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Az Ószövetség szövegeinek a túlnyomó többsége nem egyetlen szerző munkája
ként született meg, hanem hosszú, évszázadokig tartó hagyományozási folyamat
eredményeként állt elő. Emiatt a bibliai költészetet alapvetően kétféleképpen
elemezhetjük. Az adott szöveg kanonikus, végső formájából kiindulva felvázol
hatjuk annak struktúráját, meghatározhatjuk strófa- és sorszerkezetét, metrum
képletét, műfaját, feltárhatjuk az alkalmazott költői eszközeit, és elemezhetjük
mondanivalóját. Ez a szinkrón megközelítési mód teljesen legitim, különösen ak
kor, ha az adott szövegek Biblián belüli, illetve a bibliai kor utáni hatás-története
a vizsgálatunk célja.
Ha azonban egy bibliai szerző költeményeinek eredeti változatára, s annak
alapján a saját stílusára, művészi eszköztárára és gondolatvilágára vagyunk kíván
csiak, akkor elkerülhetetlen, hogy az adott szöveget diakrón vizsgálatnak vessük
alá. A szöveg kanonikus formáján belül fel kell ismernünk a későbbi hagyomá
nyozok munkájának a nyomait, és elkülönítve azokat az eredeti költeménytől
meg kell kísérelnünk rekonstruálni az adott bibliai szöveg legrégebbi formáját. Ha
például valaki azt kérdezi: Milyen költeményeket találunk Ezékiel könyvében? —
akkor e kérdés megválaszolásához megfelelő és elégséges a szinkrón elemzés. Ha

18

KUSTÁR ZOLTÁN

azonban a kérdés így hangzik: Milyen költő volt, mit és hogyan írt maga Ezékiel?
—akkor már elkerülheteden a diakrón vizsgálódás, az adott szöveg hagyományozás-történetének a felvázolása. Természetesen egy ilyen diakrón elemzés vég
eredményének sok szempontból hipotetikusnak kell maradnia. Ennek ellenére
érdemes rálépni erre a nehéz és rögös útra is, hiszen egy ilyen vizsgálódás gazdag
és tanulságos hozadékkal kecsegtet.
Ennek a gondolatnak az igazolásához az Ez 28,11-19 próféciáját választottam
példának. E nem túl hosszú költemény az Ószövetség legnehezebb és legvitatot
tabb részletei közé tartozik. A szakasz nagyon sok, egymásnak ellentmondó,
vagy/és megfelelő háttér nélkül alig érthető mitikus elemet tartalmaz. A megér
tést tovább nehezíti, hogy sok benne a hapax legomenon vagy a nyelvtanilag kifogá
solható alak, ami a legkülönbözőbb szövegrekonstrukciókat és értelmezéseket te
szi lehetővé. Ráadásul a maszoréta szöveg és a Septuaginta olyan eltérő
szövegvariánsokat képvisel, amelyek két, alapjaiban eltérő utat jelölnek ki a sza
kasz értelmezésében.
Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a szakasszal kapcsolatban a kutatók
között a legalapvetőbb kérdésekben sem alakult ki konszenzus.1 Mi a költemény
legrégebbi, eredeti változata? Mely mítosz vagy mítoszok állnak a hátterében, s
mi volt ezek használatával a szerző/szerkesztő szándéka? Mely elemek és milyen
lépésben épültek be a költemény alaprétegébe? S hogyan viszonyul egymáshoz a
szöveg alapvető két típusa, a Septuaginta és a maszoréta szöveg változata?
Meggyőződésem szerint ezek a kérdések elválaszthatatlanul összefonódnak az
Ez 28,11—19 előállásának a kérdésével. Ebben a tanulmányban ezért szeretnék kí
sérletet tenni e költemény hagyományozás-történetének a felvázolására.
I. B e v e z e t é s

1. A kontextus: Ae^idegen népek ellenipróféciák
Ezékiel könyvében az Ez 25—32 fejezetei idegen népek elleni próféciákat tartal
maznak. Ez a részgyűjtemény a Júda és Jeruzsálem elleni fenyegető próféciák
gyűjteményét követi (Ez 1—24), és a Júdának, illetve a Jeruzsálemnek címzett
üdvígéreteket készíti elő (Ez 33-39; 40-48). Ezékiel könyve tehát ugyanazt a
hármas eszkatológikus sémát követi, amit az Ézs 1—39; Jeremiás könyvének
Septuaginta-változata és Zofóniás könyve is. Ezékiel könyvében ez a tematikus
elrendezés —úgy tűnik —a kronológiai szempontoknak is megfelel. Az Ez 1—24
próféciáit az itt található datálások alapján Jójákin fogságba vitelének 5. és 9. éve
közé tehetjük,2 az idegen népek elleni próféciák a fogság 10-12. éveire, azaz a Je
ruzsálem elestét közvetlenül megelőző időszakra vannak keltezve,3 míg az Ez 33—
1 A kutatástörténeti áttekintéshez lásd WII.SON 1987.
2 Lásd Ez 1,1 k; 3,16; 8,1; 20,1; 24,1.
3 14sd Ez 26,1; 29,1; 30,20; 31,1; 32,1.17.
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48 üdvígéretei a 33,21 és 40,1 alapján Kr.e. 587, Jeruzsálem eleste után keletkez
tek.
A könyv idegen népek elleni próféciái hét nemzet ellen szólnak. Ez megfelel
az Ám 1—2, valamint a Jer 46-49 felépítésének, és tudatos szerkesztésről árulko
dik: A hetes, mint a teljesség száma az itt említett népeket az egész emberiség
reprezentánsaivá teszi, azaz e próféciák valamennyi népre érvényesek. Feltűnő az,
hogy e hetes körből Ezékiel könyvében Babilónia hiányzik. Emiatt valószínű,
hogy az Ez 25—32 gyűjtemény még a Babiloni Birodalom összeomlása, azaz Kr.e.
538 előtt összeállt.4
A vizsgált szakaszunk, az Ez 28,11—19, egy Tírusz elleni próféciát tartalmaz.
Tírusz más prófétai könyvekben is gyakran szerepel (Ám l,9k; Ezs 23; Jóéi 4,4—8;
Zak 9,2-4), Ezékiel könyve azonban az Ez 26,1—28,19-ben feltűnően nagy terje
delmet szentel neki. Ezt a kis rész-gyűjteményt a 26,1 felirata Jójákin király ural
kodásának 10. évére datálja. A négy Wortereignisformel (26,1; 27,1; 28,1.11) jelzi,
hogy a szerkesztők itt négy, eredetileg önálló próféciát kapcsoltak egybe; a három
helyre befűtött refrén (26,21; 27,36b; 28,19b) azonban arról árulkodik, hogy a ké
sőbbi szerkesztők a gyűjteményt már csak három próféciaként kezelték. Az Ez
26—27 címzettje maga a város, Tírusz, míg a 28. fejezet két próféciája a város ki
rályát szólítja meg. Nyilvánvaló azonban, hogy a király ezekben a próféciákban az
egész városállam megtestesítője; a próféta a város általános bűneit és a felette
meghirdetett ítéletet —konkrétumként az elvont helyett — egyeden személy, az
uralkodó sorsán keresztül szemlélteti.5 Ez a felismerés egyrészt lehetővé teszi azt,
hogy a Tírusz elleni próféciákat egy egységként kezeljük, másrészt felszabadít
bennünket annak a kényszere alól, hogy a királyt illető vádak mögött túlságosan
is konkrét kortörténeti eseményeket keressünk.
Tíruszhoz hasonló terjedelmet Ezékiel könyve egyeden másik országnak,
Egyiptomnak szentel (Ez 29—32). Vajon minek köszönhető e két állam iránti ki
emelt érdeklődés? Zimmerli szerint Ezékiel Jeremiás próféta hatására Babilont
Isten eszközének tekintette, ami Isten jogos ítéletét hajtja végre Júdán és a szom
szédos népeken. Aki tehát Babilonnal szembeszáll, magával a történelem menetét
megszabó Istennel száll szembe. Kr.e. 588-587-ben Palesztina térségében Jeru
zsálem mellett már csak Egyiptom és Tírusz tanúsított ellenállást a babiloni ki
rállyal, Nebukadneccarral szemben, és járult hozzá felbujtóként, vagy a sikeres
katonai ellenállás illúziójának táplálójaként Júda bukásához. Ezért került éppen ez
a két ország Ezékiel figyelmének, s az idegen népek elleni próféciák gyűjtemé
nyének a középpontjába.6

í
4 így Z immerli 1969: 580.
5 így nyomatékkai JAHNOW1923: 224; ElCHRODT 1984: 265k.
6 Z immerli 1969: 604k.

20

KUSTÁR ZOLTÁN

2. Dotálás, kortörténeti háttér
A Kr.e. VI. század második felében Tírusz sem vonhatta ki magát a nyugat felé
terjeszkedő Asszíria fennhatósága alól. II. Assurbanipal (Kr.e. 883-859) uralko
dása alatt a város már a birodalom adófizetője volt, majd Kr.e. 605-ben az asszí
rokat felváltó Babilon igájának is kénytelen volt alávetnie magát. A jeruzsálemi
Cidkijjával együtt azonban hamarosan fellázadt Babilon ellen, és a megtorlók ost
romának 585-től kezdve —Josephus szerint (A n f X 11/1) - tizenhárom évig sike
resen ellenállt. Végül azonban a város kénytelen volt megadnia magát: A királyt,
Ithobaalt a babilóniaiak megfosztották a trónjától, s az új király, Baal,
Nebukadneccar vazallusa lett. Egy Kr.e. 564/563-ban keletkezett tíruszi adósle
vél az egyik tanúként a babiloni sandahakku-1, azaz birodalmi biztost nevezi meg;
ebben az időben tehát a város, ha saját uralkodójával és nagyfokú autonómiával
is, babiloni fennhatóság alatt állt.7
A kortörténet egyik érdekessége azonban az, hogy Tírusz megostromlásáról
és lerombolásáról nem olvashatunk sem az asszír, sem a babiloni forrásokban. A
Földközi tenger egyik szigetére épült kikötőváros e korban bevehetedennek bi
zonyult, s egyedül behatárolt élelem- és vízkészlete tette sebezhetővé. Végül
ugyan az asszír és a babiloni blokád is sikeresnek bizonyult ellene, de a hosszú és
drága ostrom megszüntetése fejében a városnak mindkét birodalommal szemben
sikerült meglepően jó pozíciókat biztosítania magának. Ezen a ponton, úgy tűnik,
a város Ezékiel váradalmaira is rácáfolt: Az Ez 26 még azt jövendölte, hogy
Nebukadneccar el fogja foglalni a várost. Amikor azonban nyilvánvaló lett, hogy
ez nem következik be, a könyv egy újabb próféciája, a 29,18kk az elmaradt sike
rért kárpódásul Egyiptomot ígérte oda a babiloni királynak.
Nagy Sándor volt az első és az egyeden támadó, akinek ténylegesen ostrom
mal sikerült bevennie a várost. Sándor egy földsánc segítségével összekötötte a
szigetet a szárazfölddel, s így a hagyományos ostrom kellékeit be tudta vetni a vá
rosfal ellen.8 Egyes kutatók szerint az Ez 26,1—28,19 próféciái —mint vatiánium ex
eventu —ezt a támadást tükrözik.9 A 26,8-ban ugyanis arról olvasunk, hogy sáncot
emelnek a város ellen, a 26,10—14 szerint pedig az ellenség lovasai és harci kocsii
száraz lábbal vonulnak be a városba, és lerombolják azt a városfalakkal együtt. Ez
a datálás azonban számos, megoldhatatíannak tűnő - többek között kényes irodalomkridkai —problémát vet fel. A kutatók többsége ezért a próféciát, legalábbis
annak az alaprétegét, még a babiloni fogság idejére datálja.10

7 A kérdéshez lásd TORREY 1925: 284k, a korabeli forrásokhoz UNGER 1926: 31 ók, a kronoló
giai kérdésekhez ElSSFELDT 1963.
8 A földsánc az idők folyamán egy földnyelwé szélesedett, s így Tírusz szigete félszigetté vált.
9 TORREY 1925: 284k.
10 Lásd sokak képviselőjeként ZlMMERLI 1969: 605. MORGENSTERN 1960: 152, a próféciákat
egy számomra elérhetetlen korábbi tanulmányára hivatkozva Kr.e. 490-480 közé datálja.
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Mint ahogy azt említettük, a későbbi szerkesztők a Tírusz elleni próféciákba há
rom helyen egy-egy, csaknem szó szerint megegyező refrént illesztettek be (26,21;
27,36b; 28,19b). A 28,1—10 és 28,11—19 közé azonban nem fűztek be ilyet, azaz a
két szakaszt már egyetlen próféciának tekintették.
Kétségtelen, hogy a 28,1—10 és 28,11—19 között sok a tartalmi és a formai ha
sonlóság. Mindkét szakasz egy YHWH szájából elhangzó prófécia (Y H W H Worl). Ezékiel Tírusz-ellenes próféciái közül csak ez a kettő az, amelyik nem ma
gát a várost, hanem annak az uralkodóját szólítja meg, s hirdeti meg felette az elkerülheteden ítéletet. S végül, ahogy azt majd a későbbiekben részletesen látni is
fogjuk, jelenlegi formájában mindkét szakasz át van itatva ugyanazokkal a miti
kus, a környező népek kultúrkincséből táplálkozó képzetekkel. Számos kutató
ennek megfelelően szintén egyeden, összefüggő próféciát lát a 28,1—19-ben.11
Wilson és Zimmerli azonban komoly formai és tartalmi érveket sorol fel
amellett, hogy az 1-10. és a 11-19. versekben mindennek ellenére két, eredetileg
önálló próféciát lássunk.12 Először is a két szakaszt világosan elválasztja egymás
tól a 28,11-ben olvasható Wortereignisformel, valamint a 28,12-ben adott új megbí
zatás és követ-formula. Az a feltevés, miszerint ezeket utólag illesztették volna be
az egységes prófécia alaprétegébe,13 erőltetettnek tűnik. Másodszor a 28,1—10 és a
28,11—19 tartalmilag két, függeden próféciát alkot, melyek megértéséhez egyikük
esetében sem vagyunk a másik ismeretére ráutalva. Harmadszor a 28,1—10 önma
gában is egy teljes ítéletes prófécia (Gerichtsmri), míg a 28,11—19 a siratóének, az
ún. qíná formáját utánozva mutatja fel ugyanannak a műfajnak valamennyi lénye
ges elemét. Negyedszer a 28,1—10 a címzettjét fejedelemnek (Tál) nevezi, akinek
a lakóhelye a tenger közepén található. A szöveg őt egyértelműen hétköznapi,
halandó emberként ábrázolja; a vád ellene éppen az, hogy felfuvalkodottságában
Istennek képzeli magát, és azt állítja, hogy az Isten lakóhelyén lakik. A meghir
detett ítélet szerint idegenek, „a legkegyedenebb népek” végeznek majd vele, te
temét pedig a tenger közepébe dobják. Ezzel szemben a 28,11—19 a címzettet ki
rálynak (1*70) nevezi, akinek a lakóhelye az istenek hegye. Tírusz királya itt nem
egy ember, hanem egy isten, illetve valamilyen köztes lény vonásait viseli. Bűnei
nek a büntetése itt az, hogy letaszíttatik az istenek hegyéről, ahol halálra zúzza
11 Így E wald 1841: 317-319; Bertholet 1897: 148kk; KRAETZSCHMAR 1900: 216; H einisch
1923: 137kk; POPÉ 1955: 97-104; HOSSFELD 1977: 153-183. LORETZ 1976 szerint a 28,1-19 alap
rétege egyetlen prófécia volt, s csak a későbbi átdolgozások szakították ketté, és tették szükségessé
új feliratként, illetve bevezetőként a 28,1 lk beiktatását (A Fuchs által feltételezett alaprétegéhez lásd
uo., 155); hasonlóan LORETZ 1976 összefoglalóan 456k.
12 W ilson 1987: 21 lk; Z immerli 1969: 662. Ugyanígy J ahnow 1923: 221kk;
Bertholet / G alling 1936: 99; ZlEGLER 1953: 88k; FUCHS 1988: 153-155; M ay 1962: 167;
LOhETZ 1989: 259; Barr 1992: 213; ElCHRODT 1984: 390kk; F ohrer /GALLING 1955: 159kk;
ElCHRODT 1984: 265k; KARASSZON 1995: 820; GARSCHA 1974: 160-164; HOSSFELD 1977: 153kk.
M iixer 1993: 498, szerint is két önálló orákulumról van szó, de ezeket a szerzőjük talán már ere
detileg is „as complements” írta meg azzal a szándékkal, hogy „they should be read togedher” .
13 így P opé 1955 és L oretz 1976.
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magát. Az ítéletet maga Isten hajtja végre, míg az idegen népek képviselői csak
mint téden, döbbent szemlélők jelennek meg a színen. S végül a 28,11—19 az
Ószövetségben szokadanul erős mitológiai színeket mutat, míg a 28,1—10-ben ez
a színezet jóval halványabb - különösen is igaz ez akkor, ha látjuk, hogy a 28,3-5
utólagos betoldás, aminek a célja éppen a két prófécia tartalmi harmonizálása
volt.14
A két, eredetileg önálló próféciát tehát minden bizonnyal későbbi szerkesztők
illesztették egymás mögé. A 26—27. fejezetekben szintén két Tírusz elleni próféci
át olvasunk, s az ítéletes próféciára ott is egy siratóének, egy qíná következik. Az
Egyiptom elleni anyag elrendezése (29—31 + 32,lkk.l7kk) ugyanezt az elvet kö
veti. A 28,1—11-et és a 28,12—19-et tehát azért sorolhatták be egymás mögé, hogy
ezzel beleillesszék őket az idegen népek elleni próféciák e sajátos ezékieli sémájá
ba. A két prófécia jelenlegi sorrendjét azonban nem csak az ítéletes prófécia — qíná
séma indokolta: a 28,1—10 világos vádjaival és ítélethirdetésével a szerkesztők a
mitikus köntösbe öltöztetett 28,11—19 helyes értelmezéséhez kívánhattak segítsé
get nyújtani.
A későbbi szerkesztők a két prófécia összetartozását igyekeztek még jobban
kihangsúlyozni. Ezt a célt szolgálták a 28,19a mögé beillesztett, de a 28,11 mögül
elhagyott refrén, illetve —nyilván még későbbi kezek munkájaként —a 28,1—10-en
elvégzett bővítések, átdolgozások is. Ezek után kézenfekvőnek tűnik az, hogy ha
sonló, a két prófécia egységesítését célzó átdolgozásokkal a 28,11—19 esetében is
számolnunk kell; a későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ennek a következtetés
nek a helyességét a szöveg- és irodalomkritikai megfigyelések kellően igazolják.

A kutatók egybehangzó véleménye szerint az Ez 28,11—19 a héber siratóének, a
qíná műfajába tartozik15. Ezt nemcsak az bizonyítja, hogy a 28,12 maga is ezzel a
szóval adja meg a hirdetendő prófécia műfaját, hanem az is, hogy a műfaj leg
fontosabb eleme jelen vannak a próféciában:
1. a régmúlt dicsőségének és a jelen nyomorúságának a szembeállítása (28,12—
15a és 15b—19)
2. a régmúlt siratása, a jelen feletti kesergés, illetve gyász (28,12-15a)
3. a kívülállók döbbeneté, együttérzése (28,19)
4. a rosszakarók kárörvendezése (28,17b).
Jahnow azonban jogosan hangsúlyozza, hogy a prófécia szerzője szinte teljesen
szétfeszíti a műfaj szabta kereteket. A költeményben az átvett ősi mítosz elemei
dominálnak, és a siratóének elemei csak ennek alárendelve jelennek meg benne.
Jahnow ezért a szakaszt az egyik legjobb példának tartja arra, hogy a régi műfajok
14 Betoldásnak ítéli a 28,3-5-öt pl. ZlMMERLI 1969: 663-665.669; G arschá 1974: 161; WlLSON
1987: 212.214; LORETZ 1976: 456k, ugyanígy a 28,9-ról ZlMMERLI 1969: 664; LORETZ 1989: 264.
15 A szakasz műfajához és annak általános jellemzéséhez lásd alapvetően JAHNOW 1923: 228kk.
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feszes keretei hogyan lazulnak, sőt oldódnak fel esetenként az idővel csaknem a
felismerhetetlenségig16, helyet adva a prófétai intő beszéd (Scheltmrt) és ítéletes
prófécia (Gerichtsrede) elemeinek és szerkezeti jellegzetességeinek is.
Ha azonban ez így van, akkor nem szabad a szöveg jelenlegi formája mögött
egy szabályos, 3 + 2-es metrum-képletű siratóéneket keresnünk. Bűddé és
Bertholet józan intelmeit követve újabban Fuchs figyelmeztet arra, hogy megala
pozatlan és egyben reménytelen vállalkozás lenne megkísérelni az Ez 28,11—19-et
irodalomkritikai eszközökkel egy qíná formájába kényszeríteni17. Bertholet/Galling, Jahnow és Zimmerli tiszteletreméltó próbálkozásait én sem tartom
tanácsosnak követni: a költemény alaprétege nyilvánvalóan átesett későbbi átdol
gozásokon, de annak a rekonstruálásában a metri causa elvnek önmagában elhibá
zott lenne döntő szerepet juttatni.
II. Az EZ 28,11-19 SZÖV EG-

ÉS IRODALOMKRITIKAI ELEMZÉSE

1. Szövegkritika
Ha az Ez 28,11—19 előállásának a történetét fel kívánjuk vázolni, akkor először a
szövegkritika segítségével a próféciának a meglévő szövegemlékek alapján re
konstruálható legkorábbi formáját kell megállapítanunk, hogy azt egy következő
lépésként irodalomkritikai vizsgálódás alá vethessük.
Az itt előrebocsátott, első munkafordítás a jelenlegi maszoréta szövegre épül,
de tartalmaz minden szükségesnek ítélt szövegkorrekciót. A fordításba más szö
vegemlékek alapján beillesztett szakaszokat a » « jelekkel körbevéve, nem félkö
vér betűvel hozzuk, a kiegészítések kiegészítéseit pedig nem dőlt és nem félkövér
betűvel szedve találjuk. Az eredeti szövegből kiesett szakaszokat nem félkövér
betűvel szedve, a « » jelekkel keretezve közöljük. Azokhoz a szavakhoz vagy ki
fejezésekhez, amelyek korrekcióra szorultak, illetve ahol a maszoréta olvasattal
szemben valamelyik másik szövegemlék bizonyult eredetinek, egytagú ” idézője
let használtuk. A fordítás megértéséhez szükséges néhány információt, illetve ke
vésbé fontosnak ítélt rekonstrukciós javaslatot a fordításhoz csatolt lábjegyzetek
ben közöltünk. A költői sorokat külön sorba tördelve hozzuk, a parallel félsorok
közötti cesurát a / / kettős vonal jelzi.
(11) így szólt hozzám az ÚR igéje: (12) Emberfia! Kezdj siratóéneket Tírusz királyáról,
és mondd róla: Ezt mondja »a%_én Uram,« az ÚR:
‘Tökéletes pecsétgyűrű’ voltál, »tele bölcsességgel, / / hibátlanul18 szép.
(13) Édenben, Isten kertjében voltál, / / mindenféle drágakő borított'9:

(
16J ahnow 1923: 228.
17 Bűd dé 1882: 20; Bertholet 1897:148; F uchs 1988:152.
18 D river 1954: 158k, a Vb:) szót az asszír kililu = „korona” értelemben fordítja, s így a „szép
ség koronája” kifejezést kapja.
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rubin, topáz és ‘smaragd., / / karbunkulus, zafír és jáspis,
wpál, agát és ametiszt.», / / krizolit, ónix és nefrit.’
‘Aranyból’ készültek foglalataid,
I I ‘véseteid ott díszelegtek rajtad20teremtésed napján M szültek eh.
(14) »Felkent, oltalmazó^ Kerub voltál, / / sa szent hegyen helyeztelek él.
Isten voltál2', / / és tüzes kövek közt járkáltál12.
(15) Feddhetetlen életű voltál23 teremtésed napjától fogva,
II mígnem álnokság találtatott benned.
(16) Bősz kufárkodásodban11 ‘megtöltötted’ belsődet erőszakkal, / / és vétkessé lettél.
Azért ‘száműztelek’ az Isten(nek) hegyéről,
11 és ‘elkergettelek’ »az oltalmazó kerub« a tüzes kövek közül:
(17) Szépségedben felfuvalkodtál,
II rosszra használtad bölcsességedet a fényűzésed miatt.
Ledobtalak a földre, / / látványosságul a k irá lyo k elé vetettelek.
(18) Sok bűnöddel, álnok kufárkodásoddal meggyaláztad ‘szentélyedet’.
Azért tüzet gyújtottam26 benned, és az megemésztett téged,
II és porrá27 zúztalak a földön mindenki szeme láttára.
(19) Akik ismertek a népek között, szörnyülködnek rajtad:
“Rettenetes véged lett, / / nem lesz belőled soha semmi!”

19 Az itt szereplő rDOD szó hapax legomenon. A szó a "po „betakarni, befedni” gyökből szár
mazik, és a Vulgata alapján általában takarónak, köntösnek, illetve valamilyen felső ruhadarabnak
szokták fordítani, lásd ZlMMERLl 1969: 673.
20 Szó szerint: „ Véseteid’ (már) rajtad (voltak]’.
21 Bertholet / G alling 1936: 100, és JAHNOW 1923: 222, javasolja, hogy a kifejezést a vers
végére helyezzük át, mert így ez a sor is a szabályos 3 + 2 ^éró-metrumú lenne. Az előtte lévő sorral
azonban a jelenlegi szöveg tökéletes parallelizmust alkot, így az átrendezése nem indokolt.
22 BERTHOLET 1897: 150, a versben javasolt egyéb korrekciói miatt ezt a szót a versbeosztással
szemben már a 15. vershez kapcsolja „feddhetetlenségben jártad útjaidat” értelemben, hasonlóan
ZlMMERLl 1969: 675; L oretz 1976: 457. Azonban sem tartalmi, sem formai okok nem indokolják
a maszoréta szövegtagolástól való eltérést. DRIVER 1954: 159, itt a szónak egyenesen a „kérkedve
lépegetni” értelmet tulajdonítja; ezt ZlMMERLl 1969: 675, jogosan utasítja vissza.
23 A l ’D Tn nntt □'□n kifejezésből ZlMMERLl 1969: 675, metri causa az nnx névmás, míg
K raetzschmar 1900: 217, a 1’3TQ törlését javasolja. Azonban bármelyik szó törlése - egyéb,
meggyőző érvek híján - fölösleges beavatkozás lenne.
24 A i r t o n 3 1 3 szavakat F ohrer / G alling 1955: 163, még a 15. vershez kapcsolja. Ez azon
ban a metrumon nem javít, így a korrekció indokolatlan.
25 A 1’nra o to n ’a b „királyok elé vetettelek" kifejezésben Bertholet / G alling 1936: 101, és
G ressmann 1929: 167, 2. lábjegyzet, a bo szó helyett a 7>to „angyal” szó többes számát olvassa:
„angyalok elé vetettelek”. Mivel azonban a maszoréta olvasat mind formai, mind tartalmi szem
pontból jól illeszkedik a szövegösszefüggésbe, indokolatlan lenne a beavatkozás; a ixbo korrekció
hátterében nyilván a G én 2-3-mal, az első ember történetével való önkéntelen harmonizálás áll.
26 A 18-19. verseket a Septuaginta futurumban fordítja, azaz jövendölésnek tekinti azt. Eszerint
a felfogás szerint Isten letaszította a hegyéről a hűtlenné lett királyt, aki azonban a földön sem ha
gyott fel a bűneivel, ezért kiérdemelte a további csapásokat. Csakhogy a prófétai siratóének műfajá
nak megfelelően a szerző itt képzeletben már a bekövetkezett tragédia utáni időbe vezeti el a hall
gatóságot/ olvasókat, s így a jövőtől várt eseményekről is már mint bekövetkezett, azaz
megmásíthatadan, elkerülheteden eseményről tudósít, lásd pl. ElCHRODT 1984: 267.
27 Az 3SX szó elsődlegesen „port” jelent (lásd KBI. I. kötet, 76k hasáb), „hamut” bizonyítható
an csak a N um 19,lk-ben jelöl. Ez utóbbi igehely alapján azonban a szót sokan - a 18abOC betoldá
sára való tekintettel - itt is „hamunak” fordítják. Ez az utólagos harmonizáció azonban elmossa a
prófécia többlépcsős előállásának a jeleit, s így, legalábbis egy munkafordításban, nem követendő.
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A 12. versben az ’HK »a% én Uram« szó Origenész Hexaplájának eredeti, át nem
dolgozott görög szövegében nem szerepel. Nyilván a harmadik parancsolat szi
gorú értelmezésének a szellemében, utólag illesztették be a YHWH név elé, hogy
annak a kiejtését megakadályozzák.28
A m?F! szó az Ez 43,10-ben „modellt, makettet, hasonmást” jelent, s így azo
nos értelmű a kevés héber kézirat, illetve a verziók által is támogatott irODD szó
val.29 Az előtte álló OTTin szó a Dnn „lepecsételni” ige Qal aktív participiuma, s
annyit tesz, mint „le/megpecsételő”, esetleg „a pecsét őrzője”.30 A két szó együtt
azt jelentené, hogy „lepecsételője a modellnek”, azaz „a tervek jóváhagyója”,
esedeg „az építkezés kivitelezője”?31 Egy ilyen megszólításnak azonban egy
Tírusz fejedelme elleni prófécia összefüggésében aligha van értelme.32 Mi lehetett
tehát az eredeti olvasat? A kutatók a legkülönbözőbb rekonstrukciókkal vagy ér
telmezésekkel kísérleteztek. A D ilin forma helyett néhány maszoréta kézirat, a
Septuaginta, Aquila, a Pesitta és a Vulgata Dnin-ot, a D ilin szó sing. stat. constr.
alakját hozza, illetve olvassa. Ez az egyiptomi jövevényszó „pecsétet”, „pecsét
gyűrűt” jelent.33 A pecsétgyűrű a királyi hatalom szimbóluma (vö. Eszter 3,10.12;
8,2), aminek megfelelően a szó —átvitt értelemben - az Isten által megbízott, ki
választott földi uralkodót is jelölheti (vö. Jer 22,24; Hág 2,23). A legtöbb kutató
ezt az olvasatot fogadja el, a szó mögött álló n’IDn fogalmat azonban nem a héber
„modell”, hanem az asszír taknitu „alapos, kiváló munka; ékesség”34 értelemben
fordítja, s így a kifejezésnek a „tökéletes, pompás pecsétgyűrű” jelentést tulajdo
nítja.35 A magam részéről szintén ezt az értelmezést találom a legmeggyőzőbb
nek. Ugyanezt az értelmet kapják azok, akik azt javasolják, hogy a n’IDn szót javít
suk ki a héber D’bDn „befejezett, tökéletes” szóra.36 Más kutatók a Dmn szónak a
Septuaginta és a Vulgata alapján itt inkább a „pecsét, lenyomat; képmás, hason
más” értelmet tulajdonítják, s így az alábbi fordítást kapják: „Te voltál az őskép/modell tökéletes másolata”. Az első fordítási javaslat Tírusz uralkodójának
kezdeti szépségét, az Isten előtti kedvességét, illetve a ráruházott királyi hatalmat
hangsúlyozná,37 míg a második — valószínűtlenebb értelmezés és fordítás — a
28 Lásd BHS; ZlMMERLI 1969: 672; ElCHRODT 1984: 265; LORETZ 1976: 456.
29 A Codex Leningrademis szövegének az említett szövegemlékek olvasatához való igazítása
azonban fölösleges, hiszen azok a Codex Leningradensissel szemben nyilvánvalóan egy könnyebb ol
vasatot képviselnek.
30 így GRESSMANN 1929: 166.
31 Az utóbbi értelmezést mérlegeli Bertholet / G alling 1936: 100.
32 Ha figyelembe vesszük, hogy a 17-18. versek a felfuvalkodottságról és a szentély(ek) meggyalázásáról beszélnek, akkor feltehetjük a kérdést Nem lehetséges az, hogy itt tudatos szövegfer
dítésről van szó, ami a Hág 2,23-ban „pecsétgyűrűként” emlegetett Zerubbábel, a templom felépí
tőjének a kritikáját hozza, s a hozzá fűzött messiási jövendölések kudarcára reflektál?
33 Az etimológiához lásd KBL 1,288; a kérdéshez részletesebben F ohrer / G alling 1955: 161.
34 A lehetséges asszír etimológiához lásd KBL IV, 1597, a mellette való döntéshez vö. pl.
KRAETZSCHMAR 1900: 216; F ohrer / G alling 1955: 161.
35 így már EWALD 1841: 318; majd HEINISCH 1923: 138; JAHNOW1923: 222; FUCHS 1988: 153;
ElCHRODT 1984: 265; F ohrer / G alling 1955:161; KARASSZON 1995: 820.
36 így COOKE 1927: 315.
32 ElCHRODT 1984: 268; F u c h s 1988: 153; M ay 1962: 169.
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mennyei mintának való tökéletes megfelelését (vö. a szent sátor elkészítéséhez
Ex 25,9-40), esetleg egyenesen az istenképűségét emelné ki.38
A nODn Kbo »tele bölcsességgel-<<kifejezés Origenész Hexaplájának eredeti, át nem
dolgozott görög szövegében nem szerepel, tartalmilag nem illeszkedik a pecsét
képéhez, s a két szó a költői sor egyébként szabályos, 3 + 2-es ^//M-metrumát is
szétfeszíti. A kifejezést nyilván utólag illesztették ide,39 hogy tartalmilag az Ez
28,1—10-hez, Tírusz fejedelme felfuvalkodottságának a témájához igazítsák vele a
siratóéneket.40
A 13. vers maszoréta szövegében kilenc drágakő neve szerepel, melyek az Ex
28,17—20 pár. 39,10kk-ből, a főpapi hősen leírásából származnak.41 Az Exodus
szövege szerint a hósent négy sorban, soronként három, összesen tizenkét kő
ékesítette az alábbi elrendezésben:
(I.) „rubin, topa£ és [smaragd, (II.) karbunkulus, %afír\ ésjáspis,
(III.) «opál, agát és ametiszt», (TV.) krisplit, ónix és nefrit.”
Az Ez 28,13 maszoréta szövege ennek a felsorolásnak az első, második és negye
dik sorát hozza, méghozzá úgy, hogy az első sor utolsó és a második sor első két
ékköve [kapcsos zárójelben] fordított sorrendben a felsorolás legvégén szerepel:
„rubin, topd%ésjáspis, / / kriyplit, ónix és nefrit, / / npfír, karbunkulus és smaragd”
A Septuaginta azonban mind a tizenkét ékkő nevét hozza, méghozzá pontosan
az Exodus Septuaginta változatának a sorrendjében.42 A két olvasat közül min38 így ZlEGLER 1953: 88; F o h r e r / G a l l in g 1955: 163. Határozottan elutasítja ezt az értelme
zést ElCHRODT 1984: 268, és KARASSZON 1995: 820. Az egyéb korrektúrák grafikailag már túl
messze állnak a jelenlegi szövegtől. K r a e TZSCIIMAR 1900: 216, a ont! helyett D^n-ot olvas, és így a
„bölcsességében tökéletes” értelmet kapja. Ez a „hibátlan szépségű” kifejezéshez megfelelő paral
lelizmust alkot, s ráadásul a DOn tő a 28. fejezetnek az egyik kulcsfogalma, vö. 28,3.4.5.7.17. Ha
sonlóan jár el COOKE 1927: 315k, aki azonban [TŐOn DDri-et olvas. MILLER 1993: 500, a két szó el
térő tagolásával a nTOITO rm , „méretes lény” olvasatot feltételezi, ami szerinte a kerub körülírása
lenne (a ÍTTI szóhoz ebben az értelemben lásd Ez 1; 9-10; a rOTQ szóhoz Ex 5,8; 30,32.37; Ez
45,11; 2Krón 24,13). FOHRER/GALLING 1955: 161, „mérlegelésre érdemesnek” tartja a HTOn O’on
„tökéletes értelmű” konjektúrát is. V a n D ijk a cnin helyett egyenesen a mn „kígyó” szót olvasná:
eszerint Tírusz királya itt a kert kígyó testű őrzőjével lenne azonos, aki Éva alakjában még a Gén 2 3-ban is halványan jelen van, Lipinski pedig egyenesen az első ember biszexualitásának a kifejezését
véli a szakaszból kiolvasni, lásd F a u t h 1987: 61.
39 így BERTHOLET 1897: 148; KRAETZSCHMAR 1900: 216 (a ió o szóról); H einisch 1923: 138;
JAHNOW 1923: 221; ZlMMERLI 1969: 672.686; ElCHRODT 1984: 265; GARSCHA 1974: 161;
W illiams 1976: 56.
40 így F o h r e r / G a l l in g 1955: 161; Z ie g l e r 1953: 88. B e r t h o l e t / G a l l in g 1936: 101, sze
rint a kifejezés eredetileg talán a 13. versben a n” n szó mögött állhatott, oda áthelyezve ugyanis a
13. vers első sora is szabályos 3 + 2 mctrum-képlctű lenne. Ez azonban bizonytalan feltételezés,
ami a szerző egyéb metri causa szöveg-rekonstrukciós javaslataival kapcsolódik egybe. ZlMMERLI
1969: 675, szerint csak a riDDn és a mögötte álló wáw utólagos betoldás, így az eredeti olvasat
’S’ b'bo xbo „tele voltál tökéletes szépséggel” lenne, hasonlóan L o r e t z 1976: 456.
41 Az egyes drágakövek - helyenként vitatott - azonosításához lásd részletesen BERTHOLET
1897: 149; ZlMMERLI 1969: 673k.
42 Mindenesetre ott a felsorolás közepén, a II. és a III. sor között az „ezüst” és az „arany” sza
vak is szerepelnek.
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den bizonnyal a hosszabb Septuaginta változat lehet az eredeti. A rövidebb,
maszoréta olvasat tudatos teológiai korrekcióként állhatott elő,43 amely a próféci
ából talán azt a gondolatot igyekezett kiiktatni, miszerint az első ember, vagy
egyenesen egy pogány uralkodó nyakában a zsidó főpap melldísze csünghetett.44
Az ékkövek felsorolásának a végén a 3ntl szó áll. A maszoréták az atnáchot ez
alá a szó alá tették, azaz a szót még az előtte álló felsorolás részének tekintették.
Az Ex 28,20 pár. 39,13 azonban az ékkövek felsorolása után, új gondolatként a
kövek arany foglalatáról beszél. Mivel az Ez 28,13 további részében szintén va
lamiféle foglalatokról lesz szó, az „arany” szót a maszoréta szövegtagolással
szemben a folytatáshoz kell kapcsolni.45
Az így kapott "]’Sn PDXbD 3Hn kifejezés értelme vitatott. Az Ex 28,17.20;
39,13 a papi hősen drágaköveivel kapcsolatban aranyból készült foglalatokról be
szél, aminek a megjelölésére a héber a nxbp szót használja. Kézenfekvőnek tűnne
ezért itt is a iTnkbo 300 „aranyból voltak a foglalatai” szöveget olvasni,46 vagy —a
jelenlegi szöveg mögött mássalhangzó cserét feltételezve —a ^’nkbo 3 0 0 „arany
ból voltak foglalataid” olvasatot rekonstruálni. Aquila és Theodotion azonban a
nDXbD helyén az ergon fordítást hozza, ami a maszoréta szövegben szereplő ODSbD
szónak felel meg. Ez az előtte álló szóval összekapcsolva az „aranyból volt elkészít
ve...” értelmet adja; hasonló fordítást hoz a Targum és a Vulgata is. Számos ku
tatóval együtt ezért én is megmaradok a maszoréta olvasat mellett.47 A qn szó el
sődlegesen dobot, tamburint jelent. Fohrer szerint a hangszer itt mint az öröm és
a biztonság szimbóluma szerepel,48 vö. ebben az értelemben a Jer 31,4-et. Mások
szerint azonban a szónak az ötvösművesség egyik szakkifejezéseként talán „fog
lalat” lehet az értelme.49 Ez, az „aranyból készültek foglalataid’ fordítás, az Ex 28
parallel szövege miatt is, minden egyéb régi olvasat vagy modern szövegkorrek
cióval szemben kézenfekvő és elfogadható.50
« COOKE 1927: 316.
44 A teljes listát tartja eredetinek EWALD 1841: 318k; COOKE 1927: 316, és May 1962: 169. Ez
zel szemben BERTHOLET 1897: 149, a maszoréta szöveg kilenc-tagú listájában a tradíciótörténet egy
korábbi stádiumát látják. ZlEGLER 1953: 88, szerint szintén a rövidebb, maszoréta lista lehetett az
eredeti, a Septuaginta ezt utólag igazította hozzá a papi hősen leírásához. Csakhogy éppen egy ilyen
hozzáigazításnak lenne nehéz az okát megtalálni, míg egy ellentétes irányú folyamat - a fentiekben
ismertetett szándéktól vezérelve - könnyebben elképzelhető. Érdemes itt megjegyezni azt is, hogy a
Targum, a Vulgata és a Pesitta olvasatában a maszoréta szöveg kilenc-tagú listájából csak nyolc drá
gakő szerepel.
45 Lásd BHS; KRAETZSCHMAR 1900: 216; BERTHOLET 1897: 149; J ahnow 1923: 221k; COOKE
1927: 317; ZlMMERLI 1969: 674; ElCHRODT 1984: 265.
46 Hasonlóan B ertholet / G ALLING 1936: 100.
47 Iüsd Brunner 1969: 26k; FüCHS 1988: 153; ZlMMERLI 1969: 674. Másként HEINISCH 1923:
139, és JAHNOW 1923: 222, akik metri causa a szó törlését javasolják.
48 Fohrer / G alling 1955:161.
49 így GKL, 885; BERTHOLET 1897: 149; ZlMMERLI 1969: 674; Brunner 1969: 26k. Driver
sémi parallelek alapján azt feltételezi, hogy a szó „orrkarikát”, illetve „gyöngyfüzért” is jelenthet
(hasonlóan, bár némi fenntartásokkal ElCHRODT 1984: 265, 5. lábj.); ez a jelentés azonban a bibliai
héberben nem bizonyítható.
50 A Septuaginta és a Szír verzió itt egységesen az „arannyal voltak megtöltve kincseskamráid”
fordítást hozza, aminek a héber "J'rorn'31ÓD Síin felelne meg. Ez azonban grafikailag túlságosan

28

KUSTÁR ZOLTÁN

A parallel sztikhosz az "J’apJl szóval kezdődik. A szó a héber Dp] „átfúrni” igé
ből származik, ami alapján Driver és Fohrer itt vagy a drágakövek kifúrt foglala
tára, vagy olyan átfúrt gyöngyökre gondol, amiket nyakláncként felfűzve, vagy a
ruhára varrva hordtak.51 Az ige azonban azt is jelentheti, hogy „átszúr, pontozás
sal megjelöl; meghatároz”, ami alapján a kutatók többsége inkább a „véset” je
lentést fogadja itt el, azaz a fém felszínére egyfajta pontozással felvitt díszítésre
52

Az p’UpTl mögött álló "p szót a Pesitta és a Vulgata nem fordítja le, s ennek
alapján az egzegéták jó része az "pnpJl szóvégi 2 és a "] betűinek dittográfiájaként
törli azt.53 Csakhogy az azonos alakú birtokos személyrag és prepozíció fordítása
meglehetősen bonyolult (lásd a fenti kísérletet), ami a Pesitta és a Vulgata törlését
kellően megmagyarázza. Ráadásul a szó kihagyása a jelenlegi maszoréta szöveget
igyekszik hozzáigazítani a qíná metrumához, s elfedi azokat a formai egyenetlen
ségeket, amelyek a szöveg későbbi átdolgozása miatt állhatták elő. A prepozíció
törlése ezért nem indokolt.
A 'ÜLD » elkészültek « szót Origenész Hexaplájának eredeti, át nem dolgozott
görög szövege és a Pesitta nem hozza: minden bizonnyal magyarázó glosszáról
van szó, amit a költeménynek a betoldások miatt eltorzult formája tett szükséges
sé.54
A 14. vers értelmezésében a szövegemlékek és a kutatók ismét eltérő utakon
járnak. A jelenlegi maszoréta szöveg és szövegtagolás értelme a következő: „Te ....
kerub voltál, s a szerit hegyen helyeztelek el. / / Isten voltál, izyó kövek köztjárkáltál'. Ez
az olvasat nyelvtanilag kifogástalan, és költői szempontból is két, egymással pa
rallel sort alkot. A vers elején ugyan az TIK nőnemű személyes névmás szerepel,
de a masoraparva megjegyzése szerint a szó itt hímnemű értelemben áll; s valóban,

távol áll a maszoréta mássalhangzós készlettől, tartalmilag kilóg a költeményből, s ráadásul a
maszoréta szöveggel szemben egy könnyebb, simább olvasatot kínál. Aquila és Theodotion itt a
1 'S ’ „szépséged, ékességed” olvasatot feltételezi, ami egyetlen mássalhangzóban tér el a maszoréta
'1’Sn alaktól, és a kontextusba is jól illeszkedik. Ez azonban ismét egy könnyebb, s ezért valószí
nűtlenebb olvasat. E wald 1841: 318, a 11X1 „tökéletességed” olvasatot, J aiinow 1923: 222, pedig a
1'nrB „vésctcid” korrekciót javasolja. Mélyrehatóbb szövegromlást feltételez Bertho LET/G a ií .ING 1936: 100, akik a roxbo szót rtnxVlJ alakban az előzőekhez kapcsolják, a folytatást
pedig a szavak más elválasztásával TQD13 pl' 1'S „Szájad dicsőséget szopott belőle” mondatként
olvassák.
51 F ohrer / G alling 1955: 161, hasonlóan már Bertholet 1897: 149, majd F auth 1987: 61;
Yaron 1964: 33k.
52 Brunner 1969: 27; F uchs 1988: 150; Z immerli 1969: 674.
53 így F ohrer / G alling 1955:161; Co o k e 1927: 317. H einisch 1923:139, és J ahnow 1923:
222, a metrumra való hivatkozással mindjárt az “papai szót is törölnék vele együtt.
54 így Bertholet 1897: 149; Bertholet /G alling 1936: 100; Co o k e 1927: 317; F ohrer G alling 1955: 161; ZIMMERLI 1969: 675; ElCHRODT 1984: 265, 6. lábj.; IlElNISCH 1923: 139.
Másképp KRAETZSCHMAR 1900: 217, aki a szót a 14. vershez kapcsolná, és egyéb szövegjavításait is
figyelembe véve a „keruboknál volt elkészítve a lakóhelyed, közéjük helyeztelek téged el” olvasatot
tartja eredetinek. JAHNOW 1923: 222, a rUC olvasatot javasolja, és ezt szintén a 14. vershez kapcsol
ná: trarD T K fUD „kerubok közé helyeztettél” . Ezek azonban bonyolultabb, s így valószínűtlenebb
korrekciók a fentebb javasoltnál.
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az nx alak hímnemű névmásként szerepel a Num 11,15; Deut 5,27-ben, s további
öt esetben ssQ^ré a nőnemű formát hímneműre javítja.55
A Septuaginta azonban nyilván megbotránkoztatónak tartott egy olyan olva
satot, melyen átüt a keleti mítoszok világa. Az I7X névmást ezért az DS ,,-val, -vei”
prepozíciónak olvasta, az "|’PPP szó elől elhagyta a kopulát, fordítatlanul hagyta a
"[D1DH nÖQD kifejezést, s ezzel „a kerubbal együtt Isten szent hegyén helyeztelek
el” olvasatot kapta; a ]ü] + nx konstrukcióhoz lásd a hasonló értelmű ]I"D + DU
szerkezetet a Gén 3,12-ben. Ez azonban kétségtelenül egy könnyebb, és ezért
valószínűdenebb olvasat, ami utólag igyekszik a bibliai Edenkert-történettel har
monizálni az Ez 28 mondanivalóját.56 Eredeti olvasatnak ezért a jelenlegi
maszoréta szöveget és szövegtagolást kell elfogadnunk.57
A maszoréta kéziratok és a Septuaginta olvasatának a megítélése megosztják a
kutatókat. Ewald és Fohrer csak az "pPTŰl kopulájának a törlését veszi át a
Septuagintából, s így a következőt olvassa: „Te, ... kerub; azzá tettelek téged.”58
Ez az olvasat azonban egyrészt szétzilálja a költői sorokat, másrészt egy ilyen ér
telmű mondathoz az PX névmás helyett a vers elején inkább az ~jnx alakot vár
nánk. A kutatók többsége ezért a Septuagintával együtt a személyes névmás he
lyett nX prepozíciót olvas, az “ppnil elől elhagyja a kopulát, és az atnácbot a szó alá
áthelyezve elszakítja azt a folytatástól. Ennek eredménye a „...kerubot adtam mel
léd’ olvasat,59 amit azonban a Septuaginta teológiai korrekciójával együtt a Gén
2-3-mal való önkéntelen harmonizálásnak tekinthetünk.
A mondatból eddig szándékosan fordítadanul hagyott "pion nÖDD kifejezés
felborítja a verset alkotó két sor szimmetriáját, hiszen az „Isten voltár kéttagú ki
fejezés paralleljeként az P17D HX „Kerub voltál’ szavakhoz nem várnánk jelzőket. A
két szó tehát utólagos betoldás lehet.60 A Septuaginta szintén nem hozza azokat,
a hagyományozás lentebb vázolt története miatt azonban ez itt most nem bír bi
zonyító erővel. Mivel a "pion kifejezést a kerub jelzőjeként a maszoréta szöveg a
16. versben is hozza, Origenész Hexaplájának eredeti, át nem dolgozott
Septuaginta-szövegében pedig a nÖDD szóval szemben ott sem szerepel, ezért a

55 A kérdéshez részleteiben lásd Barr 1992: 215k.
“ így Barr 1992: 215k.222.
57 így pl- J ahnow 1923: 224; JlRKU 1966: 34; FAUTH 1987: 61; KARASSZON 1995: 820; MILLER
1993: 498k; Barr 1992: 220.
58 E wald 1841: 318; F ohrer / G alling 1955:161.
59 így Bertholet 1897: 150; Bertholet / G alling 1936: 100; KRAETZSCHMAR 1900: 217;
J ahnow 1923: 222; C o o k e 1927: 317; ZlEGLER 1953: 88; F ohrer / G alling 1955: 161;
ElCHRODT 1984: 265; FUCHS 1988: 153; WlLSON 1987: 215; BRUNNER 1969: 27; ZlMMERLl 1969:
672.675.579.685; H aag 1970: 88k; Yaron 1964: 28-31. Másképp LORETZ 1976: 457, aki szerint az
J ’nnjl szó mindenestül későbbi betoldás.
60 így HEINISCH 1923: 139. Csak az első szót tekinti betoldásnak Brunner 1969: 27; WlLSON
1987: 215; ZlMMERLl 1969: 675, csak a másodikat Bertholet / G alling 1936: 100, aki szerint a
kifejezés a l ó . versből került ide.

30

KUSTÁR ZOLTÁN

szó mindkét helyen utólagos betoldás lehet,61 aminek a beillesztésére a ntÖDQ szó
befűzése után kellett, hogy sor kerüljön.
A ntZÍDO szó hapax legomenon. A Vulgata, Symmachos és a Targum a „tá
gasba), széles(re)” értelemben adja vissza.62 A legtöbb kutató ezt követve a szót
összekapcsolja a mögötte álló "pion szóval, az utóbbit a "po „befed, betakar” ige
qal aktív participiumának tekintve „szélesen takaró”, azaz némileg parafrazálva „a
szárnyait védelmezőén szélesre táró” értelemben fordítja, vö. a frigyláda feletti
kerubok leírását az Ex 25,20; 37,9; lK ir 8,7-ben.63
Csakhogy Theodotion a nÖQD szót „felkentnek” fordítja, azaz a szót passzív
participiumként olvassa. Ennek alapján a versben eredetileg egy „felkent kerubról” lehetett szó,64 s a jelenlegi maszoréta szöveg, illetve annak korai fordításai a
később befűzött "pion szótól megzavarva, s a Gén 2-3-mal való harmonizálás
igényével igyekeztek a szónak értelmet találni. Ahogy azt még látni fogjuk, a ké
sőbbi átdolgozások egyike a kerub leírását a jeruzsálemi főpap leírásához közelí
tette; a rtóOD szó jól illeszkedik ennek az átdolgozásnak a tendenciájához, s így
minden bizonnyal annak a része lehet.65
A kutatók egy része az „Isten voltár kijelentéshez nem érzi elég erős parallel
nek a maszoréta szövegben olvasható robiim tŐtC3DR "jVO „Égő/i%%ó kövek kösj
járkáltál’ mondatot, s ezért itt és a 16. versben az töicnx helyett a b jr’33
„istenfiak” kifejezést,66 vagy, némileg kisebb beavatkozással, a itílC’H „tűzlény”
olvasatot javasolja:67 „Isten voltál, El fiai/tűzlények között járkáltál”. A verset al
kotó két költői sor szerkezete alapján azonban ennek a mondatnak a „r a spent he
gyen helyeztelek el’ mondattal kell parallelt alkotnia, aminek a maszoréta szöveg je
lenlegi formája eleget is tesz. Ahogy azt még látni fogjuk, ez az olvasat az ókori
mítoszok fényében tartalmilag is jól értelmezhető, így el kell fogadnunk eredeti
olvasatnak.
A 16. versben a maszoréta szövegben a *]nbD3 313 kifejezés mögött a ibo alak
szerepel, ami a RbD „tele lenni, megtelni” ige apokopét szenvedett qal perf. T/3.
«' így a 28,16-hoz K raetzschmar 1900: 217; H einisch 1923: 139; J ahnow 1923: 222;
F ohrer / G alling 1955: 163; COOKE 1927: 319. Másképp Bertholet / G alling 1936: lOOk;
B runner 1969: 27. A 14. versben a Septuaginta olvasata alapján mindkét szó törlését javasolja
Bertholet / G alling 1936:100; H einisch 1923:139; F ohrer /G alling 1955:161; az egész 14a
törlését tartja indokoltnak ZlMMERLI 1969: 675, és LORETZ 1976: 457.
62 A kérdéshez lásd COOKE 1927: 317.
« így Kimchi és Rasi alapján EWALD 1841: 318; KRAETZSCHMAR 1900: 217; COOKE 1927: 317;
ZlEGLER 1953: 88; BRUNNER 1969: 27; FUCHS 1988: 153. Ennél az értelmezésnél mindenesetre
problémát jelent a participium előtti névelő, ami miatt JAHNOW 1923: 222, annak a törlését javasol
ja64 Ugyanígy K a r a s s z o n 1995: 820, s hasonlóan JAHNOW 1923: 222, aki a ntíDD 3173 helyett a
3’3173 kifejezést olvassa.
65 Egészen messze áll a jelenlegi szövegtől BERTHOLET 1897: 149, konjektúrája:
J ’710 npno D’3173TX: „mit Kernben pflegtcst du trauten Verkchr”, vö. Zsolt 55,15. A kérdés nehé
zségére jellemző, hogy ElCHRODT 1984: 265, 7. lábj., a szót mint „undeutbarcs” egyenesen fordítatlanul hagyja.
66 íg y B e r t h o l e t / G a l l in g 1936:100; K r a e t z s c h m a r 1900: 217.
67 B e r t h o l e t / G a l l in g 1936:100.
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személyi alakja lehet. Kevés héber kézirat ennek megfelelően valóban apokopé
nélkül, aleffel írja az igealakot. Megfelelő alany hiányában azonban ez az olvasat
nem illeszkedik a mondatba, egy általános alany pedig nehezen egyeztethető
össze a Tírusz ellen megfogalmazott kemény vádakkal. Ezért a Septuaginta és a
Pesitta alapján valószínűleg itt a piél nxbo „megtöltötted” alak olvasandó, s a je
lenlegi olvasat az egymás mellett álló két táv egyikének haplográfiájaként állt elő68 —
a kifejezéshez lásd Ez 7,23; 8,17; 12,19, valamint a papi Gén 6,13 igehelyeket.
A -jbbnxi alak punktációja a Codex Leningradensisben ugyan rendhagyó, de nyil
vánvalóan a bbn ige piél imperf. E / l . személyi alakjáról van szó; számos héber
kézirat és korai kiadás valóban a szót az ennek megfelelő szabályos formában
hozza.69 A Septuaginta azonban itt az „eltávolíttattál” E /2. személyi passzív ige
alakot olvassa. Néhány kutató ezt fogadja el eredetinek, s a maszoréta olvasatban
a Gén 2—3-hoz való igazítás nyomait látja.70 Nekem azonban úgy tűnik, hogy in
kább a Septuaginta korrigálhatta itt dogmatikai alapon a szöveget, amikor az
alanyváltással kiiktatta azt a megbotránkoztatónak tűnő gondolatot, miszerint a
szent Isten bármit is „meggyalázhatna”, „profanizálhatna”.
Hasonló probléma áll fenn a 113X1 igealakkal kapcsolatban. Az 13X igének ez
a punktációja nyilvánvalóan helytelen. A Septuaginta itt piélperf. vagy imperf. E / 3.
alakot olvas, s az ige alanyának a mögötte álló „(oltalmazó) kerub” kifejezést te
kinti.71 Az ibbüX E / l . személyi igealak párjaként azonban itt is egy első szemé
lyi alakot várna az ember. S valóban: ha az alef aferesfsyft feltételezzük, akkor ezt
az igealakot lehet egyes szám első személyi imperfectumnak,72 vagy a jód, mint
mater lectionis hiányából kiindulva 1T173X piél perf. E / l. személyi igealaknak is ol
vasni.73 Ebben az esetben az „oltalmazó kerub” vocativusbati állna: „és eltaszítot
talak téged, te kerub”, ami a 14. vers maszoréta olvasatának felelne meg.74
A fentiekben már láttuk, hogy a IDŐI „oltalmazó” jelző a kerub szó mellett
Origenész Hexaplájának eredeti, át nem dolgozott Septuaginta-szövegében nem
szerepel, s emiatt minden bizonnyal utólagos betoldás lehet,75 amire alapot a
113X1 igealak félreolvasása, okot pedig a 14. versnek a Gén 2—3-mal való harmo68 így B e k t h o l e t 1897: 150; KRAETZSCHMAR 1900: 217; I I e in is c h 1923: 139; JAHNOW 1923:
222; B r u n n e r 1969: 27; ZlMMERLl 1969: 672.675k; ElCHRODT 1984: 265. Másképp
B e r t h o l e t / G a u .i n g 1936: 101, aki a p i n itio szavakat a IFQKlp romlott formájának tekinti, s így
a „Cselekedeted erőszak volt, és vétkessé lettél” mondatot kapja, ugyanígy F o h r e r / G a l l in g
1955: 163.
69 Ennek alapján pl. BRUNNER 1969: 27; ElCHRODT 1984: 265, és KARASSZON 1995: 820,
megmarad a maszoréta olvasat mellett.
79 II einisch 1923:139; C o o k e 1927: 319.
71 E zt követi pl. B e r t h o l e t 1897: 150; B e r t h o l e t / G a l l in g 1936: 101; B r u n n e r 1969: 27;
ZlMMERLl 1969: 672.676; COOKE 1927: 319; ElCHRODT 1984: 265.
72 így K raetzschmar 1900:217; K arasszon 1995: 820.
75 így a BHS.

74 így Ewai.D 1841: 318; JAHNOW 1923: 222; Fohrer/G alling 1955: 163; Barr 1992: 217—
220.
75 így K raetzschmar 1900:217; H einisch 1923:139; J aiinow 1923: 222; F ohrer / G alling
1955: 163; C o o k e 1927: 319. Másképp B ertholet / G alling 1936: lOOk; Brunner 1969: 27,
akik eredetinek tartják a jelzőt.

32

KUSTÁR ZOLTÁN

nizálása adhatott. A mellette álló 3TD szó, ami itt vocativusként megszakítja a pa
rallelizmust, egy korábbi, a 14. verssel harmonizáló glossza lehet.76
A 18. versben a
X1D „sok bűneiddel” kifejezés helyett a kairói gemmában
talált 2. számú töredékben, sok héber kéziratban és korai bibliakiadásban a
DhD „nagy bűnöddel” olvasat szerepel, s ezek alapján javítja a szöveget né
hány egzegéta is.77 A többes számú forma azonban a —ahogy látni fogjuk, ké
sőbbi —16. verssel harmonizál, s így nyilván utólagos. A Sing. olvasat mellett szól
az is, hogy Ezékiel könyvében az ]11> szónak kizárólag ez a szuffigált formája for
dul elő.78
A l ’DUJ 3“I0 szavakat a Septuaginta a 17b vers előtt is lefordította. A kutatók
egy része ezt tartja a kifejezés ereded helyének, s innen, a 18. vers elejéről törli
azt.79 Ez a javaslat azonban nem elég meggyőző, hiszen nem vezet sem tartalmi
lag jobb, sem formailag szabályosabb olvasathoz, s legfeljebb azt illusztrálja, hogy
a költeményen belül a Tírusz elleni vádaknak az elhelyezésében ingadozott a ha
gyomány. Ez a megfigyelés az irodalomkritikai vizsgálódások során még a segít
ségünkre lehet.
A “ptÖtipQ „szentélyeidet” alak helyett a kairói genízában talált egyik töredék,
sok maszoréta kézirat, korai bibliakiadás, a Pesitta és a Targum a "jenpO „szenté
lyedet” egyes számú formát hozza. A masora parva szerint a szót szintén egyes
számúnak kell tekinteni, azaz a rendhagyó plena írás csupán az atnách okozta pau
za következménye. Bár a kutatók egy része nehezebb olvasatként megmarad a
többes számú forma mellett,80 magam az említett szövegemlékek alapján mégis a
singularis formát fogadom el.81 Természetesen a szövegben nem a kerubnak
szentelt templomról, hanem egy, a kerubra bízott szentélyről lehet szó. Tartalmi
lag ugyanezt fejezné ki a „meggyaláztad szentélyemet” javítás,82 ami azonban
megfelelő szövegemlékek támogatásának a híján mégsem fogadható el. A
Septuaginta Lucianus-féle recenziója, Symmachos és a Vulgata, s őket követve
néhány egzegéta a "NÖlp „szentségedet” szót olvassa;83 ami szerint a szöveg a
kezdeti szentség elvesztését róná fel a kerubnak. Ez a konjektúra azonban a szó
előtt álló mémre nem ad kellő magyarázatot, s tartalmilag a „bűneset” előtti „ár
tatlanság” témájával a Gén 2—3-hoz igazítja a szöveget.84
76 így JAHNOW1923: 222.
77 F ohrer / G alling 1955: 163; ZlMMERLI 1969: 676; ElCHRODT 1984: 265.
78 ZlMMERLI 1969: 676.
79 így H einisch 1923: 139; KRAETZSCHMAR 1900: 217; Bertholet / G alling 1936: 101;
F ohrer / G alling 1955:163;J ahnow 1923: 222; Co o k e 1927: 319.
80 ZlMMERLI 1969: 672.687k; KARASSZON 1995: 821; WlLSON 1987: 216; FUCHS 1988: 155.
KRAETZSCHMAR 1900: 217k, ugyan szintén többes számban olvassa a szót, de azt plurális
majestatisként értelmezi.
81 Ugyanígy JAHNOW 1923: 222.
82 így Bertholet / G alling 1936: 101; BrüNNER 1969: 27; F ohrer / G alling 1955: 163;
ElCHRODT 1984: 265, és a BHS.
83 így Comill alapján HEINISCH 1923: 140.
84 KRAETZSCHMAR 1900: 218, megemlíti a
„kultikus paráznáid miatt” olvasatot is, hogy
aztán rögtön cl is utasítsa azt.
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A p ír r a ÖÍCXIilXI „tüzet hozok elő a belsődből” mondatban néhány kutató a
p írra szó szuffixumát a megelőző „szentély” szóra vonatkoztatva E /3. szemé
lyőre javítaná: eszerint a tűz abból a templomból csapna ki, amit a kerub meg
gyalázott.85 Mivel azonban a keleti mítoszok hátterében a maszoréta olvasat na
gyon is érthető, s a javasolt korrekciót egyetlen szövegemlék nem támogatja, el
kell azt utasítanunk. Az öngyulladáshoz mint az ítélet megvalósulásának a mód
jához lásd Ez 19,14, vagy Ézs l,29kk.
2. Irodalomkritika
A szakasz szövegkritikai elemzése alapján kezdenek kirajzolódni a hagyományozás-történet főbb irányvonalai. A prófécia eredeti formájában egy bukott kerub
történetén keresztül írja le Tírusz királyának a bűnét és helyezi kilátásba a közelgő
büntetést. A mitikus elemekben bővelkedő szöveget a későbbi korok a többi ka
nonikus irattal összeegyeztethetetlennek ítélték, és igyekeztek azt a Gén 2—3
Edenkert-történetéhez hozzáigazítani.
A folytatásban azt vizsgáljuk meg, hogy a szövegkritika segítségével rekonst
ruált legkorábbi formának mi lehetett az alaprétege, s hogy a későbbi átdolgozá
sok céljai egybeestek-e a szöveghagyományozás kései szakaszán megfigyelhető
tendenciával. Az elemzés elején közölt újabb munkafordítás már a szövegkritika
eredményeként rekonstruált szöveget hozza, az előző fordításnál alkalmazott je
lölések azonban mindenütt jelzik, hogy hol tértünk el a Codex heningradensis szö
vegétől. Az irodalomkritikai elemzés eredményeként kapott alapréteget félk ö vé r
dőlt betűtípussal szedtük; a későbbi kiegészítéseknek bizonyult szakaszokat ki
sebb, dőlt betűvel szedve találjuk.
(11)

(13)

így szólt hozzám az ÚR igéje: (12) Emberfia! Kezdj siratóéneket Tírusz kirá
lyáról, és mondd róla: Ezt mondja » « az ÚR:
‘Tökéletes pecsétgyűrű’ voltál, » *, / / hibátlanul szép.
Edenben, Isten kertjében voltál.

Mindenféle drágakő borított, / /
‘rubin, topáz és smaragd, / / karbunkulus, zafír és jáspis,
«opál, agát és ametiszt,)) / / krizolit, ónix és nefrit.’

(14)

(15)
(16)

/ / ‘aranyból’ készültek foglalataid,
‘véseteid’ ott díszelegtek rajtad / / teremtésed napján » «.
»Felkent« Kerub voltál, / / és a szent hegyen helyeztelek el;
Isten voltál, / / és tüzes kövek közt járkáltál.
Feddhetetlen életű voltál teremtésed napjátólfogva,
II mígnem álnokság találtatott benned.
» « ‘M egtöltötted’ belsődet erőszakkal,
II és rbősz kujárkodásodban* vétkessé lettél.
Azért ‘száműztelek’az isten(ek) hegyéről,
II és ‘elkergettelek’ » « a tüzes kövek közül:

85 így B r u n n e r 1969: 27; F o h r e r / G a l l in g 1955: 163; ElCHRODT 1984: 265, 8. lábj.;
KARASSZON 1995: 821, és a BHS, lásd tartalmi párhuzamként ehhez Lev 10,lk; Num 10,35.
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(17)

SzépségedbenJelfuvalkodtál, / / rosszra használtad bölcsességedet a fényűzésed miatt.

Ledobtalak a földre, / / látványosságula királyok elé vetettelek,
(18)

Sok bűnöddel, álnok kufárkodásoddalmeggyaláztad ‘szentélyedet’.
A zért tüzetgyújtottam benned, és az megemésztett téged,

és porrá zúztalak a földön / / mindenki szeme láttára.
(19)

A k ik ismertek a népek között, szömyülködnek rejtad:
"Rettenetes véged lett, / / nem lesz belőled soha semmi!"

A 13. versben a JTVI DYlbirp ]~UD „Édenben, Isten kertjében voltál.” mondat tartal
milag ellentétben áll a 14. és a 16. vers helymeghatározásával („a s^ent hegyen”, il
letve „a^ isten/ ek/ hegyén’r)\ Olyan bibliai tradíciót ugyanis, ami összekapcsolná az
isten(ek) hegyének képzetét az Edénkért gondolatával, nem ismerünk. Nyilván
valóan itt is a Gén 2—3-mal való harmonizálás volt a cél; a későbbi szerkesztő
ennek a jegyében illesztette rögtön a prófécia elé a helymeghatározást, nem tö
rődve azzal, hogy így a szabályos költői sorok rendjét felborítja.86
A drágaköveknek a papi hősen leírásából kölcsönzött listája elszakítja egy
mástól az alapréteg két, párhuzamos költői félsorát, s mint ilyen bizonyára betol
dás.87 Ennek alapjául a versben a drágakövek és azok foglalatának az említése
szolgált. A betoldással a későbbi szerkesztők célja az lehetett, hogy a kerub leírá
sát a főpap öltözetének a leírásához igazítsák, s ezzel annak a mitikus élét tompít
sák.
Számos kutató azt javasolja, hogy a 14. versből töröljük a ETlp „spenf szót. Az
Ószövetségben ugyanis ez a jelző máshol mindig és kizárólag egyeden hegy, a
Sión neve mellett áll, itt viszont - eredetileg - nyilván nem erről a hegyről volt
szó.88 A szakasz azonban annyi egyedi gondolatot és kifejezést tartalmaz, hogy ez
önmagában aligha megfelelő irodalomkritikai kritérium.89 Ráadásul a törlés a je
lenlegi maszoréta szöveg metrumát igyekszik gördülékenyebbé tenni, elfedve a
szöveg alaprétegének költői sorbeosztását.
A 15. versben a -[R~nn DVD „teremtésed napjátólfogva” kifejezés csaknem szó sze
rint szerepel a 13b(3-ben is, s itt, a 15. versben szétfeszíti a szabályos metrumot.
Feltehetőleg utólagos betoldásról van szó, ami a teremtés mozzanatának a hangsúlyozásával ismét a Gén 2—3-hoz igazítja a próféciát.90
A 16—18. versek egyik szembeötlő sajátossága az, hogy bennük egymást kö
vetve három különböző vádat (v. 16a. 17a. 18a), és ezek mögött három, egymástól
86 JAHNOW 1923: 222, szerint a mondatban csupán az jtü szó utólagos betoldás az eredeti
□TlbiCpD kifejezéshez. Ez ellen szól azonban az alapréteg egyébként szabályos felépítése.

87 így K r a e t z s c h m a r 1900: 216; HEINISCH 1923: 138; JAHNOW 1923: 221.226;
B e r t h o l e t / G a l l in g 1936: 100; F o h r e r / G a l l in g 1955: 161; ZlMMERLl 1969: 673; ElCHRODT
1984: 265; COOKE 1927: 316k; KARASSZON 1995: 820; G a r sc ha 1974: 162; WILLIAMS 1976: 56;
WlLSON 1987: 214.
88 így K r a e t z s c h m a r 1900: 217; H e in is c h 1923: 139; Z im m e r l i 1969: 675, C o o k e 1927:
318; ElCHRODT 1984: 265; I.ORETZ 1976: 457.
89 Legfeljebb azt lehetne mérlegelni, hogy e betoldás tartalmilag a szintén szekundér 18a vádját
készíti elő.
90 JAHNOW 1923: 222, mindenesetre Baumgartnerre hivatkozva a kifejezést itt tekinti eredeti
nek, és éppen fordítva, a 13. versből törölné.
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eltérő, sőt tartalmilag összeegyeztethetetlen ítélethirdetést találunk (v.
16b.17b.18ba). E jelenség csak részben magyarázható azzal, hogy a szerző eltérő
hagyományokat egyesít a szövegében, vagy azzal, hogy ezeket a hagyományokat
kénytelen a saját gondolataival összhangba hozni —ahogy azt Fohrer gondolja.91
A jelenség sokkal inkább az alapréteg több, egymást követő átdolgozásának a
nyomait őrizheti.92
Az eredeti szöveg rekonstruálásához célszerű az ítélethirdetésekből kiindulni.
A 17b és a 18bP ugyanis egymással két, párhuzamos költői sort alkot, aminek a
19. vers természetes folytatását, a 16b vers pedig a logikus előzményét alkotja.
Eszerint a vétkes kerub/király ítélete abba áll, hogy Isten letaszítja őt az istenek
hegyéről, mire az a földre zuhan, s a halandók előtt megszégyenülve halálra zúzza
magát. A 17a megszakítja az ítéletnek ezt a folyamatos leírását, tehát utólagos
betoldás lehet. Emellett szól az a megfigyelés is, hogy a felfuvalkodottság vádja
itt az Ez 26,12; 27,12.18 és a 28,5 utólagos behatása lehet.93
A 18ba-ban meghirdetett tűz mint az ítélet eszköze nem egyeztethető össze a
letaszíttatás témájával, így ez is betoldás kell, hogy legyen94 - ezzel együtt a tüzet,
mint az ítélet eszközét inspiráló 18a felett is kimondtuk ugyanezt.
A 18a versben vádként a szentély meggyalázása szerepel, aminek a módját a
-]rfo~l
kifejezés adja meg. Ez az utóbbi vád a többi Tírusz elleni prófécia
eleme (Ez 27,9b.l2-25.27.33.34b): utólag illesztették volna hát a szekunder 18.
versbe? Emellett szólna az, hogy e két szó nélkül a 18aba szabályos 4 + 4 met
rum-képlettel lenne olvasható.95 Csakhogy a 18. vers két félsora sem egymással,
sem a körülöttük álló félsorokkal nem alkot parallelizmust, s így a vers inkább
emelkedett próza, mintsem költemény. A két szó elkülönítése tehát nem indo
kolt.
Ugyanez igaz a 16. versben álló eredeti bűnleírás első két szavára is, amely
nélkül —legalábbis az első hemisytikhos^ —szabályos qíná metrumot adna ki.96 Ha
azonban ezt a két szót a XOnm szó előtt olvassuk, akkor egy szabályos költői sort
kapunk, aminek a metrum-képlete is jól illeszkedik a költeménybe. Mint ahogy
azt a 18. verssel kapcsolatban a szövegkritika során megállapítottuk, a Tírusz el
leni vádak helye a hagyományban ingadozó. Elképzelhető tehát, hogy a „bős^fu91 F ohrer / G aixing 1955:162.
92 így nyomatékkai FüCHS 1988: 152, bár az <5 modellje a 28,1-19 (!) előállásáról lényegesen el
tér attól, amit mi e tanulmány folytatásában felvázolunk.
93 ZlMMERLI 1969: 687k; GARSCHA 1974: 161, és WILLIAMS 1976: 56, szerint a 17. vers első so
rának utolsó két szava, a lITODn nnti „rosszra használtad bölcsességedet' kifejezés utólagos betoldás le
het, mert e két szó nélkül a sor szabályos ^/»á-metrumban lenne olvasható. Mivel azonban a 17a
egészében nem tartozik az alapréteghez, így e két szó szekundér jellege csupán metri causa nem iga
zolható.
94 Lásd COOKE 1927: 37; ZlMMERLI 1969: 686k; GARSCHA 1974: 161.
95 így K r a e t z s c h m a r 1900: 217; COOKE 1927: 319; ZlMMERLI 1969: 687, és a BHS.
96 Heinisch 1923: 139. Mások a ROnm szó kivételével (KRAETZSCHMAR 1900: 217, és COOKE
1927: 319, aki a 16a-ból megmaradó Nonni szót a 15. vershez kapcsolná), vagy éppen azzal együtt
(lásd BHS) a l ó . vers egész első felét betoldásnak tartják. Legtovább LORETZ 1976: 456, megy, aki
szerint az egész 15-16.18-19 prózai betoldás.
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karkodásodban” kifejezés itt, a 16. versben is utólag került a jelenlegi helyére.
Ezékielnek nyilván applikálnia kellett az eredeti mítoszt Tírusz királyára —s ezt a
legkönnyebben éppen itt, a vádak ilyetén konkretizálásával tehette meg.97
A 17. vers végén a “p miClb kifejezés túlfeszíti a sor metrumét, s minden bi
zonnyal utólag került oda.98 A 18. vers beillesztésével ugyanis a költői sortól túl
messzire került a parallel 18bP, ami szükségessé tette itt egy hasonló tartalmú ki
fejezés betoldását.
A 19. vers második fele, a Rettenetes véged lett, / / nem les% belőled soha semmit’
mondat refrénszerűen megjelenik az Ez 27,36b-ben, és némileg módosított for
mában a 26,21-ben is. Nyilvánvalóan utólagos betoldásról van szó, aminek a se
gítségével a későbbi szerkesztők igyekeztek a Tírusz elleni próféciákat egybefog
ni, illetve tagolni.99 A vers első fele, ami ehhez alkot parallel s%tikbos!ft, s amihez a
27,36a ismét csak közeli parallelt kínál, ugyanennek a szerkesztőnek a betoldása
lehet.
A szövegkritikai és irodalomkridkai elemzés világosan megmutatta azt, hogy sza
kaszunk bizonyos egyezéseket mutat a Bibliai Édenkert-történettel, de azt is,
hogy attól számos ponton lényeges eltér. Ugyanakkor azt is megfigyelhettük,
hogy az egyes betoldások vagy szövegkritikai variánsok alapvetően ugyanazt a
tendenciát mutatják: igyekeznek a szakaszt megfosztani az eredeti, idegennek ér
zett mitikus vonásaitól, és tartalmában hozzáigazítani a Gén 2—3-ból ismert
Edenkert-történethez. Kíséreljük most meg felvázolni az Ez 28,11—19 hagyomá
nyozásának és interpretációjának a kánon lezáródása előtti történetét!
III. AZ ALAPRÉTEG:
T ÍR U SZ KIRÁLYA ÉS A BUKOTT KÖZTESLÉNY MÍTOSZA

A szakasz alaprétege szerint Tírusz királya egy mennyei lény: egyike azoknak a
keruboknak, amelyek az isten(ek) hegyén laknak, s ott Isten trónusát hordozzák
(lKir 8,6—10; Zsolt 18,11; Ez 10,18—22), vagy az ő mennyei palotáját őrzik (vö.
Gén 3,24; lK ir 6,29.32; 2Krón 3,14). Ahogy látni fogjuk, az itt szereplő kerub
leírása inkább az utóbbi, a szentélyt őrző kerubokénak felel meg, s ugyanígy ér
telmezik a kerub szerepét a későbbi szerkesztői kiegészítések is.100 Ez a kerub
kezdetben isteni hatalommal felruházott, tökéletes szépségű, drágakövekbe öltö
zött lény volt, aki nyilván erkölcsi és kultikus értelemben is hibátlannak, azaz
“tökéletesnek” számított. Csakhogy egy idő után valamilyen erőszakos bűnt kö
vetett el. Ezt a bűnt már a költemény alaprétege sem tartalmazza, hiszen azt
97 így nyomatékkai ElCHRODT 1984: 269. Itt jegyezzük meg azt, hogy FuCHS 1988: 152k, sze
rint a 16-18. versek vádjai közül kizárólag az általános megfogalmazású 15b az eredeti.
98 így LORETZ 1976: 456.
99 A kérdéshez lásd már fentebb.
100 így J ahnow 1923: 225k; JlRKU 1966: 34; Fauth 1987: 61; MILLER 1993: 497. Velük szem
ben inkább a trónust hordozó kcrubra gondol pl. Ewald 1841: 318; Fohrer/Gai.ling 1955: 161,
és Barr 1992: 222.
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Ezékiel a l ó . vers „bős% kujárkodásodban” kifejezésével, e konkrét, Tírusz királyára
vonatkozó utalással helyettesítette. Isten ezért a bűnért súlyos büntetést szabott
ki a kerubra: „megszentségtelenítette”, azaz elűzte őt az istenek szent hegyéről és
letaszította a földre, ahol a földi hatalmasságok szeme láttára, azok döbbenetétől,
s egyben talán gúnyától is kísérve101 halálra zúzta magát.
A próféciának ezen a szintjén még nem az első emberről, hanem egy mennyei
lényről, egy kerubról van szó, s ennek a lakóhelyeként sem egy földi Eden-kertről
olvasunk, hanem az istenek hegyéről. Valamelyik „égbe nyúló” hegy számos nép
képzetében szerepel úgy, mint az istenek lakóhelye. Ilyen hegynek tekintették az
egymást követő kultúrák az észak-szíriai Cáfón hegyet,102 s ez a képzet — felte
hetőleg a jebuszita Jeruzsálem közvetítésével —Izraelbe is átkerült;103 az Ez 28
szerzője szintén ebből a hagyományból meríthetett.104
Az istenek hegyének a képzete alkalmilag, de nem szükségszerűen összekap
csolódhatott az istenek kertjének elképzelésével.105 Az istenek lakóhelyét Babiló
niában —a keleti uralkodók luxus-parkjának mintájára106107— egy csodálatos kert
ként képzelték el, ami természetesen zárva volt a halandók előtt. A Gilgames
eposzban az Utnapistim keresésére indult főhős a keleti óceán partján elhalad
istenek bús ligete” mellett, ahol „arany- s eyiistlomb nőtt a fákon, drágakőből való gyümöl
csök ssjkrácj húsa csalogatta kameol-csőrű rigórajt. La^úrkő-ágbogú a cserje; zsongása víg
újévi ünnep;gyönyörűség a%ilyen erdőlomb-sátorában megpihenni?’'01
101 A döbbent/gúnyolódó szemtanúk motívumához lásd pl. Abd 12.13; Zsolt 54,8 stb.; Ézs
14,16; valamint a Mesa-feliratot (1/12). A motívum Ezékiel könyvében is meglehetősen gyakori,
lásd Ez 5,8.14; 16,41; 20,9.14.22.41; 22,16; 28,25; 36,34; 38,23; 39,27. R e v e n t l o w 1959: szerint az
Izráel feletti ítélet a pogány népek számára megtérésre intő jel akar lenni. Ez azonban túlzásnak tű
nik: A könyv egészének összefüggésében itt csupán arról lehet szó, hogy a legyőzöttnek hitt Jahve
megmutatja erejét és dicsőségét az egész világnak, vö. Ez 28,25; 36,23—38; 39,21 kk, valamint
20,9kk.
102 A hegy, mai nevén Dzsebel el-Aqra, az Orontész torkolatának a közelében, 30 kilométerre
az egykori Ugarittól északra, 1770 méter magasra nyúlik. A hegyhez kapcsolódó mitikus képzetek
hez lásd ElSSFELDT 1932, majd K o c h 1993 magyarul röviden G r a v e s / P a t a i é.n.: 52.
103 A kérdéshez lásd Koch 1993: 173-185. Bár az istenek hegyének képzete kimondatlanul a
Gén 2-3 hátterében is felsejlik, hiszen a négy folyam csak egy hegyből eredhet, síkságról nem (így
B e r t h o l e t / G a l l in g 1936: 101), tudnunk kell azt, hogy éppen a négy folyam képzete (Gén 2,1014) utólag került az Edénkért leírásába, lásd WESTERMANN 1974: 239.
104 F ohrer / G alling 1955: 162.
105 Vallástörténeti parallelekhez lásd BERTHOLET 1897: 149; GUNKEL 1964: 35-37; K o c h
1993: 172. E két képzet összekapcsolódását olvassa ki a szövegből pl. F o h r e r / G a l l in g 1955:
162; más kutatók számára ez a kapcsolat - irodalomkritikai döntéseik miatt - szintén evidens. A
kert gondolata jelen van a G é n 2-3 elbeszélésében, de annak későbbi változataiban, az Énók 24—
25-bcn és a Jub 4,26-ban is.
106 t\ kérdéshez lásd alapvetően FAUTH 1987 munkáját.
107 Lásd Rá k o s / K o m o r ÓCZY 1974: 139. Az istenek kertjéhez kánaáni parallelt nem ismerünk,
de úgy tűnik, Ugaritban előfordul a képzet. Itt az egyik agyagtáblán arról olvasunk, hogy Él két fia,
Sár és Salem (a hajnal- és az esthajnalcsillag) apjuk parancsára a „szent ptísztába” mennek, majd
ennek a határán találkoznak „Magórzővel” , aki kérésükre egy közelebbről meg nem határozott,
körbezárt területre viszi, s ott kenyérrel és borral kínálja őket. Tírusz királya eszerint ezzel az ugariti
titokzatos „Magórzővel” lenne azonos, akinek nyilván egy, a pusztában elkülönített termékeny kert
őrzése volt a feladata. (így JlRKU 1966: 33k; H a a g 1970: 73kk; WILLIAMS 1976: 49kk; FAUTH 1987:
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Az Ez 28 alaprétegében ugyan nem hangzik el a “kert” szó, de a 14. vers sze
rint a kerub/király az istenek hegyén „tii%es kövek kö^ötf’ járkálhatott. A Gilgames
eposz idézett részlete alapján elképzelhető, hogy a „tüzes” jelző itt, akárcsak a
Náh 2,4-ben, képiesen „csillogó”, „szikrázó” értelemben áll, a „kövek” alatt pe
dig az istenek kertjét ékesítő drágaköveket kell érteni.108 A kifejezés egyéb magya
rázata ennél kevésbé meggyőző.109
A kerubot ékesítő, drágakövekből álló melldísz (13. v.) Mezopotámiában és
Ugaritban az istenek, illetve az istenszobrok öltözetének kedvelt díszítőeleme,
amit főleg a fénnyel összekapcsolt istenek viseltek.110 Ugyancsak előszeretettel
ékesítették ékkövekkel Babilóniában a templomokat őrző mitikus figurákat, köz
teslényeket, akiket egyébként szintén az istenek jelölésére használt
deteminatívummal illettek.111 A kérdéses babiloni források112 két fontos elemet
emelnek ki ebben az összefüggésben: egyrészt az ékkövek esztétikai szépséget
(vö. Ez 28,12.17), másrészt az ékkövek mágikus erejét, ami által viselőik különö
sen is alkalmasakká válnak az őrző szerepük betöltésére. A drágakövek az általá
nos keleti hiedelem szerint ugyanis megóvják viselőjüket a démonoktól, a szem
mel veréstől és az egyéb mágikus rontástól, s emiatt előszeretettel hordták azokat
amulettként, illetve a népi gyógyászatban orvosságként és ellenméregként is al
kalmazták.113

60.) Csakhogy az ugariti kert nyilvánvalóan nem azonos az istenek lakóhelyével, ami miatt Tírusz
királyának és „Magőrzőnek” az azonosítása kérdéses. Mivel e kert nyilvánvalóan az emberek elől is
el van zárva, így a G én 3-ban szereplő Édenkert képzetével is csak nagyon távoli lehet az érintke
zés.
108 COOKE 1927: 318. Hasonlóan CASUTTO 1961: 77, aki itt egyenesen e drágakövet termő fák
ágaiból font koszorúra, diadémre gondol.
109 A legtöbb kutató szerint a kifejezés a hegyet körülvevő valamiféle csodás kerítést jelöl. Ok
vagy egy drágakövet termő sövényre (VAN DlJK 1968: 116k.l20), vagy a magyar „mennykő” kifeje
zéshez hasonlóan az égből csapkodó villámok kordonjára gondolnak (BERTHOLET 1897: 150;
Yaron 1964: 38k). Megint mások az Énók 14,9-25 alapján egy, a szent hegyet körülvevő izzó drá
gakő-falat, vagy az Énók 18,6-9; 23,1-25,7 alapján az isten(ek) hegyét körülvevő drágakő-hegyek
áthatolhatatlan koszorúját feltételezik a leírás mögött (FAUTH 1987: 58.63). Az első magyarázatot
sem bibliai, sem vallástörténeti párhuzamok nem támogatják. A második mellett szólna az, hogy a
villám az istenek megjelenésének gyakori kísérőjelensége, valamint az, hogy a Gén 3,24 szerint az
Édenkertet őrző „villogó/cikázó lángpallos” szintén a villámlással állhat összefüggésben. Azonban
éppen ez az utóbbi párhuzam veti fel a kérdést, hogy ez a magyarázat nem a G én 2-3-mal való ön
kéntelen harmonizálás eredményeként kcletkezctt-c. Énók könyvének leírása nagyon kései, s emiatt
valószínű, hogy nem az Ez 28-cal közös tradícióból, hanem már közvetlenül az Ez 28 leírásából
táplálkozik. A további magyarázatokhoz lásd lentebb.
1,0 A drágakövekhez, mint a ragyogás és a fény szimbólumaihoz vö. a mennyei lényeknek a
Dán 10,5kk-ben és az Ez 1-ben található leírását. A vonatkozó babilóniai forrásokhoz lásd
JAHNOW 1923: 225, majd COOKE 1927: 316, az ugariti Anat hasonló öltözetéhez F auth 1987: 60.
F rerichs 1962: 364k, szerint az Ézs 37,19 és Jer 2,27-ben nem kőből készült bálványszobrokról,
hanem a bálványszobrokat ékesítő drágakövekről lehet szó.
111 így JAHNOW 1923: 224, további irodalommal.
112 Ezekhez lásd JAHNOW 1923: 225.
113 A kérdéshez lásd F rerichs 1962: 364. Eredetileg a drágakövek nyilván az izraeli főpap
hósenjén is hasonló, rontást elhárító célt szolgáltak. így a kérdéshez általában, de a papi hősen ék
köveihez részleteiben is JAHNOW 1923: 226. oldal, 2. és 4. láb)., valamint ismét FRERICHS, uo.
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Az Ez 28-ban tehát egyrészt a drágakövekkel ékesített melldísz a főhős kez
deti, tökéletes szépségét illusztrálja, másrészt a 14. versnek megfelelően a főhős
isteni rangját emeli ki, harmadrészt pedig azt hangsúlyozza, hogy a rontás és átok
ellen felvértezett kerub a szent terület védelmének tökéletesen megfelelt.
Az Ez 28 alaprétege nyilvánvaló egyezéseket mutat az első ember bűnbeesésének
a bibliai történetével (Gén 2—3). Mindkettőben a főhős kezdeti tökéletes állapot
ban Isten közelében élhet, s mindkettőben Isten lakóhelyének az őrzése a fela
data (vö. Gén 2,15). Valamilyen bűn miatt azonban elveszíti szépségét, tökéletes
ségét, ami miatt maga Isten űzi el a közeléből, kiszolgáltatva, illetve átadva őt az
elmúlásnak.
A két szöveg között azonban az eltérések jóval markánsabbak az egyezések
nél. Az Ez 28 egy kerubról, egyfajta közteslényről, míg a Gén 3 egy emberről
szól. Az Ez 28-ban nincsen szó kísértőről, nincs szó az első ember társáról, s a
prófécia alaprétege ugyancsak- hallgat a tudás és az örök élet lehetőségének a fel
kínálásáról.114 A kezdeti ártatlanságot jelképező meztelenség helyett itt egy pom
pás öltözetről olvasunk. S végül lényeges az eltérés a két történet végkifejletében
is: míg az Ez 28-ban a lázadó kerub halállal bűnhődik a tettéért, addig az első
ember büntetése ugyan a halandóság lesz, de ez nem jelenti az azonnali pusztulá
sát.
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy az Ez 28 alaprétege nem a Gén 2-3
egyik változata, hanem egy attól független, bár sok rokon vonásokat mutató mí
tosz. Itt (még) nem az első ember, hanem egy istenség/köztes lény bukásáról van
szó.115 Ez az utóbbi mítosz azonban feltehetőleg az első ember bukásáról szóló
történemek a forrását képezi.116
Melyik mítosz állhat konkrétan az Ez 28 hátterében? Popé a trónjától megfosz
tott El mítoszára gondol.117 Az ugariti források szerint eredetileg El, a teremtő
isten volt a panteon feje. Az ifjú Baal azonban megfosztotta őt a trónjától, és az
istenek hegyéről a „folyóvizek forrásaihoz”, a „mélység csatornáinak közepére”
kergette. Baal ekkor a Cáfón hegyen készített palotát magának: El régi palotáját
telehordta tűzifával, felgyújtotta, és annak a tüzében olvasztotta meg a saját pa
lotája alapanyagául szolgáló ezüstöt és aranyat, melyekbe aztán drágaköveket (abn
brq) rakott.118 Popé szerint az Ez 28,2-ben Tírusz királya mint az elűzött El isten
mutatkozik be: „Él vagyok én, É l lakóhelyén lakom, a tenger közepén”. A mítoszhoz
való kapcsolódás azonban Popé szerint a 28,11—19-ben is kimutatható, lásd a ki114 M ay 1962: 168.
1,5 így nyomatokkal MlIJ.ER 1993: 497; Barr 1992: 220; POPÉ 1955.
116 A kérdéshez lásd Cheyne és Sellin nyomán GUNKEL 1921: 148; ua., 1964: 33k; COOKE
1927, M ay 1962: RÜTERSWÖRDEN 1998. G u n k e l , az adott helyeken arra 'Is felhívja a figyelmet,
hogy a mennyei első ember képzete a későbbiekben mind a párszizmusban, mind pedig a zsidóság
ban újjáéled, az utóbbihoz magyarul lásd GRAVES/PATAl é.n.: 54k.
117 P opé 1955: 82-103.
” 8 P o p é 1955: 82-97.
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űzetés, a szentélyből kicsapó tűz, az „izzó kövek” mint a palota falaira való uta
lás,119 illetve az alvilágba való leszállás motívumát.120
Ezzel szemben pl. Fohrer az Ezs 14,12kk-kel való parallelek miatt Astarnak,
El és Asirat istennő fiának, a hajnal- és esthajnalcsillagnak a mítoszára gondol.121
E szerint a mítosz szerint a trónjától megfosztott El Mótot, a halál istenét hívja
segítségül, aki megtámadja Baalt, és magával hurcolja az alvilágba. Ekkor a többi
isten úgy látja, hogy Baal helyére új királyt kell választani, s ezért Astart emelik a
trónra. Astar azonban alkalmadannak bizonyul a mindenség feletti uralkodásra, s
így az istenek a hatalmát „El egész földjére” korlátozzák. Ezután Baal visszatér az
alvilágból, az ismét ellene törő Baalt legyőzi a Cáfón hegyénél, s ezzel végleg
megszilárdítja a trónját.
A „tü^es kövek” kifejezés a 14. és a 16. versben ennek megfelelően „Asirat 70
fiát”, azaz a csillag formájú istenfiait, Astar testvéreit jelentené, vö. ehhez a Jób
38,7-et, ami egy költői sor szinonimáiként együtt említi a „hajnali csillagokat” és
az „istenfiakat”.122
A kutatók között azonban erősen vitatott, hogy valóban ez a mítosz állna-e az
Ez 28 hátterében.123 Kaiser ezért inkább Pateón mítoszára, illetve annak valamely
változatára gondol.124 Ez a görög elbeszélés Euripidész egyik drámájában maradt
fenn, de minden bizonnyal föníciai-kánaáni eredetű. Pateón neve azt jelenti, hogy
„Ragyogó”, ami megfelel az Ezs 14-ben szereplő Hélél (ben Sachar) névnek, az
Ez 28 legközelebbi paralleljében szereplő bukott lény nevének. A mítosz szerint
a Napisten fia apja intelmei ellenére megpróbálja maga vezetni a napszekeret. A
lovakat azonban nem tudta féken tartani, úgyhogy az elszabadult Nap már a Föl
det fenyegette pusztulással. Az emberek segélykiáltására ekkor Zeusz egy villám
mal agyonsújtotta a nagyra törő Pateónt, s az a napszekérről holtan az Eridosz
folyóba zuhant. Hesziodosz Pateónt Eósz, a hajnalhasadás istennőjével azono
sította. Eszerint az Ezs 14 és az Ez 28 hátterében egy olyan történet állhat, ami
szerint Hélél, Saharnak, a hajnalhasadás istenének a fia a Magasságos szerepének
az átvételére készül; vállalkozásában azonban csúfos kudarcot vall, s végül az al
világba, a tenger fenekére vettetik.
A kutatók által felvetett három mítosz, mint lehetséges háttér között nem le
het, de talán nem is kell döntenünk, hiszen mindegyik mögött a számtalan forU9 P o p é 1955: 101k; hasonlóan M c K e n z i e 1956: 324k; M ay 1962: 169, lásd ehhez Énók
könyvében Isten mennyei palotájának a leírását (Énók 14,9-25; 71,5-9).
120 Mivel Él trónfosztásának egyes elemei az Ez 28,1-10 és 28,11-19-bcn éppen fordítva sze
repelnek, mint az ugariti mítoszokban, ezért fontos hangsúlyozni, hogy a közös tradíciótörténeti
háttér nem lehet érv a két prófécia ereded összetartozása mellett, lásd így WlLSON 1987: 214.
121 F o h r e r / G a l l in g 1955: 162; hasonlóan ODENBURG 1970: 203kk; KARASSZON 1995: 821.
122 F o h r e r / G a l l in g 1955:162; hasonlóan G u n k e l 1964: 35; F u c h s 1988:154, és Z im m e r l i
1969: 685k; ElCHRODT 1984: 268. ZlEGLER 1953: 88, a „tüzes köveket” szintén vagy a csillagokkal,
vagy/és istenfiakkal azonosítja, akik társaságában élt a kerub/király. Ugyanebbe az irányba mutat
tartalmilag az a gyakran fölvetett, bár fölösleges korrekció, amely az
kifejezést a
„istenfiak” kifejezésre javítaná; a kérdéshez lásd már fentebb.
123 Ez ellen az azonosítás ellen érvel M c K ay 1970 majd K aiser. Jesaia 13-39. 34.
124 K aiSP.R. lesaia 13-39. 34—36. így korábban már GUNKEL 1921: 133k.
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mában megjelenő bukott isten/mennyei lény gondolatköre áll. Ez a mítosz, kü
lönböző változataiban, az Ezs 14-en kívül az Ószövetségben máshol is megjele
nik (Gén 6), s a keresztyén kultúrkörben a mennyből letaszított Sátán/Lucifer
képzetében él tovább (vö. Lk 10,18; Jel 12,9k).125
IV.

A Z ELSŐ ÁTDOLGOZÁS:

AZ E Z É K IE L 2 8 ,1 -1 CV-ZEL VALÓ EGYBEKAPCSOLÁS

Láttuk, hogy a v. 17a vádjai megszakítják a 28,16b.l7b-ben a büntetés folyamatos
leírását, így minden bizonnyal utólagos betoldásról van benne szó. Míg a prófécia
alaprétege a kufárkodás során elkövetett szociális bűnökről beszélt, addig itt a ke
reskedés terén szerzett sikereitől megrészegedett király gőgös elbizakodottsága,
Istennel szembeni felfuvalkodottsága jelentkezik. A betoldás nyilvánvalóan a 28,7
ítélethirdetését tartja szem előtt, hiszen a „szépség”, a „bölcsesség” és a „fény
űzés” fogalma ugyanebben a sorrendben ott is megtalálható, s összességében a
28,7 is a gőgös elbizakodottságát rója fel Tírusz uralkodójának. Még konkrétab
ban fogalmazza meg ezt a vádat a 28,3-5, ahol a gazdagság, bölcsesség és a felfuvalkodottság témája szintén együtt jelentkezik. Ahogy azt korábban már említet
tük, a kutatók többsége ezt a szakaszt a 28,1—10-ben későbbi betoldásnak
tekinti.126 Nagyon is elképzelhető ezért, hogy a 28,3-5 és a 28,17a ugyanattól a
szerkesztőtől származik, akinek a célja e két betoldással az volt, hogy az egymás
mögé illesztett 28,l-10*-et és a 28,11-19*-et szorosabban összekapcsolja egy
mással.127 E mellett szól az a formai megfigyelés is, hogy mind a két betoldás

A teljesség igénye nélkül hadd ismertessük a két további, legfontosabb elméletet.

MoRGENSTERN 1960: 138k.l 52—155, a tíruszi Napkultuszhoz kapcsolódó Baal-Shamem - Mclqart
mítoszt véli felismerni a prófécia hátterében. E mítoszkor szerint Melqart a tavaszi napéjegyenlőség
során feltámadó Napisten. E bölcs istenség a navigáció feltalálója, s ezzel Tírusz gazdagságának
forrása, leírásának pedig állandó eleme a drágakövekhez hasonlítható ragyogás. A hamvaiból ön
magát újjáteremtő főnixmadár az ő szimbóluma, mint ahogy a görög autothyés£ jelző is az ő
epithetonja. Tíruszban a meghaló, az alvilágba leszálló napisten neve Baal-Schamem, szimbóluma
pedig az öngyulladással elpusztuló főnix. Morgenstern szerint Tírusz királya a Napisten epifániájának számított, s ennek megfelelően a két napéjegyenlőség idején maga játszotta el a kettő/egy is
tenség szerepét a templomban. E mítoszkörnek az Ez 28,11—19-cel való érintkezési pontjai
Morgenstern szerint a következők lennének: a drágakő öltözet, ami a Napisten fény jellegét juttatja
kifejezésre, a főhős bölcsessége, a kerub belsejéből kicsapó tűz mint az öngyulladásra való utalás,
valamint a tn c ige Nifalja a 13. versben, ami Morgenstern szerint itt reflexív, „önmagát újjáterem
teni” értelemben áll. E magyarázat előnye, hogy a szöveg valamennyi rétegét, s nem csak az álta
lunk elkülönített rétegét képes összefogni; hátránya viszont az, hogy nem számol a szövegben rejlő
nyilvánvaló irodalomkritikai feszültségekkel.
JAHNOW 1923: 227, szerint itt egy Templomot őrző démon története áll a háttérben, aki kulti
kus vétkével meggyalázza a szentélyt, s ezért az oltárból kicsapó tűz megemésztette őt. E magyará
zat gyengéje a vallástörténeti parallelek hiánya. Az egyéb magyarázati kísérletek összefoglalásához
lásd POPÉ 1955: 99.
t
126 Lásd a 14. lábjegyzet.
127 így a 28,17-hez COOKE 1927: 319. Ugyanakkor a gőg és felfuvalkodottság az idegen népek
elleni próféciáknak Ezékicl könyvén kívül is gyakori eleme, lásd pl. Z o f 2,8-10; Jer 48; 50-51; Ezs
14,2; 25,11.
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szabályos költői sorként olvasható —a szerkesztő mindkét esetben ügyelt arra,
hogy az alapréteg szép költői formáján ne változtasson.
A gőg és felfuvalkodottság vádja ugyan az ószövetségi prófétizmusban is
meghonosodott, alapvetően azonban a bölcsességirodalomból származik. Ugya
nebbe az irányba mutat az, hogy a v. 17a a bölcsességet alapvetően jónak ítéli,
csak annak a „megrontását”, „perverzálását” rója fel bűnül a kerubnak/királynak.
E betoldás mögött álló szerkesztőt ezért a bölcsességirodalom művelői, illetve
hagyományozol között kell keresnünk.
A „szépség” fogalmában az alapréteg gondolata cseng tovább (12k. v.). A fo
galom ugyanakkor a Gén 2—3 hátterében az istenképű ember dicséreteként is ér
telmezhető, a csodás kert iránti hálátlanság, illetve a gőgös felfuvalkodottság pe
dig, amivel az első ember(pár) Istenhez akart hasonlóvá válni, s nélküle, illetve
ellenére mert dönteni, a Gén 3 sajátos interpretációjaként is olvasható. A 17.
versben felbukkanó „bölcsesség” azonban nyilvánvalóan nem a Gén 2—3-ban
szereplő „mindentudást” jelenti, hanem a szó alapjelentésének megfelelően vagy
a kereskedelemben való „szakmai jártasságot”,128 vagy —a Gén 2—3 fényében és a szó klasszikus értelmében a helyes út választásának képességét, a felfuvalko
dottság elkerülésének elméleti lehetősét, végső soron tehát a szabad akarat meg
létét jelöli. Ennek az átdolgozásnak tehát a Gén 2—3 ugyan már ott lehetett a lá
tóterében, de az azzal való harmonizáció még nem játszott meghatározó szerepet
a célkitűzéseiben.
V. A MÁSODIK ÁTDOLGOZÁS:
AZ ALAPRÉTEG HOZZÁIGAZÍTÁSA A GÉN 2-3 ELBESZÉLÉSÉHEZ
Az átdolgozások második rétege elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a kerub
bukásáról szóló mítoszt szinkronba hozza a bibliai Edenkert-történettel.129 Ez az
átdolgozás mind a maszoréta szövegben, mind a Septuaginta változatában kimu
tatható.
A 13. versben az „Édenben, Isten kertjében voltár mondattal a szerkesztő minden
későbbi helyhatározónak elébe vágva a leirt esemény helyszínét az Edenkerttel
azonosítja, a 15. versbe beillesztett rövid időhatározó („teremtésed napjátólfogva”)
pedig az alapréteggel szemben a kerub teremtmény voltát igyekszik minél jobban
kihangsúlyozni. Az itt használt R"D a szerkesztők papi nyelvezetéről, és a betol
dás Deutero-Ezsaiás, valamint a Papi teremtés-történet utáni előállásáról árulko
dik.
A szerkesztő a kerub drágakövekből álló öltözetét csak egyféleképpen tudta
összeegyeztetni a bibliai elképzelésekkel: ha azt a főpapi öltödet kellékeként ismert
hósennel azonosította. A drágakövek tizenkettes listájának a beillesztése a 13. versbe
128 így Karasszon 1995: 821.
129 Alapvetően így, bár a résztelekben messze nem egyezően LORETZ 1976: 457k. Részben te
hát igaza van BERTHOLET-nek (1897: 149) és KRAETZSCHMAR-nak (1900: 216), akik a Gén 2 -3 el
sőbbségét hangsúlyozzák az Ez 28-cal szemben.
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éppen ezt a célt szolgálta. A hósennel felszerelt, azaz főpapi szolgálatot ellátó kerub büntetlenül Isten közelében tartózkodhatott; a tizenkét drágakő pedig a fen
tebb már ismertetett nézetnek, és a főpapi hősen eredeti funkciójának megfelelő
en,130 megvédte őt a balszerencsétől, a rontó szándékú átkoktól, a betegségtől és
a haláltól. A papi hősen ugyanakkor az úrim és a tummím tartójaként is szolgált
(vő. Ex 28,29k), s a drágaköveket az Ókorban a prófétai képességek, a megvilá
gosodás és a helyes ítélőképesség stimulálójának is tartották.131 Ennek alapján e
drágakövekkel kirakott mellvért az első ember mindentudását, végtelen bölcses
ségét is körülírhatja.132 Ez a mozzanat tehát az első ember romlatlan isten
ismeretére való utalásként szintén a Gén 2—3 fényében interpretálja a bukott kerub történetét.
Wilson további fontos megfigyeléseket tett a kerub főpapként való ábrázolá
sához.133 A 12. versben szereplő DTTin szó gyakran szerepel a főpapi felszerelés
leírásában,134 s így a szó itt a kerubbal kapcsolatban szintén a főpapra való asszo
ciációt segíti elő. Ha viszont a prófécia főhőse főpapi öltözetben jelenik meg, ak
kor e szerkesztő az „isten(ek) /jegye” (16. v.) kifejezés alatt már csak “az Isten he
gyére”, a „s%ent hegy” megjelölés alatt (14. v.) pedig csakis a Sionra, a jeruzsálemi
templomhegyre gondolhatott —annál is inkább, mivel az utóbbi szóösszetétel az
Ószövetségben minden más helyen ezt a hegyet jelöli.135 Ebben az összefüggés
ben az „isgó kövek’ kifejezést (14.16. v.) a szerkesztő nyilván a Szentélyben lévő
füstáldozati oltár parazsára vonatkoztatta (vö. Ex 30,1—10; Lev 16,12).136 A 14.
versben a „kerub” szóhoz illesztett niZÍDD „felkent” jelző szintén beleillik ebbe az
átdolgozásba, hiszen az ószövetségi papokat és főpapokat felkenéssel iktatták hi
vatalba (lásd Ex 28,41; 29,lkk; 40,12kk; Lev 8,1—13 stb.).
Mi lehetett a szerkesztőnek azzal a célja, hogy a kerub figuráját a jeruzsálemi
főpap mintájához igazította? Aligha arról van szó, hogy az allegória eszközével
élve a jeruzsálemi papságnak a templom pusztulásában játszott felelősségéről
akarná a kortársait kioktatni.137 Sokkal inkább a második szentély személyzetének
kultikus előjogai állhatták a háttérben: Ha a földi templom „tróntermébe”, a

'30 íg y F o h re r /G a l l in g 1955: 164; F u ch s 1988: 153.

151 Lásd F rerichs 1962: 364k.
132 így EWALD 1841: 318.
133 WlLSON 1987: 212-218. Wilson szerint a próféciában, amely nem esett át lényeges szer
kesztői átdolgozáson, maga Ezékiel alkalmaz allegorikusán Jeruzsálemre egy Tírusz elleni éneket,
hogy elmondja vele: a jeruzsálemi szentélyt a papok gyalázták meg, s ez vezetett Kr.e. 587-ben a le
rombolásához és a babiloni fogsághoz. A későbbi nemzedékek azonban az éneknek ezt a szándékát
már nem értették, s ezért illesztették be az idegen népek elleni próféciák közé. Mint látjuk, a mi
eredményeink Wilsonnak ezt az elméletét annak irodalomkritikai árnyalatlansága miatt összességé
ben nem támasztják alá.
134 Lásd Ex 28,11.21.36; 39,6.14.30, egyéb összefüggésben a szó összesen hétszer szerepel.
135 Lásd Jer 31,23; Zak 8,3; továbbá Ezs 11,9; 56,7; 65,11.25; 66,20, Ez 20,40; Dán 9,20;Jócl
4,17; Abd 16; Zsolt 2,6; 48,2 stb. Az északi Cáfón és a jeruzsálemi Sión hegyének az azonosításá
hoz lásd ismételten ElSSFELDT 1932 tanulmányát.
154 Hasonlóan az utóbbihoz JAUNOW1923: 227.
137 így WlLSON 1987: 217, ellen.
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Szentek szentjébe kizárólag a főpap léphetett be, akkor e prófécia főhősének,
akinek szabad bejárása van Isten udvarába, csakis a főpaphoz hasonló lénynek
lehet lennie. Ez a felfogás ugyanakkor azt is elárulja, hogy a szerkesztő szemében
a jeruzsálemi templom a bűneset miatt megromlott Isten-ember kapcsolat hely
reállításának a színtere. Az első kerub-ember bűne miatt az emberek elűzettek
Isten közeléből. A jeruzsálemi szentélyben azonban a papok, nevezetesen a fő
pap visszatérhet Isten színe elé, hogy a hósenen keresztül védelmet, áldást és út
mutatást szerezzen —önmaga és az egész nép számára. Nyilvánvaló, hogy ez a
felfogás a jeruzsálemi papság nagyrabecsülését és kultikus kiváltságait megkérdő
jelezhetetlen tényként kezeli; valószínű ezért, hogy e szerkesztő maga is papi kö
rökből származik.
May és Fauth arra hívják fel a figyelmet, hogy az ókori Keleten a királyok is
drágakövekkel ékesített ruhát viseltek. Szerintük ezért a szerkesztő az ékkövek
felsorolásával az első ember királyi méltóságát, illetve a kert őrzésének és művelé
sének „királyi” feladatát akarná kifejezésre juttatni, lásd Gén 1,28; 2,15, továbbá
Zsolt 8,6kk.138 Az, hogy ez a magyarázat a második templom idejében nem állt
ellentétben a kerub főpapként való ábrázolásával, könnyen belátható, ha emléke
zetünkbe idézzük, hogy ebben a korban a főpap egyre több mindent vett át a
fogság előtti királyok szerepéből.
Foglaljuk most össze, amit ennek az átdolgozásnak a szándékáról és munkamód
szeréről megtudtunk! Ez az átdolgozás az alapréteg mitikus vonásait jórészt vál
tozatlanul megőrizte: a főhős itt még továbbra is egy kerub. A gondosan elhelye
zett betoldások révén azonban a prófécia összességében mégis lényegesen
közelebb került a Genezisből ismert Edenkert-történethez. Tírusz királya hang
súlyozottan úgy jelenik meg, mint egy teremtmény. E szép, hibátlan, bűntelen
lénynek azonban most már nem a menny, hanem a földi Edénkért a lakóhelye. E
kertben ő is Isten feltéden oltalma alatt áll, előtte főpapként szolgál, és talán ré
gemként irányítja a teremtő által rábízott világot.
A szerkesztő az alapréteg egyik részlete, a drágakövekkel díszített öltözet mo
tívuma miatt ugyan kénytelen volt a Gén 2—3-tól idegen képeket is felhasználni,
az Istennel való közveden viszonynak, az első ember védettségének és romladan
isten-ismeretének a hangsúlyozásával azonban az Ez 28 alaprétegét mégiscsak
közelebb vitte a bibliai Edenkert-történet mondanivalójához.
Tartalmi és nyelvi megfigyeléseink alapján a szerkesztőt a második templom
papi köreiben kell keresnünk. Formailag jellemző erre az átdolgozásra, hogy az
alapréteg költői formáját igyekszik híven megőrizni, sőt, a 14. vers elejére illesz
tett betoldásával még javított is az eredeti metrum-képleten. A betoldások vagy
maguk is teljes költői sorokat alkotnak (13b), vagy olyan félsorokat (13a. 15a),
i3s M a y 1962: 169; FAUTH 1987: 58. Emellett szól az, hogy a Gén 2-3 az első ember megalko
tását, illetve feladatkörét egyértelműen a keleti király-ideológia elemeivel írja le, egyfajta demokrati
zálás keretében kiterjesztve az emberi fajt reprezentáló első emberre a királyi méltóságokat és funk
ciókat.
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amely az alapréteg sorainak átrendezésével még mindig szabályos költői struktú
rát eredményeznek.139
VI. A

HARMADIK ÁTDOLGOZÁS:

A T Ö R T É N E T ERŐSEBB BEÁGYAZÁSA E Z É K IE L KÖNYVÉBE

Az Édenkert témája (38,13a) Ezékiel könyvében az 31,9.16.18 és 36,35 versekben
is megjelenik. A második átdolgozás tehát a Gén 2—3-mal való harmonizáláson
túl önmagában is erősítette a szakasz kapcsolódását Ezékiel könyvéhez.
Az átdolgozások harmadik rétegét a 18aboc alkotja. Ennek a szerzője egyene
sen azt tekintette elsődleges céljának, hogy a bukott kerubról/emberről szóló be
számolót szorosabban összekapcsolja a könyv egyéb anyagával. Azt, hogy itt
önálló átdolgozással van dolgunk, az bizonyítja, hogy a v. 18ab(X által kínált vá
dak, illetve megismétel ítélethirdetés duplumot képeznek a korábbi rétegek anya
gához, illetve tartalmi feszültségben állnak azokkal. Mivel ez az átdolgozás a
Septuaginta és a maszoréta szövegben is szerepel, annak még e két szövegtípus
elkülönülése előtt kellett keletkeznie.
A 28,18a a gátlástalan kufárkodás vádjának megismétlésével (vö. 16. v.) az Ez
27,9.11—24.27.33.34b-ben olvasható kereskedés témájához teremt újabb szer
kesztői kapcsolatot. Azzal azonban, hogy e tisztán szociálisnak tekinthető bűnt
templomgyalázásként mutatja be, egyrészt a 28,1-10-hez kapcsolódik vissza, ahol
a 28,2-ben „Isten lakóhelyéről” olvasunk,140 másrészt a próféciát Ezékiel köny
vének azokkal a szakaszaival harmonizálja, amelyek a jeruzsálemi szentély (Sg.)
meggyalázásával vádolják Izraelt (Ez 5,11; 23,38k; továbbá 25,3).141
Fontos észrevennünk azt is, hogy a 28,18a vádja igyekszik az alapréteget és a
második átdolgozás kultikus érdeklődésű betoldásait egymással is összhangba
hozni. A szerző a szentély meggyalázása alatt ugyanis nyilvánvalóan - az Ám 3,10
analógiájára —olyan erkölcsi bűnöknek a szentélybe való „behordására” gondol
(vö. Deut 23,19), mint az erőszakoskodás, kufárkodás és gőgös elbizakodott
ság.142
A szentélyből kicsapó tűznek, mint az ítélet eszközének a képzetét (v. 18ba)
talán az alaprétegben szereplő „porrá tettelek” kifejezés (v. 18bj3) inspirálhatta,
amennyiben az “ISN szó - a papi Num 19,2k alapján - „hamut” is jelenthet. A ke139 Az azonban, hogy ez vagy egy másik átdolgozás öntötte volna a 28,1—19 (sic!) alaprétegét
y/»á-formába, ahogy FüCHS 1988: 152, gondolja, véleményem szerint kizárható.
140 BERTHOLET 1897: 150.
141 Az, hogy mind a jelenlegi maszoréta szöveg, mind a Septuaginta változata a meggyalázott
szentélyekről már többes számban beszél, ezen parallelek alapján is későbbi olvasatnak tűnik (a szó
többes számához vö. mindenestre az Ez 21,7-et).
142 MORGENSTERN 1960 Josephus alapján a szentély meggyalázása alatt konkrét kortörténeti
eseményekre gondol: Tírusz a 10. században áttért a Napisten kultuszára, szénnek során került vol
na sor a regi istenségek szentélyeinek a profanizálására. A forrás hitelességének a kérdésétől elte
kintve is túlságosan nagy az időbeli távolság ahhoz, hogy az Ez 28 és e között az esemény között
összefüggést feltételezzük, lásd az ebben az összefüggésben sokat mondó Jer 2,11 és 18,13 igehe
lyeket.
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rub belsejéből kicsapó tűz képzetével kapcsolatban a magyarázók előszeretettel
gondolnak az öngyulladással elpusztuló, majd hamvaiból újjászülető főnixmadár
mítoszára, ami az ókori Keleten gyakran összemosódott a griffmadár és a kerubok képzetével.143 A szerkesztő előtt nyilván egy porrá égett város képe áll, s eh
hez keresett egy, a kerub képzetével összeegyeztethetőnek ítélt képzetet. A motí
vum befűzéséhez kulcsszóként a 16. vers alaprétegében szereplő ~3in szó
kínálkozott: a kerub, aki a belsejét erőszakkal töltötte meg, a belsejéből felcsapó
tűzben fog elpusztulni.144 Az ítélet eszközeként a tűz szerepel az Ez 19,12 mellett
a 10,1—8-ban is, bár itt kétségtelenül a prófétai irodalom egyik gyakori toposzával
van dolgunk.145
Nyitott kérdés, hogy a 19. vers ennek a szerkesztőnek a számlájára írható-e.
Ez a vers a Tírusz elleni próféciák, az Ez 26,1-28,19 nagyobb összefüggésébe
kapcsolja be a szakaszt, amennyiben ugyanazt a szabadon variált refrént hozza,
amit a 26,21 és 27,36b versekbe is beillesztettek. Azzal, hogy a szerkesztők a ref
rént a 28,11 mögött nem ismételték meg, tovább erősítették a 28,1—10 és 28,1119 kapcsolódását. Formájára nézve a v. 18aba és v. 19 egyaránt emelkedett
próza. Ez egyrészt elkülöníti e két kiegészítést az előző két rétegtől, másrészt
valószínűvé teszi azok összetartozását.
A Gén 2—3-mal való harmonizálás szándéka ebben az átdolgozásban semmi
lyen formában sincs jelen. Sőt, a templomgyalázás témája, valamint a főnix
mítosz átvétele ismét távolabb vitte egymástól Ezékiel próféciáját és a bibliai
Edenkert-történetet.
V I I . A SEPTU A GIN TA-V ERZIÓ KIALAKULÁSA

A Septuaginta változatának néhány részlete közelebb áll a Genezisben megőrzött
Edenkert-történethez, mint a maszoréta olvasat. Ezek az eltérések nyilvánvalóan
a szöveg hagyományozásának egy későbbi fázisát tükrözik, amikor is a hagyomá
nyozok a második átdolgozás tendenciájának megfelelően igyekeztek az Ez 28
mondanivalóját a Gén 2—3 tartalmával még erőteljesebben összhangba hozni.146
A legszembetűnőbb változtatás az, hogy a Septuaginta a 14. versben a „Fel
kent kerub voltál' olvasat helyett >yA kerubbal együtt Isten s^ent begyén helyeztelek el’ ol
vasatot kínálja. A prófécia alaprétege a főhőst még kerubnak tartotta, s a második
átdolgozás is csak odáig ment, hogy annak teremtmény voltát erősebben kihang
súlyozta. A Septuaginta olvasata azonban a főhőst egyértelműen a Gén 2—3 miti
kus vonásoktól mentes első emberével azonosítja, míg a kerub az ember mellé
adott kísérővé válik. Erre a változtatásra —vagy talán önkéntelen félreolvasásra? —
alapot a Gén 3,24 adhatott, ahol a kiűzetés összefüggésében a kert őreiként kém
boltról olvasunk.
143 B e r t h o l e t 1897:151.
144 C o o k e 1927: 320; B e r t h o l e t 1897: 151.

145 Lásd pl. Ám l,4kk; 2,2.5;Jer 48,45; Siralmak 4,11; Ézs l,30k stb.
146 A Scptuaginta-verzióhoz így alapvetően B ar r 1992: 222.
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Ugyanennek a tendenciának felel meg a2 is, hogy a Septuaginta a l ó . versben
a már korábban a szövegbe került „kerub” kifejezést nem vocativusnak tekinti
(így a maszoréta szöveg), hanem az előtte álló -]-Q8l ige alanyának. Eszerint
azonban már nem Isten űz ki egy kerubot, hanem egy kerub űzi ki az Edenkertből az embert. Arra, hogy a Gén 3,23k szerint maga Isten kergette ki a kertből az
embert, s a kerub csak a visszatérését hivatott megakadályozni, a hagyományozok
aligha lehettek tekintettel, ha e két szónak a Gén 3 alapján bármiféle értelmet is
akartak biztosítani. Önmagához következetes a Septuaginta akkor, amikor ennek
az olvasatnak megfelelően ugyanebben a versben "[bbnsi igét passzívumban for
dítja, s ezzel Istent mint az ige alanyát innen is kiiktatja.147
S végül a 18. versben a 1’tÖlpD „szentélyeidet” alak helyett a Septuaginta
Lucianus-féle recenziója, s ezt követve Symmachos és a Vulgata a ~[CÖ~Ip „szentsé
gedet” szót olvassa. Ez az olvasat tehát a szentély meggyalázása helyett a kezdeti
szentség elvesztését rója fel az első emberként bemutatott tíruszi uralkodónak.
Nyilvánvaló azonban, hogy ez a „bűneset” előtti „ártatlanság” témájával ismét
csak a Gén 2-3 Edénkért történetével harmonizálja Ezékiel próféciáját.
VIII. A Maszoréta

szövegváltozat kialakulása

A Septuaginta egyes kéziratai azt bizonyítják, hogy a görög fordítás elkészülte
után a maszoréta szövegen is ejtettek kisebb változtatásokat, aminek a célja —né
hány egyéb változtatáson túl148 — szintén a Genezisben olvasható Edenkerttörténettel való harmonizálás erősítése volt. Azt, hogy itt egyetlen átfogó szer
kesztő átdolgozással van-e dolgunk, vagy egymástól függeden módosításokkal,
aligha lehet teljes bizonyossággal eldönteni; mivel azonban ezek a változtatások
egymással sem jellegükben, sem tartalmukban nem összeegyeztethetetlenek, egy
szerűbbnek tűnik az első lehetőséggel számolni.
Az átdolgozásoknak ebbe a kategóriájába tartozik a 12. versben a ilDSn RbD
»tele bölcsességek kifejezés beillesztése az első ember jellemzésébe. Mivel a „bölcs;
bölcsesség” fogalmak az Ez 28,3-5-ben, a felfuvalkodott király leírásában is sze
repeltek, ez a betoldás —a második átdolgozás tendenciájának megfelelően —szo
rosabbra fűzi a siratóének kapcsolódását az Ez 28,1—10-zel, s ugyanakkor az első
ember kezdeti ártatlanságának és Isten iránti engedelmességének a további hangsúlyozásával a Gén 2—3 leírásával is harmonizál.
A szövegkritika tanúsága szerint a maszoréta szövegbe a 14. és a 16. versben a
kerub szó mellé a *pon „oltalmazó” jelző szintén utólag került bele. Ez a két ki
egészítés ismét a Genezisben szereplő Edenkert-történettel harmonizál,
amennyiben a Septuaginta-verzió hatására megromlott yDRl ige alanyává vált ke
rubot az Edenkertet őrző kerubbal igyekszik azonosítani. A konkrét megfogal$

147 Azt, hogy ezzel egyben egy megbotránkoztatónak tűnő gondolatot is törölt a szövegből,
már láttuk fentebb.
148 Ilyen az '31X szó betoldása a 12. versbe, vagy a 13JD »elkés%ü/tek« szó beillesztése a 13. vers
végére.
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mazás mögött a Szentek szentjében a frigyláda felett álló, szárnyait kiterjesztő lé
nyek leírása állhat, lásd a "po gyököt ebben az összefüggésben az Ex 25,20; 37,9;
IKir 8,7; IK rón 28,18-ban.” ®
S végül a Gén 2—3-mal való harmonizáció részének tekinthető az is, hogy a
hagyományozok szándékosan megcsonkították és átrendezték a drágaköveknek a
13. versben szereplő listáját, s hogy a DilTI szót, ami eredetileg a mögötte álló
„foglalat” jelzője volt, a felsorolás részévé tették. Ezekkel a változtatásokkal
ugyanis sikerült a szövegben az első ember és a jeruzsálemi főpap közötti párhu
zamot jelentősen elhomályosítani. A Genezis Edenkert-történetében ugyanis
semmilyen utalást sem találunk az első ember főpapi jellegére, s emiatt a számuk
ra egyenesen megbotránkoztatónak tűnhetett, hogy az első ember, vagy egy po
gány uralkodó a zsidó főpap melldíszét viselhette. A papi hősen tehát, ami a ko
rábbi nemzedékek számára az ősi, idegen mítosz „asszimilálásához” megfelelő
eszköznek kínálkozott, a későbbi korokban maga is az elbeszélés idegen, kikü
szöbölendő elemévé vált.
A 14. versbe korábban beillesztett FISDD „felkent” szó jelenlegi punktációja szin
tén ennek az átdolgozásnak az eredményeként állhatott elő: a hagyományozok itt
is az első ember főpapi jellegére történő utalást igyekeztek kiiktatni, s próbáltak a
jelenlegi maszoréta magánhangzó-készlettel az általuk beillesztett "pon szó össze
függésében valamiféle értelmet biztosítani.
IX.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Ez 28,11-19 szöveg- és irodalomkritikai elemzése alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy a szakasz egy hosszú és összetett hagyományozás-történeten ment keresz
tül. Az egymást követő átdolgozások teológiájukban lényegesen eltértek egy
mástól. Egy valami azonban közös volt bennük: mindegyik igyekezett a prófécia
alaprétegében megőrzött ősi mítoszt a politeista-mitikus vonásaitól megtisztítani
és a Gén 2—3-ból ismert Edenkert-történethez igazítani, illetve Ezékiel könyvé
nek egyéb Tírusz-ellenes próféciáival összhangba hozni.
Ennek a folyamatnak köszönhetően az Ez 28,11—19* a kánon belső integrá
lódásának egyik fontos dokumentuma. A Tóra lezáródása és kanonikus tekinté
lyének a megszilárdulása után a prófétai irodalomnak ezt a részletét a Tóra fé
nyében értelmezték, és mondanivalóját csak ott és annyiban tudták elfogadni,
ahol és amennyiben az a Tóra tanításával összeegyeztethetőnek bizonyult. Az Ez
28,11—19* a maga mitikus képzeteivel azonban konokul ellenállt ezeknek a har
monizációs törekvéseknek, és nemzedékek sora kényszerült a szöveget a maga
felfogásához igazítani. Ennek az igyekezetnek köszönhető az is, hogy a szöveg
fejlődésének az útja kettéágazott, s létrejött a próféciának a Septuagintában és a

149
Ezékiel könyvében a maszoréta szöveg máshol is egyes számban beszél a ládán lévő kerub
ról, lásd Ez 9,3; 10,2.4.7; a Scptuaginta itt a maga Pl. olvasatával nyilván utólag harmonizálja ezeket
a helyeket a történeti könyvek leírásával.
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maszoréta szövegben olvasható változata. (A hagyományozás folyamatát a ta
nulmányunk végén közölt ábra vázolja föl.)
Az Ez 28,11—19 kanonikus formája nagyon messze áll Ezékiel eredeti prófé
ciájának a szövegétől. A későbbi kiegészítések miatt a szöveg egyszerre mutat
prózai és költői stíluselemeket. A költői részletek sorszerkezete, metrum-képlete
nem egységes, és egy világos strófa-szerkezet is csak nagy vonalakban állapítható
meg.
Az átdolgozások nyomaitól megtisztított prófécia azonban egy teljesen sza
bályos költeményként áll előttünk. A tíz költői sor fegyelmezett strófa
szerkezetet alkot: az első öt sor a bukott uralkodó kezdeti, tökéletes állapotát jel
lemzi, míg a következő öt sor a „bűnbeesését” és a büntetését írja le. A költe
mény egyetlen sora nem alkot parallelizmust (13. vers utolsó sora), s az uralkodó
szinonim parallelizmusokat ismét csak egy helyen, a költemény tengelyét képező
15. versben vált fel egy antitetikus, a tökéletességből a bűnbe fordulást kifejező
parallelizmus. Az uralkodó metrum a 3+3, de gyakori a 2+2, 2+3 metrum-képlet
is; jellemző módon azonban a költemény első és utolsó sora a feliratban meg
adott qíná műfajának megfelelően 3+2. A használt képek egyszerűségükkel és ki
fejezőerejükkel gyönyörködtetik az olvasót.
Ez a tanulmány természetesen nem remélhette, hogy az Ez 28,11—19-cel kap
csolatban felmerülő valamennyi problémát meg tudja oldani, s az alaprétegként
kapott költemény részletesebb elemzésére sem kíván helyhiány miatt kitérni. Bí
zom azonban abban, hogy az elemzésem eredményei másokat is meggyőznek, és
talán Ezékiel költeményének a részletes vizsgálatára indítanak.
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Alapréteg:
a bukott kerub mítosza

▼
I. átdolgozás:
Az Ez 28,l-10*-zel való
összekapcsolás

II. átdolgozás:
A Gén 2—3-hoz való első
hozzáigazítás

III. átdolgozás:
Az Ezékiel könyvébe való
szorosabb integrálás

IV. A Septuaginta
változat:
A Gén 2—3-hoz való
hozzáigazítás

V. A maszoréta szöveg
változata:
A Gén 2—3-hoz való hoz
záigazítás
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C3EO

D ie E n tste h u n g u n d die L ehre des B uches E zechiel 28,11-19.
V ersuch ein er Skizze eines K om plexen Ü b erlieferungsgeschichtlichen Prozesses
Zoltán Kustár
Ez 28,11—19 zeigt, wie poetische Texte des Altén Testaments wáhrend eines lángén
Tradierungsprozesses wesentliche Vcrándcrungcn in ihrer ursprünglichen Form und in ihrem
Inhalt erleiden können. Die Grundschicht dicsér Prophetie deckt die Schuld dér als ein Kcrub
personifizierten Stadt Tyrus auf und kündigt ihr ein cntsprcchendes Gcricht an. Dicse
Grundschicht zeigt ciné klare poetische Struktur, wo die Zcilcn aus parallelen Aussagen gebaut und
in cin - nicht zu strenges - Metrum cingcgliedert sind. Die Prophetie basiert auf das gcsamtaltorientalische Motiv des gefallenen (jungen) Gottes, wobei eine Gleichsctzung mit jencr oder
jeder Variation dicscs Mythus mit Sicherhcit kaum möglich ist.

s

EZEKIEL 2 8 ,1 1 -1 9

53

Durch dic beiden Erganzungen 28,35 und 28,17a wollte dér erste Bearbeiter 28,11-19* mit
dem vorangehenden 28,1-10* verknüpfen. Die zweite Bearbeitung hatte mehr im Sinn: dies
bemühte sich, die mythischen Elemente des Gedichtes abzuschwáchen und dadurch es mit dér
Paradicsgeschichte Gén 2-3 in Einklang zu bringen. Dic Einfügungen „In Edén warst du“ (v. 13),
„gesalbte" (v. 14), „von dem Tagé an, als du geschaffen wurdest“ (v. 15) soll diese Harmonisierung
direkt durchfuhren, wáhrend die zwölfgliedrige Liste dér Edelsteine (LXX) dér hohepriesterbehen
Brusttasche (v. 13) die Gestalt des Kerubs zu dér des Jerusalemer Hohenpriesters náhern und
dadurch sie „entmythologisieren" möchte. Diese, wie die erste Bearbeitung bewahrt noch die
poetische Form des Gedichtes. D ér dritte Redaktor bemüht sich, durch v. 18ab(X (und v. 19) das
Gedicht stárker in das Ezechiel-Buch, vor allém in die weiteren Prophetien gégén Tyrus zu
integrieren. Vv. 18ab0t und 19 sind schon als erhobene Prosa zu lesen.
Die Septuaginta-Version nimmt wieder die Tendenz dér zweiten Bearbeitung auf, und bemüht
sich, das Gedicht dér Paradicsgeschichte Gén 2-3 so weit wie möglich anzugleichen. Aus dem
Gefallenen Kerub wird hier ein Begleiter des ersten Menschen im Paradies (v. 14), wobei diese
Auffassung mit sich zieht, YHW II als Subjekt dér Verben in v. 16 auszuklammern. Obwohl dér
masoretische Text zűr Grundlage dér LXX-Überarbeitung wesentlich naher bleibt, sind die Spuren
nachtráglicher Harmonisierung mit Gén 2-3 an einigen Punkten ebenso greifbar („voller Weisheit“
in v. 12; „schirmender" in w . 14.16; sowie die Abanderung dér zwölfgliedrigen Edelstein-Liste in
v. 13). Diese beiden Überarbcitungen hatten auf die poetische Form keine Rücksicht genommen:
das theologische Ziel, die Prophetie in den Kanon zu integrieren, hat sich den ásthetischen
Gesichtspunkten gegenüber als stárker erwiesen.
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