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A KIRÁLYOK JÚDAI LEGITIMÁCIÓJA

ÓKORI KÖZEL-KELETI KONTEXTUSUKBAN1

Eckart Otto
Ludwig-Maximilians-Universität, München

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.
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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.”.



Craig A. Evans Jézus és a 91. zsoltár az exorcista tekercsek fényében 138 139

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.
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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
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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. 
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