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E z e k ie l  L X X -sz ö v e g é n e k  m e s s iá sk é p e *

I. Általános megjegyzések

1.1. Messianizmus

I.l.a . Zsidóság és kereszténység. -  A messiásvárás mind a zsidó, mind a 
keresztény hit lényeges eleme. A téma tárgyalása egyike a legaprólékosabban 
kutatott teológiai kérdéseknek, ugyanis éppen ez a terület az, ahol a zsidóság 
és kereszténység közötti konfliktus eredete található. A konfliktus kettős gyö
kerű. Elsőként és különösen is a keresztények számára a messiási ígéretek 
Jézus Krisztusban már beteljesedtek, ez a pozíció viszont elfogadhatatlan 
zsidó szemszögből.

Különös, hogy G. Scholem a zsidó és keresztény messianizmus kü
lönbségeinek tárgyalásakor megfeledkezni látszott erről a fontos tényezőről.1 
Ennek oka minden bizonnyal abban van, hogy messiás-fogalma kissé szétfo
lyó. Számára a messianizmus többé-kevésbé összekeveredik az 
apokaliptikával, s az emberiség végső megváltásának eszméjével. Ebben az 
összefüggésben egy individuális messiás várása nem tűnik elsőrendűen lénye
gesnek.

Scholem szerint a keresztények és zsidók közti ellentét gyökerei ab
ban a tendenciában telhetőek fel, ahogy a keresztények a megváltás gondola
tát bensővé tették. A zsidók számára az üdvösség a történelem területén, s 
nem pedig a benső hitnek, a bűnök megbocsátásának szférájában játszódó 
kérdés. Scholem ezeket a gondolatait még az előtt vetette papírra, hogy a ke
resztény gondolkodásban megjelentek volna a felszabadítás teológiájának, 
vagy különböző politikai teológiai rendszereknek megújító eszméi. Úgy vé
lem, ma már nem lehet a kereszténységet azzal vádolni, hogy megelégednék a 
messianizmusnak egy pusztán benső fórumon történő megváltás horizontjára 
történő lehatárolásával. A második fő különbségként a zsidó és keresztény 
messiási elképzeléseket illetően leginkább azt említhetjük, hogy a keresztény
ség -  sokkal inkább, mint a zsidóság -  a messianizmus fogalmát nagyon erő
sen köti egy individuális, egyéni messiás érkezésének a várásához. A zsidóság * 1

* Vő. „Le messianisme et la Septante d’Ezéchiel”, in Tsafon 2/3 (1990), 3-14. Fordította, 
és bibliográfiai szempontból kiegészítette Xeravits Géza.

1 SCHOLEM, G., The Messianic Idea in Judaism, London 1971, 1.
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számára ez a fogalom sokkal inkább összekapcsolható egy általános, kollektív 
apokaliptikus várakozással, amely bennfoglalja az emberiség megváltásának 
gondolatát.

1.1. b. Messianizmus és messiás: meghatározás.2 -  A „messiás” fogalom a 
héber rrtöD szóból ered, ami ‘felkentet’ jelent. Az Ószövetségben a szó rend
szerint az uralkodó király jelölésére szolgál. Úgy tűnik, egyszer sem vonatko
zik az eszkatológikus kor szabadító királyára. Ebből nem következik az, hogy 
az Ószövetség ne ismerhette volna a messianizmus fogalmát. Anélkül, hogy a 
rPPű kifejezést használta volna, számos szöveg tanúskodik az eljövendő kor 
szabadítójának eljövetelére vonatkozó ígéretek jelenlétéről.

Ez a tény pedig már a meghatározás kérdéséhez vezet át bennünket. A 
messianizmussal foglalkozó tanulmányokra gyakorta jellemző a pontos defi
níciók hiánya. Számunkra itt a „messianizmus” a szó szoros értelmében úgy 
határozható meg, mint 1) egy egyszerre emberi és transzcendens szabadító 
király 2) eszkatológikus korban történő jövetelének várása, aki 3) Isten ural
mát valósítja meg a földön, és 4) szabadulást -  üdvösséget -  hoz az emberi
ségnek.3

A messianizmus tágabb értelmében a szabadító bemutatásra kerülhet 
úgy is, mint próféta, avagy mint az „Emberfia”. Elképzelhető továbbá indivi
duális messiás nélküli messianizmus is, azaz kollektív képekkel bemutatott 
eszkatológikus szabadítás.4

1.2. A LXX messiásképe

1.2. a. Módszertani megjegyzések. -  Az ősi arám nyelvű bibliafordítás 
(Targum) hangsúlyozottan messianisztikus.5 Vajon ugyanez mondható el a 
LXX-ról is? J. Coppens szerint kétség kívül igen. A jeles kutató az alábbi szö
vegekben vélt felfedezni kifejezett messianisztikus fordítást: íz 7,14; 9,1-5, és 
Ps 110,3.6 Értelmezését számos exegéta elfogadta, sőt, egy sor egyéb szöveget 
is felsorakoztattak további alátámasztására: Gn 3,15; 49,10; Nm 24,7. 17; 
2Sm 7,16; Ps 2,6-8; 72; íz 9,6; 11,1-9; 14,29-32; 61,1; 63,1-6; Jer 23,5-6; Ez 
17,22-23; 21,30-32; Dn 7,13; Ám 9,11-12; Zak 9,9-10.7

Első látásra e sorozat meggyőzőnek tűnik, azonban ha közelebbről 
nézzük, számos gyenge pontra lelhetünk az érvelésben. Az esetek többségé
ben a görög szöveg nemhogy inkább messianisztikus szemléletű, mint a hé-

2 Lásd SEYBOLD, K., „rrtna”, in TWAT, 5 (1986), 52-53.
1 Lásd COPPENS, J., Le messianisme royal (LDiv 54), Paris: Cerf 1968, 13köv.
4 Lásd COPPENS, op. cit., valamint La reléve apocalyptique du messianisme royal II: Le 

fils d'homme vétéro- et interteslamentaire (BETL 61), Leuven: Peeters 1983.
5 LEVEY, S. H., The Messiah: An Áramaié Interpretáljon. The Messianic Exegesis o f the 

Targum (MHUC 2), Cincinnati: HUC 1974.
6 COPPENS, Le messianisme royal, 119.
7 Szakirodali utalásokhoz lásd LUST, J., „Messianism and Septuagint”, in VTSup 36 

(1985), 174-191.
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bér, hanem ennek éppen az ellenkezője tapasztalható. íz 9,5-6-ban pl. a LXX 
nem messiási, hanem egy sajátos teológiai értelmezést ad, s a neveket, ame
lyeket a TM a gyermekre vonatkoztat. Istenre vonatkoztatja.8 Hasonlót ta
pasztalhatunk íz 42,1 esetében is -  hogy csak egy másik egészen közismert 
példát említsünk. Itt a héberbe jól észrevehető a messiási ígéret: „íme az én 
szolgám, akit támogatok...” A görög fordítás kollektivizái, hozzáadva az Iz
rael nevet: „íme az én szolgám, Izrael...”, nem engedve meg tehát egy a szó 
szoros értelmében vett individuális messiási értelmezést.

1.2. b. Az ősegyház, és viszonya a LXX-hoz. -  Meg kell jegyeznünk, hogy 
a fent mondottak mellett az ősegyház előszeretettel fordult a LXX-hoz, ahol 
számos olyan referenciát talált Krisztus személyére, amelyet a héber szöveg
ben hiába keresett volna. Egy sajátos példát találhatunk erre Jusztinosz vérta
núnak a zsidó Trifónnal folytatott Dialógusaiban. Jusztinosz a Ps 96 (LXX 
95), 10 szövegében az alábbiakat olvasta: „Mondjátok a népeknek: «Az Úr a 
fáról (ano lyiAou) uralkodik)).” Jusztin számára a vers vitathatatlanul Krisztus 
keresztfán bekövetkezett halálára utal. Zsidó ellenfele az ő héber Bibliájában 
viszont hiába kereste a „fáról” bővítményt. Mint annyi más esetben, 
Jusztinosz itt is a Biblia meghamisításával vádolta meg a zsidókat. E példánk 
kissé speciális, mert a számunkra megőrződött LXX nem tartalmazza ezt a 
kérdéses olvasatot. Jusztinosz az ő szövegét valószínűleg valamiféle antológi
ából meríthette, ahol a különféle variánsok sokkal könnyebben létrejöhettek.9

1.2. c. Antológikus gyűjtemények.10 -  Már a szövetségközi korban megfi
gyelhető bizonyos szentírási szövegeknek tematikus alapon történő csoporto
sítása. Qumránból pl. messiási szövegek gyűjteményei kerültek napvilágra. A 
legismertebb példa az ún. 4QTestimonia. Ez a gyűjtemény tartalmazza Dt 
5,28-29; 18,18-19; Nm 24,15-17; Dt 33,8-11 szövegét. Úgy tűnik, e szakaszok 
a qumráni Közösség messiási várakozásainak alapjairól tudósítanak. A 
4QFlorilegium egy másik messiási szöveggyűjteményt őrzött meg: 2Sm 7,10- 
11; (Ex 15,17kk); 2Sm 7,11 -14 (na*); Ám 9,11.

Az ősegyház hasonló gyűjteményekre támaszkodhatott, melyek viszont a 
LXX szövegén alapultak. Ezek nem estek egybe szükségképpen a héber nyelvű 
gyűjteményekkel. A rendező elv sokszor inkább krisztológiai, mintsem messi
ási volt. Példának okáért bizonyos gyűjtemények azt igyekeztek bizonyítani, 
hogy Krisztus Isten, avagy Isten és ember. Más gyűjtemények olyan szövege-

8 LUST, J., „Messianism in the Septuagint: Isaiah 8:23b-9:6 (9:1-7)” in Interpretation o f 
the Bibié (JSOTSup 289, KraSovec, J., ed.) Sheffield: Academic Press -  Ljubljana 1998, 147- 
163.

9 Lásd PRIGENT, P., Justin et VAncien Testament, Paris 1964, 174.
10 Lásd ALLEGRO, J. M., „Further Messianic References in Qumran Literature”, in JBL 

75 (1956), 174-187; PRIGENT, P., „Quelques lestimonia messianiques. Leur histoire littéraire 
de Qoumrán aux Pércs de l’Eglise”, in ThZ 15 (1959), 419-430; IDEM, Les lestimonia dans le 
christianismeprimitif Paris: Gabalda 1961; DE WAARD, J., A Comparative Sludy o f the OT 
Texts in the Dead Sea Scrolls and in the NT, Leiden: Brill 1966.
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két állítottak egymás melle, amelyekben Krisztus kereszthalálának előképei 
voltak felismerhetők.

1.3. Ezekiel LXX-szövege és a 967. számú papirusz"

Ezekiel görög szövege lényeges pontokban eltér a maszoréta változattól. 
Ez különösen a 967. számú papirusz kiadása óta nyilvánvaló.11 12 E szövegtanú a 
Kr. u. 2-3. századra datálható, és Ezekiel LXX-változatának legősibb kézirata. 
A mű teljes szövegét megőrizte, a 12. fejezettől kezdve egészen a könyv vé
géig. Itt most csak a TM-hoz képest mutatkozó eltérésekre kívánunk koncent
rálni.

1.3. a. Számos helyen a görög szöveg rövidebb a hébernél. -  Ez egyéb
ként más könyvekre is jellemző jelenség, amelyre talán Jeremiás könyve a 
legjobb példa. A könyv alapos vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy a 
hiányok gyakran nem a továbbörökítés során létrejött, véletlennek köszönhető 
tévesztések eredményei, sokkal inkább a TM-on végrehajtott szerkesztői akti
vitás eredményezte őket. Ami Jeremiást illeti, a qumráni leletek megerősítik 
ezt a képet. Ezekiel esete hasonló, de a magyarázatot nehezebb megadni. Va
jon mondhatjuk azt, hogy a TM „többlete” hozzáadás? Ezekiel kevés számú 
qumráni töredéke vajmi kevés támpontot ad e kérdés megválaszolásához. 
Mindamellett úgy tűnik, a Jeremiással kapcsolatos következtetések nagyrészt 
érvényesek Ezekielre is.13

1.3. b. A fejezetek sorrendje különböző. -  E téren a Pap967 megegyezik a 
Vetus Latina codex Wirceburgensis szövegváltozatával. E két kézirat folya
matosan hozza a szöveget 1,1 -36,23a-ig (kihagyva az új szívről szóló oráku
lumot), majd a 38; 39; 37; 40-48 fejezetek következnek. Ez a Jeremiásnál 
kevésbé megkevert sorrend, úgy tűnik, egy a TM-tól eltérő héber szövegre 
megy vissza. S e sorrend nem lényegtelen tárgyunk szempontjából, a vonat
kozó fejezetek ugyanis eszkatológikus és messiási témákat taglalnak. Az ál
talános feltámadásról és a messiás érkeztének m e g jö v en d ö lésé rő l szóló 37. 
fejezet helyzete különösen fontos. A TM-ban ez a Góggal szimbolizált gonosz 
erőkkel történő végső küzdelem leírása előtt található, a LXX ezen ősi szöve
gében viszont utána.

Ezen túl is, Ezekiel görög fordítása számos különlegességgel szolgál, 
melyeket érdemes lenne érinteni, mivel azonban tárgyunk szempontjából 
nincs nagy jelentőségük, most nem térünk ki rájuk.

11 Lásd legújabban LUST, J., „The Septuagint of Ezekiel according to Papyrus 967 and 
the Pentateuch”, in ETL 72 (1996), 131-137.

12 A szöveg kiadása több lépcsőben történt: KENYON, F. G„ The Chester Beatly Biblical 
Papyri: Ezekiel, London 1937; JOHNSON, A. C. el al., The John H. Scheide Biblical Papyri: 
Ezekiel, Princeton 1938; JAHN, L. G., Dér griechische Text des Buches Ezekiel, nach dem 
Kölner Teil des Papyru 967 (PTA 15), Bonn 1972; FERNANDEZ GALLIANO, M„ „Nuevas 
paginas dél codicc 967 dél A.T. griego”, in StPap 10 (1971), 7-76.

13 Vö. LUST, J., „Ezekiel 36-40 in the Oldest Greek Manuscript”, in CBQ 43 (1981), 
517-533.
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Ezekiel könyvének ama jövendölései, amelyeket általánosan messiásiak- 
nak szoktak elismerni, az alábbi fejezetekben találhatóak: 17,22-24; 21,30-32; 
34,23-24; 37,22-25.14 Ezek közül talán a 34. és 37. fejezetek a legismertebbek, 
amelyek Izrael helyreállítását jövendölik meg Dáviddal, mint királlyal és 
pásztorral. Az a Dávid, akiről itt szó van, nem az újraéledő történeti Dávid, 
mint azt gyakran gondolják. A D’pn ige itt nem ‘feltámadni’ jelentéssel szere
pel, hanem -  éppúgy mint 2Sm 7,12 és a hasonló szakaszok esetében -  a ki
rály beiktatásáról beszél. Caquot szerint Ez 34 és 37 esetében egész egyszerű
en csak egy Dávid házából származó király beiktatásáról van szó.

Ha számot vetünk a próféta pesszimizmusával, ez utóbbi megoldás igen 
valószínűtlennek tűnik. Ezekiel szerint a választott nép már az egyiptomi tar
tózkodás és a kivonulás óta megromlott (vö. 16, 20, 23. fejezetek). Ismételt 
ellenszegüléseik miatt a pusztába küldettek, és ott is vannak mindazóta. A 
választott nép még nem érkezett meg az ígéret földjére, s az igazi Dávid sem 
jött még el. Ezekiel természetesen tudta, hogy ősei meghódították Izraelt, és 
hogy királyok uralma alatt éltek ott, ezt azonban emberi műnek tekintette, 
nem Istenének. Az igazi bemenetel az ígéret földjére az igaz Dávid elérkezé- 
sével együtt számára a végső idők eseménye. Megjegyzendő, hogy a 34,25 és 
37,25 versekben Dávidot nem királynak, hanem ‘fejedelemnek’ nevezi. Ez a 
választás talán annak a szemléletnek következménye, amely Izrael egyedüli 
királyának Yahwét tekinti. Túl sok szót mindenesetre nem kell a TM e részle
tére vesztegetni, mert ugyanakkor a 37,22. 24 versek esetében nem habozik 
Dávidot királynak nevezni.

Ami a messiási aspektust illeti, a LXX-változat nem különbözik sokban a 
hébertől. Az mindenesetre megjegyzendő, hogy a görög szöveg sokkal követ
kezetesebben vonatkoztatja az ap^cov (‘fejedelem, vezér’) elnevezést a messi
ási kor Dávidjára, úgy a 34,24, mint a 37,22. 24. 25 esetében. Valószínű, hogy 
a fordítót a Dt 17 görög szövege inspirálhatta, amely Izrael királyára vonatko
zó törvényeket tartalmaz az eljövendő korra. A Deuteronomium e fejezetében 
a LXX mindenhol igyekszik a ‘király’ címet -  amelyet kizárólag Istennek tart 
fenn -  a ‘fejedelemmel’ helyettesíteni. Ha az Ez 34. és 37. fejezeteinek LXX-ja 
mögött is az apxcov ugyanilyen használata húzódik meg, nyugodtan vélhetjük 
azt, hogy a fordító lényegesen nagyobb jelentőséget tulajdonított az Úr szere
pének, mintsem a Messiásénak.

Ezekiel 21. fejezetének jövendölése problematikusabb.15 A messiási kér
dés tárgyalásakor e részt gyakran figyelmen kívül hagyják. Ugyanakkor a 32.

1.4. E zé k ié l LXX-szövegének m essiásképe

14 Ezekiel LXX-jának messiásképe eddig nem nagyon vonta magára a kutatók figyelmét. 
Néhány tanulmány jelent csak meg vele kapcsolatban, lásd CAQUOT, A., „Le messianisme 
d’Ezéchiel”, in Sem 14 (1964), 4-23; 11AMMERSHAIMB, E„ „Ezekicl’s Vicw of the 
Monarchy”, in FS. J. Pedersen, Coppcnhagcn 1953, 130-140; GRÜNTHANER, M., „The 
Messianic Concepts of Ezekiel”, in ThSt 2 (1941), 1-18.

15 LUST, „Messianism and Septuagint”, 174-191.
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vers világosan utalni látszik a Gn 49,10 messiási ígéretére. A kérdéses szaka
szok fordításai általában azt a hatást erősítik, miszerint Ezekiel jövendölése a 
Genezisben kijelentett ígéret beteljesedését hirdetné. Az eredeti szöveg fi
gyelmes vizsgálata lehetőséget ad másfajta értelmezések számára is. A helyes 
irányt leginkább a szövegösszefüggés (23-31. versek) jelöli ki. Bábel királya 
egy kereszteződésnél áll, két út kezdeténél, melyek egyike Jeruzsálembe, a 
másik pedig Ammon fővárosába, Rabbatba vezet. A király a Jeruzsálembe 
vezető utat választja, azzal a szándékkal, hogy elpusztítja a várost. A pusztí
tást a 31. vers írja le, amely a következőképp olvasandó: „Elvette 
(Nebukadnezár) a föveget és levette a koronát. Minden megváltozott: ami 
alacsony volt, azt felemelte, s ami felül volt, alacsonnyá tette”. Az utalás 
Nebukadnezár első ostromára vonatkozik, melynek során deportálta a királyt, 
és a város egyéb fontos embereit. A következő vers a második támadás fenye
getését hirdeti meg, amit ezúttal úgy ír le, mint az Úr kezdeményezését: 
„Rommá, rommá, rommá teszem. Nem volt még ilyen azelőtt, midőn megér
kezik az (Nebukadnezár), akié az ítélet, mert neki adtam.”

Ez az olvasat eltekint a 30. verstől. Számos jel utal arra, hogy ez egy ké
sői betoldás, amely a Jeruzsálemre vonatkozó fenyegetést a város gonosz 
királyára kívánja fordítani. Egy másoló feltehetőleg nem tartott elfogadható
nak egy olyan jövendölést, amelyik a szent város teljes katasztrófáját hirdeti 
meg. Őszerinte a király volt az, akiről levétetett a korona, és a királyról 
mondja a szöveg, hogy semmi nem lesz olyan, mint volt, és hogy a felemeltek 
alacsonnyá tétetnek. A 30. vers közbeszúrásával a 31-32. versek összes sze
mélyes névmásai rá és az ő koronájára vonatkoznak, nem pedig Jeruzsálemre, 
ami egy távolabbi szövegösszefüggésbe kerül. E szerint az újraolvasat szerint 
az aki jön, s akihez az ítélet tartozik automatikusan úgy érthető, mint egy ide
ális és messiási király, ellentétben azzal a gonosz uralkodóval, akit hamarosan 
letesznek.

A LXX egy másik relecture-1 is ajánl, s a gonosz uralkodót a Makkabeus 
pap-királyokkal látszik azonosítani. Ők vádolhatok ugyanis azzal, hogy el
vették a (papi) föveget avagy koronát azért, hogy a helyére egy királyi koronát 
tegyenek. Isten maga fog közbelépni (32. v.j, s elérkezik az, akihez a föveg 
valóban hozzátartozik. Ez az új pap a fordító számára egyfajta papi messiás 
lehetett, vagy egyszerűen egy olyan pap, aki felhagyott a királyi trón iránti 
vágyakozással. Anélkül, hogy a részletekbe mennénk, megjegyezzük, hogy -  
éppúgy, mint egyéb helyeken -  a LXX nem látszik továbbhangsúlyozni a vég
ső héber szöveg adott szakaszának messiási üzenetét.

Nem maradt más feladatunk, mint hogy a 17. fejezet vizsgálatára térjünk, 
amelyik egy speciális esetnek tartható. Mielőtt azonban arra fordítanánk a 
figyelmet, el szeretnénk időzni egy másik szövegnél, amelyik a messiási jövő
ről nagyobb általánosságban beszél, anélkül, hogy említené a Messiást. Konk
rétan a 12. fejezet végéről lesz szó.
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11.1. Egy látomás hosszú időkről: Ez 12,26-28

Könyve 12. fejezetének utolsó verseiben Ezekiel beiktat egy párbeszédet 
ellenfeleivel. Keményszívűségükkel kapcsolatban két mondást említ és cáfol a 
próféta: 12,21-25 és 26-28. A párbeszéd második része nem szerepel a LXX- 
ban a 967. számú papirusz szerint. A szöveg vizsgálata alapján arra követ
keztethetünk, hogy e szöveg a jövőnek egyfajta perspektívájáról beszél oly 
módon, amelyik a görög fordító által követett eredeti szövegnek nem volt 
sajátja.

11.1. a. A 12,21-28 első olvasata. -  Az első mondásban nem csak arról 
hallunk, hogy a látomások hatástalanok, hanem hogy semmivé lesznek. A 
héber "DK ige csak ebben az értelemben fordítható itt. Sem az nincs kifeje
zetten megmondva itt, hogy milyen látomásokról van szó, sem pedig hogy 
kiéről. A mondás általános kifejezéseket használ. Az ellene adott reakció a 22. 
versben további kiegészítő információkat ad a hiányzó látomásokról: az igazi 
próféciák azok, amelyek semmivé lesznek. A hamis orákulumok ezzel szem
ben virágzanak. Ez azonban nem egy tartós állapot: az Úr újra közli igéjét, és 
beteljesíti azt, s üzenete tartós marad. Izraelhez fordul, akit a lázadás házának 
nevez (25. v.). Ebben az összefüggésben csakis ítéletes próféciákról lehet szó. 
Megjegyzendő, hogy -  akárcsak amint a következő fejezetben (13,6. 7. 16) — 
a ‘látomás’ kifejezés szinonimája a prófétai ‘szónak’ avagy ‘tapasztalatnak’. 
Megjegyzendő továbbá, hogy mindkét esetben az igaz és a hamis prófécia 
állnak egymással szemben. A 13. fejezet így logikus folytatása a 12-nek.

A következő szakaszban nem teljesen ugyanazzal a szituációval találko
zunk. Itt nem a szó szoros értelemben vett mondásról van szó, hanem a pró
féta elleni szándékos támadásról. Hangsúlyozottan Ezekiel látomásáról van 
szó, a héber szövegben a személyes névmás ismételt használata nem hagy 
kétséget ezt illetően. Az az érzésünk támadhat, hogy Ezekiel személyének 
hangsúlyozása ebben a második részben arra utal, mintha az elsőben nem is 
róla lenne szó. A második rész (26-28. v.) struktúrája erőteljes hasonlóságot 
mutat a 21-23. versekével. A tartalom viszont nem ugyanaz: ez alkalommal -  
amint a felhasznált szóanyag is mutatja -  inkább apokaliptikus látomásokról 
van szó. Ugyanakkor a szóanyag azt is elárulja, hogy a szakasz egy késői 
kompozíció. Jóllehet a terminológia nagyrészt hasonló a megelőző szakaszé
hoz, mindenesetre olyan jellegzetességeket is tartalmaz, amelyek egy késői 
kézről árulkodnak. A többes számú ‘idők’ (□TIU) igen ritka a Bibliában. 
Használata szinte kizárólagosan a legkésőbb keletkezett könyvekre korlátozó
dik, mint Krónikák, Ezdrás és Nehemiás, Dániel. A ‘hosszú időkre’ kifejezés 
hapax: csak itt fordul elő a teljes Ószövetségben.

A párhuzamos kifejezés, amely megelőzi szó szerint azt jelenti: ‘számos 
napokra’, a szövegösszefüggés azonban a szinonimájához sokkal közelebbi 
jelentést igényel: ‘a távoli napokra’. Ezen kívül csak Dn 8,26-ban fordul elő, 
ahol, éppúgy, mint Ez 12,27-ben eszkatológikus látomás szerepel. Ebből arra

II. A LXX messiásképe. Két példa
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következtethetünk, hogy Ez 12,27 esetében a ‘látomás’ kifejezés olyan jelen
téssel fordul elő, amely nem egyezik meg az előző szakaszban találhatóéval. 
A ‘látomás’ többé nem szinonimája a prófétai ‘szónak’ avagy ‘tapasztalat
nak’, hanem ‘apokaliptikus kinyilatkoztatássá’ válik. Ha pedig ez igaz, akkor 
nyilvánvaló, hogy a 26-28. versek megszakítják prófétai igéknek egy olyan 
sorát, amelyek a hamis prófétákat kárhoztatják, akiknek „hiábavaló látomá
saik és hazug jövendöléseik” vannak (13,6).

Il.l.b. A görög változat. -  Amint mondottuk, a LXX 967. számú papiru
sza nem tartalmazza a kérdéses verseket. V. Filson szerint ez nem jelenti azt, 
hogy a fordításban ne szerepelt volna,16 17 ugyanis minden egyéb kézirat hozza. 
Hogy e papiruszról hiányzik, egyszerűen egy írnoki tévedésnek köszönhető. A 
másoló szeme a 26. versről a következő fejezet első versére ugrott, ami az 
előbbivel megegyezik. Ez a parablepsis jelenségének egyszerű esete. A kiha
gyást megkönnyítette az a tény, hogy a 25. vers befejezése újra előkerül a 28. 
vers végén, s így közvetlenül a 13. fejezet kezdeténél. Ehhez hozzátehető, 
hogy a 25. vers az „Emberfia” megszólítással kezdődik, éppúgy, mint a 13,2. 
Filson érvelésének további megerősítését látta abban, hogy a papiruszt számos 
parablepsis-bői következő kihagyás jellemzi, amelyek mind a kihagyott és az 
azt megelőző szakasz vége közötti hasonlóságból következnek. A 26-28. ver
sek esetében a kihagyott szöveg elég hosszú, de Filson szerint ez megmagya
rázható azzal, hogy a kérdéses szakasz hossza megegyezhet annak a kézirat
nak egy teljes hasábnyi szövegével, mellyel a másoló dolgozott.1'

Filson elismeri, hogy utolsó érve meglehetősen csekély értékkel bír. 
Hozzátehetjük, szinte semennyivel. Semmit nem tudunk ugyanis sem a hosz- 
száról, sem a szélességéről azoknak a hasáboknak, melyek a papirusz prototí
pusát képezhették. A mi papiruszunkon egyébként a hasábok átlagosan közel 
52 sorból állnak, s mindegyikük jó húsz karakternyi írást tartalmaz. Ez hasá
bonként 1040 karaktert jelent. A hiányzó szakasz mindössze 260 karakter 
hosszúságú. El lehet talán képzelni, hogy a kérdéses prototípus jóval rövidebb 
és keskenyebb hasábokat tartalmazhatott, ez azonban egyáltalán nem általános 
a hasonlójellegű ókori kéziratoknál.

Igaz, hogy a papirusz számos további kihagyást is mutat, leszámítva 
azonban 36,23-38-at, ezek mindegyike egészen rövid. Közelebbről szemlélve 
viszont azt mondhatjuk el, hogy a 12,26-28 rész fordítása egyéb kéziratokon 
bizonyos olyan sajátosságokat mutat, amelyek nem nagyon, vagy egyáltalán 
nem fordulnak elő másutt a fordításban. Vegyük példának a ^eyovreq 
^eyooaiv kifejezést a 27. versben. E kifejezés erőteljes héber hatást tükröz, és 
egészében a helyén van egy olyan Ezekiel-fordításban, amely nem idegenke
dik a hebraizmusoktól. Ez esetben ugyanakkor azt kell észrevennünk, hogy az

16 FILSON, F. V., „The Omission of Ez 12,26-28 and 36,23-38 in Codex 967”, in JBL 62 
(1943), 27-32; SPOTTORNO, V., „La omission de Ez 36,23b-38 y la transposicion de 
capitulos en el papira 967”, in Emerita 50 (1982), 93-98.

17 FILSON, „The Omission”, 28, utalva a következő műre: JOHNSON, A. C„ The John 
H. Scheide Biblical Papyri. Ezekiel, Princeton 1938, 8.
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eredeti héber szövegben ez a „hebraizmus” egyáltalán nem szerepel, ott egész 
egyszerűen □‘HÓK található. Egyébként is, a Áeyovxec; Xeyo-ocnv kifejezés 
egyáltalán nem fordul elő sehol Ezekielben, úgy sem tehát, mint az D'"lűK 
fordítása.

Következésképpen a 26-28. versek fordítása leginkább egy késői fordító 
működésének eredménye lehet, aki görög kéziratát a maszoréta szöveghez 
próbálta alkalmazni. Ez esetben a papirusz egy jóval ősibb állapotot őrizhetett 
meg, ahol a 12. fejezet vége megfelelő bevezetésként állhatott a hamis prófé
ciát taglaló 13. fejezet előtt. A „többlet”, amit a maszoréta szövegben és a 
LXX-ban találhatunk, az apokaliptikus látomások témakörét érinti. Itt, éppúgy, 
mint a 36,23-38 esetében a maszoréta szöveg olyan látomásos képeket tűnik a 
szöveghez hozzáadni, amelyeket messianisztikusként értelmezhetünk a szó 
tágabb értelmében. És ezért egészen bizonyosan nem a LXX fordítói a felelő
sek.

11.2. Példabeszéd a cédrusról: Ez 17,22-24

A 17. fejezet egy természeti képeket használó fabula (vv. 1-10) anyagán 
alapszik. Egyesek szerint példabeszédről, vagy allegóriáról van szó,18 amit 
egy kifejtés követ -  ez a képet Cidkijára és az ő Babilon elleni felkelésére 
alkalmazza (vv. 11-21). A fejezet egy messiási állítással fejeződik be (vv. 22- 
24). Visszautalva a 3-10. versekben található fabulára, ez az utolsó szakasz 
inklúziót ad a résznek. Ugyanazok a képek kerülnek ismét elő, de egy egészen 
új dimenziót kapnak. A 22. vers a 3-4-hez kapcsolódik, ám ez alkalommal a 
cédrusfa hegye az Úr, nem pedig egy sas által lesz véve. A cselekvés színtere 
többé nem a jelen, vagy a múlt, hanem a jövő.

A cédrus önmagában nem feltétlenül a királyságot jelképezi Izraelben.19 
Inkább az erő, a hatalom és a fennkölt gőg szimbóluma, amely egyaránt jelen 
volt Izraelben, és azon kívül is.20 Pozitív oldalról szemlélve, a cédrus jelké
pezheti Izrael népét, mint pl. Bálám jövendölésében (Nm 24,6), ahol a próféta 
Izrael sátrait hasonlítja össze a víz mellé ültetett cédrusokkal. Ugyanez a hely
zet Ez 17 esetében is. Ugyanakkor a cédrus tetejéről levett „zsenge ág” való
ban jelenthet egy királyt, akit az Úr újra felállít Jeruzsálem trónjára. A meg
újított királyságot a „magas hegy” szimbolizálja, amint azt Ezekiel egyéb, 
helyreállításra vonatkozó jövendölésében is megtalálhatjuk (20,40; 34,14). Az 
egyetemes uralom, amit ez az új uralkodó megvalósít, a 23. vers jelzi: „alatta 
laknak majd a madarak mind”. Ez 31,3-9-ben a madaraknak szállást adó céd
rus képe részletesebben kifejtve kerül alkalmazásra a fáraó birodalmára, Dá
niel 4,7kk esetében pedig a perzsa királyra.

18 Lásd DAVIS, E. F., Swallowing the Scroll. Textuality and the Dynamics o f Discourse 
in Ezekiel’s Prophecy (JSOTSup 78), Sheflield 1989, kül. 95-104; SIMIAN-YOFRE, H„ „Ez 
17,1-10 como enigma v parabola”, in Bib 65 (1984), 27-42.

19 Ez A. Caquot véleménye, lásd „Le messianismc d’Ezéchiel”, op. cit.
20 Vö. Bír 9,15; 2Kir 14,9; Ps 36,5; í z 2,13; 37,24; Jer 22,7; Ez 31,3-6; Ám 2,9.
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Ez 17,24-ben a messiási megjegyzést egy megismerési formula követi, 
szintén az allegória stílusában megfogalmazva: „Minden fa megtudja, hogy 
én, az Ú r...”, valamint egy megállapítás a „magas fa megalázásáról és az ala
csony fa felmagasztalásáról”, amely téma visszatér majd Ez 21,31-ben. A 22- 
24. versek LXX-fordítása figyelemreméltó. Egyáltalán nem mondhatjuk, hogy 
különösebben hangsúlyozná a szakasz messiási karakterét. A messiásra utaló 
héber szónak, a „zsenge ágnak” nincs megfelelője a fordításban. Továbbá 
több helyen többes számmal találkozunk ott, ahol a maszoréta szövegben 
egyes szám szerepel, valamint az „elültetem azt” helyett csak ennyi szerepel: 
„elültetem”. A 22-23. versek szövege leginkább választottak egy csoportjának 
Izrael földjére való visszatérését idézi. Valójában a fogság végének és a hely
reállítás kezdetének kijelentéséről van itt szó. Ekként különbözve tehát a 
maszoréta szövegtől, a görög változat nem tűnik messiási várakozásnak bár
mifélejelét is mutatni.

Ehhez hozzátehetünk még két megjegyzést. Először is, a „szíveik” 
(KapSuxq aoTcov) a 22. versben nyilvánvalóan téves olvasata az „ágaik” kife
jezésnek (KpaŐuxq ocutcov). Másodrészt itt van a nyilvánvalóan tendenciózus 
fordítása ugyanezen vers utolsó szavának: Ez a szó a Szentírásban ha-
pax (csak egyszer fordul elő). A kérdéses versben a 7D3 („magas”) és a D17Q 
(„felmagasztalt”) szavak szinonimájaként szerepel, mint a „hegy” jelzője. A 
LXX nyilvánvalóan a n^n („felfüggeszt”) ige passzív participiumaként értel
mezte a szót, és az ugyanazon jelentésű Kpepot^co ige participiumával fordí
totta. A következő jelző: Dllü így perecopoq-nak lett fordítva, amelyik egy 
felemelkedett, levegőbe „függesztett” hegy képét idézheti.

Az imént elemzett LXX-változat az a szöveg, amelyet a 967. számú papi
rusz őrzött meg. Egyéb kéziratok lényeges változatokat tartalmaznak ehhez 
képest. Itt most nem kívánunk azokkal a kéziratokkal foglalkozni, amelyek a 
szöveget a maszorétán alapulva korrigálni igyekszenek. Ami figyelmünkre 
méltó viszont, az három megegyező jellegzetesség a 22. vers végénél és a 23. 
vers elejénél, s melyek, úgy tűnik, jelen vannak a LXX minden kéziratában a 
Vaticanustól kezdve (Kr. u. 4. sz.). A szöveg a következő: „Én pedig elve
szem a választottakat a cédrusról, a tetejéről töröm le szíveiket. Én ültetem el 
(őket) egy magas hegyre; felfüggesztem azt Izrael felemelt hegyére, elültetem 
(őket), és az sarjat ereszt, gyümölcsöt hoz, és nagy cédrussá lesz.”

Megjegyzendő, hogy a 22. vers vége a 23. vers elejéhez közvetlenül kap
csolódik. Észrevehető továbbá, hogy e szerint az olvasat szerint a versek tárgy 
immár nem többes, hanem egyes számú, így tehát inkább az összegyűjtött 
választottak egy csoportjáról lehet szó a papirusz szövege szerint. De mit is 
jelent ez? A kulcsot egy harmadik variáns adja meg. A „felfüggesztett” parti- 
cipium, ami a hegy jelzője, átalakíttatik és egyes számú jövő időként az Úr 
cselekvését jelöli. Ő az, aki „azt” felfüggeszti Izrael magas hegyére. Ez a 
hegyre függesztés, a helyreállítás és megújítás szövegösszefüggésében aztán -  
legalábbis a keresztények számára -  csak Krisztus kereszthalálát idézheti.
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Vajon ez az allúzió véletlenül került a szövegbe, avagy netalán egy ke
resztény másoló vagy írnok tudatos tevékenysége eredményeképp? Megen
gedve magunknak egy bizonyos szabadságot: egy másoló helyettesítette a 
„felfüggeszt” ige participiumát az egyes számú aktív formával, kifejtve így 
egyaránt a tárgyat és az alanyt: „én felfüggesztem azt”. Ez azt sugallja, hogy 
nem csupán egyszerű véletlen elírással van dolgunk, hanem sokkal inkább 
szándékos krisztológiai értelmezéssel.

Tanulmányunk bevezetésében hangsúlyoztuk, hogy a születő egyház -  a 
keresztények éppúgy, mint a zsidók -  előszeretettel gyűjtögettek bibliai szö
vegeket tematikus antológiákba. Azt is tudjuk, hogy ezekben az antológiákban 
megengedtek maguknak bizonyos szabadságot, hogy a tematikus egységet 
fenntartsák. Ebben az összefüggésben elég a 95 (96). zsoltár 10. versére utal
ni. A maszoréta szövegben ez áll: „Mondjátok a nemzeteknek: az Úr uralko
dik”. A LXX-ban, Jusztinosz szerint két kiegészítő szót olvashatunk: „az Úr 
uralkodik a fáról”. Ez a hozzáadás megkönnyítette a szövegnek Krisztusra és 
az ő kereszthalálára való értelmezését. Egy sor szöveg, melyben egyaránt a 
„fáról” van szó, került úgy tűnik összegyűjtésre a Ps 95(96), 10-zel együtt. E 
gyűjtemény központi szövege a Dt 21,22 lehetett: „függesszétek őt a faágra”. 
Ez utóbbi szöveg bevezette a felfüggesztés fogalmát (Kpepaijco), és maga köré 
rendezhetett több más szöveget is, mint pl. Dt 28,66, és minden bizonnyal Ez
17.22- 23. Ugyancsak valószínű, hogy azoknak a krisztológiai szakaszoknak a 
gyűjteménye, melyek a Kpepaíjco igét tartalmazták, befolyásolhatta az Ez
17.22- 23 értelmező fordítását.

A mi Ezekiel szövegünk mindazonáltal nem tartozott az egyházatyák 
különösképpen kedvelt szövegei közé. Nem is említik sehol. Krisztológiai 
alkalmazásának első említése Küroszi Theodorétosz LXX-Ezekiel kommen
tárjában található. Ez az 5. századi szerző leginkább szó szerinti szentírás- 
magyarázatáról ismert. Az ő értelmezésében Ez 17,23 „magas hegye” a Gol
gota dombjára vonatkozik, melyen a kereszt állt.21

Befejezés

Ezekiel messiási jellegű szövegeinek áttekintése nem enged arra követ
keztetnünk, hogy a LXX különösképpen hangsúlyozta volna ezen szakaszok 
messiási jellegét.

Két kiválasztott szakasz mélyebb elemzése az alábbi következtetéseket 
eredményezte: ami a 12. fejezet végét illeti, a LXX eredetileg valószínűleg 
nem tartalmazta a 26-28. verseket. A kérdéses versek egy apokaliptikus perió
dusra utalnak, ami messiásiként jellemezhető a szó tágabb értelmében. E szö
vegrész hiányzása a LXX-ból megerősíti egyéb, máshol közölt megállapítása
inkat, mely szerint a maszoréta szövegben inkább jelen van egy messiási 
témafejlődés, mint a LXX-ban.

21 MIGNE, PG 81: 969-970
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Másrészről, az Ez 17,22-24 vizsgálata azt mutatta, hogy az eredeti fordí
tás ezt a szakaszt a fogságból való hazatérésre utalónak értelmezte, minden 
különösebb messiási várakozásra való utalás nélkül. Ez a szakasz is inkább 
messiásinak tűnik a maszoréta szövegben, mint a görög változatban. Megfi
gyeltük továbbá, hogy a keresztény tradíció nem habozott krisztológiai fel
hangokat bevezetni e 17. fejezet záró részébe.

cgso

Le messianisme et la Septante d’Ezéchiel
Johan Lust

U n aper?u des textes messianiques d ’Ezéchiel ne permet pás de conclure que la 
Septante accentue le caractére messianique de ces passages.

Une analyse plus approfondie de deux cas spéciaux nous méné aux conclusions 
suivantes: en ce qui concerne la fin du chapitre 12, nous notons que la Septante 
originale ne connaissait probablement pás les versets 26-28. Les versets en question 
font allusion á une période apocalyptique qui peut étre caractérisée comme 
messianique dans le sense large du terme. L ’absence de ce texte dans la Septante 
confirme d ’autres observations que nous avons com muniquées ailleurs concernant un 
développem ent messianique dans le TM plutőt que dans la Septante.

D ’autre part, l’étude d ’Ez 17,22-24 nous a démontré que la traduction originale 
Hsait dans le passage une annonce du retour de l’exil sans mention spécifique d ’un 
espoir messianique. De nouveau cette version grecque semble donc étre moins 
messianique que le TM. Ensuite nous avons observé que lq tradition chrétienne 
n ’hésitait pás á introduire des accents christologiques dans cette finálé du chapitre 17. 
(Traduction d ’un essay précédem m ent paru dans la revue Tsafon 2/3 [1990], 3-14)


