-
régi imái (Zsolt 15–22.23), amelyeket a királyi rítusok alatt kellett recitálni 
(24–29), és végül a bűnbánati szertartások imádságai (30–41.51), amelyek 
szintén királyi imák.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az összes jelzett zsoltárcsoport 
fogság előtti. A fogság előtti nagy gyűjtemény egyes csoportjaiba vagy része-
ibe először a királyért végzett imák vagy az ő tragikus sorsa feletti elmélke-
dések kerültek. Ezt ledāvīd feliratuk jól magyarázza.

Végül a későbbi redakcióknak tulajdoníthatók a további módosítások és 
főleg a négy alfabetikus zsoltár beillesztése (9/10; 25; 34; 37), melyeket har-
monikusan rendeztek el az egész zsoltároskönyvben. Az első könyvben ép-
pen úgy, mint a többi négy könyvben, illetve a 111., 112., 119. és a 145. zsoltárt 
az ötödik könyvben helyezték el. Ezekkel kapcsolták össze a végső szerkesz-
tők a gyűjtemény egészét.

Ugyanakkor, még ha néhol úgy is tűnik, hogy a javasolt felosztás irodalmi 
adatokra épül, az is a késői datálás feltételezéséből indul ki. Sokan elfogad-
ják, hogy a második dávidi korpusz (51–71) Koré (42–49) és Ászáf (73–83) 
gyűjteményeivel együtt része volt az úgynevezett elohista zsoltároskönyv-
nek a fogság alatt (42–83; azért viseli ezt a nevet, mivel szívesebben használ-
ja az ’ělōhîm, mintsem a JHWH istennevet). Az ide tartozó 51,20–21 és a 69,36 
verssorok tanúsítják, hogy Jeruzsálemet még nem építették újjá.8

Ugyanakkor a mai exegézis szinte teljes egészében fogság utáninak tart-
ja az első dávidi gyűjteményt. Ezzel szemben nem csupán azt kell elismer-
nünk, hogy a második dávidi korpusz lényegében fogság előtti, hanem az 
első dávidi gyűjteményt is – noha meg kell hagyni, hogy további szerkeszté-
seken esett át, amelyekről a második szövegcsoport lemaradt – lényegében 
fogság előttinek kell tartanunk. Kezdetben mindkét gyűjtemény főként ősi 
zsoltárokat tartalmazott. Az első dávidi gyűjtemény további redakciói nem 
létrehozták a gyűjteményt és annak kezdetleges felosztását, hanem csupán 
módosították. Mi a megvizsgált irodalmi jelenségeket értelmezzük, figye-
lembe véve a gyűjtemény kezdeti, fogság előtti állapotát.

A második dávidi gyűjtemény elején álló 53. zsoltárral párhuzamos 14. 
zsoltár már jóval a feltételezett késői, fogság előtti redakciót megelőző fel-
osztást jelzi. A rákövetkező 15. zsoltár erkölcsi témájával egy további jele az 
előbbi zsoltár 3–14. zsoltároktól való leválasztásnak, amely azonban már a 
fogság előtti gyűjteményben jelen volt. A zsoltár talán a fogság előtt kelet-
kezett és került oda. Másrészt az ősi 24. zsoltár is – amelynek még nem volt 
morális témája, de aztán a 15. zsoltár hatására mégis lett – rendkívül ősi zsol-
tár. Ha tehát el is ismerjük, hogy a kiegészítés a 24. zsoltárban fogság utáni, 
akkor tagadhatjuk annak lehetőségét, hogy a gyűjteménynek már korábban 
is megvolt ez a struktúrája. A 25–34. és a 35–41. zsoltárok közötti elhatárolás 
is vitatható. Amennyiben azon alapul, hogy a 25. és a 34. zsoltárok alfabeti-
kus költemények, nem szabad elfelejtenünk, hogy a 37. zsoltár is az. A struk-
túrát nem csupán stílus alapján kell keresni, hanem tartalom alapján is, és 
nem csupán a későbbi redakciók tartalma alapján.

Megjegyezzük, hogy amíg a 3–14. zsoltárok panaszai szinte a második 
dávidi gyűjtemény egészében folytatódnak, addig a 15–22. zsoltárok más jel-
lemzőkkel bírnak: ezek a király imádságainak ősi és klasszikus, központi ré-
szét alkotják (Zsolt 18; 20–21; 22, a király haláláról és feltámadásáról). A 24. 
zsoltártól a 41. zsoltárig viszont két egymásba fonódó blokkot találunk, 

8 Matthias Millard: Die Komposition des Psalters. Ein formgeschichtlicher Ansatz, Mohr Siebeck, 
Tübingen, 1994, 179sköv.
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Eredetileg a gyűjtemény az 53–64. zsoltárokból állt (ahogy korábban megje-
gyeztük: a 14. zsoltár ugyanaz, mint az 53.). Figyelemre méltó, hogy a Zsolt 
65sköv. görög címe nem „dávidi”, hanem Jeremiásnak, Ezekielnek tulajdo-
nítják, „amikor el kellett indulni”!

A 65–68. zsoltárok már nem egyéni panaszénekek, hanem közösségi 
himnuszok (a középen elhelyezkedőknek nincs feliratuk). Az utolsó, vagyis 
a 69. és a rákövetkező zsoltárok ismét egyéni panaszénekek, és mintha az 
első dávidi gyűjtemény utolsó részét folytatnák. Valóban: a 70. zsoltár meg-
felel a Zsolt 40,14–18 verseknek. Ami a 71. zsoltárt, az idős király imádsá-
gát illeti, a harmadik dávidi gyűjtemény (Zsolt 138–145*) kezdetének tűnik, 
amely lényegében az öregség királyi imáit tartalmazza.

Az utolsó zsoltárokat, amelyeket (a király ellenségei ellen mondott) 
egyéni panaszénekek csoportjához fűztek, legalább az elohista zsoltáros-
könyv kompozíciójának idejére kell helyeznünk, mivel azok is az ’ělōhîm is-
tennevet használják, míg az első könyv és később a 84. zsoltártól kezdve az 
„Úr” szót használják, amely általában a héber JHWH (és olykor az ’ādōnāy) 
megszólítás fordítása.

1.3. A harmadik könyv: Zsolt 73–89

A harmadik könyvet főleg Ászáf zsoltárai alkotják (Zsolt 73–83), amelyekhez 
hozzátartozik még az 50. zsoltár is. Velük zárul az elohista zsoltároskönyv. 
A fennmaradó zsoltárok nagy része Koréé (Zsolt 84–85; 87–88). Közülük az 
utolsó zsoltárt (88) még Hémánnak is tulajdonítják és a pesszimizmusa mi-
att is párt alkot a 89. zsoltárral, Étán költeményével, amelyik a legsötétebb 
az egész zsoltároskönyvben. Olyan pesszimizmus ez, amely szépen elvezet a 
89. zsoltár a királyság bukásáról szóló messiási panaszához.

Ászáf gyűjteményében található a zsoltároskönyv közösségi panasza-
inak nagyobb része Izrael szomorú sorsán való egyéni, hasonló reflexiók. 
Ezeket nem szabad összekeverni más bűnbánati rítusokkal (Zsolt 78; 105), 
ahol inkább bűnvallás történik, de a dávidi zsoltároskönyv egyéni panaszai-
val sem, ahol a király panaszkodik ellenségei vagy más miatt. Vannak ugyan 
még reflexiók Izrael szomorú sorsáról a felmenetel zsoltárai közt (120–134) 
a 123–124. és a 129. zsoltárokban, de ezek az imádságok nem közvetlenül 
Istenhez fordulnak. Koré zsoltárai közt csak néhányban találunk hasonlót 
(44; 85).

1.2. A második könyv: Zsolt 42–72

A jelenlegi ötkönyves felosztás előtt a már említett „elohista zsoltároskönyv” 
volt a templom hivatalos imakönyve (Zsolt 42–83), amely fogság alatt ösz-
szegyűjtött zsoltárokból állt, és onnan kapta nevét, hogy főleg az ’ělōhîm is-
tennevet használja. A könyvben az „Isten” név használata a „JHWH” helyett 
igen beszédes, ha az anyanyelvű fordításokban összehasonlítjuk a szinte 
azonos 14. és 53. zsoltárokat. A Psaltérium jelenlegi második könyvét fogság 
utáni szerkesztők állították össze, amikor leválasztották a gyűjteményről 
annak utolsó részét, Ászáf zsoltárait. Így keletkezett a második könyv, míg 
a korábbi elohista zsoltároskönyvet három gyűjtemény: Koré (42–49), Dávid 
második (51–71, és a 72. zsoltár Salamontól, ahol figyelemre méltó a befe-
jezés a doxológia után: „Itt végződnek Dávidnak az imádságai”), valamint 
Ászáf gyűjteménye (50 és 73–83) alapján állították össze. Meg kell tehát ír-
nunk a Psaltérium ötkönyves, fogság utáni felosztását megelőző szakaszai-
nak történetét.

Koré gyűjteményének központi része és legfőbb jellemzője a Sion-
zsoltárok: 46sköv. (a 47. zsoltár az ide kapcsolódó Isten királyságát ünnepli). 
A 46. zsoltár ősi gyöngyszem beékelődik a záró 49. bölcsességi zsoltár és egy 
másfajta kezdőcsoport közé. Ez a csoport ősi és északi eredetű imádságok-
ból áll (42; 43? és 45), illetve a 44. zsoltár közösségi panaszénekéből, amely 
ősi, s talán szintén északi eredetű, és később arra a keserves helyzetre alkal-
mazták, amely Jeruzsálemben veszi kezdetét és a babiloni fogságig vezet. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a 84–85. és a 87–88. is Koré zsoltárai, amelyek 
most az elohista zsoltároskönyv függelékében vannak (42–83), feltételezhet-
nénk egy eredeti gyűjteményt is, amelynek ragyogó záradéka és visszhangja 
volt Sion témája gyöngyszemének, amit aztán ismeretlen okokból eltávolí-
tottak onnan.

Koré és a második gyűjtemény, valamint a második dávidi gyűjtemény 
és Ászáf zsoltárcsoportjának határára kerültek 49. és a 73. bölcsességi zsol-
tárok, amelyek az elohista zsoltároskönyv idején már elkészült bölcsességi 
jellegű redakció jelei, amelyet aztán később kiegészítettek a már említett, 
az első és az ötödik könyvben található nyolc alfabetikus zsoltár beilleszté-
sével.

A második dávidi gyűjteményről már említettük, hogy lényegében foly-
tatja a 3–14. zsoltárok témáját (a király ellenségei). A folytatást az is jelzi, 
hogy az 53. zsoltár megegyezik a 14. zsoltárral. Az elohista zsoltároskönyv 
szerkesztői a király vétkeiről szóló 51. zsoltárt az ászáfi 50. zsoltár után he-
lyezték el – amely valószínűleg az első dávidi gyűjtemény utolsó csoport-
ját zárta le –, valamint az 52. zsoltárt a gyűjtemény bevezetésének szánták. 
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Az egyértelműen jeruzsálemi eredetű 79. zsoltár kivételével Ászáf zsol-
tárai lényegében északról származnak,9 tehát ősibbek. A 73–89. zsoltárok 
azonban erőteljes déli szerkesztésen estek át, amikkel most nem tudunk 
foglalkozni.

Ászáf énekeseinek csoportját már jól ismerték Nehemiás idején (Neh 
12,46), Kr. e. 450 körül, ha csak nem akarunk hitelt adni a Krónikásnak, aki 
Dávid idejére vezeti őket vissza. Így elismerhetjük, hogy a gyűjtemény ke-
letkezési idejének és az ászáfita redakciónak az alsó határa a fogság kora, 
amikor az elohista zsoltároskönyv kialakult.

Ezek a panaszok hivatalos imádságokká lettek, amelyeket a templom-
ban gyakran használtak rögtön a fogság után. Mindenesetre ősi formájuk-
ban ezek az északi zsoltárok valószínűleg már a fogság előtt Jeruzsálembe 
jutottak.

A panaszénekeket most a 73., a bölcsességi zsoltárok közül a második 
zsoltár vezeti be, amiket láttunk, hogy a három, elohista zsoltáros által ösz-
szeállított gyűjtemény hátárán állnak. Ászáf zsoltáraiban szívesen hivat-
koznak az ősi Izrael hagyományaira – főleg a szövetségre és a kivonulásra 
–, amelyek alapján hivatkoznak az isteni ítéletre, amelyre a fogságból visz-
szatértek a felújított templomban jobban várakoztak, mint valaha. Az ítélet 
részletes, főleg Jeruzsálem legújabb lerombolásáról szóló késői panaszban 
(79), amely a gyűjtemény közepén áll. Néhány zsoltárban egyértelműen 
kivehető az ősi rítus, amellyel megünnepelték a szövetséget a nép részéről 
való elköteleződéssel, és jól látható a még mindig uralkodó ellenségek elleni 
isteni ítélet kérése is. Az ősi imádságokat a fogság után rögtön használták.

A következő zsoltárok (84–88*; utóbbi egyben Hémáné is) mintha az 
elohista zsoltároskönyv egyfajta függelékei lennének, amelyek Koré zsoltá-
raiból állnak, és amiket érhető okokból eltávolítottak az előző gyűjtemény-
ből (42–49). Imádkoznak a királyért (84), Júda és Jeruzsálem politikai új-
jáépüléséért (85; 87), amely zavarta az uralkodókat, és ezért nem válhatott 
hivatalos imádsággá. Még az utolsó zsoltár és annak messiási reménysége 
is gyanút keltettek. Még a 86. dávidi zsoltár „egyvelegét” is, amelyről úgy 
tűnik, hogy függ a késői 25. zsoltártól és nagyon közel áll a 103. zsoltárhoz, 
később fűzték hozzá, hogy elevenen tartsák és módosítsák a függelék titok-
zatos messiási reménységét és ellensúlyozzák a következő két zsoltár pesz-
szimizmusát.

9 Harry P. Nasuti: Tradition History and the Psalms of Asaph, SBL, Atlanta, 1988.

1.4. A negyedik könyv: Zsolt 90–106 (–107)

Az, hogy a zsoltároskönyvnek új szakasza kezdődik, azt nem csak a 89,53 
(késői) doxológiája árulja el, erről beszél a következő, „Mózes zsoltárának” 
felirata is. A felirat egyértelműen szeretné összekapcsolni a következő zsol-
tárokat, főleg a könyv utolsó zsoltárait, amelyek ugyanerről az alakról be-
szélnek. Mózes neve ugyanis visszatér a 99,6; a 103,7; a 105,26 és a 106,16.23.32 
versekben, máshol csak a 77,21-ben.

A legmeglepőbb azonban a 90. zsoltár kapcsolódása a 102–103. zsoltá-
rokhoz. Ez a három zsoltár különböző módon dolgozza fel az emberi élet 
kérészszerű törékenységének gondolatát. Főleg a fű metaforáját használják. 
A gondolat és a metafora Deutero-Izajástól származik (Iz 40,6sköv.), a refle-
xiók és az imádságok fogságbeli környezetéről árulkodnak, ahol a zsoltárok 
keletkeztek. Jellegzetességük, hogy a bűnről való szokásos beszédet (95; 103; 
103) összekapcsolják ezzel a fontos árnyalattal az emberi törékenységről. Ez 
a szemlélet nagyban eltér attól, ahogy az első dávidi gyűjtemény vége szem-
léli a (király) bűn(é)t. Ez a negatív antropológiai szemlélet a fogság szinte 
kétségbeesett fájdalmából születik meg, amelyen felül kell kerekedni a berît 
új fogalmával. A Zsolt 103,18-ban még egy tiszteletben tartandó szövetség 
szerepel, ahogy Ászáf gyűjteményében, de a pátriárkáknak tett ígéretté válik 
(105,8.10; 106,45): a papi törvénykönyv szellemében meghaladja a Szináj-
hegyi szövetség bukásáról szóló deuteronomista szövegegységet az egyolda-
lú szövetség gondolatával, amelyet Isten kötött és ezért biztos. A negyedik 
zsoltároskönyvben megjelenik a berît harmadik jelentése is: a dávidi ígéretek, 
amelyről az előző zsoltár megemlékezett (89,4.29.35.40).

Gyűjteményünk főleg a JHWH-király zsoltárokat tartalmazza (93; 96–
99), amelyek részben rendkívül ősiek, mint például a királyeszme kiegészítő 
elemei (a Sion és a dávidi király témáival). Ezeket most átdolgozták és új 
gondolatokkal ismétlik meg, amelyeket Deutero-Izajástól kölcsönöztek: ez-
zel a prófétával ugyanis az üdvösség egyetemessége és a monoteizmus egy 
magasabb szemléletet ér el.

Meglehetősen vitathatatlan, hogy a JHWH-király zsoltároknak volt egy 
ősi, gyűjteményünk előtti magja, ezt a végén, a dicsérő zsoltárok kapcsán is 
megerősítjük, hiszen ide kell őket is sorolnunk. A 93. zsoltártól eltekintve, 
amely talán a redaktorok helyeztek előbbre, ezek mind együttvéve dicsérő 
zsoltárok. Ám azzal a kijelentéssel, hogy JHWH király, máshol is találkoz-
tunk a Zsoltárok könyvében (5,3; 10,16; 24,7–8; 29,10; 44,5; 47,3.8–9; 48,3; 
68,25; 74,12; 84,4; 89,19sköv; 145,1; 149,2), nem számítva más hasonló igéket 
és kifejezéseket.
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Az exegézis történetében azonban (és a mai megközelítés szerint is) úgy 
tartották ezeknek a zsoltároknak a tematikájáról, hogy a fogságban szület-
tek Deutero-Izajás hatására (lásd az Iz 42,10sköv. verseket és a 96. zsoltárt). 
Az őket megelőző 95. zsoltár egyértelmű reflexiója annak, hogyan kell felké-
szülni a fogságból való visszatérésre. Rögtön utána a 100. zsoltár jelzi, hogy 
egy szakasz véget ért és kezdődik egy másik. A negyedik könyv zsoltárainak 
csoportjában már ritkák a zsoltárfeliratok, és olykor a redaktorok szándé-
kát fejezik ki, akik szerettek volna egy heti rendszerességgel ismételt zsoltá-
rokból álló imakönyvet. Az ismétlődéseket éppen a feliratok jelzik, főleg a 
Septuagintában. Jól látszanak a Zsolt 92–93 feliratai (előbbié a héberben is) 
és a záró felhívások a közös dicséretre a 103. zsoltár végétől kezdve. Ezek a 
felhívások alkotják a szerkesztői keretét az utolsó két történelmi zsoltárnak 
is, amelyek egyben az alleluja-zsoltárok első megjelenései is.

Túl a JHWH-király zsoltárok ősi magján, ezek a zsoltárok vagy jó részük 
mintha a dávidi király imáinak ősi gyűjteményéből származnának, ahogyan 
azt a „Dávidé” cím is tanúsítja a görög szövegváltozatban, főleg a 90. zsoltár 
esetén (= 91), amely messiásinak tűnik, illetve az összes többinél: 95–98 (= 
96–99).

Ebbe a bemutatott nagyobb gyűjteménybe illesztették aztán a 94. zsol-
tárt a klasszikus bölcsességi kérdésfelvetéssel – itt egészen egyértelmű, hogy 
Nehemiás korában. Ha azzal a másik kettővel vesszük figyelembe, amelyek 
elválasztják az elohista zsoltároskönyv másik három gyűjteményét (49; 73), 
valamint az első és az utolsó könyv négy alfabetikus zsoltárával (9/10; 25; 34; 
37; és 111; 112; 119; 145), akkor teljes szépségében bontakozik ki a bölcsességi 
és a törvényközpontú redakció, amelyen keresztül a teljes zsoltároskönyv fo-
lyamatosan kapcsolódik egymáshoz.

1.5. Az ötödik könyv: Zsolt 107–150

Az ötödik könyv legalapvetőbb gyűjteményei:

• a húsvéti Hallél-zsoltárok (általában úgy tartják, hogy a 113–118. 
zsoltárok tartoznak ide),

• a felmenetel énekei (120–134),Dávid harmadik gyűjteménye (138–
145),

• valamint a záró Hallél-zsoltárok (146–150). 

Az egyik, illetve a másik gyűjtemény közé három dávidi zsoltárt illesztet-
tek (108sköv.), továbbá a leghosszabb, 119. zsoltárt, a nagy-Hallélt (135–136), 
amelyet összekapcsoltak a (Babilon folyóiról szóló) 137. zsoltárral.

A 11QPsa qumráni tekercs tanúsága szerint,10 amely részben vagy egész-
ben más sorrendben hozza az utolsó ötven zsoltárt (csak a húsvéti Hallél, 
a 106sköv. és a 110sköv. zsoltárok hiányoznak), felismerhetjük, hogy a 
maszoréta és az ősi szövegváltozatokban a sorrendet – eltekintve ősiségük-
től – meglehetősen későn állították össze. Ez azonban nem indokolja az 
összes zsoltárok kompozíciójára vonatozó rendkívül késői datálást, kezdve 
Kr. e. 100-tól és utána. A zsoltároskönyv utolsó könyvéről úgy tűnik, hogy 
inkább azoknak a gyűjteményeknek egyfajta függeléke, amelyek nem voltak 
a hivatalos zsoltároskönyv részei a fogságot követő első időszakban, mert 
külön használták azokat, konkrét körülmények között vagy kategóriák, 
csoportok alapján. Mivel az ötödik könyv négy alfabetikus zsoltára (111; 112; 
119; 145) megfelel az első dávidi gyűjtemény négy alfabetikus zsoltárának 
(9/10; 25; 34; 37), bölcsességi redakció nyomát mutatják, amelyet Ezdrásnak 
tulajdonítunk. Így arra a következtetésre kellene jutnunk, hogy a hivatalos 
gyűjtemény a Kr. e. 4. század elején keletkezett (szerintünk Ezdrás jóval 
Nehemiás után érkezik, Kr. e. 390-ben).

Másrészt eltekintve néhány zsoltár áthelyezéstől, a qumráni dokumen-
tumban ezeknek a költeményeknek a sorrendje nem is annyira tér el a hi-
vatalos sorrendtől, ahogy sokan képzelik. Szinte az összes zarándokzsol-
tár együtt van, és így van ez a harmadik dávidi gyűjtemény zsoltáraival is, 
bár eltérő, belső rendben. A végső Hallél-zsoltárokat előrevételezik a Zsolt 
146sköv., vagyis pontosan azok, amelyeket a LXX Aggeusnak és Zakariásnak 
tulajdonít. Teljesen hiányzik a húsvéti Hallél a 108-as és a 110sköv. zsoltárok. 
Ha azonban a 108. zsoltár a 60. és a 57. zsoltárok szakaszaiból épül fel, azt 
mondhatjuk, hogy csak egy szerkesztői duplum, elhamarkodott lenne azt 
állítani, hogy a híres 110. zsoltár ilyen késői! Végeredményben: még azok is, 
akik Ezdrás redakcióját követően elismerik a módosulásokat és a bizony-
talanságokat a zsoltárok sorrendjében, el kell ismerniük, hogy a gyűjtemé-
nyeknek már akkor volt egy bizonyos állaga. Már akkor felruházták őket 
a Dávidnak ígért utódnak, a messiáskirálynak valamiféle várakozásával, 
és az ilyen kezdeti messiási eszme a fogság után éppen az ősi zsoltároknak 
köszönhetően, amelyeket továbbra is énekeltek a templomban, fejlődött és 
módosult.

10 Enzo Cortese: Sulle redazioni finali del salterio, RB 106 (1999/1) 66–100, 98.
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1.6. Szerkesztői állomások

A zsoltárok felirataiból (Dávidé, Koréé, Ászáfé, Hallél, zarándokénekek), 
valamint abból, amit az elohista és a JHWH-király zsoltárok gyűjteménye 
kapcsán megfigyeltünk, azt mondhatjuk, hogy a zsoltároskönyv kialakulá-
sának története igencsak összetett, és csak végső redakcióról tudunk kor-
látozottan beszélni. Egy és alighanem legalább két korábbi szakasza volt a 
végső szerkesztésnek:

• egy bölcsességi (Zsolt 49; 13; 94)
• és egy törvényközpontú redakció (9/10; 25; 34; 37; és 111; 112; 119; 145).

Az ősi, első dávidi gyűjteményen belül több állomást láttunk. Kiemeltünk 
néhány szerkesztői összefonódást és kapcsolódást (Zsolt 14 = 53; 108 = 60 + 
57). Még ha nem is tudjuk meghatározni ezeket az állomásokat, bizonyosak 
vagyunk abban, hogy nem csak egyetlen végső redakcióról kell beszélnünk, 
ahogy azt a New Literary Criticism szeretné, amely nem merészkedik az exe-
gézisben a végső szövegen túlra, és nem hajlandó elindulni a szöveg formá-
lódásának korábbi állomásai felé. Vagy, ahogy egyesek megelégszenek azzal, 
hogy úgynevezett kánoni exegézist végezzenek, vagy ahogy azt a struktura-
lizmus megköveteli. Ezek az iskolák kitaláltak egy elillanó késői redakciót, 
és ennek tulajdonítják a zsoltároskönyv nagy részét. Ennek következtében 
a teológiája egyszerűsödik, torzul és állomásaiban elhomályosul. Még ha 
ezekről hipotéziseket is állítanak fel, az mind fogság utáni.

A zsoltároskönyv aktuális teológiáinak egyik gyanús megközelítése az a 
tézis, hogy az első könyvekben a panasz, míg az utolsó két könyvben a di-
cséretnek van egy crescendoja, amit a végső makroredakció munkájaként ér-
telmeznek, mintha Izrael a száműzetés előtt csak panaszkodni tudott volna. 
Közben az a tényező, amely jelentősen megnöveli a dicséret százalékarányát 
a végén, nagyrészt azoknak az Allelujáknak köszönhető, amiket későn illesz-
tettek az allelujás zsoltárok három csoportjának elejére és végére, és nem is 
állnak mindig kapcsolatban a zsoltár tartalmával. Ezeknek a gyűjtemények 
megvan a saját ősi története, végül azonban annak az ősi zsoltároskönyv füg-
gelékébe kerültek, amelyet az ötödik könyv alkot. Azt, hogy Izrael kezdet-
től fogva dicsérte az Urat, mutatják a himnuszok. Közülük a JHWH-király 
zsoltárok azok, amelyek részben nagyon régiek. Ezzel nem akarjuk tagadni, 
hogy a zsoltároskönyv kialakulásának gondviselésszerű története nem mutat 
egy csodálatos irányulást a dicsérő imádság felé.

A szinte általánosnak mondható zavar másik forrása éppen az isteni 
királyság témája, amelyet azért tekintenek későinek, mert főleg a negye-

dik könyvben szerepel és első pillantásra párhuzamos Deutero-Izajással. 
A kérdéssel a maga idejében foglalkozunk, de már most látjuk, hová vezet a 
végső makroredakció irányzata, amely a negyedik és az ötödik könyveket a 
Fortschreibung-modell felé vezette. Úgy tartják, hogy ez a két utolsó könyv egy-
szerűen a zsoltároskönyv első három könyvének késői, irodalmi fejleménye, 
továbbírása.11 A Zsolt 2–89-ben kifejtett korábbi messiási eszme helyére a 
fogság után legalább három egymást követő szakasz lép, amelyben az isteni 
királyság szakasza az utolsó két könyvben szerepel. Erre a Kr. e. 3. századtól 
került sor.12 Azt a tézist, hogy az isteni királyság a monarchikus uralom után 
következik az utolsó két könyvben, amikor a királyság intézménye letűnik, 
vagyis a fogságot követően, azt már sokan és régóta támogatták. Másrészt 
mindig azt állították (tévesen), hogy a messiási eszme csak a fogság után 
születik. De sikerült, Isten tudja, hogyan, megmenteni ennek a gondolatnak 
a jelenlétét ezekben a zsoltárokban is, elvégre az utolsó könyvben is vannak 
messiási zsoltárok (legalább a 110. és a 132.)! Most azonban van, aki követ-
kezetesebben úgy gondolja, hogy a messiási eszme a zsoltároskönyv végé-
ről eltűnt. A modern exegézisben senkit nem zavarnak ezek az állítások! 
Továbbra is gondolhatjuk azt, hogy a messiási eszme fogság utáni, mivel 
az első három könyv makroredakcióját Kr. e. 300 körüli időpontra helyez-
tük. Azonban senki sem kérdezi meg, hogy vajon a fogság után továbbra is 
használták-e a kultuszban a királyi zsoltárokat. Sőt, a zsoltároskönyv utolsó 
könyveinek tisztán irodalmi fejlődésére vonatkozó hipotézis nem veszi szá-
mításba azt a gondolatot, hogy a könyvet használták a templomban!

A zsoltároskönyv új teológiáiról szóló részt talán a végére kellett volna 
tenni, de célszerű megelőlegezni itt, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a 
manapság rendkívül gyakori hibákra, amelyek annak köszönhetők, hogy a 
végleges redakcióra túlságosan is nagy hangsúlyt helyeznek és elhanyagol-
ják a zsoltároskönyv formálódása korábbi szakaszainak jelentőségét. Mi is 
beszélünk korai és késői redakciókról, de a zsoltárok diakronikus teológi-
áját szeretnénk megírni. A későbbi redakciók számunkra inkább az össze-
állításokban és az áthelyezésekben érhetők utol, néhány új zsoltárkompo-
zícióval és kisebb változtatásokkal az ősi szövegen. Az általunk képviselt 
diakronizmus nem csupán az egymást követő redakciók diakróniája a Kr. e. 

11 Ennek az irányzatnak a rendszeresebb és legutóbbi kifejtését lásd Martin Leuenberger: 
Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter. Untersuchungen zu Komposition und Redaktion der 
theokratischen Bücher IV-V im Psalter, Theologischer Verlag, Zürich, 2004.

12 Elég egy pillantást vetnünk Martin Leuenberger: Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter, 
i. m., 387–388; a datálás a 366. lábjegyzetben található.
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3. századtól kezdve, hanem az ősi imádságok és gyűjtemények diakróniája, 
amelynek története a királyság kezdeteinél indul.

Természetesen a zsoltárokat ma már nem lehet az egyes zsoltároknak 
és azok irodalmi műfajának tanulmányozására korlátozni. Ez a Hermann 
Gunkeltől indult megközelítés nagyon gyakori volt a múltban. Ma inkább 
a zsoltároskönyv kialakulásának történetét próbálják megérteni, túltekint-
ve azon az ötkönyves felosztáson, amelyről kimutattuk, hogy megelőzi 
a Krónikák könyvét, Kr. e. 350 előttről származik, szemben az uralkodó 
nézettel. Csakugyan, az 1Krón 16,34 idézi a 106. zsoltár befejezését már a 
doxológiával együtt, amely a negyedik könyvet zárja.13

Meg kell próbálnunk az öt könyvtől visszamenni a korábbi gyűjtemé-
nyekig, amelyek közül néhányat már meg is neveztünk, amikor bemutattuk 
azokat, illetve fel kell fedeznünk azok redakcióit és teológiáit. Meglehet, 
hogy a módszerek, amelyeket visszautasítunk, ugyancsak Gunkel műfaji 
vizsgálódására való reakcióként születtek. Ez valójában túlságosan messze 
vezetett, mert az ókori Közel-Kelet imáinak párhuzamos műfajai már a Kr. e. 
második évezredben jelen voltak. Ma azonban a zsoltároskönyv „transzver-
zális-” és a „makro-” redakció irányával átestünk a ló túloldalára. Korábban 
a zsoltárok nagyon ősieknek tűntek, most pedig túlságosan újaknak tűnnek.

1.7. Stílus

A zsoltárok stílusáról, nyelvezetéről és irodalmi műfajukról hasznos lehet 
néhány információ, hogy megfelelő szemléletet kapjunk a zsoltároskönyv 
ősiségéről, kialakulásának történetéről és teológiájáról. Az irodalmi műfa-
jokhoz lásd a bibliáinknak a Zsoltárok könyvéhez írt bevezetéseit (például 
a Jeruzsálemi Biblia kiadásában). Ez hasznos lesz a tanulmány következő két 
részéhez is.

Az első említésre méltó stilisztikai probléma az igeragozás és a beszéd 
címzésének gyakori váltakozása. A jelenség általában jobban megmagya-
rázza, hogy kiről is van szó. Hozzánk hasonlóan elismeri, hogy a szöveg 
liturgikus imádság volt, amelyet olykor több személy énekelt és más-más 
személyekhez fordult: a kántorról vagy a kórusról van szó, és a királyhoz, 
Istenhez, vagy a jelenlévőkhöz szól. Aki szerint a zsoltárokat csak egyéni 
olvasásra állították össze, az képtelen megérteni a jelenséget. A címzés né-
hány változásához fontos hozzáfűznünk pontos magyarázatot: tiszteletben 
tartják annak tekintélyét, akihez fordulnak (Istenét), ám a tegezés gyakran 

13 Vö. Enzo Cortese: E se il Salmo 73 lo recitano i poveri?, RivBib 43 (1995/1–2) 55–76.

átvált egyes szám harmadik személyre: „az én Uram” (lásd például József 
történetében azt a beszédet, amelyet Júda Józsefhez intéz a felismerés előtt: 
Ter 44,14sköv.).

Vannak más stilisztikai sajátosságok is, amelyekkel érdemes lenne fog-
lalkozni, de csupán az általános bevezetőkre hivatkozunk (akár a Jeruzsálemi 
Biblia kiadására). Itt most elég utalnunk a parallelizmus alakzatára (szino-
nim, szintetikus és antitetikus parallelizmusra), mert a ritmus és a verselés 
hangsúlyai feltételezik a héber nyelv ismeretét, ha meg akarjuk érteni azo-
kat. A parallelizmust viszont könnyedén felismerhetjük, ha összevetjük eze-
ket az imádságokat a prózában megjelenő (és parallelizmus nélküli) imád-
ságokkal a 2Sám 7 vagy az 1Kir 8 részekben.

A zsoltárok költői nyelvéhez és főleg stiláris párhuzamaihoz az utóbbi 
ötven évben szakemberek által felfedezett és tanulmányozott ugariti köl-
tészet áll a legközelebb. (Ugarit kánaáni város volt Libanon északi partján, 
amelyet Kr. e. 1150-ben romboltak le.) Ezeknek a tanulmányoknak az úttörői 
között különös tiszteletet érdemel Mitchell Dahood, akinek kommentárja 
az 1970-es évek végén jelent meg. Ha ezeknek az úttörőknek fel is róható, 
hogy eltúlozták a párhuzamokat vagy olykor kissé különös értelmezéssel 
álltak elő, de a zsoltároskönyvet lényegében a királyságot megelőző időszak-
ra datálták, és el kell ismernünk, hogy a zsoltárokat a megfelelő, kánaáni és 
fogság előtti környezetbe helyezték el.14

A zsoltárok fogság utáni kompozíciója stilisztikai okokból sem tartható 
fenn, az archaikus héber nyelvük miatt. Ez szinte érthetetlen volt a késői 
időszakban, amikor a nép arámi nyelven beszélt. A zsoltárok nem fogság 
utáni irodalmi költemények, amelyeket íróasztal mellett fogalmaztak meg. 
A zsoltárok a templom hivatalos imádságai, amit mindenkinek értenie kel-
lett. A fogság utáni liturgia csak akkor tűrte el őket, ha régiek, mint nálunk 
a II. Vatikáni Zsinatig a latint. A zsoltároskönyv fogság előtti datálásának 
tézisét egy nagy értékű érvelés támasztja alá. Amint Avi Hurvitz kimutatta, 
ennek a költészetnek a nyelvezete nem éppen fogság utáni. A bibliai héber 
nyelvnek három időszaka van: 

• az archaikus, a királyság előtti, 
• a klasszikus, 
• és a fogság utáni. 

14 Lásd például Terry Fenton: Hebrew Poetic Structure as Basis for Dating, in John Day (ed.): In 
Search of Pre-Exilic Israel, Sheffield Academic Press, Sheffield, 2004,386-409. A szerző rámutat arra, 
hogy a nyugat kánaáni civilizáció nem ért véget Ugarit pusztulásával, mert akkora már elterjedt 
délen, a tengerparton egészen Izrael földjéig és azon túl.
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A zsoltárok középen helyezkednek el, a klasszikus időszakban. Ritkán van 
királyság időszaka előtti hangvételük. Ugyanilyen ritka a zsoltárok között 
a fogság utáni nyelvezet. Hurvitz szerint fogság utáni zsoltárok csak a 103; 
113; 117; 119; 124–125; 133; 144–145.15 Az utóbbi két évtizedben megfelelő ja-
vítások érkeztek és most biztosabbak lehetünk a zsoltárok költészetének 
datálásában,16 bár ezeknek az eredményeknek a tudatosítása még nem 
vezette arra az exegétákat, hogy kötelező módon visszadatálják a zsoltá-
roskönyvet.

Van végül egy harmadik, stilisztikai és történelmi tényező, amely segít 
jobban megérteni a zsoltárokat és a fogság előtti időszakban történő datá-
lásukat. A zsoltároknak szoros párhuzamai vannak az akkád irodalomban. 
Ezek az újasszír korszak felé löknek, a Kr. e. 8. sz. felé, vagyis sokkal előbb-
re a fogság és a fogság utáni időszaknál. Elég egy pillantást vetnünk Marie 
Joseph Seux jegyzeteire a gyűjteményében:17 sok imádságról azt mondja, 
hogy Assur-bán-apli híres könyvtárához tartoznak, még ha a kiadó nem 
királyi imádságokként katalogizálta is azokat. Ez különösen is érvényes a 
himnuszokra, de az egyéni panaszénekekre is, amelyekről célszerű néhány 
megfontolást tennünk a következő fejezet előtt.

1.8. Az egyéni panaszénekek irányáról, amelyen változtatni kell

A zsoltárok fent jelzett késői datálására vonatkozó zavarokon túl, van egy 
másik zavar is, amely főleg az egyéni panaszénekeket érinti, ez pedig az 
óizraeli vallás vitatható szociológiai elemzése. Izrael ősi vallásának kezde-
teiről úgy tartják, hogy kánaáni és politeista, illetve családi és egyéni formá-
ja egészen a babiloni fogságig politeista maradt és szemben állt a hivatalos 
vallással. Az mozgatta, amit általában „gyakorlati monoteizmusként” hatá-
roznak meg. Mindenekelőtt Rainer Albertznek tulajdoníthatjuk a (Günter 
Lanczkowski-féle) vallásszociológiai elemzés e nem meggyőző alkalmazá-
sát.18 Szerinte Izrael vallásának három hordozója van:

• az egyéni és családi jámborság,

15 Avi Hurvitz: Study in Post-Exilic Hebrew and its Implications, Bialik Institute, Jerusalem, 1972 (hébe-
rül); Uő: The Relevance of the Biblical Hebrew Linguistics for the Historical Studies, in Proceeding of 
the Twelfh World Congress of Jewish Studies, Magnes Press – The Hebrew University, Jerusalem, 1999, 
21–33.

16 Ian Young: Diversity in Pre-Exilic Hebrew, Mohr Siebeck, Tübingen, 1993.
17 Marie Joseph Seux: Hymnes et Prières aux dieux de Babylonie et d’Assyrie, Cerf, Paris, 1976.
18 Rainer Albertz: Persönliche Frömmigkeit und offizielle Religion. Religionsinterner Pluralismus in Israel 

und Babylon, Calwer Verlag, Stuttgart, 1978.

• a helyi vallásosság,
• és a hivatalos, monarchikus vallásosság.

Albertz sok mindent helyezett önkényesen az elsőbe, amiket más hordo-
zókba kellett volna tenni, és méltatlanul szembeállította azt főleg a harma-
dikkal. Ha ilyen jellegű elemzést szeretnénk végezni egy társadalomban, 
akkor a nem feltétlenül heterodox csoportok és csoportosulások mennyi-
sége számtalan. Albertz elemzésében azonban az első hordozóban találjuk 
a pátriárkák vallását (Ter 12–36), az egyéni panaszénekeket, amellyel fog-
lalkozunk, illetve azokat a rítusokat, amelyeket a próféták, főleg Jeremiás, 
bálványimádásként visszautasít. Így megkérdőjelezhető címkék jönnek 
létre, mint például a tekintéllyel szemben álló „felforgató teológia”, amely 
megfelelhet annak a vallásosságnak, amely ellen Jeremiás harcol, de elfo-
gadhatatlan a pátriárkák vallásának jelölésére, amely, ha felforgató, éppen 
ellenkező értelemben: nem Izrael tekintélye ellen van, hanem a kánaániták 
vagy Egyiptom ellen. Így születnek aztán érdekes, téves értelmezések, példá-
ul az ellenségekről, akik a megjelölt zsoltárokban Albertz szerint az állami 
hatóságokat jelenti, vagy más személyeket, nem pedig az ország ellenségeit, 
akik többek között a királyi zsoltárokban is szerepelnek. A szembenállás így 
erőteljes a harmadik hordozóban szereplő hivatalos monoteizmus és a (fel-
tételezett) családi és populáris politeizmus között, és csak az említett, mára 
uralkodóvá vált hipotézisben hihető: nevezetesen, hogy Izrael kezdetben 
politeista volt a kortárs kánaánitákhoz hasonlóan, és teljes mértékben csak 
a fogság után vált monoteistává.

Így aztán manapság gyakran találkozunk olyan szerzőkkel, akik jól is-
merik az akkád és ugariti párhuzamokat, és Dávid zsoltárairól is azt felté-
telezik, hogy igen ősi eredetűek. Másrészt viszont az ősi izraelita klánoktól, 
vagy a még ősibb közel-keleti irodalomból indulnak ki, amely jóval megelő-
zi a királyság időszakát, majd páros lábbal átugorják a királyság időszakát, 
hogy a zsoltároskönyv szövegeinek teljes mértékben fogság utáni irodalmi 
kompozíciójához jussanak.19

Az óbabiloni könyörgésekkel összehasonlítva a zsoltárok egyéni kérésé-
nek a formája sokkal kidolgozottabb és költői formájúak, ahogy az ismert 

19 Erhard S. Gerstenberger a legutóbb megjelent zsoltárkommentárjában (Psalms, Eerdmans, 
Grand Rapids, Vol. I, 21991; Vol. II, 2001), amit megelőzött a mezopotámiai panaszénekekről 
szóló értékes kötete: Der bittende Mensch. Bittritual und Klagelied des Einzelnen im Alten Testament, 
Neukirchener Verlag, Neukirchen – Vluyn, 1980; és Oswald Loretz, aki számos és vaskos tanul-
mányokat írt a zsoltárok kolometriájáról, párhuzamairól, és ezek a tanulmányok továbbra is megje-
lennek közel harminc éve.



Enzo Cortese A zsoltárok történeti teológiája58 59

szinonim, antitetikus vagy szintetikus parallelizmus is tanúsítja, és ezért 
sokkal fiatalabb is. De az a tény, hogy a hasonló akkád nyelvű imádságok 
nagy többsége könyvtárakban vagy az újasszír király (különösen Assur-bán-
apli) rituáléiban végezte, megerősít bennünket a panaszénekek királyság ko-
rára történő datálásában.

Ezek a megfigyelések segíthetnek bennünket, hogy elkerüljük Gunkel 
és sok mai követőjének következtetéseit: téves a második évezredre és azon 
túlra datálni a zsoltárainkhoz hasonló asszír, babiloni imádságokat, és a pár-
huzamos zsoltárokat a fogság utáni korra helyezni, amikor már nem éltek 
sem Assur-bán-apli, sem Júda királyai.

Azt szeretnénk tehát igazolni, hogy ezeknek az imádságoknak az igazi 
környezete nem lehet más, mint a királyság időszaka és a fogság előtti kor. 
Ebben az időszakban jöttek létre az első gyűjtemények. A fogság után to-
vábbra is használják ezeket az imádságokat, esetleges kiigazításokkal, mó-
dosításokkal és redakciókkal, amelyet említettünk. A zsoltárok és a zsoltá-
roskönyv valódi története ez, nem pedig a ma divatos verzió, amely zavaros 
és túlságosan leegyszerűsített.

2. Dávid zsoltárai: panaszok (és hálaadás)

A felvázolt perspektívák szerint belevágunk a zsoltároskönyv teológiájának 
tanulmányozásába. Elfogadjuk azt az általános tézist, hogy a zsoltároskönyv 
imáit leszűkíthetjük alapvetően két csoportra vagy általános magatartásra: 

• a panaszra 
• és a dicséretre.

Még az utolsó részben tárgyalt felmenetel énekeit és a bölcsességi zsoltáro-
kat is visszavezethetjük erre a két pólusra. A dicsérettel a következő fejezet-
ben foglalkozunk. Itt most az első pólusba a panaszénekek mellé vesszük a 
bizalmi zsoltárokat, és részben a hálaadó zsoltárokat a panaszénekek hálaadási 
fogadalmával való kapcsolata vagy hasonlósága miatt. Hozzácsatoljuk még 
az általánosan királyinak vagy messiásinak tekintett zsoltárokat, mert gyak-
ran vagy a hálaadáshoz (18), vagy a panaszhoz (89), vagy éppen mindkettő-
höz tartoznak (22), továbbá azért, mert kimutatjuk, hogy a panaszénekek 
a király imádságai. Természetesen ehhez a csoporthoz kerülnek a közössé-
gi panaszok is. Minden zsoltárműfaj leírását megtalálhatják a Jeruzsálemi 
Biblia bevezetőjében.

2.1. Az egyéni panaszénekek

Mivel az egyéni panaszok a ledāvīd feliratú gyűjteményekben találhatók, 
főleg ezekkel foglalkozunk. A maszoréta szöveg szerint több mint hetven 
ilyen zsoltár van: 3–41 (a 33.-ból hiányzik, de a LXX közli); 51–71, hiányzik 
azonban 66–67. és a 71. zsoltárokból, de a LXX „B” jelzésű kódexében jelen 
van a 66. (67) és a 70. (71) zsoltárban. Az is figyelemre méltó, hogy a 72., 
Salamonnak tulajdonított zsoltár záradékában ez olvasható: „itt végződnek 
Dávid, Izáj fiának panaszai”. Folytatva a listát, a felirat megtalálható még a 
86., 101., 103. (és a 104. zsoltárban a Septuagintában és a qumráni Psa jelzésű 
zsoltároskönyvben), 108–110., 122. (123 a qumráni Psa jelzésű zsoltároskönyv-
ben), 124., 131., 133. (illetve a Septuagintában a 136. [137], végül a 138–145. zsol-
tárokban. A görög fordítás közli még a feliratot a 90. (91), 92. (93), 93. (94), 
94. (95), 95. (96), 96. (97), 97. (98), 98. (99) zsoltároknál. Megtalálható még 
a 43. zsoltárban is, és az alexandriai fordítás így tesz még a fennmaradó 41. 
(42) és a 44–49. (45–50) zsoltárok esetében is. A LXX és a QPs szerint a 
„dávidi” zsoltárok száma majdnem száz. Ennek kapcsán tévesen a zsoltá-
roskönyv dávidizációjáról beszélnek, mintha a felirat egy késői redakciót és 
teológiát jelezne, amely a zsoltár alanyában, Dávid király alakjában „szabvá-
nyosította” azt, ami korábban valakinek a könyörgése volt.

La preghiera del re című könyvem rámutat arra, hogy a zsoltároskönyv 
egyéni panaszénekei általában (az alfabetikus bölcsességi zsoltárokat leszá-
mítva) eredetileg a király imádságai, ezért lényegében fogság előtti imádsá-
gok, mert a fogság után már nincs király.

Dávid ezen zsoltárain belül két nagy csoport van:

• egyéni panaszénekek,
• és hálaadások.

Az úgynevezett bizalom-zsoltárok is besorolhatók ebbe a két csoportba.
A számtalan csapás közül, amelyek miatt az Ószövetségben panaszkod-

nak (természeti vagy katonai csapások, meddőség, bűnök, egyéni és nem-
zeti bukások, leigázás),20 zsoltáraink általában inkább ellenségekről beszél-
nek, aztán az elszenvedett igazságtalanságról, olykor betegségekről, halálról 
és bűnökről. Az ellenségekkel foglalkoznak lényegében a 3–14. és a 52–64. 
zsoltárok, míg a többi rossz dolog megtalálható a 30–41. + 51. és 69sköv. 
zsoltárokban, amelyekhez függelékként korábban hozzácsatolták a 138–145. 

20 Lásd Heinz-Josef Fabry: Leiden, in Hans Dieter Betz – Don S. Browning – Bernd Janowski – 
Eberhard Jüngel (Hrsg.): Religion in Geschichte und Gegenwart, Vol. 5., 42002, 235–237.
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zsoltárokat. A dicséret és a hálaadás királyi imádságainak ősi csoportját vi-
szont a 15–23; 24–29. zsoltárok alkották (itt csak a 26sköv. panaszénekek) és 
azok, amelyeket mindenki királyzsoltároknak tart és most szétszórva talál-
hatók a Zsoltárok könyvében (2; 45; 72; 91; 110; 118; 132), amelyhez még a 101. 
zsoltárt is oda kell csatolnunk. A különböző csoportokban vagy azok egyes 
részeiben vannak későbbi zsoltárok. Továbbá néhány zsoltár vagy a zsol-
tárcsoportok egyes részei az ősibb gyűjteményekből átkerültek újabbakba.21 
A királyi jelleg több vizsgált zsoltárban megjelenik. Még azok is, amelyek 
késői alkotásnak tűnhetnek és a nehézségek legyőzését tűzik ki célul, a ki-
rályság bukása után íródtak.

Eltekintve a dávidi szerzőség kérdéskörétől, zsoltárainkat meghatároz-
hatnánk úgy is, mint a király imádsága, vagy imádság a királyért. Ez magá-
tól értetődő azokra, amelyeket mindenki királyzsoltárnak tart, amelyek 
jórészt felirat nélküliek, és azoknak, akik könnyelműen a zsoltároskönyv 
dávidizációjáról beszélnek, ezt figyelembe kellene venniük. Azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy zsoltárainkban, és más, általunk nem vizsgált zsoltá-
rokban gyakran beszélnek a királyról, imádkoznak érte mint „felkentért” 
(messiás) vagy mint királyért a 2,2; 18,51; 20,7; 28,8; 84,10; 89,39.52; (105,15); 
132,10.17, valamint a 2,6; 18,51; 20,10; 21,2.8; 33,16; 45,2.6.10.12.14sköv; 61,7; 
63,12; 72,1 versekben. Hozzáadjuk még a 80,16 (könyörgés a sarj védelméért), 
92,11 verseket (talán utalás a király felkenésre), és azokat a szakaszokat, ahol 
(nem csupán a feliratban) Dávidot említik: 18,51; 78,70; 132,10–11.17; 144,10. 
Időnként hangsúlyosak a királyra, a dávidi király barátaira és ellenségeire 
tett utalások. Az ilyen monarchikus keret, amelynek teológiáján még tű-
nődnünk kell, jól mutatja, hogy az imádság nem akárkié, elég egy pillantást 
vetnünk a 2,2.10; 110,5 versekre. Figyelemre méltó, hogy a harmadik dávidi 
gyűjtemény elején, ahol már nem említik egyértelműen a királyt, az összes 
királyt Isten dicséretére hívják (138,4–5).

Vannak még (személyes) utalások a király „dicsőségére”, nem pedig va-
lakinek a dicsőségére a 3,4; 4,3; 7,6; 8,6; 16,9; 21,6; 30,13; 57,9; 62,8; 108,2 ver-
sekben, és a kābôd szót („dicsőség”) soha nem kābednek kell olvasni („máj: 
benső”), ahogy azt egyesek teszik.

Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy az ellenségek, akik miatt panasz-
kodnak, valamint azok, akiket a mindenki által királyzsoltároknak tartott 
énekekben szerepelnek, túl nagyok ahhoz, hogy egy bárki képviselte „én” 
ellenségei legyenek.

21 Enzo Cortese: La preghiera del re. Formazione, redazioni e teologia dei „Salmi di Davide”, EDB, Bologna, 
2004, 149–150.

A király alakja a zsoltároskönyvben tehát rendkívül jelentős és ezt 
nem tekinthetik bárki „énjének” még azok sem, akik elismerik a zsoltárok 
ősiségét. Nem lehet a késői dávidizáció szlogenjével hencegni. A késői da-
tálás hipotézise nem tud magyarázatot adni a királyért végzett imádságra, 
amikor már nem volt király. Másrészt a királyság korára helyezett datálás 
összhangban van a korábban említett szakértők nyelvészeti értékelésével, 
akik a zsoltárok héber nyelvét – kevés kivételtől eltekintve – a klasszikus, 
fogság előtti, költői és kortárs hébernek definiálták.

Elismerve egyéni panaszénekeink monarchikus jellegét, egyértelműen 
látszik, hogy kapcsolatban vannak más olyan zsoltárokkal, amelyek királyi 
jellegét általánosan elismerik. Nem véletlen, hogy ezeknek a minden kétsé-
get kizáróan királyzsoltároknak egy része együtt szerepel azokkal a zsoltá-
rokkal, amelyeket a három dávidi (18; 22; stb.) vagy más gyűjteményekben 
találunk (45; 91; 118; stb.) vagy éppenséggel azokhoz bevezetésként vagy zá-
radékként kapcsolódnak (2; 72; 89; 110) a „Dávidé” felirattal vagy anélkül. 
Szem előtt kell tartanunk a királynak a kultuszban betöltött központi sze-
repét is a Deuteronomisztikus Történeti Mű könyveiben, és még inkább, a 
király letűnése után a Krónikás történeti művében.22

Összességében kijelenthetjük, hogy nem csak az általánosan messiási-
nak tartott zsoltárok voltak királyi zsoltárok. Az általunk tanulmányozott 
összes „dávidi” zsoltárban, valamint többi, általunk nem vizsgált zsoltárban 
is van egy hatalmas és gyönyörű keret. Ez a keret egy uralkodó szüntelen 
imáját tárja elénk, illetve a király vagy a király képviselőinek imáját és az ál-
tala képviselt kollektivitás nevében az imádság alanya előtt elmondott imát. 
Ez lehet egy énekes, aki esetleg fellép a királyi pódiumra, ahogy a történeti 
könyveket lapozva feltűnik (2Krón 6,12; 34,31). Az ilyen királyi imádságot 
meg kell különböztetnünk a közös, kórusban végzett, valamint az egyéni, 
olykor nem hivatalos imától, amelyben valaki, anélkül, hogy a király ezt 
megtehetné, könyörög önmagáért, de nem a közösség jelenlétében (legfel-
jebb egy baráti társaság előtt), amelynek nem hivatalos képviselője. Idézzük 
fel az öreg király imáinak sajátos csoportját: a téma a 71. zsoltárban kezdő-
dik és végighúzódik a harmadik dávidi gyűjteményen.

Az Ószövetségben a zsoltároskönyvön kívül számos példát találunk az 
egyéni vagy közösségi panaszimára,23 de ezek szinte mind prózában íródtak 
és nem olyan a struktúrájuk és a környezetük, mint a mi zsoltárainknak.

22 Vö. Enzo Cortese: La preghiera del re, i. m., 17–20.
23 Lásd a bőséges, de nem jól differenciált listát Patrick D. Miller: They cried to the Lord. The Form 

and Theologt of Biblical Prayer, Fortress Press, Philadelphia, 1994.
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A királynak ezek az ősi, panasz-, bizalom- vagy dicsérő zsoltárai poten-
ciálisan és fokozatosan mindenki imájává váltak. Később pedig, amikor a 
messiás alakját kollektivizálták, Isten népének minden tagja „messiásként” 
recitálhatta, vagyis nem magától, hanem a messiási küldetés tagjaként. Az 
imádság még ebben az esetben sem válik egyéni imává, nem veszíti el érté-
kes teológiai dimenzióját: ez a király mindenki nevében elmondott imája, 
amely a per Christum végzett, keresztény imádság gyökere.24

2.2. Orákulum a zsoltárokban

Néhány kivételtől eltekintve (88) Dávid zsoltáraiban az ének végén hirtelen 
átmenetet látunk a panaszból az örömbe. Ennek legjobb magyarázata a „be-
avatkozás – isteni válasz”, vagyis egy olyan orákulum, amely nem része az 
ének szövegének, szinte sohasem jelenik meg.25 A legújabb régészeti anya-
gok (királyi levelek és feliratok, újasszír közösségi panaszénekek) igazolják, 
hogy a fogság előtti időszakban mennyire divatos volt a királynak szóló orá-
kulumok gyakorlata, és nem csupán a prófétai orákulumoké.26 Mi sem ter-
mészetesebb arra gondolni, hogy Jeruzsálem fogság előtti királyi rituáléiban 
is mondtak ilyen orákulumokat a királyért: szép példái ennek a 2., a 91. és a 
110. zsoltárok. De minden templomban énekelt és a végén hirtelen örömmel 
véget ért panasznak a legjobb magyarázata, hogy a király imájáról van szó, 
amelyhez üdvorákulum kapcsolódik. Talán ma hajlamosak vagyunk más-
ként magyarázni ezt a hirtelen lélektani váltást, hogy ne kelljen feltételezni, 
hogy az imádság „énje” a király, nem pedig más valaki. (Nekem azért úgy 
tűnik, hogy a legutóbbi kutatások valamiképpen ismét számolnak az orá-
kulum jelenlétével.)27

2.3. A közösségi panaszénekek

A zsoltároskönyvben kevés közösségi panaszének van és nehéz biztos listát 
adni róluk. A Jeruzsálemi Biblia szerint a következő zsoltárok jönnek szá-

24 Vö. Enzo Cortese: La preghiera del re, i. m., 153sköv.
25 Patrick D. Miller: They cried to the Lord, i. m., 141–177, különösen 147–153. Továbbá Uő: Prayer and 

Sacrifices in Ugarit and Israel, in Walter Claassen (ed.): Text and Context. Old Testament and Semitic 
Studies for F. C. Fensham, JSOT Press, Sheffield, 1988, 139–155.

26 Beate Pongratz-Leisten: Herrschaftswissen in Mesopotamien. Formen der Kommunikation zwischen 
Gott und König im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr., Helsinki University Press, Helsinki 1999.

27 Scott R.A. Starbuck: Court Oracles in the Psalms. The so-called Royal Psalms in their Ancient Near 
Eastern Context, Society of Biblical Literature, Atlanta, 1999; Carleen Mandolfo: God in the Dock. 
Dialog Tension in the Psalms of Lament, Sheffield Academic Press, Sheffield, 2002.

mításba:28 12; 44; 60; 74; 80; 83; 85; 106; 123; 129; 137. Ezt a listát egyesek túl 
rövidnek, mások túl hosszúnak találhatják, főleg azért, mert a kapcsolódó 
irodalmi műfajokat nem könnyű meghatározni. Hermann Gunkel jelentős 
mennyiségű bibliai idézetet hoz, beleértve az ún. prófétai és a nem bibli-
kus bűnbánati liturgiákat, de anélkül, hogy tekintetbe venné az ókori kö-
zel-keleti párhuzamokat. Ide tartoznak a nyilvános bűnbánati szertartások, 
az egyén önmagáért vagy másért elmondott panaszai, a közbenjáró imák és 
a temetési siralmak, amiket a közösség vagy az egyén fájdalmas eseményei 
kapcsán mondtak el.

Michael Emmendörfer, aki Gunkel adataira hivatkozik,29 több zsol-
tárt javasol. Szerinte fogságbeli közösségi panaszénekek a 74., 44., 80., a 
többi mind fogság utáni: 79., 60./108., 83., 137., valamint a 89., 132., és a 85. 
Választása azonban a közösségi panaszénekek egy meglehetősen szűk fogal-
mán alapul. A Jeruzsálem lerombolása feletti öt siralomból indul ki (amely 
bibliáinkban Jeremiás könyve után következik és a héber kánon utolsó 
részében található), mintha azok lennének az eredeti formák és a kiindu-
lópontok. Habár ez nem igazán fog tetszeni azoknak, akik az összes zsol-
tárt a fogság utánra datálják. Ők azok, akik nem veszik figyelembe, hogy a 
Siralmak könyve panaszainak költői ritmusa, a qinā hiányzik a zsoltárok-
ból. Emmendörfer túlságosan is ravaszul lerendezi a párhuzamosságot az 
ókori Közel-Kelet imádságával azzal, hogy azt mondja: ezeket a szövegeket 
egészen a szeleukida vagy makkabeusi korig „koppintották”!30 Inkább Claus 
Westermann gondolja jól, akitől idéz, ám megjelölés nélkül (4–5. oldal), aki 
panaszénekeinket Izrael egyiptomi elnyomásának ősi hagyományaiba illesz-
ti be és keletkezésüket is oda datálja. A probléma kiegyensúlyozott és rend-
kívül kiterjedt vizsgálatát végezte el korábban ifjabb Paul Wayne Ferris.31 Az 
ő listája sokkal hosszabb: fogság előtti zsoltárok a 44., 60., 77., 80., 83., 85., 
102., és még a 31., 35., 56., 94., 109., 142., nem is beszélve a későbbi zsoltárok-
ról. Ha figyelembe vesszük egyes szerzők késői datálásra vonatkozó előíté-
leteit, vagy az irodalmi műfaj szűkebb vagy tágabb sémáját, amelyet több-
féleképpen rekonstruálnak és amely nem egyértelmű, ahogy a Gunkel által 
felsorolt anyagból már láttuk. Így azt is megértjük, hogy a Jeruzsálemi Biblia 
kiadása néhány olyan egyéni panaszéneket is „nemzeti panaszéneknek” tart, 

28 A La Bible de Jérusalem legutóbbi kiadása szerint, amely alig különbözik az előző kiadástól (Editions du Cerf, 
Paris, 1998, 864).

29 Michael Emmendörfer: Der ferne Gott. Eine Untersuchung der alttestamentlicher Volksklageliedern 
vor dem Hintergrund der mesopotamischen Literatur, Mohr Siebeck, Tübingen, 1998, 3–4.

30 Michael Emmendörfer: Der ferne Gott, i. m., 36sköv.
31 Paul Wayne Ferris Jr.: The Genre of communal Lamentation in the Bible and in the Ancient Near East, 

Scholars Press, Atlanta, 1992.
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mint a 22; 28; 59; 69; 71; 102. zsoltár, amelyeket közbenjáró imádságoknak 
is lehetne tekinteni. A kultuszban könnyen át lehetett lépni egyik gesztus-
ból a másikba, és egyik bűnbánati ima típusáról a másikra. Mindenesetre 
fontosnak tűnik megjegyezni, hogy a legősibb zsoltárok az északi eredetű 
Ászáf gyűjteményében találhatók (73–83). Főleg a 44., 74., 77–80., 106. zsol-
tárokra gondolunk,32 amelyek ennek a gyűjteménynek a központi zsoltárai. 
Alapvető témáik a politikai, a katonai vereségek, olyanok, amelyeket a vét-
kek által érdemeltek ki és Jeruzsálem lerombolását idézték elő, és tették így 
„bűnbánatibbá” a panaszt.

Különös, hogy a zsoltároskönyvben nincsenek közösségi panaszok szá-
razság vagy pestisjárvány miatt, mint ahogy például Joel könyvének első 
fejezetében van, és főleg, hogy az ezeknek a közösségi panaszénekeknek a 
történelmi témái gyakorlatilag hiányoznak az előbb vizsgált királyi imákból. 
Ez arra késztet bennünket, hogy némi bizonytalanság ellenére is olyan ma-
gyarázatot keressünk, amely feltárja, hogy milyen fontos tisztázni a panasz 
teológiáját. Közben nem szabad megfeledkeznünk a Salamon halála utáni 
szakadásról: Izrael valódi hagyományainak egyes zsoltárai több évszázadon 
át csak északon születtek, a jeruzsálemi templomon kívül. Azzal magyaráz-
ható, hogy aztán a király imádságának és a hivatalos jeruzsálemi kultusznak 
nem volt szoros értelemben izraelita jellege, a bűnbánó érzelmekkel és a sa-
ját történelem felidézésével, ahogy a közösségi panaszénekekben is. A kö-
zösségi panasz minden alávetettért imádkozott (beleértve a nem izraelita 
csoportokat is). Ászáf közösségi panaszénekeinek ősi hagyományait máshol 
őrizték meg és éppen a nép kezdeteinél, a királyság előtti Izrael vallásában 
kell azokat keresni. A dávidi királyságban élt nem izraelita népesség is és 
az egész ókori világ az egyéni panaszénekek sémája szerint imádkozott. 
A jeruzsálemi kultusszal párhuzamosan Izrael elmondta a saját dicséreteit 
és panaszimáit is, feltehetően főleg a templomon kívül, a királyság előtt és 
alatt. Imádságának jellegzetessége nem a király imájának „énje” volt, ha-
nem a „mi”. Ez sokkal „demokratikusabb”, közösségibb és a saját hagyomá-
nyaihoz kapcsolódik: gondoljunk a Kiv 15-re. Az imádság, amely tisztában 
van a nép bűneivel időnként hosszú történelmi dokumentációt kínál: lásd 
előbb a 78., majd a fogságbeli 106. zsoltárt (illetve Ezekiel könyvének hu-
szadik fejezetét!). Ebben megvallják Izrael bűnét (és egyéb más módokon 
is), ahogy gyakran olvassuk a Deuteronomisztikus Történeti Műben, ahol 
a bírák idejét a bálványimádáshoz való ciklikus visszatérés jellemzi, és az 

32 A 80. zsoltárról és a Kr. e. VII. századra való datálásáról lást Thomas Hieke: Psalm 80 and its 
Neihbors in the Psalter. The Context ofthe Psalter as a Background for Interpretating Psalms, BN 86 
(1997) 36–43.

egész Deuteronomium (például a MTörv 28 egyértelműen fogság előtti) egy 
figyelmeztetés, amelyet évszázadokkal megelőztek a Szövetség könyvének 
intései. Az ilyen bűnbánati magatartás magából a Szináj-hegyi szövetségből 
és annak rendszeres megújításából születik.

Az imádság ezen formái eredetileg idegenek az egyéni panaszénekektől 
és a hivatalos kultusztól, a templom lerombolása után bekerülnek túlnyo-
mórészt a kultuszba, ahogy a Krónikás Történeti Műben található bűnbá-
nati imák mutatják (például Ezd 9,6–15; Neh 9) vagy a Dán 9, a csodálatos 
Iz 63,7–64,11 vagy Báruk könyvének központi része. Amennyiben a jelzett 
okból ezek az ősi imádságok nem kerültek bele egyhamar a zsoltároskönyv-
be, akkor azoknak fogság utáni zsoltároknak kellett lenniük. Valószínűleg 
azért, mert a zsoltároskönyv kánoni határait már kijelölték, és csak Ászáf 
gyűjteményének ősi zsoltárainak, illetve néhány, rögtön Jeruzsálem pusztu-
lása után született zsoltárnak volt ilyen kiváltsága. De Jeruzsálem hivatalos 
kultuszán kívül azonban hosszú ideig érvényben voltak a fogság előtt a szi-
gorúan izraelita szentélyekben és gyülekezetekben.

Megadhatjuk a közösségi panaszénekek lehetséges diakronikus datálását: 

• a babiloni fogság előtti zsoltárok: 44*; 78*; 80; 83*; (60*);
• a fogságban született zsoltárok: 74; 777; 79; 106 (a többi történelmi 

zsoltár dicséret: 105; 135–136);
• késői, fogság utániak közösségi panaszimák Ezdrás, Nehemiás, 

Dániel könyvében olvashatók, valamint ide sorolhatjuk a 
deuterokanonikus korpuszban található énekeket (Tób 13; Judit 9; 
Eszt 4; Bár). 

Anélkül, hogy jobban pontosítanák Izrael közösségi panaszának állomásait 
és az összes zsoltár keletkezési idejét, elég észrevennünk ősi eredetüket és 
az Isten előtti általános erkölcsi romlás jellegzetes izraelita felfogását. Üdítő 
Ászáf számos zsoltárának vagy legalábbis központi magjának exegézisét és 
a kapcsolódó, fogság előtti datálásról olvasni Hossfeld és Zenger kommen-
tárjában.33

A bűnbánati magatartásról jegyzi meg Ferris, hogy a kollektív bűntu-
dat a sumér-akkád párhuzamokból hiányzik. Ha figyelembe vesszük, hogy 
egyéni bűntudat az ősi mezopotámiai imádságokban rendkívül elterjedt34 
és nem könnyű fellelni bennük a panasz hasonló, kollektív formáját, ak-

33 Frank-Lothar Hossfeld – Erich Zenger: Die Psalmen 51–100, i. m.
34 Paul Wayne Ferris Jr.: The Genre of communal Lamentation in the Bible and in the Ancient Near East, 

i. m., 141–201.
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kor azt a következtetést kell levonnunk, hogy Izraelnek nagy fölénye van 
mind a kollektív bűntudatban, mind pedig a közösségi imában, amit nem 
a király mond el. Már az egyéni panaszének hozzáállása is valamiképpen 
bűnbánati: kifejezi, hogy tudatában van teremtményi mivoltának Isten 
előtt. Ha nem így lenne, lázadássá és káromlássá válna, ahogy ma az gyak-
ran megesik, és ahogy a Kivonulás és Számok könyvének pusztai lázadása-
iban is olvassuk. De a bűntudat, amely a közösségi panaszénekeket kiérlel-
te Izraelben, egy jelentős előrelépés és elsősorban a Szináj-hegyi szövetség 
témájának köszönhető, amely eredetileg idegen az egyéni panaszénekektől. 
Ebből indulnak ki a próféták, akik aztán eljutnak a bűnbánat és a megté-
rés magatartásához (főleg a Jer 3 és 33 fejezetekre gondolunk). Még később, 
ahogy azt már említettük, úgy tűnik, hogy nagyon gyakorivá váltak (Ezd, 
Neh és a deuterokanonikus szövegek), de már nem kerülnek be a zsoltárok 
kánonjába.

Végül ösztönző gondolatnak tűnik számomra, hogy mi, keresztények, 
szinte sohasem a király (messiás!) imádságának, hanem a nép imájának tu-
lajdonítjuk ezt a bűntudatot! Így Izrael és zsoltároskönyv csodálatos módon 
veszik körül a király panaszát.

2.4. A panasz teológiája

Távolról kezdve: nem szabad megfeledkeznünk arról, ami Izrael imádságát 
a zsoltárokban és más műfajokban is leginkább jellemzi az ókori közel-ke-
leti párhuzamos példákkal szemben: ez pedig a monoteizemus. Izrael vallási 
kalandjainak felbecsülhetetlen értékét az a képesség adja, hogy egy ilyen 
egyszerűsített megközelítéssel jobban megérti a szent szférát; egy olyan 
Istennel, akitől minden függ, aki nem okoz annyi hibát és zavart, mint amit 
az istenségek és a közöttük lévő konfliktus vált ki. Az előny, hogy elkerül-
te a torzulásokat az őshonosokkal való összehasonlításban és összekevere-
désben, tapinthatóvá teszi a csodálatos isteni jelenlétet, amely a zsoltárok 
fenségében tükröződik. Lehetetlen, hogy ez az imádság kánaáni vagy me-
zopotámiai imádságból származzék olyan kiigazításokon keresztül, amelyet 
a mai exegézis feltételez, hogy megmagyarázza annak eredetét. A modern 
gondolatvilággal és ateizmusával szemben, amelyet a zsoltárok éppenséggel 
érintenek (14,1 = 53,1), manapság a vallásfenomenológiánkat illetően képte-
lenek vagyunk arra, hogy érezzük az ókori, politeista vallás felsőbbrendűsé-
gét. Ezért a héber kinyilatkoztatás és a zsoltárok hite fenségesebb és csodá-
latosabb lesz azáltal, hogy minél több párhuzamára rálelünk.

Ezután vessünk, ha mégoly rövid pillantást is a kiegészítő áldozati kul-
tuszra. A zsoltárokat együtt recitálták az áldozatbemutatásokkal, még ha 
összekapcsolódásuk ritkán tűnik fel, főleg a Krónikás Történeti Művet meg-
előző irodalomban egészen addig, hogy valaki csendes áldozati kultuszról 
beszélt.35 Az áldozatokra tett utalások azonban, amelyeket megtalálunk 
zsoltárainkban, megkövetelik a tisztázását, főleg azért, mert a próféták ál-
dozatellenes magatartásának fényében könnyedén félreérthetőek. Ez külö-
nösen igaz olyan szakaszokra, mint a Zsolt 50,8, amely kapcsolódni kíván a 
80. zsoltárhoz, valamint az 51,18 és 69,32 versekhez.36 Másrészt ugyanezen 
prófétai kritikákat ma már nem tekintik a kultusszal szembeni (felvilágo-
sult) ellenállásnak. Így az utóbb idézett zsoltárszövegek több mint az ál-
dozatok elítélései. Későn tett nyilatkozatoknak tűnnek, amelyek a fogság 
és a templom lerombolása miatt a hagyományos kultusz lehetetlenségére 
utalnak. Így a Zsolt 40,7 is olyan lelkesítő értelmet nyerhet, mint a (messiás)
király imádsága és életének felajánlása a templom hiányában.

Mindenesetre, ha az áldozatok, a teljesen elégő- és a békeáldozat nem 
is kerül szóba, nem szabad megfeledkeznünk a todāról, amely a 107. zsoltár 
(valamint a 116,17 és 50,14.23) központi témája. Ez a legfontosabb kifejezés, 
amely máshol gyakran összekapcsolja – szándékos zavarral – az azonos ala-
kú, de eltérő jelentésű todā-áldozatot és a panaszénekeinket. Gyakran feltű-
nik fogadalomként a panaszok végén és a todā egyben a hálaadó zsoltárok 
tárgya. Mint áldozatot, főleg a Lev 7,12–15 (és 22,29) szabályozza és a „békél-
tető áldozatok” csoportjába tartozott.

Végül, a bűnbánati imádságot illetően lehetetlen tagadni az engesztelő 
áldozatokkal való kapcsolatát, legalábbis a fogságtól kezdődően, amikor a 
sajátos szókészlet megjelenik a zsoltároskönyvben is a „kiengesztelni-meg-
tisztítani/vétkezni” szópárban (Zsolt 32,5?). Hiányzik azonban a Lev 4–5 
rítusai szerinti kiengesztelés papi szemlélete, ami egy végső pontosításra 
sarkall minket. A zsoltárok nézetei a bűnről és a megtisztulásról sokkal lai-
kusabbak és moralistábbak, mint a papi rituális felfogás szerinti nézetek. Ez 
megjelenik a 15. és a 24. zsoltárokban, az úgynevezett „bevonulási rítusok-
nál”. A papi mentalitást talán a fogság után kodifikálták, szemben a király-
sággal és az azt megelőző kultusszal. Ez jobban magyarázza a papi áldoza-

35 Israel Knohl: The Sanctuary of Silence. The Priestly Torah and the Holiness School, Fortress Press, 
Minneapolis, 1995, illetve pontosításaival Uő: Between voice and silence. The relationship between 
prayer and temple cult, JBL 115 (1996/1) 17–30.

36 Lásd például Hossfeld kommentárját az 50. zsoltárról: Frank-Lothar Hossfeld – Erich 
Zenger: Die Psalmen 1–50, Echter Verlag, Würzburg, 1993, 309–310.
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tok és a zsoltárok közötti szétválást, amely magával hozta, hogy a csendről, 
amelyről már beszéltünk, elméletet alkossanak a kultuszban.

Mielőtt mélyebben elemezni kezdjük a panaszimák sajátos teológiáját, 
szem előtt kell tartanunk, hogy az egyéni panaszénekek mindig reményre, 
derűre, vagy éppenséggel örömre fordulnak. Az egyetlen kivétel alapja to-
vábbra is az a remény, hogy Isten meghallgat (88,3.14). Ezekben az imákban, 
mint az öreg király imáiban, nincs menekvés a halál elől. Úgy tűnik, hogy 
éppen a királyi zsoltárokban vezet el a reménység a túlvilágra (például a 143. 
zsoltárban), bár nagyobb kétértelműséggel, mint Szíria és Kis-Ázsia kortárs 
vallásainak reménysége, ahol az ősök (királyi!) kultusza tanúsítja a túlvilág-
ba vetett kivételes hitet.37 Alan F. Segal is kellően újraértékeli,38 talán kissé 
radikálisan is a néhai Dahood (tanítványa volt!) közös gyászra vonatkozó ta-
nítást, aki a zsoltárkommentárjában utalt erre a hitre az ugariti párhuzamok 
alapján. Igaz, hogy Izrael, talán már a királyság korától irtózott a halottak 
világával való kapcsolattól, de talán azért, hogy visszautasítsa a politeista 
gondolkodást, amely egy másik istenségnek tulajdonította az e világ feletti 
uralmat vagy az elhunyt király kultuszának túlkapásait. Így kell értelmez-
nünk azt a gondolatot, hogy az alvilágban Istennek (és az ő kultuszának) 
nincs több tennivalója, ahogy azt a 88. zsoltárban vagy Iz 38,18–19 verseiben 
is olvassuk. A túlvilági hitet, amely Izraelben szigorúan ellenőrzött, nem 
lehet tagadni. Ez a hiedelem olykor a reménység formájában nyilvánul meg: 
gyakran idézik a bölcsességi zsoltárok kapcsán a 49., 73. és a 16. zsoltárt. 
A szöveg bizonytalanságai ellenére is sokkal beszédesebb a 22,30–31. Arról 
sem szabad megfeledkeznünk, hogy lenyűgöző módon a 116. zsoltár a hús-
véti Hallél-zsoltárokban végződik és Jézus is imádkozta az utolsó vacsorán. 
Talán a túlvilági hiedelem keretében ez a reménység meglepő fénybe állítja 
azokat a mondatokat, amelyek a halál utáni kultusz lehetetlenségéről szól-
nak (6,6; 30,10; 88,11sköv; Iz 38,18). A rejtett jelentés valószínűleg az, hogy 
Isten érthetetlen, ha az igazságtalanság áldozatai a Seolban végzik anélkül, 
hogy az igazak érdekében helyreállítaná a gonoszok és főleg a királlyal szem-
ben, a megbomlott rendet.

A zsoltárok alapvető teológiai reménye az isteni ítéletben (mišpāt) való re-
ménykedés. A szegények javára hozott ítélet a király feladatai közé tartozott. 
Talán igaza van Claudia Stichernek, aki szerint az isteni ítéletben csak az 
imádkozók szabadulását kérik közvetlenül, nem pedig az ellenségek bűnhő-

37 Erről elég elolvasni a „Jenseitsvorstellungen” szócikket in a Religion in Geschichte und Gegenwart ne-
gyedik kötetében.

38 Alan F. Segal: Life after Death: A History of the Afterlife in Western Religion, Doubleday Religion, New 
York, 2004, 136sköv.

dését.39 A végén azonban a gonoszok kapcsán is megérik az eszkatologikus 
isteni ítélet gondolata, amelynek kollektív és egyetemes ítéletnek kell lennie. 
A zsoltárok így értik, legalábbis attól kezdve, hogy a közösségi panaszénekek 
bevezetik a zsoltároskönyvbe a már jelzett Szináj-hegyi szövetség témáját.

A szegényeket illető igazságosság kapcsán itt kellene beszélnünk a (rossz 
értelemben vett) szegények teológiájáról,40 ami nekem egyre inkább a liberá-
lis exegézis egy formájának tűnik, amely spiritualizálja a szegénységet, csak-
hogy ne jöjjön zavarba az igazi szegénység és az isteni ítélet problémája előtt, 
amelyet a szegénységnek kell megalapoznia.41

Mindenesetre az ítéletet Istentől kérik, főleg akkor, amikor maga a király 
érzi magát „metaforikusan” szegénynek a zsoltárainkban, mert háborúsko-
dott vagy beteg. Még visszatérünk a szenvedő király témájához, ahol a király 
engesztelő megaláztatásában két pont kapcsolódik össze:

• JHWH Szolgájának az ítélete 
• és az egyetemes isteni ítélet.

Ez ugyanis fényt derít a panaszról írt teológiánkra.

2.5. Diakronikus teológia és szintézis

Megállapíthatjuk tehát, hogy úgy az egyéni, mint a közösségi zsoltárok pa-
nasza jóval korábban kezdődik, mint ahogy azt a mai exegéták gondolják. 
A szóbeli hagyományokról szóló tanulmányok legújabb fejleményei szerint, 
amelyeket felidézünk majd a végső jegyzetben, a szóbeli hagyomány egy-
részt magának Dávidnak, utódainak és az általuk megszemélyesített nép-
nek a szenvedéseivel kezdődik; másrészt az ősi Izrael szenvedéseivel: a múlt 
megpróbáltatásaival, amelyeket a kollektív imádság felidéz, valamint a jelen 
szenvedéseivel. Ezen a nyomon a hanyatlás, a tragikus végső szenvedések és 
magának a királyságnak a bukása is elmélkedések témái és panaszok tárgyai 
lesznek, így jobban értelmezhetővé válnak és elérik tetőpontjukat.

Az egyéni panaszénekekben is jól érthetők az ellenségek a királyi és mes-
siási perspektívában. Nem szabad különbséget tenni ezen zsoltárok ellensé-

39 Claudia Sticher: Die Rettung der Guten durch Gott und die Selbstzerstörung der Bösen. Ein theologischer 
Denkmuster im Psalter, Philo, Bodenheim, 2002.

40 Elég felidéznünk Johannes Un-Sok Ro legutóbbi munkáját: Die sogenannte „Armenfrömmigkeit” im 
nachexilischen Israel, De Gruyter, Berlin – New York, 2002.

41 Vö. Enzo Cortese: Poveri e umili nei salmi, RivBib 35 (1987) 299–306, vagy bővebben Pobres y 
humildes en los salmos: no confundir las cartas, Teol 24 (1987) 95–106.
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gei között, akiket mindenki a király ellenségeinek tart és azok között, akiket 
gyakran név szerint említenek a panaszokban, és nem szabad kivágni azokat 
a szakaszokat, ahol heves vádakkal illetik őket: nem a mi személyes ellensé-
geinket ítéljük el, amikor a zsoltárokat recitáljuk.

Az egyéni és közösségi panaszénekek fent látott csodálatos párosításából 
teológiailag rendkívül fontos további megfigyeléseket is tehetünk a zsoltá-
roskönyvben az egyéni panasz megszokott teológiáján túl a betegségekről, 
bűnökről és főleg az ellenségekről, a közösségi panaszénekekben a katonai 
vereségekről, valamint a templom és Jeruzsálem lerombolásáról. Szem előtt 
tartva, hogy „Dávid” zsoltárai, a király imái nem csupán panaszénekek, de 
túlnyomó többségük az. Igazi kiváltó okaik a betegségek és a kapcsolódó 
fájdalmak (és bűnök) és főleg a király ellenségei. Ezek az imádságok tovább-
ra is ott vannak a fogság gyászos pillanataiban és utána, és csupán az első 
könyv utolsó imádságainál alkalmazzák a szenvedő Szolga deutero-izajási 
teológiáját. De ezen a ponton megértjük, hogy a király szenvedése és a vége 
nem bukás, hanem küldetésének legfőbb beteljesítése.

Mivel a király alakja a fogság után eltűnik, ezek a zsoltárok nem lehetnek 
fogság utáni „kompozíciók”, csak is abban a hipotézisben, hogy ezek a zsol-
tárok ősiek és még felhasználhatók a fogság után, amikor a kultuszban már 
a főpap a központi alak, aki folytatja a király imádságát.

Eközben a király imádságai mellett elég korán (az északi királyság bukása 
után) bekerültek a zsoltároskönyvbe a kollektív panaszénekek, amiket észa-
kon már recitáltak, de Júda „más helyein” is, legalábbis a Jozija által megva-
lósított kultuszcentralizációig. Már Dávid korában, a szövetség ládájának 
bevitele is kedvezett a gyűjteménybe kerülésnek. Aztán Izrael hagyományai-
hoz, amelyek főleg a 44; 78; 80; 105–106; 132; 135. zsoltárokban vannak jelen,42 
és a kapcsolódó közösségi panaszénekekhez hozzáfűzik a Jeruzsálem lerom-
bolása feletti panaszokat. A panasz sodrának bővítése mellett, ahogy koráb-
ban már megjegyeztük, bevezetik a Szináj-hegyi szövetség témáját és negatíve 
kidolgozzák a Sion-teológia ősi, az immár lerombolt főváros témáját, amelyet 
pozitíve mindig ki kellett egészíteni a JHWH-király és a dávidi király mo-
tívumával, aminek himnuszállományát a következő fejezetben tárgyaljuk. 
Ha Jeruzsálem a fogság után újra előkerül és benne az isteni királyság visz-
szatér, hogy reményt adjon, a monarchia vákuuma továbbra is nehézséget 
jelent az egyéni panaszénekekben. De, amint láttuk, megindul a reflexió a 
király szenvedésének céljairól és bukásáról a deutero-izajási szenvedő szolga 
gondolatának fényében. Így érkezünk el a 22. zsoltárhoz, „a király” ragyo-

42 Klaus Seybold: Die Psalmen. Eine Einführung, i. m., 115.

gó imádságához, amelyet az Újszövetséggel együtt továbbra is messiásinak 
tarthatunk. Ennek a zsoltárnak a gyönyörű és rendkívüli záródicsérete meg-
nyitja előttünk az utat a harmadik részhez, a dicsérethez.

Először a monarchia bukása kezdik hangsúlyozni a Szináj-hegyi szövet-
séget az isteni királyság zsoltárainak redakciójában (90–106). Majd ugyan-
ebbe a királyi imába rögtön bekerül a 86. és a 103. zsoltárok a témája, ame-
lyek (végső) csodálatos kísérletei annak, hogy összekössék a két egységet: 

• a király imádságait 
• és Izrael imáit.

2.6. Kiment a divatból a panaszima az egyházban?

Csupán ezeket a teológiai eszmefuttatásokat tekintve, feltehetjük ma-
gunknak a kérdést számos ma élő szentírásmagyarázóval és lelkipásztorral 
együtt, hogy miért hanyagolják el annyira a panaszimát az Egyházban. Most 
eltekintünk attól, hogy általában a hívők a II. Vatikáni zsinat támogatása el-
lenére sem igazán ismerik és imádkozzák a zsoltárokat. Ha így van, akkor 
azt mondhatjuk, hogy dicsérő zsoltárok imádkozása is kiment a divatból. 
Ha még a bűnbánati panaszt is hozzávesszük a kérdéshez, egyet érthetünk 
a protestáns írásmagyarázat által hangoztatott kijelentéssel: korábban gya-
koribb volt a bűnbánattartás. A bűnbánati zsoltárok (6; 32; 38; 51; 102) szinte 
teljesen használaton kívülre kerültek a katolikusok körében is. Igaz ugyan, 
hogy a zsolozsma esti és reggeli dicséretét többen imádkozzák a katolikus 
egyházban, ahol előkerül néhány panaszzsoltár is. Továbbá, ha elfogadjuk 
azt a tételt, hogy a panasz főleg a király imádsága, és ennek a királynak az 
áldozata a szentmisében már teljes mértékben és következetesen felöleli a 
zsoltároskönyv minden panaszimáját. Másrészt az emberek a templomok-
ban és a személyes imáikban továbbra is panaszkodnak, ráadásul még túl 
sokat is. Sőt, mi több: zsoltáraink esetleges, nem az általunk felkínált királyi 
nézőpontból történő recitálása alkalom lehet arra, hogy gyarapítsuk saját 
személyes sirámainkat, megfeledkezve az emberiséget igazán sújtó bajokról. 
De amint láttuk, a zsoltároskönyv helyesen felfogott panaszimája orvosolja 
ezeket a kockázatokat. Amikor ezeket a zsoltárokat recitáljuk a királyi, mes-
siási perspektíváiban, szerencsére anélkül, hogy az ő fájdalmas helyzetük-
ben lennénk, nem csupán érthetővé válnak, de egyenesen kötelező is lesz 
a szenvedőkkel és a szegényekkel való együttérzés. Imádságainkban nem 
szabad csupán a „Ne féljetek!” legújabb, fiatalos lelkipásztori lelkesedést 
keresnünk. Nem szabadna félni attól, hogy ne féljünk, emlékezve azokra, 
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akik féltek! Arra sincs szükség, hogy igazságtalanul áldozatnak érezzük ma-
gunkat, és kitaláljunk vagy kinézzünk magunknak a mi kis ellenségeinket, 
hogy jól imádkozzuk a zsoltárokat. Sőt: azt kellene éreznünk, hogy a mártí-
romság nem helyénvaló. A felszabadítás teológiájának, amelyet méltatlanul 
száműztek a teológiákról az utóbbi évtizedekben, itt nagy és jogos tere van, 
és előnyben kell részesíteni a zsoltárok „szegény, jámbor ember” végtelenbe 
nyúló kidolgozásait is, amely egy évszázada elburjánzott az exegézisben.

Ugyanakkor Dávid imádságai szabályszerűen reményre vezetnek, amely 
már gyökerében Krisztus feltámadásának reménye. Így mi, keresztények 
jobban recitálhatjuk ezeket az imákat. Anélkül, hogy kisajátítanánk zsidó 
testvéreinktől, örülhetünk annak, hogy a liturgikus imánkban (lehetőség 
szerint újból elővéve azokat a darabokat, amelyeket a zsinat után rögtön el-
távolítottak a zsoltároskönyvből) abban a kiváltságban van részünk, hogy a 
Királlyal együtt recitálhatjuk azokat. Mivel ő Isten, felmagasztalja, és olyan 
szintre emeli azokat, amelyre egyetlen imádságunk sem tud eljutni. A pa-
naszból pedig elvezet bennünket a reményre és a hálaadásra.

2.7. Kitérő: A szóbeliség a zsoltárok kialakulásának történetében

Az egyéni panaszról, mint a király imádságáról szóló tanulmányainkban 
elértük a fogság előtti kort, mint a legfőbb, kapcsolódó zsoltárok írásbeli 
megfogalmazásának fázisát. A fogság után a királyság intézménye letűnt, és 
az ilyen imádságot nem lehetett megteremteni, csak is a múltból áthagyo-
mányozottan lehetett használni.

Reinhard Achenbach egyik utóbbi, értékes tanulmánya megerősíti ered-
ményeinket.43 Ő főleg az újasszír, vagyis a Kr. e. 7. századból származó pár-
huzamokat vizsgálja és az imákat három csoportba osztja:

• betegségek és halál miatt,
• az ellenségekért 
• és a véletlen elkövetett bűnökért mondott imádságok. 

43 Reinhard Achenbach: Zum Sitz im Leben mesopotamischer und altisraelitischer Klagegebete, 
ZAW 116 (2004/3–4) 364–378: Teil I: Zum rituellen Umgang mit Unheilsdrohungen in Mesopotamien; 
581–593: Teil II: Klagegebete des einzelnen im Psalter. Annak ellenére, hogy kiemeli az újasszír ki-
rályi kultuszhoz kapcsolódó szálakat, szerzőnk ragaszkodik ahhoz a felfogáshoz, hogy a zsoltárok 
énje mögött bárki állhat. Mivel követi azt az irányzatot, amely tagadja a Pentateuchus elbeszélései-
nek ősiségét, elfogadja Albertz tanulmányunk elején felidézett, a zsoltárok monoteisztikus értelem-
ben vett késői, (túlzott) módosításaira és korrekcióira vonatkozó elméletét.

Eltekintve a nyilvánvaló politeista hátterüktől, a környezetük a királyi temp-
lom, főleg újév ünnepén, az imádság tárgya pedig gyakran Assur-bán-apli, 
az imádság pedig végül az ő könyvtárában köt ki. A tanulmány második ré-
sze egyéni panaszénekeinkre alkalmazza az előbb vizsgált újasszír párhuza-
mokat. A szerző azonban következetlenül a fogság utáni makroredakció há-
lójába kerül. Ha eltávolítjuk ezeket a következetlenségeket, akkor azok teljes 
mértékben megerősítik a fogság előtti, királyság korabeli nézőpontunkat.

Ezen a ponton azonban tehetünk egy további lépést az egyéni panasz-
énekeink dávidi kezdetei felé azok nyomában, akik legutóbb az ókori, külö-
nösen is a homéroszi énekek szóbeli állomásait tanulmányozták.44 Ezeket a 
tanulmányokat többnyire figyelmen kívül hagyták a biblikusok, megragad-
tak a skandináv iskolának a biblikus szövegek szóbeli áthagyományozásáról 
szóló régi ismereteinél.

Ong tanulmánya az első fejezetben főleg Albert B. Lord, Milman Parry 
és Eric A. Havelock homéroszi tanulmányaira hivatkozva rámutat,45 hogy a 
homéroszi költemények énekesei a szóbeliség kezdetleges fokán daktilusok-
ból álló hexameterben írt témák, formulák és rögzített ritmikus kifejezések 
halmazára építettek. Nem egyedülálló, hogy versmértékbe szedték és vers-
mértékekkel írták elbeszéléseiket, hanem éppen, hogy alapvető módja volt 
az elbeszélések és az énekelt történet megőrzésének, mivel nem voltak lap-
jaik, vagy bármilyen más anyaguk, és magát az írást sem találták fel, hogy 
a történeteket rögzítsék. Platón korával a Kr. e. V. és IV. sz. fordulóján egy 
újabb kulturális szakaszba lépünk, elérkezünk korunkba, az írásbeliség idő-
szakába, arra a pontra, ahol már nem tartották számon a korábbi időszak 
nehézségét és mentalitását, és megvetették annak művelőit. Ezt Albert B. 
Lord a jugoszláv szóbeli énekek és a kapcsolódó énekesek örökségének vizs-
gálatában megerősítette. Az éneket szinte soha nem ugyanúgy ismételték 
meg. A hallgatóság sem volt még írástudó, nem érdekelte és nem figyelt az 
egyes dalnokok énekei közötti a részletkülönbségekre, amelyek ugyanarról 
az epizódról és témáról szóltak, észre sem vette azokat. Ahhoz, hogy fel-
ismerjék, egy új gondolkodásmód kellett, amelyet az íráskultúra teremtett 
meg.46

44 Hálásan köszönöm B. Lorènak, aki felhívta a figyelmemet Walter J. Ong könyvére: Orality and 
Lireracy. The Technologizing of the Word, Routledge, London – New York, 1982, olasz fordításban: 
Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986. A hivatkozások az olasz szövegre 
vonatkoznak.

45 Walter J. Ong: Oralità e scrittura, i. m., 23–38.
46 Vö. Walter J. Ong: Oralità e scrittura, i. m., 91sköv.
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Az elbeszélés módja vagy a szervezett és rendezett éneklés is csak az 
írással születik meg. A regény végéhez csak akkor lehet elérkezni, amikor 
az író össze tudja vetni azt, amit már megírt, azzal, amit még el kell beszél-
nie.47 A szóbeliség szakaszában, mind az énekesek, mind a hallgatóság fejé-
ben egy általános cselekmény van, amely mögé felsorakoznak az énekek.48 
Mindezeket az Iliász és az Odüsszeia távoli ismeretei révén elfogadhatjuk, 
sőt, teljesebb megértésre juthatunk általuk.

Ezek az új gondolatok rendkívül tanulságosak, ha azokat a zsoltárokra, 
főleg az egyéni panaszénekeinkre alkalmazzuk, hiszen azok nem epizódok 
elbeszélései, csupán költői, mégis általános kifejezőformák, amelyek ritkán 
kapcsolódnak történelmi tényekhez, a lélek állapotát és imádságát tanúsít-
ják, és mindegyik több változatban ismétli meg a sematikus kifejezéseket. 
Mint ilyeneknek nevelői és performatív értékük van: magasztos és alapvető 
vallási érzéseket ültetnek el a közösség szívébe.

Ebből a szempontból az ősiségre és a dávidi eredetre vonatkozó számos 
kérdés és kétség eltűnik. Mindezek a hasonlóságok, amelyek a késői irodal-
mi formák gunkeli felfogásához és annak ősi, kultuszi vagy kevésbé kultuszi 
Sitz im Lebenjéhez vezettek, most magyarázhatók ugyanannak az éneknek 
több évszázados megismétléseként, amíg írásba nem foglalták őket. Mielőtt 
áttérnénk az egyes zsoltárok intertextualitásának, redakciótörténeti vagy 
hatástörténeti vizsgálatára, be kell lépnünk a szóbeliség, az irodalom és a 
szöveg előtti állapot szemléletmódjába. A szövegben (nem a címfeliratok-
ban) a Dávid életére, életének szennyfoltjára, lelki állapotára, győztes, há-
borús, alázatos lelki állapotára tett utalások, továbbá hogy tudatában van 
korlátainak, és olykor vétkeinek is, többé már nem későbbi írók allegóriái-
ként, hanem magának Dávidnak, valamint Jeruzsálem történetében és kul-
tuszában néhány híres énekes első megismétlőinek megnyilvánulásaiként 
jelennek meg.

Az exegéták között főleg Robert C. Culley volt az,49 még maga Ong is idé-
zi,50 aki valami ilyesmit érzékelt és megpróbált rámutatni a zsoltárok vissza-
térő kifejezéseire. Aztán főleg Anneli Aejmelaeus próbálta az írott szövegből 
a szóbeli hagyomány segítségével elérni a korábbi állomásokat. Culley mint-
egy 90 rögzült formulát vagy kifejezést sorol fel az egyéni panaszénekeknél, 

47 Vö. Walter J. Ong: Oralità e scrittura, i. m., 207sköv.
48 Vö. Walter J. Ong: Oralità e scrittura, i. m., 204sköv. Ong itt B. Peabody kutatásának eredményére 

hivatkozik.
49 Robert C. Culley: Oral Formulaic Language in the Biblical Psalms, University of Toronto Press, 

Toronto, 1967.
50 Vö. Walter J. Ong: Oralità e scrittura, i. m., 248., az 55. lábjegyzet.

amelyek legalább két zsoltárban visszatérnek és egyenletesen a következő 
három harmincas csoportba lehetne osztani mindegyik példát: 

• invokáció, 
• panasz vagy a szóban forgó rossz leírása,
• (végső) bizalom Istenben.

Nem veszi azonban figyelembe, hogy a formulák egyes nyelvtani elemei na-
gyon gyakran különbözően fordulnak elő. Például a 74. formula „vezetni” 
igéje azon túl, hogy a 5,9 és a 27,11 zsoltárversekben is előkerül, több mint 16x 
fordul még elő máshol. Nem úgy tűnik, mintha ezekből az eredményekből 
túl sok mindenre tudnánk következtetni. Leginkább az ősi, mezopotámi-
ai imádságok párhuzamaival való összevetés hiányzik, még Aejmelaeusnál 
is.51 Ez az összehasonlítás elengedhetetlen annak megállapításához, hogy 
milyen messzire mehetünk vissza a szöveg írott, irodalmi stádiumában. 
Másrészt Aejmelaeus szerint a szöveget csak a fogság után írták le és csupán 
a lehetőségét ismeri el annak, hogy (a vizsgált 86. és a 143. zsoltár) néhány 
ősi kifejezése kapcsán visszamenjünk a szóbeliség stádiumába. Az újasszír 
párhuzamok azonban arról árulkodnak, hogy a királyság korától mehetünk 
vissza a szóbeliség állapotába. A szóbeliség azután is folytatódott, hogy a 
szöveget az első néhány alkalommal leírták és így új szövegeket alkottak, 
vagy módosították a már leírtakat, de ha nem állapítjuk meg a szöveg iro-
dalmi rögzítését, akkor a szóbeliségre vonatkozó megfontolások jelentősen 
korlátozódnak a zsoltárok fogság előtti korát illetően, ahogyan a jelzett 
munkában is megjelenik. Ha viszont az újasszír párhuzamok perspektívá-
jába helyezkedünk, akkor a Dávidig való visszavezetés lehetőségét könnyű-
szerrel megláthatjuk.

3. A hálaadás és dicséret zsoltárai

Miután elfogadtuk a zsoltároskönyv teológiájának egyszerűsített, kétrészes, 
panaszra és dicséretre történő felosztását, valamint az előző részben nagyjá-
ból áttekintettük a hálaadást és a dicséretet, amely gyakori a panasz végén, 
beszélnünk kell még a dicséret áldozatáról és a hozzá kapcsolódó dicsérő 
imádságról. Ami a hálaadást és a dicséretet illeti, a már tanulmányozott 
panaszzsoltárok és a most vizsgált zsoltárok között, nincs megoldás a fo-

51 Anneli Aejmelaeus: The Traditional Prayer in the Psalms, De Gruyter, Berlin, 1986 csak a 39. oldalon 
a 116. lábjegyzetben említi meg.
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lyamatosságra: mindenütt megtaláltuk a todāt az egyéni panaszénekekben, 
leszámítva néhány ritka esetet (mint például a 38–39. és a 88. zsoltárt).

A zsoltároknak ebbe a második csoportjába a himnuszokkal, Sion éne-
keivel lépünk be, az imádás vagy az öröm sokféle rituális megnyilvánulása-
ival, amely teljes egészében része volt a királyeszmének. Ezért a két alapve-
tő műfajról, a hálaadásról és a himnuszról szerzett ismereteink napra kész 
állapotba hozása után megvizsgáljuk a főbb attitűdöket vagy kifejezéseket, 
amelyek nem mindig fordulnak elő a zsoltárokban, mint például a csen-
des imádás, az áldozatok, az ún. „jóvátétel”, a bizalom kifejezései, amelyek 
megjelennek a panaszokban, hálaadásokban vagy a himnuszokban. Ezt kö-
vetően megvizsgáljuk a dicséret szókincsének alapvető kifejezéseit. Olyan 
utat járunk be, amely kiegészíti a panasz teológiájában megtett utat, végül 
megkíséreljük rekonstruálni Izrael dicséretének történetét a zsoltárain ke-
resztül, mert az általunk bemutatott zsoltárok teológiája nem egy lapos, 
szinkron vagy logikus bemutatás akar lenni a mai iskolák és irányzatok 
szerint, hanem egy történeti teológia. Nem foglalkozunk azonban az ösz-
szes dicsérő imádsággal, mégcsak azokkal sem, amelyek máshol találhatók 
a Bibliában, csupán a zsoltárok dicséretével, főleg a himnuszokkal, amely 
azoknak alapvető formája.

3.1. A todā

Ezzel a szóval jelölik az áldozatokat is. Nem úgy tűnik, hogy a hálazsoltá-
rok az áldozatbemutatás átszellemülései lennének,52 mivel az 50,14 nem azt 
mondja, hogy nem kell többet „hálaáldozatot” felajánlani, hanem: „áldozd 
Istennek a todāt”. Az egyikből a másikba való átmenetet nem kronologiku-
san kell értenünk: a zsoltár és az áldozati szertartás általában kiegészítette 
egymást. Ezt az igazolja, hogy az egyéni panaszénekekben gyakran megta-
láljuk az áldozatbemutatás fogadalmát vagy szándékát és a hálaadó maga-
tartás már megjelenik bennük, egészen addig, hogy a panasz csak visszaem-
lékezésnek tűnik a hálaadás pillanatában. A fogságban természetesen csak a 
spiritualizált todā marad, de az áldozatbemutatás a fogság után a templom-
ban folytatódik, mint korábban, Sámuel (1Sám 7,9: Sámuel áldozata és imá-
ja) és Salamon idejében (1Kir 8,52 a templomszenteléskor), ahol az imádság 
és az áldozat közötti kapcsolat rendkívül ősi.

Fontos tanulmányozni a jdh ige jelentését (gyakran használatos szinoni-
máival együtt, főleg a hll gyökkel, amelyre hamarosan rápillantunk), ebből 

52 Így Patrick D. Miller: They cried to the Lord, i. m.

származik ugyanis a már előkerült todā. Pontosan azt jelenti, hogy (nyilvá-
nosan!) „megvallani valamit”. Az ige nem úgy használatos, mint manapság, 
kizárólag a bűn megvallására, hanem „kihirdetni” az Úr jótéteményeit. Ezt 
a jelentést a latin fordítás megőrizte (emlékezzünk csak Zsolt 9,2 „confitebor 
tibi Domine…” és a gyakori „confitemini Domino quoniam bonus” sorára). A hé-
ber nyelvnek nincs külön igéje a „hálálkodásra”, de amelyik ige a legkö-
zelebb áll hozzá az a jdh, és rámutat egy fontos teológiai tényre: a kapott 
kegyelmek nyilvános kihirdetésére. Az ige jelentése kicsit megváltozik, az 
utolsó szakaszban a redakció során már a dicséret szinonimája lesz, ahogy 
látni fogjuk.

Korábban már említést tettünk ezeknek a zsoltároknak az ókori keleti 
párhuzamairól. Annyira hasonlítanak az egyéni panaszénekekhez, hogy 
gyakran nem lehet őket megkülönböztetni tőlük, és népszerű imádságai az 
ókori keleti világnak. Izraelben mégis a panasz vagy a kérés jut el erre a kü-
lönleges szintre, amelyre – úgy tűnik – az asszír-babiloni imádság nem jut 
el.53 Ennek az imának még a jdh-nak megfelelő igéje sincs.54 Benne mind a 
szavak, rituálék és felajánlott áldozati adományok, úgy tűnik, kelendőbbek.

Folytatva a fent elmondottakat a panasz teológiájáról: a zsoltárok há-
laadása által elért szint már önmagában magasabb rendű a párhuzamos 
ókori imáknál, és nem csupán a monoteizmusa miatt. A hálaadás Izraelben 
kevésbé önző. Főleg azért, mert a király végzi, kollektívvá, és egyszerűen 
messiásiává teszi azt. Úgy tűnik, nem létezik kizárólag közösségi hálaadási 
rítus (ez van a 65–68. zsoltárokban?), ahogy a dicséret himnuszaiban viszont 
van. Ne felejtsük el, hogy a király imádsága által, amelyek a panaszénekek, a 
legmagasabb spirituális szintre és hálaadásra jutnak el. Azt is szem előtt kell 
tartani, hogy az ősi himnuszok is inkább a jdh igét használják (97,12; 99,3), 
mint a hll-t.

A panasznak a hálaadásba való átcsapásain és átmenetein túl, Izrael li-
turgiájában apránként felbukkannak a hálaadás és a himnusz keverékei is, 
főleg a zsoltároskönyv és redakciói történetének végső szakaszában. Ennél 
fogva gyakran nehéz kategorizálni és csoportokba rendezni (a Jeruzsálemi 
Bibliában: 18; 21; 30; 33; 34; 40; 65–68; 92; 116; 118; 124; 129; 138; 140). A leg-
klasszikusabb és legősibbek között találjuk a 30. zsoltárt, és úgy tűnik, hogy 
az utolsó szerkesztési stádiumokhoz tartozik az általánosított és „demokra-
tizált”, hálaadó 107. zsoltár. Ezen a ponton nem szabad kihagyni az ősi 18. 
és 118. zsoltárokat. Utóbbi kapcsán, ha a „királyi” hipotézisünk igaz, nem 

53 Werner Mayer: Untersuchuhgen zur Formensprache der Babylonischne Gebetbeschwörungen, Biblical 
Institute Press, Roma, 1976, 350.

54 Lásd a héber jdh szócikket Günter Mayer tollából: ThWAT III (1982) 459–460.
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szükséges nagy exegetikai erőfeszítést tenni, hogy messiásinak nyilvánítsuk, 
ahogy az Újszövetség és az egyház is teszi, főleg húsvéti időben. Ösztönző a 
40. zsoltár is, bár nem tartalmazza a jellegzetes szókészletet: a király más ál-
dozatok helyett (7. vers) önmagát ajánlja a messiási redakció szemléletében, 
Deutero-Izajás szenvedő (király) szolgájának teológiájától ihletetten. Ennek 
az imádságnak a csúcspontja azonban a 22. zsoltár, amelynek ívét Jézus 
is felvállalta a kereszten: a puszta panaszkodástól (22,2–22) a hálaadásig, 
amely a messiási dicséret legmagasabb szintje, összetömöríti és felmagasz-
tosítja a zsoltároskönyv imádságának minden útját (a 22,22b-től kezdve). 
A  legnagyobb, halálos fájdalom panasza ez a legfélelmetesebb ellenségek 
ellen. Egy teljes mértékben igaz (nem beszél a bűneiről, mint más, hasonló 
zsoltárokban) és szelíd ember panasza ez (hiányoznak a megszokott vádak 
az ellenségek ellen!), amely beletorkollik a legmagasztosabb (feltámadásért 
való) dicséretbe, hálaadásba, olyan szintre, amelyre egyetlen vizsgált him-
nusz sem jut el. Tézisünk alapján itt is elmondhatjuk, hogy az evangélisták, 
akik felhasználták a zsoltárt Jézus szenvedésének és halálának leírására, 
nem „kitalálták” a messiási jelentést, hanem csak felfedezték.

3.2. A himnuszok

Most nem foglalkozunk a dicséret imádságának számos olyan szakaszával, 
amely az Ószövetség más könyveiben felbukkan,55 azért sem, mert azt koc-
káztatnánk, hogy megfeledkezünk a zsoltárainkra jellemző templomi, kul-
tikus Sitz im Lebenről, ami viszont nem mondható el a párhuzamos imákról, 
amit bárki, bárhol és bármikor elmondhat.

1) A közelmúlt írásmagyarázatának történetére vetett első pillantásunk 
Frank Crüsemann tanulmányára esik még akkor is,56 ha az csaknem ötven 
év után némi kiigazításra szorul.57 Helyesnek látszott különbséget tenni a 
dicséretre hívó és Izraelnek nyújtott jótétemények történelmi témáját feldol-
gozó himnuszok, valamint a természetben fellelhető csodálatra méltó isteni 
dolgok „melléknévi igeneves” himnuszai között. A különbségtételt az írás-
magyarázati és teológiai környezet alapozta meg,58 amely aztán utat adott a 

55 Így tesz viszont Patrick D. Miller: They cried to the Lord, i. m., 178–232; 358–362.
56 Frank Crüsemann: Studien zur Formgeschichte von Hymnus und Danklied in lsrael, Neukirchener 

Verlag, Neukirchen – Vluyn, 1969.
57 Kissé túl sokat akar javítani rajta Hermann Spickermann: Alttestamentliche Hymnen, in 

Walter Burkert – Fritz Stolz (Hrsg.): Hymnen der Alten Welt im Kulturvergleicht, Universitätsverlag – 
Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg – Göttingen, 1994, 97–108.

58 Gerhard von Rad Ószövetségi teológiája hangsúlyozta a történelem témáját a zsoltárokban és a 
természet témáját átvitte más, bölcsességi könyvekbe. Lásd Robert A. Oden Jr. Cosmology/

kozmikus természetről való további törprengésnek, amiről feltételezik, hogy 
bölcsességi jellegű, valamint az emberről való tűnődésnek.59 Mindkettő ün-
nepelt téma az akkád mitológiában. Meg lehetett volna jegyezni, hogy ha 
a „bölcsességi” irodalom általában elvezethetett Isten dicséretére, akkor a 
hasonló bölcsességi zsoltárok sokkal kevésbé vezetnek el, mint himnusza-
ink, ha ugyan elvezetnek.60 Többnyire „teodíceát” művelnek, Istent akarják 
igazolni az ember tetteiért való megfizetés problémájával szemben, amely 
látszólag gyakran igazságtalan.

Anélkül, hogy vissza kellene utasítanunk a teljes múltat, most elfelejt-
hetjük ezeket a fejtegetéseket. Crüsemann munkájában egy értékelhető adat 
volt és marad: a párhuzamos, akkád nyelvű dicsérő imádság bemutatása a 
természet, az eget és a földet, csillagokat és világosságot, hegyeket és szele-
ket teremtő Isten előtt, aki a tenger, folyók és földrengések ura, esőzések, 
viharok és termékenység, hóesés és jég ajándékozója. Ez az Isten a menny-
ben trónol, megteremti az embert, táplálja az embereket és az állatokat, jó 
és igaz, segíti a gyengéket, bünteti a gonoszokat, sőt, a bölcseket is, élet és 
halál ura, aki felmagasztal és megaláz.61 Mivel ezekből a párhuzamokból 
logikusan juthatunk a dicsérő zsoltárok és a kapcsolódó kultusz datálásá-
nak fogság előtti korára, Crüsemann helyesen kijelenti, hogy ugyanezek 
a motívumok a prófétáknál és Jóbnál is csupán leszármazások.62 Viszont 
Spieckermann, aki elutasítja vagy szinte teljesen figyelmen kívül hagyja 
Crüsemann tanulmányát, végül a dicsérő zsoltárokat teljesen fogság utáni 
alkotásnak tekinti, feje tetejére állítva a prófétai és bölcsességi irodalommal 
való kapcsolatokat is. Ez nyilván azért van, mert a mai irányzatokat követve 
már nem ismeri el a jahvista teremtéselbeszélés ősiségét. Bár a nyugati kána-
áni irodalom (Ugarit) régészeti adatai alapján kénytelen volt elismerni Isten 
teremtés feletti uralma és királysága témájának ősi voltát.63

Cosmogony szócikkét: ABD I. (1992).
59 Így Claus Westermann a Genesis kommentárjában (Neukirchener Verlag, Neukirchen – Vluyn, 

1974.
60 Lásd Joachim Jeremias: Neuere Entwürfe zu einer „Theologie des Alten Testament”, VF 48 (2003) 

34.
61 Frank Crüsemann: Studien zur Formgeschichte, i. m., 135–150, végtelenül sok adattal.
62 Frank Crüsemann: Studien zur Formgeschichte, i. m., 152sköv.
63 Az ő (és Reinhard G. Kratz) Schöpfer/Schöpfung in TRE 30 (1999), szócikkében, de mindig kel-

lően nagy fenntartással a Pentateuchus „Jahvista” ősiségével szemben. Ehhez a témához jobb a már 
idézett Robert A. Oden Jr. Cosmology/Cosmogony szócikke az Anchor Bible Dictionaryben. Ne 
felejtsük el azonban, hogy legalább Joachim Jeremias: Das Königtum Gottes in den Psalmen Israels. 
Begegnung mit dem kanaanäischen Mythos in den JHWH-König-Psalmen (Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1987) című munkája után Németországban is azt mondják, hogy a Zsolt 93–94; 104,1–9; 
illetve a Zsolt 47; 68; valamint a Kiv 15; a MTörv 33,2–5.26–29 ősi mítoszokat közölnek. Jeremias 
szerint a 95. és a 99. zsoltár deuteronomisztikus, és Deutero-Izajás korából csak a 96. és a 98. zsoltár 
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Egyértelműnek tűnik számomra, hogy az elsőbbség kapcsán általános-
ságban Crüsemann-nak továbbra is igaza van még akkor is,64 ha a történel-
met érintő (elbeszélő) dicséret és a természetet érintő (leíró és „melléknévi 
igeneves”) dicséret közötti formális megkülönböztetés kapcsán a dolgokat 
most másképpen kell megítélni. Ha másért nem azért, mert vannak olyan 
tények, amelyek miatt nem tudni, hogy egyik vagy másik csoportba tegyük, 
például Hanna énekét (1Sám 2). Eltekintve attól a kérdéstől, hogy himnusz-
ról vagy hálaadásról van-e szó: a természetben fellelhető csodálatra méltó 
dolgokra vonatkozik (termékenység),65 vagy egy történeti tényre (egy gyer-
mek születése)?

Másrészről vannak olyan asszír-babiloni himnuszok is, amelyekben a 
király dicséretet mond egy katonai győzelemért. Nekem úgy tűnik, hogy 
a dicséret témája ebben az irodalomban gyakran a dicsért istenség típusá-
tól függ: vajon Samas a címzett (a nap, vagyis a természet), vagy például 
a harcos isten, Marduk (történelmi tények). Az egyik tényező, amit szem 
előtt kell tartanunk, és már tekintetbe vettük a panasz kapcsán: az izraelita 
hagyományok és történelem témáinak gyér jelenléte a zsoltároskönyvben.

Az akkád párhuzamok kapcsán nemrégiben megjelent egy kiváló korsze-
rűsítése Dietz-Otto Edzard sumér-babiloni himnuszok új szintézisének,66 
amely ugyanazzal a terminológiával utal a zsoltárokkal való különbözősé-
gekre (a politeizmusra, a több száz istenségre) és szókincs párhuzamaira. 
Rámutat, hogy a dicséret a királyhoz kapcsolódik, és megjegyzi, hogy a 
himnuszok nem magánimádságok, még csak nem is prózai munkák, ha-
nem művészek által ünnepélyes és nyilvános alkalmakra komponált költői 
alkotások. Ezeknek az imádságoknak a spirituális szintje nem túl magas, 
nem is törekedtek erre,67 ami érthető, hiszen a király érdekéről szól, akinek a 
kultusz volt az egyik legfontosabb eszköze. Jelentősnek tűnik az ellenségen 
aratott győzelem környezetbe helyezése is, amely a feltárt szobrok alapján 
a himnuszok központi témája: a király által vadászaton elejtett vadállatok, 
amelyek egyben szimbólumok, valamint a király és Isten ellenségein aratott 

származik. A 97. zsoltár hellenisztikus datálását illetően azonban látni fogjuk, hogy Jeremias állás-
pontja kiigazításra szorul.

64 Vö. Hans Joachim Kraus: Theologie der Psalmen, Neukirchener Verlag, Neukirehen – Vluyn, 1979, 
42sköv. és 72sköv. Lásd még Klaus Seybold: Die Psalmen, i. m., 113–114 és Lothar Vosberg 
egyedi tanulmányát: Studien zum Reden vom Schöpfer in den Psalmen, Chr. Kaiser Verlag, München, 
1975, idézve ott (és a 204. oldalon).

65 Így Matthias Millard: Die Komposition des Psalters, i. m., 214.
66 Dietz-Otto Edzard: Sumerische und akkadische Hymnen, in Walter Burkert – Fritz Stolz 

(Hrsg.): Hymnen der Alten Welt im Kulturvergleicht, Universitätsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, 
Freiburg – Göttingen, 1994, 19–31.

67 Dietz-Otto Edzard: Sumerische und akkadische Hymnen, i. m., 25.

győzelmi fenyegetés. Ez a korábban tárgyalt királyi teológia kontextusában 
birodalmi, propagandisztikus eszköznek számított az asszír uralom kiépí-
téséhez.68

Érdemes felidézni a 104. zsoltár második feléhez illeszkedő ősi, egyip-
tomi párhuzamot. Ehnaton monoteista himnuszának (Kr. e. 1300 körül) 
arra kell késztetnie bennünket, hogy a zsoltárt Salamon korára helyezzük. 
A  naphoz intézett himnusz utolsó részében, amely most már hiányzik a 
zsoltárunkból, kifejezetten a király, Isten fia szólal meg.69 Nagyon érdekes, 
hogy a Septuagintában ezt a zsoltárt éppen Dávidnak tulajdonítják.

2) A zsoltárok teológiája szempontjából (nekem) feltűnik egy jellegzetes 
különbség, amely az akkád, a kánaáni és a mi himnuszaink között van: az 
előbbiek nem szólítják fel az embereket a dicsőítésre. Ez újabb jele a zsoltá-
rok magasabbrendűségének és annak a szintnek, amely az embereket eljut-
tatja a bibliai dicséretre, ahol viszont ez a meghívás állandó.

A zsoltárokban csak egyfajta himnuszt feltételezünk, amelynek a kör-
nyezete a fogság előtti kultusz. A himnusz kizárólag közösségi ének. 
Crüsemann szerint a zsoltároskönyvben elenyésző az egyéni himnusz.70 
Sőt: nem is mondhatjuk többé, hogy szép lassan elenyészett, mert talán az 
ősi időkben nem is volt. Ez érvényes a 8. zsoltárra is, amiről Crüsemann is 
azt gyanítja, hogy királyi zsoltár és a közösségi himnuszokhoz kellene so-
rolni.

Az ősi párhuzamok már rámutattak, hogy Izrael himnuszainak hosszú 
története van. Crüsemann azonban a zsoltároskönyvön kívüli történelmi 
párhuzamoktól indul: Mirjám énekétől (Kiv 15), amihez hozzávehetjük még 
Debora énekét (Bír 5), aki nőként szintén ott áll a himnuszok eredeténél. Ez 
azonban inkább „nemzeti himnusznak” tűnik, mint kifejezett istendicsé-
retnek, de tény, hogy az ilyen jellegű himnuszok gyakran nem közvetlenül 
Istenhez fordulnak, ami azonban nem jelenti azt, hogy nem dicsérettel van 
dolgunk. Valójában többnyire Istenről beszélnek a közösségnek,71 ezt pedig 
csak az istendicséret kitörő örömével lehet.

68 Lásd Stefan M. Maul: Der Sieg über die Mächte, in Erich Zenger (Hrsg.): Ritual und Poesie. 
Formen und Orte religioser Dichtung im Alten Orient, Herder, Freiburg, 2003, 47–71, ezt megelőzően: 
Der assyrische König-Hüter der Weltordnung, in Jan Assmann – Bernd Janowski – Michael Welker 
(Hrsg.): Gerechtigkeit: Richten und Retten in der abendländischen Traditionen und ihren altorientalischen 
Ursprüngen, Wilhelm Fink Verlag, München, 1998, 65–77.

69 L’Antico Testamento e le culture del tempo. Testi scelti, Borla, Roma, 1990 (Gianfranco Ravasi előszavával, 
fordítás franciából), 86. A 82–86. oldalakon közlik az imádságot, a 76–107. oldalakon több, a zsoltá-
rokkal párhuzamba állítható politeista imádság szerepel az ókori Egyiptomból.

70 Frank Crüsemann: Studien zur Formgeschichte, i. m., 285–306.
71 Frank Crüsemann: Studien zur Formgeschichte, i. m., 80 és az azt követő oldalak.
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De nem állhatunk meg ezeknél az ízelítőknél, csakhogy rámutassunk a 
himnuszok ősiségére, mivel a zsoltárokban Izraelnek kevés történelmi ha-
gyományával találkozunk. Tény, hogy a mai exegézis általános álláspontja 
a zsoltároskönyv himnuszainak ősiségéről nehézkes és nem is akar erről 
nyilatkozni.72 Ez még inkább így van, ha a New Literary Criticism divatos 
szemléletéből indulunk ki, vagy ha hagyjuk, hogy a zsoltároskönyv glo-
bális szemlélete vezessen bennünket, ahol a dicséret, úgy tűnik, valóban 
a panaszénekek és a királyzsoltárok után születik. Ez a nézet azonban azt 
kockáztatja, hogy a dicséretet csak egy fogság utáni imatípusnak tekintjük. 
A priori nyilvánvaló, hogy ezek az imádságok, egyszerűen a végső szerkesztő 
szempontjából a fogság után kerültek jelenlegi környezetükbe, ami kiszakít-
ja őket természetes környezetükből és nemcsak arról mond le, hogy a dicsé-
ret teológiai történetét megértse, hanem önmagukban ezeknek a zsoltárok-
nak a teológiája elől is elzárkózik.

Szerencsére vannak ma is tekintélyes hangok, amelyek segítségünkre 
vannak, hogy meghaladjuk ezeket a rövidlátó perspektívákat. Ezek a han-
gok minél inkább tekintélyesebbek, annál inkább – Albertzhez hasonlóan – 
megvetik (számunkra igazságtalanul) mind az ószövetségi irodalom adatait 
a Teremtés könyvétől a Királyok második könyvéig bezárólag, mind pedig az 
egyéni panaszénekeket. Albertz úgy véli, hogy az isteni királyság már a sala-
moni kultusz témája volt, és a dávidi monarchia vallási legitimitását célozta 
meg. Ez része az ún. királyeszmének, amely a zsoltároskönyvben nemcsak a 
király, mint az „Isten-király fia” idevágó királlyá történő kikiáltását mutatja 
be nekünk (2; 110), hanem a különleges védelmet is, amiben részesül (főleg 
a 91. és a 118. zsoltárban), a házasságkötését (45), és ahogyan gyakran láttuk, 
a betegségeinek, ellenségeinek és halálának problémáját is. Albertz ebbe a 
történelmi keretbe helyezi a Zsolt 72,72 versét,73 és ezért itt is megerősödünk 
a datálásunkban, óvatosan elkerülve ezeknek a zsoltároknak a primitív po-
liteizmusára vonatkozó feltételezéseket.

Az Isten királyságának meghirdetése a 93., 96. és 99. zsoltárokban vissz-
hangozza az Assur istenhez intézet újasszír himnuszt.74 Szintén a fogság 

72 Lásd Frank Lothar Hossfeld: Von der Klage zum Lob – die Dynamik des Gebets in den 
Psalmen, BiKi 56 (2001) 16–20, illetve André Wenin: Entrare nei Salmi, EDB, Bologna 2002, 41–56, 
pusztán strukturális és szinkron megközelítésben.

73 Most csupán egy munkára hivatkozunk: Rainer Albertz: Religionsgeschichte Israels in 
alttestamentlicher Zeit, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1992, 175.

74 Steven W. Holloway: Aššur is king! Aššur is king! Religion in the exercise of power in the Assirian Empire, 
Brill, Leiden, 2002. Lásd még Stefan M. Maul: Der assyrische König-Hüter der Weltordnung, 
i. m. Assur isten királyságára vonatkozó újasszír szövegek kapcsán a következő mű idézésére szorít-
kozunk: Marie Joseph Seux: Hymnes et Prières aux dieux de Babylonie et d’Assyrie, i. m., 110–111.

utáni időszakra kell őket helyeznünk és Istenhez intézett himnuszoknak 
tekintenünk, akit Jeruzsálemben ünnepelnek, ezért korábbra helyezzük a 
46., 48., és magának a 47. zsoltár idézését, amely éppen ilyen összefüggésben 
hirdeti meg az isteni királyságot, és magjában ősinek tekintette még Erich 
Zenger is az ezredfordulón kiadott kommentárjában. Megjegyezzük, hogy 
teológiai és az időrendi sorrend szempontjából is a 97. zsoltár szorosan kap-
csolódik a 47. zsoltárhoz. Ezért ma már tévesnek kell tekintenünk, hogy az 
isteni királyság zsoltárait (93; 96–99) egyszerűen fogság utáni zsoltároknak 
tekintsük, amelyek Deutero-Izajástól erednek. Talán még csak nem is „új 
énekek” (Zsolt 96; 98). A többi énekek pedig biztosan nem azok.

Éppen ebben a rendkívül ősi kontextusban született meg és fejlődött ki 
az ítélet gondolata, amire a panasz teológiájában már felfigyeltünk. Nem 
annyira arról az ítéletről van szó, amely a földi király munkája, hanem arról, 
ami az isteni királyé. Továbbá nem kifejezetten az egyes történelmi esetekre 
vonatkozik (mint például a 35,23–24; 43,1; 51,6; 140,13; 143,2 versekben), ha-
nem általános és (aztán) eszkatologikus értelmű. A legősibb JHWH-király 
zsoltárokban a főnévi alak kerül elő (mišpát: 97,2.8; 99,4), az újabbakban 
pedig az igei alak (šáfát: 96,13; 98,9).75 A témát aztán a bölcsességi szerkesz-
tők, kiadók szépen kidolgozták (94,2.15; majd aztán 9,5.8–9.17/ 10,5–18). De 
még ragyogóbb a fentebb említett részben két téma összekapcsolása: a király 
ítélet alatt áll, így realizálja, hogy az ítélet isteni és eszkatologikus, szabadu-
lást hoz mindenki számára. Végül itt valósul meg az isteni királyság, amely 
messiási királyság is egyben.

Ezen a ponton érdemes folytatnunk a gondolkodást a Sion-zsoltárokról, 
mivel az Isten királyi dicséretének kiegészítő, teológiai eleme és az ő dicsérete 
a földi királyt is érinti. Ahhoz a kísérlethez, hogy kövessük ennek a témának 
a szakaszait és a fejleményeit, még ha csak vázlatosan is, nemcsak a fentebb 
idézett 46., 48. zsoltárokat vagy a 99,2.9 verseket kell figyelembe vennünk, 
hanem azokat a zsoltárokat is, amelyek a kiválasztásról (132,13), a város isteni 
védelméről (87. és a későbbi 147. zsoltár) és az ítélkezés székhelyéről szólnak 
(122: nemcsak a polgári, a monarchikus vagy a királyság utáni bíróságok!). 
A fogság utáni Jeruzsálem – főleg Trito-Izajás felmagasztalásnak köszönhe-
tően – hamarosan az egyház szimbólumává válik a múlt számos ígéretének 
egyetlen zálogaként. E teológia szakaszainak teljes nyomon követésében 
van egy probléma, amit nehéz megoldani, mégpedig annak meghatározása, 
hogy a Sion-teológia mennyiben megy vissza a jebuzeus időszakra, és azt 

75 A téma jelentőségéhez meg kell említenünk Oswald Loretz: Götter – Ahnen – Könige als gerechte 
Richter. Der ‘Rechtsfall’ des Menschen vor Gott nach altorientalischen und biblischen Texten, Ugarit Verlag, 
Münster, 2003.
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mennyiben adaptálta Dávid. A JHWH-Cebaót (Seregek Ura) istennévről, 
amely mintha kapcsolódna a szövetség ládájához, kedves szófordulata len-
ne a Sion-zsoltároknak (46,9.12; 48,9), és az északi eredetű Ászáf-zsoltárok 
jellemzőjének tűnik (80,5.8.15.20, de még 84,2.4.9.13), azt kell mondanunk, 
hogy Dávid már akkor használta, amikor a ládát Jeruzsálembe szállíttatta 
(lásd 2Sám 6,2.18; 7,8.26–27)! Izajás meghívásának elbeszélése rendkívül 
gondolatébresztő, mert visszhangozza ezt a terminológiát, valamint a Sion- 
és a templom-teológia összességét az isteni királyság teológiájával együtt (ez 
utóbbi az Iz 6,1 és 5. versekben!).

3.3. A dicséret szókincse

Elérkezett végre az idő, hogy elemezzük a hálaadás és dicséret témáit és 
megnyilvánulásait a legfontosabb igékben, amelyek a zsoltárokban kifeje-
zik azokat. Igyekszünk más igéket és gesztusokat is belefoglalni, főleg az 
imádás mozzanatát, amelyet nem korlátozhatunk kizárólagosan két típusra 
(toda vagy himnuszok) vagy közülük az egyikre, hiszen a panaszénekben is 
előfordul az imádás.

A legjellegzetesebb igékkel kezdve felsoroljuk a hálaadáshoz és a dicsé-
rethez kapcsolódó szemantikai adatokat, tekintettel arra, hogy az olasz hi-
vatalos fordításunkban (CEI) a két kifejezés összekeveredik:

a) hálaadás (jdh-toda). Ige: 6,6; 7,18; 9,2; 18,50; 28,7; 30,5.10.13; 32,5 (meg-
vallani a vétkeket!); 33,2; 35,18; 42,6.12;43,4–5; 44,9; 45,18; 52,11; 54,8; 
57,10; 67,4.6; 71,22; 75,2; 76,11; 79,13; 86,12; 88,11; 89,6; 92,2; 97,12; 99,3; 
100,4; 105,1; 106,1.47; 107,1.8.15.21.31; 108,4; 109,30; 111,1; 118,1.19.21.28–
29; 119,7.62; 122,4; 136,1sköv.26; 138,1–2.4; 139,14; 140,14; 142,8; 145,10. – 
Főnév: 26,7; 42,5; 69,31; 95,2; 100,4; 147,7; de mint áldozat is: 50,14.23; 
56,13; 100,1; 107,22; 116,17.

b) Dicséret (hll-tehilla). Ige: 22,13–14.27; 35,18; 44,9; 56,5.11; 63,6; 69,31.35; 
74,21; 84,5; 102,19; 104,35; 105,45; 106,1.48; 107,32; 109,30; 111,1; 112,1; 
113,1.9; 115,17–18; 116,19; 117,1–2; 119,164.175; 135,1.3.21; 145,2; 146,1–2.10; 
147,1.12.20; 149,1.3.9; 150,1–6 (ide vesszük még a passzív melléknévi 
igeneveket: 18,4; 48,2; 96,4; 113,3; 145,3). – Főnév: 9,15; 22,4.26; 33,1; 
34,2; 35,28; 40,4; 48,11; 51,17; 65,2; 66,2.8; 71,6.8.14; 78,4; 79,13; 100,4; 
102,22; 106,2.12.47; 109,1; 111,10; 119,171; 145,1.21; 147,1; 148,14; 149,1 
(míg a könyörgés tefilla: 4,2; 6,10; 17,1; 35,13; 39,13; 42,9; 54,4; 55,2; 61,2; 
65,3; 66,19–20; 69,14; 72,20; 80,5; 84,9; 86,1.6; 88,3.14; 90,1; 102,1–2.18; 
109,4.7; 141,2.5; 142,1; 143,1. A kapcsolódó pll II ige rendkívül ritkán 

fordul elő a zsoltárokban, talán mert a zsoltárokat nem valakinek az 
egyéni és kultuszon kívüli imájának kell tekintenünk.).

A dicséret harmadik szinonimájának, a brk használatához nem kell lista, 
bármennyire is rövid lenne, mert az olasz fordítás általában megőrizte a brk 
jellegzetességét. Használják az imádkozó személlyel kapcsolatban alany-
ként, illetve tárgyként, ahol az áldás tárgya Isten. A szóhasználat a rövid 
formulákban ősi lehet, amint azt az André Lemaire tanulmányozta felira-
tok is alátámasztják.76 Az „áldott Isten” passzív kifejezés a magánimádság 
jellegzetes szófordulata, a hivatalos kultuszi használaton kívül esik és késői 
(Dán 3,52–90).

Mielőtt tanulmányoznánk ennek a három igének a használatát, fel kell 
idéznünk más kifejezéseket is, amelyek az éneket kísérő hangszerre vagy 
magára az énekre („énekeljetek…”) és a kántorokra vonatkoznak. Ezek a 
kifejezések zavarba hozzák azokat, akik belebocsátkoznak azokba a diva-
tos spekulációkba, hogy a zsoltároskönyvet olvasókönyvnek kell tekinte-
nünk. Továbbá fel kell hívnunk a figyelmet azokra az adatokra, amelyek az 
érzéseket, a dicsérő imádságban sugalmazott gondolatokat jelölik. Itt van 
mindenekelőtt az ‘bd, amely elvont értelemben nem csak azt jelenti, hogy 
„szolgálni”, de még csak nem is azt, hogy Isten szolgájaként viselkedni, 
hanem szakkifejezésként azt jelenti, hogy „kultikus cselekményeket végre-
hajtani”.77 Főleg ilyen anyagból lehet meríteni a teológiát. Minden dicsőítő 
zsoltár tele van ezzel az igével, és szinte lehetetlen teljes áttekintést adni. 
Jobb, ha arra buzdítunk mindenkit, hogy csak recitálja a zsoltárokat és min-
den egyes alkalommal figyeljen ezekre az adatokra.

Bár a vizsgálandó terület nagysága zavarba ejtő, mégsem zárkózhatunk 
el néhány megjegyzéstől. Felidézzük, hogy a kifejezetten az embereknek 
ajánlott gesztusok között találjuk a hll ige imperatívusából származó „alle-
luját”: „dicsérjetek Jah(vét)!”. Az ige egy közelebbről meg nem határozható 
örömteli gesztusra enged következtetni. A himnuszok imádság hívására oly-
kor a klasszikus jóváhagyással azt válaszolják, hogy:

• „Ámen!” (lásd Zsolt 106,48b és párhuzamos helyén: 1Krón 16,36), 
vagy 

76 André Lemaire: Hebrew and west-semitic inscriptions and pre-exilic Israel, in John Day (ed.): In 
search of pre-exilic Israel, Shaffield Academic Press, Sheffield, 2004, 366–385.

77 Megtaláljuk például Sámuel és Salamon liturgiáinak már idézett szövegeiben (1Sám 7,9; 1Kir 8,52), 
de Baál liturgiáiban is 1Kir 16,31–32; 2Kir 10,18). Lásd a Gottesdienst szócikket: RGG4 III (2000), amely-
nek ószövetségi részét Georg Braulik írta.
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• „Kabód!” („Dicsőség!, amely kicsit olyan, mint a mi éljenzésünk; 
lásd Zsolt 29,9b); 

• vagy más felkiáltásokkal, 
• örömteli kifejezésekkel (ének, ujjongás, öröm, tánc, taps) 
• és mindenekelőtt az imádás fontos gesztusával fejezik ki a válaszu-

kat (a hištaḥavah, „leborulni” igével: 5,8; 22,28.30; 29,2; 45,12; 66,4; 
72,11; 81,10; 86,9; 95,6; 96,9; 97,7; 99,5.9 [106,19]; 132,7; 138,2).

A leborulás gesztusát fontos embereknél látjuk: főleg a királyoknál (éppen a 
45,12 és a 72,11 versekben!), de Ábrahámnál is (Ter 18,2), valamint a nép is le-
borul Isten előtt a Szinájon (Kiv 24,1)! Az emberek általában nem beszéltek 
a kultuszban, nem is tudtak volna, mivel a papok az áldozati szertartásra 
ügyeltek, amely a szavak zűrzavarában az egyetlen módja volt a dicséretnek 
és az imádságnak. Néhány zsoltárban vannak refrének (pl. 67,4.6), de ezek 
valószínűleg az énekesek válaszai a szólistának.

A fogság előtti és a fogság utáni zsoltárimádságban fontos, hogy a csend 
értékének kiemelésével kezdjük.78 Az imádság, a dicséret vagy a panasz leg-
magasztosabb módja volt a hallgatás. Már jóval a fogság előtt nem volt il-
lúzió, hogy könnyedén és sebtében elérhetnék Istent, „ahogy a pogányok is 
teszik” (Mt 6,7). Mózes megtanulta és megtanította, hogy Isten nem látha-
tó. Erre a tapasztalatra Illés is eljutott (1Kir 19). Az összes aggodalom, hogy 
kifejezetten csodálatos módon látják őt (Kiv 33), feloldódik az imádásban és 
Isten szavainak hallgatásában (Kiv 34,6sköv.). Ugyanez történik meg, ami-
kor a király kifejezi vágyakozását a 27. zsoltárban, vagy a magasztos 63. zsol-
tárban, amelynek a végén megízleli az ítélkező Isten jelenlétét, győzelmét 
és dicsőségét az ő népével. Mivel az imádságban való csend fontossága elle-
nére is arra kell törekednünk, hogy mondjunk valamit Istennek, és a lehető 
legelegánsabb és legtiszteletteljesebb formában, talán átveszik a pogány is-
tentisztelet értékes kifejeződéseit és formáit. Nem szabad azonban elfelej-
tenünk, hogy a zsoltár éneklésekor legalább olyan fontos a nép megszokott 
viselkedése (csend, leborulás), amely kiegészíti az énekesek szavait.

A csend mellett nagyon gyakori még Isten arcának a megemlítése (lásd a 
pnh igét különböző formáiban és az abból képzett adverbiumot), ami a szem-
lélődő imádságot jelöli a zsoltárokban, amit az emberi korlátok tudatosítása 
ellenére is megkísérelnek. Istennel mindenekelőtt a kultuszban lehet talál-
kozni, és nem annyira a magán vagy éppen misztikus élményekben (Kiv 33; 

78 Israel Knohl The Sanctuary of Silence munkájában számomra túl radikálisnak tűnik a zsoltárének-
lés kizárása a fogság utáni istentiszteletből és a szomszédos populáris helyekre történő száműzése, 
amit viszont a Krónikák könyve igazol.

1Kir 19: Mózes, Illés). A szövetség ládája előtti különleges asztalra helyezett 
kenyereket leḥem panim lepanaynak nevezik (a Kiv 25,30 szó szerint: „az arc 
kenyerei előttem”) és azt jelzik, hogy a szövetség ládája Isten jelenlétének 
egyedülálló helye, amely előtt minden zsidó család fejének évente három-
szor meg kell jelenni az ősi előírások szerint (Kiv 23,17; 34,23). Ez készteti 
Izraelt ősidők óta, hogy mindenekelőtt a templom kultikus tapasztalatában 
szemlélje Isten arcát, amely a (királyi) 63. zsoltárban éri el tetőpontját.

Nem szabad megfeledkeznünk az öröm szókincsének vizsgálatáról 
sem.79 A különböző szinonimák között a leggyakrabban használatos a 
szimḥa/szmḥ. A szó jelölheti a profán örömet, az élet örömeit, és valószí-
nűleg a kultikus örömet is a kánaáni vallásokban, amely olykor durva és 
orgia jellegű volt. Fontos azonban, hogy a zsoltárokban ritkán kapcsolódik 
evéshez és iváshoz (nem így a deuteronomisztikus irodalomban), és gyakran 
„a szív” örömeként jelenik meg. Úgy tűnik, hogy a panasz- és a hálaadó éne-
kekhez inkább a csendesebb (lant), és nem a hangosabb hangszereket (dob) 
használták.80 Nyilvánvaló, hogy a himnuszok dicsérete sokkal harsányabb. 
Nagyon fontos, hogy a kifejezés JHWH-király himnuszok teljes korpuszá-
ban megjelenik, főleg minden egyéni panaszének végén, kivéve a harmadik 
gyűjteményt („Dávid 3”). Ez az jelenti, hogy a panasz örömre vezet. Azt is 
meg kell jegyezni, hogy olykor az „örülni” ige valójában azt jelenti: „öröm-
mel énekelni”.81 Ahol a panaszzsoltár végén a kifejezés nem jelenik meg, 
ott vannak a remény és a bizalom végső kifejezései, természetesen a három, 
nemrég tárgyalt klasszikus igén vagy főnéven túl. A ritka kivételeket fen-
tebb jelöltük. Ez az öröm nemcsak spirituális, emelkedett örömnek tűnik, 
hanem imádságaink eszkatologikus érettségét figyelembe véve, a végső bol-
dogság elővételezése is egyben.82

Az öröm oka a megmenekülés, amit össze kell kapcsolnunk (a panasz 
teológiájánál már előkerült) a „remény” témájával, amelynek legfontosabb 
főnevei a yš‛ igéből származnak.83 Teljes mértékben szem előtt kell tarta-

79 A téma egyik legteljesebb bemutatása megtalálható: Gottfried Vanoni: simḥa, in ThWAT VII 
(1993) 808–822. Nekem nem tűnik légből kapottnak a kultikus és a teológiai öröm megkülönbözte-
tése.

80 Gottfried Vanoni: simḥa, i. m., 812.
81 Gottfried Vanoni: simḥa, i. m., 813–814.
82 A kultikus öröm gesztusainak és kifejeződéseinek „meggyőző” (performatív) erejéről lásd Gary A. 

Anderson: The Praise of God as a Cultic Event, in Gary A. Anderson – Saul M. Olyan (eds.): 
Priesthood and Cult in Ancient Israel, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1991, 15–33, amelynek a 
Bibliára és a zsoltárainkra alkalmazott vallásfenomenológiája túlságosan strukturalistának és radi-
kálisnak tűnik.

83 Fontosnak tartom, hogy Évode Beaucamp Salut szócikkét (DBS XI [1991]) helyesbítsük a megme-
neküléssel és a Szináj-hegyi szövetségkötéssel kapcsolatban. Itt most nem foglalkozunk más szino-



Enzo Cortese A zsoltárok történeti teológiája88 89

nunk, hogy a szóban forgó szókincs nem jelenik meg a Tetrateuchusban, 
csupán a Deuteronomisztikus Történeti Műben (MTörv–2Kir), és a mátrix 
inkább katonai, mint jogi: megmenekülés a háborúban. Ezért elsősorban 
nem a Szináj-hegyi szövetségkötéshez és az északi hagyományokhoz kap-
csolódik, hanem a templom kezdetleges, hivatalos imájához. Azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy még gyakrabban fordul elő a zsoltárokban, főleg az egyéni 
panaszénekekben (itt is, gyakorlatilag a harmadik dávidi gyűjteményből hi-
ányzik!), aztán Izajásnál, főleg Deutero-Izajásnál. Ha elfogadjuk, hogy sok 
zsoltárunk fogság előtti és a király éneke volt,84 akkor a helyes magyarázat, 
hogy a szabadulást a katonai ellenségektől való megmenekülésként értel-
mezzük. Így monarchikus tézisünk további megerősítést nyer, és helyes te-
ológiai magyarázatot ad az imákban előkerülő megmenekülésre. A messiás 
és övéinek szabadulása az ellenségektől való megmenekülés. Ugyanazok az 
ellenségek, amelyekről számtalan zsoltár beszél, amiket mindenki királyi és 
messiási zsoltároknak tart. 

A dicséret tárgya Izrael istene. Őt vagy neveit (tulajdonneveit, közneveit) 
melléknevekkel vagy körülírással mutatják be, mintha nem tűnne helyénva-
lónak a beszéd. Mindazonáltal a zsoltárok nem veszik figyelembe a tiltáso-
kat: sem JHWH nevének kinyilatkoztatását (Kiv 3; 6), sem neve kimondá-
sának tilalmát (Kiv 20,7; MTörv 5,11), csupán az „elohista zsoltároskönyv” 
fogságbeli kiadásában. Itt most nem foglalkozunk azzal a rabbinikus gya-
korlattal, hogy „a Nevet” az „Isten” vagy a „JHWH” szavakkal egyenértékű-
en használják, csakhogy elkerüljék nevének említését. De célszerű megálla-
pítani azt, hogy az összes, öt zsoltároskönyvben gyakran (mintegy százszor) 
kerül elő a név (šém), sokszor éppen „JHWH” mellett anélkül, hogy a rabbik 
aggódnának. Nehéz magyarázatot adni a névre vonatkozó kifejezések gya-
koriságára a zsoltárokban. Talán valamiképpen szem előtt kell tartanunk 
Isten jelenlétének predeuteronomisztikus teológiáját, ahol a név központi 
szerephez jut (Kiv 20,24), és a későbbi teológiát, valamint az 1Kir 8,16–20 
verseket, ahol Isten a csakis a nevén keresztül van jelen. Arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a kinyilatkoztatott isteni név hangsúlya Ezekielnél 
megtalálható („megtudják majd, hogy én vagyok JHWH”), amely mintha 
a deuteronomisztikus hagyományszálat követné az isteni transzcendencia 
hangsúlyozásában. Ezeket mind megtaláljuk egy teljes és általános ószövet-
ségi teológiában. Nekem úgy tűnik, hogy a zsoltárokban a gyakran emle-
getett „nevet” meghívásként kell értelmeznünk, hogy a dicséretben magára 

nimák figyelembevételével (pl. megváltás, stb.), amelyek a zsoltároskönyvben sokkal ritkábbak.
84 Évode Beaucamp: Salut, i. m., 532 elismeri, hogy sok zsoltár királyzsoltár.

Istenre összpontosítsunk és ne a műveire, ne is a természetben vagy a tör-
ténelemben véghez vitt tetteire, vagy isteni tulajdonságaira, amelyek műve-
iben feltűnnek. Magasztos meghívás ez, hogy Istent önmagában szemléljük 
az összes, olyan rá vonatkozó ószövetségi megszorítások ellenére, miszerint 
ő megközelíthetetlen és csak hátulról lehet megpillantani.

3.4. A dicséret története

3.4.1. A fogság előtt

Mint ahogy a hálaadó zsoltároknál láttuk, a himnuszok esetében is igyekez-
tek listákba rendezni a zsoltárokat (a Jeruzsálemi Biblia kiadásában: 8; 19; 29; 
33; 46–48; 76; 84; 87; 93; 96–100; 103–106; 111–112; 117; 122; 135–136; 145–150). 
Még ha egyik-másik zsoltár himnikus jellege vitatható is, manapság sokkal 
nehezebb megállapítani a keletkezési idejüket. De azok után, amit mond-
tunk, némi biztonsággal kijelenthetjük, hogy sok más ószövetségi imádság-
hoz hasonlóan a zsoltárok panasz- és dicsérő imája lényegében ősi és fogság 
előtti.

A zsoltároskönyvnél maradva, a teljesség igénye nélkül egyrészt jelez-
zük, hogy a (természetről vagy történelemről szóló) legősibb himnuszok 
közt van a 19. zsoltár (első fele), a 29., a 104. zsoltár, valamint a JHWH-t 
királyként említő zsoltárok nagy része. Főleg ezekben az ősi zsoltárokban 
lelhető fel az imádásra való felszólítás is, míg a későbbi korokban a dicséret 
megszokott igéi egyre inkább elfoglalják az összes helyet. Ezekkel a him-
nuszokkal összehasonlítva (viszonylag) későbbinek tűnnek a 33. és 65sköv. 
zsoltárok, de figyelembe kell vennünk az ősi zsoltárok és zsoltárszakaszok, 
valamint a különböző redakciók lehetséges kombinációit.

A JHWH-király himnuszok mellett Istent máshol is királynak hirdetik, 
olykor a későbbi korokban is, de a keletkezési időt nem általánosíthatjuk az 
összes zsoltárra: 5,3; 10,16; 24,7sköv.; 29,10; 44,5; 47,3.7–8; 48,3; 68,24; 74,12; 
84,4; 89,19; 145,1; 149,2 (és a „királyként uralkodik” ige a 47,9 és 146,10 versek-
ben). Lentebb, a 145. zsoltárral folytatjuk az érvelést.

A 93. és a 96–99. zsoltárokban meghirdetett királyságot illetően azt is 
megfigyelhetjük, hogy a zsoltárok a természet feletti isteni uralom dicsére-
téből – Dávid és ivadékai kiválasztásának sajátos okán – rögtön átváltanak 
Izraelre. Az istenség őskáosz erői felett aratott diadalát dicséretté és hála-
adássá alakítják a dávidi királyság kiválasztása miatt. (Az őskáosz erői mel-
lett úgy tűnik, olykor jelen van a tengeren való átkelés motívuma is, Zsolt 
18,16.) Ez a gondolat a fogság után is megmarad, amikor a király kiegészítő 



Enzo Cortese A zsoltárok történeti teológiája90 91

alakja eltűnik és egyetemes, teológiai színezetet nyer, amire még visszaté-
rünk.

3.4.2. A fogságot követően

Mi is a késői zsoltárok közé soroljuk a gyűjteményt záró költeményeket: a 
LXX értékes tanúsága szerint a 145–148. zsoltárok (a maszoréta szövegben 
146sköv.) „Aggeusé és Zakariásé”, mint ahogy a Zsolt 65sköv. „Jeremiásé és 
Ezekielé”. Ősiek viszont (a történelmi) 68. és 78. zsoltárok, talán a 114. hús-
véti, Hallél-zsoltár is. A nagy-Hallél zsoltárai (135–136) késői redakció ered-
ményei, még akkor is, ha a séma ősinek tűnik: egyrészt a zsoltárok valóban 
nem lépik túl a Jordánon túli terület meghódításának emlékezetét, amely 
fogság utáni, deuteronomisztikus téma és nem volt olyan fontos, másrészt a 
séma lehetővé teszi, hogy a zsoltár újra kultuszi használatba kerüljön, mert 
figyelmen kívül hagyta a Dávid-történetet (ellentétben a 78. zsoltárral!), 
amit nem vettek szívesen, és talán kínos is volt.

Ugyanakkor kellő figyelmet kell fordítanunk a zsoltároskönyv kialaku-
lásának késői szakaszaira is, ahol Izrael imádsága új szellemi magasságokat 
ér el, úgy is, hogy ismétli a régi témákat, mint például Isten királysága a 145. 
zsoltárban.

A fogság óta a fájdalmas imádság csendje egyre magasabb spirituális 
szintre vezette Izraelt. Még Jób is elnémul (40,4). Nem tud magyarázatot 
adni a rossz problémájára és nem fogadja el a szokásos „teodíceát”. Ez lesz 
a fájdalmas imádság magasztos formája. A fogságba is megérkezett és fel-
erősödött a király imádsága (Zsolt 4,5; 62,6; 141,10), különösen ott, ahol a 
redakció, amelyet messiásinak mondtunk, magasba emelte a Szolga mintá-
jára (38,14; 39,2.10), aki csendben szenved (Iz 50,4sköv.;53,7), mint a bárány 
és elnémul, mielőtt megölnék. Bizonyos „vallásos” formák megközelíthetik 
az ilyen, ateizmusnak látszó dicséretet. (A teológusok a zsidó gondolkodók-
kal együtt arról beszélnek, hogy Auschwitz után, „Isten végső csendje” után 
lehetetlenség Istenről beszélni.) Ez alapvetően nemcsak bálványszobrok 
és képek elutasítása, hanem minden olyan kísérlet visszautasítása, amely 
Istenről elképzeléseket gyárt. Vajon ez a csendes imádság dicséret vagy 
panasz? A  dilemma csak a két kategóriára egyszerűsítő megkülönbözte-
tésünktől függ. Aquinói Szent Tamás és a keresztény hagyomány kevésbé 
egyszerűsít, és négy kategóriát javasol, de ez is megkérdőjelezhető felosztás: 
imádás, hálaadás, engesztelés, kérés. Az érvelést lezárhatnánk egyszerűen 
úgy, hogy a zsoltároskönyv ápolja a csendet a panaszban és a dicséretben, 
vezeti az embert a tremendum, vagyis a félelemmel telt megrendültség érzé-

sében azzal, hogy érezteti vele saját teremtményi mivoltából fakadó nyomo-
rúságát az istenség előtt (Rudolf Otto).

A fogság utáni szakaszban megfigyelhetjük, hogy a dicséret és a hálaadás 
két klasszikus igéi, amiket a listára is feljegyeztünk, összekeverednek és a 
dicséret többi kifejezésével szemben előnyhöz jutnak. A dolog még nyilván-
valóbb lenne, ha mindig tudnánk azonosítani a szerkesztői beavatkozásokat 
a Psalterium első három könyvében is. Ez azt is lehetővé tenné számunkra, 
hogy felfedezzük az utolsó két könyv zsoltárainak ősi részeit is, amelyekben 
a zenei crescendo nyilvánvaló. Amíg az első három könyvben (Zsolt 1–89) a 
jdh ige 32x jelentik meg, főként a király egyéni imáiban, az utolsó két könyv-
ben 34x, ebből 22x kollektív imákban (főleg a 106. és 136. zsoltárokban). De 
főleg a hll, a közösségi imák jellegzetes igéjének előfordulása növekedik meg 
rendkívül: a Zsolt 1–89-ben 14x, az utolsó két könyvben pedig 61x szerepel. 
A 146–150. zsoltárokban egyenesen 35x fordul elő (az utolsó öt zsoltárban 
egyenként 4x, 3x, 12x, 3x és 13x). Ezekben a zsoltárokban a dicséret törté-
nelmi motivációi általánosabbá válnak, már nem a múlt egyes történeti 
tényeire emlékeznek. Az utolsó két zsoltárban főleg a teremtett világ a ve-
zérmotívum és a dicséret alanya, a dicséret tárgya pedig leggyakrabban „a 
név”, különösen is a három Hallél-zsoltárban és a felmenetel énekeiben. Az 
utolsó Hallél-zsoltárban, mondhatni, megtébolyulunk az örömtől.

Két dolgot azonban szem előtt kell tartanunk:

• amint azt már említettük, az ötödik könyv olyan önálló gyűjtemé-
nyek összessége, amelyek más jellegű zsoltárokat őriztek meg, leszá-
mítva néhány korábbi gyűjteményből származó ősi zsoltárt;

• a hll ige gyakorisága a három Hallélnak nevezett gyűjtemény késői 
redakciójának tulajdonítható. Ez a jelenség már a negyedik könyv 
végéhez csatolt Hallél zsoltárok előtt is ismert volt (Zsolt 104sköv.).

Kezdettől fogva elzárkóztunk a közelmúltban kidolgozott zsoltároskönyv 
ideológiai „teológiáitól”, amelyek a késői makroredakció hipotéziseit 
követték, valamint elhatárolódtunk attól az elképzeléstől is, hogy az isteni 
királyságot a király letűnése után találták ki, miközben azt már a monarchia 
kezdetétől, vagy éppenséggel Izrael királyság előtti korában is hirdették.

A redakciók korrigálásai ellenére is el kell ismernünk a fogság utáni di-
csérő imádság irányába tett különleges lépést. Lassanként, ahogy Izrael a 
történelemben és a fájdalomban Isten egyre mélyebb ismerete felé haladt, 
imádsága is új magasságokat ért el. A JHWH-király himnuszok fogság utá-
ni szerkesztésében és legutóbbi himnuszaiban, Deutero-Izajás monoteista 



Enzo Cortese A zsoltárok történeti teológiája92 93

gondolatvilágának köszönhetően utat talál magának az isteni királyság új el-
képzelése. Fontos kiemelni ennek a dicséretnek az új dimenzióját: Izraelnek 
nem úgy kell dicsérnie Istent, mint korábban, szinte elkülönülten más né-
pektől. Most a nemzeteket is dicséretre kell hívni. Izrael az isteni dicséret 
hírnöke minden ember számára (67; 100). Izraelnek meg kell győződnie ar-
ról, hogy a nemzetek istendicsérete, amiből valamit már elsajátított, többé 
már nem darabos és politeista. Ezért az új univerzális perspektíváért, amely 
a fogságban kezdődik vagy még korábban, és bevonja a dicséretbe az élette-
len teremtett valóságokat is (93,3; 96,11; 98,7) és beletorkollik a végső Hallélba, 
Izrael nagy árat fizetett: politikai összeomlás nélkül ugyanis továbbra is ego-
centrikus és triumfalista maradt volna. Még a király megaláztatásának is 
megértették a jelentését, ahogy Deutero-Izajás Szenvedő szolgájának énekei 
és az első dávidi gyűjtemény utolsó zsoltárai is mutatják. Így a hálaadás el-
juthat a 22. zsoltárban leírt csúcsra. Isten új dicséretének univerzális viszo-
nyulása alázatosabb is. Ha Izrael szenvedéseit kezdetben megtisztulásnak 
tartották, aminek révén jobban diadalmaskodnak az ellenségek felett, most 
úgy érzik, hogy olyan büntetéseket érdemelnek, mint a nemzetek, anélkül 
persze, hogy lemondanának identitásukról és küldetésükről a világban: a 
86. és 103. fogság utáni zsoltárok híján vannak a monarchikus perspektívá-
nak, inkább alázatos bizalmat fejeznek ki, amely a Szináj-hegyi kiválasztás-
ra hivatkozik, és mint ilyen, a dicséretnek egy bizonyos formája.

Különleges elismerés jár a dicséret végső crescendójának. Először is min-
den figyelmet megér az utolsó, ábécérendbe szerkesztett zsoltár, amit az is-
teni királyságról szóló zsoltárok között már tekintetbe vettünk. A 145. zsol-
tár a legteljesebb kísérlet Isten tulajdonságainak szemlélésére, leírásának 
középpontjában éppen Isten királysága áll. Ott az utolsó, bölcsességi jellegű 
olvasat és redakció más problémákat is figyelmen kívül hagy, amiket majd 
az utolsó részben szemügyre veszünk. A zsoltár eljuttat bennünket Isten 
szemlélésének csúcsára: jobban, mint valaha, áttekintjük tulajdonságait, 
amiket a szerző klasszikus particípiumokkal fejez ki, és kórusként iktatja 
közbe mindenki elismerését és óhajait. Meg kell jegyezni, hogy a zsoltár 
qumráni szövegváltozatában a későbbiekhez hasonló doxológiát találunk, 
amik elválasztják a zsoltároskönyv első négy könyvét.

A következő zsoltárokban (146sköv.), amiket a LXX Aggeusnak és 
Zakariásnak tulajdonít, és amelyek korábban az első négy könyv együttesé-
nek záradékát alkották,

• a 146. zsoltár főleg Jeruzsálemet szólítja dicséretre (a görögben a 147. 
zsoltár, kettéosztva),

• a 148. zsoltár pedig mindenkit hívogat, a természetet is (már a 96,11–
12; 98,7–8; 103,22; Iz 42,10–11; 44,23; 49,17 is dicséretre hívta az egész 
teremtett világot),

• végül az utolsó zsoltár Isten dicséretének összes motívumát össze 
kívánja gyűjteni, az összes helyet, hangszert, és minden élőt. Úgy 
tűnik, továbbra is a 148. zsoltár címzettjeihez fordul, és azt sugallja, 
hogy a 149. zsoltár egy közbeiktatás és felbeszakítás.

Nem tudjuk igazán jól megérteni és elfogadni a 149. zsoltár itteni beilleszté-
sét, ha nem vesszük figyelembe, hogy ez a végső szerkesztő beillesztése, aki 
ragyogó szimmetriát akar létrehozni a 2. zsoltárral. A jámborok (ḥaszidim: 
149,1.5.9) és alázatosak (a 4. versben: ‘anavim; itt nincsenek ‘aniyyim-
szegények) régóta király nélkül élnek és azt olvassuk róluk a zsoltároskönyv 
végén, hogy láncra és vasbilincsbe verik azokat az elnyomókat (149,7–9), 
akiknek láncait mindig is le akarták rázni magukról (2,2–3).

Így Izrael imádságának legfőbb témája a dicséret – mind az egyéni, 
mind pedig a közösségi dicséret –, amely éppen a száműzetés fájdalmán 
keresztül lesz egyre kifinomultabb. Másrészt Izraelnek tudatában kell len-
nie teremtményi mivoltának, fájdalmas, anyagi és erkölcsi korlátainak is. 
Ez mind feltétele annak, hogy megértse annak az Istennek a távolságát, akit 
csak így lehet méltón elérni. A zsoltároskönyvben az istendicséret forrásoz-
hat a panaszból és a hálaadásból is, és éppen ettől lehet valamicskét érdekes 
Izraelben is. A fájdalomban és a halálban azonban a dicséret megtalálja a 
helyes távlatát, hogy reménykedjen és magasztaljon. Másrészt még a him-
nuszok közömbös dicsérete sem felejtette el saját teremtményi dimenzióját 
és emberi korlátait, és az imádság résztvevői csendben is elérték Istent.

Mindenesetre így vagy úgy, de a zsoltároskönyv megérteti velünk, hogy a 
legszebb imádság nem önmagunk, a szeszélyeink és nyomorúságunk szem-
lélése, hanem Isten szemlélése. A cél, amely eljuttat bennünket a királyhoz 
is: a paradicsom előrevételezése.

A zsolozsma liturgikus imádsága során, amit együtt zengünk a király-
nak (per Christum Dominum nostrum), a zsoltárok recitálása olyan szintet ér 
el, ami semmilyen más emberi imádsággal nem érhető el: Isten Fiának imá-
jává válik.

Ha igaz, ahogy manapság mondják, hogy a panaszimádság kikopott a 
használatból, akkor nem vehetjük biztosra azt sem, hogy a dicsérőima any-
nyira divatban lenne. Legfeljebb a mai emberről tűnhet úgy, hogy önmagát 
bálványimádó piedesztálra emelve önző kérőimát mond. A filozófusok is 
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inkább a panaszimát részesítik előnyben.85 A lét rendjének éppen ez a fel-
fordulása az, ami annyi depressziót és mentális betegséget okoz, és csak a 
pszichológusok és pszichiáterek jólétét szolgálja. Ha a férfiak és a nők újra 
visszaemelnék Istent a helyére, megadnák neki a kötelező dicséretet, akkor 
az istendicséret meggyógyíthatná őket. Végül is ez a mennyei boldogság elő-
vételezése.

De nem csupán a világ nem találja már Isten dicséretének útját. Nekem 
úgy tűnik, hogy az egyház is elvesztette az utat, annak ellenére, hogy a 
II.  Vatikáni zsinat határozatai és a liturgiáról szóló rendelkezés nemcsak 
a papok, a szerzetesek vagy apácák, hanem a világi hívők kezébe is adta a 
zsoltároskönyvet. Túl a hajszolt és fáradtságos lelkipásztorkodáson, a rózsa-
füzérek és a misék túltengése is mintha elvenné az egyháztól az istendicséret 
számára fenntartott teret. Így a zsolozsma reggeli és esti dicséretei „függe-
lékké” válnak, és csaknem eltűnnek a közösség liturgikus életéből és a tele-
vízió liturgikus közvetítéseiből.86

4. A legújabb gyűjtemények és redakciók

A zsoltárok teológiájára vonatkozó legfontosabb következtetés ezért a dicsé-
ret teológiája, amelyet az imént bemutattunk hosszú, fájdalmas és csodá-
latos útján. Számításba vettük a végső szakaszokat is, különösen az ötödik 
könyv Hallél-zsoltárait. A teljesség kedvéért azonban helyénvalónak tűnik 
a legújabb gyűjtemények és végső redakciók vizsgálata is, hozzáadva a már 
bemutatott átfogó teológiához az utolsó simításokat néhány elkerülhetetlen 
ismétléssel.

4.1. A felmenetel énekei (Zsolt 120–134)

A felirat, amely mind a tizenöt zsoltárban szerepel (a 121. zsoltárban: a 
felmenetelekre), a hamma‘alot főnév fordítása: felmenet vagy lépcső. A rab-
bik szerint azt a tizenöt lépcsőt jelöli, amely elválasztotta a nők udvarát a fér-
fiakétól a templomban. Azt mondják, hogy a leviták a lépcsőkön énekelték 
ezeket a zsoltárokat. A gyűjtemény azonban régebbi, és neve a Jeruzsálembe 
való felmenetelt jelöli, az énekeket pedig ezen a zarándokúton és ott tartott 

85 Joachim Hake: Loben ohne lügen. Philosophische Notizen zum Gotteslob, BiLi 77 (2004) 4–10.
86 A látványos imádság veszélyeiről lásd Enzo Bianchi: Preghiera, in Giuseppe Barbaglio – Severino 

Dianich (a cura di): Nuovo dizionario di teologia, San Paolo, Milano 2002.

áhítatokon énekelték.87 A zsoltárok közül az egyik éppen a fogságból való 
visszatérésről emlékezik meg (126). Ez és más válogatott zsoltárok valójá-
ban sokkal ősibbek és más gyűjteményből származnak, ahogy a feliratok 
is jelzik: a 122., 124., 131 és 133. zsoltárok hozzáfűzik: „Dávidé”, a 127. pedig: 
„Salamoné”.

Minden ember élete utazás, amely a modern közlekedési eszközökkel je-
lentősen javult. De nem minden út zarándoklat. Az igazi zarándoklat célja 
vallásos. A pátriárkák vándorlása is az volt. Nem csupán nomádok voltak. 
Kerestek egy földet, egy olyan országra vártak, amit Isten megígért nekik. 
Így volt ez a gyermekeik számára is, akiket Mózes vezetett és szabadított 
meg az egyiptomi rabszolgaságból: meneteltek az ígéret földjére, majd egy 
hosszú és fájdalmas zarándokút után elértek oda és Józsuéval birtokba vet-
ték.

Ezt a zarándoklatot haszonnal végezték, miután pedig célba értek, az 
élet vallásos dimenzióját is el lehetett felejteni. Gyakran így történt. Isten 
azonban rögtön a szentélybe való zarándoklatra kezdett hívni. Salamon 
temploma előtt a helyi szentélyekbe, és a frigyláda, amely körbejárt a tör-
zsek területén, a törzseket Istennel való találkozásra hívta. A családfőknek 
háromszor kellett évente odajárulni termésük adományaival (Kiv 34,23), 
hálával az Úrnak a föld és gyümölcseinek ajándékáért (MTörv 26). Amikor 
azonban a zarándoklatok a jeruzsálemi kultuszra összpontosultak, ne-
hezebbek és költségesebbek lettek, de ugyanakkor ünnepélyesebbek és 
nagyszabásúbbak is.

Miután Dávid döntése következtében a frigyláda Jeruzsálembe került, 
ott aztán a körmeneteken az volt az emberek benyomása, hogy maga Isten a 
társuk az úton (Zsolt 47), mint ahogy már a pusztában való vándorlás során 
is. A frigyládával  félelemmel telten léptek be a templom csarnokaiba (15; 
24). A 42–43. és 84. zsoltárok recitálásával álmodtak egy útról és egy célról. 
A Sion-teológia pedig dédelgette és táplálta ezt az álmot (46; 48; 74 és más 
énekek). A jeruzsálemi utazás tele volt nosztalgiával, emlékezéssel és lelke-
sedéssel.

A pogányok is hivatalosak voltak. A kezdeteknél kissé triumfalista 
módon. Gondoljunk csak Sába királynőjének utazására, aki eljött, hogy 

87 Vö. Tiziano Lorenzin: I Salmi. Nuova versione, introduzione e commento, EDB, Milano, 2000, amely 
idézi a következő munkát: Loren D. Crow: The Songs of Ascents (Psalms 120–134). Their Place in 
Israelite History and Religion, Scholars Press, Atlanta, 1996. Megemlíthetjük még Klaus Seybold 
kommentárját: Die Psalmen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1996, illetve a zarándokzsoltá-
rokról szóló külön tanulmányát is: Die Wallfahrtspsalmen. Studien zur Entstehungsgeschichte von Psalm 
120-134, Neukirchener Verlag, Neukirchen – Vluyn, 1978.
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megcsodálja Salamon fényűzését (1Kir 10). Ilyen utazásra gondol a 72. zsol-
tár, amely a Mik 5,1–5 versekkel (= Iz 2,1–5) már jelzi azt az isteni tervet, 
amely Jeruzsálemet az emberiség vallási útjának központjává és céljává 
teszi. Ahogy a pogányok meghívása meglepő módon egyre gyakoribb lesz 
(Iz 25,6–10; 56,1–8; 66,18–24; Zak 14,15–19), úgy süllyed annál mélyebbre 
Jeruzsálem sorsa és még a gyenge fellendülés után is nyomorúságos marad. 
Korábban a várost érő csapások egybeestek az emberek száműzetésével, 
akik Deutero-Izajás buzdítása és víziója alapján Babiloniából lassacskán egy 
új kivonulásra és zarándoklatra vállalkoztak. Izajás könyvének 49. fejezeté-
ben új dalciklusok kezdődnek Jeruzsálemről, amelyek aztán a 60. és a 62. 
fejezetben érnek a csúcsra.

Ez a megalapozás és spirituális légkör vezet el a zarándokének gyűjtemé-
nyéhez, amelyet most röviden bemutatunk.

Ezek az énekek nem olyanok, mint a fentebb vizsgált zsoltárok, amiket 
hivatalos templomi szertartásokra írtak és azokon énekelték, inkább laiku-
sok zsoltárai. Kevésbé ünnepélyesek, nem templomi kóruskísérettel éne-
kelték őket. Populárisabbak, egyszerűbbek, közvetlenebbek és rövidebbek. 
Kevésbé retorikusak, de nem kevésbé költőiek, és szinte nem is szidalmaz-
zák az ellenséget.

Az, hogy a gyűjtemény a jeruzsálemi zarándoklatok számára készült, az 
első, olyan áttekintő jellegű olvasásra is egyértelmű, amit most mi is vég-
zünk. Először védelemről szólnak az énekek (a 121. zsoltárban hatszor fordul 
elő a šamār gyök): megőrzés az út során, távolról (Zsolt 120: a kaukázusi 
Mosokból, és Kedárból, Egyiptom felé) egészen Jeruzsálemig, ahová igyek-
szik a zarándok (122). Jeruzsálemben kezdődnek az imádságok, a 123. zsoltár 
pedig ragyogóan, vallásos alaphelyzetbe helyezi a zarándokokat: szolgák és 
szolgálók ők urukkal szemben. Az imádságokból nem hiányoznak a nyo-
morúság és az elnyomás miatti panaszok, a megmenekülésért való hálálko-
dások sem (124; 126), éppen úgy, ahogy ez ma is történik templomainkban. 
Ez a két zsoltár veszi körül azt az éneket (125), amely hálával és reménnyel 
telten megvallja a múltban megtapasztalt és a jövőben is nyújtandó isteni 
védelmet. Itt érkezik el a családért való imádság pillanata: megjelnnek a fiúk 
(127) és a feleségek (128). Ezek a témák a zsoltároskönyv többi részében nem 
kerülnek elő. A 128. zsoltártól kezdve megjelenik az áldás témája, amit a hí-
vők a mindennapi életükhöz el akarnak nyerni a zarándoklat után: 128,5; 
129,8; 132,15 és főleg a 133–134. zsoltárok a gyűjtemény végén. A 133. zsoltár-
ban feltűnik a főpap illatos és ünnepélyes alakja, a 134. zsoltárban pedig 
megjelenik a templom és annak lezáró, éjszakai szertartásai. Nem hiányzik 
a bűnbánati rész sem: a szomorú és szenvedélyes 130. zsoltár a bűnök bocsá-

natát kéri, a 131. zsoltár pedig alázatos magatartásra sarkall az imádságban 
és az életben. Ha a zsoltárokat mind ad hoc állították volna össze, akkor a za-
rándoklat és az imádság szakaszai sokkal hangsúlyosabbak lennének. Azok 
a zsoltárok, amelyek biztosan későn került gyűjteménybe, a 124–125., vala-
mint a 133. zsoltárok,88 de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a történelem 
során, amit aligha tudunk rekonstruálni, egyes zsoltárok belekerültek még a 
gyűjteménybe, míg mások elvesztek.

A gyűjtemény keletkezési idejére vonatkozóan egy sajátos észrevételt te-
hetünk a 132. zsoltárról. Már megállapítottuk, hogy messiási zsoltárról van 
szó. Nem emiatt, hanem az áldás témája miatt van, hogy ott ér véget a köl-
temény, ahol véget ér. Az észrevétel a zsoltár szerves részére, a 8–9. versek-
re és a „megszenteltért” (vagyis „a messiásért”) végzett imára vonatkozik. 
A megszenteltek feltűnnek a 2Krón 6,40sköv. verseiben is, Salamon temp-
lomszentelési imájának végén, amiknek azonban nincs párhuzama az 1Kir 
8 fejezetben. Ebből biztonsággal arra következtethetünk, hogy a Krónikás 
a zsoltárból vette át őket, amely már a frigyláda említése miatt fogság előt-
ti (132,3–8), hiszen az a templom lerombolásával eltűnt. A 2Krón 6,42-ben 
azonban „a megszenteltjeidért” imádkoznak (a többes számot alaptalanul 
javítják egyes számra bibliafordításainkban, tekintettel a Zsolt 132,10 ver-
sére!) összhangban Dávidnak a Krónikák könyvében, „a megszenteltekért” 
való imádságával, akik a frigyszekrény ünnepi átszállításának ceremóniá-
ján jelenlévő hívek (1Krón 16,22). Tekintettel arra, hogy a zarándokénekek 
gyűjteményében a 132. zsoltár még nem ebben a perspektívában van, azzal 
kell lezárnunk a kérdést, hogy a gyűjtemény időben megelőzi a Krónikás 
munkáját.

Ezeken a zsoltárokon átragyog a vallásos zsidó család élete, de egyben a 
keresztény család modellje is a földi zarándoklás idején. Minden keresztény 
ember élete Istenhez való zarándoklatnak kell lennie. A szent helyekre törté-
nő zarándoklatok is ennek az akaratnak a konkrét megnyilvánulásai. Mivel 
pedig nem vagyunk tiszta szellemek, be kell vonnunk a testet, a földi valósá-
got is ebbe a zarándoklatba. De zarándoklat a vasárnapi templombajárás is, 
amelyről manapság nagyon megfeledkeznek, vagy jó esetben csak megcson-
kítanak a keresztények szokásos víkendjei, akik „mások házába” mennek 
misére. A zarándok-zsoltárok segítenek bennünket, hogy kiegyenesítsük 
utunkat a modern élet állandó és zavaros jövés-menésében.

88 Így Avi Hurvitz: Study in Post-Exilic Hebrew and its Implications, i. m.
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4.2. A Hallél zsoltárok

Így hívják azt a három zsoltárgyűjteményt, amelynek címében vagy lezá-
rásában előfordul a hallél (dicsérni) ige. Némelyikkel már foglalkoztunk is. 
A Hallél zsoltárok közé tartozik az egyiptomi vagy húsvéti (110sköv; 113–118); 
a nagy (135–136), valamint a záró Hallél (145–150). Az előző fejezet végén az 
utolsó gyűjteményt már tárgyaltuk (a görög szövegváltozat Aggeushoz és 
Zakariáshoz kapcsolja), így csupán a másik kettő van hátra.

4.2.1. A Zsolt 110sköv. (113–118)

Különösen az első, a zsidó húsvéti lakomára készült imagyűjtemény vált a 
keresztények számára is rendkívül fontossá. Nemcsak azért, mert az utolsó 
vacsorán Jézus is recitálta (a Mt 26,30 és párhuzamos helyei himnuszról be-
szélnek), hanem azért is, mert az egyházban helyet kapott a vasárnap esti 
dicséretben is, ám a rövidség kedvéért a zsinat után a hónap négy vasárnap-
jára osztották el.

Itt sem ad hoc zsoltárokról van szó. A 110., a híres és ősi messiási zsol-
tárt, bármilyen későn is illesztették a Hallél közé, még hordozza a „Dávidé” 
feliratot. A többi zsoltár elveszítette az eredeti gyűjteményhez való tartozás 
megjelölését, de a 118. zsoltárt is ugyanúgy kell tekinteni, hogy az ősi, messi-
ási gyűjteményhez tartozik, éppen úgy, ahogy a 116. zsoltárnak is a második 
fejezetben vizsgált királyi panasz- és háladal gyűjteményhez kellett tartoz-
nia. Ha előbb nem, akkor a gyűjtemény a 110. zsoltárral, és még a 111–112. al-
fabetikus „ikerzsoltárok” beillesztése előtt, magára ölti a messiási színezetet. 
Utóbbiak a zsoltároskönyv végső redakciójakor kerülnek (az előző!) Hallél 
gyűjteménybe. A 113. zsoltár dicsérete is, ha kezdetektől foga nem is volt ki-
rályi, messiási jellegű, ezen a ponton az lesz. Valóban úgy tűnik (113,9), hogy 
ez a ház úrnőjének az imádsága (vagy érte mondták), és félreérthetetlenül 
emlékeztet Hannára, amikor megszületett fia, Sámuel (113,9), aki a királyság 
megalapítója: először Sault választja ki, majd felkeni Dávidot. Nem vélet-
len, hogy anyja énekének utolsó szavai (1Sám 2,10), amelyek a 113. zsoltárt is 
inspirálják, a messiásiért való fohásszal zárulnak.

A gyűjtemény alapvető témájának mindenképpen fel kell idézni a ki-
vonulást, ahogy a 114. zsoltár is teszi, amelynek páratlan líraisága először 
egyesíti a két átkelést, a tengeren és a Jordánon való átkelést, végül ünnepé-
lyes választ ad arra kérdésre, hogy miért zavarodott meg annyira a teremtett 
világ: ezekben a nagy történelmi pillanatokban Jákob Istenének különleges 
jelenléte nyilvánult meg. Ez a jelenlét azonban rögtön szelíd lesz és meg-
nyugtató, mint a szellő (Illés Hóreb-hegyi látomásában) vagy a vízforrás 

(114,8). Az egyel kisebb számozású görög és a latin zsoltároskönyvből hoz-
zácsatolták (még a 113. zsoltárról van szó), a héberben viszont leválasztották 
a 115. zsoltárt, amit nem különítettek el az előző, allelujás zsoltártól (114), 
mint a gyűjtemény más zsoltárait. Formai szempontból a 115. zsoltár kü-
lönbözik az előzőtől, de az egy záró dicséret. A fogságra jellemző dicséret, 
amely egy bálványokkal kapcsolatos polémiát is közöl, Deutero-Izajás gon-
dolatainak visszhangja, szó szerint, polemikusan megismétlődik a 135,15–18 
zsoltárversekben. Ezekkel áll szemben a JHWH-ba vetett bizalom (115,9kk), 
amely megelőlegezi a (késői) 118,1kk. és 135,19kk. versek ugyanazon kifejezé-
seit, hogy aztán a végén (115,12–18) felhívjon a (húsvéti) áldásra.

A történelmi húsvétért való hálaadás, amely visszhangozza a fogság új 
exodusra várakozását, amit évről-évre átéltek az ünnepen, utat nyit egy 
más jellegű hálaadásnak: a halálból való szabadulásért mondott hálának 
(115,17), amely egyben a következő zsoltár témája (116). A Septuagintában 
és a zsolozsmáskönyvünkben a két zsoltárra való felosztás a zsoltárok szo-
kásos, egyel kisebb számozásától is eltér, és emlékeztet arra, hogy valójában 
két különálló zsoltárról volt szó, még ha sajátos módon összekapcsolódnak 
is.89 A Zsolt 115,1 így kezdődik: „szerettem” (vagyis: „sikerült szeretnem”), 
mert Isten meghallgatta az imádságomat (helytelen javítás: „szerettem 
Istent, mert meghallgatta…”). A 115,10 pedig így kezdődik: „hittem”, ami 
egy mindennek ellenére megőrzött hit. Ha azt kérdezzük, hogy a dávidi 
gyűjtemények melyik részében található két, a halálból való szabadulásért 
mondott hálaadó zsoltár, nagy a kísértés, hogy azt válaszoljuk: a 40. zsol-
tárhoz közel, amely így kezdődik: „Reménykedtem”, és amely kinyilvánítja 
a király áldozatkész magatartását a megváltó küldetésében, vagyis a hitét, 
reményét és szeretetét. Mindezekkel nem akarjuk „megfosztani” zsidó test-
véreinket Hallél-zsoltáraiktól. Ez az ő bámulatos húsvéti hálaadásuk cso-
dálatos túlélésükért háromezer év után. De nekik sem kell megfosztani 
bennünket ezeknek a vasárnap esti dicséretben recitált zsoltároknak a ra-
gyogó, keresztény értelmezésétől. Végül is, ők maguk hívnak minket Hallél-
zsoltáraikban, hogy vegyünk részt a dicséretben a következő, legrövidebb 
zsoltárral (117)! Ezért azzal a felhatalmazással, hogy az egyház messiási mó-
don értelmezheti az utolsó zsoltárt is (118), amit a húsvéti időszak liturgiá-
iban nevezhetünk „csatalónak” is. És arra a napra, a messiás második eljö-
vetelére való várakozásban (számukra az első lesz), amelyben Izrael és Áron 
háza is (118,2–3) együtt vesz részt az összes istenfélőkkel (118,4) és vezetni 
fogják a húsvéti dicséretet.

89 Vö. Enzo Cortese: La preghiera del re, i. m., 136–137.
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4.2.2. A nagy Hallél (Zsolt 135–136)

Már rámutattunk arra, hogy az első zsoltárt túl sok szál fűzi a korábbi 
Hallélhoz ahhoz (135,15–18 = 115,4–8 és 135,19–20 = 118,3–4 + 115,9–10), hogy 
tagadni lehetne: leginkább ugyanabban a helyzetben, húsvét ünnepén hasz-
nálták. A másik zsoltárról maguk a rabbik mondták, hogy éppen a húsvéti 
széder része volt (m. Peszaḥím 118a).

Itt azonban közösségi himnuszokkal foglalkozunk, amiket fentebb, az 
előző fejezetben már láttunk, és főleg a templom húsvéti szertartásaihoz, 
nem pedig a családi rítushoz kapcsolódnak. Az ünnepélyes és nyilvános di-
cséret tartalma és indoklása – a 136. zsoltár mindegyik sorában ismételt ref-
rénjével – a teremtett világ, aztán pedig Izrael történetének néhány eseménye, 
ahol (az eredeti vagy hozzáadott) hangsúly mindkettőnél éppen a tengeren 
való átkelés. Ezt követően rögtön megállunk a deuteronomisztikus erede-
tű Szichon és Og győzelménél, amely jelzi a háttér ősiségét. Máskülönben 
a 135. zsoltárban lesznek más motívumok és további történelmi epizódok, 
hogy dicsérjük az Urat. A 136. zsoltárban azonban az átdolgozás sokkal 
alaposabb: felöleli a teremtés, a kivonulás, a pusztában való vándorlás és a 
honfoglalás témáit, ezért bizonyos rokonságot mutat a papi irodalommal, 
ezért lehet azt mondani, hogy fogságbeli vagy fogság utáni alkotás. Ennek 
a datálásnak a megerősítéséhez idézzük fel, hogy az „egek Istenének” végső 
dicséretére való felhívás (Zsolt 136,26: a jól ismert jdh ige) a perzsa vallás 
jellegzetes istennevét használja.

4.3. Az utolsó kompozíciók és redakciók

Végső redakciókról beszélünk, bölcsességi és (a Tórához illeszkedő) jogi re-
dakciókról, amiket a bevezetés óta emlegetünk. Nem zárjuk ki a végső si-
mításokat sem. Az eddigi megfontolások után viszont tagadjuk, hogy az 
általunk leírt és a bevezetés óta (sőt, már a múlt század vége óta) kiharcolt 
késői, makroredakció lenne a végső redakció.90 A végső szerkesztők írhat-
tak különálló költeményeket, beilleszthették azokat a már létező, korábbi 
gyűjteményekbe, az ősibb zsoltárokat áthelyezhették egyik helyről a másik-
ra anélkül, hogy túlságosan erőszakot vettek volna a megfogalmazott költői 
szövegeken, és anélkül, hogy az ősi imádságok lehetséges darabjaiból egy 
egységes „lekvárt főztek” volna.

Az első bölcsességi jellegű szerkesztői beavatkozás a 49. és a 73. zsoltár 
beillesztése volt. Az elohista zsoltárgyűjteményben (41–83), amelynek egy-

90 Enzo Cortese: Sulle redazioni finali del salterio, i. m.

aránt részei az említett zsoltárok, a 49. zsoltár elválasztja Kóré gyűjteményét 
(24–49) Dávid második gyűjteményétől (51–72), a 73. zsoltár pedig elválaszt-
ja Dávid második gyűjteményét Ászáf gyűjteményétől (73–83). A két zsoltár 
egy teodíceai kérdésfeltevést tartalmaz, vagyis Istent szeretné igazolni a re-
alitással szemben, amely meghazudtolja a megfizetés tanának bölcsességi 
tézisét. Találhatunk másfajta zsoltárokat (94?) vagy szakaszokat is, amelyek 
ugyanígy érvelnek, de gyakran nehéz meghatározni annak jellegét vagy le-
határolni a szakaszt. Így be kell érnünk azzal, hogy csupán ennek a kettőnek 
csodáljuk meg teológiáját és szerkesztői elhelyezésének pontosságát a szö-
vegkörnyezetben.

Más zsoltárok stílusa és tartalma különböző: egyeseket egyszerűen al-
fabetikus zsoltároknak szokás hívni (nyolc darab van: 9/10; 15; 34; 37 az első 
zsoltároskönyvben és a 111–112; 119 és 145. az utolsóban) és „törvényközpon-
túaknak” (1; 19,8–15; illetve a 119). A korábban látott bölcsességi redakción 
túl itt két végső szerkesztésről lehetne beszélni. A nem alfabetikus 19,8–15 
és az alfabetikus 119. zsoltár közötti szoros kapcsolat azonban a dolgok le-
egyszerűsítésére indít bennünket. Annál is inkább, mert egyik megjelölés 
(alfabetikus vagy törvényközpontú) sem illik mindegyikhez, és jobb lenne 
késői bölcsességi zsoltároknak hívni, hogy megkülönböztessük őket az elő-
ző redakció hasonló, bölcsességi költeményeitől.

Már megcsodáltuk az alfabetikus zsoltárok elhelyezkedésének szimmet-
riáját: négy az első, négy pedig az utolsó könyvben. Szép módja ez a zsol-
tároskönyv szélső részeinek összekapcsolására. A törvényhez való hűségről 
szóló beszéd is jól kiegyensúlyozott: két zsoltár az elején: az 1. (lásd 1,2) és 
a 19,8–15, valamint kettő a végén, ami igazából egy alfabetikus ikerzsoltár 
(111–112). A 119. zsoltárban is a törvényről van szó: minden strófában mindig 
8 kiegészítő főnevet találunk, amely körülírja a törvényt (úgy, mint a 19,8–15-
ben), de egyetlen egy tanulmányozott törvényről van szó, ahogy az 1999-ben 
megjelent tanulmányomban kimutattam. Ez a zsoltár leírja Ezdrásnak, a 
törvény írástudójának nehézségeit és küzdelmeit egyfajta végső aláírással: 
ugyanaz a ʽzr radikális kerül elő (csak a központi 119,86-ban, valamint a 173. 
és 175. versekben), amiből az Ezdrás név ered!

Ezek a bölcsek azonban, amennyiben a zsoltár betűrendes műveletéhez 
kapcsolódnak, nem hagyják, hogy ilyen címkék bebörtönözzék. Így a kez-
deti reflexióktól (1 vagy 111–112) felszabadulnak az imádságra (a 19,12–15; 119; 
145. zsoltárokban; az utóbbi záró himnuszra már fentebb rácsodálkoztunk). 
Mindenekelőtt azt kell megjegyeznünk, hogy a törvény gyakorlásának leg-
magasabb szintje a 112. zsoltárban éri el tetőpontját: „az Úr félelmével”, 
amely Isten utánzására sarkal, megismételve az ember számára ugyanazo-



Enzo Cortese A zsoltárok történeti teológiája102 103

kat az isteni tulajdonságokat, amiket az előző alfabetikus dicséretben ün-
nepeltek. Valójában a 111. zsoltár több, mint bölcsességi reflexió, már-már 
himnusz Isten tulajdonságairól, (Istenről harmadik személyben beszélő) 
személytelen stílusban, amelyben az igazi himnuszok is bővelkednek.

A többi zsoltár imádsága egészen különleges figyelmet igényel (9/10; 25; 
34; 37). Mindeközben észre kell vennünk egy ellentétes tendenciát, amely az 
első zsoltárok imádságától a másik kettő reflexiójáig tart. De ha mind a né-
gyet együtt, összefüggésükben vizsgáljuk, talán az utóbbiak is imádsággá, a 
legmagasztosabb imádsággá válnak.

A négy zsoltárunk karakterisztikus, mert kisajátítják a szegények témá-
ját: kezdetben drámai módon (9/10), a végén nagyobb nyugalommal, amit a 
reménység tart fenn (37).

A szegények (egyes számban ‘anî; többes számban ‘anjjm és a szinoni-
mák) már a király zsoltárainak is témája volt. A királynak kell gondoskodnia 
a szegényekről (72,4.12köv.), ahogy erről megemlékezik a Zsolt 82,3, Izrael 
ősi (királyság előtti) törvényei szerint (például Kiv 22,21–26). Az ősi Zsolt 
68,11 és a 12,6 orákuluma a visszhangja Izraelnek egy olyan Istenbe vetett 
hitének, aki megoltalmazza a szegényeket. Olykor találkozunk szegényekért 
mondott imával is.

A zsoltárokban azonban a legtöbbször azt nyilvánítják szegénynek, aki 
imádkozik, panaszkodik, aki a mi feltevésünk szerint gyakran a király. Ez 
mintha elterelné a figyelmet a szegények témájáról. A problémát azonban 
az első dávidi gyűjteményhez tartozó késői, alfabetikus zsoltáraink ki-
emelik. Először meg kell értenünk a „szegénységet” a király panaszaiban. 
Metaforikus értelemben ő is lehet szegény a balszerencséi miatt. Ráadásul 
az ő imája mindenki nevében szól és már ezért is elmondhatjuk, hogy saját 
népének szegénységét veszi magára. Az első dávidi gyűjtemény utolsó részé-
ben, ahol a király betegségeiről van szó, megjegyeztük, hogy közel vagyunk 
az engesztelő, messiási fájdalmak témájához, amiről főleg Deutero-Izajás 
JHWH szolgájának énekeiben olvasunk. A 22. zsoltárban is, bár nem nevezi 
meg így a király szenvedéseit (a kereszten), az utolsó részében csodálatos 
bizonyítékkal mutatja be a messiás engesztelő halálának üdvös következ-
ményeit.

Miután így átalakítottuk a problémát, késői, bölcsességi zsoltáraink 
szükségét érzik annak, hogy a szegények iránti felelősségünkre figyel-
meztessenek és az értük való imádságra hívjanak minket (valószínűleg 
a 9. zsoltárban, egy megelőző szöveg alapján, amit most „ábécésítettek”). 
A  társadalmi problémára való kezdeti, drámai felhívást követően a szegé-
nyek is meghívást kapnak a szegénység vallásos megélésére, amely feltárja 

a Mt 5,3 evangéliumi boldogmondásainak perspektíváit. Mindezt a szinte 
szinonim ‘anaw – ‘anawim kifinomult használatával teszi, amit véleményem 
szerint gondosan meg kell különböztetni (még akkor is, ha olykor maguk a 
maszoréták akarják összekeverni az ani főnévvel) és ami, mintha az evangé-
liumi „lélekben való szegénységet” jelezné. Itt csupán azokra a szakaszokra 
vetünk egy pillantást, amelyek az ‘anaw – ‘anawim szavakat használják: főleg 
a mi zsoltárainkban találhatók (9,13 / 10,12.17; 25,9; 34,3; 37,11) és néhány to-
vábbi szakaszban (22,27; 69,33; 76,10; 147,6; 149,4), ahol a szegények erényei-
ről vagy vallásos hozzáállásáról van szó. Az első négy alfabetikus zsoltárunk 
két új gondolatot hoz elő a szegénység problémája kapcsán:

• imádkozni a szegényekért és segíteni őket, 
• valamint alázatosan viselkedni Isten színe előtt.

Eltekintve attól a ténytől, hogy még ma is, éppen a szegények azok, akik 
ezt a vallásos viszonyulást tanúsítják a gazdag világ felé (az ateizmus világa 
a miénk, nem pedig a harmadik világé!), a többi zsoltár szegény messiása, 
valamint a szegények vallásos hozzáállása a zsoltárainkban közelítenek egy-
máshoz és átfedik egymást a zsoltároskönyv első részében (az első dávidi 
gyűjteményben). Valószínűleg – a Zsolt 37,4b és a 20,6b azonossága alapján 
– az is jó megérzés,91 amely a 37. zsoltárban megszólított szegény betegében 
a szenvedő messiást látja, akit egyszerre értelmez egyéni és kollektív alak-
nak. Ebben az értelemben mondtuk korábban, hogy a bölcsességi reflexiók 
itt a szenvedő messiáshoz intézett csodálatos imádsággá válnak mindazok 
részéről, akik részt kívánnak venni engesztelő küldetésében.

91 Norbert Lohfink: Die Besänftigung des Messias: Gedanken zum Psalm 37, in Josef Hainz et alii 
(Hrsg.): Den Armen eine frohe Botschaft. Festschrift für Bischof Franz Kamphaus zum 65. Geburtstag, Josef 
Knecht, Frankfurt am Main, 1997, 75–87.
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Függelék

Ahogy tanulmányunk elején jeleztük, az ismertetett irodalmi műfajok, va-
lamint a Jeruzsálemi Biblia bevezetőjében található műfaji felosztás szerint 
– némi kiegészítéssel és módosítással – mi magunk is javaslatot teszünk a 
zsoltároskönyv felosztására. A zsoltárokat saját szempontjaink alapján, a 
fentiekben bemutatott teológia két alapvető pólusa köré rendeztük (panasz 
és dicséret). Így mindegyik zsoltár esetében jobban alkalmazható az a te-
ológia, amelyről leírást adtunk, és aminek felvázoltuk összefonódásait és 
történetét.

I.

Egyéni panaszénekek 3; 5–7; 13; 14 = 53; 17; 22; 26; 28; 31–32; 35–36; 
38–39; 41; 42–43; ?51–57; 59; 63–64; 69; 71; 
77?; 86; 88; 94 (bölcsességi?) 102; (120?; 130?) 
140–143; +109; 137?

Közösségi panaszok 12?; 44; 60; 74; 79–80; 83; 85; 90?; 105–106; 
108? (123?)

Más műfajok vagy 
bűnbánati liturgiák

15 és 24; 50; 58; 78?; 82

Hálaadás 18; 30; 33?; 40; 65–68; 75?; 92 (bölcsességi?); 
103; 107; 116; (124?) 138; 139?

+ Bizalom-zsoltárok? 4; 11; 16; 23; 62; 84?; 91; (121?; 125–129?; 131?; 
133–134?)

II.

Himnuszok
Sion
JHWH-király
Hallél

8; 19A; 29
46; 48; 76; 81?; 84?; 87; (122?)
47; 95; 96–99; 100; 103?; 104
113–114; 114?; 117 ; (122?) 135–136; 146–150

Királyzsoltárok 2; 18; 20; 21; 28; 45; 61; 63; 72; 89; 101; 110; 118; 
(132?) 144

III.

Tanító (és alfabetikus) 
zsoltárok

1; (9/10; 25; 34; 37) 49; 73; (111–112; 119; 19B; 
145)

Nota bene: Zárójelbe tett kérdőjellel szerepelnek a zarándokénekek és a 
hozzájuk kapcsolódó bizonytalan besorolások.
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A második zsoltárban a Dávid dinasztiájához tartozó uralkodók legitimá-
ciójának asszír és egyiptomi motívumai bonyolultan kapcsolódnak egy-
máshoz vagy éppen kavarodnak össze egymással. Ezek a motívumok azért 
fontosak, mert rákérdezhetünk a termékeny félhold júdai vallásra gyakorolt 
kulturális hatásaira, hogy aztán helyreállíthassuk az ókori közel-keleti motí-
vumokat a királyzsoltárokban, és még fontosabb, ha ezeknek a zsoltároknak 
az irodalomtörténetetét szeretnénk időben elhelyezni.

A királyzsoltárok nemcsak kulcsfontosságú szerepet töltenek be a zsoltá-
roskönyv fogság utáni irodalmi felépítésében, hanem az irodalomtörténeti 
datálásban is. Ha ezekben a királyzsoltárokban egyiptomi, asszír, babiloni 
vagy perzsa királyeszme datálható motívumaira bukkanunk, akkor ez utal-
hat júdai recepciójuk terminus a quojára, vagyis arra az időpontra, amelytől 
kezdve számolhatunk a zsoltár megszületésével. Ha pedig, amint ez tanul-
mányunkban látható, az ókori közel-keleti motívumok elvesztették szerepü-
ket Egyiptomban vagy Mezopotámiában, és egy bizonyos ideig nem hasz-
nálták őket, akkor az szolgáltathat egy terminus ad quemet, vagyis egy olyan 
időpontot, amikor a zsoltár már megszületett. Meglehetősen valószínűtlen 
azoknak a motívumoknak a júdai recepciója, amelyek használaton kívül 
voltak származási országukban.

Ami a második zsoltárt illeti, az egyiptomi és asszír motívumok egyve-
lege túl bonyolult ahhoz, hogy ez a zsoltár lehessen a „próbaper” alanya. 

1 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Eckart Otto: The Judean Legitimation of Royal Rulers in 
its Ancient Near Eastern Contexts, in Dirk J. Human – Cas J. A. Vos (eds.): Psalms and Liturgy, T&T 
Clark, London – New York, 2004, 131–139. Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM.
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Kezdjük a királyi protokoll (ḥoq) egyiptomi hátterével a Zsolt 2,7–8 versek-
ben!

„Kihirdetem JHWH végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! A mai napon nem-
zettelek téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerek-
séget.”

Az, hogy a király, mint „Isten fia” motívuma egyiptomi királyeszméből 
származik, jól ismert Gerhard von Rad 1947-ben megjelent Das judäische 
Königsritual című tanulmányából. Ezt illetően felfedezte a királyi protokoll-
ra gyakorolt egyiptomi hatást a 2,7–8 versekben. Az új egyiptomi mitikus 
anyag, amit Helmut Brunner jelentetett meg (1986), még pontosabb bete-
kintést kínál a XVIII. és XIX. dinasztia egyiptomi királyeszme motívuma-
inak júdai befogadási folyamatába (Koch 1999). Az „isteni király születé-
se” elnevezésű rajzciklus Hatsepszut királyné Deir-el-Bahri templomában 
és III. Amenhotep luxori templomában, amelyhez magyarázó feliratok is 
kapcsolódnak, elmagyarázza a király egyiptomi legitimációját, a trónörökös 
mint „Isten fia” nemzését, születését és növekedését:

Amun elismeri fiát

Amun isten megérkezik, hogy először találkozzon a trónörökössel és elis-
merje őt fiának. Hathori istennő kinyújtja a kezét, hogy átadja fiát. A rajz-
hoz kapcsolódott egy felirat is az isteni elismerésről:

„Fiam (Hatsepszut: Lányom) az én testemből, ragyogó képmásom, aki belőlem jött 
ki.”

A ciklus következő jelenetében Amun a térdére helyezi a trónörököst, hogy 
üdvözölje fiát, ahogy a feliratból is kiderül:

„Békével köszöntelek, szeretett fiam. Te vagy a király.”

Amnun és Thot felöltöztetik a trónörököst

A következő jelenetben Amun és Thot bemutatják a trónörököst a nyilvá-
nosságnak és beiktatásának jeleként felöltöztetik. A kapcsolódó feliratban 
Amnun kijelenti:

„Testem szeretett fia, akit saját képemre nemzettem.”

A XVIII. egyiptomi dinasztiában az uralkodó legitimációját az isteni fiúság 
motívumával hangsúlyozták, valamint performatív isteni beszédaktussal, 
amely az isteni nemzésnek, születésnek és a trónörökös növekedésének gon-
dolatát realizálja. Ez a kidolgozás, amely a királyeszmét performatív csele-
kedetekkel egészítette ki, folytatódott a XIX. egyiptomi dinasztia alatt is, 
ahogy az Ptah-Tatjenen isten áldása is mutatja, amely egy, a II. Ramszesz 
uralkodása idején írt, Abu Szimbel-i templom feliratában maradt fenn 
(Görg 1975: 237–250):

„Én vagyok az atyád, aki istennek nemzettelek téged és összes végtagjaidat istenek-
nek.”
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A király isteni státuszát hangsúlyozza az a gondolat, hogy a király minden 
egyes testrésze az istenség saját testrésze. Az „isteni király születése” ciklus-
ban az isteni újszülött Hnumnak az Istentől való megformálása összekap-
csolódott a világ minden nemzete feletti, egyetemes uralom ígéretével:

„Te leszel Egyiptom királya és a vörös föld uralkodója. Az összes nemzetek uralmad 
alatt lesznek, és kilenc íj a lábad alatt.”2

A trónörökös isteni elismerésének jelenete összekapcsolódott egyetemes 
uralmának az ígéretével is:

„Békével üdvözlöm szeretett fiamat. Te vagy a király, aki meghódítja a világot.”

A Zsolt 2,7b–8 hasonló módon értelmezhető, mint a rajzok ideológiája és az 
isteni király születéséről szóló ciklus feliratai. Ebben a ciklusban is a dávidi 
királyt az istenfiúság gondolata legitimizálta, amely szintén összekapcsoló-
dott azzal a nemzetek feletti, egyetemes uralom ígéretével, amit az isteni 
performatív beszédaktus előzetesen meg is valósított: 

„Az én fiam vagy! A mai napon nemzettelek téged. Kérd tőlem, és neked adom öröksé-
gül a népeket, birtokul a földkerekséget.”

Ezeket az egyiptomi motívumokat alárendelték egy interpretatio iudaicának 
azáltal, hogy integrálták a nemzetek öröklésének (naḥalāh) jellegzetes júdai 
motívumát, aminek nincs párhuzama sem az egyiptomi, sem a kánaáni ki-
rályeszmében.

Nem kétséges, hogy nem mezopotámiai háttérből származik ez a kirá-
lyi protokoll a 2,7–8 versekben. Az istenfiúság motívuma jól dokumentált 
tény Mezopotámiában, de teljesen más szereppel bírt. Mindenki a saját, 
személyes istenségének volt a fia vagy a lánya (mar ilišu), így a motívum egy 
szintre helyezi az összes embert ahelyett, hogy a királyt elválasztaná min-
den más embertől, mint Egyiptom és Júda királyideológiájában. Csak akkor 
integrálta magába a mezopotámiai istenfiúság gondolatát, amikor a júdai 
királyeszme a fogság alatt és a fogság utáni időszakban demokratizálódott.

Mikor vették át az egyiptomi motívumokat Júdában? Az egyiptomi val-
lás és királyeszme története néhány egyértelmű utalást ad válaszul erre a 
kérdésre. A Kr. e. 11. században az Egyiptomi Újbirodalom meggyengülé-
sével nemcsak az egyiptomi államszervezet ment át drámai változásokon, 
hanem a vallás is. Mivel az állam a papi uralom alatt teokráciává fejlődött 

2 Az egyiptomi külpolitika rituális-iteratív jellegéhez, mint ami a királyeszme következménye, lásd 
Otto (1999: 28–37).

az Újbirodalom királyeszméje elvesztette szerepét. Az istenség megistenült 
fiának motívuma új kontextusba került: az apa, anya és a fiú mint isteni 
hármasság gondolatának része lett.

A 2. zsoltár nem a Kr. előtti első, hanem a második évezred egyiptomi 
királyeszméjének jellemzőit mutatja. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a motívu-
moknak a recepcióját nem datálhatjuk későre az első évezredben anélkül, 
hogy választ adnánk a motívumok áthagyományozának történetére, miután 
az Újbirodalom végén már nem használták őket Egyiptomban. A legvalószí-
nűbb az a feltételezés, hogy az Újbirodalom királyeszméjét Jeruzsálemben 
a tizennyolcadik vagy tizenkilencedik dinasztia idején vették át. Ebben az 
időszakban Egyiptom volt a hűbérúr Jeruzsálemben és a királyeszmének 
ezeket a motívumait használták Egyiptomban.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 2. zsoltár egy ősi, júdai 
zsoltár, azt viszont igen, hogy a 2,7–8 versei hagyományos motívumo-
kat tartalmaznak, amelyek a Kr. e. 2. évezred második felének jebuzita 
Jeruzsálemébe vezetnek vissza, és az egyiptomi királyeszmébe gyökereznek. 
Ami a második zsoltár értelmezését annyira bonyolulttá teszi, az a tény, 
hogy a Kr. előtti második évezred egyiptomi hátterének hagyományos motí-
vumaihoz mások is kapcsolódtak, amelyek a Kr. e. 8–7. sz. újasszír hátterére 
mennek vissza (Otto 2002). A király nemzetek feletti uralmának ígérete a 
9. vers első felében folytatódik:

„Vasvesszővel legelteted3 őket.” (Zsolt 2,9a)

A király mint pásztor motívuma nagyon gyakori volt az ókori Közel-Keleten, 
de a vasvessző képével összefüggésben rendkívül specifikus. A vasrészek-
kel összetett királyi kormánypálcák a régészeti vaskor második időszakára 
datálhatók (Kr. e. 8–7. sz.), Tel Danban, Ta‛anachban és Nimrudban elő-
kerültek (Lemaire 1986). Ilyen típusú kormánypálcák ismeretlenek voltak 
Egyiptomban.

A pásztorkodás és a király katonai szerepei közötti összefüggés jól 
dokumentált az asszír királyi feliratokban. Assur-bán-apli (a bibliai 
Asszurbanipál) koronázási himnusza kapcsolódik az asszír királyok isteni 
ajándéklistájához (Livingstone 1989:27), ami jó példa a pásztorkodás és a 
király katonai feladatainak összekapcsolására:4

3 A LXX a r‛h gyököt fordítja (Emerton 1978). Teljesen alaptalanul egy arámi r‛ gyököt feltételez és 
ezt használja érvként a zsoltár késői datálására.

4 Assur-bán-apli koronázási himnuszának hatásához a bibliai királyi zsoltárokra, különösen is a 72. 
zsoltárra lásd Arneth 2000.
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Az asszír király ḥattu-kormánypálcával

Az asszír király pásztorbottal

„Tegye kezébe a háborús és harci fegyvert, adja neki a fekete fejű embereket [vagyis az 
emberiséget], hogy pásztorként uralkodjék.”

Kalhu északnyugati palotájában található fali relief II. Assur-bán-aplit mu-
tatja egy ḥattu-kormánypálcával, két sapkát viselő apkalluval5 (Adam 2001: 
237). A relief külső kerete a királyt pásztorbottal és karddal ábrázolja, mö-
götte két fegyverhordozója áll.

A Zsolt 2,9b is újasszír hatást mutat:

„Mint a cserépedényt, összetörheted őket.”

Az ellenség agyagcserépként (kīa hasbattī/ hasbattiš daqāqu) vagy 
fazekasedényként való összetörése (karpāniš/ kīma karpāt hēpû/kīma karpāt 
pahāru) jól dokumentált motívum az újasszír királyi feliratokban (Borger 
1956:57) és szoros párhuzamban áll a 2,9b-vel (Becking 1990). A Zsolt 2,9 
a Kr. e. 8–7. században jellegzetes újasszír motívumok segítségével aktuali-
zálta az ősi, királyi protokoll egyetemes uralmának hagyományos ígéretét.

A Zsolt 2,7–8 királyi protokolljának újrafogalmazását a 9. versben a zsol-
tár introitusának (2,1–6) szerzője végezte:

5 A szerkesztő megjegyzése: Az  apkalluk  a mezopotámiai mitológia  „hét bölcse”, természetfölötti 
lények, áldó és védő szellemek voltak.

„Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek 
a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak JHWH ellen és felkentje ellen: 
Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, 
JHWH kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti 
meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!”

A nemzetek összeesküvésének (rikiltu) motívuma a király és istene ellen, 
szoros párhuzamot mutat az újasszír királyi feliratokkal. Jellemző példa 
az egyiptomi fejedelmek lázadása Assur-bán-apli ellen (Onasch 1994: 91; 
Borger 1996: 21, 213). Az ellenséges tervek szövögetésének hiábavalósága is 
jellegzetesen megjelenik az újasszír királyi feliratokban (kapadū lemuttu; 
CAD/K: 599; Zsolt 2,1b: hgh rîq):

„Szívük gonosz terveket készít (libbašunu ikpud lemuttu), hazudnak, sikertelen tervet 
terveztek maguk között” (milik lā kušīri imliku ramanšun; Borger 1996: 22).

Az újasszír feliratokban az idegen fejedelmeknek a királlyal való szembesze-
gülése az asszír birodalom istenei ellen való lázadást is jelentett (Borger 
1996:21). Ahogy a Zsolt 2,3 versében, úgy itt is, a fejedelmek szeretnék lerázni 
Assur istenének igáját (nirD Aššur; CAD/N II: 262–263).6

A Zsolt 2,1–9 a Kr. e. 8/7. században keletkezett az újasszír időszakban. 
A zsoltárszerzők egy királyi protokoll (2,7–8) segítségével felhasználtak 
egy sokkal ősibb dávidi, királyi legitimációt. A protokoll a zsoltár irodalmi 
magja, és a Kr. e. 2. évezred jebuzita Jeruzsálemében gyökerezik. A 7–8. vers 
hagyományos középpontjának aztán az 1–6. és a 9. versekkel keretet adtak 
és arra használták fel, hogy megfogalmazzanak egy asszírellenes királyzsol-
tárt, amely egyrészt integrálta az újasszír királyi feliratok motívumait, más-
részt ellentétes éllel vették át, és így kiforgatták azokat: immár nem Assur 
isten, hanem JHWH a nemzetek feletti legfőbb úr, eszköze pedig nem az 
asszír, hanem a Jeruzsálemben trónoló dávidi király.

A fogság utáni időszakban a 10–12. verseket hozzáírták a fogság előtti 
zsoltárhoz, hogy összekapcsolja a második zsoltárt az elsővel (Hossfeld & 
Zenger 1993: 50). A gondolat mögött, hogy a királyzsoltárt a szerkesztők 
összekapcsolták az első, bölcsességi zsoltárral, az állt, hogy mindazok, akik 
a Tóra szerint élnek (Zsolt 1) „Isten fiává” lesznek. A fogság előtti királyesz-
me demokratizálása a fogság után szemben állt az egyiptomi vallás ellen-
tétes fejlődésével. Ott a király „Isten fiaként” része lett az isteni triásznak 
és a panteon tagja lett anélkül, hogy közvetlen kapcsolata lenne az emberi 

6 A kötelek motívumának párhuzamaihoz lásd a kalhui emesal-imádság verzióját (Maul 1998: 170) és 
egy reliefet egy sztélén, amely Assur-ah-iddínát hódítóként ábrázolja, aki kötélen tartja a leigázott 
királyokat (Porter 1993, 1. tábla [címoldalon]).
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birodalommal. Izrael teremtés-teológiájában minden embert sub specie Dei 
királynak tekintettek (Zsolt 8; Ter 1,26–28).

Az egyiptomi vallás összeomlott és letűnt a vallások egyetemes történel-
mének színpadáról, mert elvesztette a kapcsolatot a hívő emberekkel. A ki-
rályeszme izraeli demokratizálása, amely az állam és a vallás szétválasztását 
is magával hozta, előfeltétele volt annak, hogy a zsidó vallás, vele a keresz-
ténység és az iszlám máig fennmaradjon. A héber Biblia demokratizálási 
teológiája a Kr. előtti 8./7. századi újasszír királyeszme motívumainak kifor-
gató recepciójában gyökerezik: az izraeliták ugyanis kijátszották az asszírok 
ellen saját királyeszméjüket.

Ugyanezt, de még a második zsoltárnál is következetesebb fejlődést 
figyelhetünk meg a késő fogság-előtti Deuteronomiumnál is, amelynek 
irodalmi magja az Assur-ah-iddínának tett hűségeskü ellentétes éllel való 
átvétele (MTörv 13; 28; Otto 1999). Ha ma a királyzsoltárok teológiai jelen-
tését akarjuk megfejteni, akkor vissza kell térnünk eredeti vallási szándé-
kukhoz: a zsoltárokat a kor szuperhatalmával szemben fogalmazták meg. 
Olyanok lehettek volna, mint a Deuteronomium: a felszabadulás és a sza-
badság történetének bölcsője, azonban ezeknek a zsoltároknak a keresztény 
recepciótörténete elvesztette eredeti szándékát. A királyok uralkodásának 
legitimlására használták őket, mert elfelejtették a zsoltárok eredeti, törté-
neti összefüggéseit.

Erre csak nemrégiben bukkantunk rá azzal, hogy feltártuk az egyiptomi 
és a mezopotámiai kultúrát. Most több évszázad után újra láthatjuk, hogy a 
bibliai szerzők mennyire kritikusak voltak politikai hűbéruruk úgynevezett 
„modern” gondolatvilágával szemben. Ezek a hűbérurak rendkívül sikere-
sek voltak mind politikailag, mind gazdaságilag, de csak látszólag.
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A 84–89. ZSOLTÁROK NARRATÍV HATÁSA
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Bevezetés

A legutóbbi kánoni megközelítések felvetették, hogy a zsoltároskönyvet az-
zal a szándékkal állították össze, hogy segítsen választ adni a dávidi szövet-
ség látszólagos kudarcára a fogságbeli és fogság utáni közösségek számára.1 
Több mint 20 évvel ezelőtt Gerald Wilson bizonyította a zsoltároskönyv 
szándékolt redakcióját azzal, hogy a Psalterium könyveinek záradékaira 
összpontosított. Tíz évvel később Nancy deClaissé-Walford ugyanezeknek 
a szövegeknek az „elejéről való olvasására” koncentrált.2 Javaslataik szerint a 
zsoltároskönyv negyedik könyve a „teológiai középpont”. A negyedik könyv 
biztosítja az olvasónak az új irányt JHWH királyi uralma felé az első és a má-
sodik könyv eredeti, dávidi szövetség irányát, valamint a harmadik könyv 
fogságbeli irányvesztettségét követően. Ha Wilson és Nancy deClaissé-
Walford olvasatai helyesek és a negyedik könyv (különösen is a 90. zsoltár) 
a fordulópont a zsoltároskönyv történetében, akkor a zsoltárok harmadik 
könyve a csúcspont és az irányváltás felé navigálja az olvasót. Utolsó hat 

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Robert E. Wallace: The Narrative Effect of Psalms 84–
89, The Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) 2–15. A cikk a kötet 10. tanulmánya. Fordította: Szabó 
Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző szíves engedélyével.

1 Nem minden kutató meggyőződése a Zsoltároskönyv szándékos redakciója. Lásd R. N. Whybray, 
Reading the Psalms as a Book (JSOTSup, 222; Sheffield: JSOT, 1996).

2 G. H. Wilson, The Editing of the Hebrew Psalter (SBLDS 76; Chico, Calif.: Scholars, 1985); 
N. deClaissé-Walford, Reading from the Beginning: The Shaping of the Hebrew Psalter (Macon, Ga.: 
Mercer University Press, 1997). Lásd még R. E. Wallace, The Narrative Effect of Book IV of the Hebrew 
Psalter (StBL, 112; New York: Peter Lang, 2007).
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zsoltárának kanonikus elhelyezkedése a fogságbeli Izrael azon válaszainak 
keresésére irányítja a figyelmet, amelyeket a negyedik könyv már előre meg-
adott.

James Sanders szerint a krízis idején „csak egy régi, felismerhető ele-
mekkel rendelkező történetnek van életereje”.3 A negyedik könyv kezdetével 
Izrael sikeresen megtalálja a régi történetet: Mózes a király, JHWH hírvivője. 
A harmadik könyvben azonban a fogság irányvesztettsége kihívást jelent a 
zsoltárosok számára, akik kísérletet tesznek arra, hogy reményt találjanak a 
hit hagyományos elemeiben. Az irányvesztett zsoltárosok kétségbeesetten 
keresik az új irányt teológiájukkal a Templom, Izrael földje és a dávidi szö-
vegség felé fordulnak.4 Sajnos azonban a hagyományos elemek többé már 
nem képesek reményt nyújtani.

A harmadik könyvet közösségi panaszénekek uralják. A hagyományos 
formakritikai kategóriákat használva a tizenhat zsoltárból (74–89) tíz, az 
egyéni vagy a közösségi panasz jellegzetességeit hordozza.5 Ezek a panasz-
ének biztosítják azt a kánoni kontextust, amelyben a harmadik könyv zsoltá-
rait olvasnunk kell. A zsoltárosok a fogság összefüggéséből próbálják Istent 
megérteni. Ebben a kontextusban a 84–89. zsoltárokban található ünnepi 
himnuszok ironikus kifejezései lesznek annak, hogy a gyászoló Izrael két-
ségbeesetten kapaszkodik abba, ami a múltban reményt adott. A 84. zsoltár 
az isteni jelenlétet a Templomhoz köti. A 85. zsoltár reményteli befejezése az 
áldásokhoz kapcsolódik, miszerint Isten megadja majd a földet (85,12). A 87. 
zsoltár a reményt Sionhoz köti. A harmadik könyv csúcspontján az olvasó 
azt találja, hogy a 89. zsoltár a reményt kifejezetten Dávidhoz és a dávidi 
királysághoz köti. Bár a zsoltárosok megpróbálnak reményt találni az Isten 
múltbeli gondoskodását szimbolizáló „régi történetekben”, a 84–89. zsoltá-
rokban található panaszénekek arra emlékeztetik az olvasót, hogy ezek az 
elemek többé már nem nyújtanak reményt.

3 J. Sanders, From Sacred Story to Sacred Text (Philadelphia: Fortress, 1987), 21.
4 W. Brueggemann, Psalms and the Life of Faith: A Suggested Typology of Function, JSOT 17 

(1980), 3–32 (5–6).
5 Zsolt 74; 77; 79; 80; 82,8; 83; 85; 86; 88; 89,39–52; H. Gunkel & J. Begrich, An Introduction to the 

Psalms: the Genres of the Religious Lyric of Israel (trans. J. D. Nogalski; Macon, Ga.: Mercer University 
Press, 1998), 82; az eredeti: Einleitung in die Psalmen: die Gattungen der religiösen Lyrik Israels 
(Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, 1933); W. H. Bellinger, Psalms: Reading and Studying the Book of 
Praises (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1990), 45; N. deClaissé-Walford, Introduction to the Psalms: 
A Song from Ancient Israel (St. Louis: Chalice, 2004), 85–86.

Módszer

A hívő emberek évszázadokon keresztül jelentőséget tulajdonítottak annak, 
hogy a Psalteriumot „könyvként” adták ki. Samson Raphael Hirsch szerint a 
Dávidnak a zsoltároskönyvben végig húzódó harca a zsidók történelmében 
végig húzódó harcát tükrözi.6 Szent Benedek és az őt követő bencés szer-
zetesek számára a Psalterium olyan könyv volt, amelyet egy hét alatt kellett 
elimádkozni, hogy kellő igyekezetet mutassanak a liturgiában.

A mai olvasónak meg kell birkóznia ezekkel a kérdésekkel. A felvilágo-
sodás utáni értelem folyamatosan küzd azzal az ókori közel-keleti adottság-
gal, amely képes harmóniát találni ellentmondásos tényekben. Az, hogy a 
Ter 1 és 2 teremtéselbeszéléseit együtt szerkesztették össze, még nem olyan 
sokkoló a nyugati olvasó számára, mint az, hogy a bibliai szöveg különbsé-
geit nem szükséges összehangolni. Ez a történetelbeszélés csak a távolságot 
hangsúlyozza a felvilágosodás utáni olvasó és a bibliai redaktorok között. 
Ez a szakadék szélesedik, amikor az olvasó a Zsoltárok könyvéhez ér. Ott 
ugyanis nem tettek egyértelmű kísérletet arra, hogy ezeket az „önálló” forrá-
sokat egy zökkenőmentes narratívába szerkesszék. Mégis, az egyes zsoltárok 
öt egységbe való elrendezését, amiket aztán egyetlen könyvbe illesztettek 
össze, hagyományosan „antológiaként” szoktak értelmezni.

Nancy deClaissé-Walford és Gerald Wilson munkája vetette meg ehhez 
a megközelítéshez az alapokat. Az ő elméleteik feltételeznek egy elképzelést 
a Psalterium egyes könyveinek teológiai redakciójával kapcsolatban. Sőt, a 
redakciós szándék Izrael történetét tükrözi. A „történet” kifinomult értelme 
rajzolódik ki a zsoltároskönyv olvasója előtt.

Amíg a hagyományos formakritikai kategóriák szerint a zsoltárosköny-
vet nem lehet elbeszélésként osztályozni, van egy narratív impulzus a bib-
liai költészet felé. Amikor az egész zsoltároskönyvön végig húzódó széles, 
narratív impulzus összekapcsolódik az egyes zsoltárok narratív elrendezé-
sével, valamint a harmadik könyve szemantikai és tematikus kapcsolataival, 
amelyek közösek a zsoltároskönyv és a héber Biblia más részeivel, akkor az 
hozzájárul a „cselekmény” értelméhez, amelyik kirajzolódik az olvasó előtt. 
Ez a cselekmény hermeneutikai nézőpontot kínál az olvasónak.7

Ebből a folyamatból emelkedett ki egy módszer, amely Wilson, 
deClaissé-Walford és mások redakcióval kapcsolatos kérdéseitől egy lépéssel 
előbbre visz. Ehhez az elemzéshez lényeges a héber nyelvű zsoltároskönyv 

6 S. R. Hirsch, The Psalms ( ford. Gertrude Hirschler; 2 vols; New York: Philipp Feldheim, Inc., 
1960).

7 Wallace, The Narrative Effect of Book IV of the Hebrew Psalter, 10–13.
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olvasásának folyamata. A módszer tekintetbe veszi a mikro-kanonikus kér-
déseket, beleértve a költői szókincset és mondattant az egyes zsoltárokon 
belül. Ismertek előtte a héber zsoltároskönyv kiadói folyamatával kapcsola-
tos formakritikai és történeti kérdések, ugyanakkor ezeknek a tanulmányo-
zása csak annyiban fontos, amennyiben tájékoztatnak a szöveg olvasatáról – 
egyszóval: a Sitz im Lebent felváltja a Sitz im Buch. A zsoltárok számos lexikai 
és tematikus kapcsolódást mutatnak más zsoltárokkal és a héber Biblia más 
fontos, elbeszélői szövegeivel. Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik az olvasó-
nak, hogy a „narrativizálja” a költői szöveget.

Ez az olvasat komolyan veszi a zsoltárok feliratait, talán olykor túl komo-
lyan is. Lehet, hogy amíg a kutatók többsége nem megy el odáig, ameddig 
Gerhard von Rad, és azt mondja, hogy a feliratoknak „nincs tekintélyi ér-
téke”, sokan szintén nem engednék meg, hogy a feliratok olyan mértékben 
befolyásolják a szöveg olvasatának kontextusát, ahogy ez a projekt teszi. 
Azonban, amennyiben az olvasó azonban komolyan veszi a szöveg kánoni 
formáját, a feliratok többet kell, hogy jelentsenek számára egyszerű érdekes-
ségnél. Fontos helyet kell kapniuk az értelmezésben. Amikor a szöveg kap-
csolódik egy történeti vagy egy egyénnel kapcsolatos helyzethez, a zsoltá-
rok kánoni olvasójának meg kell birkóznia ennek az összekapcsolódásnak a 
következményeivel. Ebben az elemzésben a feliratok értelmezési kontextust 
biztosítanak, amelyen keresztül az olvasó találkozhat a szöveggel.

Amennyiben a kompromisszum az, hogy egyik fél sem teljesen elége-
dett, akkor ez a módszer jó kompromisszumnak számít. Nem olyan narra-
tíva, amely elég az elbeszélői kritikával foglalkozó szakembereknek. Nem is 
hangsúlyozza annyira a költői struktúrákat, ahogyan a költészettel foglal-
kozó kutatók szeretnék. Formakritikai szempontból nem elég a formakriti-
kusoknak és egyáltalán nem antropológiai vagy szociológiai. Végül a mód-
szerek akkor rajzolódnak ki a legjobban, amikor a szövegekkel dolgoznak, 
ahogy most megmutatom.

A történet a 84. zsoltárig

A 84–85. és a 87–88. zsoltárok a második korahita gyűjteményt jelenítik 
meg a zsoltároskönyvben. Az első korahita zsoltárok kezdik meg a második 
könyvet és az elohista gyűjteményt, és folytatják az első könyv középpontjá-
ban álló panaszt. Ezek az első korahita zsoltárok párhuzamosak a harmadik 
könyv korahita zsoltáraival és folyamatosan hangsúlyozzák az Isten utáni 

vágyat, az Istentől való elhagyatottság panaszát, ünneplik, hogy Isten kivá-
lasztotta Siont és várják a jövőben megígért szabadulást.8

A korahiták történetének megalkotása csupán spekuláció.9 A Krónikás 
története a korahitákat a szent sátor „küszöbének őreiként” azonosítja.10 
Ahogyan az 1Krón 6,31–38 sugallja, ez a szerep megmaradt a Templomban 
is, ami magyarázatot adhat Sion és a templom hangsúlyos szerepére, amely 
megtalálható a zsoltároskönyv mindkét korahita gyűjteményében.11

Jóllehet Dávid és Sion hangsúlyos témái folytatódnak a második 
könyvben, a zsoltárokat különböző hangon énekelték. Amíg dávidi felira-
tok uralják az első könyvet, a harmincegy zsoltárból csak tizennyolcnak van 
dávidi felirata a második könyvben. A korahita gyűjteményen kívül Ászáf is 
említésre kerül és néhány zsoltárnak nincs felirata. Talán a második könyv 
legjelentősebb felirata a végén található. A 72. zsoltárban az olvasó először 
Salamon zsoltárát találja, az áldásokat, valamint a Salamonnak és utódai-
nak biztosított dávidi szövetséget.12 Az ő biztosított örökségével Dávid szü-
net nélkül énekelhet (72,20).

Bár lehet sikeres hatalom- és áldásátvétel Dávid és Salamon között, az 
olvasó bizonnyal emlékszik Izraelnek a Salamon uralmát követő nehézsége-
ire. Ugyanez a visszaesés következik be a zsoltároskönyv történetében is. Bár 
a 73. zsoltár énekese közvetlenül Istent szólítja meg, a közvetlen kapcsolat 
kérdéseket vet fel a világ (és végül Isten) igazságosságáról. A gonosztevők 
továbbra is sikeresek és Isten nem tesz semmit, hogy orvosolja a helyzetet.13

A 74. zsoltár az előző zsoltár egyéni panaszától elmozdul a közösségi 
panasz felé és a kétségbeesés kiáltásával nyit: „Miért vetettél el minket örök-
re, JHWH?”. Az olvasó úgy találja, hogy a 74. zsoltárban JHWH szentélyét 
és szent hegyét lerombolták (74,7). A zsoltáros ellenségei gúnyolódnak és 
pusztítanak.

8 F.-L. Hossfeld – E. Zenger, Psalms 2 (trans. G. Pizi; Minneapolis: Fortress, 2005), 357.
9 Az egyik legérdekesebb eszmefuttatást lásd M. D. Goulder, The Psalms of the Sons of Korah 

(JSOTSup, 20; Sheffield: JSOT, 1982).
10 1Krón 9,19.
11 Zsolt 46,4; 48,1.2.11.12; 84,7; 87, 2.5. Lásd G. Wanke, Die Zionstheologie der Korachiten (Berlin: 

Töpelmann, 1966).
12 G. H. Wilson, The Use of Royal Psalms at the „Seams” of the Psalter, JSOT 35 (1986), 85–94 (89).
13 C. Westermann, Praise and Lament in the Psalter (trans. K. R. Crim and R. N. Soulen; Atlanta: John 

Knox, 1981), 194; A zsoltáros is itt nem különbözik Jóbtól. Lásd J. C. McCann, Jr., A Theological 
Introduction to the Book of Psalms (Nashville: Abingdon, 1993), 140–144; J. F. Ross, Psalm 73, in J.G. 
Gammie (ed.), Israelite Wisdom: Theological and Literary Essays in Honor of Samuel Terrien (Missoula, 
Mont.: Scholars, 1978), 161–175; M. Buber, The Heart Determines: Psalm 73, in J.L. Crenshaw (ed.), 
Theodicy in the Old Testament (Philadelphia: Fortress, 1983), 109–118.
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Ez a harc folytatódik az Ászáf-gyűjteményen keresztül, amelyik a har-
madik könyv első tizenegy zsoltárát alkotja. A 83. zsoltár, az utolsó Ászáf-
zsoltár, kéri Istent, hogy lépjen fel ellenségei ellen, akik megpróbálták 
kiirtani Isten népét. Az olvasó a harmadik könyvben a szent hegyet örök ro-
mokban (74,3) találja, Isten maradandó ḥesed-je kérdéses (77,9), Jeruzsálem 
romokban hever (79,1), Isten királyáról vagy felkentjéről a 73. zsoltártól 
kezdve egészen a 83. zsoltárig nincs említés sem. A harmadik könyv egyér-
telműen egy „fogságbeli” könyv.

A harmadik könyvben J. Clinton McCann olvasata megtalálja a remény 
magvait, amelyek teljesen csak a negyedik és az ötödik könyvben szöknek 
szárba.14 Számos Ászáf-zsoltár ünnepli JHWH-t az összes nemzetek bírája-
ként és Izraelt emlékezteti Isten hűségére Izrael hűtlensége ellenére.15 Ha a 
harmadik könyv kánoni háttere a fogság, JHWH-nak bíróként való elképze-
lése, még ha minden nemzet feletti bíróról van is szó, nem feltétlenül pozitív 
irányváltás. Ez az aggodalom fejeződik ki abban, hogy megkérdőjelezik az 
isteni igazságot az Ászáf -gyűjtemény két végén a 73. és a 83. zsoltárban: 
ha JHWH isteni bíró, ítéletei miért késnek és miért nem kielégítőek (Zsolt 
83,1–2)?

Robert Cole megjegyzi, hogy Ászáf zsoltáraiban a szerzők megkérdik 
Istentől, hogy haragja „Miért?” (lāmāh) és „Meddig?” (‛ad-mātay) lesz még a 
népen (74,1.10–11; 79,5; 80,5[4].13[12]).16 A Zsolt 82,2-ben Isten hasonló kér-
déssel felel meg a népnek: „Meddig (‛ad-mātay) ítélkeztek álnokul, pártjukat 
fogva a bűnösöknek?!” McCann a 82. zsoltárt a legfontosabb teológiai szö-
vegnek tartja a kánonban, amennyiben az olvasónak azt a megszokott visel-
kedést mutatja, amellyel Isten megítéli az embereket és az isteni tanácsot.17 
Talán válaszul a számos kérdésre JHWH közvetlenül az isteni tanácsból be-
szél, egyértelművé teszi, hogy Isten népének „védelmezni kell a nincstelen 
és az árva jogát” és „meg kell menteni a nincstelent és a szegényt” (82,3–4). 
Ez a válasz azonban nem elégítette ki a zsoltárost, mivel miután Isten szem-
besíti a népet az igazságosságra való isteni elvárásokkal a 82. zsoltárban, a 

14 J. C. McCann, Jr., Books I–III and the Editorial Purpose of the Hebrew Psalter, in J.C. McCann 
(ed.), The Shape and Shaping of the Psalter, (JSOTSup, 20; Sheffield: JSOT, 1993), 100.

15 Isten mint bíró: Zsolt 75,3.9.11; 76,10.13; 82; Izrael hűtlensége és Isten hűsége: Zsolt 77,12–21; 
78,10.17.32.40.56; 81.

16 R. L. Cole, The Shape and Message of Book III (JSOTSup, 307; Sheffield: Sheffield Academic, 2000), 
132.

17 J. C. McCann, The Single Most Important Text in the Entire Bible: Toward a Theology of the 
Psalms, Rolf Jacobson (ed.), Soundings in the Theology of Psalms: Perspectives and Methods in 
Contemporary Scholarship, (Minneapolis, Minn.:Fortress, 2011), 63–76.

zsoltár szembesíti Istent a 83. zsoltárban az isteni csenddel az igazságtalan 
nemzetekkel szemben.

Az elégedetlen válaszokkal a harmadik könyv figyelme azon elemek 
felé fordul, amelyek viszonyítási pontok voltak a hit számára a múltban. 
Amikor az olvasó a 84–89. zsoltárokkal találkozik, a zsoltáros kétségbeeset-
ten kapaszkodik az egykori dolgokba, amikor Isten értelemesen cselekedett 
és amikor megtartotta ígéreteit. A Zsolt 78,68–70-ben a zsoltáros Siont ün-
nepli, a Templomot, az országot és Dávidot. Gyors rendben a 84–89. zsoltá-
rok emlékeztetik az olvasót, hogy a hitet Isten hűségének ezekben a konkrét 
történelmi szimbólumaiban rosszul alkalmazták.

Zsolt 84–86

A 84. zsoltár hagyományos hátterét általában fogság előtti környezetként 
értelmezték.18 Ahogy azonban láttuk, az olvasó, aki a kánoni zsoltáros-
könyvvel találkozik, már a lerombolt szent hegy kontextusában olvassa ezt 
a zsoltárt. A fogság kontextusát néhány kommentátor is megerősíti, más 
értelmező módszerek segítségével.19 A fogság hátterével, amely olyan her-
meneutikai „lencsét” kínál, amellyel olvasnunk kell a zsoltárt, a 84. zsoltár 
a reménytelenség ironikus kifejezésévé válik. „Bizony, jobb egy nap a te ud-
varaidban”, de az olvasó tudja, hogy ezek az udvarok már örökre romok. 
A sivatagi feltételek átalakulása (84,7[6] metaforikussá válik, amely Izrael 
jövőbeli helyreállításáról beszél, miközben emlékezteti őket jelenlegi szeren-
csétlenségükre.20

JHWH hajlékai (miškan) „kedvesek” lehetnek a Zsolt 84,2[1]-ben, és va-
lóban, ez megfelel az isteni lakóhelyről alkotott korahita nézőpontnak.21 
A harmadik könyvben azonban az olvasó emlékszik arra, hogy Isten miškan-
ját beszennyezték (74,7) és elhagyatottá vált, mint Siló miškan-ja (78,60). Ha 
elkülönítve csak ezt a zsoltárt olvassuk, akkor a remény kifejezése, amely 
megtalálható az isteni jelenlétnél a Templomban. A kánoni kontextusban 
azonban ez a zsoltárt nem annyira a remény és az imádás kifejezése, mint 
inkább a vágyakozásé.

Magában a zsoltárban megtalálhatók a panasz magvai. A Zsolt 84,10 
ezért könyörög JHWH-hoz: „Pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented szemé-

18 Gunkel, Introduction to Psalms, 56; W.O.E. Oesterley, The Psalms (London: SPCK, 1939, 1959), 387; 
C. Westerman a zsoltár számos motívumát a „Dávid előtti” korszakhoz köti.

19 E.J. Kissane, The Book of Psalms (Dublin: Browne and Nolan Ltd, 1964), 386–387.
20 M. Tate, Psalms 51–100 (Waco, Tex.: Word, 1990), 356.
21 Zsolt 43,3; 46,4.
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lyére!” Ez az első említése JHWH felkent királyának a 72. zsoltár óta, és a 
Zsolt 84–89 ezt egyedi, mégpedig Dávid fókuszába állítja be. Robert Cole 
felveti, hogy ez a többes szám első személy a túlnyomórészt egyes számú 
igei szerkezetek és névszói suffixumok közepette, kiemelkedik a többi zsol-
tár közül és szándékos kísérlete annak, hogy összekapcsolja a zsoltárt az ol-
vasó fejében hasonló közösségi imákkal, főleg a 80. zsoltárral, amely teljes 
egészében többes szám első személyben íródott.22

A 85. zsoltár aztán egyértelművé teszi a panaszt, amely a 84. zsoltárban 
bennfoglaltan jelen van. Ily módon, a harmadik könyvben korábban szerep-
lő, múltat felidéző anyaggal, a zsoltáros ismét közvetlenül Istentől kérdezi 
meg: „Örökké akarsz haragudni ránk?” (85,6[5]). Amint általában a panasz-
zsoltároknál, a zsoltáros felidézi Isten hatalmas tetteit, amelyeket Izraelért 
vitt végbe a múltban.23 A zsoltáros visszaidézi Isten megbocsátására a múlt-
ban (85,2[1]) és azt, ahogy Isten kedvezett az országnak (85,1[2]).

A kutatók a 85. zsoltárnak különböző háttereket javasoltak. Sokan 
Kissane álláspontját képviselik. Ő a fogság utáni időszakra helyezi a zsoltárt, 
bár soha nem nevez meg egy adott okot, amely szükségessé teszi, hogy Izrael 
továbbra is bűnbocsánatért és az ország jólétéért imádkozzon.24 Másrészről 
Goulder számos érdekes lexikális kapcsolatot fedez fel a Kiv 32–34 fejezetek-
kel. Ő egy fogság előtti nemzeti ünnepséget képzel el, amelyen két szakaszt 
használtak arra, hogy a közösség a bűnös voltára és az Istentől szükséges 
bűnbocsánatra összpontosítson.25

A zsoltár kánoni kontextusa azonban sem nem fogság előtti, sem nem 
fogság utáni. Amikor a zsoltáros Istenhez könyörög, hogy állítsa vissza az 
ország jó sorsát, az olvasó tudja, hogy a harmadik könyv kontextusában ez 
az ország őrzi a lerombolt templomot (74,7). A föld fél és elcsendesül Isten 
ítélete előtt (76,10[9]) és a föld vadjai elfogyasztották Isten szentjeinek testét 
(79,2).

Az istenihez való fellebbezés a Zsolt 85,9[8] verse érdekesen kapcsoló-
dik a Zsolt 84,10[9]-hez. Itt a zsoltáros azt kéri, hogy Isten „tekintsen rá” (o 
re’ēh) Júda pajzsára. A Zsolt 85 azt kéri, hogy tekintsen (har’ēnû) „szövetsé-
gi hűségére” (ḥesed).26 A Zsolt 77,9[8] versében a zsoltáros azt kérdezi, vajon 

22 Cole, The Shape and Message of Book III, 118–119.
23 C. Westermann, The Living Psalms (trans. J. R. Porter; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publishing, 

1989), 31–32.
24 Kissane, The Book of Psalms, 392.
25 Goulder, The Psalms of the Sons of Korah, 98–111.
26 Cole, The Shape and Message of Book III, 127.

Isten ḥesed-je örökre megszűnt-e. A 85. zsoltárban – a fogság valóságában 
– ez a kérdés megválaszolatlan marad.

A 85. zsoltár reményteli zárása kapcsolódik ahhoz az áldáshoz, amelyet 
Isten ad majd az országnak (85,12). Az imádság az, hogy JHWH áldja meg 
mostani országot, ahogy korábban, bár a zsoltárból hiányzik a sajátos pa-
nasz.27 A zsoltár fogságbeli kontextusát megerősítette Moses Buttenweiser 
is, aki észrevesz néhány érdekes párhuzamot a 85. zsoltár és Deutero-Izajás 
(Iz 40–55) között.28 Végezetül a zsoltáros elismeri, hogy a jelen nyomorú-
ság összekapcsolódik JHWH rosszallásával. Ez az ima tehát egy kérés, hogy 
múljon le JHWH haragja.

Az utolsó verseket egészen biztosan érthetjük doxológiaként és válasz-
ként a 84. zsoltárra.29 Ez a doxológia azonban az elővételezés hangját hor-
dozza.30 Az ország, Izrael lakóhelye helyre épül, de van egy felismerés, hogy 
az ország (és tulajdonosainak) áldása JHWH ellenőrzése alatt van.31

Amikor az olvasó a 86. zsoltárral találkozik, Dávid Júda helyzete mi-
att panaszkodó zsoltárosként tűnik fel. A dávidi felirat emlékeztet James 
Sanders megjegyzésére, miszerint  Júdának egy tekintélyes történelmi 
alakhoz kell fellebbeznie, hogy választ kapjon a száműzetés nehézségeire. 
A „Dávid” név ősi tekintélyt hordoz magával, aki egy fogságba hurcolt nép 
nevében beszél és magának a dávidi királyságnak is metonímiája.

Először tűnik fel zsoltárénekesként, mióta befejezte az éneklést a 72. 
zsoltárban. Bár ez Dávid első kifejezett megjelenése a III. könyvben, Cole 
úgy tartja, hogy a III. könyvön egy dávidi hangsúly húzódik végig.32 Dávid 
jelölte ki Ászáfot, Hemánt és Ethánt, akik a III. könyv elején és végén fel-
tűnnek.33 Úgy tűnik azonban, hogy Dávid nem elégedett azzal, hogy közve-
títőkön keresztül beszél, és énekesként tűnik fel, hogy Júda aggodalmainak 
hangot adjon.

Dávid éneke nem vigasztaló szavakat kínál fel. Dávid siralma felidézi a 
dávidi királyság bukásának valóságát. Dávid szegény és nyomorult (86,1). 
„A nyomorúság idején kiáltok hozzád” (86,7). Dávid védekezik, hogy ő egy 
ḥāsîd (86,2), kevélyek (zēdîm) és kegyetlenek (‛ārîṣîm) keltek fel ellene. 
Talán kétségbe vonja a Zsolt 77,9[8] és 85,9[8] versekben olvasható bőséges, 

27 Tate, Psalms 51–100, 367.
28 M. Buttenweiser, The Psalms (New York: KTAV, 1969), 273–280.
29 Hossfeld and Zenger, Psalms 2, 366.
30 D. Zucker, Restructuring Psalm 85, JBQ 35 (2007), 47–55 (50).
31 Lev 25,23; 24,1; Zsolt 39,13[12].
32 Cole, The Shape and Message of Book III, 177.
33 1Krón 6,18.24.29; 15,17; 19,1.
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isteni ḥesed-et, a zsoltár kifejező Isten bőséges ḥesed-jébe vetett bizalmat. 
Valóban, a zsoltár három különböző helyen idézi fel Isten bőséges ḥesed-jét.

Sajnos a fogság megrendítette Dávid tekintélyét és ez látható a későbbi 
zsoltárokban. A Zsolt 88,12[11] felveti a kérdést, hogy Isten ḥesed-je (amely 
a 86. zsoltárban bőséges volt) kiterjed-e a sírig, és bár a Zsolt 89,2–4.25.29.34 
[1–3.24.28.33] biztosítja, hogy Dávid örökre összekapcsolódik az isteni 
ḥesed-del, a Zsolt 89,50[49] felveti a kérdést, hogy hol van ez a ḥesed a jelen 
nyomorúságban.

A 86. zsoltár Dávidja más hangon közelít az istenihez, mint amit az olva-
só megszokott a III. könyvben. A zsoltáros a zsoltárban hat alkalommal 
használja a hangsúlyos beszédet, hogy kiemelje a kapcsolatot.34 Valóban, a 
86. zsoltár énekesének bizalma van valaki iránt, aki JHWH-ra számít, hogy 
válaszol.35 Bár Dávidnak különleges státusza volt Izrael történetében, a 
86. zsoltár énekesének várakozása nem kapcsolódik semmiféle különleges 
helyzethez. Az I–III. könyvek számos zsoltárában az olvasó megtalálja azt 
a várakozást, hogy JHWH felelősséggel mentse meg a népet. Dennis Tucker 
felvetette, hogy a zsoltároskönyvben használt nyelvezet arról árulkodik, 
hogy számos lamentáció hátterében egy patrónus-kliens kapcsolat állt.36 
Amikor JHWH, a hűséges patrónus nem menti meg azokat, akik elvesznek, 
becsülete és hűsége veszélybe került és magának a szövetségnek a státusza 
kérdőjeleződik meg.37

Az efféle kudarcnak a következménye a kliensnek (magának a közös-
ségnek) a megszégyenülése, és nagyobb mértékben szégyen a Patrónusnak 
(JHWH) is. Ezek a zsoltárok megpróbálják visszaállítani a kliens-közösség 
becsületét az által, hogy elismerik a kudarcot vallott Patrónus szégyenét. 
A  megszégyenült Patrónusnak a kölcsönös kötelezettségekkel összeegyez-
tethető módon kell eljárnia, hogy becsületet szerezzen. A megbecsülést nem 
lehet kiterjeszteni a kliens-közösségre addig, amíg a Patrónus becsületét 
helyre nem állították.38

34 Brueggemann, The Psalms and the Life of Faith, 36.
35 J. Mays, Psalms (Louisville: John Knox, 1989), 279.
36 D. Tucker, Is Shame a Matter of Patronage in the Communal Laments?, JSOT 31 (2007), 465–480 

(474–479).
37 Tucker számára a Zsolt 44, 74 és 79 ennek a kapcsolatnak a pradigmái.
38 Tucker, Is Shame a Matter of Patronage in the Communal Laments?, 475.

JHWH-nak, mint a hűséges patrónusnak felelőssége, hogy az áldoza-
tok ügyét felkarolja (például Zsolt 35,1; 43,1) és a kapcsolat helyreálljon. A 86. 
zsoltárban Dávid kis időre felhagy, hogy JHWH-t kérje, szabadítsa meg őt, 
hanem a bizalmas várakozás hangján szólal meg.

Dávid panasza megerősíti az olvasóban, hogy a hagyományos teológia 
utóbbi három eleme válságban van. Bár a 84. zsoltár a Templomot ünnepli, 
az olvasó tudja, hogy az már nem áll. Bár a 85. zsoltár várakozással tekint a 
helyreállított országra, a kánoni kontextus és az Iz 40–55 lexikai kapcsolódá-
sai emlékeztetik az olvasót, hogy az ország pusztasággá lett és helyreállításra 
van szükség. Dávid feltűnése a III. könyvben és JHWH bőséges ḥesed-je jel-
zése annak, hogy továbbra is vannak kérdések a dávidi királyságról – kérdé-
sek, amelyek kifejezetten megjelennek a III. könyv végén.

Zsolt 87–89

Sion ünneplése a 87. zsoltárban Dávid kétségbeesett könyörgése után (Zsolt 
86) következik. A fogság utáni helyzetet a kánoni elhelyezkedés, valamint a 
szöveg néhány formakritikai olvasata is biztosítja. Kraus a 87. zsoltár termi-
nus a quoját fogságbelinak tartja.39 Gunkel úgy gondolja, hogy a Sion utáni 
vágyódás fordítottan arányos azzal, hogy egy jámbor ember milyen köny-
nyen meglátogathatta a várost.40 Ha valaki Gunkel feltevésével ért egyet, a 
87. zsoltárt és annak lelkes Sion-dicséretét könnyedén elhelyezheti a fogság 
keretében.

A kommentátorok bizonytalanok a 87. zsoltár eredeti kontextusát 
illetően.41 A III. könyv fogsági kontextusában azonban a 87. zsoltárt ter-
mészetesen módon olvashatjuk úgy, mint amely a Sionhoz kapcsolódó 
eszkatologikus reményről árulkodik.42 Ráháb mitológiai társítása és kap-
csolódása JHWH történelmi ellenségeihez, úgy tűnik, hogy a világ JHWH-
nak való alávetettségnek eszkatologikus várakozását hangsúlyozza (hason-
lóan a Mik 4 és Iz 2 fejezetéhez).43 A zsoltárban Sion az egész világnak és 
minden nép számára egyetemes, spirituális központ.44 A zsoltár (Ráháb-

39 H.-J. Kraus, Psalms 60–150: A Commentary (trans. H. C. Oswald; Minneapolis, Minn.: Augsburg 
Publishing House, 1989), 186.

40 Gunkel, Introduction to Psalms, 235.
41 Például: A. Weiser, The Psalms: A Commentary (Philadelphia: Westminster, 1962), 580; Kraus, 

Psalms 60–150, 185; Tate, Psalms 51–100, 389.
42 M. Tate, Psalms 51–100, 389.
43 M. Tate, Psalms 51–100, 389.
44 Tate, Psalms 51–100, 389; Kraus, Psalms 60–150, 189.
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metaforájában)45 Babilon és Egyiptom feltűnése megerősíti a fogságbeli 
olvasatot, mivel a két nemzet a júdabeli száműzöttek két kiemelkedő cél-
pontja. Itt Isten népének két hagyományos ellensége magának Istennek az 
ellensége.

A 84. zsoltárhoz hasonlóan a 87. zsoltár is Jeruzsálembe veti minden 
reményét. Sion az a hely, ahol a Felséges (‛elyôn) isteni tanúságot tesz je-
lenlétéről (87,5). Valóban, Sion gyakran az isteni jelenlét metaforája.46 Isten 
választotta ezt a helyet hatalma helyéül, hogy uralmat gyakoroljon minden 
ország felett.47 Bár ez a zsoltár minden bizonnyal a Zsolt 86,9 kibővítése, az 
isteni uralom ünneplése is egyben.48

A 87. zsoltár végtelen, végső reménye utat ad egy végtelen, végső elke-
seredésnek a 88. zsoltárban. Amíg néhány kutató tagadja a 88. zsoltár teljes 
elkeseredését,49 a legtöbben úgy gondolják, hogy a 88. zsoltár egy halálhoz 
közel álló beteg ember elkeseredett imája. Weiser szerint „ez a zsoltár egy 
lamentáció, amelyben a vigasztalásnak vagy a reménynek egyetlen sugara 
sem ragyog”.50 Dahood „egy halálos betegségben sínylődő, elhagyatott em-
ber lamentációjának” nevezi a zsoltárt.51 Kraus úgy látja, hogy a zsoltár „át-
hatolhatatlan sötétséggel” teli.52

A 88. zsoltárnak elegendő lexémikus párhuzama van a 86. zsoltárral, 
Robert Cole úgy is érzi, hogy a két zsoltárt úgy kell olvasni, hogy mindkét 
imádkozó ugyanattól a csapástól szenved.53 Ugyanakkor gondosan különb-
séget kell tennünk a leggyakrabban használt közös szavak és kifejezések 
és a zsoltárok között, valamint a közös fontos lexémák között.54 Cole úgy 
gondolja, hogy jelentős mértékű kapcsolat van a két zsoltár között, amely 
lehetővé teszi az olvasónak, hogy figyelmen kívül hagyja a feliratot és a 88. 
zsoltár énekesét egy eljövendő Dávidnak lássa.55 M. D. Goulder szövegol-
vasata támogatja Cole királyi olvasatát, rámutatva, hogy a Zsolt 88 királyi 
minősége nem korlátozódik a 86. zsoltárral való közös kapcsolatra. Goulder 

45 Vö. Iz 30,7; 51,9.
46 W. Brown, Seeing the Psalms: A Theology of Metaphor (Louisville: Westminster John Knox, 2002), 24.
47 Kraus, Psalms 60–150: A Commentary, 189.
48 Tate, Psalms 51–100, 389; Cole, The Shape and Message of Book III, 166.
49 Goulder, The Psalms of the Sons of Korah, 203.
50 Weiser, The Psalms, 586.
51 M. Dahood, Psalms II:51–100 (AB, 17; Garden City, N.Y.: Doubleday and Co., 1968), 302.
52 Kraus, Psalms 60–150, 192.
53 Cole, The Shape and Message of Book III, 169–170.
54 D. M. Howard, The Structure of Psalms 93–100 (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1997), 22; 

Whybray, Reading the Psalms as a Book, 28.
55 Cole, The Shape and Message of Book III, 170; hogy azonban pontosak legyünk, Cole úgy véli, hogy 

Dávid a domináns beszélő a III. könyv összes tizenhét zsoltárában.

azt állítja, hogy a 88. zsoltár hozzátartozott egy, történelmileg a királyhoz 
társítható engesztelési rituáléhoz.56

A történelmi értelmezés összekapcsolta ennek a zsoltárnak a panaszát 
a betegséggel, ugyanakkor a zsoltárban nem található olyan sajátos nyelve-
zet, amely szükségessé tenné ezt az értelmezést.57 Marvin Tate feljegyez egy 
olyan értelmezési hagyományt, amely ezt a zsoltárt közösségi énekként ér-
telmezi, Izrael fogságbeli imájaként.58 Egy fogságbeli olvasat illeszkedne a 
III. könyv kánoni helyzetéhez.

A 87. zsoltár pozitív eszkatologikus reménye és a 88. zsoltár sötét va-
lósága közötti ellentét folytatja a III. könyv reményt és panaszt váltó sémá-
ját.59 A 88. zsoltárral azonban az olvasó nem talál szavakat a JHWH végső 
szabadításába vetett bizalomra és meg sem kísérli, hogy az isteni szabadítás 
felelősségéhez folyamodjon. A zsoltárból még hiányzik a kérés, amely a pa-
naszzsoltárokra jellemző. Olyan mintha a zsoltáros egyszerűen azt akarta 
volna, hogy Isten legyen tudatában az isteni csendnek.

A megváltott Ráháb Isten oldalán szerepel a 87. zsoltárban, és ironi-
kus, zavaró dolog lesz a zsoltáros számára. A 87. zsoltárban a zsoltárost sújtó 
vizes káosz közvetlenül JHWH-hoz kapcsolódik. Ez az isteni, aki végső so-
ron felelős.60 Az isteni elárasztja a zsoltárost rázúduló hullámaival (88,8[7]). 
Isten haragja átjárja a zsoltárost és körülveszi az énekest, „akár a vízözön” 
(88,17–18[16–17]).

A Zsolt 88,14[13] megválaszolaltlan reggeli imái szintén bonyolultak. 
A Zsolt 46,6[5] versében a korahita énekes ünnepli Isten megmentő segítsé-
gét, amely reggel érkezik.61 A Zsolt 49,15[14]-ben a korahita énekes ünnepli 
a reggelt, amikor a gonosz legyőzetik. A fogság azonban elveszi a reményt 
és a Zsolt 73,14-gyel a reggel fenyítést hoz. Végül a 88. zsoltárban Heman, a 
korahita énekes panaszkodik, hogy a reggel az isteni csendet hozza el.

A csendet a 89. zsoltár töri meg azzal, ami az olvasónak először him-
nusznak tűnik. A zsoltár kánoni helyzete vita tárgya. Cole úgy érzi, „nem 
kérdés, hogy a 89. zsoltárt szándékosan helyezték a 88. zsoltár kétségbeesett 

56 Goulder, The Psalms of the Sons of Korah, 201. Lásd még John H. Eaton, Kingship and the Psalms 
(SBT; Second Series 32; Naperville, Ill.: Alec R. Allenson, 1976).

57 Tate, Psalms 51–100, 400.
58 Tate, Psalms 51–100, 401. Vö. E. Haag: Psalm 88, E. Haag and F.-L. Hossfeld (eds.), Freude an der 

Weisung des Herrn: Beiträge zur Theologie der Psalmen (Stuttgart: Katholisches Biblewerk, 1986), 149–
170.

59 J. C. McCann, Jr., “Books I–III and the Editorial Purpose of the Hebrew Psalter,” 91.
60 Brown, Seeing the Psalms, 113.
61 Tate szerint (Psalms 51–100, 403) reggelre várták Isten segítségét; vö. Zsolt 46,6; 90,14; 143,8; 2Sám 

23,3–4; Szof 3,5.



Robert E. Wallace A 84–89. zsoltárok narratív hatása128 129

és reménytelennek tűnő kéréseinek a végére a dicsérettel és a bizalommal”.62 
Hossfeld számára azonban a 89. zsoltár „a 88. zsoltár elmélyítéseként olvas-
ható”.63 Ha egészében és kánoni összefüggésében nézzük, a 89. zsoltár arra 
ösztönözhetné az olvasót, hogy tartsa figyelmét a fogságon, amely ezen a 
ponton egyértelműen hangsúlyos. A zsoltár élénken ellentétbe állítja a 
„most” és a „korábbi” feszültségét – a jelen ínségét és a múlt ígéreteit.64

A korahita zsoltárok két sorozatának példájából az olvasó azt várná, 
hogy az ezrahita Ethán zsoltára az isteni hűség magasztalásában megemlíti 
Siont vagy a Templomot. A 89. zsoltár azonban hallgat erről. Úgy tűnik, 
hogy az előző lamentációk teljes mértékben kimutatták, hogy a remény 
szimbólumai kiüresedtek.

Végezetül a 89. zsoltár kezdete Dávidba és a dávidi királyságba veti re-
ményét. A 89. zsoltárban az olvasó egy megfordított lamentációt talál – a 
bizalom mozzanata megelőzi a panaszt.65 Az énekes az esetet JHWH szava-
inak sérthetetlenségére építi (89,2–39[1–38], majd tovább megy a következő 
kérdésre: „Miért szegte meg Isten a szavát és hagyta el Felkentjét?” (89,39–
52[38–51]).

A III. könyv olvasója úgy találja a zsoltárosokat, hogy JHWH-ra vár-
nak, tekintettel az ő felkentjére. A zsoltárosok ezt a kapcsolatot közeleb-
binek látják, mint a patrónus-kliens kapcsolatot, és az adopciónál is még 
közelebbinek. Valóban, a biológiai, apai kapcsolat hangsúlya a szövetség 
felbonthatatlanságát húzza alá.66 A Zsolt 80,16[15].18[17] és a Zsolt 86,16-
ban ezt az Isten és a király közötti „genetikai” kapcsolatot ünneplik. Ezt a 
kapcsolatot a Zsolt 89,28–29[27–28] is hangsúlyozza és bizonyítékként idézi, 
hogy a fogság történeti valósága ellentmond a nép várakozásainak. Abszolút 
igényekkel lép fel Dávid felé, az Isten hűségének címzettje felé.67 Ahelyett, 
hogy JHWH Dáviddal kötött örökös szövetsége örökkévaló lenne, Júda kirá-
lya és jövője az ellenségeinek ellenőrzése alá kerülnek.68

Bár a 89. zsoltár doxológiája az istenibe vetettet hitről tanúskodik, ez 
a hit még mindig azon a patrónus-kliens várakozáson alapul, hogy a dávi-
di szövetséget tiszteletben kell tartani. A Zsolt 89,51[50]-ben a zsoltáros azt 
várja JHWH-tól, hogy mutassa ki isteni hűségét úgy, hogy Isten ellensége-

62 Cole, The Shape and Message of Book III, 203.
63 Hossfeld and Zenger, Psalms 2, 397.
64 Hossfeld and Zenger, Psalms 2, 415.
65 Westermann másokkal együtt megjegyzi, hogy a lamentációkra jellemző „bizalom megvallása” a 

kérés után fordul elő (például Westermann, Praise and Lament in the Psalms, 52).
66 Brown, Seeing the Psalms, 192.
67 Brueggemann, Abiding Astonishment, 24–25.
68 Mays, Psalms, 288.

inek ne legyen oka a kárörvendésre. Érdekes, hogy ez az érv ugyanaz, mint 
amit Mózes használt a Kiv 32-ben, amikor Isten előtt könyörgött Izraelért, 
és a 90. zsoltár pedig „Mózes, Isten emberének imádsága”.

Konklúzió

A 89. zsoltárban Dávid örökös trónjának elhagyatottságára eső hangsúly a 
III. könyv utolsó zsoltárainak általános témája lehetne. A Zsolt 84–89 a re-
mény összes szimbólumát Dávid életének kiemelkedő pontjaiként mutatja 
be: Dávid templomépítő szándékát (2Sám 7,2), az országot meghódító had-
járatait (2Sám 8,1–14), Sion hegyének a templom számára történő megvásár-
lását (2Sám 24,18–25). Az sem szokatlan, hogy a III. könyv számos siralma 
összekapcsolódik egy rituális megalázással, amelyről néhányan azt feltétele-
zik, hogy a király minden évben átélte.69 A III. könyvben a királysághoz való 
kapcsolat több, mint pusztán találgatás, ugyanakkor maga Dávid siránkozó-
ként tűnik fel a 86. zsoltárban. Illetve a III. könyv összes felirata társítható 
Dávidhoz. Úgy áll előttünk, mint aki kinevezi Ászáfot, aki a Zsolt 73–83 
énekese (1Krón 6,39). Korach fiairól tudjuk, hogy Dávid nevezte ki őket „az 
énekesszolgálatra JHWH házában” (1Krón 6,31–38). A hagyomány szerint 
Hemánt és Ethánt is Dávid nevezte ki (1Krón 6,18.24.29; 15,17; 19,1).

Ezek a bennfoglalt és kifejezett kapcsolódási pontok Dávid alakjához 
a III. könyvben azt sugallhatják az olvasónak, hogy – amint Marvin Tate 
szerint a IV. könyvet „Mózes-könyvnek” kell neveznünk –,70 a III. könyv egy 
„Dávid-könyv”. Dávid ünneplése helyett azonban a Zsolt 84–89 zsoltárosai 
vigaszt keresve Dávid „régi történetére” pillantanak, de sajnos azt találják, 
hogy helyette ennek a történetnek a képtelenségéről kell siratót énekelniük, 
hogy véget érjen a kilátástalan fogság. A zsoltárosok a reményteljes elemek-
re összpontosítanak: a templom, az ország, Sion hegye és Dávid királysága. 
A fogság realitása azonban egyértelművé teszi, hogy a reménynek ezek a 
szimbólumai hatástalanok. A templom (84), az ország (85) és Sion (87) a III. 
könyv összefüggésében, ahogy láttuk, üres és képtelen reményt nyújtani.

A III. könyv végén a hat zsoltár néhány érdekes keretről árulkodik. 
A»84. és a 87. zsoltárban a Tempom a hangsúlyos; a 85. és a 88. zsoltárok 
lamentációk; a 86. és a 89. zsoltárok dávidiak. McCann figyelmesen rámu-
tat, hogy a III. könyvben hogyan váltakozik a remény és a siralom.71 Ahogy 
az olvasó találkozik a remény ősi szimbólumaival, a rákövetkező lamen-

69 J. H. Eaton, Kingship and the Psalms (SBT; Second Series 32; Naperville, Ill.: Alec R. Allenson, 1976).
70 Tate, Psalms 51–100, xxvi.
71 J. C. McCann, Jr., “Books I–III and the Editorial Purpose of the Hebrew Psalter,” 91.
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táció emlékezteti, hogy az a szimbólum nem képes biztonságot nyújtani. 
A kánoni kontextus megmutatja az olvasónak, hogy a remény zsoltárai a 
III. könyvben jól példázzák azokat a zsoltárosokat, akik „fütyültek a nehéz 
helyzetekre”.

Az olvasó a III. könyv végén nem a remény magvait találja, amelyek 
majd szárba szöknek a IV. és az V. könyvben, hanem azt látja, hogy a zsol-
táros kétségbeesetten olyan dolgokba kapaszkodik, amelyek reményt adtak 
a múltban, és megpróbál értelmet tulajdonítani veszteségüknek. Mindez a 
remény korábbi szimbólumaival együtt előkészíti az olvasót a Mózeshez és 
a mózesi szövetséghez való visszatérésre a IV. könyvben. A dávidi királyság 
és Sion utat ad JHWH-nak, az örök időkre trónra emelt királynak.
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JÉZUS ÉS A 91. ZSOLTÁR  
AZ EXORCISTA TEKERCSEK FÉNYÉBEN

Craig A. Evans
Houston Theological Seminary

1. Bevezetés

Márk legősibb szinoptikus evangéliuma rendkívül röviden számol be olva-
sóinak Jézus pusztai megkísértéséről. Az evangélista csupán annyit mond, 
hogy Jézus „negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán; 
vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki” (1,13). Márk evangé-
liumában nem hallunk beszélgetést Jézus és a sátán között, és nincsenek 
hivatkozások a Szentírásra. Máté és Lukács evangéliumában azonban 
sokkal többről értesülnek az olvasók. Ezek az evangélisták kiegészítik a 
kísértésről szóló márki elbeszélést a Logion-forrásból (Q) vett szövegegy-
séggel, amelyben a sátán háromszor kísérti meg Jézust, aki háromszor felel 
neki a Deuteronomium könyvéből vett idézettel (Mt 4,1–11; Lk 4,1–13). Máté 
változatában a második kísértés során (Lukács sorrendjében a harmadik) 
a sátán arra biztatja Jézust, hogy vesse csak le magát a Templom ormáról. 
Jézusnak nincs mitől félnie, mert mindenekelőtt az Írás biztosítja, hogy

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ 
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

„Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőbe.” (Mt 4,6)

A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Craig A. Evans: Jesus and Psalm 91 in Light of the Exorcism 
Scorlls, in Peter W. Flint – Jean Duhaime – Kyung S. Baek (eds.): Celebrating the Dead Sea Scrolls: 
A Canadian Contribution, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2011, 541–555. Fordította: Szabó Miklós 
Xavér OFM. Közlés a szerző szíves engedélyével.
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[vagy 11QPsa] 27:9–10).1 Felfedeztünk „négy” zsoltárt, amit a megszállottak 
felett kell énekelni (vagy előadni), amelyekre a 11Q5 hivatkozik.2

Ezek a démonűző zsoltárok a 11Q11-ben találhatók (más megjelölésben: 
11QapocrPs). Úgy tűnik, hogy a tekercs a három kánonon kívüli zsoltáron 
felül tartalmazza még a 91. zsoltárt, vagyis így összesen négy zsoltár van.3 
A kánonon kívüli kompozíciók nyilvánvalóan démonűző zsoltárok. A 91. 
zsoltár arámi parafrázisa, annak későbbi, rabbinikus értelmezése és idézete 
Jézus megkísértésénél, valamint a zsoltár feltűnése a 11Q11-ben határozottan 
azt sugallja, hogy nemcsak Qumránban tartották démonűző zsoltárnak, ha-
nem Jézus korában számos zsidó is így tekintett rá. A 91. zsoltár démonűző 
zsoltárként való targumi és rabbinikus értelmezése jól tükrözi a késői hagyo-
mányokat, ám úgy tűnik, hogy ezek a hagyományok egy ősi értelmezésen 
alapulnak, amit a 11Q11, a Logion-forrás Jézus megkísértéséről, és talán Lévi 
testamentuma is igazol.

A 11Q11 démonűző zsoltárai a következők.4

1 Xeravits Géza fordítása. A tanulmány angol fordításainak lelőhelye: Florentino García 
Martínez – Eibert J. C. Tigchelaar: The Dead Sea Scrolls Study Edition, vol. 2, 4Q274–11Q31, Brill, 
Leiden: Brill, 1998, 1178–1179. Lásd még James A. Sanders: The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11 
(11QPsa), Clarendon, Oxford, 1965, 48, 92–93.

2 Így J.  P.  M. van der Ploeg: Un petit rouleau de Psaumes apocryphes (11QPsApa), in Gert Jeremias 
– Heinz-Wolfgang Kuhn – Hartmut Stegemann (Hrsg.): Tradition und Glaube: Das frühe Christentum 
in seiner Umwelt. Festgabe für Karl Georg Kuhn zum 65. Geburtstag, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1971, 128–139 + pls. ii–vii, itt 129. Émile Puech: 11QPsApa: Un rituel d’exorcismes. Essai de 
reconstruction, RevQ 14 (1990) 377–408, főleg 399–403; Uő: Les deux derniers psaumes davidiques 
du rituel d’exorcisme 11QPsApa iv,4–5,14, in Devorah Dimant – Uriel Rappaport (eds.): The Dead Sea 
Scrolls: Forty Years of Research, Brill – Magnes Press – Yad Izhak Ben-Zvi, Leiden – Jerusalem, 1992, 
64–89, főleg 78–89.

3 Peter W. Flint (The Dead Sea Psalms Scrolls and the Book of Psalms, Brill, Leiden, 1997, 167) a zsol-
tárgyűjteményre „Dávidi exorcista kézikönyvként” hivatkozik. Mivel a 11Q11 négy Dávid-zsoltárt 
tartalmaz, hihető feltételezés, de nem biztos a tekercs töredékes jellege miatt.

4 A héber szöveghez és a fordításhoz lásd: James A. Sanders: A Liturgy for Healing the Stricken, 
in James H. Charlesworth (ed.): The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English 
Translations, Vol. 4A: Pseudepigraphic and Non-Masoretic Psalms and Prayers, Mohr Siebeck – 
Westminster John Knox, Tübingen – Louisville, 1997, 216–233; Florentino García Martínez – 
Eibert J. C. Tigchelaar – A. S. van der Woude: Qumran Cave 11,II: 11Q2–18, 11Q20–31, Clarendon, 
Oxford, 1998, 181–205 + pls. xxii–xxv; Florentino García Martínez – Eibert J. C. Tigchelaar, 
DSSSE 2:1200–1205; Martin G. Abegg – Peter W. Flint – Eugene Ulrich: The Dead Sea Scrolls 
Bible: The Oldest Known Bible Translated for the First Time into English, HarperSanFrancisco, San 
Francisco, 1999, 539–542. Lásd még Peter W. Flint: The Dead Sea Psalms Scrolls and the Book of 
Psalms, i. m., 246–248. A démonűző zsoltárok tudományos párbeszédéhez lásd Mathias Delcor: 
L’utilisation des psaumes contre les mauvais esprits à Qoumran, in La vie de la Parole: De l’Ancien 
au Nouveau Testament. Études d’exégèse et d’herméneutique bibliques off ertes à Pierre Grelot, Desclée, 
Paris, 1987, 61–70; Émile Puech: 11QPsApa: Un rituel d’exorcismes, i. m., 377–408; Uő: Les deux 
derniers psaumes davidiques… 11QPsApa iv,4–5,14, i. m., 64–89; Uő: Les psaumes davidiques du 
rituel d’exorcisme (11Q11), in Daniel K. Falk – Florentino García Martínez – Eileen M. Schuller 
(eds.): Sapiential, Liturgical and Poetical Texts from Qumran: Proceedings of the Third Meeting of the 
International Organization for Qumran Studies, Oslo, 1998. Published in Memory of Maurice Baillet, Brill, 

A sátán a 91. zsoltár 11–12. verseit idézi:

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fog-
va vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (a Magyar Bibliatársulat fordí-
tása)

Az ógörög fordításban, amely szinte szó szerint adja vissza a héber szöveget, 
ez áll:

11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
σου

12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

„Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fog-
va vezetnek téged, hogy kőbe ne üsd lábadat.”

A sátán hivatkozása a 91. zsoltárra egyáltalán nem meglepő. A bibliamagya-
rázók régóta gyanítják, hogy a démoni csapásokkal szemben ezzel a zsol-
tárral kértek oltalmat. Ez látszik a rabbinikus megközelítésben, a targum 
parafrázisában, valamint Lévi testamentuma görög szövegének egyértelmű 
utalásban. Egyes magyarázók mégis ellenkeztek és azt állították, hogy a rab-
binikus és targumi hagyományok túl későiek ahhoz, hogy az Újszövetség 
magyarázatához felhasználjuk, illetve, hogy a 91. zsoltárra tett utalás Lévi 
testamentumában bizonytalan, vagy akár egyenesen keresztény kiegészítés 
is lehet. Ugyanakkor Qumránban a 91. zsoltár más démonűző zsoltárokkal 
való felfedezése egyszer s mindenkorra elrendezte a kérdést: a 91. zsoltárt 
Jézus korában egyértelműen a démoni hatalmak elleni védekező imádság-
ként, oltalomkérésként értelmezték.

Az elkövetkezőkben rápillantunk a 11Q11 apokrif zsoltárgyűjteményre, 
amelyben a 91. zsoltárral együtt három (?) másik démonűző zsoltárt is talá-
lunk, majd kiértékeljük a 91. zsoltár értelmezését a korai zsidó és keresztény 
irodalomban. Tanulmányunk végén visszatérünk Jézus és a 91. zsoltár kér-
désére.

2. Démonűző zsoltárok Qumránban

A 11. barlang (11Q5) nagy zsoltártekercsében fellelt himnuszok és egy beik-
tatott zsoltárcsoport Dávidot Jessze fiaként és számos zsoltár szerzőjeként 
mutatja be. Többek között azt olvassuk: „És mindaz a dal, amelyet szerzett, 446 
volt. És dalt, előadni a megszállottak felett: négyet [h[br !y[wgph l[ @gnl].” (11Q5 
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gyog] az igazra, hogy megvi[látítsa arcát. És] mondjad: „hát nincs-e [egy angyal] az 
igazzal, [amikor az ítélet elé] áll? Habár a sátán megrontotta, az állhatosság szelleme 
azonban megmenti őt a sötét[ségtől], mivel az igazságosság az ő oldalán van, hogy 
megálljon az ítélet előtt. […] és [… á]tok [… igaz[ságosság? […] […] az Ú[r és] az Úr 
[angyala elveszejti] örökre Beli[ál minden] fiát. [Amén, amén.] Szelah. (5:4–6:3 [ko-
rábban 4:4–5:3])6

2.4. A negyedik démonűző zsoltár

3[Dávidé. Aki a Magasságos] védelmében lakik, aki a Mindenható 4[árnyé]kában 
[él]; az így beszél [az Úrhoz: „Mentsváram] és menedékem, bizalom [Istene,] 
Őbenne [bízom!] 5Ő szabadít ki a madarász kelep]céjéből, vesze[delmes] helyzet-
ből. Tollazatával betakar, és [szár]nyai 6alatt laksz. Kegyel[me] védőpajzs fölötted, és 
állhatatossága vérted. Szelah. Nem kell félned 7az éji kísértettől, sem a nappal repü-
lő nyilaktól, sem a délben terjedő ragálytól, fullánktól, a pestistől, mely homályban 
8terjed. S ha ezren esnek is el oldaladon, vagy tízez[ren job]bodon, té[ged ne]m talál-
nak el. Sa[ját] 9szemeddel [látod majd] a (büntetés) betöltését a gono[szokon. … nem] 
10látsz majd [bajt, és csapás] sem ér sát[rad belsejében,] mivel Ő [angyalait] rendelte 
hozzád, 11hogy védelmezze[nek útjaidon]. Kezükön [hordoznak t]éged, nehogy [kőbe 
üsd] lábadat; […] és 12viperák [és mérgeskígyók között lép]kedsz, [oroszlánkölyköt] és 
sárkányt tiporsz el. [Az Úrhoz kap]csolódsz, ő pedig megment téged 13[minden csa-
pástól; és megmutat[ja neked üdvössé[gét.” Szelah.] 14Ők pedig vála[szoljanak: Amén, 
amén”]. Szelah.7 (6:4–14 [korábban 5:3–14] = Zsolt 91,1–16)

Hasznos lehet néhány rövid észrevétel. Az első démonűző zsoltárból 
csak néhány szó és mondat maradt fenn. Hangzatos, hogy Dávidnak 
tulajdonították, de ez inkább csak tudós találgatás. Ugyanakkor a töredékes 
zsoltár exorcista irányultsága nyilvánvaló. Az 5. sorban ott találjuk a „tengeri 
szörny”, „kígyó” vagy „sárkány” szót (@ynt), amely előfordul a Zsolt 91,13-ban 
is, és a magyar fordítások különbözőképpen adják vissza (Káldi-Neovulgata, 
Szent István Társulat: „sárkány”, Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája: 
„tengeri szörny”). A „démon” (d`) főnév előkerül a 10. sorban. A 7. sorban 
a „ráolvasva” igealak a [yb`m-t adja vissza. A szó egyébként esküvést jelent 
(az „esküvel fogadni valamit” igéből: „megeskető”). Az exorcizmus szöveg-

6 Az angol nyelvű tanulmány zsoltárfordításának alapja Edward M. Cook: Songs to Disperse 
Demons, in Michael O. Wise – Martin G. Abegg Jr. – Edward M. Cook: The Dead Sea Scrolls: A New 
Translation, HarperSanFrancisco, San Francisco, 1996, 454. A fordító megjegyzése: Fentebb már 
említettem, hogy a zsoltár szövegének magyar fordítása Fröhlich Ida munkája: A qumráni szövegek 
magyarul, i. m., 510. A tanulmányban később említett Resef név miatt meg kell jegyeznünk, hogy 
a zsoltár első sorát az említett angol fordítás így adja vissza: „Dávid egyik zsoltára … ellen, az Úr 
nevében […] Resef ellen […] aki eljön hozzád éjjel, te pedig mondd ezt neki”.

7 Az angol zsoltáros szöveg fordításának alapja James A. Sanders: A Liturgy for Healing the 
Stricken, i. m., 231–233. A zsoltár szövegének magyar fordítása Fröhlich Ida munkája: A qumráni 
szövegek magyarul, i. m., 510. A felső indexben található számok a 91. zsoltár számozására vonatkoz-
nak, nem pedig a 11Q11 6. hasábjának soraira.

2.1. Az első démonűző zsoltár

„[…] és az, aki megsiratta őt […] az átok […] az Úrtól […] sárkány […] a föl[d…] 
ráolvas[va…] hogy […] a démon[ok …] ő majd laki[k…]” (1:1–10 [korábban: frg. A, 2–11. 
sor]).

2.2. A második démonűző zsoltár

„[Dávidnak. A ráolvasással kapcsolatban] az Úr nevében… Salamon cselekedete, ami-
kor segítségül hív[ta az Úr nevét… a szell]emek és a démonok […] ezek [a démonok. És 
az ellenséges fejedelem, [ő Beliál, a]ki uralkodik a sötétség mélységei felett, […hogy] 
felmagasztalja a […] Istenét, népe gyógyítást végez [… felett] nevedben támogatást lel-
nek. És szólít[ja Izraelt]. Erősödj […] az egeket […, a]ki elválasztotta [… Ki vagy t]e? […] 
a mélység[ek…] a föld és min[den, ami a ] földön van. Ki alkot[ta …] és a csodála[tos 
dolgokat …] föld. Az Úr a[z, aki] min[dent] alkotott … az ő […] elrendelve minden 
an[gyalt…] az összes leszárm[azottat…] akik szolgálatára állnak előtte [… a mennyek-
ben és az [egész] földön […] akik elküldik [… fö]ld bűnt és minden emb[erre…] ők 
ismerik csodálat[os műveit], melyeket ők nem tudnak […az Ú]r. Ha [ők] nem […] az 
Úr elől […] hogy megöljön egy lelket […] az Úr és ők félni fognak a nagy […a]ki közte-
tek van […] egy ez[red…] az Úr szolgáitól […] nagy ütést és […] és nagy […] elrendelve 
[…] és a nagy […] hatalmas és ő üldözni fogja az egész földön. Az egek Istene aztán […] 
az Úr hatalmas ütéssel lesújt rád, hogy elpusztítson téged […]. És égő haragját [küldi 
majd rád], egy hatalmas angyalt ellened [… összes par]ancsa, amely […] szánalma elle-
ned, ak[i…] mindazok felett, akik [elküldenek] téged a nagy gödörbe és a legmélyebb 
[Seolba], és messze a lakóhe[elytől…] lefekszik majd, és sötétség […] mindörökre, és 
[…] Abaddon átkával […] az Úr égő haragjával, sötétség minden … nyomorúságban 
[…] az ajándékod [… a hatal]mas csapás… igazságosság […] aki […] a lesújto[tt…] ön-
kéntesei […Ra]faél teljessé teszi majd őket.”5 (2:1–5:3 [korábban 1:1–4:3])

2.3. A harmadik démonűző zsoltár

Dávidé. Az Úr nevében végzett ráolva[sás szava]iból. Mondjad minden időben. […] 
a csapáskor, [amikor Beliál] jön rád éjjel, mondd ezt neki: […] „Ki vagy te? Féljed az 
embert, és a szentek ivadékait, minthogy arcod […] arc, szarvaid pedig […]-szarvak. 
Sötétség vagy te, nem pedig fény; [gonosz]ság, nem pedig igazságosság. [Szembeszáll 
veled] az Úr; [a Sereg Vezére; bezár] téged a mélységes [Seo]lba, a bronzkapukkal [el-
zártba, melyeken] nem [tör át] fény, és nem [világítja meg] a napfény, amely [fölra-

Leiden, 2000, 160–181. A fordító megjegyzése: Az első két (rendkívül töredékes) zsoltár fordításában 
a tanulmány angol szövegét tartottam szem előtt, Fröhlich Ida vonatkozó fordítását lásd A qumráni 
szövegek magyarul, PPKE BTK – SzIT, Piliscsaba – Budapest, 2000, 509. A harmadik és a negyedik 
zsoltár szövegének magyar fordítása Fröhlich Ida munkája: A qumráni szövegek magyarul, i. m., 510–
511. A harmadik zsoltár alternatív fordítását lásd Xeravits Géza: Könyvtár a pusztában. Bevezetés a 
holt-tengeri tekercsek nem bibliai irodalmába, PRTA – L’Harmattan, Pápa – Budapest, 2008, 131–132.

5 Az angol nyelvű tanulmány zsoltárfordításának alapja James A. Sanders: A Liturgy for Healing 
the Stricken, i. m., 221–227.
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erősségem” (2. vers). Tartalma alapján a 91. zsoltár alkalmas a démonűzésre. 
A 3. vers szabadulást ígér a „halálos pestistől”, míg az 5–6. versek ígéretet 
tesznek a hívőnek, hogy „nem kell félnie az éjjeli kísértettől”, vagy „a délben 
terjedő ragálytól”. A 13. versben említett lényeket (kígyó, tengeri szörny és 
mások) olykor démonoknak tartották. Ahogy már említettük, a 13. versben 
előkerülő „tengeri szörny” (@y) az első démonűző zsoltár 5. sorában is fel-
bukkan.12

3. A 91. zsoltár arámiul

A Zsoltároskönyv targumi szövegváltozata viszonylag kevés tudományos 
figyelmet kapott, bár az utóbbi években megindult a változás.13 Egy beve-
zető jellegű tanulmányomban felvetettem, hogy a zsoltáros targum legtöbb 
anyaga az 5. századra helyezhető, de egyrészt számolnunk kell a későbbi 
glosszákkal, másrészt a sokkal ősibb szófordulatok és exegetikai hagyomá-
nyok jelenlétével.14 David Stec a közelmúltban megjelent fordításában a 
„negyediktől a hatodik századi” időtartamot javasolja, és elismeri, hogy a 
Zsoltároskönyv targumi változata valószínűleg „több mint egy időszakhoz 
tartozó anyagot tartalmaz”.15 Biztos vagyok benne, hogy igaza van. Úgy 
tűnik, a targum nyelvezete a palesztinai arámi egyik formája,16 és itt-ott 
rendkívül ősi értelmezési hagyományról árulkodik. A 91. zsoltár exorcista 
irányultsága érdekes példája ennek.

12 Lásd a legfontosabb tanulmányokat Hermann Lichtenberger: Ps 91 und die Exorzismen 
in 11QPsApa, in Armin Lange – Hermann Lichtenberger – K. F. Diethard Römheld (Hrsg.): Die 
Dämonen: Die Dämonologie der israelitischen-jüdischen und frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer 
Umwelt, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003, 416–421; Uő: Qumran and the New Testament, in Ian H. 
Henderson – Gerbern S. Oegema (eds.): The Changing Face of Judaism, Christianity, and Other Greco-
Roman Religions in Antiquity. Presented to James H. Charlesworth on the Occasion of His 65th Birthday, 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2006, 103–129, főleg 121–126 („Spirits and Demons in the Dead 
Sea Scrolls” c. alfejezet). A 91. zsoltár a 11Q11 más, démnűző zsoltáraival való további kapcsolatok-
hoz lásd Lichtenberger: Qumran and the New Testament, i. m., 123–124.

13 A kutatás történetének áttekintéséhez bibliográfiával együtt lásd Craig A. Evans: The Aramaic 
Psalter and the New Testament: Praising the Lord in History and Prophecy, in Uő (ed.): From 
Prophecy to Testament: Th e Function of the Old Testament in the New, Hendrickson, Peabody, 2004, 
44–91, főleg 44–75. David M. Stec: The Targum of Psalms: Translated, with a Critical Introduction, 
Apparatus, and Notes, Liturgical Press, Collegeville, 2004, 1–26. Timothy Edwards: Exegesis in the 
Targum of The Psalms: The Old, the New, and the Rewritten, Gorgias Press, Piscataway, 2007, 1–23. 
Edwards nem tárgyalja a 91. zsoltár targumát.

14 Craig A. Evans: The Aramaic Psalter and the New Testament, i. m., 70–75.
15 David M. Stec: The Targum of Psalms, i. m., 2.
16 Uo. 18. Lásd még Edward M. Cook: The Psalms Targum: Introduction to a New Translation, with 

Sample Texts, in Paul V. M. Flesher (ed.): Targum and Scripture: Studies in Aramaic Translations and 
Interpretations in Memory of Ernest G. Clarke, Brill, Leiden, 2002, 185–201, főleg 186–189.

környezetében valószínűleg „eskü terhe alatt parancsolva”, „ráolvasva” vagy 
„kiűzve” értelemben kell értenünk, mint a 11Q11 3:5-ben („ráolvasva az ösz-
szes angyalt”, Fröhlich Ida fordításában: „[küldjön] rád erős angyalt”) és a 
4:1-ben („ráolvasva”).

A második démonűző zsoltár kezdő szavai hiányoznak. Talán eredetileg 
Dávidnak tulajdonították. Dávid fiának, Salamonnak a neve megjelenik a 
2. sorban. Salamon ismert volt démonűző képességeiről. A 3. és 4. sorban 
találunk utalásokat a démonokra is (!yd`). A 4. sorban „az ellenséges feje-
delem” rekonstrukciója valószínű. „Masztéma fejedelmének” (hmf`mh r`) 
is lehetne fordítani, utalásképpen a holt-tengeri tekercsekben emlegetett 
rosszindulatú spirituális erőkre. Az 5. sorban a „Beliál” (l[lb) elfogadható 
rekonstrukció. Ahogy említettem, a ráolvasás igéje előkerül a 3:5 és 4:1 so-
rokban. A 3:12 „ezer” számneve a Zsolt 91,7-re utalhat, míg a rabbinikus és 
targumi hagyományokban a démonok csapataira vonatkozik. Továbbá van 
egy „nagy gödör” (4:7) és előkerül „Abbadon átka” (4:10 @wdbh tllqb),8 va-
lamint az 5:3 megelőlegezi, hogy Rafaél meggyógyítja, „teljessé teszi majd 
őket”. 9

A harmadik démonűzés egyértelműen Dávidhoz kapcsolódik. Valaki 
az Úr nevében beszél (vagy énekel) különböző démonok „ellen”, köztük 
Resef ellen, aki ősi istenség, és azt gondolták róla, hogy veszélyes és bün-
tet, de éppenséggel lehet jóindulatú is. Az izraeliták démonnak tekintették 
(ahogy a MTörv 32,24 és Zsolt 78,48 versekben).10 A zsoltár a gonosz Resefet 
gúnyolja, és a 7. versben azt állítja, hogy „szarvai homokszarvak” (!wlj ynrq 
^ynrq, Xeravits Géza fordításában: álombéli szarvak). Eszünkbe juthat a 
Dániel könyvének hetedik fejezetében található vadállat, amelynek tíz szar-
va volt és a szentek ellen harcolt (Dán 7,7–8,21). A démonűző zsoltár szerzője 
nem fél Resef szarvaitól (vö. Zsolt 75,11: „a gonoszok szarvait mind letörde-
lem”). A „sátán” szó rekonstruálható a 12. sor végén.

A negyedik démonűző zsoltár a maszoréta szöveg szerinti 91. zsoltár (a 
görög számozás szerint a 90.). A héber szöveg nem rendeli hozzá egyetlen 
szerzőhöz sem, a görög azonban Dávidhoz kapcsolja (τῷ Δαυιδ),11 akárcsak 
az arámi targum: „Dávid mondta: Azt mondom az Úrnak: Menedékem és 

8 Lásd Manfred Hutter: Abaddon, in Karel van der Toorn – Bob Becking – Pieter W. van der Horst 
(eds.): Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Brill, Leiden, 1999, 1. [= DDD]. A gyök jelentése 
„pusztítás” vagy „pusztítás (pusztulás) helye”. A Jel 9,1-ben a szó tulajdonnévként tűnik fel.

9 Rafaél gyógyító angyal (vö. Tobit könyve). Lásd Michael Mach: Raphael, DDD, 688.
10 Lásd Paolo Xella: Resheph, DDD, 700–703.
11 Albert Pietersma (The Psalms: A New English Translation of the Septuagint, Oxford University 

Press, Oxford, 2000, 91) a zsoltár kezdőszavait (αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ) a következőképpen adja visz-
sza: „Dicséret. Egy ódáé. Dávidhoz tartozik.”.
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A zsoltárok targumában az angelológia és a démonológia hangsúlyos té-
ma.17 Ezek a témák nem hiányoztak a héber zsoltároskönyvből sem, de az 
arámi Psalteriumban felerősödnek és korszerűsödnek.18 A jelen tanulmány 
szempontjából különösen érdekes az 5–10. versek targumi parafrázisa. 
A szakasz Dávidnak, a fiához, Salamonhoz intézett szavakkal kezdődnek.

5 „Nem kell félned az éjjel kijáró démonok rémületétől, sem a halál angyalának nyilától 
délidőben, 
6 sem a haláltól, ami a sötétben van, sem a démonok társaságától, akik délben pusztíta-
nak. 
7 Segítségül hívod majd a szent nevet, és ezren esnek el bal oldaladon és tízezren jobbod 
felől, (de) ők nem jutnak közeledbe, hogy ártsanak neked. 
8 Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod, ahogy a gonoszok elpusztulnak. 
9 Salamon válaszolt, és ezt mondta: „Mert te vagy Uram az én menedékem, a legmagasabb 
lakóhelyeden helyezted el Sekinád házát.” 
10 A világ Ura válaszolt, és ezt mondta: Nem érint téged a gonosz, és sátradhoz nem kö-
zelítenek sem csapás, sem démonok.” 19

Van néhány megjegyzésem. Az 5–8. versek Dávidnak fiához, Salamonhoz 
intézett utasításainak részét képezik. Dávid beszéde a 2. verssel kezdődik, 
és felöleli a 3. versben olvasható ígéretet, hogy Isten „megszabadít téged 
fiam, Salamon a csapdától, a tőrvetéstől, a haláltól és a zűrzavartól”. Erre 
az ígéretre válaszol Salamon a 9. versben és ez előlegezi meg az Úr további 
ígéretét a 10–16. versekben. A targumi parafrázis nagyon ősi hagyományt 
tükröz Salamonról, a gyógyítóról és rendkívüli démonűzőről. Ezt a hagyo-
mányt Josephus Flavius is ismerte és szép kidolgozottságban jelenik meg 
a pszeudopeigráf Salamon testamentumában, amely valószínűleg első szá-
zadi zsidó körökből ered, később pedig keresztény körökben jelentősen 
kibővítették. Josephus szerint korának exorcistái varázslatokat, bűbájokat 
és egy különleges gyűrűt használtak, amely Izrael híres uralkodójától szár-
mazik. A  későbbi korokból amulettek és mágikus papiruszok tanúsítják 
Salamonnak és gyűrűjének népszerűségét. Hamarosan többet mondok 
Salamon hírnevéről.

Az 5. versben a héber olvasható „éjszaka rémülete” a targumban „az éjsza-
ka kijáró démonok [@yqyzm]20 rémülete” lesz, a „nappal repülő nyíl” pedig „a 
halál angyalának délidőben kilőtt nyila”. A démonok máshol is kifejezetten 

17 Lásd David M. Stec: The Targum of Psalms, i. m., 6.
18 A témához általánosságban több tanulmány található Armin Lange – Hermann Lichtenberger – K. 

F. Diethard Römheld (Hrsg.): Die Dämonen, i. m.
19 A fordítás alapja: David M. Stec: The Targum of Psalms, i. m., 175. A dőlt betűs szavaknál az arámi 

különbözik a hébertől.
20 qyzm, „leütő”, a qzn „megkárosít” igéből jön.

megjelennek a 91. zsoltárban (vö. 6. vers: „a démonok [@ydyv] társasága, akik 
délben pusztítanak”; „sátradhoz nem közelítenek sem csapás, sem démo-
nok [@yqyzm]”.21 Idézzük csak fel, hogy a „démonok” [@ydyv] feltűntek az első 
és a második démonűző zsoltárban is.22

Az 5. versben a nyíl a „halál angyala” lesz, egy rosszindulatú lény, amely 
máshol is feltűnik a Zsoltároskönyv targumában:

„Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, aki megmenekítheti 
lelkét a Seol birodalmától?” (Zsolt 89,49)

„Ki az az ember, aki élni fog és nem látja meg a halál angyalát, aki elviszi az ő kezéből az 
ő lelkét és nem megy alá a sírjába örökké.” (Zsolt 89,49 targuma)

„Ne maradjon meg a rágalmazó a földön, az erőszakos embert üldözze gonoszsága, 
míg össze nem roskad!” (Zsolt 140,12)

„Az a férfit, aki megtévesztő nyelvvel beszél – ők nem élhetnek az élők földjén, a halál 
angyala fogja levadászni a gonosz kapzsiság embereit, a Gyehennába megveri őt.” (Zsolt 
140,12 targuma)

Figyelemre méltó, hogy a halál angyala a Gyehennához kapcsolódik. A go-
noszokkal a halál angyala végez a Gyehennában. A démonok pedig a halál 
angyalának szövetségesei közé számláltatnak. Ennek megfelelően a démo-
nok is gyötrik a gonoszokat (vö. Zsolt 89,33 targuma).

A 7. versben a bal kéz felől eleső „ezer” és a jobbkéz felől elbukó „tíz-
ezer” valószínűleg a démonok társaságaira vonatkozik. Ezt nemcsak a 
Zsoltároskönyv targumának kontextusa sugallja, de a rabbinikus értelme-
zésben is így jelenik meg: „még ha ezer démon is van az ember bal oldalán, 
el fognak esni mellette, […] és még ha tízezer démon is van az ember jobb 
oldalán, el fognak esni mellette” (Midrás Tehillim 91,4 a Zsolt 91,7 verséről).23

Ezen a ponton segíthet a Josephus Flavius által elbeszélt démonűzés átte-
kintése. A nagy zsidó lázadás ravasz túlélője egy Eleázár nevű exorcistáról be-

21 David M. Stec: The Targum of Psalms, i. m., 6.
22 A démonokról többet lásd Greg J. Riley: Demon, DDD, 235–240; Michael Mach: Demons, in 

Lawrence H. Schiff man – James C. VanderKam (eds.): The Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, 2 
vols.,Oxford University Press, Oxford, 2000 [= EDSS], 1:189–192; Werner Foerster: δαίμων, 
κ.τ.λ., TDNT 2:1–20, főleg 10–16; Midras Tehillim 91,3 (a Zsolt 91,6 verséről). A bibliai irodalomban a 
démonokra a dv szót használják leggyakrabban, alapjelentése pedig „pusztítás”. A héber Bibliában 
mintegy ötvenszer fordul elő (lásd MTörv 32,17; Zsolt 106,37), mintegy két tucatszor a tekercsekben 
és két tucatszor a targumokban. A d` és a qyzm egyaránt gyakori a rabbinikus irodalomban.

23 A fordítás alapjául szolgáló mű: William G. Braude: The Midrash on Psalms, Vol. 2., Yale University 
Press, New Have, 1959, 103. Az „ezrek” démonokra való értelmezése ősi hagyomány. Sokkal későbbi 
gondolat, hogy a „tefillin, vagyis az imaszíjra vonatkozó parancs” előtt elbuknak a démonok.
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szél, aki varázsigéket és különböző tárgyakat használt, amelyek Salamontól 
származnak. Azt írja Josephus:

„Salamon, Istentől nyert bölcsessége és értelme révén különb volt mindenkinél, s na-
gyon éles elméje nemcsak felért az egyiptomiakéval, – akik pedig állítólag különösen 
éleselméjűek, – hanem még felül is múlta őket. […] Isten megtanította arra a művé-
szetre is, hogy a gonosz szellemeket kiűzze, az emberek hasznára és üdvére. Tudniillik 
ráolvasásokat szerkesztett betegségek meggyógyítására és átokmintákat, amelyekkel a 
megszállottakból kiűzi a gonosz lelket úgy, hogy soha többé nem tudnak visszatérni. 
A gyógyításnak ez a művészete nálunk még ma is használatos. Például én magam is 
láttam, amint egy Eleázár nevű zsidó, – Vespasianusnak, fiainak, a főembereknek és a 
többi harcosoknak jelenlétében, – a gonosz szellemeket kiűzte a megszállottakból. A 
gyógyítás a következőképpen történt: a megszállottnak orra alá tartott egy gyűrűt, en-
nek a köve alatt volt valamiféle gyökér, – Salamon előírása szerint, – ezt megszagoltat-
ta a beteggel és a gonosz szellemet így az orrán át húzta ki belőle. A megszállott rögtön 
összeesett és Eleázár kényszerítette a gonosz lelket, hogy soha többé ne térjen vissza az 
emberbe, miközben Salamon nevét és az általa szerkesztett mondásokat mormolta.” 
(A zsidók története 8,45–47)24

Josephus szerint Izrael híres királya, a bölcsesség patrónusa még az egyip-
tomiakat is felülmúlta. Valószínűleg az egyiptomiak mágiában és démon-
űzésben szerzett hírnevére gondolt, ami olyan bibliai szakaszokból eredhet, 
mint a Ter 41,8 és a Kiv 7,11 (vö. Bölcs 17,7; 18,13), amit aztán a későbbi ha-
gyományok felnagyítottak.25 Már említettük, hogy Eleázár, a zsidó exorcista 
olyan gyűrűt használt, amelynek a pecsétje egy gyökér volt, a varázsszavak-
ról pedig úgy hitték, hogy maga Salamon állította össze. Salamon démon-
űzői és gyógyító hagyománya az 1Kir 4,29–34 versekkel kezdődik, amit aztán 
olyan későbbi hagyományok egészítettek ki, mint a Bölcs 7,17–21 és Salamon 
testamentuma. Utóbbiban azt olvassuk, hogy egy angyal adott Salamonnak 
„egy gyűrűt, amelynek a pecsétje egy értékes drágakőbe volt vésve” (SalTest 
1,7). Kétségtelen, hogy ennek a gyűrűnek a pecsétje az, amivel Eleázár, állí-
tása szerint rendelkezett. A varázsigék hagyománya, amelyről azt mondják, 
hogy Salamon összeállításának munkája, abból a történetből nőtt ki, hogy 
a király számos démont kifaggatott és megtudta, hogy milyen betegségeket 

24 Révay József fordítása. A kommentárhoz lásd Christopher T. Begg – Paul Spilsbury: Flavius 
Josephus: Translation and Commentary, Vol. 5, Judean Antiquities Books 8–10, Brill, Leiden, 2005, 14–15; 
Roland Deines: Josephus, Salomo und die von Gott verliehene τέχνη gegen die Dämonen, in 
Lichtenberger et al., Die Dämonen, i. m., 365–394, főleg 372–392.

25 Például: b. Qiddusín 49b: „A világ tíz mértéknyi boszorkányságot kapott, ebből Egyiptom kilenc 
résznyit, a világ többi része pedig csak egyet.”; b. Šabbát 104b: „Ben Sztada nemde Egyiptomból hoz-
ta a varázslatokat?”, és főleg a Sepher ha-Razim. Lásd héberül Mordecai Margalioth: Book of the 
Mysteries, American Academy for Jewish Research, Jerusalem, 1966. Margalioth a titkok könyvét 
a harmadik századra datálja, de valószínűleg ez túl korai. Lásd még Dennis C. Duling: Solomon, 
Exorcism, and the Son of David, HTR 68 (1975) 235–252.

okoznak, és hogyan lehet őket kijátszani (lásd a Salamon testamentuma egé-
szét).26 A gyökér, amely Eleázár gyűrűjének pecsétje alatt volt, valószínűleg 
a baaras-gyökér (mandragóra), amelyről Josephus máshol is írt. A gyökérről 
azt mondják, hogy tűzvörös színű és ragyogó fényességet bocsát ki, meg-
öli mindazokat, akik rosszul kezelik: „Buzgón gyűjtik sajátos ereje miatt. 
Ugyanis az úgynevezett démonokat, vagyis a gonosz emberek szellemeit, 
amelyek befurakodnak az élőkbe, és megölik azokat, akik nem védekeznek 
ellenük, ez a gyökér azonnal kikergeti, még akkor is, ha csak közelébe viszik 
a betegnek.” (A zsidó háború 7,180–186).

Salamon hírneve széles körben elterjedt a késő ókorban a zsidók és a 
nem zsidók körében. Ezt számos inkantációs szöveg bizonyítja, amelyet ál-
talában amulettekre vagy tálakra írtak.27 A varázsigék közül sokat arámi, 
szír vagy mandeus nyelven írtak,28 közülük több hivatkozik Salamonra. 
Például:

„Megbűvölve és lepecsételve minden betegség […] Dávid fiának, Salamon királynak a 
gyűrűjével.”29

„Ez Salamon királynak, Dávid fiának a pecsétgyűrűje. […] Minden démon, […] min-
den üvöltő, lilit és szörny, és minden sátán, bálvány és átok […] megkötöztetett és lepe-
csételtetett […] minden háza és lakása számára ettől a naptól kezdve és örökké. Ámen, 
ámen, szelá.”30

„Lepecsételve El Sáddáj pecsétgyűjével, áldott legyen Ő, és Salamon király pecsétgyű-
rűjével, aki megbűvölte a hímnemű démonokat és női liliteket.”31

26 Illetve a későbbi Sepher ha-Razimot; lásd Mordecai Margalioth: Book of the Mysteries, i. m., 26.
27 Lásd Chester C. McCown: The Christian Tradition as to the Magical Wisdom of Solomon, JPOS 

2 (1922) 1–24; Loren R. Fisher: „Can This Be the Son of David?” in F. Thomas Trotter (ed.): Jesus 
and the Historian: Written in Honor of Ernest Cadman Colwell, Westminster, Philadelphia, 1968, 82–97; 
James H. Charlesworth: Solomon and Jesus: The Son of David in Ante-Markan Traditions (Mk 
10:47), in Linda Bennett Elder – David L. Barr – Elizabeth Struthers Malbon (eds.): Biblical and 
Humane: A Festschrift for John F. Priest, Scholars Press, Atlanta, 1996, 125–151.

28 A szöveggyűjteményekhez lásd James A. Montgomery: Aramaic Incantation Texts from Nippur, 
University Museum, Philadelphia, 1913. Cyrus H. Gordon: Aramaic Magical Bowls in the 
Baghdad Museum, AO 6 (1934) 319–334. Edwin M. Yamauchi: Aramaic Magic Bowls, JAOS 85 
(1965) 511–523. Uő: Mandaic Incantation Texts, American Oriental Society, New Haven, 1967, főleg 
153–305 (szövegek és fordítások).

29 James A. Montgomery: Aramaic Incantation Texts from Nippur, i. m., 231–232. A megvitatást lásd 
James H. Charlesworth: Solomon and Jesus, i. m., 137–138.

30 Cyrus H. Gordon: Aramaic Magical Bowls in the Baghdad Museum, i. m., 322.
31 Uo. Lilithre való első utalásokhoz (általában női démonnak gondolták) lásd 4Q510 1. frg. 5. sor („a 

pusztító angyalok összes szellemét és a fattyak szellemeit: a démonokat, Lilitet, a baglyokat és a 
puszta lakóit…”; 4Q 511 frg. 10.1; 2Bár 10,8: „Hívom a sziréneket a tengerből és téged, Lilin [vagy 
Lilit], jöjj a pusztából, és te, démonok és sárkányok az erdőből”). A Lilit név az arámi inkantációs 
tálakon is feltűnik, lásd Cyrus H. Gordon: Two Magic Bowls in Teheran, Or 20 (1951) 306–315, 
főleg 310; James A. Montgomery: Aramaic Incantation Texts from Nippur, i. m., 190. A 4Q184, ami a 
„Szajha” vagy „A gonosz nő csábítása” megnevezést kapta, valójában nem egy halandó nőre vonat-
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A 91. zsoltár arámi targuma feltételezi ezt a salamoni, exorcista hagyományt 
és a vele járó démonológiát. Bőséges bizonyíték van arra nézve, hogy az első 
században Dávid fiára, Salamonra különleges démonűzőként tekintettek.

4. Jézus és a 91. zsoltár

Miután megalapoztuk a 91. zsoltár démonűző értelmezésének ősiségét, 
megvizsgálhatjuk, hogy a zsoltár ilyen értelmezése mi módon tükröződik 
Jézus tanításában, a megkísértésről szóló elbeszélésen kívül.

Van egy szakasz, amely adja magát. A Lk 10,17–20 szerint a tanítványok, 
miután visszatértek küldetésükről, azt mondják: „Uram, még az ördögök is 
engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” Jézus pedig ezt válaszolja:

„Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a sátánt villámként leesni az égből [ἐθεώρουν 
τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα]. Íme, hatalmat adtam 
nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok [δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ 
πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων], és az ellenség minden erején [ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ], és hogy semmi se árthasson [οὐ μὴ ἀδικήσῃ] nektek.”

Ebben a mondatban megjelenik a zsidó démonológia minden jelentős eleme. 
Az a megállapítás, hogy a sátán lebukott az égből, feltételezi, hogy korábban 
bejárása volt oda, ahogy a Jób 1,6–12; 2,1–7 és a Zak 3,1–2 szakaszokban lát-
juk. A mennyből való leesése az Iz 14,12-re utal („Leestél [Lxx ἐκπἐπτειν] az 
égről, fényes hajnalcsillag!”), amelyet az Izajás-targum, mintha a sátánra ér-
tett volna. Az Ádám és Éva élete c. irat szerint az ördög megfeddte Ádámot, 
„mert miattad dobtak ki és fosztották meg tőlem a dicsőségemet, amelyet 
a mennyben, az angyalok között birtokoltam, és miattad űzték ki a földre” 
(12,1). Hénok második könyvében is azt olvassuk, hogy „(a sátánt) letaszítot-
ták a magasságból angyalaival együtt” (2Hén 29,5; vö. 31,4).

Jézus kijelentése, hogy hatalmat adott tanítványainak (δέδωκα ὑμῖν τὴν 
ἐξουσίαν), hogy kígyókon és skorpiókon járjanak (τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
καὶ σκορπίων), szinte biztosan a Zsolt 91,13-ra utal (ógörög fordításban: κα-
ταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα), amely megalapozza Lévi pátriárkának a 
hűséges pap eljövetelére vonatkozó pszeudepigráf próféciáját. Eljön majd 
az idő, amikor „bilincsbe veri Beliárt, gyermekeinek pedig megadatik az a 
hatalom, hogy a gonosz lelkek felett tapodjanak [δώσει ἐξουσίαν τοῖς τέκνοις 
αὐτοῦ τοῦ πατεῖν].” (Lévi testamentuma 18,12) Lévi testamentumának szer-

kozik, hanem Lilitre. Így Joseph M. Baumgarten: On the Nature of the Seductress in 4Q184, RevQ 
15 (1991) 133–143, főleg 140.

zője a szó szerintibb „gonosz szellemekkel” (τὰ πονηρὰ πνεύματα) helyette-
sítette az „oroszlánt és a kígyót” (λέοντα καὶ δράκοντα), azokat a lényeket, 
amelyek démonológiai szövegkörnyezetben gyakran a gonosz szellemeket 
képviselik. Más párhuzamokat is megemlíthetünk: „Ekkor a tévelygés min-
den lelkét eltaposásra adják [πάντα τὰ πνεύματα τῆς πλάνης εἰς καταπάτη-
σιν], és az emberek uralkodni fognak a gonosz lelkek felett” (Simeon vég-
rendelete 6,6). „Ő fogja megoldani az emberek fiainak összes bilincseit, amit 
csak Beliár reájuk rakott, ekkor majd eltipornak minden megtévesztő lelket 
[πᾶν πνεῦμα πλάνης πατηθήσεται]” (Zabulon végrendelete 9,8). A Zsolt 91,13 
legközelebbi párhuzama a Lévi testamentuma 18,12: itt hatalmunk van ta-
podni a gonosz lelkek felett. Ez az a nyelvezet, amelyre Jézus utal.32

Joseph Fitzmyer azonban úgy véli, hogy a Zsolt 91,13 versére tett utalás 
„eltúlozott”.33 Rámutat, hogy a Lk 10,19-ben található ὄφις („kígyó”) főnév 
az ógörög fordításban soha nem a @yt („sárkány”, „tengeri szörny”) szót adja 
vissza. Lukács evangélista valószínűleg nem tesz utalást, legalábbis nem tu-
datosan. Ha tenne, akkor Jézus mondása sokkal pontosabban illeszkedne 
a zsoltár görög szövegváltozatához. Valószínűbb, hogy a Lk 10,19 mögött 
Jézus mondásának egy olyan formája húzódik meg, amely nem egy az egy-
ben a Zsolt 91,13 szavait tükrözi, hanem egy értelmezési irányvonalat.

A sátánra több szót használtak. A héberben a 13b versben ez áll: 
@ytw ryp smr („eltiprod a fiatal oroszlánt és a kígyót”), amit az ógörög for-
dítás szó szerint ad vissza: καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. A Ter 3,1–14 
kígyóját (ὄφις) a sátánra való utalásként értették, ahogy Pálnál is látszik 
(2Kor 11,3: „a kígyó [ὁ ὄφις] megcsalta Évát ravaszságával”). Másutt a sátán 
(vagy az ördög) szorosan kapcsolódik az ὄφις szóhoz (Ádám és Éva élete gö-
rög nyelvű szövegváltozat 16,1–4; 17,4; 18,1; 23,4; 25,1; Rekabiták 20,3; 4Makk 
18,8: „álnok kígyó [ἀπάτης ὄφις]”). A sátánt azonban δράκων-nak is hívják 
(„sárkány” vagy „tengeri szörny”). Ezt használja a Zsolt 91,13 (az ógörög szö-
vegváltozatban 90,13) is. A Jelenések könyvének szerzője kígyónak (ὄφις) és 
sárkánynak (δράκων) hívja a sátánt: „És levettetett a hatalmas sárkány, az 
ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak [ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ 
ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς], aki megtéveszti az egész 
földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.” (Jel 
12,9; vö. 13,4; 20,2)

32 A fordító megjegyzése: a fenti bekezdésben Tizenkét pátriárka végrendeletének magyar fordítása 
Ladocsi Gáspár munkája.

33 Joseph A. Fitzmyer: The Gospel according to Luke X–XXIV: Introduction, Translation, and Notes, 
Doubleday, Garden City, 1985, 863.



Craig A. Evans Jézus és a 91. zsoltár az exorcista tekercsek fényében 144 145

A sátánt oroszlánnak is nevezik: „Legyetek józanok, vigyázzatok, 
mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte [διάβολος ὡς 
λέων ὠρυόμενος], keresve, kit nyeljen el.” (1Pét 5,8). A hivatkozás alapja 
lehet a Zsolt 22,13 („mint vadászó és ordító oroszlán”), az első Péter-levél 
azonban másik hagyományra hivatkozhat, amit talán a József és Aszenet 
pszeudoepigráf története tanúsít: „Íme, az ősi vad oroszlán [ὁ λέων ὁ ἄγριος ὁ 
παλαιὸς] üldöz engem; mert ő Egyiptom isteneinek atyja, és fiai a bálványok 
őrültjeinek istenei. Én pedig gyűlölöm őket, mert az oroszlán gyermekei. És 
az ördög, az atyjuk dühödten üldöz engem [ὁ πατὴρ αὐτῶν ὁ διάβολος κα-
ταπιεῖν με πειρᾶται].” (12,9–10)34 Az „ősi oroszlán” nem más, mint az ördög, 
az egyiptomi istenek atyja, aki megpróbálja felfalni a bűnbánó Aszenetet. 
Salamon végrendeletéban vannak olyan démonok, akik oroszlánként tűnek 
fel (vö. 2,3; 11,1).

Jézus azt is elmondja tanítványainak, hogy ő adta nekik a hatalmat ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ („az ellenség minden ereje felett”). Máshol, 
a krisztusi hagyományban az ördögöt ellenségnek nevezik (vö. Mt 13,38–39: 
„az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög [ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν 
ὁ διάβολος]”). Emlékeztetünk arra is, hogy Pál azt mondta Elimásznak, a 
varázslónak: „Te mindenféle ravaszsággal és csalással teli ördögfajzat (υἱὲ δι-
αβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης), te minden igazság ellensége, nem hagysz 
fel azzal, hogy elferdítsd az Úr egyenes újait?” (ApCsel 13,10). A késő ókor-
ban más zsidó-keresztény szövegek is „az ellenségnek” nevezték az ördögöt 
(vö. Ádám és Éva élete 2,4; 7,2; 15,1; 25,4; 28,3; 3Bár 13,2; Dán testamentuma 
6,2–4). Utóbbi szakasz nagyobb érdeklődésre számít, mert beszél „az ellen-
ség királyságáról”: „Isten… szembeszáll az ellenség uralmával (τῆς βασιλείας 
τοῦ ἐχθροῦ) … az ellenség uralma (ἡ βασιλεία τοῦ ἐχθροῦ) véget ér.”. Ez a 
remény összhangban van Mózes testamentumának előrejelzésével: „Akkor 
az ő (ti. Istené) királysága megjelenik az egész teremtésben. Azután az ör-
dögnek vége… mert a Mennyei feláll királyi trónjáról (10,1.3; vö. Mk 3,26: 
„Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem 
maradhat meg tovább, hanem vége van.”).

Jézus szavai (Lk 10,19), valamint a pátriárkának tulajdonított szavak 
(Lévi testamentuma 18,12) a Zsolt 91,13 versére utalnak, amely megígéri, hogy 
a hívők eltapossák majd az oroszlánt és a kígyót. A zsoltárvers egy olyan 
szakasznak a része, amely kiemelkedően fontos az exorcizmusban, ahogyan 
azt a 11Q11 és a Zsoltároskönyv targumában is láttuk.

34 A fordító megjegyzése: a József és Aszenet történetének magyar fordítása Bolyki János munkája. Itt 
némi módosítással.

A 91. zsoltár feltűnése a Jézus megkísértéséről szóló elbeszélés mátéi és 
lukácsi változatában csupán egy jel arra nézve, hogy a Psalterium targumában 
a szóban forgó zsoltár démonológiai irányultsága korai, és valószínűleg az 
intertestamentális hagyományból származik. A 11Q11 démonűző zsoltárai 
fontos, korai bizonyítékot szolgáltatnak egy olyan hagyományról, amely 
Jézus életében és tanításában érdekes módon fejeződik ki.
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Bevezetés

Tanulmányom két észrevételre épít. Az első és kissé prózai észrevétel 
szerint Márk tetőpontra érő befejezése Jézus templomi cselekvéseit állította 
középpontba.1 Ez már bennfoglaltan megjelenik az evangélium elején a 
kombinált idézetben, amelynek két szövege főleg JHWH Jeruzsálembe, il-
letve egy újjáépített, de éppen megszentségtelenített templomba történő 
visszatérésével foglalkozik (Iz 40,3; Mal 3,1).2 A másik észrevétel arra vonat-
kozik, hogy Márk hogyan használja a zsoltárokat. Izajás könyve iránti ér-
deklődést követően főleg négy zsoltárra összpontosít (2; 22; 110; 118).3

• A Zsolt 2,7 megjelenik a keresztségkor (Mk 1,11) és a színeváltozás-
nál (9,7).

1 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Rikk E. Watts: The Lord’s House and David’s Lord: The 
Psalms and Mark’s Perspective on Jesus and the Temple, Biblical Interpretation 15 (2007) 307–322. 
Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM. Közlés a szerző és a kiadó szíves engedélyével.

 Például Donald Juel: Messiah and Temple, Scholars Press, Missoula, 1973.
2  Rikk E. Watts: Isaiahs New Exodus in Mark, Mohr Siebeck, Tübingen, 1997.
3  Rikk E. Watts: The Psalms in Mark’s Gospel, in Steve Moyise – Maarten J. J. Menken (eds.): The 

Psalms in the New Testament, T. & T. Clark, Edinburgh, 2004, 25–45, ahol a szövegformát és az értel-
mezői hagyományokat bővebben tárgyalom.
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• A 118. zsoltár a „dicsőséges” bevonulás során (25–26. versek a Mk 
11,9–10-ben) és a szőlőművesek példázatának tetőpontján tűnik fel 
(22–23. versek a Mk 12,10–11-ben).

• A Zsolt 110,1 Jézusnak a messiásra és Dávid fiára vonatkozó kérdé-
sében (Mk 12,6) és Kajafásnak adott merész válaszában jelenik meg 
(14,62).

• Végül pedig a 22. zsoltár elemeivel Jézus ruháinak szétosztásánál (a 
19. vers a Mk 15,24-ben), az elhagyatott felkiáltásnál (a 2. vers a Mk 
15,34-ben), és az arra járó tömeg gúnyolódásánál találkozunk (a 8. 
vers a 15,29-ben).

Számos fontos jellegzetesség tűnik fel. Az egy adott zsoltárra való hivatko-
zások csoportban vannak: az első három „párban” áll, ezt követi egy ív a 2., 
118., 110., végül pedig a 22. zsoltárral. Mindegyik kulcsfontosságú ponton je-
lenik meg Márk elbeszélésében. A második zsoltár központi szerepet játszik 
két isteni tanúságtételnél, amelyek megadják a szakaszok alaphangját, beve-
zetik Jézus szavait, melyekkel meghirdeti Isten Országa erőteljes jelenlétét 
és a Jeruzsálembe vezető „keresztútját”. A 118. zsoltár két idézete magyarázó 
inklúziót formál a templomi jelenet körül. Végezetül az ellenségekkel való 
két szembesülés során, beleértve talán a per krisztológiai csúcspontját is 
(Mk 14,62), a 110. zsoltár alapvető anyagot kínál Jézus önértelmezéséhez. 
A 22. zsoltár pedig Jézus halálának legfőbb értelmezési keretét alkotja.

Tanulmányom felveti, hogy Márk összes zsoltárának gondos elrende-
zése, ha azokat eredeti, tágabb szövegkörnyezetük és kortárs értelmezésük 
kettős távlatában olvassuk, akkor nemcsak Jézus Izrael dávidi messiásának 
identitásáról beszélnek, hanem a templommal való kapcsolatáról is, külö-
nösképpen annak eszkatológiai megtisztításával és helyreállításával kapcso-
latos egyedülálló szerepéről vallanak.

2. zsoltár

A keresztség

A Márk-evangélium prológusának csúcsán a mennyei hang részben a Zsolt 
2,7-re hivatkozik és igazolja Jézus dávidi, messiási fiúságát (1,11), továbbá fel-
készíti az olvasót Isten eljövendő országának meghirdetésére (1,14–15), vala-
mint missziójára és átfogó üzenetére. A második zsoltár felidézi Istennek a 
dávidi ivadéknak tett ígéretét, aki által Isten a kozmikus uralmát gyakorolja. 
A királyi zsoltáros szembesülve a lázadó nemzetekkel (1–3. versek), bízik 

Isten elsöprő támogatásában (5. vers). Felidézi JHWH szavát, hogy a nem-
zetek az ő öröksége és „vasvesszővel” töri őket össze, uralma pedig kiterjed a 
föld végső határáig (7–9. versek). Sürgeti a lázadókat, hogy legyenek bölcsek 
és hódoljanak be, nehogy elpusztuljanak (10–11b). Azzal zárja, hogy boldo-
gok, akik JHWH-nál keresnek menedéket (11c). Mindennek alapja pedig a 
Sion-teológia: maga JHWH jelenti ki, hogy ő helyezte el „fiát” „szent he-
gyén”, kozmikus hegyén, ahol lakik, és ahonnan uralkodik (6–7.) A későbbi 
targumban Isten „szeretett” fia (7. vers, vö. Mk 1,11) kifejezetten „szentélyem 
felett áll” (6. vers).

Ez a jól ismert kapcsolat Sion és a dávidi király között számos kortárs, 
zsidó értelmezési hagyományban is tükröződik, amelyek ennek a zsol-
tárnak a nyelvezetét idézik. A nagyobb probléma azonban nem az, hogy 
Jeruzsálemet külső ellenségek fenyegetik, hanem hogy a város és temploma 
már belülről szennyezett. A gyógyír: a dávidi király visszatérése.4

A 2Sám 7 eszkatológiai olvasatára alapozva (főleg a 10–14. versek, össz-
hangban a Mk 1,7–11 versekkel) a töredékes és közismerten problémás 4Q174 
elsősorban a megújított templom és Isten népének szabadításával foglalko-
zik, amely összekapcsolódik a dávidi messiás megjelenésével.5 Így a 2Sám 
7,10 ígérete, miszerint Isten békében ülteti el Izraelt (1. sor) közvetlenül a 
Kiv 15,17–18 verseihez vezet (3. sor), amely a kivonulás célját ünnepli: Isten 
elülteti népét szent hegyén, felépíti köztük szentélyét és örök királyságát 
(vö. Jézusnak a szőlőmunkásokról mondott példázata a Mk 12,1–12-ben a 
110. zsoltár idézésével zárul). Ezt az eszkatologikus templomot többé már 
nem fertőzik meg (többek között) az idegenek és a prozeliták (jóllehet Jézus 
számára az Iz 56,7 központi jelentőségű a templom szerepéhez kapcsolódó-
an; Mk 11,17). Az igazak pedig élvezni fogják a nyugalmat, amelyet JHWH 
megígért Dávidnak (a 7. sor idézi a 2Sám 7,11-et), amikor elpusztítja Beliál 
minden összeesküvő fiát (8–9. sor) és helyreállítja Dávid „sarját” (a 10–11. 
sor idézi a 2Sám 7,12–14 verseket) és roskadozó sátrát (a 12–13. sor idézi az 
Ám 9,11-et).

4 A templom újraépítésének/helyreállításának messiási feladata nem általános téma. Lásd még 
Szibilla-orákulumok 5,424–425; Zak 6,13 targuma; Christopher C. Rowland: The Second Temple: 
Focus of Ideological Struggle?, in William Horbury (ed.): Templum Amicitae, JSOT Press, Sheffield, 
1991, 183–184.

5 George J. Brooke: Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, in Ego Beate – Αrmin 
Lange – Peter Pilhofer (eds.): Gemeinde ohne Tempel, Mohr-Siebeck, Tübingen, 1999, 287 azzal érvel, 
hogy a 11QTa 29:9–10-zel összhangban a 4Q174-ben a 2Sám 7,13a elhagyása az emberi beavatkozás 
visszautasítását jelenti. De a Kiv 15,17-ben a „kezed [ti. Istené] tett szilárddá” sor aligha jelenti ezt. 
A fordító megjegyzése: A 4Q174 magyar fordítását lásd: Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, 
PPKE BTK – SzIT, Piliscsaba – Budapest, 2000, 358–359.
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A kulcsfontosságú mondatrészek a dokumentum leghosszabb írásos 
idézetében (2Sám 7,12–14) a következők:

• „megszilárdítom királyságának trónját mindörökre”, 
• „én atyja leszek neki, és ő fiam lesz nekem” (10–11. sor). 

Nagyon hasonlítanak a második zsoltár nyelvezetéhez, ami nem meglepő, 
mivel a zsoltár biztosan hatással volt a qumráni iratra.6 Az pedig, hogy en-
nek a kapcsolatnak a szerző tudatában van, abból is látszik, hogy a Zsolt 
2,1–2 ígéretét a közösségre alkalmazza (18–19. sor). A 4Q174 számára a ki-
vonulás ígéretének végső beteljesedése – Jeruzsálem megtisztítása, amely a 
szent népe között lakozó szent Isten helyreállított megszentelt lakóhelyét 
eredményezi – elválaszthatatlan a dávidi messiási eszmétől.

A második zsoltár hasonlóképpen nagy hatással volt a 17. Salamon-
zsoltárra is.7 A költemény egy magabiztos kijelentéssel kezdődik JHWH 
örök uralmáról, a nemzetek fölötti „ítéletben”, amit páratlan módon való-
sít meg a dávidi király (1–4. versek, vö. Mk 1,15). Csak is ezen az alapon, 
és valóban törvényesíti Isten igazságosságát, amely végső soron az egyetlen 
kiindulópontja a zsoltáros reményének. Ezt követően a zsoltárszerző regél 
Izrael bűneiről és az ország kifosztásáról (5–20. versek). Isten igazságossága 
és ünnepelt irgalmassága miatt (SalZsolt 2,33–36; 4,25; 5,2–5.14–15; 6,6; 7,8; 
stb.) arra kéri az Urat, hogy támasszon nekik egy dávidi, királyi ivadékot, 
aki uralkodni fog a nemzeteken.

Ahogy azonban Brad Embry érvel, a szerzőt nagyobb dolog foglal-
koztatja:8 a Salamon-zsoltárok messiási várakozásának lényege a nép 
tisztaságának, különösen is a város és mindenekelőtt a templom tisztasá-
gának a helyreállítása (vö. Ez 36; főleg a 22–23. versek, ahol a visszatérés 
a dávidi királyság helyreállítását jelenti, amely JHWH szentélyében éri el 
tetőpontját, ahogy az Ez 37,24–28-ban és a rákövetkező fejezetekben is). Így 
a dávidi messiás elsődleges feladata Isten uralmának a gyakorlása (1. és a 46. 
versek, vagyis a téma közrefogja a teljes költeményt), hogy megtisztuljon 

6 Például John H. Eaton: Kingship and the Psalms, SCM Press, London, 1976, 111; vö. Hans-Joachim 
Kraus: Theology of the Psalms, Augsburg, Minneapolis, 1986, 114; 181.

7 Vö. Joel Marcus: The Way of the Lord: Christological Exegesis of the Old Testament in the Gospel of 
Mark, Westminster John Knox Press, Louisville, 1992, 60. A fordító megjegyzése: A SalZsolt 17 magyar 
fordítását lásd: Szabó Xavér: Salamon zsoltárai. Bevezetés – fordítás – jegyzetek, Sapientia Főiskola – 
L’Harmattan, Budapest, 2009, 114–123.

8 Brad Embry: The Psalms of Solomon and the New Testament: Intertextuality and the Need for a 
Re-Evaluation, JSP 13 (2002) 99–136.

Jeruzsálem (17,22.27.30b.32.36.45; vö. 1,8; 2,2–3.19; 7,2; 8,11–13; 11,7; 18,5).9 
Szavának erejével leleplezi a korrupt hivatalnokokat (36), elűzi a tisztáta-
lan bűnösöket, legyenek azok zsidók vagy pogányok (22–25, 27–28). Ezért ő 
Istentől tanított lesz (31), bűntelen, a Lélek erejével felruházott és cselekede-
teiben hatalmas (36.37–38.40b). Igazságosságra tanítja Izraelt (10, 15, 18, 32), 
hűségesen terelgeti őket a szentségben és elnyomástól mentes szabadságban 
(40–41), miközben könyörül az őt tisztelő összes nemzeteken (34b).

A párhuzamok Márk evangéliumában önmagukért beszélnek. Jézus 
Lélektől felhatalmazott (1,10; 3,29), tetteiben hatalmas (főleg 1,27), szent né-
pet gyűjt egybe (1,16–20; 3,13–35; 8,34–38), tanít (különösen jó példák: 1,22; 
11,18b),10 pásztorként terelgeti Izraelt (6,34), és eközben könyörületes a pogá-
nyokkal, akik tisztelik őt (7,24–30). Jézus szolgálatának jelentős részét Isten 
népének megtisztítása teszi ki.11 Főleg a jeruzsálemi hatóságokkal folyta-
tott vitáinak voltak gyakori témái a tisztasági kérdések (például 2,7.16; 3,30; 
7,2.14). Jézus „tisztátalan szellemeket” űz ki (1,23.26.27; 3,11; 5:2.8.13; 7,25; 9,25; 
vö. 6,7), tisztátalan betegeket gyógyít meg (1,41; 5,25–34), és tanítja a Tórát. 
Jeruzsálem is központi szerepet játszik, ahol az evangélium tetőpontján (tele 
utalásokkal Dávid zsoltáraira), Jézus a templomi visszaélésekkel foglalko-
zik (11,13–18) és hathatós szavával felfedi a megvesztegethető hivatalnokokat 
(11,27–12,40). Halála és feltámadása egy új, megtisztított templom kezdetét 
jelenti (lásd lentebb).

A 4Q174 és a Salamon-zsoltárai számára a második zsoltár dávidi fiának 
Isten általi felemelése alapvető Izrael, Jeruzsálem, és mindenekelőtt a temp-
lom megtisztításáról szólt.12 Ennélfogva nyilvánvalóan Márk számára is.

A színeváltozás

Márk szimbolikus, új exodus-világában a színeváltozás a Kiv 24 és 34. feje-
zeteinek félreérthetetlen, bár pontatlan párhuzamával, új Szinájként tűnik 
fel.13 A második zsoltárra tett első utalás a víz és a puszta összefüggésében 
került elő, és ez a másik utalás a hegyen (Izrael kivonulási történetének min-

9 Uo. 113.
10 Főleg Richard T. France: Mark and the Teaching of Jesus, in Richard T. France – David Wenham 

(eds.): Gospel Perspectives, Vol. 1., JSOT Press, Sheffield, 1980, 101–136.
11 Lásd például Jerome H. Neyrey: The Idea of Purity in Marks Gospel, Semeia 35 (1986) 91–128; John 

E. Phelan Jr.: The Function of Mark’s Miracles, Covenant Quarterly 48 (1990) 3–14; vö. Hanna 
Stettler: Sanctification in the Jesus Tradition, Biblica 85 (2004) 153–178.

12 Az új templom utáni várakozásról általánosságban lásd Robert J. McKelvey: The New Temple, 
Oxford University Press, Oxford, 1969, 9–24.

13 Rikk E. Watts: Isaiahs New Exodus in Mark, i. m., 282–293.
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den ikonikus vonása megjelenik), ami azt sugallja, hogy Márk fejében ösz-
szekapcsolódnak: ha Jézust Isten Fiának nevezik a megkeresztelkedésekor, 
akkor a hegyen azt hallhatjuk meg, hogy ez mit is jelent. Malakiás két tanú-
jának jelenléte (4,4–5) – Illés, a fogság utáni új exodusra váró nemzedéket, 
Mózes pedig az atyák ősi exodus-hagyományát jeleníti meg, és összhangba 
kell kerülniük14 – azt jelenti, hogy a megdicsőült Jézus az eljövendő Úr, aki-
nek utat kell készíteni (Mal 3,1; vö. Mk 1,1–3). Így ezen az új Szinájon a Zsolt 
2,7 megerősíti a felhívást, hogy önmagában nem a Tórát kell elfogadni (Mal 
4,4), hanem Jézus szavait, különösen is a közvetlenül megelőző részben 
mondott szenvedés előrejelzését és a kereszt felvételére hívó tanítványságot 
(8,34–9,1).

Ha a második zsoltár a keresztségkor Jézust Izraelnek a templomra és 
Jeruzsálemre irányuló reményeinek középpontjába állítja, akkor a zsoltár 
újbóli megjelenése a Sekinától átjárt, szent sátras színeváltozásnál a kortárs 
értelmezésektől két fontos eltérést figyelhetünk meg.

• A SalZsolt 17 és a 4Q174 számára, bár a hitehagyott zsidók a problé-
ma részét képezik, az igazi ellenség a bálványimádó (pogány) nem-
zetek.

• Márk evangéliumában az ellenség egészen belül van: Jeruzsálem 
előkelő vénei, a főpapok és az írástudók (8,31).

118. zsoltár

A „dicsőséges bevonulás”

Márk első zsoltáridézete, de bármilyen más ószövetségi idézete Jeruzsálem 
környezetében akkor kerül elő, amikor Jézus a városhoz közeledik. Mivel 
Jézus legfontosabb feladata a város és templomának megtisztítása, nem 
meglepő, hogy a 118. zsoltár szorosan kapcsolódik a templom eszkatológiai, 
új exodus-helyreállításához.

Bár a legfőbb beszélő ismeretlen, ezért ha a 10–16. zsoltárverseket úgy 
vesszük, mint amik lényegre törően leírják Izrael nemzeti ellenségeinek 
verségét (vö. Zsolt 2,1–3), akkor a 118. zsoltár „egy királyi hálaének a katonai 
győzelemért”, amelyet a dávidi dinasztia királyainak írtak a bevonulási 
liturgia részeként (vö. Zsolt 118,22–28 targuma).15 Ezen a közösség is 

14 Andrew E. Hill: Malachi, Doubleday, New York, 1998, 366; 387–388.
15 Leslie C. Allen: Psalms 101–150, Word, Waco, 1983, 124.

részt vesz és ünnepli Isten exodusszerű beavatkozását (14–17. versek; vö. 
Kiv 15,2.6),16 a király közeledik a templomhoz (vö. 19–20. vers; a 118. zsol-
tár targumában a város kapuihoz [19. vers], amikkel a szentély kapui 
összekapcsolódnak [20. vers]). Amint belép az ünneplő tömegbe (22–24. 
versek), papi áldást kér (25. vers) mindazokra, akik „az Úr házából” válasz-
képpen áldást mondanak arra, aki az Úr nevében érkezik (26. vers, vö. Zsolt 
2,8). Ha a második zsoltár megerősíti a dávidi hatalom isteni ígéretét a fe-
nyegető nemzetek felett, akkor a 118. zsoltár annak megvalósulását ünnepli.

Az, hogy a 118. zsoltár zárja a Hallél- (113–118), az „egyiptomi Hallél” 
néven is ismert zsoltárciklust az erőteljes kivonulás-teológiája miatt 
(b. Berakhót 56a; vö. Mekilta Exodus 13,1–4), felveti annak lehetőségét, hogy 
a zsoltár eleve kapcsolódott az eszkatologikus, új exoduszhoz és a templom 
helyreállításához.17 Hagyományosan a húsvéthoz kapcsolódott, később más 
ünnepekhez is, ahogy az a második zsoltárral is történt, majd a messiási 
szabadításhoz, Jeruzsálem helyreállításához és a templomhoz.18 Habár nin-
csenek egyértelmű bizonyítékaink az első századból, a Hallél korai, új exo-
dus-konfigurációja, a dávidi dinasztia és a templom helyreállítása témáinak 
összekapcsolódása néhány prófétai szövegben (a legjelentősebbek: Ez 37; 
vö. Jer 17,25–26; 22,4–5; 33,14–18; Ez 34,23–31), a királyi zsoltárok megőrzé-
se a Zsoltároskönyvben jóval a dávidi dinasztia megszűnése után, valamint 
Márk nem tudatos messiási alkalmazása az új exodus sémájában mind azt 
sugallja, hogy a 118. zsoltárt már ilyen vonalak mentén értelmezték.

Bár Márk ismételten beszámolt Jézusnak a tisztátalan szellemek és a 
tisztátalanná tevő betegségek feletti megtisztító hatalmáról, visszatart bár-
miféle nyilvános, messiási megvallást egészen addig, amíg Jézus csaknem 
beér Jeruzsálembe, így erősíti meg a kettő közötti kapcsolatot. Bartimeus 
„Dávid fiának” vallja őt (10,47), és egy, a Zsolt 118,26b verséhez kapcsoló-
dó jelentős átalakításban a tömeg lelkesen kiáltja: „Áldott a mi atyánknak, 
Dávidnak eljövendő országa!” (Mk 11,10a). Ha a második zsoltár korabeli 
értelmezése a templom helyreállítását várta, akkor a 118. zsoltár használata 
Jézus ünnepélyes bevonulásának és a csatlakozó tömegnek a kontextusában 
annak beteljesülésére mutat rá. Márk számára Jézus valóban az eljövendő 
dávidi király, aki győzedelmeskedett a démoni világ felett, akitől sokan azt 
remélik, hogy majd elkergeti a megvesztegethető hivatalnokokat, és meg-

16 Így például Mitchell Dahood: Psalms III: 101–150, Doubleday, New York, 1970, 155.
17 Erich Zenger: The Composition and Theology of the Fifth Book of Psalms, Psalms 107–45, JSOT 

80 (1998) 77–102, 92.
18 Például: Peszikta Rabba 36,1; Midrás Tehillim 118,22; vö. 118,24; és y. Berakhót 2,3; Leviticus Rabba 37,4; 

vö. 30,5.
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tisztítja, helyreállítja a templomot. A Mk 11,11a következő, rövidre fogott 
megjegyzése, miután Jézus belépett a templomba – itt az első említés – és 
mindent megnézett, nemcsak az ókori hivatalos bevonulások gyakorlatával 
van összhangban,19 hanem jó érzékkel előre is jelzi ottani cselekvését.

Márk Jézus cselekvésének jellegére már a 11,10 szöveges változtatásánál is 
utalt, hiszen az elhagyja a papok mondatát: „megáldunk (LXX: megáldot-
tunk) titeket az Úr házából”. A 118. zsoltárral ellentétben és Márknak az el-
lenségekre helyezett hangsúlyával összhangban, Jézus nem kap ilyen jellegű 
üdvözlést a templomi hatóságoktól – ami lázadó tett, ha a hagyományos be-
vonulásból lehet következtetni valamire (vö. Jer 7,1 λῃσταί, „rablók” szava a 
Mk 11,17-ben)20 – és Izrael nem szívesen látott királya a városon kívül marad 
(11,11b). Ez nem tér el az esszénusok kritikájától. A templom az ellenzék köz-
pontja lett, azoknak a székhelye, akik elutasították Jézus szentségfelfogását.

A félredobott, megvetett kő

A 118. zsoltár második idézete hozza ezt a témát (a 22–23. versek a Mk 12,10–
11-ben). Összhangban a második zsoltár kortárs következtetéseivel, Jézus 
kiűzi a templomból azokat, akik azt megszentségtelenítik (Mk 11,15–19; 
SalZsolt 17,22–25.27–28) és leleplezi a megvesztegethető hivatalnokokat 
(Mk 11,27–33; SalZsolt 17,36). Ezt követően válaszol a felhatalmazását firtató 
kérdésre és feltehetően még a templomban mondja el a gonosz szőlőmunká-
sokról a példázatát (Mk 12,1–12), amely bár hagyományos zsidó metaforákat 
alkalmaz (lásd például Szifré Deuteronomium 312; Tanḥuma Leviticus 7.6; 
Peszikta Kahana 16,9; Genesis Rabba 42,3; Exodus Rabba 30,17;  Midrás Mislé 
19,21),21 főleg az Iz 5,1–7 jogi példázatából merít.22

A gyújtópontban ismét a templom áll, a bekerített szőlőskerttel, prés-
káddal és toronnyal, amely Siont jelképezi, az oltárral és a szentéllyel (vö. 
4Q500:3–7; t. Meʽilá 1.16; t. Szukká 3,15 idézi az Iz 5,1–2 verseket; Iz 5,1–7 
targuma; 1Hén 89,56.67.72–73). A „szeretett” jelző csak itt, illetve az isteni 
hitelesítésekben a keresztségnél és a színeváltozásnál felidézi a második 
zsoltárt, valamint a hozzá kapcsolódó hagyományokat, és megválaszolja a 

19 Például David R. Catchpole: The „Triumphal” Entry, in Ernst Bammel – Charles F. D. Moule 
(eds.): Jesus and the Politics of His Day, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 319–334; Paul 
B. Duff: The March of the Divine Warrior and the Advent of the Greco-Roman King: Marks 
Account of Jesus’ Entry into Jerusalem, JBL 111 (1992) 55–71.

20 Craig A. Evans: Mark 8:27–16:20, Thomas Nelson, Nashville, 2001, 139.
21 Beate Kowalski: Die Wertung von Versagen und Unheil in der Geschichte, Judaica 50 (1994) 18–33; 

Craig A. Evans: Mark 8:27–16:20, i. m., 220–221.
22 Lásd főleg Craig A. Evans: Mark 8:27–16:20, i. m., 224–228.

főpapok kérdését: Jézus templom feletti tekintélye abból fakad, hogy ő a 
tulajdonos egyetlen, szeretett fia, aki azért jött, hogy megtisztítsa a temp-
lomot. De amíg az eredeti, izajási változat a szentély lerombolását hirdette 
meg (vö. Iz 5,5 targuma), itt a fenyegetés újra a lázadó és gyilkos „bérlőkre”, 
vagyis a templom vezetőségére vonatkozik (vö. 4Q162 az Iz 5,1–7 szakaszát 
eszkatologikusan értelmezi a vétkes csoporttal, „a jeruzsálemi gúnyolódó 
emberekkel” együtt, akik „elutasították az Úr törvényét és elvetették Izrael 
Szentjének szavát”, vö. Mk 1,24).

A „megvetett kő” így visszhangozza a szenvedés első előrejelzését (lásd 
az ἀποδοκιμασθῆναι igét, amely csak itt és a 8,31-ben fordul elő, ahol az elő-
rejelzést, ahogy láttuk, a második zsoltár erősíti meg a színeváltozáskor) és 
Jézus közelgő halálát (az „építők” szó általában a „tanítókra” vagy a „vallá-
si vezetőkre” vonatkozik; CD 4,19–20; 8,12.18; 19,31; b. Avót 114a; b. Berakhót 
64a; Sír haSírím midrás 1.5; vö. ApCsel 4,11; 1Kor 3,10).23 Mindazonáltal ké-
sőbbi feltámadásának valószínűségében (ez a szenvedés előrejelzéseinek 
szerves része), Jézus kijelenti: amit Isten a korábbi dávidfiért megtett, azt 
egészen biztosan megteszi eszkatologikusan az ő nagyobb, messiási fiáért. 
Ahogyan a második zsoltár megígérte, a 118. zsoltár megünnepelte, az iga-
zolt dávidi király megkapja örökségét (Zsolt 2,8: κληρονομίαν; vö. Mk 12,7: 
ὁ κληρονόμος) még akkor is, ha most éppen a körülötte álló „gonosz szőlő-
munkások” fenyegetik (vö. Zsolt 118,7.11–12), akik a 4Q174-es jelzetű iratban 
a második zsoltár lázadó nemzeteihez hasonlatosak.

De mi a helyzet a helyreállított templom reményeivel, és nem utolsó-
sorban a 118. zsoltárral? Bár a kővel kapcsolatos mondás egy csodálatos vál-
tozásra utalhat és később Dávid magával ragadó trónra jutását értik alatta 
(vö. Zsolt 118,22 targuma), a Salamon testamentuma 22,3 számára zsoltárunk 
22. verse arra a kőre utal, amely teljessé teszi Salamon templomát. Mivel 
Qumránban a közösség önmagát tekintette templomnak (például 1QS 8,5-
14; CD 3,19–44,6),24 de csak addig, amíg az eszkatologikus templom meg 
nem jelenik a dávidi messiás párfogása alatt (4Q174), elképzelhető, hogy 
Márk jellegzetes ábrázolásában Jézus több különböző reménykedést olvaszt 
magába. Vagyis arra a kérdésre, hogy milyen hatalommal teszi ezt (Mk 
11,27–33), azt válaszolhatjuk, hogy Jézus a dávidi, szeretett fiú, aki megtisz-
títja Jeruzsálemet és templomát – amely most annyira tisztátalan, hogy a 

23 J. Duncan M. Derrett: „The Stone that the Builders Rejected”, in Studies in the New Testament, 
Vol. II., Brill, Leiden, 1978, 60–67.

24 George J. Brooke: Miqdash Adam, Eden and the Qumran Community, in Beate Ego – Armin 
Lange – Peter Pilhofer (Hrsg.): Gemeinde ohne Tempel, i. m., 285–301; Jacqueline C. R. De Roo: 
Davids Deeds in the Dead Sea Scrolls, DSD 6 (1999), 44–65, 50–51.
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prófétai előzmény alapján nem kerülheti el a pusztulást (például a Jer 7,11 a 
Mk 11,17-ben; illetve Mk 13) – és ezzel egyidejűleg, feltételezve, a közvetlen 
következő példázat építészeti képét, ő annak az új templomnak a szegletkö-
ve, amely a köré összegyűlt emberekből, Izrael helyreállított szőlőskertjéből 
áll (vö. Mk 3,34–35; 10,42–45).25

Annak fényében, ahogyan a 4Q174 és a SalZsolt 17 értelmezte a második 
zsoltárt, egyértelmű a Márk kiasztikus szerkesztését indokló 118. zsoltár két 
idézete Jézus templomi akciója körül. A templom ítélet alatt van felügye-
lőinek erkölcsi romlottsága miatt (11,12–25) és azért, mert fellázadtak Isten 
küldöttje ellen, aki Dávid utódjaként azért jött, hogy helyreállítsa a temp-
lomot (11,1–11; 11,27–12,12). A templom vezetése így csatlakozott a második 
és a 118. zsoltár lázongó nemzeteihez (vö. 4Q174; SalZsolt 17). Ahogy a máso-
dik zsoltár megígérte és a 118. zsoltár megünnepelte Dávid fiát, hogy JHWH 
beavatkozása legyőzi a látszólag fölényben lévő ellenségeket és a megvetett 
messiási kő szegletkő lesz, most az újonnan megtisztított, szent emberekből 
álló templom ideje érkezett el (vö. Mk 14,58; 1Pét 2,4–7).

110. zsoltár

Dávid fia, Dávid ura

Rögtön azt követően, hogy Jézust Izrael valódi tanítójaként láttuk, követ-
kező zsoltáros hivatkozása még nyomatékosabbá teszi kilétének kérdését: 
ismét Dávidhoz kapcsolódó kifejezésekkel találkozunk és kimondottan a 
templomban (12,35). A másik Dávid-zsoltár a 110. és úgy tűnik, hogy a máso-
dik zsoltár újraértelmezése, hiszen annak több témáját is kiemeli.26 A király 
helyett most JHWH beszél, aki megparancsolja neki, hogy ellenségei köze-
pette uralkodjék (1b; 2b), mivel a nemzetek, nyilvánvalóan figyelmen kívül 
hagyva a Zsolt 2,10–11 figyelmeztetéseit, szörnyű vereséget szenvednek (5–6. 
versek). Amíg a Zsolt 2,6 verse egyszerűen kijelenti, hogy a királyt JHWH a 
szent hegyén kente fel, itt a király szentélyhez való viszonyát a melkizedeki 
papkirály terminusa fejezi ki (4. vers).27

Az a felszólítás szülte a legtöbb reflexiót, amely egyben ki is emeli a 
Zsolt 2,7-ben olvasható „fiú” megnevezést, hogy a király üljön az Úr jobbjá-
ra (Zsolt 110,1; vö. LXX Zsolt 109,3: ἐξεγέννησά σε „szültelek téged”). A fel-

25 Donald Juel: Messiah and Temple, i. m., 205.
26 Erich Zenger: The Composition and Theology of the Fifth Book of Psalms, i. m., 90.
27 Az ytrbdAl[ nehezen értelmezhető; vö. κατὰ τὴν τάξιν (LXX).

szólítás kétségtelenül több eszkatologikus alak felmagasztalását idézi fel, 
köztük:

a) az izajási Szolga alakját, hiszen a „fenséges és felmagasztalt” szófor-
dulat bárhol a könyvben az Úrra vonatkozik (52,13; vö. 6,1; 14,13–14; 
33,10);

b) a Dán 7,13 „emberfiához” hasonló alakját;28
c) Melkizedeket a 11QMelch [13] 2,9–11 dokumentumban;29
d) és Hénok első könyvének „Választottját”, aki Isten trónján ül (51,3; 

55,4; 61,8; 62,2) és körvonalai szintén az izajási Szolga és a dánieli 
„emberfia” alakjaira támaszkodnak.30

Ez még Akiba rabbit is arra vezette, hogy két trónt állítson fel a menny-
ben, így éles támadásnak tette ki magát, hogy megszentségteleníti az isteni 
jelenlétet (b. Hágígá 14a; b. Szanhedrin 38b; lásd még a Hekhalót Rabbatit, ahol 
Dávid ragyogó koronát visel és az Isten trónja31 melletti tüzes trónon ül).32

Ezen háttér és kritikus gondolatok ellenére is az volt az általános felté-
telezés, hogy Dávid nem csupán a zsoltár szerzője, hanem a messiás „szent 
lelke által” beszél. Márk evangéliumában pedig Jézus kihasználja azt a fe-
szültséget, ami abból fakad, hogy Dávid a messiási fiát „Úrnak” nevezi. 
A πόθεν („honnan”) szócska gyakran zavaró tényt vezet be33 és a feltétele-
zett, zavaros csend azt sugallja, hogy Jézus beszélgetőtársai is érezték ezt a 
feszültséget. Feltéve, hogy a Szentírás sehol nem jelöli a messiást „Dávid 
fiaként”, a kérdés meglehetősen egyértelmű. Ha Dávid a messiást „urának” 
hívja, akkor az ő teljes státuszát, ahogy azt a rákövetkező 110. zsoltár hatása 
is sugallja, az írástudók sem tudják kimeríteni az egyszerű „Dávid fia” meg-
jelöléssel,34 amely ismét visszavisz bennünket a Jézus hatalmára vonatkozó 
kérdéshez (Mk 11,27–33).

28 Donald M. Hay: Glory at the Right Hand, Abingdon, Nashville, 1973, 26; Martin Hengel: Studies 
in Early Christology, T. & T. Clark, Edinburgh, 1995, 180–184.

29 Paul Rainbow: Melchizedek as a Messiah at Qumran, BBR 7 (1997) 179–194, 184; Joel Marcus: 
The Way of the Lord, i. m., 133.

30 James VanderKam: Righteous One, Messiah, Chosen One, and Son of Man in 1 Enoch 37–71, in 
James H. Charlesworth (ed.): The Messiah, Fortress Press, Minneapolis, 1992, 169–191.

31 Martin Hengel: Studies in Early Christology, i. m., 195.
32 Lásd Donald Juel: Messianic Exegesis, Fortress Press, Philadelphia, 1988, 138, de lásd Midrás Tehillim 

18,29.
33 Rikk E. Watts: Isaiahs New Exodus in Mark, i. m., 287.
34 Az az alkalmi kijelentés, miszerint Jézus tagadta, hogy a messiás Dávid fia, nagyon valószínűtlen-

nek tűnik.
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Jézus városba érkezésének módja és tevékenysége a templomban (mind-
kettő inkább messiási, mint prófétai, legalábbis a második zsoltár korabeli 
értelmezése szempontjából) együtt azzal az igényével, hogy ő a tulajdonos 
„szeretett” fia, valamint a Zsolt 118,22–23 idézésével, már bennfoglaltan egy 
messiási nyilatkozat.

Ellenkező esetben az itt elhangzó kérdése nem lenne lényeges, ha nem 
bennfoglalt messiási nyilatkozat lett volna, továbbá ez az értelmezés se-
gít megmagyarázni a főpap későbbi nekiszegezett kérdését (Mk 14,61). 
Következésképpen: ha az írástudók tisztelték Dávidot, mennyivel inkább 
kell tisztelni Dávid messiási fiát, akit maga Dávid nevez Úrnak?

Noha nincs kifejezett hivatkozás a 17. Salamon-zsoltárra, jónéhány 
más, zsidó eszkatológia számolt bizonyos papi elemekkel is.35 Érdekes, 
hogy bár Jézus részt vett a tanítás papi tevékenységében (gyakran beszélt a 
tisztaságról) és embereket tisztának nyilvánított,36 csak dávidi bevonulása, 
a templomkörzetben véghezvitt tettei és kiváltképp, zavarba hozó tanítása 
után hivatkozott a 110. zsoltárra, amely kifejezetten egy dávidi papkirály-
ról beszél. Az írástudóknak azt is meg kell érteniük, hogy a messiás Izrael 
legfőbb tekintélye a tisztaságról szóló tanítás és az istentisztelet területén. 
A kombináció nem lenne szokatlan, és egyesek talán várták is (például a 
Hasmoneusok, 1Makk 14,41; Mózes testamentuma 6,1; Jubileumok könyve 32,1; 
Lévi testamentuma 18).

Az „Úr” azonban szinte biztosan többet jelent. Ahogy a 110. zsoltárt ké-
sőbb összekapcsolták a felmagasztalás-teológiákkal, úgy Jézust is azonosí-
tották az Izajásnál található felmagasztalt Szolgával37 és Dániel könyvében 
olvasható Emberfiával. Márk kezdőmondata azonban bejelentette JHWH 
személyes visszatérését templomába (lásd Malakiás felhangjait a színevál-
tozásnál), a bűnök bocsánatát a gyógyulás előjeleként, és a tenger megza-
bolázását: Jézus azt teszi, amit egyedül csak JHWH tud megtenni.38 Jézus 
több mint egy Melkizedek rendje szerinti, dávidi papkirály, aki csak az Úr 
házáért felelős: ő feltűnően hasonlít Dávid urára, és így ő a ház igazi ura.

Végül, ha csupán Jézus identitása forgott volna kockán, akkor elengedő 
lett volna a Zsolt 110,1a idézése. Ám a második strófa beillesztése – az ösz-
szes ellenség eltiprása (Zsolt 110,1b; vö. 5–6. versek) – a visszautasításával 

35 Lásd Crispin Fletcher-Louis: Jesus as the High Priestly Messiah: Part 1, JSJH A (2006) 155–175.
36 Például Edwin K. Broadhead: Christology as Polemic and Apologetic: The Priestly Portrait of 

Jesus in the Gospel of Mark, JSNT 47 (1992) 21–34.
37 Rikk E. Watts: Isaiahs New Exodus in Mark, i. m., 114–118; 257–287.
38 Arról, hogy Márk Jézust JHWH-val azonosítja, lásd Barry Blackburn: Theios Aner and the Markan 

Miracle Traditions, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen, 1991.

járó fenyegetést sokkal egyértelműbbé teszi. A Zsolt 2,10–11 figyelmeztetése 
valósággá válik.

A Hatalmas jobbján ülni

A Jézus perét megelőző kihallgatásakor újra a templom áll a középpont-
ban. Az egyetlen tényleges vád, hogy Jézus megszentségtelenítette a 
szentélyt (ναός) – bár Márk eddig csak templomkörzetről (ἱερόν) beszélt 
–, mikor azt állította, hogy az kézzel épített (χειροποίητος). Ez azt jelenti, 
hogy velejéig romlott (vö. LXX Lev 26,1.30; Iz 2,18; 10,11; Dán 5,4.23; 6,28).39 
Hasonlóképpen: figyelembe véve a fent említett várakozásokat és Jézus ko-
rábbi szavait és tetteit, nem meglepő a főpap kérdése sem, egyenesen feltéte-
lezi a templom és a messiás közötti kapcsolatot. 

Ennek magyarázata, hogy Jézus messiási mivoltának első nyilvános 
megerősítése (Mk 14,62), valamint második utalása a Zsolt 110,1 versére 
megerősíti isteni megbízatását, hogy ő Dávid örököseként osztozik Isten 
uralmában. Ezt megerősíti, hogy a kiasztikusan elrendezett Dán 7,13 idéze-
te magától a zsoltártól függ (ugyanezzel az összekapcsolással találkozunk 
a későbbi Midrás Tehillim 2,8-ban). Jézus erőteljes mondata, hogy „látni 
fogjátok”, ennek a trónralépésnek a következményeire összpontosít. Azok, 
akik ellene vannak, miként a bálványimádó nemzetek, Isten ítélete alá es-
nek (Zsolt 110,5–6; lásd, ahogyan a 4Q174 felhasználja a második zsoltárt). 
Körülíró megfogalmazásban „a hatalom” (vö. 1Hén 62,7; Szifré Numeri §112) 
rezonál a zsoltár beszámolójában Isten „hatalmas” jogarával, amellyel „ha-
talmának” napján uralkodott ellenségeivel szemben a Melkizedek rendje 
szerinti király (vö. LXX Zsolt 109,2–3). Amikor Jézus az ellenfeleit JHWH 
ellenfeleiként jellemzi, akkor a legmagasabb státuszra tart igényt.

22. zsoltár

Az elhagyott Messiás?

Bár Márk szenvedéstörténetét általában a „szenvedő igaz zsoltárainak” 
motívumai színezik, az egyértelműen domináns bibliai hátteret a 22. zsol-
tár biztosítja.40 Ez egy másik Dávid-zsoltár, amely a megalázó szenvedés 
mélységei, az Istentől való látszólagos elhagyottság, a hirtelen és mindent 

39 Craig A. Evans: Mark 8:27–16:20, i. m., 446.
40 Rikk E. Watts: The Psalms in Mark’s Gospel, i. m., 42.
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elsöprő szabadulás, valamint a nagy horderejű dicséret tekintetében is egye-
dülálló, hiszen a dicséret JHWH egyetemes uralmát nemcsak a föld végéig 
nyilvánítja ki, hanem a születő nemzedékeknek is.

A 22. zsoltárra számos zsidó hagyomány volt hatással (pl. Bölcs 2,12–20; 
2,1–7; 2Bár 15,7–8; 48,49–50), némelyikük az eszkatologikus szabadulásra 
számít (1QH 5,31). A 4QPsf (88) VII, 6–8; IX, 12; X, 7–14; Zsolt 22,14–17 leírja 
azokat a végidőbeli szenvedéseket, amelyekből a hűséges Sion megszaba-
dul, mert az országot és a várost megtisztítják Beliáltól és a szétszóródott 
gonoszoktól (vö. SalZsolt 17; valamint a 22. zsoltár midrása, amelyben a 32. 
vers a templom újjáépítéséről beszél).41 A 22. zsoltár késői targuma Dávid el-
lenségeit pogányoknak látja (13. vers), egyetemes behódolásukat is vizionálja 
(28–29. versek), talán Izrael visszatérésével együtt (32. vers). Mindazonáltal 
nincs arra bizonyítékunk, hogy a 22. zsoltárnak messiási értelmet tulajdo-
nítottak volna, de esetleg Péter (Mk 8,31–33) és a tömeg megnyilatkozása 
(15,29–32), valamint az Iz 53,3–11 későbbi targuma útmutatás arra nézve, 
hogy elképzelhetetlennek tartották azt, hogy Isten elhagyja a messiást. 
A  szenvedés három előrejelzése után Márk Jézusa azonban nem számol 
efféle akadállyal. Miközben Márk nem csökkenti Jézus szenvedését azzal, 
hogy csak az 1. zsoltárverset idézi, alig alapozza meg azt, hogy a szenvedés 
előrejelzései, a 2., a 118., a 110., és maga a 22. zsoltár is teljes mértékben szá-
mítanak a végső szabadulásra. Azoknak a járókelőknek a válasza, akik Jézus 
kiáltását Illés beavatkozásra való felszólításként értették, azt sugallja, hogy 
a Zsolt 22,1 versét is a megmentésre való várakozásként hallották (Mk 15,35: 
„Hadd lássuk!”).

A templom ismét szembetűnő és Jézus identitásához kapcsolódik. Azok 
a járókelők, akik felidézik a korábbi vádat (14,58), „káromolják” azt az egykor 
templom ellen káromlást szólót, aki most szembesül a pusztulással (15,29–
30). A főpapok és írástudók közvetlen következő messiásgúnyolása (15,31–
32) pedig visszhangozza a korábban elhangzott vádakat. Hasonlóképpen: a 
zárójelenet, hogy a templom függönye kettészakad (15,38), amikor a száza-
dos kijelentette, hogy Jézus az Isten fia (15,39: υἱός θεοῦ).

Ha a Zsolt 21,1 bennfoglaltan a szabadulás és a megvédelmezés kérelme-
zése, akkor Jézus végső, nagy kiáltásának kétségbeesésként való értelmezése 
nem helytálló (vö. a 37. és a 34. vers). Márk evangéliumában a „nagy hang” 
(φωνὴ μεγάλη) csak akkor fordul elő, amikor tisztátalan szellemek találkoz-
nak Jézussal (1,26; 5,7). Az előbb említettek, valamint a templomra gyako-

41 Vö. Joel Marcus: The Way of the Lord, i. m., 179.

rolt közvetlen hatása miatt, amely egyben Jézus hatalmát is kifejezi42 (János 
evangéliumában egyszer fordul elő, amikor Jézus feltámasztja Lázárt), és 
ahogy az újszövetségi szóhasználatban leggyakrabban előfordul a Jelenések 
könyvében, ahol Isten szuverén hatalmát fejezi ki a teremtés felett (pl. 1,10; 
5,12; 7,2.10; 8,13, stb.), felvetem, hogy a φωνὴ μεγάλη visszhangozza a Szináj-
hegyi teofániát (MTörv 4,11; 5,22; vö. 1Sám 7,10) és Istennek a Sion ellen ösz-
szegyűlt istentelenek feletti ítélet meghozatalának hirtelen pillanatát (Iz 
29,5–6; vö. Ez 3,12; Szibilla-orákulumok 3,669; 5,61–63).

Teljesen körbeértünk. Márk evangéliumának elején, Jézus megkeresztel-
kedésekor az egeket felszakító hang kijelentette, hogy Jézus Isten messiási 
fia, aki a templom megtisztítására és helyreállítására küldetett. Itt a tető-
ponton, a kereszten Jézus ismét kinyilvánítja isteni hatalmát. „Nagy kiál-
tása” szétszakítja az ellenséges templom függönyét, így mutatja és valósítja 
meg, hogy nem ő, hanem a templom lett „elhagyott” (A próféták élete 12,11–12; 
vö. Lévi testamentuma 10,3; b. Gittin 56b).43

A Zsolt 22,27.30–31 azonban azt is kijelenti, hogy a nemzetek minden 
családja leborul előtte. Így aztán, amint a második zsoltár színeváltozáson 
átalakult értelme teljes kifejezésre kerül, beteljesedik a 22. zsoltár reménye 
és az Iz 56,7 versének látomása az imádság házáról, amely minden népé (Mk 
11,17), nem kisebb, mint egy római százados lesz a frissen újjáalkotott nép 
(ναός ἀχειροποίητος, „nem kézzel épített templom”) pogány zsengéje, aki a 
szegletkő messiási szenvedései láttán megvallja, hogy Jézus és nem a római 
császár az „Isten fia”.44

42 Robert H. Gundry: Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, Eerdmans, Grand Rapids, 
1993, 948–950.

43 David Ulansey: The Heavenly Veil Torn: Mark’s Cosmic Inclusio, JBL 110 (1991/1) 123–125.
44 Vö. Joel Marcus: The Way of the Lord, i. m., 182.
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AZ ANGYALOK NEME

Xeravits Géza
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1. Bevezetés

Mindenkinek, aki látott már templomi angyal-ábrázolást, bizonyosan fel-
tűnt, hogy ezek a „szellemi, test nélküli lények”1 következetesen egyfajta 
sajátos, androgün bemutatást nyernek az oltárok művészeitől.2 E szerény 
tanulmányban annak igyekszem utánajárni, hogy ókori zsidó szövegek va-
jon hogyan vélekednek az angyalok neméről. Elöljáróban álljon itt mindjárt 
két bibliai szöveg, amelyek, láthatóan, azonos véleményt képviselnek.

Az egyik szöveg az Újszövetségből való, Jézus e mondása ún. traditio 
triplex, azaz mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható.

„Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az 
Írásokat, sem Isten hatalmát? Mert amikor majd az emberek feltámadnak a halálból, 
nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a 
mennyekben” (Mk 12:24-25par). 

Jézust ebben a perikópában a feltámadást tagadó szadduceusok próbálják 
meg összezavarni az asszony esetével, aki a földi életben hét fivérnek is fe-
lesége volt – vajon a feltámadás után hogyan működik a levirátus törvénye? 
Jézus az angyalokra hivatkozik válaszában, akiknek az a jellemzőjük, hogy 
nem házasodnak, és nem vesznek feleségeket. Az angyalok eszerint cölibá-

1 KEK, 328.
2 Lásd pl. G. Peers: Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium, Berkeley 2001; R. Giorgi: Angels and 

Demons in Art, Los Angeles 2005.
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tusban élő hímnemű egyedek, a két ige (gameō és gamīzō) használata alapján 
legalábbis erre következtethetünk.3

A másik passzus ószövetségi, az ismert szöveg a Virrasztók hénoki míto-
szának lecsapódása a Genesisben. 

„Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik 
születtek, látták az istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették 
közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az ÚR: Ne 
maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test! Legyen az életkora százhúsz 
esztendő! Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és 
azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is –, óriások éltek a földön. Ők vol-
tak az ősidők nagy hírű vitézei” (Gen 6:1-4). 

E rövidke szakasz az 1Hénok 6-11 történetének összefoglalása, az Isten el-
len lázadó angyalokról, akiknek elcsavarja fejét, és rabul ejti szívét a földi 
leányok szépsége.4 Ha ebből nem lenne egyértelmű a nemük, elnevezésük 
(„istenfiak”, benē hāʾělōhīm) világossá teszi, hogy férfiakról van szó.

Ha a bevezetés elején angyal-ábrázolásokat említettem, a végén is azt fo-
gok, mégpedig a római Via Latina katakomba két Bálám-jelenetét, a Kr. u. 4. 
század közepéről.5 Ezek Bálám és az angyal találkozását jelenítik meg (Num 
22:22-35). Az angyal alakjának dús arcszőrzete nem hagy semmi kétséget 
nemi hovatartozását illetően (1. kép: Via Latina, F terem).

2. Háttér

Az ókori zsidó angyaltan megértéséhez viszonylag messzire, a biblikus Izrael 
kialakulása előttre kell visszamenni az időben. A kánaánita panteonról – 
annak a népességnek a hitvilágáról, amelyből Izrael kiformálódott6 – egy a 
késői bronzkorból (Kr. e. 1500-1200) fennmaradt szövegegyüttes számol be 
legrészletesebben, amit az észak-szíriai partvidéken, az ókori Ugarit romjai 
közt tártak fel, 1928-tól kezdődően.7 Az ugariti szövegek számos istenséget 
és ezek kísérő numinózumait említik, közülük többen (pl. Él, Baal, Asera, 
Anat) az Ószövetségben is előkerülnek. Ezen istenek alapvető jellemzője – 
mint mindenütt az ókori Keleten –, hogy van nemük, rendelkeznek nem-
zőképességgel, és vonatkozó érzelmekkel. A főisten, Él visszatérő jelzője az 

3 J. Marcus: Mark 8-16: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 27A), New Haven 
2009, 833; A. Yarbro Collins: Mark: A Commentary (Hermeneia), Minneapolis 2007, 561.

4 J. Doedens, The Sons of God in Genesis 6:1-4: Analysis and History of Exegesis (OuTS 76), Leiden 2019.
5 Zsengellér J.: Bálám könyve I. A Numeri 22-24 ókori hatástörténete (QTh 3), Budapest 2006, 243-246.
6 Rózsa H.: „Az izraelita honfoglalás kérdése a modern biblikus kutatás tükrében (2. rész)”. Jeromos 

füzetek 22 (1995) 9-20.
7 Lásd Maróth M.: Baal és Anat. Ugariti eposzok, Budapest 1986.

„istenek atyja”, ahogy a panteon tagjaira is úgy utalnak egyes szövegek, mint 
„Él hetven gyermeke”.

Mindezt azért fontos felidézni, mert a kánaánita panteon elemei részei 
a fogság előtti izraelita hitrendszernek.8 Hogy csak közismert példákat em-
lítsek, a 82. zsoltár eleje megidézi a kánaáni istenei kompetenciaharcait, az 
első vers szó szerinti fordítása: „Elohim feláll Él gyülekezetében, az istenek 
között ítéletet mond”. Debóra énekében JHVH viharistenként jelenik meg, 
„Amikor Széírből kijöttél, Uram, amikor Edóm mezején lépdeltél, rengett a 
föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is. Remegtek a hegyek 
az Úr színe előtt, még a Sínai is, Izráel Istenének, az Úrnak színe előtt” (Bír 
5:4-5); míg Habakkuk záró zsoltárában napistenként: „Fensége beborítja az 
eget, dicsősége betölti a földet. Ragyogása olyan, mint a napfény, sugarak 
támadnak kezéből: abban rejlik az ereje” (Hab 3:3-4). A szövegrész folyta-
tása („előtte dögvész jár, lába nyomán láz támad”, 3:5) Baal kísérődémonát 
(raspu, pestis) említi JHVH-val kapcsolatban.9

Ezen a háttéren nem meglepő, hogy magának JHVH-nak is van neme, 
és nem pusztán grammatikai szempontból. Az Ószövetség Istennel kapcso-
latosan dominánsan maszkulin képanyagot használ, mint atya, király, férj, 
vőlegény, a vele kapcsolatos igék következetesen hímnemű alakban állnak. 
Mindemellett azonban az elszánt olvasó elszórtan olyan feminin utalások-
ra is lelhet, amelyek ugyancsak Istenre vonatkoznak. Hogy csak néhányat 
említsek: ilyenek az anya, amelyet Izajás második és harmadik főrésze hasz-
nál előszeretettel (Iz 42:14; 46:3; 66:13), a szülést levezető bábaasszony (Ps 
22:10; 71:6; Iz 66:9), vagy az úrnő (Ps 123:2). A vaskori Izrael Biblián kívüli 

8 P.D. Miller: The Religion of Ancient Israel, Louisville 2000, 1-45; M.S. Smith: The Early History of God: 
Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids 2002, 19-159.

9 Több példával: Karasszon I.: Az óizraeli vallás, Budapest 1994, 9-25.

Bálám és az angyal (Via Latina, F terem)
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szövegei megőrizték azt is, hogy JHVH-nak is volt házastársa. A Kr. e. 9-8. 
század fordulójáról fennmaradt feliratok Kuntillet-Adzsrudban és Hirbet 
el-Qómban egyaránt arról tanúskodnak, hogy ez a személy nem más, mint a 
kánaánita panteonból is ismert istennő, Asera.10 JHVH férfiúi mivolta mel-
lett szól egyetlen fennmaradt – jóllehet vitatott – ókori ábrázolása is. Egy 
Gázában megtalált, a Kr. e. 4. század első felére keltezhető, késő perzsa-
kori drachmáról van szó, melyet a British Museumban őriznek (2. kép).11 
A  pénzérmén egy szárnyas keréken trónoló, kezében (ragadozó) madarat 
tartó alak látható, a fölötte olvasható feliratot a kutatók kétféleképpen értel-
mezik: jhw vagy jhd, azaz, vagy – és ez a valószínűbb – Izrael Istenét (jahó), 
vagy a helyi perzsa tartományt (jehúd) jelöli. Az alak azonosítása független 
a feliratétól, ikonográfiai párhuzamai alapján egyértelmű, hogy istenséget 
ábrázol. JHVH ezen az ábrázoláson ereje teljében levő, középkorú férfiként 
jelenik meg, hegyesre nyírt szakállal, és kidolgozott izomzattal.

Az Isten melletti mennyei lények korai bemutatásában megfigyelhe-
tő egyfajta, a gendert érintő kétértelműség. Két nagy jelentőségű textust 
idéznék fel itt, Izajás és Ezekiel próféták meghívás-elbeszéléseit. Utóbbinál 
sajátos, grammatikai kétértelműségre bukkanhat az olvasó. Ezekiel azt lát-
ja, ahogy megjelenik neki négy élőlény által kísérve Isten trónszekere. Az 
„élőlény” (ḥajjā) a héberben nőnemű szó, viszont a rá utaló tárgyas és bir-
tokos utóragok végig az első fejezetben hol hím-, hol nőnemben állnak.12 
Izajás szeráfjai esetében pedig ikonográfiai kétértelműséggel szembesülünk. 
A hatszárnyú mennyei lények úgy osztották be szárnyaikat a látomás sze-

10 Kőszeghy M.: „Polijahvizmus és Asera-hit Izraelben a Kr.e. 9. században”. Egyháztörténeti szemle 3/2 
(2002) 28-39.

11 Y. Meshorer: Ancient Jewish Coinage. Vol. 1, New York 1982, 21-26.
12 M. Greenberg: Ezekiel 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 22), New York 

1983, 43.

rint, hogy „kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel 
pedig repült” (6:2). A szeráfok takaró szárnyai arcukat, és lábukat rejtik – 
utóbbi eufémisztikusan a genitáliákra utal13 –, azokat a területeket tehát, 
ahol nemüket egészen egyértelműen meg lehetne határozni.

A babilóni fogság Izrael teológiájának fejlődésében alapvető, megkerül-
hetetlen jelentőségű időszak. Egyebek mellett ekkora tisztul le a választott 
nép JHVH-henoteizmusa konkrét monoteizmussá, aminek elvi tisztázásá-
ban a korszak egy névtelen prófétája (Deutero-Izajás, Iz 40-55) oroszlánrészt 
vállalt.14 Azonban JHVH egyedülálló voltának hangsúlyozásával a mennyei 
szféra egyáltalán nem ürül ki. Éppen Deutero-Izajás bevezetése tanúskodik 
arról, hogy mennyire nem: ebben a szakaszban ugyanis Isten és a próféta 
mellett számos mennyei lény is színre lép.15 A prológus mennyei udvartar-
tásának tagjai – a földi udvartartás analógiájára – funkcionálisan hímne-
műek.

3. Az angyalok neme a korai zsidóságban

A perzsa, majd a hellenisztikus korra a bibliai angelológia teljesen kifejlő-
dik. A mennyeket nagyszámú égi lény népesíti be, akik funkcionális struk-
túrákba rendeződnek, amint látható ez pl. már Zakariásnál (3:1-10)16 a korai 
perzsa korban, vagy a késő hellenista időszakban, Dánielnél (8-12).

A korai zsidóság Biblián kívüli irodalma az ószövetséginél sokkal bővebb 
információt szolgáltat az angyalokról (is).17 Először is, az angyalok feladat-
köreit úgy mutatják be e szövegek, mint amiket földi körülmények között 
férfiak töltenek be. Ilyen maszkulin feladatok pl. a pap, a harcos, a hírvi-
vő. Először is, angyalok több helyen feltűnnek papi szerepben; legtisztáb-
ban a holt-tengeri tekercsek között töredékesen megőrzött, a kutatók által 
Szombati égőáldozat dalainak nevezett iratban jelennek meg így.18 E mű nem 
kevesebbet tűz célul maga elé, mint a mennyei szentély angyali liturgiájának 

13 J. Blenkinsopp: Isaiah 1-39: A New Translation with Introduction and Commentary (AB 19), New York 
2000, 223.

14 M.S. Smith: The Origins of Biblical Monotheism: Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, 
Oxford 2001, 179-194.

15 Xeravits G.: „Vigasztaljátok népemet…! Deutero-Izajás Bevezetése (Iz 40,1-11)” In: Minden kegyelem! 
A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése (szerk. Marton J. – Oláh Z.), Budapest – Kolozsvár 2011, 
40-50.

16 L.S. Tiemeyer: Zechariah and His Visions: An Exegetical Study of Zechariah’s Vision Report (LHBOTS 
605), London 2015, 116-146.

17 Xeravits G. et al. (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig, Budapest 2011, 67-177.
18 DJD 11: 173-401, M.J. Davidson: Angels at Qumran: A Comparative Study of 1 Enoch 1-36; 72-108 and 

Sectarian Writings from Qumran (JSPSup 11), Sheffield 1992, 235-254.

Késő perzsa kori drachma (British Museum)
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szövegét közölni. Az egymáshoz képest alá- és fölérendeltségi viszonyban 
álló angyalok papi funkciójának részét képezi az Isten dicsőítése, a tanítás, 
és az áldozatbemutatás is. Továbbá, angyalok harcosként való bemutatása 
már az Ószövetség lapjain megjelenik (pl. Dán 10:13; 2Makk 10:29-30; 11:8-9). 
A qumráni leletek közül ismét csak több olyan szöveget ismerünk, amelyik 
ezt a témát dolgozza ki,19 legrészletesebben az ún. Háborús szabályzat (A fény 
fiainak harca a sötétség fiai ellen, 1QM). Ez a mű a végidőről beszél, és azt a jók 
és gonoszok közötti harc képével mutatja be. Ebben a küzdelemben mind-
két oldalon részt vesznek angyalok is. A mű szerzője hangsúlyozza, hogy 
rájuk tekintettel nem mindegy a földi sereg összetétele: „bárki, aki nem tisz-
ta… a csata napján ne menjen velük a harcba, mert szent angyalok vannak 
hadaik körében” (1QM 7:5-6). Az angyalok hierarchikus rendbe szerveződve 
állnak csatarendbe: „te rendelted régtől a Fény Fejedelmét, hogy segítsen 
minket… és az igazság összes szellemei az ő uralma alá tartoznak” (13:10); 
máshol az angyali seregek fejét Mikáélnek nevezi a szöveg (17:6-8) – a meg-
nevezések egyéb művekben is visszaköszönnek. Harmadrészt, a hírvivői fel-
adatkör, azaz összekötni az isteni világot az emberivel a legsajátabb szerepe 
az angyaloknak. Ezek az „angyalok” sokszor – főleg korai bibliai szövegek-
ben – pusztán az Isten kommunikációjának képszerű bemutatásai, később 
azonban egyre inkább Istentől különálló létezőkké válnak.20 A korai zsidó-
ság irodalma szinte hemzseg az angyali hírnököktől.

A fenti adatokat azonban csak egy fontos megszorítással kell kezelni. 
A  gender-specifikus feladatkör az ókorban sem jelentett mindig kizáróla-
gosságot egyik vagy másik nem számára – elegendő emlékezetünkbe idézni 
azt pl., hogy az ugariti panteon legvérszomjasabb harcosa éppen egy „töré-
keny” asszonyka, Baal neje, a szűzi Anat. Egy nagy jelentőségű korai zsidó 
szöveg, a Kr. e. 2. század közepéről származó Jubileumok könyve egyik rész-
lete azonban minden kétséget eloszlat e téren, és arról tanúskodik, hogy az 
angyalok, bizony, férfiak!21 A körülmetélésről értekezve (Jub 15:23-34) a mű 
szerzője az alábbi, tanulságos gondolatot közli: „Mert mind a jelenlét angya-
lai és mind a megszentelés angyalai teremtésük napjaitól fogva ilyenek, és a 
jelenlét angyalai és a megszentelés angyalai színe előtt szenteli meg (Isten) 
Izraelt, hogy vele és szent angyalaival legyenek” (15:27). Eszerint az angyalok 

19 A.R. Michalak: Angels as Warriors in Late Second Temple Jewish Literature (WUNT 2.330), Tübingen 
2012, 148-191; D.D. Hannah, Michael and Christ: Michael Traditions and Angel Christology in Early 
Christianity (WUNT 2.109), Tübingen 1999, 15-121.

20 C.H. von Heijne: The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis (BZAW 412), Berlin 
2010, 49-120.

21 F. García Martínez: „El prepucio de los ángeles”. Estudios Bíblicos 66 (2008) 285-300.

eleve körülmetélt állapotban teremtettek – rendelkeznek tehát hímnemű 
ivarszervekkel, értelemszerűen: férfiak.

Nagy kérdés azonban, hogy mit kezdenek az angyalok férfiúi mivoltuk-
kal. A bevezetőben idézett két bibliai szöveg az angyali vágyak kezelésének 
két, homlokegyenest ellentétes paradigmáját kínálja olvasóinak: a megtar-
tóztatót és a megélőt. Utóbbi esetben érdekes kérdés, hogy ki kezdi a liai-
sont, az angyalok, vagy a nők? A Genesis egyértelműen az előbbieket hi-
báztatja, azonban Pál apostol egy mondása alapján arra következtethetünk, 
hogy talán a földi hölgyek sem voltak az ügyben makulátlanok („kötelessége 
az asszonynak, hogy a férjétől való függés jelét viselje a fején az angyalok 
miatt”, 1Kor 11:10). A korai zsidóság irodalmában mindkét elképzelés jelen 
van. A mítoszt részletesen a Kr. e. 3. században keletkezett, ún. Virrasztók 
könyve beszéli el (1Hénok 1-36), azon belül is a mű 6-11. fejezetei. A hénoki 
változat az angyalok felelőségét hangsúlyozza, akik átkos esküvéssel szövet-
keznek erre a vétekre.22 

„Történt, midőn az emberek fiai megsokasodtak, hogy gyönyörűségesen szép leánya-
ik születtek. Meglátták őket az angyalok, az ég fiai, és megkívánták őket. Majd így 
beszéltek egymás között: Gyertek, válasszunk magunknak feleséget az emberek leá-
nyai közül, és támasszunk utódokat magunknak. (Erre) így szólt hozzájuk a vezérük, 
Szemjázá: Félek, talán mégsem akarjátok majd véghezvinni e cselekedetet, úgyhogy 
egyedül én fogom e nagy bűn terhét viselni. Erre mindnyájan válaszoltak neki, és ezt 
mondták: Tegyünk esküt mindannyian, és kössük meg magunkat átkokkal, hogy nem 
változtatunk e terven, s hogy elhatározásunkat mindenképpen végrehajtjuk. Ezután 
mind esküt tettek, és átkokkal kötelezték magukat” (6:1-5, ford. Dobos K.). 

Ez az értelmezés sokáig fennmarad, nyomára bukkanhatunk a korai zsidó-
ság korszakának végén is, a Kr. u. 2. század első negyedében, a szír nyelven 
fennmaradt Báruk apokalipszise lapjain. A látnok végigtekint a jelen világ-
korszak történetén, amit a gonoszság és jóság periódusainak váltakozásával 
mutat be. E szakasz elején kerül említésre az angyalok lázadása. „Mert te-
remtésük idején szabadok voltak. De néhányan alászálltak, és asszonyokkal 
vegyültek” (2Bár 56:11-12). Egy jelen formájában korakeresztény, de minden 
bizonnyal zsidó eredetű pszeudepigráf mű, a Tizenkét pátriárka testamentu-
ma némiképp árnyalja ezt a képet, és legalább részben mentesíti a lázadó 
angyalokat. Az irat első könyve, a főképpen a vágyakkal és paráznasággal 
foglalkozó Ruben testamentuma óva inti a nőket a túlzott magamutogatástól. 

22 A.T. Wright: The Origin of Evil Spirits: The Reception of Genesis 6:1-4 in Early Jewish Literature (WUNT 
2.198), Tübingen 2005.
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„Meneküljetek tehát gyermekeim a paráznaság elől, és parancsoljatok rá feleségeitekre, 
meg a leányaitokra, hogy ne cicomázzák fejüket, se külsejüket, hogy megszédítsék az 
elmét, mert minden asszony, aki így ármánykodik, az az örök büntetésre lesz fenntart-
va. Hiszen így bájolták el az őrangyalokat is még a vízözön előtt, minduntalan rajtuk 
járatták szemeiket, egymás iránti vágyban éltek, gondolataikat cselekedeteik követ-
ték, így emberekké lettek, és a férfival való együtthálásban mutatkoztak meg előttük” 
(TRub 5:5-6, ford. Ladocsi G.).

Azt hiszem, az angyaltan e maszkulin orientációja nem pusztán engem zavar, 
hanem mindenkit, aki akár egyszer is „angyalom”-nak nevezte a feleségét. 
Keressük hát tovább a női gendert a transzcendens szférában! Az Ószövetség 
bölcsességirodalma siet segítségünkre e téren, ahol metaforikus nőalakokra 
lelhetünk, a megszemélyesített bölcsesség formájában. A Példabeszédek 
8. vagy Sirák fia 24. fejezetei szép példái ennek. A Példabeszédek könyvé-
ben a Bölcsesség ellentétpárjaként megjelenő Bolond Asszony földi alak, 
de bemutatása befolyásolta bizonyos démonikus nőalakok kidolgozását.23 
A legaprólékosabban felépített ilyen alakra Qumránban lelhetünk, a Gonosz 
nő csábításai című iratban (4Q184). Egy olyan nőt mutat itt be a szerző, aki 
maga a megtestesült gonoszság, és akinek egyetlen vágya letéríteni az igaza-
kat a helyes útról. 

„Szíve csapdát állít, és veséi há[lókat; szemei] gonoszsággal mocskoltak, kezei a ve-
rembe kapaszkodnak; lábai gonoszat tenni indulnak, és bűnös dolgokban járni […] a 
sötétség alapzatai, és a bűn sokasága szárnyain… A város terein fátyolozza magát, és 
a falvak kapuiban megáll, és senki sem áll[ítja le] folytonos ka[cérkodásá]ban. Szemei 
ide-oda pillantanak, és szempilláit csintalanul emeli, hogy nézeges[se az ]igaz em[be]
rt és meglepje, és a hatalmas embert, hogy botlásra késztesse; az igazságost, hogy az 
útról letérítse, és az igazság választottjait a parancsolatok megőrzésétől; és az erős [szí-
vűt] pajzánsággal gyengíti, és a helyesen járót, hogy az előírást áthágja”. 

Hasonló bemutatást nyer később, rabbinikus szövegekben, az Izajás 34:14-
ből ismert Lilit is.24

Ezekben a démonikus nőalakokban nincs sok köszönet. Vajon csak 
őket lehet fellelni a transzcendens lények nagy, maszkulin tengerében? 
Szerencsére nem – a kitartó kutatás más nyomokra is lelhet!

Először is: „a lányok angyalok”. A Csárdáskirálynő ismert dalának 
a Jób testamentuma című, feltehetőleg a Kr. u. első században – még a 

23 S. White Crawford: „Lady Wisdom and Dame Folly at Qumran”. DSD 5 (1998) 355-366; M. Goff: 
„The Personification of Wisdom and Folly as Women in Ancient Judaism”. In: Religion and Female 
Body in Ancient Judaism and Its Environments (szerk. G.G. Xeravits, DCLS 28), Berlin 2015, 128-154.

24 J.M. Blair: De-demonising the Old Testament: An Investigation of Azazel, Lilith, Deber, Qeteb and Reshef in 
the Hebrew Bible (FAT 2.37), Tübingen 2005, 24-30.

Templom lerombolása előtt – keletkezett mű szolgáltat igazságot.25 Ebben 
a pszeudepigráf iratban Jób három lánya angyallá változik. Halála előtt ap-
juk örökségül hagy rájuk egy-egy „sokszínűre fonott zsinórt” – amelyeket 
magától Istentől kapott, és melyek segítségével ő maga is meggyógyult –, 
hogy azokkal övezzék fel magukat. Midőn a lányok felveszik a zsinórokat, 
más szívet nyernek, és az angyalok, arkhónok és kerubok nyelvén kezdenek 
beszélni: a mű szerzője ezzel minden bizonnyal angelifikációjukra utal (TJób 
48-50). Hasonlót olvasunk az ókor egyik szép szerelmes regényében, József és 
Aszeneth történetében. E mű görög nyelven keletkezett, az időszámításunk 
fordulója körüli századokban.26 Az irat 10-18. fejezeteiben Aszenethnek, 
József szerelmesének megtérése történetét közli a szerző. A szépséges leány 
bűnbánó imáját követően angyal jelenik meg neki, aki a mennyei dolgokra 
oktatja. Végül Aszeneth készen áll frigyre lépni Józseffel, és ragyogó díszru-
hába öltözik, és felékesíti magát. Ennek során külseje átalakul, arca és tekin-
tete angelofániáknál megszokottakra emlékeztet: 

„Behajolt Aszeneth a mosdóvízbe és meglátta, hogy olyan volt tekintete, mint a Nap, 
szemei meg, mint a felkelő hajnalcsillag. Orcái, mint a Magasságos mezeje, és az or-
cáin olyan pír, mint egy ember fiának vére, ajka, mint az élet rózsája, mikor kelyhéből 
kibomlik, a fogai, mint a harcra rendelt bajnokok, a haja a fején, mint a szőlő az Isten 
paradicsomában, amikor fürtökben bővelkedik, a nyaka, mint tarka ciprusfa, mellei 
mint a Magasságos Isten hegyei” (18:9). 

Környezetének reakciója ugyancsak angyali jelenéseket idéz: 

„Akkor aztán bejött a nevelője, és jelentette neki hogy minden elkészült, amint meg-
parancsoltad. Amint azonban Aszenethre pillantott, megdöbbent, sokáig nem tudott 
megszólalni, megijedt, leesett Aszeneth lábai elé és az mondta: Mi ez, és ki ez a nagy 
Szépség és Csodálatosság? Nemde a Mennyek Istene választott ki Téged elsőszülött fia 
József menyasszonyának?” (18:11, ford. Bolyki J.).

A József és Aszeneth nem csupán egy angyallá átalakuló földi asszonykát sze-
repeltet, hanem egy igazi, hamisítatlan női angyalt is. Amikor Aszenethet 
oktatja, a mennyei férfiú többek közt az alábbiakat említi: 

„Mert a mennyben lakó Megtérés a Magasságos leánya, aki igen jó és szép, és ő az, aki 
minden órában közbenjár és esedezik a Magasságos Istenhez érted, és minden meg-
térő érdekében a Magasságos nevében, mivelhogy Isten a Megtérés atyja, a Megtérés 
pedig a szüzek felügyelője, és igen szereti őket s minden órában kéri a Magasságost a 
megtérőkért, mert az őt szeretőknek menyegzőt készít a mennyben, s ott szolgálni fog 

25 Adorjáni Z.: Jób testamentuma, Budapest 2011.
26 R.D. Chesnutt: From Death to Life: Conversion in Joseph and Aseneth (JSPSup 16), Sheffield 1995; Bolyki 

J.: József és Aszeneth, Kolozsvár 2005.



nekik örök időkre. Maga a Megtérés pedig igen szép Szűz, tiszta és szent, mindenkor 
mosolyog, méltányos és szelíd, a Magasságos Atya szereti őt, s minden angyal félve 
tiszteli. Én is nagyon szeretem őt, mert ő is a nővérem, és aszerint, ahogyan bennete-
ket, szüzeket szeret, én is szeretlek benneteket” (15:7-8). 

Ez a Megtérés (metānoia) nevű hölgy mennyei lény. A mű szerzője nem 
metaforikus alaknak tartja, ugyanúgy kezeli, mint Aszeneth látogatóját. 
Neméről nem pusztán nevének grammatikai formája nyújt eligazítást, ha-
nem a szöveg kifejezetten a „Magasságos leányának” (thygātēr tou hypsistou) 
mondja.

4. Zárásképpen

A fenti, rövidke áttekintés azt mutatta, hogy a korai zsidó angyaltan alap-
vetően maszkulin dominanciájú. Ebben nincs is semmi meglepő, tekintet-
tel a zsidóság alapvetően pátriárkális szemléletére. Meglepő azonban, hogy 
találunk női angyalt, és angelifikálódó nőalakokat is. Ezzel az angyalvilág 
hasonlóan működik az Istenről való ószövetségi beszédhez – amely kép-
anyagát tekintve szintén alapvetően férfiközpontú, mégis átsejlik rajta a női 
gyengédség.
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A KIRÁLYOK KÖNYVÉNEK ÚJRAÍRÁSAI QUMRÁNBAN

Tamási Balázs
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Judaisztika Tanszék

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy vajon a Királyok könyvé-
nek recepciója milyen módon történt meg a qumráni közösség irodalmá-
ban, továbbá arra, hogy e szentírási könyv i.e. 2-1. századi újraírásainak, 
parafrázisainak – főként az úgynevezett Sámuel-Királyok apokrifon és 
az Elisa-apokrifon szövegek – hátterében milyen korabeli eszmék és szer-
zői indítékok kereshetők. Ehhez a tanulmány első felében rövidebben fo-
gok értekezni a qumráni szentírási könyvekről és a Királyok könyvének 
qumráni kéziratairól, továbbá a szentírási újraírás problematikájáról beszé-
lek, vizsgálódásom második felében pedig a Királyok könyvének qumráni 
újraírásaival, a vonatkozó kéziratok szentírási parafrázisaival foglalkozom 
részletesen. 

 1. A Szentírási háttérről Qumránban 

A tórai és prófétai könyvek Qumránban fennmaradt kéziratai, amelyek egy-
ben a héber Szentírás legkorábbi példányai, nem egyféle, hanem általában 
többféle, általunk későbbről ismert szentírási szövegvariánshoz köthetők. 
Ezek közül az első az ún. maszoréta szöveg, a második a Septuaginta mö-
gött feltételezett korábbi héber szöveg, a továbbiak pedig a szamaritánus 
változat, valamint a Pesitta mögött feltételezett héber szentírási szövegvari-
áns. Qumránban tehát nem véglegesen rögzült szentírási szövegekkel és ká-
nonnal van dolgunk, így óvatosnak kell lennünk akkor, amikor különbséget 
teszünk a szentírási szöveg és annak parafrazeált, vagy újraírt rétege között, 
továbbá abban az esetben, ha a szentírási könyvek konkrét csoportját kí-
vánjuk meghatározni. Ugyanakkor vannak fogódzóink, mint például az, 
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hogy az idő előrehaladtával a proto-maszoréta szentírási kéziratok száma 
növekszik a qumráni könyvtáron belül. Anélkül, hogy a kérdést részletesen 
tárgyalnánk, azt mindenképpen érdemes érinteni, hogy Qumránban mit te-
kinthettek „szentírásinak”. Nos, a főként halachikus kérdésekkel foglalkozó 
és az i.e.1. századra datálható qumráni irat, a 4QMMT - héberül Miqcat 
Maászé ha-Torá, magyarul Néhány megjegyzés a Törvény betartásáról - a 
Tórára, a Prófétákra és a Dávidnak tulajdonított írásokra, valamint egy a 
Jubileumok könyvével azonosítható műre hivatkozik.1 A Próféták és Dávid 
könyvei terminusok alatt feltehetően olyan műveket is érthettek, amelyek 
esetleg a későbbi héber szentírási kánonból kimaradtak. Tudomásunk van 
tehát arról, hogy olyan később kanonikusnak nem tekintett szövegek, mint 
például a Jubileumok-könyve, közel szentírási tekintéllyel rendelkezett 
Qumránban. A qumráni barlangokban fennmaradt egyes szentírási szöve-
gek példányszáma is mérvadó lehet az egyes szövegeknek a kisebb létszámú 
qumráni közösségen és egy nagyobb számú esszénus zsidó vallási irányza-
ton belüli tekintélyével kapcsolatban. Csak viszonyításképpen, a több mint 
220 qumráni szentírási kézirat közül – példányszámuk alapján – az első és 
második helyezést a Zsoltárok könyve (37 kézirat) és a Deuteronomium 
könyve (32 kézirat) kapja.2 Az elegáns hatodik helyen – a későbbi zsidó és 
keresztény kánonok szerint nem-szentírásinak tekintett Jubileumok könyve 
végez.

 2. A Királyok könyvének qumráni kéziratai 

A Királyok könyvének összesen négy kézirata maradt fenn a qumráni bar-
langokban, ezek közül hárommal foglalkozunk részletesebben. A Királyok 
könyvének perzsakori újraírása, a Krónikák könyve pedig csak egy 
példányban, a későbbi maszoréta változattól eltérő szentírási kéziratva-
riánsban ismert Qumránból. A Királyok könyvének kis példányszáma, a 
Krónikák egyetlen kézirata – George Brooke szerint – azzal magyarázható, 
hogy a Makkabeus-felelés után hatalomra kerülő hasmóneusok számára, 
akik egyébként ideológiai ellenfelei voltak a qumrániaknak, ezek a történel-
mi jellegű szövegek fontos forrásul szolgáltak uralkodói legitimitásuk meg-
teremtésében, továbbá a hasmóneusokat propagáló Makkabeus-könyvek 
megírásának mintaszövegei voltak.3

1 XERAVITS 2008: 105-110, 108. 
2 ULRICH 2001: 52-53. 
3 BROOKE 2007: 40, 42. 

A Királyok könyvének elsőként felfedezett, négyes barlangból származó 
kézirata a 4Q54, más néven 4QKings, az i.e. 1. század közepére datálható. 
A kéziratból fennmaradt 15 töredék közül 8 töredéket sikerült azonosítani, 
amelyek az 1Királyok 7. fejezetének 20-21, 25-27, 29-42, 50-51-ik sorait, vala-
mint a 8. fejezet 1-9 és 16-18 sorait tartalmazzák. Az 1Királyok 7. fejezeté-
nek salamoni szentély leírását ecsetelő részei maradtak fenn, amelyben a 
Szentély Hirám által készített bronzoszlopainak, bronzmedencéjének, üst-
lábainak és kisebb eszközeinek leírása szerepel. Az 1Királyok 8. fejezetéből 
a megmaradt töredékeken a frigyláda és a sátorszentély tárgyainak Dávid 
városából Szentélybe történő átviteléről olvashatunk. A kézirat első kiadá-
sából kiderül, hogy a 4QKirályok szövege a maszoréta szöveghagyományt 
követi, abban a Septuaginta szerinti hagyomány nem jelenik meg.4 Az 5. 
barlangból származó 5QKirályok három töredéke a kései 2. századra datál-
ható és annak szövege részben a maszoréta, részben a görög szöveghagyo-
mánynak feleltethető meg. A töredékeken a 1Királyok 1. fejezetének 16-17 és 
27-37 veresei maradtak fenn, amely lényegében a dávidi trónutódlás egyik 
legfontosabb szentírási részletét tartalmazza, jelesül Batseva és Nátán prófé-
ta Dávidnál Salamonért folytatott lobbijának jelenetét, továbbá azt a részt, 
amelyben Cádok főpap és Nátán próféta Salamont királlyá kenik fel. A 6. 
barlangból származó és az időszámítás előtti kései 2. századra datálható 
ún. 6QKirályok töredékei a 4-es és 5-ös barlang kéziratával ellentétben nem 
pergamenen, hanem papiruszon maradtak fenn. A 94 apró töredék közül 
17 db azonosítása sikerült, ezeken egy-két soros részletek maradtak fenn az 
1Királyok 3., 12. és 22. fejezeteiből, valamint sorok szerepelnek a 2Királyok 
5., 6., 7., 8., 9., 10. fejezeteiből. Az egyik töredéken az 1Királyok 3-ból azt a 
részt olvashatjuk, amikor az Örökkévaló Salamonnak álmában ígéretet tesz, 
hogy királyként neki adja a legbölcsebb szívet, a legnagyobb gazdagságot és 
dicsőséget (1Kir. 3:12b-14). A másik töredéken Jeroboám pártütő tette villan 
fel, amikor Bételben két aranyborjút emel Izraelnek, hogy ne Jeruzsálembe 
járjon áldozni a nép. Egy újabb töredéken az Elisá-elbeszélés sunemi asz-
szonyról szóló részlete maradt fenn. Végül egy későbbi töredéken Jehu ki-
rály Baál-papok ellen csellel végrehajtott mészárlásának sorai szerepelnek. 
A 6. barlang töredékei – ahogy azt Jozef Milik a kézirat kiadásakor megje-
gyezte – több esetben a maszoréta szöveg rövidített verzióját tartalmazzák.5    

Összegezve tehát, módszertani óvatosságra int minket az a tény, hogy a 
Királyok könyvének Qumránban fennmaradt szentírási kéziratai és az abból 

4 Lásd: TREBOLLE-BARRERA 2000: 467.
5 TREBOLLE-BARRERA 2000, 467-468.
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készült újraírások, vagy parafrázisok közel egyidősek, s azok egyes darab-
jai a Septuaginta, más töredékei a Textus Masoreticus (a későbbi rabbinikus 
Szentírás) szerinti szövegváltozathoz állnak közelebb. Tekintettel a szöveg-
változatok variabilitására felmerülhet a kérdés, hogy mindig különbséget 
tudunk-e tenni a bázisszöveg és annak újraírásai között?6 A Királyok köny-
vének újraírt és parafrazeált qumráni szövegei ráadásul igen töredékesek, ez 
megnehezíti a szövegek részletes tartalmi, filológiai és műfaji vizsgálatát. 
Emiatt leginkább a mű szóhasználata és értelmezhető részletei alapján a 
megírás, újraírás okaira keressük a választ.

3. A szentírási újraírások fogalmi és műfaji meghatározásáról, 
annak korlátairól

Azóta, hogy 1961-ben Vermes Géza az „újraírt Biblia” fogalmát bevezette 
a tudományos köztudatba,7 számos tartalmilag és műfajilag korábban is-
meretlen qumráni szöveg került kiadásra a qumráni kéziratok hivatalos 
megjelentetésére létrehozott Discoveries in the Judean Desert köteteiben (III–
XL).8 Emellett, a szentírási kánonok kialakulásával kapcsolatos ismereteink 
szintén drámaian megváltoztak az elmúlt ötven év qumráni szövegkiadása-
inak köszönhetően. Mind az „újraírt Biblia, vagy újraírt Szentírás” fogalma, 
mind jelentése folyamatosan módosul, egyesek azt bizonyos határok között 
hasznos műfaji meghatározásnak ítélik,9 a kutatók másik, kisebbik része 
megkérdőjelezi annak létjogosultságát.10 Mégis úgy vélem, Sidney White 
Crawford szavaival élve, hogy „Vermes definíciója kiinduló pontja maradt 
bármilyen a témával kapcsolatos tudományos diszkussziónak”.11 2011-ben, 
az újraírt Biblia fogalmának ötven éves jubileuma alkalmából Budapesten 
rendezett konferencián a tudományos vita középpontjában még mindig e 
fogalom pontosítása, vagy cáfolata állt. A részletesebben vizsgálni kívánt 
Sámuel-Királyok apokrifon, még pontosabban annak Királyok-apokrifon 
részének műfaji meghatározásakor az újraírt Biblia, újraírt szentírási/prófé-
tai szöveg, vagy parabiblikus fogalma felől közelítünk. 

6 Julio Trebolle a Királyok könyvének qumráni kéziratait a szentírási főbb szöveghagyományok, az 
MT és az OG történeti rekonstrukciója szempontjából tartja igazán jelentősnek. Lásd: TREBOLLE 
2010. 19-39, 19-20.   

7 VERMES 1961: 95. 
8 1961-ig lényegében a qumráni első barlangból előkerült kéziratokat (1QIsa, 1QapGen, 1QpHab, 1QS, 

1QM, 1QH) publikálták a Discoveries in the Judea Desert első két kötetében.
9 Lásd: BROOKE 2010: 361-386.
10 Például: BERNSTEIN 2005, CAMPBELL 2005, PETERSEN 2007.
11 CRAWFORD 2008: 3.

A qumráni szövegek műfajával kapcsolatban is bevezetett és tág értelem-
ben használt „parabiblikus” kifejezés több egyúttal pszeudoprofetikus szö-
vegeknek titulált irattal kapcsolatban is használatos, és a kifejezés azok hiva-
talos publikálásakor a kötetcímben szerepel. A terminus, amelyet a DJD ide 
vonatkozó köteteiben12 használtak a kutatók egy úgynevezett „umbrella” 
elnevezés, amely alá sok minden besorolható. A szerkesztők ezzel egy olyan 
meghatározást akartak létrehozni, amely alá elférnek a korábban ismeretlen 
műfajú és tartalmú, gyakran csak töredékes formában fennmaradt szöve-
gek. Ilyen a Sámuel-Királyok apokrifon is, vagy pl. a Jeremiás apokrifon. A 
terminus eredetileg korábbról, 1967-ből Louis Ginsbergtől származik, aki ez 
alatt egy olyan szöveget ért, amely „parafrazeálja és/vagy kiegészíti a kano-
nikus Szentírást”, miközben nem idézi, és nem magyarázza azt.13 Jó néhány 
évvel később Armin Lange és Mittmann-Richert a qumráni iratok műfaji 
meghatározása során a parabiblikus kifejezést így határozza meg: 

„A parabiblikus szövegek szerzői – bibliai szövegekre, vagy témákra támaszkodva –, 
olyan exegézis-technikákat alkalmaznak, amelynek segítségével választ adnak saját ko-
ruk kérdéseire, Isten által Mózesnek, vagy a prófétáknak adott feleletek formájában. 
Interpretációs erőfeszítéseik eredményeit pedig új művek formájában fogalmazzák 
meg. Emiatt, a parabiblikus irodalmat nem indokolt pszeudepigráf jelenségként ér-
telmezni.”14 

Az idézett definíció négy igen fontos szempontot fogalmaz meg számunkra a 
műfajról: a szentírási szöveggel, vagy témákkal való egyértelmű kapcsolatát; 
annak exegetikai jellegét; az aktualizálás igényének szerepét a művek meg-
írásában; és önálló műként való létjogosultságát.15 A próféták könyveire vo-
natkozó szentírás-magyarázatok gazdag kínálatával találkozunk a qumráni 
iratok között. Ide sorolhatjuk az unikális qumráni exegetikai műfajt, a 
qumráni pesereket, amelyeket Jesájához és egyes kisprófétákhoz, továbbá 
eszkhatologikus témák mentén összeválogatott szentírási idézetcsokrokhoz 
készítettek. A már parabiblikus kategória részeként értendő másik prófétai 
exegézis-típusként értelmezhetőek a prófétai könyvek újraírásai, amelyeket 
parabiblikus, pszeudoprofetikus, esetenként apokrifon elnevezésekkel illet-
tek a kéziratokat publikáló tudósok az elmúlt 70 évben. 

Ide indokolt sorolni a korai próféták legterjedelmesebb kéziratát, a 
Sámuel-Királyok apokrifont. Ne feledjük, hogy a Királyok könyve az ókor-
tól mindmáig – a zsidó hagyomány szerint - a neviím risoním részét alkotja. 

12 Lásd: ATTRIDGE 1994, BROSHI 1995, BROOKE 1996 és DIMANT 2001.
13 Lásd: GINSBERG 1967: 574.
14 LANGE–MITTMANN-RICHERT 2002, 117–118.
15 A kérdésről részletesebben lásd: BROOKE 2010: 367-368.
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Ebbe a prófétai újraírásokat tartalmazó csoportba tartozik továbbá az úgy-
nevezett Pszeudo-Ezékiel és Jeremiás apokrifon, továbbá az ún. Pszeudo-
Dániel töredékek. A Sámuel-Királyok apokrifon tehát, komplex és általunk 
kevésbé ismert irodalmi műfajt, exegézis-típust képvisel, elnevezése is emi-
att lehet többféle. Egyszerre illethetjük a tágabban értelmezett parabiblikus 
névvel, továbbá nevezhetjük álláspontom szerint „újraírt szentírási irat-
nak”, vagy sorolhatjuk az „újraírt Próféták” kategóriájába.16 Az utóbbi 
fogalommeghatározás megalkotása George Brooke-ot dicséri.17 Mindegyik 
meghatározás a szöveg egy-egy műfaji aspektusát, illetve a kvázi kánonon 
belüli helyét, ahhoz való viszonyát jellemzi.

Az olyan elnevezés a szöveggel kapcsolatban, mint a pszeudo-prófécia, 
vagy apokrifon azt a retrospektív teológiai és kutatói elképzelést tükrözheti, 
hogy e művek a megtévesztés céljával születtek és korábbi szentírási szöve-
gek és szerzők tekintélyére pályáztak. Hindy Najman szavaival: 

„Ahogy hibás egy szöveget pszeudepigráfnak nevezni, ugyanúgy problematikus, ha 
Második Szentély korabeli szövegeket az »újraírt Biblia« kifejezéssel jellemezünk. 
Amikor ilyen szemléletű kutatók találkoznak olyan bibliai és biblián kívüli szöve-
gekkel, amelyek bibliai narratívák variánsait és kiegészítéseit tartalmazzák, kísértést 
érezhetnek arra a következtetésre, hogy ezek a szövegek a régebbi autentikus bibliai ha-
gyományok helyére pályáznak. Ehelyett, fel kellene tennünk azt a kérdést magunknak, 
hogy vajon e szerzők rendelkeztek a szövegről alkotott mai fogalmakkal?” 18 

Az eddig említett műfaji és elnevezésbeli szempontok miatt a Királyok köny-
vének qumráni újraírására a tanulmány további részében az általam legke-
vésbé problematikusnak vélt Királyok-apokrifon elnevezést használom.   

4. Qumráni újraírások és parafrázisok  
a Királyok könyve alapján

A Királyok könyvének qumráni recepciótörténete szempontjából ed-
dig röviden tisztáztuk a szentírási könyvek és a kvázi kánon kérdéskörét 
Qumránban, továbbá áttekintettük a Királyok könyvének qumráni szentírá-
si kéziratait, valamint a parabiblikus szövegek, szentírási újraírások műfaji 
meghatározásának nehézségeit tárgyaltuk. Most a Királyok újraírásaiként 
aposztrofálható kéziratok bemutatása következik, jelzeteik szerint a 4Q382-
es, a 4Q481a qumráni iratokról van szó, de nagyon röviden említést teszünk 
a Sámuel újraírásokat tartalmazó 4Q160-as és iratról is. 

16 Lásd: BROOKE 2000c: 278-285; DIMANT 2001; LANGE és MITTMAN-RICHERT 2002: 117-118. 
17 BROOKE 2000c: 271-301; BROOKE 2000a, BROOKE 2000b
18 NAJMAN 2003: 7.

A 4Q382-es qumráni iratot para-Kings (Királyok-parafrázis) néven Shaul 
Olyan publikálta 1994-ben a Discoveries in the Judean Desert XIII-ik köteté-
ben.19 Korábban John Strugnell próbálkozott meg a részleges publikációval, 
amelyben a Tehillot ha-Avot (Atyák imái) elnevezést adta a műnek,20 csak ezt 
követően születtek meg a mű olyan elnevezései, mint a Királyok-apokrifon, 
vagy Élijáhu-apokrifon. A Sámuel-Királyok apokrifon elnevezést leginkább 
Elisha Qimronnak köszönhetjük.21 Qimron a Sámuel és Királyok könyvén 
alapuló apokrifonok egy-egy kéziratában (4Q160 és 4Q382) felfedezett cse-
kélyke szövegbéli átfedés alapján egy közös műről beszél.

E hipotézissel kapcsolatban számos aggály merülhet fel bennünk, ha a 
téma szerteágazó volta miatt egyebet nem említünk, mint hogy a két töre-
dék kora jelentősen eltér, a kifejezésbéli átfedések száma (8 kifejezés) szá-
zalékosan rendkívül alacsony. Hasonló jelenségként vetődtek fel egy másik 
qumráni szövegrekonstrukció nehézségei, amikor Monica Brady a qumráni 
Jeremiás-Ezékiel apokrifon mű létezésének hipotézisét dolgozta ki a 2000-
es években.22  Nem tagadható, hogy a két újraírt és parafrazeált prófétai 
szöveg számos ponton osztozik a kései második szentély korabeli prófétai 
exegézis eszmeiségében, és prófétaalakjaik, a nekik tulajdonított „próféci-
ák” ennek mentén össze-össze mosódnak, mégsem igazolható a két szöveg 
kéziratainak összetartozása paleográfiai bizonyítékok híján, csak tematikus 
és lexikális alapon. Komoly probléma még az általunk vizsgált művekkel, a 
Sámuel-apokrifonnal és a Királyok-apokrifonnal kapcsolatban, hogy rend-
kívüli töredékességük miatt egyik szöveg rekonstrukciója sem lehetséges 
bizonyosan. Helyesebbnek tartom éppen emiatt a kézirattani szempontból 
összetartozó és emiatt egy műnek megalapozottabban feltételezhető 4Q382-
es kézirattöredékek mögött álló egyetlen műről, a Királyok-apokrifonról 
beszélni. Az e műre irányuló soron következő szövegelemzésben az Ariel 
Feldman által – egyébként – Sámuel-Királyok aprokrifonként publikált leg-
frissebb szövegkiadást veszem alapul.23 

Az ún. Királyok-apokrifon, kevésbé prózai nevén 4Q382-es töredék, 
összesen 152 darab paleográfiai alapon összetartozó papirusztöredékből áll. 
Ezek közül 10 töredéken olvashatók az Élijáhu-Elisá narratíva – ismertebb 
nevén az Illés-Elizeus-elbeszélés – szentírási epizódjainak kivonatolt és 

19 OLYAN 1994: 363-416. 
20 TOV 2002: 63. (Lásd: FELDMAN 2015: 55.) 
21 FELDMAN 2015: 56, 233 n. 
22 Lásd: BRADY 2005; az elmélethez lásd: Monica Brady: Prophetic Traditions at Qumran : A Study 

of 4Q383-391. Ph. D. Dissertation. Notre Dam: University of Notre Dame, 2000. 
23 FELDMAN 2015: 54-144. 
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parafrazeált részletei.24 A mű további 6 töredékén deuteronomiumi és pró-
fétai hangvételű beszédek hiányos sorai szerepelnek,25 újabb 13 töredéken 
főként költői, liturgikus szövegek, imák és deuteronomiumi stílusú szöve-
gek ismeretlen szerzőségű szövegfoszlányai maradtak fenn.26  Ez alól kivé-
telt képez a 46-os töredék (4-5), amely egy Hizkijáhu (Ezékiás) királynak 
tulajdonított imaszöveg. Végül a mű végén egy eszkatologikus hangvételű 
töredék is felfedezhető. Jelen tanulmány terjedelmi korlátjai miatt csak rövi-
den pillanthatunk bele e töredékek tartalmi és filológiai hétterébe. 

A 4Q382-ben az 1. és 3. töredékek szövege az 1Kir 18-19-en alapszik és azok 
Ovádjá és Élijáhu találkozásának történetét parafrazeálják. A szentírási el-
beszélés szerint Ovádjá elrejt 50 prófétát, a töredéken a szentírási részlethez 
képest Áháb mellett Izebel neve is szerepel az „Ovádjá félelme” kifejezés 
kapcsán. A hiányos kézirattöredéken szereplő további szavak az 1Kir 20.2, 13, 
21.1 szentírási sorokkal mutatnak párhuzamot, ugyanakkor szentírási újra-
írásként való értelmezésük problematikus. A 9. töredékben Élijáhu és Elisá 
próféta elbeszélése szerepel, amely a 2Kir 2:3-4-en alapszik és szintén rend-
kívül töredékes. Az IMIT-féle fordítás tolmácsolásában így hangzik a szent-
írási részlet: „És kimentek a prófétafiak, kik Bét-Élben voltak, Elisához és 
szóltak hozzá: Tudod-e, hogy ma el akarja venni az Örökkévaló a te uradat 
fejedről? Mondta: Én is tudom, hallgassatok! És mondta neki Élijáhú: Elísá, 
maradj csak itt, mert az Örökkévaló Jerikóba küldött engem. Mondta: Él az 
Örökkévaló és lelked életére nem hagylak el. Oda mentek tehát Jeríchóba.”.27 
A 4Q382 9 hiányos sorai így hangzanak: 1/[f]öld[...] 2/[... ] a törvényhozó, 
hogy[... ] 3/ [...] és Hobab és Mattanja szolgáltak 4/ [földre borulta]k és szol-
gáltak az égi seregeknek[...] 5/ [vajon tu]dod-e, hogy ma az Úr elveszi a [...]
t 6/ Élijáhu így szólt Elísához: ‚Maradj itt!’] 219 7/ [és lel]kedre, nem hagylak 
el téged[...] 8/ [a próféta-fiak, a]kik Jerikóban voltak, 9/ [...] a ti nyelvetek 
[...] 10/ [...] mindenki, aki leszáll él[ve a Seolba].28 Az 5. és 9. töredék olyan 
bétéli prófétafiak neveit tartalmazzák, amelyek mind a MT, mind a LXX és 
más ókori szentírásfordításokból hiányoznak. A második szentély korabeli 
és későbbi zsidó szerzők intenzív érdeklődést mutattak Élijáhu próféta el-
ragadtatásának története iránt, ez jelenik meg az apokrifonban is, amikor a 
9-es töredék 10-es sorában egy csendes helyre száll alá Élijáhu. 

24 Lásd: FELDMAN 2015: 54. (frgs. 1+3, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 30, 47)
25 frgs. 12, 13, 15 1-4, 23, 44, 131; lásd: FELDMAN 2015: 70-75, 93, 126.  
26 frgs. 7, 16, 25, 37, 40, 47, 49, 50, 104 ii, 111, 114, 115, 127; lásd: FELDMAN 2015: 62, 75, 79, 90, 96, 98, 100, 

108, 117, 119, 120, 124. 
27 SZENTÍRÁS 1900: 290. 
28 FELDMAN 2015: 64-65., FRÖHLICH 2000: 219. 

A 11. és 15. fragmentum érdekessége, hogy amint máshol, úgy itt is a 
LXX-hoz hasonló olvasat és szóhasználat jelenik meg, a tetragrammaton 
helyett többször a másik istennév, az Elohím szerepel. A további töredékek-
ben könyörgések, bűnbánat, az újasszír vagy újbabiloni invázióra utaló so-
rok és a megmenekülők, a dicsőség koronája, Izrael kifejezések szerepelnek. 
A 31. töredék egy fontos eszkatológikus szövegrész, amelyben a következő 
sorok szereplenek: „hogy azokat a föld minden népének kezébe szolgáltas-
sa” (2. sor), „...végül egy csodatevő fog támadni Izraelben…” (3. sor), „a világ 
mind a négy égtája felé ők fognak lakozni” (4. sor), és a prófétákra történő 
utalás szerepel (5. sor).29 Ez a szövegrész minden valószínűség szerint Jákob 
törzseinek összegyűjtésére, egy messiási korra, Élijáhu eljövetelére utalhat. 

A 46. töredék fordítása ekképp szól: „megengedted számomra, hogy visz-
szanyerjem erőm... a Te népedtől... egy ima és könyörgés szavai …Jehezkija30 
Júda királya”. Ez a részlet a 2Királyok 20:2-ben és a Jesájá (Izajás) 38:2-ben 
található motívumra utal, amelyben Hizkijáhu, azaz Ezékiás király saját 
gyógyulásáért elmondott könyörgése és annak égi meghallgatása szerepel. 
A qumráni szövegben feltételezhetően egy a király által népéért elmondott 
imára utalnak. 

Ezzel szemben a 49. töredéken a következő negatív hangvételű kifejezé-
sek szerepelnek: vétek, bűn, senkinek nincs belátása, ítélet, szégyen, dics-
telenség, …és nem fogok könyörögni értetek. Majd számos olvashatatlan 
töredék után felüdülést jelent a 104-ik töredék, amely 8-9 kifejezés erejéig 
egybeesik a 4Q160-as töredék kéziratával, amely úgy is ismert, mint Sámuel-
látomása.31 Többek között emiatt gondolja, Qimron, és bizonyos fenntartá-
sokkal Feldman, hogy egy Sámuel-Királyok apokrifonról lehet szó. A 104. 
töredék deuteronomiumi hangvétele egyébként az egész második szentély 
korabeli zsidó irodalomra jellemző. Izrael távoli és közelebbi múltjának 
alakjai a második szentély korabeli irodalomban mózesivé válnak, az újraírt 
próféciák – mint például a Jubileumok könyve, vagy a qumráni Templom-
tekercs - a mózesi diskurzus szellemében deuteronomiumi motívumokkal 
telnek meg, ahogy Hindy Najman megírta Seconding Sinai című – számomra 
mindenképpen - korszakalkotó könyvében.32 Ennek megfelelően a szóban 
forgó Királyok-apokrifon 104-es töredékének témái ennek jegyében a követ-
kezők: örök szövetség, Izrael bűnei, a megbocsátás, atya és fia, mint Isten 

29 FELDMAN 2015: 84. alapján a szerző fordítása. 
30 Közkeletűbb nevein: Hizkijáhu, vagy Ezékiás 
31 Lásd: FRÖHLICH 2000: 217. 
32 Lásd: NAJMAN 2003: 16-69.
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és Izrael. Ennek érzékeltetésére Fröhlich Ida fordításában idézzük meg a 
töredék vonatkozó sorait:33 

1/ [...]a Te szavaidból, és szilárdan megtartani a Te szövetségedet, és hogy szíveik le-
gyenek [...] és megszentelni azt 2/ [...] kezek, hogy a Tieid legyenek. Te pedig az övék, 
és megszenteld, [...] 3/ [...]mivel Te teszed őket örökösökké, és gazdájuk vagy, és atya 
vagy számukra, és nem [...] 4/ [...] hagytad őket királyaik kezére, és botlásra készteted 
(majd) a népek [...] 5/ [...] nem [...] 6/ [üres] 7/ [...] életed. Hát nem adtad-e nekik, 
Mózes által, [a Tórát?] 8/ [...] a Te ítéleted; és néped bűne a magasság[okig] ér már 9/ 
[... ] türelmed és minden [... ] sokasága ..

Ezt a részt követi a már korábban említett eszkatológikus hangvételű töre-
dékcsoport főként a 111. töredéktől, ahonnan szinte olvashatatlan, vagy nehe-
zen értelmezhető apró töredékek következnek. Összefoglalva az eddigieket, 
a Királyok-apokrifon szövegének 11-15. töredékeitől kezdve - az Élijáhu-Elisá 
ciklus szentírási eseményeinek végéhez közeledve - jelentős szövegbéli ki-
egészítéseknek, újraírásnak lehetünk tanúi. A 31. töredék egy világosan 
messiási időket megidéző eszkhatologikus részt tartalmaz,34 a 46-ik töredék 
Hizkijáhu népéért mondott imádságával válik hellenisztikus olvasó számára 
aktuálissá, a 104-es számú töredék deuteronomiumi stílusban megfogalma-
zott üzenete pedig a meghosszabbodott fogság gondolatának és a véget érő 
üldöztetés, bűnhődés közeledtének adja meg a kontextust. 

Mégis az eddig leírtak alapján mit mondhatunk a 4Q382-es qumráni irat, 
az úgynevezett Királyok-apokrifon újraírási technikájáról?  Az Élijáhu-Elisá 
– azaz Illés-Elizeus – elbeszélés újraírásai maradtak fenn a legépebb álla-
potban, ahogy az az előzőekben bemutatásra került. A kéziratok többszörös 
részletes vizsgálatával arra a következtetésre juthatunk, hogy az újraírások 
során hol kisebb mértékű, kifejezésbéli, vagy félsornyi módosítások és betol-
dások találhatók, hol nagyobb jelentőségű, szövegbéli változtatások, isme-
retlen és új szövegek betoldása figyelhető meg a szentírási szöveghez képest. 

A szentírási történet sorrendjét alapul véve, az Elisá-elbeszélés egy további 
qumráni parafrázisa, a 4Q481a kívánkozik ide, amelyet Elisá-apokrifonnak 
is neveznek.35 A kézirat három töredékén az Élijáhu elragadása utáni, fő-
ként a 2Kir 2:14a-tól következő szentírási rész parafrazeált sorai olvashatók 
hiányos formában. Rögtön az első töredéken az egyetlen olvasható félsor 
szerint Elisá rá akart ütni a vízre Élijáhu köntösével (twkhl wl vqbyw),36 de 

33 FELDMAN 2018: 108-109; FRÖHLICH 2000: 220. 
34 FELDMAN 2015: 84. 
35 A héber töredékek kiadása: TREBOLLE – BARRERA 1996: 305-309; a töredékek új rekonstrukciójá-

hoz lásd: FELDMAN 2015: 151-155; a magyar fordításhoz lásd: FRÖHLICH 2000: 220-221. 
36 FELDMAN 2015: 152. 

feltehetőn nem tette meg, – itt a sor töredékes és nem olvasható tovább. 
A  Szentírás ennél direktebb, egyértelműbb cselekvésről beszél: „Vette 
Élijáhu köpenyét, mely leesett róla, ráütött a vízre és mondta”37 (!yht 
hw wyl[m hlpnrv hl trt jw). Lehetséges, hogy a vízre való két-
szeri ráütés szentírási „ellentmondására” akar ezúton magyarázatot adni a 
későbbi szerző. A legnagyobb, második töredék csak a 2Kir. 2:14-18 elbeszé-
lése segítségével rekonstruálható. A szentírási részből tudjuk, hogy Elisának 
az újabb ráütésre sikerült szétválasztani a folyót és száraz lábbal átkelni, en-
nek során a túlparti próféta-fiak pedig bizonyságot nyerve mondják, hogy 
„Rajta nyugszik Elijáhu szelleme Elisán…”,38 majd leborultak Elisá előtt és 
azzal a kívánsággal állnak elő, hogy Élijáhu keresésére indulhassanak. Ami a 
qumráni szövegtöredék hiányzó részének kitöltésekor feltűnik, hogy a beil-
lesztett szentírási sorok mellett további helyek maradnak, a szentírási para-
frázis, az újraírás sorai itt szerepelhettek. A harmadik töredékében (3. sor), 
Élijáhu távozásának pillanatait követően, amely a szentírási események sor-
rendjét tekintve az 1. és 2. töredék elbeszéléseihez képest korábbi történé-
sekhez kapcsolódik, Elisá gyászénekben könyörög (rmyw hnyqb),39 - ez ismét 
csak újdonságnak számít a szentírási háttérszöveghez képest. Ugyanitt, a 4. 
sorban, Elisá „atya és mester” (@wdw b) neveken szólítgatja Élijáhu prófétát 
a 2Kir. 2:12-ből ismert „atyám, atyám”40 (yb yb) megszólítás helyett. 

A Királyok-apokrifon és Elisá-apokrifon szerzője/szerzői által alkalma-
zott könyörgések, imaszerű betoldások a királyok speciális kultusz-felada-
tának második szentély korabeli gondolatával magyarázhatók,41 továbbá 
annak jelensége általánosságban az imák tekintélyének korai zsidó iroda-
lomban való növekedésével függ össze. Dávid király liturgikus szerepére kell 
itt hivatkoznunk, akinek a qumráni apokrif-zsoltár (11QPs) szerzője 3,600 
zsoltárt és 450 dalt tulajdonít. A Strugnell által a 4Q382-re vonatkozó kutatás 
kezdetén adott elnevezése, a „Tehillot ha-avot” (Atyák imái) jól megragadja 
a szöveg egyik nagyon fontos karakterét és eszmei hátterét: Izrael fogság 
előtti történetének király-alakjai könyörögnek, imákat mondanak, miköz-
ben a szövegnek eszkhatologikus és aktualizált, második szentély korabe-
li jelentése van. Csak utalunk rá, hogy Elisá kultikus hagyományát (2Kir. 
5:26-27) aktualizálja tovább Qumránban a Damaszkuszi irat (CD viii, 20-

37 SZENTÍRÁS 1900: 291. 
38 U.o. 
39 FELDMAN 2015: 154. 
40 „És Elisá látja és így kiált föl: Atyám, atyám, Izraél szekerei és lovasai!...” (SZENTÍRÁS 1900: 291.)
41 Lásd még: 99-109 (h[`t–d[`t) ,byy hdwhy rbdm twlygmb !yrqjm; twlygm twlygmm, … hmwl[ hlypt: 

lyr, @mdlp 
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21.), amikor az elpártolók büntetéséről szóló tanítást summázza: „ez az ige, 
amelyet Jeremiás mondott Báruk ben Nérijának és Elisá Géházinak”.42 

Az igaz királyok és tehillot/imák (vagy dicsőítések) közti eszmei 
kapcsolat gondolatmenetébe illeszthető a qumráni Menasse-imája (4Q381), 
amely a 2Krón. 33:11–20-szal összhangban a Királyok könyvéhez képest egy 
kevésbé negatív, inkább megtérő és jóútra térő Menasse alakját feltételezi. 
A Királyok-apokrifon Élijáhu-Elisá elbeszélései leginkább keretként szol-
gálhattak a szerző második szentély korabeli tanításának, feltehetően az 
Élijáhu és Elisá nevében írt eszkhatologikus tanításnak, és Izrael uralkodó-
inak – Dávidtól Menasséig – tulajdonított imák és a könyörgések pozitív 
példaként való állításának. 

Konklúzió 

A Királyok-apokrifonban a szentírási bázisszöveg szisztematikus újraírásait 
a szöveg töredékessége miatt részben, illetve korlátozottan tanulmányoz-
hattuk, mégis a megvizsgált pár szavas, vagy néhány soros parafrázisok 
alapján, továbbá az eszkhatologikus, deuteronomisztikus tartalmú szö-
vegbetoldásokból kirajzolódott számunkra az újraírás jellege és eszmei cél-
zata. Újra feltehetjük vizsgálódásunk végén a kérdést, mégis mi lehetett a 
Királyok könyve újraírásainak a célja? A válasz kapcsán érdekes megfigyelni, 
hogy a qumráni prófétai exegézisben, amelybe egyértelműen beleértjük a 
Királyokra vonatkozó ilyen irodalmi tevékenységet, peserek (azaz sziszte-
matikus magyarázatok) csak Jesajához és a kisprófétákhoz készültek, ezzel 
szemben a babiloni fogsághoz köthető prófétákat, azaz Jeremiást, Ezékielt 
és Dánielt a szentírási újraírások műfaja jellemzi. Ez utóbbi állítás igaz a 
korai próféták közül Sámuel könyvére és a Királyok könyvére. A tanulmány-
ban vizsgált prófétai újraírások alapján tehát világossá vált, hogy a qumráni 
közösség szerzőit, eszmevilágának formálóit nem maga a történelem, vagy 
Izrael királyságának története érdekli, hanem saját eszkatológikusnak vélt 
korszakuk perspektívájából – speciális exegetikai műfajok formájában - ak-
tualizálnak és láttatnak minden eseményt. Ennek jegyében a korai prófé-
ták közül, Sámuelhez és a Királyok korai prófétai hagyományához is ilyen 
célzattal és módon közelítenek. A parafrázisok, az újraírások szerzői az ál-
talunk vizsgált qumráni töredékekben a királyokra és korai prófétai szerep-
lőkre oly módon fókuszálnak, hogy azokat a korabeli olvasó számára aktua-
lizált tanítással ruházzák fel. E tanítás esszenciája – az apróbb parafrázisok, 

42 FRÖHLICH 2000: 58. 

aggadikus, vagy midrás-jellegű kiegészítéseken túl – az eszkhatologia erősö-
dő eszméje és az ima növekvő szerepe az i.e. 2-1. századi vallási kultuszban. 
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Ebben a könyvben a szerző megvizsgálja, 

hogy a ma héber Biblia néven ismert írás-

gyűjtemény mikor, hogyan és miért formáló-

dott. A szerző meggyőződése, hogy a kánon 

területén végzett kutatások és vizsgáló-

dások nemcsak „új anyagokkal” mennek 

előbbre, hanem „régi szövegek” figyelmes, 

újbóli tanulmányozásával is. Ehhez az is 

szükséges, hogy túllépjünk az olyan határo-

kon, amelyeket a „bibliai”, „apokrif”, „apo-

kaliptikus”, „zsidó-hellenisztikus” fogalma-

inkkal húzunk meg. Ezért a két legkorábbi 

bizonyságot, Ezdrás negyedik és Josephus 

Flavius Apión ellen című könyvét vizsgálva 

amellett érvel, hogy a szent iratok össze-

gyűjtésének legfontosabb oka az első század 

végén az átöröklött hagyományt megvédé-

sének szükségessége volt. A zsidók ezzel a 

döntéssel nemcsak idealizálták a múltat és 

szembenéztek azzal, hogy az Izraelnek szó-

ló kinyilatkoztatás megszűnt, hanem egy-

ben magukat is meghatározták: szembehe-

lyezkedtek ugyanis azokkal, akik a 24 szent 

könyvnél többet fogadtak el.

A könyv a szerző doktori értekezésének 

fordítása, amelyet a római Pápa Biblikus 

Intézetben védett meg. Jó szívvel ajánljuk 

tanulmányozását.

Jack R. Lundbom – Craig A. Evans – 

Bradford A. Anderson (eds.): The Book 

of Jeremiah. Composition, Reception, and 

Interpretation, Brill, Leiden – Boston, 2018, 

pp. xix + 545. (Supplements to Vetus Testa-

mentum 178) ISBN 978-90-04-37326-6 (ke-

ménykötésű könyv), ISBN 978-90-04-37327-

3 (e-book).

A kutatás területéről a legkiválóbb ku-

tatók tollából találunk tanulmányokat a 

kötetben, amely Jeremiás könyvének kom-

pozíciójával, recepciójával és értelmezésével 

foglalkozik. A könyv széleskörű anyagkeze-

lése bámulatos. A kötet 24 tanulmányból 

áll. Az első rész általánosabb jellegű tanul-

mányokat tartalmaz: elhelyezi a könyvet az 

ókori világ írnoki, írástudói kultúrájában, 

rámutat a könyv Tórával és a Prófétai gyűj-
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I. rész: Ábrahám családja az Ószövet-

ségben: Konrad Schmid (Remembering 

and Reconstructing Abraham: Abraham’s 

Family and the Literary History of the 

Pentateuch), Antti Laato (The Abraham 

Story in Genesis and the Reigns of David 

and Solomon), Magnar Kartveit (Ab-

raham and Joseph in Samaritan Tradition), 

Lotta Valve (The »Wooing of Rebekah« 

and the Methodological Rift between 

Tradition History and Reception History).

II. rész: Ábrahám családja az ókori zsi-

dó irodalomban: Jacques T.A.G.M. van 

Ruiten (Abraham’s Family in the Book of 

Jubilees), Aliyah El Mansy (»He is perfect, 

he is a true man!« (Jub. 27:17): Constructions 

of Masculinities in Abraham’s Family), 

Jesper Høgenhaven (Abraham and his 

Family in Qumran Biblical Exegesis), Mic-

hael Becker (Abraham and the Sacrifice of 

Isaac in Early Jewish and Christian Exegesis: 

Conceptual Patterns in Development), 

Christian Noack (Abraham’s Family in 

Philo).

III. rész: Ábrahám családja az Újszö-

vetségben: Lukas Bormann (Abraham 

as »Forefather« and his Family in Paul), 

Angela Standhartinger (Member of 

Abraham’s Family? Hagar’s Gender, Status, 

Ethnos, and Religion in Early Jewish and 

Christian Texts), Christfried Böttrich 

(Abraham and his Children in Luke-Acts), 

Guido Baltes (The Prodigal Son and his 

Angry Brother: Jacob and Esau in a Parable 

of Jesus?), J. Cornelis de Vos (Abraham’s 

Family in the Epistle to the Hebrews), 

Eva-Maria Kreitschmann (Abraham’s 

Family Network in the New Testament 

Writings).

IV. rész: Ábrahám családja a korai ke-

resztény irodalomban: Martin Meiser 

(Abraham and His Family in Ancient Greek 

and Latin Patristic Exegesis), Anni Maria 

Laato (Divided by a Common Ground: 

The Prophecy of Jacob and Esau [Gen 25: 

19–26] in Patristic Texts up to Augustine 

with respect to Modern Inter-Faith 

Dialogue), Michaela Durst (Abraham 

and Hellenismos in Julian the Apostate’s 

Contra Galilaeos: Challenging Christian 

Knowledge about the Divine).

V. rész: Ábrahám családja a zsidó 

exegzisben és az iszlámmal való kapcsolat: 

Reuven Firestone (Hagar and Ishmael in 

Literature and Tradition as a foreshadow 

of their Islamic Personas), Mariano 

Gomez Aranda (The Conflict between Ja-

cob and Esau in Medieval Jewish Exegesis: 

Reinterpreting Narratives), Bärbel 

Beinhauer-Köhler (Maqām Ibrāhīm and 

the Sacred Landscape of Mecca According 

to Ibn Jubayr), Catalin-Stefan Popa 

(Syrians and the Appeal to Abraham in the 

Early Islamic Times).

2. Korai zsidó irodalom

Ruth A. Clements – Menahem Kister – Mic-

hael Segal (eds.): The Religious Worldviews 

Reflected in the Dead Sea Scrolls. Proceedings 

of the Fourteenth International Symposium of 

the Orion Center for the Study of the Dead Sea 

Scrolls and Associated Literature, 28–30 May, 

2013, Brill, Leiden – Boston, 2018, pp. xiv 

+ 308. (Studies on the Texts of the Desert 

of Judah 127) ISBN 978-90-04-38422-4 (ke-

ménykötésű könyv), ISBN 978-90-04-38423-

1 (e-book). 

 

teménnyel való kapcsolatára. A második 

részben egyes szakaszok vagy szövegegy-

ségek értelmezésével találkozunk. A har-

madik rész a recepció- és a hatástörténettel 

foglalkozik a zsidó és a keresztény világban. 

Míg az utolsó részben a könyv teológiai 

szempontjai kerülnek elő.

A következő szerzők tollából olvashat-

juk a tanulmányokat: Mark Leuchter 

(The Pen of Scribes: Writing, Textuality, 

and the Book of Jeremiah), Marvin A. 

Sweeney (Jeremiah Among the Prophets), 

Georg Fischer (Jeremiah – “The Prophet 

like Moses”?), Jeffrey R. Zorn (Jeremiah 

at Mizpah of Benjamin [Tell en-Naṣbeh]: 

The Archaeological Setting), Bob Becking 

(Messianic Expectations in the Book of 

Jeremiah? The Productive Memory of Da-

vid), Samuel E. Balentine (Sagacious 

Divine Judgment: Jeremiah’s Use of Proverbs 

to Construct an Ethos and Ethics of Divine 

Epistemology), Catherine Sze Wing So 

(Structure in the Confessions of Jeremiah), 

Magnar Kartveit (Reconsidering the 

“New Covenant” in Jeremiah 31:31–34), 

Amanda R. Morrow – John F. Quant 

(Yet Another New Covenant: Jeremiah’s 

Use of Deuteronomy and שוב שבות/שבית 
in the Book of Consolation), Herbert B. 

Huffmon (The Rechabites in the Book 

of Jeremiah and Their Historical Roots 

in Israel), Jack R. Lundbom (Language 

and Rhetoric in Jeremiah’s Foreign Nation 

Oracles), Paul R. Raabe (What is Israel’s 

God Up To among the Nations? Jeremiah 46, 

48, and 49), Andrew G. Shead (The Text 

of Jeremiah [MT and LXX]), Armin Lange 

(Texts of Jeremiah in the Qumran Library), 

Craig A. Evans (Jeremiah in Jesus and 

the New Testament), Robert Hayward 

(Jeremiah in Targum), Gillian Greenberg 

(Jeremiah in the Peshitta), Sean A. Adams 

(Jeremiah in the Old Testament Apocrypha 

and Pseudepigrapha), Michael Avioz 

(Jeremiah and His Book in Josephus’s 

Writings), David L. Everson (Jeremiah in 

the Latin), Joy A. Schroeder (Medieval 

Christian Interpretation of the Book of 

Jeremiah), Jack R. Lundbom (Jeremiah 

as Mediator of the Covenant), Terence 

E. Fretheim (Jeremiah’s God Has a Past, 

a Present, and a Future), David J. Reimer 

(God and Place in Jeremiah).

Lukas Bormann (ed.): Abraham’s Family. 

ANetwork of Meaning in Judaism, Christianity, 

and Islam, Mohr Siebeck, Tübingen, 

2018, pp. ix + 498. (Wissenschaftliche 

Untersuchungen zum Neuen Testament 

415) ISBN 978-3-16-156302-7

A Ter 12–50 fejezeteiben a későb-

bi Izrael népe még csak egy nemzet-

té formálódó család. Ezért van, hogy a 

pátrárka-történténeteket sokszor családtör-

téneteknek nevezik. A gazdag tanulmány-

kötet évszázados tudományos utat jár be, 

hiszen „Ábrahám családja” több vallási és 

etnikai csoportot érintett. Ábrahám családja 

egyben egy olyan hálózat is, amely egyesít 

különféle, egymással szembenálló, rivalizáló 

testvér-vallási mozgalmakat, csoportokat.

Az 5 részre osztott kötet tanulmányai az 

Ószövetségtől kezdve az ókori zsidó iro-

dalmon és az Újszövetségen át a korai ke-

resztény irodalomig, valamint a zsidó írás-

magyarázatig és iszlámig átfogják a témát. 

A  következő szerzők tanulmányait olvas-

hatjuk:
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judaizmus királyi, prófétai és isteni messiás 

spektrumába helyezhető el.

A kötet szerzői között találjuk Benjamin 

E. Reynolds (Reading the Gospel of John’s 

Christology as Jewish Messianism és The 

Gospel of John’s Christology as Evidence 

for Early Jewish Messianic Expectations: 

Challenges and Possibilities valamint 

Epilogue: The Early Jewish Messiah of 

the Gospel of John), James F. McGrath 

(The Gospel of John as Jewish Messianism: 

Formative Influences and Neglected 

Avenues in the History of Scholarship), 

Adele Reinhartz (“And The Word Was 

God”: John’s Christology and Jesus’s 

Discourse in Jewish Context), Catrin 

H. Williams (Johannine Christology 

and Prophetic Traditions: The Case of 

Isaiah), Jocelyn McWhirter (Messianic 

Exegesis in the Fourth Gospel), Beth M. 

Stovell (Son of God as Anointed One? 

Johannine Davidic Christology and Second 

Temple Messianism), Marida Nicolaci 

(Divine Kingship and Jesus’s Identity in 

Johannine Messianism), Joel Willitts 

(David’s Sublation of Moses: A Davidic 

Explanation for the Mosaic Christology 

of the Fourth Gospel), Meredith J. C. 

Warren (“When the Christ Appears, Will 

He Do More Signs Than This Man Has 

Done?” [John 7:31]: Signs and the Messiah 

in the Gospel of John), Andrea Taschl-

Erber (Christological Transformation 

of the Motif of “Living Water” [John 4; 

7]: Prophetic Messiah Expectations and 

Wisdom Tradition), Paul N. Anderson 

(Jesus, the Eschatological Prophet in the 

Fourth Gospel: A Case Study in Dialectical 

Tensions), William Loader (Wisdom and 

Logos Traditions in Judaism and John’s 

Christology), Gabriele Boccaccini 

(From Jewish Prophet to Jewish God: How 

John Made the Divine Jesus Uncreated), 

Zimmermann Ruben (Jesus – the Divine 

Bridegroom? John 2–4 and Its Christological 

Implications), Charles A. Gieschen (The 

Divine Name that the Son Shares with the 

Father in the Gospel of John), és Crispin 

Fletcher-Louis (John 5:19–30: The Son of 

God is the Apocalyptic Son of Man) kuta-

tókat.

A kötetben publikáló kutatók tisztában 

vannak vele, hogy a „zsidó János” témája 

és kifejtése még gyerekcipőben jár, de ösz-

tönözni akarják a negyedik evangéliummal 

foglalkozó kutatókat, hogy az evangéliumot 

az első század zsidó világában olvassák.

Hiánypótló mű nemcsak a biblikusoknak, 

hanem a dogmatikával (krisztológia) foglal-

kozó szakembereknek is. Jó szívvel ajánljuk 

tanulmányozását!

Albert Vanhoye: A Perfect Priest. Edited 

and translated by Nicholas J. Moore and 

Richard J. Ounsworth, Mohr Siebeck, Tü-

bingen, 2018, pp. x + 330. (Wissenschaftliche 

Untersuchungen zum Neuen Testament 2. 

Reihe 477) ISBN 978-3-16-156363-8.

A francia Albert Vanhoye jezsuita bí-

boros, a Pápai Biblikus Bizottság korábbi 

elnöke akadémiai pályafutása során főleg a 

Zsidókhoz írt levéllel foglalkozott. A most 

megjelent, nagyobb nyilvánosságot megcél-

zó angol nyelvű kötet a legjelentősebb, főleg 

francia és olasz nyelven megjelent 16 tanul-

mányt közli három nagyobb témakörben:

1) Papság és áldozat (Christ as High 

Priest in Hebrews 2.17–18; The Place and 

A holt-tengeri tekercsek bepillantást kí-

nálnak az ókori judaizmus sokszínű teoló-

giájába a Második Szentély időszakában. 

Kötetünk a 14. Orion-szimpózium anyagát 

tartalmazza a tekercsek vallási világképe-

inek témakörében. A tizenkét tanulmány 

felöleli a dualizmus és determinizmus, az 

ezoterikus tudás, az eszkatológia és a szö-

vetség, valamint az isteni/mennyei közve-

títés témáit és írásértelmezési problémáit, 

valamint a közösség hiedelmeit és vallási ta-

pasztalatait. Ezek a fogalmak és témák utat 

találtak az Újszövetségbe is, „ami egyébként 

teljes egészében a korai zsidóság szellemi 

terméke” (Xeravits Géza), ezért három 

tanulmány is foglalkozik a Jézus-mozga-

lommal és az újszövetségi szövegekkel. A 

szerzők gondos elemzése elengedhetetlen a 

vallási környezet pontos feltárásához.

A kötetben közzétevő szerzők és ta-

nulmányaik: Jonathan Ben-Dov (An 

Investigation into the Continuity between 

Biblical Literature and the Scrolls), John 

J. Collins (Theologies in Tension in the 

Dead Sea Scrolls), Devorah Dimant 

(Concealing and Revealing in the Ideology 

of the Qumran Community), Beate Ego 

(Between Divine Justice and Doxology: 

Images of Heaven in the Dead Sea Scrolls), 

Jörg Frey (The Notion of the Spirit 

in the Dead Sea Scrolls and in Texts of 

the Early Jesus Movement), Menahem 

Kister (Qumran, Jubilees, and the Jewish 

Dimensions of 2 Corinthians 6:14–7:1), 

Hermann Lichtenberger (The Divine 

Name in the Dead Sea Scrolls and in New 

Testament Writings), Noam Mizrahi 

(God, Gods, and Godhead in the Songs of 

the Sabbath Sacrifice), Carol A. Newsom 

(Predeterminism and Moral Agency in the 

Hodayot), Michael Segal (Interpreting 

History in Qumran Texts), Loren T. 

Stuckenbruck (Eschatology and the 

Sacred Past in Serekh ha-Milḥamah), Cana 

Werma (Two Creations for One Nation: 

Apocalyptic Worldviews in Jubilees and 

Qumran Writings).

A könyv tanulmányainak olvasását, ta-

nulmányozását ajánljuk mindazoknak, akik 

érdeklődnek az ókori judaizmus, a holt-ten-

geri tekercsek irodalma és teológiája, vala-

mint a korai kereszténység története iránt.

3. Újszövetség

Benjamin E. Reynolds – Gabriele Boccaccini 

(eds.): Reading the Gospel of John’s Christology 

as Jewish Messianism. Royal, Prophetic, and 

Divine Messiahs, Brill, Leiden – Boston, 

2018, pp. xix + 489. (Ancient Judaism and 

early Christianity 106) ISBN 9789004376045 

(E-book). ISBN 9789004349759 (keménykö-

tésű)

A „zsidó Jézus”, „Pál, a zsidó” után most 

megnyílik a „zsidó János” topik is. A kötet a 

2016-os Enoch Seminar anyagát tartalmazza. 

A tanulmányok a Második Szentély zsidó 

messiási várakozásainak kontextusába he-

lyezi a negyedik evangélium Jézus-képét és 

értelmezését. Az elmúlt időkben sokan fel-

fedezték a János-evangélium zsidó voltát, 

de messiásképét nem zsidó messiásként ér-

telmezték. Az evangélium Jézusa a menny-

ből száll alá, testté lett Ige, igényt tart arra, 

hogy egyenlőnek tekintsék az Atyával. Ezek 

a képek és messiási igények nem lógnak ki 

a Második Szentély korának sokszínű mes-

siásértelmezéséből. Az evangélium Jézusa a 
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the Papyri), Meron M. Piotrkowski 

(‘Literary Jews:’ The Jewish Community of 

Oxyrhynchus in Light of Non-documentary 

Texts on Papyrus), Zsuzsanna Szántó 

(Shabtai in Egypt: Cultural Interaction 

between Jews and Egyptians under the 

Ptolemies), Geoffrey Herman (Babylonia 

of Pure Lineage: Notes on Babylonian 

Jewish Toponymy), Reuven Kiperwasser 

(A  Spindle for Caesar’s Daughter), 

Judith R. Baskin (Rabbinic Forensics: 

Distinguishing Egg White from Semen in b. 

Giṭṭin 57a), Isaiah Gafni (Rabbinic Images 

of Second Temple Diasporas and Their Links 

with Judaea: History or Fantasy?), Ronit 

Nikolsky (Are Parables an Interpretation?), 

Judith von Bresinsky (When a Man Sells 

His Daughter as an hma: The hyrb[h hma 

as m. Qiddushin’s Role Model for Becoming 

a Wife), Christiane Hannah Tzuberi 

(Classroom Encounters—An Appreciation).

Garrick V. Allen – John Anthony Dunne 

(eds.): Ancient Readers and their Scriptures. 

Engaging the Hebrew Bible in Early Judaism 

and Christianity, Brill, Leiden – Boston, 

2018, pp. xviii + 312. (Ancient Judaism and 

early Christianity 107) ISSN 1871-6636. ISBN 

978-90-04-38336-4 (keménykötésű). ISBN 

978-90-04-38337-1 (e-book).

A kötet tanulmányai, melyek egy 2014-es 

szimpóziumon hangzottak el (Symposium 

for Biblical and Early Christian Studies), az 

vizsálják, hogy az ókori zsidók és kereszté-

nyek hogyan értelmezték a héber Bibliát. 

Ennek során rávilágítanak arra, hogyan 

használták, hogy írták újra, hogyan idézték 

és milyen értelmezési hagyományokat dol-

goztak ki. A szerkesztők szerint a az elhang-

zott és a kötetben szereplő tanulmányok 

egyik eredménye az, hogy az Újszövetséggel 

foglalkozó kutatók komolyabban veszik a 

Második Szentély szövegkultúráját, amely-

ben maga az Újszövetség is megszületett. 

A kötet szerzői között találjuk: William 

A. Tooman (Reading the Hebrew Bible in 

Jewish and Christian Antiquity), Lindsey 

Arielle Askin (What Did Ben Sira’s Bible 

and Desk Look Like?), Mika S. Pajunen 

(Creation as the Liturgical Nexus of the 

Blessings and Curses in 4QBerakhot), Jona-

than D.H. Norton (The Qumran Library 

and the Shadow it Casts on the Wall of the 

Cave), Susan E. Docherty (Exegetical 

Methods in the New Testament and 

“Rewritten Bible”: A Comparative Analysis), 

Martin Karrer (Scriptural Quotations in 

the Jesus Tradition and Early Christianity: 

Textual History and Theology), Paul Sloan 

(The Return of the Shepherd: Zechariah 

13:7–14:6 as an Interpretive Framework for 

Mark 13), Joseph M. Lear (The Hybrid 

Isaiah Quotation in Luke 4:18–19), Willem 

Smelik (A Single, Huge, Aramaic Spoken 

Heretic: Sequences of Adam’s Creation 

in Early Rabbinic Literature), Dagmar 

Börner-Klein (The Variant Reading ולו / 

 ,(of Psalm 139:16 in Rabbinic Literature ולא

Abraham Jacob Berkovitz (Jewish and 

Christian Exegetical Controversy in Late 

Antiquity: The Case of Psalm 22 and the 

Esther Narrative), Garrick V. Allen – 

John Anthony Dunne kutatókat és tanul-

mányaikat (What does ‘Reading’ have to do 

with it? Ancient Engagement with Jewish 

Scripture).

A kötet pillanatfelvételt kínál arról, hogy 

a héber Biblia újrafelhasználását és értel-

Meaning of Hebrews 5.1–10; The teleiōsis 

of Christ: Chief Point of Hebrews’ Priestly 

Christology;„By the Greater and More 

Perfect Tent” [Hebrews 9.11]; Eternal 

Spirit and Sacrificial Fire in Hebrews 9.14; 

Earthly Sanctuary and Heavenly Sanctuary 

in the Letter to the Hebrews; Historical 

Recollection and Theological Creativity in 

the Letter to the Hebrews); 

2) Tematikus tanulmányok (The Law in 

the Letter to the Hebrews; The God of the 

New Covenant in the Letter to the Hebrews; 

Universal Salvation through Christ and the 

Validity of the Old Covenant; Christ as Re-

creator of Humanity and Restorer of Hu-

man Rights, according to the Letter to the 

Hebrews); 

3) Exegetikai tanulmányok (The οἰκου-
μένη in the Letter to the Hebrews; Long 

Journey or Imminent Access? The Biblical 

Context of Hebrews 3.7–4.11; Hebrews 6.7–8 

and the Rabbinic Mashal; The Faith of 

Jesus? On Hebrews 12.2: „Jesus, Author and 

Perfecter of Faith”; The Literary Question 

of Hebrews 13.1–6).

A kötet szerkesztői a bevezetésben mél-

tatják Vanhoye munkásságát. A válogatott 

tanulmányok gyönyörű bepillantást kínál-

nak a Zsidókhoz írt levél teológiai világába. 

William L. Lane kommentárjának bevezető 

mondatait idézve: „A Zsidókhoz írt levél 

gyönyörűség annak, aki szereti a rejtélyeket. 

Formája szokatlan, élethelyzete bizonyta-

lan, érvelése alig ismert.” Ebbe a titokzatos 

világba vezetik be az olvasót Vanhoye tanul-

mányai.

4. Ókori judaizmus,  
korai zsidóság

Meron M. Piotrkowski – Geoffrey Her-

man – Saskia Dönitz (eds.): Sources and 

Interpretation in Ancient Judaism. Studies for 

Tal Ilan at Sixty, Brill, Leiden – Boston, 2018, 

pp. xx + 388. (Ancient Judaism and Early 

Christianity = Arbeiten zur Geschichte des 

antiken Judentums und des Urchristentums 

104) ISSN 1871-6636. ISBN 978-90-04-36641-

1 (keménykötésű). ISBN 978-90-04-36698-5 

(e-book).

A Festschrift a 60 éves Tal Ilan professzort 

köszönti, akinek sokrétű munkássága felöleli 

az ókori judaizmus sok-sok területét: a Máso-

dik Szentély irodalmi és történelmi forrásai, 

papirológia, rabbinikus judaizmus és nem 

utolsósorban a zsidók nők témája, amelynek 

területén úttörő munkát végzett Ilan. A kö-

tet tanulmányai is több tudományterületet 

érintenek, és az olvasót elvezetik a kutatás 

újabb területeire is. A  szerzők között a kö-

vetkező neveket találjuk: Yosef Garfinkel 

(Chasing Away Lions and Weaving: The 

longue durée of Talmudic Gender Icons), Da-

niel R. Schwartz (Malthace, Archelaus, 

and Herod Antipas: Between Genealogy 

and Typology), Etka Liebowitz (A New 

Perspective on Two Jewish Queens in 

the Second Temple Period: Alexandra of 

Judaea and Helene of Adiabene), Cana 

Werman (Was Hillel a Pharisee?), Ka-

rin Finsterbusch (Ezechiel 33,21–39,29: 

Anmerkungen zum Profil der Sinneinheit 

in der nicht-masoretischen Textfassung 

[Papyrus 967] und zu Veränderungen durch 

proto-masoretische Redaktoren), Noah 

Hacham (The Third Century BCE: New 

Light on Egyptian Jewish History from 
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mezését hogyan közelítik meg az egyes tu-

dományágak. Jó szívvel ajánjuk a tanulmá-

nyok elolvasását.

A recenziókat írta:

Szabó Miklós Xavér OFM

A KÖTETBEN ISMERTETET KÖNYVEK LISTÁJA

Albert Vanhoye: A Perfect Priest. Edited and translated by Nicholas J. Moore and Richard J. 

Ounsworth, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018.

Benjamin E. Reynolds – Gabriele Boccaccini (eds.): Reading the Gospel of John’s Christology as 

Jewish Messianism. Royal, Prophetic, and Divine Messiahs, Brill, Leiden – Boston, 2018.

Garrick V. Allen – John Anthony Dunne (eds.): Ancient Readers and their Scriptures. Engaging 

the Hebrew Bible in Early Judaism and Christianity, Brill, Leiden – Boston, 2018.

Jack R. Lundbom – Craig A. Evans – Bradford A. Anderson (eds.): The Book of Jeremiah. 

Composition, Reception, and Interpretation, Brill, Leiden – Boston, 2018.

Juan Carlos Ossandón Widow: The Origins of the Canon of the Hebrew Bible. An Analysis of 

Josephus and 4 Ezra, Brill, Leiden – Boston, 2018.

Lukas Bormann (ed.): Abraham’s Family. A Network of Meaning in Judaism, Christianity, and 

Islam, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018.

Meron M. Piotrkowski – Geoffrey Herman – Saskia Dönitz (eds.): Sources and Interpretation 

in Ancient Judaism. Studies for Tal Ilan at Sixty, Brill, Leiden – Boston, 2018.

Ruth A. Clements – Menahem Kister – Michael Segal (eds.): The Religious Worldviews 

Reflected in the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Fourteenth International Symposium of the 

Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 28–30 May, 2013, 

Brill, Leiden – Boston, 2018.

Pillants rá arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát • bibliakultura.blog.hu




	105-114

