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TARTALOM: 1. A zsoltár fordítása; 2. Megjegyzések a szöveghez; 3. Bevezetés; 4. 
Szinkrón olvasat; 5. A kanonikus olvasat felé

1. A ZSOLTÁR FORDÍTÁSA

1 A karvezetőnek. Dávid-zsoltár

2 a Az egek elbeszélik Isten dicsőségét,
b „Keze tevékeny” — hirdeti az égbolt.

3 a Nappal a nappallal közli a végzést,*
b éjszaka az éjszakának tárja fel a tudást.

4 a Nincs beszéd, és nincsenek szavak,
b hangjuk sem hallatszik.

5 a Az egész földkerekséget bejárja üzenetük,
b a világ végét szózatuk.*
c A Napnak sátrat állított fel bennük [az egekben],

6 a és ő — mint egy ifjú férj, aki nászágyából kel fel —,
b örvend — mint egy hős —, hogy pályáját megfuthatja.

7 a Az egek végétől indulása
b útja a [másik] végükig,
c és nincs rejtve melegétől semmi.

8 a Tórája' az Úrnak tökéletes:
b életkedvet ad.* <

1 A puszta transzlitteráció mcgokolását lásd alább.
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c Tanúsága az Úrnak megbízható:
d bölccsé teszi a tudatlant.

9 a Rendelkezései az Úrnak igazságosak:
b megörvendeztetik a szívet.
c Parancsolata az Úrnak világos:
d fényt ad a szemnek.

10 a Félelme az Úrnak tiszta:*
b mindörökre megmarad.
c Az Úr ítéletei: hűség,
d Igazak egytől-egyig.

11 a Kívánatosabbak, mint az arany,
b mint a sok tisztított arany.
c Édesebbek, mint a méz,
d mint a lépesméz.

12 a Bár szolgádat is figyelmeztetik*
b — megtartásuk: nagy jutalom —,

13 a a tévedéseket ki veszi észre?
b A nem tudott vétkektől ments fel engem!*

14 a A kevélyektől is őrizd meg szolgádat,
b nehogy uralkodjanak rajtam.
c Akkor tökéletes leszek,
d és ment a nagy vétektől!

15 a Legyen tetszésedre* ajkam beszéde!
b Színed előtt szívem rezdülése,*
c Uram, Sziklám és Megváltóm!

2. Megjegyzések  a szöveghez

3a vers:
Az “IDN főnév ezen fordításához lásd Jób 22,28. Ez utóbbi szöveggel kapcsolat
ban mondja WAGNER, S., in IV Ó T  1: 342, hogy itt az "IDX jelentése ‘hatá
rozott szándék’, ‘terv’, amit Isten sikerre vihet vagy aminek kudarcát okozhatja.

4-5b versek:
A v. 4-5b a zsoltár legnehezebben fordítható része, mely egyaránt felvet lexikai és 
szintaktikai kérdéseket.2 Az exegéták körében két egymással ellentétes értelmezés

2 A problémák részletes bemutatását lásd: BARR, J., „D o We Percéivé the Spcech of the 
Heavens? A Question in Psalm 19 (Greek and Latin 18)”, in The Psalms and Other Studies on the Old 
Testament (FS J.I. Hunt; szerk. J.C. Knight -  L.A. Sinclair), Nashotah, WI: Nashotah Housc 
Seminary 1990, 11-17; Auwers, J.-M., „«Les cieux racontent la gloire de Dicu»: Sur l’unité ct la 
théologie du Psaume 19”, in Le de/ dans les dvilisations orientales, (AOB 12, szerk. C. Cannuyer, et a/.), 
Bruxelles -  Louvain-la-Neuve -  Louvain, Société Bclgc d’Études Orientales, 1999, 73-81, pp. 74- 
77.
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kristályosodott ki: 1) „Nincs beszéd, nincsenek szavak,/ hangjuk sem hallatszik”; 
2) „Nincs beszéd, nincsenek szavak,/ hogy hangjuk ne hallatszana”. Míg az első
ben a három mellékmondat egymással párhuzamos felépítésű, mellérendelő vi
szonyban áll, a másodikban az utolsó tagmondat határozói alárendelt mellék- 
mondat. Az első fordítás szerint a zsoltáros arról beszél, hogy a mennyei 
szférában zajló kommunikáció nem mutatja fel az emberi nyelv sajátosságait, a 
második viszont éppen arról tanúskodik, bárhol történjék emberek között kom
munikáció, ott ez az égi üzenet zendül tova. A modern exegéták többsége az első 
fordítást részesíti előnyben. így viszont újabb kérdéssel kell szembenézni: hogyan 
magyarázható a v. 4 és v. 5 közötti ellentét. Itt a Olp szó fordítása jelent nehézsé
get. A szó leggyakoribb jelentése ‘fonál’, ‘zsineg’, ‘mérőzsinór’. Ebben a jelentés
ben találjuk meg pl. Jer 31,39-ben. A ’b3 tagadószót a xb szinoníjának tekintet
tem (vö. GBH, §160m). A Dlp fordításában SABOURIN, L., Le Uvre des Psaumes, 
Montréal: Bellarmin 1988 megoldását követem.

8b vers:
SEEBASS, H., „ÖS3” , TDOT 9: 510 így fordítja: „The law of Yahweh... revives 
vitai energy”.

10a vers:
A Tinta jelentése Izraelben a környező kultúráktól eltérően spiritualizálódik, a ri
tuálistól a morális síkra tolódik (vö. Jer 33,7-8; Ps 20,9; Péld 15,26; 20,9; 22,l l) .3

12a vers:
Anélkül, hogy egy második “int gyököt kellene feltételezni, lehetne így is fordítani: 
„Bár szolgád is megvilágosodik általuk”.4

13 b vers:
OLIVIER, J.P.J., „PIpD” , in NIDOTTE  3: 152-154 rámutat arra, hogy az Ószövet
ségben, eltérően az azonos sémi gyök környező kultúrákban használatos szárma
zékaitól, a Hp3 használata eloldódik a kultusztól. Ezzel magyarázható, hogy a Le
viták könyvéből teljességgel hiányzik.

15 a vers:
Különös, hogy itt egy áldozatokkal kapcsolatos terminus a beszédhez kapcsoló
dik.5

15b vers:
Amikor a run ige a beszédre utal, akkor általában szerepel mellette: HD (Józs 1,8; 
Ps 38,30), ptöb (íz 59,3; Ps 35,28; 37,30; 71,24; Jób 27,4), új (Péld 8,7). A Péld 
15,28 szembeállítja egymással a szavait fontolgató igazat (run — 3b) és a gonos
zságot fröcsögő „bűnösöket”.

3 Lásd még: AVERBECK, R.E., „1,10”, in NIDOTTE  2: 338-353.
4 Vö. GÖRG, M., in TD O T4: 41-46.
5 Vö. F r e t h e im , T.E., „ ran”, in NIDOTTE  3 :1 185sk.
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3. B e v e z e t é s

A zsoltáros az egyik meglepetésből a másikba esik. Az egek nem hallgatnak, de 
szavuk mégsem hallható. Mindenséget átjáró üzenetük a teremtett világ olyan 
rendezett egészét hirdeti, melyhez csak a tóra tökéletessége fogható. A kozmosz 
szavak nélkül is beszédes, rejtőzködve tárulkozó titka és a tóra minden érzéket, az 
emberi lét valamennyi dimenzióját birtokba vevő ereje elvezeti a zsoltárost saját 
léte titkához: „Mélység a mélységnek kiált” (Ps 42,8). A megszülető költemény a 
poiésis hatalma révén szavakba öltözteti mindkét enigmát. Mindazonáltal a zsoltár 
mintegy a költő kudarcának megvallásával zárul. Az utolsó versben a lírai én egy
részt azért könyörög, hogy szavai kedvesek legyenek az Örökkévaló előtt — „fo
gadja kedvesen a dicséret áldozatát”, fordíthatnánk szabadon a 15a kultikus 
hangvételű fohászát; másrészt olyan fohász tör fel belőle, amely még csak keresi a 
szavakat (15b). Az egeknek az emberi nyelv artikulációját meghaladó üzenetére a 
„szív rezdülése” rímel: a költemény portyázás a nem-artikulált területére.6 A 
zsoltár bravúrja: ott lesz teljes, ahol mintegy saját kudarcáról ad számot. A zsoltá
ros egy viszonylag hosszú megszólítással zárja szavait (15c). így miután köz
kinccsé tette a meg nem oszthatót, kezdődhet, mindenki számára személyre sza
bottan, az imádság: dal capo alfine. Beavatás ez a zsoltár.

A 7. és a 8. vers között tapasztalt éles váltás miatt sokan két zsoltár késői 
összekapcsolásának tartják a kanonikus Psalteriumban olvasható szöveget.7 A 
zsoltár egysége ellen szól, hogy a két rész (v. 2-7., illetve 8-15) stílusa szembeszö
kően különbözik. Míg az elsőben mozgalmas, szabálytalan, váltakozó ritmusú so
rokkal, nemegyszer paradoxonok segítségével jár be a zsoltár nagy dimenziókat, 
addig a másodikban monoton szabályszerűség, párhuzamos szórend, szabályos 
ritmus uralkodik. Az első rész mitikus világképét a másodikban a tórára koncent
ráló szemléletmód váltja fel. Továbbá, eltérő istenneveket találunk a két szakasz

6 ElioT, T.S., FourQuartets. East Coker. „And so each venture/Is a new beginning, a raid on the 
inarticulatc”.

7 Az első hét vers -  mondja D ah o o d , M ., Psalms 1 (Ps 1-50) (AB 16), Garden City: Doubleday 
1966, 122 - ,  valószínűleg egy ősi kánaáni Nap-himnusznak a YHWH-hit szerinti adaptációja 
(Ugyanezt a véleményt képviseli MOWINCKEL, S., The Psalms in Israel Worship, I-II, Oxford: 
Blackwell 1962, 2: 190 is. TOURNAY, R:J., Voir et entendre Dieu avec lespsaumes: Ou la Itturgieprophétique 
du second Temple á Jérusalem [CRB 24], Paris: Gabalda 1988, 28 a 7. vers mögött babiloni párhuzamot 
sejt). Az ősi himnusz forrásvidékét, úgy tűnik, az exegéták szakterületük szerint lokalizálták. 
Egyiptom és Ugarit éppúgy a jelöltek között van, mint Babilon. Alkalmasint CRAIGIE, P.C., Psalms 
1-50 (WBC 19), Waco, Texas: Word Books 1983, 180 véleményét kell osztanunk: mivel a Napról 
illetve a teremtésről írott himnuszokat az antik Közel-Keleten mindenütt megtaláljuk, a Ps 19,2-7- 
ben olvasható himnusz eredetét nem lehet felkutatni. Érdemes megjegyezni, hogy a zsoltár máso
dik fele, melyet a tóra kiválóságát magasztaló tanító költeményként tartanak számon, a tóra leírása
kor többször folyamodik a naphimnusz szókészletéhez (9c.9d.12a). A különböző véleményekről 
lásd még: G l a ss , J.T., „Somé Observations on Psalm 19”, in The Listening Heart: Essays in Wisdom 
and the Psalms in Honor of R. E. Murphy, O.Carm (JSOTSup 58, szerk. K.G. Hoglund), Sheffield: 
JSOT 1987, 147-159; GERSTENBERGER, E .S., Psalms. Part I mth an Intnduction to Cultic Poetry (FOTL 
14), Grand Rapids, M l: Eerdmans 1988,100; AUWERS, „Les cieux”, 73.
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bán: az elsőben ’El, a másodikban pedig YHWH.8 Ezek az érvek a kanonikus 
zsoltár kialakulását illetően háromféle következtetésre adtak alapot. Némelyek azt 
feltételezték, hogy az eredendően két függeden szöveget szerkezed rokonságuk 
miatt kapcsolták egy „fejléc” alá hasonlóan 116. vagy a 147. zsoltárhoz. Mások 
úgy vélik, hogy a 19B (w. 8-15) a 19A (w. 2-7) ívelését és tartalmát szem előtt 
tartva íródott. Girard elved mindkét hipotézist, és úgy véli, hogy az egész zsoltár 
egy kéztől való, mivel az A és B rész együtt szervesen egységes struktúrát alkot.9 
Auwers elhamarkodottnak érzi Girard véleményét, mivel, mondja, a szerkezeti 
egység nem jelenti szükségszerűen, hogy a szöveg egyeden szerzőtől származik.10

A 19. zsoltárt kétségkívül másodlagos, az egyes költeményeket a könyvvé 
rendeződés során értelmező, módosító felirata (v. 1) egységnek tekinti, szerves 
egészként értelmezi. Sőt ebben a szűkszavú feliratban jelen van egy másik értel
mező gesztus is. A ni*? minősítés révén a zsoltár Dávid alakjának fénykörébe ke
rül. Mi a szerepe a feliratnak, milyen távlatokat nyit a Dávid alakját a tórával 
összekötő interpretáció?

Az elmúlt mintegy huszonöt esztendőben a biblikus teológia területén első
sorban P. Beauchamp, B.S. Childs, R. Rendtorff és E. Zenger kezdeményezésé
ből11 ihletet merítve egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyes szövegek értelmezé
sében a szövegek közveden illetve tágabb kontextusa. A teológiai reflexió a 
kánont mint értelmezési horizontot hívja segítségül. „A zsoltárok legrégebbi 
kommentárja nem más — mondja Goulder12 -  mint elrendeződésük a Zsoltárok 
könyvében”. így megfogalmazódik az igény: az egyes zsoltárok értelmezését a 
Zsoltárok könyvének interpretációja kell, hogy kiegészítse. Zenger a kanonikus 
zsoltárértelmezés újszerűségét a következőkben látja.13 A kanonikus értelmezés 
figyelembe veszi, hogy egy adott zsoltár 1) hogyan kapcsolódik a szomszédos 
zsoltárokkal; 2) hol helyezkedik a Zsoltárok könyvében. Továbbá, 3) a kanonikus 
értelmezés a zsoltárcímeket értelmezési horizontnak tekinti; 4) és tekintetbe ve
szi, hogy a Biblia hol utal egy adott zsoltárra, hol és hogyan idézi, vagy idéz be
lőle. A 19. zsoltárt az első és a második szempont alapján már többen vizsgál

8 Al-ONSO SCHÖKEL, L., Trenta Salmi: Poesia epregbiera, Bologna: Dehoniane 1982, 95.
9 GIRARD, M., Les psaumes redécouverts. De la structure au sens, I. ISO, Montreal: Bellarmin 1996, 

385.
,0 AUWERS, J.-M., „Tendences actuelles des études psalmiques: A propos de quelques ouvragcs 

réccnts sur le Psauticr”, in RTL 28 (1997), 79-97, p. 90.
11 BEAUCHAMP, P., L'un et l ’autre Testament, Paris: Seuil 1976; CHILDS, B.S., lntroduction to the Old 

Tesláméul as Scripture, Philadelphia: Fortress 1979; RENDTORFF, R., Das Alté Testament: Eine 
Einfiihrung, Ncukirchen — Vluyn: Neukirehener 1983; ZENGER, E ., Das Erste Testament: Die jüdische 
Bibéi und die Ckristen, Düsseldorf: Patmos 1991.

12 GOULDER, M.D., The Psalms of the Sons ofKorah (JSOTSup 20), Shcffield: JSOT 1982, 1. A 
kérdés enciklopédikus bemutatását lásd AUWERS, J.-M., La composition üttérenre du Psautier. un itat de la 
question (CRB 46), Paris, Gabalda 2000.

13 ZENGER, E., „Was wird anders bei kanonischer Psalmenauslegung?”, in Ein Gott, eine 
Offenbarung. Beitrdge %ur biblischen Exegese, Theologie und Spiritualitát (FS N. Füglister, szerk. F.V. 
Rcitcrcr), Würtzburg: Echtcr 1991, 309. 403.407.409.
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ták.14 A következőkben a negyedik szempont szerinti vizsgálatra teszek kísérletet 
elsősorban M. Arneth interpretációjára reflektálva.15

A zsoltár az első dávidi gyűjteményben (3-41. zsoltár) a Ps 15-24 szakasz tíz 
költeményén belül tölt be központi szerepet. A Ps 15-24 terjedő részgyűjtemény 
szerkezetét illetően rendszerint koncentrikus elrendeződést tételeznek a szakem
berek:

A (Ps 15) „introitus” (Torein^ugsliturgie)16 
B (Ps 16) egyéni ráhagyatkozás zsoltára 
C (Ps 17) egyéni panaszzsoltár 
D  (Ps 18) királyzsoltár 
E  (Ps 19) tóra-zsoltár 
D ’ (Ps 20-21) királyzsoltárok 
C’ (Ps 22) egyéni panaszzsoltár 
B’ (Ps 23) egyéni ráhagyatkozás zsoltára 
A’ (Ps 24) „introitus”

Ebben a feltételezett szerkezetben, szerkesztési elvben az a szépséghiba, állapítja 
meg Arneth,17 hogy a Ps 18-nak megfeleltetett rész nem egy, hanem két zsoltár

14 A u f f r e t , P., Lm  sagesse a háti sa maison. Études des structures littéraires dans lAncien Testament et 
spécialement dans les Psaumes (OBO 49), Freiburg — Göttíngen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982; 
FIo s s f e l d , F.-L. — ZENGER, E., „«Wer darf hunaufziehn zum Berg JHWHs?»: Zűr Redaktions- 
geschichte und Theologie dér Psalmengruppe 15-24”, in Biblische Theologie und gesellschaftlicher Wandel 
(FS N. Lohfink SJ, szcrk. G. Braulik), Freiburg: Hcrder 1993, 166-182; ZENGER, E., „Dér Psalter 
als Heiligtum”, in Gemeinde ohne Tempel -  Community without Temple. Zűr Substituierung und 
Transformation dér Jerusalem Tempels und seines Ku/ts im Altén Testament, antikén Judentum und frühen 
Christentum (WUNT 118, szcrk. B. Ego), Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 115-130; M il l e r , P. D., 
„Kingship, Torah Obedience, and Prayer. The Theology of Psaltn 15-24”, in Neue Wege dér 
Psalmenforschung (MBS 1, FS W. Beyerlin, szerk. K. Seybold és E. Zenger), Freiburg -  Basel -  Wien: 
Herder 1994, 127-142; MlLLARD, M., Die Komposition des Psalters. Ein formgeschicktlicher Ansat^ (FAT 
9), Tübingen: Mohr Siebeck 1994. A Psalterium „első könyvének” részletes bemutatását lásd: 
Ba r b ie r o , G., Das erste Psalmenbuch als Einheit: Ein synchrone Ana/yse von Fsaim 1-41 (ÖBS 16), Frank
furt am Main -  Berlin: Peter Láng 1999. A Ps 15-24 részgyűjteményről: 189-324. A Ps 19 és a kör
nyező zsoltárok kapcsolatáról eligazítóak Barbiero táblázatai: 251 sk; 305sk; 314sk. Az első dávidi 
gyűjtemény négy egységre bontható: 3-14. 15-24. 25-34. 35-41. Az egységek centrumában a követ
kező zsoltárok vannak: 8. 19. 29.38 (vö. HOSSFELD, F.-L. -  ZENGER, E., Die Fsaimén I, Fsaim 1-50 
[NEB 29], Würzburg: Echter 1993, 12skk). Különös W h y bra y , N., Reading the Psa/ms as a Book 
QSOTSup 222), Sheffield: JSOT 1996, 46 megállapítása, miszerint a Ps 19-ben nem találunk olyan 
pontokat, amelyek a környező zsoltárokhoz kapcsolnák, és így eligazítást adnának a zsoltár 
Psalteriumban való elhelyezkedését illetően.

15 ARNETH, M., „Psalm 19: Tora oder Messiás?”, in ZÁR  6 (2000), 82-112.
16 A fordításhoz fűzött lábjegyzetekben már felhívtuk a figyelmet a kultusztól való távolodásra. 

Ugyanez kimutatható a két keretező „introitus”-bán is. Erről legutóbb: PODELLA, T., 
„Transformationen kultischcr Darstcllungcn: Toraliturgicn in Ps 15 und 24”, in SJOT 13 (1999), 
95-130.

17 Arneth , „Psalm 19”, 103.
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ból áll.18 Ha tiszteletben tartjuk a kanonikus zsoltároskönyv felosztását, mondja, 
el kell ismernünk, hogy a Ps 19 nem áll a középpontban. A koncentrikus szerke
zet akkor lenne tökéletes, ha nem három, hanem négy királyzsoltár lenne ebben a 
szövegkorpuszban. A negyedik királyzsoltár szerepét, véli Arneth, a 2 Sám 23,1- 
7-ben olvasható „Dávid utolsó szavai” költemény tölthette be: Ps 18 — 2 Sám
23,1-7 -  Ps 20 — Ps 21. A 2 Sám 23,1-7 és a Ps 19 kapcsolatát illetően Arneth19 
leszögezi, nem kétséges az előbbi a forrás, az utóbbi a recepció, mely akkor 
nyerte el végső formáját, amikor már a 2 Sám 22-t és a 2 Sám 23,1-7-et összekap
csolták. A 19. zsoltár szorította ki a Psalteriumból a Ps 18-ból és a 2 Sám 23,1-7- 
ből álló kompozíció második részét. Az első kérdés, ami még a szövegek elemzé
se előtt ezzel a megállapítással kapcsolatban felmerül: milyen különös szerkesztési 
elvek szerint dolgozhattak a Zsoltárok könyvének vagy az első dávidi gyűjte
ménynek a szerkesztői, hogy az „utolsó szavak” az első dávidi gyűjtemény (Ps 3- 
41) közepén kaptak helyet (vö. Ps 72,20)?

Ami a Ps 19-ban feltűnő, hangsúlyozza Arneth,20 hogy jóllehet királyzsoltárok 
közveüen szövegkörnyezetében találjuk, egy klasszikus királyi feladatkört, „a jog 
és az igazságosság” biztosítását benne a Tóra veszi át. Sőt, folytatja gondolatme
netét Arneth, azt lehetne mondani, hogy a királyzsoltárok kontextusába éppen 
mint „anti-messianisztikus alternatíva” került a Ps 19 a 2 Sám 23,1-7 helyett.21 
Nem a messiási váradalmakat mint olyat veti el a zsoltár, csupán azoknak egy lé
nyeges aspektusát kritizálja. A Ps 19 számára a Tórán kívül nincs más kinyilat
koztatás. Az univerzumot betöltő kinyilatkoztatás ('Wortgeschehen) számára követ
kezetesen az égben zajlik. Ezzel szemben a 2 Sám 22 és a Deut 32, valamint a 
2 Sám 23,1 és a Deut 33,1 párhuzamai miatt Dávid Mózes alakja mellé magaso
dik, és mint az isteni kinyilatkoztatás közvetítője áll az olvasó előtt.

Úgy gondolom, az Arneth által feltételezett kizáró ellentét a „tóra” és a „mes
siás” között félrevezető, mivel nem veszi figyelembe a királyszerepnek azt az át
alakulását, amelyet egyfelől a 2 Sám 23,1-7, másfelől pedig a Ps 15-24 alkotta egy
ség elénk tár. Tekintetbe véve a Psalterium programadó első két zsoltárát, 
valamint a 2 Sám 23,1-7 által megrajzolt Dávid-portré árnyaltságát, a messiási, 
prófétai illetve bölcsességi szerepek és feladatkörök egybemosását, továbbá a 
zsoltárokban kirajzolódó tóra-pietás sokszínűségét, úgy vélem, hogy Arneth ál
láspontja a 19. zsoltár és a „Dávid utolsó szavai” kapcsolatát illetően nem tart
ható.

Az 1. és a 119. zsoltár mellett a 19. a Zsoltárok könyvében található harmadik 
ún. tóra-zsoltár. E  három költemény központi témája a YHWH által adott út
mutatás, a tórá. A Zsoltárok könyve önnön értelmezésének kulcsát a tórán való

18 Azonban a Ps 20-21 szerves egységnek tekinthető. Egyazon királyi rituáléhoz tartozhattak 
(Al'WERS, L a  composition, 42; Ba r b ie r o , „Das erste Psalmenbuch”, 229-234; BAZILINSKI, S., I  Salm i 
2 0 -2 1  m l contesto déllépreghiere regálé, Roma: Misccllanca Francescana 1999).

19 Arneth, „Psalm 19”, 109.
2° Arneth, „Psalm 19”, 102.
21 Arneth, „Psalm 19”, 102, n. 58.
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elmélkedésben jelöli meg (Zs 1,2). Az írások (k'tűbim) így Mózes Tórájával kerül
nek kapcsolatba, ahogy a TaNaK középső része, a tfbi’im is Mózesre való utalás
sal zárul (Mai 3,22), és ezáltal a prófétákat mintegy Mózes meghaladhatadan 
nagyságához méri, és Mózes Tórája, vagyis a Pentateuchus értelmezőiként ábrá
zolja.22 Azonban a Zsoltárok könyvének tórája semmiképp sem azonosítható 
Mózes öt könyvével. A 119. zsoltárban például a következő jelentéseit találjuk: a 
tóra -  illetve a hozzá kapcsolódó szinonimák sora:

a) tartalmazza az Úr csodás tetteit, amiért dicsérik őt (v. 18.27);
b) a dicséret alapja és tartalma is egyben (v. 7.62);
c) a szabadulásért adott hálaadás tárgya (v. 46);
d) hálaadásként adott áldozat (v. 108);
e) megteremti az imádság atmoszféráját, amely a zsoltáros ellenfeleit táma

dásra ösztönzi (v. 22.39);
f) az imádság oka s ugyanakkor válasz is az imádságra (v. 28sk);
g) a bizalom kifejezésének eszköze (v. 33.44);
h) az ártatlanság igazolásának kifejezője (v. 69);
i) a zsoltáros fogadalmainak tartalma (v. 117).23

Hogyan magyarázható ez a sokszínűség? Mi a zsoltáros teológiája? Milyen helyet 
foglal el ez a szemléletmód az antik Izrael vallásának történetében? Levenson 
szerint hasznosnak látszik a Tóra-zsoltárok megközelítéséhez felvillantani a Tóra 
rabbinikus és modern, történetkritikai magyarázatát irányító alapszemléletet.24 A 
rabbinikus judaizmus számára a nem a Pentateuchushoz tartozó anyag egyszers
mind Pentateuchus utáni anyagot jelentett. Ennek megfelelően a tóra szó, bárhol 
forduljon is elő a Héber Bibliában, a rabbinikus szemlélet értelmében kizárólag 
Mózes Tórájára, Törvényére utalhat. Ezzel szemben a modem, kritikai exegézis 
megállapította, hogy a „későbbi próféták” közül egyik sem említi sem Mózest, 
sem a Sinait, sem a szövetségtáblákat. Nem idéznek a Pentateuchusból sem. Ez a 
meglepő hiány azzal az egyszerű ténnyel magyarázható, hogy a Pentateuchusnak, 
Mózes öt könyvének nagy része a próféták utánra datálható. Ezek után nem 
meglepő, hogy a tóra fogalma sokszínű, s gyakran egymásnak ellentmondó dolgo
kat jelent az Ószövetségen belül is.25

22 A Héber Biblia kanonikus elrendezésének teológiai koncepciójáról lásd Ska, J.-L., „II canonc 
cbraico e il canonc cristiano dcU’Antico Testamento”, in CivCatt 148 (1997), 213-225; ZENGER, E., 
Einleitung in das A lté Testament, Stuttgart: Kohlhammer 1995, 23-26; LOHFINK, N., „La mortc di 
Mosé e la struttura dél canonc biblico”, in CivCatt 150 (1999), 213-222; B a r ba g lia , S., „La 
rilcvanza crmeneutica delié disposizioni canoniche dei testi nelle sacrc Scritturc. Metodo cd 
cscmplificazioni”, in RSB 13 (2001/1), 185-268, pp. 221-228.

23 MAYS, J.L., „The Placc of the Torah-Psalms in the Psaltcr”, in JBL 106 (1987), 3-12, p. 9.
24 LEVENSON, J.D., „The Sourccs of Torah: Psalm 119 and the Modes of Revclation in Second 

Templc Judaism”, in Ancient Israelite Religion: Essays in Honor ofF.M. Cross (szerk. P.D. Miller, el all), 
Philadelphia: Fortress 1987, 559-574, pp. 559-560.

25 A rabbinikus judaizmus teremtette meg azt a hagyományt, amely szerint a Pentateuchus csak 
része Mózes Tórájának. Ennek megfelelően különbséget tettek „írott Tóra” és „Szóbeli Tóra” kö-
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4. Szinkrón  olvasat

C. S. Lewis a zsoltáros technikáját a modern költészet módszerével rokonítja. 
Nem a mindenki számára nyilvánvaló kapcsolat, a hasonlóság vonzza egymáshoz 
a valóság elemeit, hanem az egymásmellettiség teremt kapcsolatot, mely az olva
sás folyamatában az aktív befogadás révén a szöveg üzenetének magvához vezeti 
el a befogadót.26 így a 7. vers, mely a történetkritikai módszer számos képviselője 
számára határkőkét osztotta két költeményre a zsoltárt, Lewis és Craigie számára 
kulcsot ad az értelmezéshez,27 és átmenetet biztosít a két rész között. Ahogy a 
Nap melege betölti és átjárja a teremtett világot, a tóra az ember mélységeit. De 
ahogy a Nap melege kíméletlen hőséget is jelenthet, a tóra is kétélű kard. Próbára 
tesz és megtisztít. A szöveghagyományozás sem tud a két rész szétválasztásáról. 
Továbbá, a szókészletbeli kapcsolatok is az egység mellett szólnak. A IDD tőből 
képzett szóval találkozunk a 7. és a 13. versben egyaránt. A 6b-ben szereplő ETEÍ 
(‘örvendezni’) a 9b-ben olvasható riDtö (Pi, ‘örvendeztetni’) igével rokonítható. A 
8d-ben található nO’Sno (‘bölccsé tesz1) visszautal a 3b Hin (‘tudás’, ‘ismeret’) sza
vára. Sőt a lexikai összefüggéseken túl Alonso Schökel felhívja a figyelmet ÍTYRO 
(‘fényt ad’, 9d) és a minta (‘tiszta’, 10a) közötti hangzás beli kapcsolatra.

Még akkor is, ha elfogadjuk a himnusz meghatározást, az első részben (v. 2-7) 
hiányoznak olyan lényeges liturgikus vonások, amelyek egy imádságot himnusszá 
avatnak. Hiányzik a megszólítás, ami a „performatív” dicséretek sajátja, de nem 
találjuk meg a közösség felé forduló, dicséretre hívó felszólítást sem, mely a 
„faktitív” dicséretek jellemzője.28 A zsoltár első része leíró, távolságtartó, objektív

zött. Ahol az idézett szerzők érveléséből nem egyértelmű, hogy Mózes Tórájára utalnak, illetve a 
saját értelmezésem során maradtam a transzlitteráció mellett.

26 LEWIS, C.S., Re/Jections on the Psa/ms, London: Geoffrey Bles 1958, 63. Lewis egyébként a 19. 
zsoltárt a Zsoltárok könyve „legnagyszerűbb költeményének és a világirodalom egyik legnagyobb 
versének” tartotta (uo., 56.old).

27 Craigie, 183.
28 ALETTI, J.N. -  TrubleT, J. Approche Poétique et Tbéologqtti des Psaumes: Anafyses etMéthories, Pa

ris: Cerf 1983, 117-151 a zsoltárok vizsgálva a következő dicséret-tipológiát vázolja fel. Az első tí
pus a „faktitív” vagy „műveltető”, a második pedig a „performatív” dicséret (a to perform ‘cseleked
ni’, ‘bemutatni’, ‘előadni’ igéből.) Az előbbitől eltérően itt Isten nem a beszéd tárgya (pl.: 
„Dicsérjétek az Urat, mert ezt és ezt tette”), hanem a zsoltáros szavainak megszólítottja („Dicsér
lek, téged, Uram, Istenem, Királyom”), s maga ez a szó, az elmondott dicséret válik az Istennel való 
találkozás helyévé. Az imádkozó a meghallgatás bizonyosságából erőt merítve úgy beszél Istennel, 
ahogy az ember a barátjával szokott, egyes szám második személyben, vagy a bibliai idióma szerint: 
pánim 'elpánim. A harmadik típus az előző kettőt egyesíti. Ez a leggyakoribb a Biblia zsoltárai kö
zött. A negyedik a „performatív” dicséret közösségi változata, míg az ötödik az elsőnek a fordí
tottja. Ez utóbbiban, melyet „inverz faktitív” dicséretnek neveznek a szerzők, az első típushoz ha
sonlóan két személy vagy csoport találkozik az imádságban: az, aki YHWII jótéteményében 
részesül, és az, aki a dicséretet mondja. De míg az elsőben („faktitív” dicséret) az szólít dicséretre 
mást (másokat), aki megtapasztalta életében illetve népe történetében YHWH megváltó és üdvös
séget adó erejét, addig az ötödikben az imádkozó azt szólítja meg, akiben felfedezte, hogy Isten ál
dásának hordozója. Ugyanis, aki YIIWII áldásában részesül, nincs mindig tudatában, mi is történt 
vele. Szüksége van egy másik emberre, aki rányitja a szemét erre: Sémnck Noéra, Ábrahámnak



64 SIMON T. LÁSZLÓ

-  jellemzi Gerstenberger.29 Bizonyos értelemben ugyanez elmondható a második, 
a tora dicsérő egységről is (w. 8-11) hiszen csak a w . 12-15-ben jelenik meg a lí
rai én. Ebből a szempontból is problematikus a történetkritikai interpretációban 
közkeletűvé vált két részre bontás.

Girard két részre (section) osztja a zsoltárt (w. 2-7.8-15), melyeket további két- 
két egységre (sous-sectiori) tagol (2-4.5-7; 8-10.11-15).30 Az első két egységet 
inklúzió keretezi (D’DtÖ -  2a.7a). A 2a-ban felbukkanó D’QS szóval az 5a-ban ol
vasható flX  alkot teljességet kifejező merizmuszt. De nemcsak a kezdet, a vég is 
egymásra rímel az ]’X tagadószó jelenléte miatt (4a.7c). A harmadik és negyedik 
egységet a 8a-ban és a 14c-ben egyaránt megtalálható DOH tőből képzett mellék
név illetve főnév keretezi. Feltűnő, hogy ebben a tagolásban nincs hely a 15. vers 
számára. Girard a 15c-ben olvasható ’bxil értelmezésével kísérli meg kiküszöbölni 
ezt a nehézséget.31 A bXj ige jelentése, mondja, „megváltani”, azaz veszélyeztetett 
vagy hírbe hozott élet biztonságát, épségét helyreállítani. Lehetséges, állapítja 
meg Girard, hogy ezáltal a zsoltár záró sora a DDn által meglevő inklúziót egészíti 
ki. így azonban, jegyezhetjük meg, a v. 15 majdnem teljesen szerepét veszti. A 
harmadik egység (v. 8-10) inklúzióját az ]DX ‘hűségesnek lenni’ szótőre visszave
zethető szó biztosítja (8c: rDGXl; 10c: nox). A negyedik szerkezetét pedig a 31 há
romszori előfordulása (llb.12b.14b) jelöli ki, mondja Girard.32 A szó háromszori 
előfordulása három különböző aspektusban állítja elénk a Tórát: mint a vágyako
zás tárgyát, mint jutalmat és mint oltalmazó erőt.33 Girard mindkét rész végén 
egy-egy különálló egységet tételez (7c és v. 15). De annak érdekében, hogy, mint

Melkizedekre, Rebekkának Eliezerre, Abigailnak Dávidra, Salamonnak Tírusz királyára és Sába ki
rálynőjére. Ha gyakran szükségünk van másokra ahhoz, hogy meglássuk bűneinket (Dávidnak Ná- 
tán prófétára), úgy az is igaz, hogy ahhoz is szükségünk lehet embertársunkra, hogy észrevegyük 
Isten csodálatos működését a saját életünkben.

Míg az áldás („inverz faktitív” dicséret) az imádság magasába emeli az egyes ember életének 
legapróbb rezdüléseit, addig a „faktitív” dicséret témája elsősorban nem az egyéni, hanem a kollek
tív múlt. YHW II minden szabadító tettének -  legyen az bűnbocsánat, csoda, gyógyulás vagy az el
lenfelek meghátrálása -  prototípusa pedig az Exodus. Érdekes, hogy míg a „performatív” dicséret 
az Izraellel szomszédos népeknél páratlan irodalmi teljesítményt eredményezett (isteneket, isteni 
attribútumokat felsoroló litániák), addig a „faktitív” dicséret példáit Izraelen kívül alig találjuk.

Az imádság grammatikája szempontjából tehát megállapíthatjuk: imádkozni, Istent dicsőíteni a 
zsoltárok szerint nem mindig jelenti azt, hogy Istenhez mint „legbensőbb monológjaink partneré
hez” (V. Franki) fordulunk, hanem, annyit is, hogy elindulok mások felé, összegyűjtöm őket, és be
szélek nekik Arról, aki nem szűnik meg cselekedni az emberiség történelmében. S így a bennem le
vő öröm révén Isten és az ember találkozásának helyévé válók. De ugyanakkor saját létem 
gyökereit is éppen azáltal találom meg, hogy felfedezem, csak mások révén létezem, egy nép, egy 
közösség tagjaként. Magunkhoz vonni másokat, és Isten felé fordítani őket: ez a bibliai dicséret lé
nyege (vö. Ps 22,23).

29 G erstenberger, Psalms, 101.
30 Girard, 372-388.
31 Girard, 377.
32 G irard, 378.
33 Girard, 381; ALONSO SCHÖKEL, L. -  CARNITI, C., Satmi, Roma: Borla 1992, 406 a Tóra ér

tékére, teljesítésére illetve elutasítására vonatkozó hármasságot lát benne.
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mondja, a „megdöbbentően egységes szerkezet” (l’étonnante homogénéité structurellé) 
kitapinthatóvá váljék, eltekint az 5c-től.34 A v. 11-14 kétszer annyi kolont tartal
maz, mint 5-7b. Ez, állapítja meg Girard,35 annak a jele, hogy a Tóra kétszer in
kább ékesszólóan kifejezi az isteni tökéletességet, mint a teremtett világ; s a csil
lagállásban megrajzolt írás36 csak mintegy bevezető az írásokhoz, melyeket maga 
Isten írt (Exod 24,12; 31,18). Fentebb, Levenson és Mays nyomán láttuk, hogy ez 
a magyarázat végletesen beszűkíti a zsoltárokban található tóraértelmezés sokszí
nűségét.

Auffret37 a 19. zsoltár új elemzésében elsősorban Avishur38 kutatásaira tá
maszkodva a gondolatritmus sztereotip szópárjait hívja segítségül. Girard-hoz (és 
másokhoz) hasonlóan ő is két részre bontja a költeményt. A tagolás elosztása 
azonban nála másképp alakul: I. 2-5b; 5c-7; II. 8-11; 12-15.39 Auffret kiemeli: a 2. 
a 8-11. és 15. versben előforduló istennév (’El, YHWH), valamint a lb/yd sztere
otip szópár ezt a három részt kapcsolatba hozzá egymással.40 Ezek a kapcsolódá
si pontok arra szólítják az olvasót, hogy vonatkozásba hozza egymással ’El dicső
ségét és műveit YHWH törvényével és mindezt azzal a visszhanggal, amit ezek 
találnak, teremtenek, a hívő szavaiban és szívének rezdülésében. Pontosabban, 
mondja, ez utóbbi kettő egybehangzik azzal, amit az egek elbeszélnek Isten di
csőségéről. A költemény az egek beszédétől a zsoltáros fohászáig ível. A kettő 
között (v. 8-11) pedig a törvényben megnyilatkozó isteni szót ünnepli. Kérdés: 
valóban csak Isten nevének előfordulása illetve a sztereotip szópárok jelenléte az, 
ami erre a kapcsolásra ösztönöz? Nemde 5c-ben ugyancsak ’El az alanya az igé
nek, és nem hozzá fordul-e már a 13b (’lpl), a 14a ("j13U) és a 14d (’npl)? Auffret 
szerint a v. 3-4 és v. 15 között az 1DS (3a.4a.15a) és a b (3a.3b.15b) teremt kap
csolatot: a nappal úgy beszél a nappalhoz és az éjszaka az éjszakához, mint ahogy 
a hívő YHWH színe előtt. Itt azonban azt az ellenvetést tehetjük, hogy a nappa
lok és az éjszakák között zajló kommunikáció nem az emberi beszéd artikuláció
ját követi, másrészt a nappal és az éjszaka nem ‘szót’, ‘beszédet’ hanem ‘rendel
kezést’ (“ION) és ‘tudást’ (nm) közvetít.

Arneth szerint a költemény könnyen három részre tagolható:41 w . 2-7 a 
mennyei dicsőségről beszél, a w . 8-11 pedig a Tóra-pietás példája, melyet min
tegy összefoglalás gyanánt a v. 11 zár le. A v. 12-15-ben pedig az imádkozó veszi 
át a szót. Hogyan strukturálódnak az egységek és hogyan kapcsolódnak egymás

34 G irard, 384.
35 G irard, 384.
36 GIRARD (372) így fordítja 2a-t: „(Voilá) les cieux dccrivant la gloire de Diai”.
37 AUFFRET, P., „De l’ocuvre de ses mains au murmure de mon coeur: Étude structurelle du 

Psaume 19”, in Z A W W 2  (2000) 24-42; korábban AUFFRET., haSagesse, 429-435.
38 AVISHUR, Y., Stylistic Studies oj Word-Pairs in Biblical and Andent Semitic Uteratum (AOAT 210), 

Ncukirchen -  Vluyn: Butzon & Berckcr Kevelacr 1984.
37 Auffret, „De l’oeuvre”, 24.
40 Auffret, „De l’oeuvre”, 37.
41 Arneth, 92.
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hoz? A 19,2-7 szerkezete két problémát is felvet. Egyrészt nem világos a 4. vers
nek sem helyzete, sem eredete; másrészt, mi a szerepe 5c-nek illetve 7c-nek? 5b-7 
szemben 2-5a-val kizárólag a tÖDiö-ről beszél. Ameth a v. 2-7-et illetően a követ
kező szerkezeti sajátosságokat emeli ki. A 2ab elrendezése khiasztikus42: 
ABCA’B’C’. A 2a-ban illetve 7a-ban levő □’Qtö inklúziót alkot. A 7ab szintén 
khiasztikus elrendezésű.43 Feltűnő, mondja, hogy ebben a szakaszban nincs több 
khiasztikus szerkezet. A 7c csak szintaktikailag kapcsolódik az előzőekhez, szer
kezetileg és retorikailag nem. Ez természetesen nem jelenti, hogy másodlagos 
volna, annyit azonban igen, hogy magyarázatra szorul. A szakaszon belül további 
kapcsolódási pontokat jelent, hogy az 5c-ben lévő ige (□ Ö) alanya ’El, akiről a 2a- 
ban is szó van; az 5c-ben lévő Dm névmás pedig visszautal a 2a-ban található 
D’Otön főnévre. A és a nxp és származékaik pedig az 5ab és a 7ab között te
remtenek összefüggést. így Arneth szerint a 2-5b és 5c-7b közötti részben olyan 
párhuzamos szerkezet rajzolódik ki, amelyben ’El dicsérete és a Nap színrevitele 
azonos nézőpont szerint halad előre:44 a v. 2 és az 5c a kiindulópontról beszél; a 
v. 3 az időt, a v. 6 a teret járja be; az 5ab és a 7ab pedig az egész földkerekségre 
kiterjedő hatásról szól. A párhuzamba állított versek közül az első ’El dicséretét 
zengi, a második pedig a Nap tulajdonságait sorolja. így tehát, vonja le a követ
keztetést Arneth, nincs hely ebben a szerkezetben a v. 4 számára. Más ennek a 
zsoltárversnek a felépítése.45 Ugyanakkor, állapítja meg Arneth, a 4. vers szerke
zetileg szorosan kapcsolódik a kontextushoz. Hogyan lehetséges, kérdezhetjük, 
hogy ez a vers egyrészt „kilóg a szerkezetből”, másrészt viszont „szerkezetileg 
szorosan kapcsolódik a kontextushoz”? Arneth arra a következtetésre jut, hogy a 
4. vers későbbi betoldás (literarische Integration) eredményeként olvasható jelenlegi 
helyén. Akkor kerülhetett ide, amikor a v. 2-7 már készen volt. Az érvelés nem 
meggyőző. Arneth az 5a-ban szövegmódosítást hajt végre (Dlp helyett D*71p-ot ol
vas). Az így a módosított szöveg méginkább kötődik a 4b-hez; továbbá, az "ION 
szót megtaláljuk 3a-ban és 4a-ban egyaránt.

A v. 8-11-ben a nőmén rectum állandó (YHWH), míg a nőmén regens változik. 
Ezekben a versekben először a YHWH által szabott rend tulajdonságairól hal
lunk, azután pedig ennek hatásairól. A lOab eltér ettől a szerkezettől, állapítja 
meg Ameth. Ugyanis itt a hatás (miT nXT) felvillantása megelőzi a tulajdonság 
említését (mb moUJ). Ez a tematikus váltás nem éppen azt jelzi-e, hogy a v. 8-11 
szerkezeti egységként való kezelése nem tartható? A l l .  verset Ameth összefog
lalásnak tekinti.46 Nem egészen világos, miért. Nem arról van itt inkább szó, hogy 
ez a vers eddig nem jelzett távlatokat nyit meg? A v. 8-10 alapvetően két részre 
bontható, állapítja meg Ameth. Jóllehet a téma, a YHWH által szabott rend végig

42 Vö. ALONSO SchÖKEL, Trenta salmi, 96: „Az egek (A) hirdetik (B) Isten dicsőségét (C), kezé
nek munkáját (C) adja hírül (B1) az égboltozat (A*)”.

43 „Végétől az égnek (A) indulása (B), útja (B1) [a másik] végükig (A’)”.
44 Arneth , 94.
45 Arneth , 95.
46 Arneth , 96.
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ugyanaz, a megvalósulásának eszközeit, módjait jelelő fogalmak két csoportot al
kotnak. A válaszvonal az egyes és többes szám elkülönülése mentén húzódik a 
válaszvonal. Az előbbihez tartozik 8.9c.l0a; az utóbbihoz pedig 9a és 10c. 
Arneth szerint ez a tagolódás a 2-7a* részben szintén kimutatható:47 2-3.5ab (’El 
dicsérete) és 5c-7a (Nap bemutatása). Mindkét rész három-három mozzanatot 
emel ki.

Hogyan kapcsolódik a zsoltár előbbi részeihez a 19,12-15? Ezek a versek 
szerkezetileg két részre tagolódnak. A két egymással párhuzamosan építkező 
részt a D3 (12a és 14a) az "[131? (12a és 14a), illetve a np] (13b és 14d) előfordulása 
jelöli ki. A 12b-ben és 14d-ben olvasható 33 keretet ad a szakasznak. így a v. 12- 
14 szerkezete, véli Arneth,48 khiasztikusan is értelmezhető: A — v.12; B — v.13; B’ 
— v,14ab; A’ — v.l4cd. Míg A és A’ a YHWH által szabott rend pozitív hatásáról 
beszél, addig B és B’ részekben egy-egy könyörgés hangzik el, melyben az imád
kozó negatív hatások ellen kér védelmet. Ez a harmadik egység (v. 12-15) az el
sőhöz (v. 2-7*) hasonlóan építkezik. Ebből a kettősen is strukturált (párhuzamos 
és khiasztikus elrendezést egyaránt felmutató) szerkezetbe, állapítja meg Ameth, 
nem illeszthető be a v. 15. így ennek a záradéknak hasonló a helyzete mint a 7c- 
ben találhatónak. Arneth elemzésének végkövetkeztetése:49 a hagyományos két 
részre (w.2-7; w.8-15) tagolás helyett három részről kell beszélni, amelyek 
egyenként további két-két részre bonthatók: 2-7* (2-5a*, 5b-7), 8-11 (8-9a, 9b- 
10) és 12-15 (12sk, 14-15).

Alonso Schökel a zsoltárban található hirtelen váltásokban stilisztikai eszközt 
lát.50 A 8. illetve a 12. vers ex abrupto indítása, mondja, a meglepetést mint stilisz
tikai eszközt alkalmazza; továbbá, jegyzi meg, a himnusz mint műfaj megengedi a 
tematikus változatosságot (vö. Ps 136; 147). Nemcsak a zsoltáron belüli váltások 
meglepőek. Maga a kezdet is ex abrupto-. hiányzik az „énekelni akarok” fordulat, 
de nem találjuk meg az „énekeljetek az Úrnak” felszólítást sem. Abból a szem
pontból is példádan a zsoltár felütése, hogy sehol másutt nem hallunk az Ószö
vetségben arról, hogy az egek Isten dicsőségét beszélnék el. S ez nem egyszeri 
epizód, hanem az egek meghatározó tulajdonságaként áll előttünk (D’3SOO). Ezzel 
a felfedezéssel indul a vers, kezdi ívelését a dicséret. A zsoltárost felfedezése egy 
enigmával szembesíti: az egek által mondott dicséret olyan kommunikáció, amely 
nem nyelvi rendszer. Alonso Schökel a v. 2-5a-val kapcsolatban megállapítja, 
hogy ebben a részben tíz szó szerepel, amely kapcsolatban van a beszéddel.51 Sőt,

47 Arneth, 97.
48 Arneth , 105.
49 A r n e t h , 108.
50 Alonso Schökel -  Carniti, 396.
51 Ö t ige vagy igéből képzett szó (3D0, 111, 1)31, itn , Kü') és öt főnév (iffll, m m ,  bip, ip, nbo). 

Ugyancsak Alonso Schökel hívja fel a figyelmet arra, hogy a rabbinikus hagyományban a tízes szám 
egyrészt a teremtés „tíz szavát” idézi, tízszer hangzik el ugyanis a Genezis első fejezetében 7DX3, 
„és mondta”, másrészt a szövetség tíz szavára utal. A Dekalógust, a Tízparancsolatot többször így 
nevezi maga az Ószövetség: „a tíz szó” (Deut 4,13; 10,4). Ennek hátterében nem is olyan váratlan
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a főnevek közül három egy nyelvi rendszer különböző szintjeit vázolja fel: 
lexémák, szavak (m in )  — szintagmák, mondatok (1DK) — fonémák, hangok
C*P)-“

Másként közelíti meg a problémát Túr Sinai.53 Úgy véli, hogy itt a szöveg egy 
olyan rejtvényt illetve szójátékot tartalmaz, amely által önmagára utal. Az 5a-ban 
olvasható Dlp szónak a kommentátorok jelentős része a gondolatritmus, valamint 
a LXX54 alapján ‘hangjuk’, ‘szózatuk’ értelmezést adja. Túr Sinai egy Izaiás szö
veget hív segítségül (íz 28,10.13). Ezekben a versekben, mondja, a próféta az el
lene irányuló gúnyolódást idézi, valószínűleg olyan értelmetlen szavakat, ame
lyekkel a prófétai elragadtatást próbálták nevetségessé tenni. Izaiás viszont 
ellenük fordítja a szót: az Úr igéje lesz számukra ilyen értelmeden, érhetetien be
széd. Túr Sinai szerint Izaiás szövege itt két síkon működik. Egyfelől olvasható 
úgy is mint a héber ábécé betűinek ismételgetése (a Ili és a lp szó, mondja, a S s a  
p betűk nevére utal). A betűk nevének egymás mellé helyezésével valószínűleg az 
eksztatikus prófétai beszéd értelmeden voltát kívánták volna Izaiás ellenfelei 
hangsúlyozni. Másrészt a K és a lp értelmes, jelentéssel teli szókapcsolatként is 
olvasható, ‘parancsolat’ illetve ‘szabály/sor’ jelentéssel: „Parancsolat parancso
latra, parancsolat parancsolatra, szabály szabályra, szabály szabályra, itt egy kicsi, 
ott egy kicsi”. Túr Sinai szerint a 19. zsoltár által felvetett enigma megfejtése ma
ga az írás, azaz olyan beszéd, amely nem hallható. Az akkád irodalomra utal, 
amelyben a csillagokat, a csillagokkal borított égboltozatot „égi írásnak” nevez
ték. És mi mást írhatott volna YHWH az egekbe, mint a Tórát?! Túr Sinai úgy 
véli, megoldása nemcsak a szójátékot fejti meg, hanem a zsoltár szerkezetére is 
magyarázatot ad. Nevezetesen arra, miért vált hirtelen a 8. vers irányt, s miért 
kezd a zsoltáros a Törvényről beszélni minden átmenet nélkül.

Túr Sinai meglátásával szemben Fishbane hangsúlyozza,55 hogy a költemény 
alapmetaforája (root metaphor) a beszéd, és nem pedig az írás. A teremtés megszó
lal és dicséri az Istent. Egyetemes nyelvezete meghaladja a bábeli nyelvzavart. A 
dramatispersonae cselekvését participiumok fejezik ki (v. 2). Nem pusztán alkalmi 
ténykedésük a dicséretmondás, ezt fejeznék ki a ragozott igealakok, hanem létük 
lényegét fejezi ki, foglalja össze. Először a megszemélyesített tereket látjuk, az 
egeket és a mennyboltozatot. Az előbbi többes számban áll a héber világképnek 
megfelelően: több egymásra boltozódó rétegük helyezkedik el a .mennyboltozat 
fölött, ami az alsó és a felső vizeket választja el egymástól. Alonso Schökel a 2.

és meglepő a váltás a 8. versben. A zsoltáros miután arról beszélt, hogy a teremtés Istent dicséri, 
most arról szól, Hogy a kinyilatkoztatás tanítja az embert. Más szóval, a Törvényben adott kinyilat
koztató szó teremtő erejű. Az első részben ’El a dicséret tárgya, addig a másodikban a Tóra aktív, 
cselekvő erőként jelenik meg.

52 Alonso Schökel, Trenta salmi, 97.
53 Idézi M ag o n et , J., A  Rabbi Rtads the Psalms, London: SCM 1994,91sk.
54 A LXX szövegében ó (pOóoooi; avtójv olvasható.
55 F is h b a n e , M., Text ami Texture: Close Readings oj Selected Biblical Texts, New York: Schockcn 

Books 1979, 84.
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versen belüli khiaszdkus elrendeződésükben utalást lát arra, hogy ezek a „sze
replők” átfogják a „felső teret”.56 A föld nincsen megnevezetten jelen, mivel csak 
hallgatja az előbbiek ‘beszédét’. Az egek és a mennyboltozat üzenetének tárgya 
Isten ‘dicsősége’ (1133), mely a héberben a ‘súly’ fogalmával társul, másrészt pe
dig Isten ‘cselekvése’ (ntöUD). Ugyancsak Alonso Schökel az, aki felhívja a figyel
met arra, hogy itt ez utóbbi szónak a jelentése nem a cselekvés eredménye, ha
nem maga az aktivitás.57 így mindkét hírnök nem pusztán utal küldőjére, hanem 
jelenvalóvá is teszi megbízóját. Az emberi tekintettel be nem fogható méretek 
paradox módon éppen a közvedenség, a folytonosan tapasztalható jelenvalóság 
üzenetét hozzák. Isten dicsősége betold az egész földet (íz 6,3), de itt a zsoltár
ban nincs szükség szeráfokra ennek felfedezéséhez.

A megszemélyesített tereket, megszemélyesített időszakok kövedk (ismédő- 
dést kifejező igealakokkal). A modem szemléletmód a nappal -  éjszaka -  nappal 
sort állítaná fel. Ezzel szemben a Biblia egymás mellett álló szolgálattevők sorfa
laként vázolja elénk őket. Nappal és éjszaka nem keveredhet össze, mert az a te
remtés rendje ellen volna, hiszen az első napon Isten elválasztotta a világosságot 
a sötétségtől (Gén 1,4). A Teremtő létre hívja és elválasztja egymástól a dolgokat 
(bl3, Gén 1,4.6.7.14.18), hogy minden helyet kapjon, és mindennek meglegyen a 
maga helye a világban.

Hossfeld úgy véli, hogy a v. 2-7 összekapcsolja a creatio originális és a creatio 
continua gondolatát.58 Azzal érvel, hogy találunk itt qatal ésyiqtol alakokat valamint 
pardcipiumokat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Ószövetség költői szö
vegeiben a qatal ésyiqtol igeragozás nem jelent következetes idő és szemléletbeli 
ellentétet. így inkább azt kellene mondani, hogy a 19. zsoltárban megszólaló lírai 
én számára a teremtés nem a kezdet és a folyamatosság ellentétében mutatkozik 
meg, hanem a jelenlét élményében ragyog föl.

Meinhold Fishbane-hez hasonlóan a beszédet tekinti a költeményt szervező 
központi témának.59 Ő így tagolja a zsoltár szövegét: v. 2-7 Istenről való beszéd; 
v. 8-11 Isten szava; v. 12-15 Istenhez forduló beszéd. Meinhold érvelésének leg
gyengébb pontja az, hogy a középső részben nem Isten szólal meg, hanem a 
zsoltáros szavait halljuk a YHWH által adott kinyilatkoztatásról. Az első részben 
is feltűnő, hogy Isten nem tárgya sem a zsoltáros szavainak, sem az egekben to- 
vahömpölygő üzenetnek, tudásnak, ismeretnek. A zsoltáros felfedez egy enigmát: 
az egek nem hallgatnak. A Nap mindent átjáró jelenléte (7c -  TlCO j’X) azonban 
elvezeti egy másik enigmához: hogyan függ össze YHWH embert alakító kinyi
latkoztató szava (min és szinonimái, v. 8-11) és ennek hatása. A törd tökéletes 
volta tárja fel a zsoltáros előtt, hogy ő csak vágyakozhat ezután a tökéletesség 
után (lla.13b.14c).

56 Alonso Schökel, Tnnta salmi, 96.
57 Alonso Schökel, Tnnta salmi, 97.
58 H ossfeld -  Zenger , Die Vsaimén, 129
59 MEINHOLD, A., „Übcrlegungen zűr Theologie des 19. Psalms”, in ZTK 80 (1983), 119-136.
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A 8-11. versek felsorolása minden szempontból kimerítően szeretné bemu
tatni a tórát. Mivel a teljesség igénye érződik szavaiban, annál is inkább feltűnő, 
hogy a YHWH név nem hétszer, hanem csak hatszor szerepel a felsorolásban. 
Hetedszerre majd a záró részben, a könyörgésben hangzik el. Ezzel nemcsak az 
utolsó mondatnak ad nyomatékot, hanem a Törvény működésének ívét is kijelöli. 
Bár itt a Törvény „világos”, tehát nem követel vak engedelmességet, mint a hit, 
mondjuk Ábrahám esetében (Gén 22), a teljes szabadulás útját azonban csak 
közvetve mutatja meg, közvetett módon szabadítja meg az embert. Más szóval, 
rávilágít az ember rejtett mélységeire (inco), arra, hogy egyedül csak Istennek a 
személyes beavatkozása képes teljesen szabaddá tenni az embert. Éppen a benső 
homályt megtapasztaló imádság mondja ki, hogy a törd fénye és ragyogása nem ér 
el az ember legmélyére. Istennek újra közbe kell lépnie. Bár a Törvény n~Q (‘ra
gyogó5), néhány dolog észrevéden marad; bár n i’KD (‘megvilágosító’), néhány 
dolog rejtett marad; bár HiOíO (‘megbízható5), mégis megmarad a súlyos bűn el
követésének lehetősége.60 Éppen a Törvény tökéletessége mutatja meg, hogy, én 
nem vagyok az. Három dolog alázza meg és veszélyezteti a zsoltárost. A tévedés 
(figyelmedenség), a „nem tudott vétkek” (vö. Ps 90,8; Deut 29,28; íz 65,16; Jer 
16,17) és a „kevélyek”. Az imádkozó mivel „szolga”, akit éppen a Törvény „fi
gyelmeztet” és „tesz ragyogóvá” (a TIT3 mindkettőt jelenti), nem uralkodhatnak 
rajta a „kevélyek” sem, azok akik úgy élnek, mintha az Örökkévaló nem lenne 
jelen teremtményei életében. Az itt szereplő btöo ‘uralkodni’ ige visszavezeti az 
olvasót a Teremtés könyvébe, mondja Clines.61 Ábel és Káin történetét idézi ez a 
leheletnyi allúzió (Gén 4,7). Az utalás gesztusa segítségünkre lehet a zsoltár mű
fajának meghatározásában. A 19. zsoltár szerzője úgy tűnik, feltételezi más bibliai 
szövegek létét és ism eretét.

A teremtés és a tóra ragyogása mellett a zsoltáros megváltásra szoruló lény. S 
ahogy a természet a Terem tőt, s a tóra Isten akaratát nyilatkoztatja ki, a zsoltárt 
záró könyörgés (v. 12-15) az imádkozó ember mindenkori helyzetét teszi nyil
vánvalóvá. A 15. versben kimondott és ki nem mondott szavakról hallunk: a 
zsoltáros azt kéri, hogy „szája mondásai” és „szívének gondolatai” egyaránt szí
vesen fogadott áldozat legyenek az Örökkévaló előtt. Kérésének különös fényt 
ad, hogy az áldozatbemutatás szókincsének felhasználásával beszél az imádságá
ról. Nemcsak a késői datálás melletti érvet olvashatunk ki ebből. A szívnek és a 
szónak egybehangzása62 a zsoltár szerkezetére, egységére is fényt vet. A zsoltáros 
Szent Páltól eltérően nem ragadta tik el a harmadik égig (2 Kor 12,2). A teremtett 
világ áppr|Ta pr|paxa-ira, emberi szóval „ki nem mondható szavaira” (2 Kor 
12,4) figyelve szemléli a tórát és önnön helyzetét, de az Istentől kapott útmutatás 
(tóra) nem pusztán távolságtartó szemlélődés tárgya számára, hanem mindeneke-

60 Fishbane, 87.
61 CLINES, DJ.A., „The Tree of Knowlcdgc and the Law o f Yahwch (I’salm xix)” , in VT  24 

(1974), 8-14, p. 13.
62 Vö. „úgy álljunk a zsolozsmázáshoz, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal” (Szent Benedek 

Regulája 19,7).
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lőtt teremtő és létre hívó szó, még akkor is, ha saját töredékességével szembesíti. 
Törékenysége és kiszolgáltatottsága ugyanis lehetőséget ad neki az Istennel való 
kapcsolat kialakítására, elmélyítésére. S hol marad YHWH válasza, a dialógus má
sik fele, kérdezi Fishbane?63 Maga a megfogalmazott zsoltár a felelet, mondja, hi
szen a szív tisztasága utáni vágyakozás szavakba öltöztetése már az Örökkévaló 
kegyelmének a műve.

Watson terminológiáját követve a zsoltárt hét stanzára lehetne tagolni,64 me-
lyek koncentrikus elrendeződést mutatnak ABC D C’B’A’:

I. 2-5b Terek és időszakok közötti kommunikáció.
II. 5c-7c A Nap — rejtett dolgok.
III. 8-9 A tórában megvalósuló isteni kommunikáció hatásai.
IV. 10 A kinyilatkoztatás tartalma mint maradandó igazodási pont.
V. 11 Egyetemes emberi válasz: vágyakozás.
VI. 12-14 Egyéni válasz — rejtett dolgok.
VII. 15 A költő fohásza a kommunikáció sikeréért: szavak és a szív rez

dülése.

Trublet állapítja meg a zsoltárok poétikáját vizsgálva,65 hogy a koncentrikus el
rendeződést felmutató költeményekben rendszerint a keretet alkotó részek fejtik 
ki, részletezik a vers témáját, míg a középpont a zsoltáros nézőpontját adja meg. 
Nem lehetne azt mondani, hogy a 19. zsoltárban a lírai én sub spécié divinae legis 
szemlék a teremtett világot éppúgy, mint önmagát?

5. A KANONIKUS OLVASAT FELÉ

Gunkel nyomán közkeletűvé vált a megállapítás, hogy a 19. zsoltár több műfajt 
ötvöz magában, tehát egy úgynevezett Mischgattunggal állunk szemben. Együtt van 
itt a kozmosz, a Tóra és a könyörgés: az egek beszéde, YHWH útmutatása és a 
zsoltáros fohásza. A teremtett világ rendje Istent dicséri, a zsoltáros pedig az Úr 
Törvényét magasztalja. Mays rámutat arra, hogy a különböző műfajok egymás 
mellé rendelése a késői szövegek jellemzője, s nem genetikusán, az egyes kisebb, 
korábban egymástól független szövegrészek létrejötte felől magyarázandó, hanem 
mint a kultusztól eltávolodó, késői irodalom jellegzetes műfaja,66 egy olyan kor

63 F ishbane, 90.
64 Watson, W.G.E., Classical Hebrcw Poetry. A  Guide to its Tcchniques (JSOTSup 26), Sheffield: 

JSOT 19862, 13. Strófa: egy vagy több kolonból álló egység. Stanza: egy vagy több strófából álló 
egység.

65 Trublet.J., „La poétique des psaumes”, in L V  n°202 ,40 (1991), 55-73, p. 69.
64 Mays, J.L., „'Ilié Placc of the Torah-Psalms in thc l’salter”, in JBL 106 (1987), 3-12, p. 5. 

Vö. Idem , The Lord Reigns: A  Theological Handbook to the Psalter, Louisvillc, K:ntucky: John Knox 
1994,130; Wl IYBRAY (45) is azon a véleményen van, hogy az ún. 19A zsoltárban (v. 2-7) a bölcses
ségirodalom árnyalt teológiai reflexiójával van dolgunk, amely sokkal inkább kapcsolatba hozható 
Jób könyvével, semmint egy ’El tiszteletére írt ősi kánaáni himnusszal. STECK, O.H. „Bemerkungen 
zűr thcmatischcn Einheit von Fsaim 19,2-7” , in 1Verdén und Wirken des Altén Testaments: Festschrift fúr
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nak a szülötte, amelyben a zsoltárok elmondása kultikus funkciót kezdett betöl
teni, s az áldozatok helyét a „dicséret áldozata” foglalta el.67 Ennek az új műfaj
nak irodalmi mintái a Példabeszédek könyvében találhatók. A zsoltár úgy ajánlja a 
tórát, mint a Példabeszédek könyve a bölcsességet (4,20-23; 6,23; 8,1-21). A tóra 
kiválósága nemcsak hogy összemérhető a bölcsességével, hanem a zsoltáros sze
rint felül is múlja azt. A min mellé állított öt szinonima (nni>, D’TlpS, HIKO, nNT, 
□’tDSOD -  'tanúság’, 'rendelkezések’, ‘parancsolat’, ‘félelem’, ‘ítéletek’) megtalálható 
a Szentírás különböző irodalmi hagyományaiban, együtt viszont csak itt jelennek 
meg. A ‘rendelkezések’ (D’TIpS -  9a) szó csak a zsoltárokban fordul elő. Az „Úr 
félelme” (10a) egészen sajátos jelentésben áll itt. Nem az ‘istenfélő’ élet gyakor
latát jelöli, hanem a tóra tartalmára utal. Ebben az értelemben a ~KT csak a Ps 
111,10-ben és a Péld 1,7-ben fordul elő.68 A másik négy terminus együtt a 
Deuteronomium szóhasználatára jellemző (4,1-8; 5,28; 6,1-3.20-23).

Fishbane is elfogadja, hogy a zsoltár műfaji besorolása nehéz. De éppen eb
ben a nehézségben fedezi fel a költemény üzenetének kulcsát. Szövegünk egy
szerre himnusz (w. 2-7), Tórát dicsérő tanító költemény (w. 8-11) és könyörgés 
(w. 12-15). Tehát mindhárom egységnek sajátos tárgya van, s ez a sajátos tárgy 
sajátos stílust követel. Éppen az egymásmellettiség adja meg és fejti ki a költe
mény vallási tartalmát.69 Lehetséges, hogy a „himnusz” és a „tanító költemény” 
összekapcsolásában van némi polemikus él, de ez semmiképp sem meríti ki a 
szöveg gazdagságát. A „könyörgés” ugyanis nem szervetlenül kapcsolódó tolda
lék. A lexikai összefüggéseken túl ez a rész adja meg az előbbi kettő lélektani hi
telét, valláspszichológiai alapját.70 A zsoltáros vágya, hogy bocsánatot kapjon a 
szövetség erőterében elkövetett bűnökért, az első és második rész révén széle
sebb horizontot kap. A szövetség Istene törvényadóként és teremtőként jelenik 
meg.

Clines meggyőzően bizonyítja, hogy a Tóra jellemzői a teremtés és bűnbeesés 
történetére utalnak.71 A következő összefüggésekre hívja fel a figyelmet. A Tóra 
első hatása OD3 niTtíQ („felüdíti a lelket” -  8b) a Gén 2,16-17-re utal. A 033 az 
ember életerejét, vitalitását jelenti. A szókapcsolat tehát az étkezés területéről vett 
metafora. A zsoltár a Genezisre utalva az ellentétet akarja kihangsúlyozni. Míg a 
tudás fájáról72 elfogyasztott gyümölcs nem adta meg a remélt bölcsességet, a Tó-

Ctaus Westermann %um 70. Geburtstag (szerk. R. Albertz), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1980, 
318-324 azt hangsúlyozza, Hogy amikor a v. 2-5a-ban a teremtés Isten dicséretét zengi, akkor a böl
csességirodalom jellegzetes alakja, a tanító bölcs nyelvén szólal meg ("ISO, IQ3, n in , nbo). Vö. Jób 
11,6; 12,8-9; 13,17; 15,17; 32,6-11; 36,2-3; 38,4.18; Péld 15,2; 23,9; Ps 78,2-4.

67 Mays, „The Placc”, 6.
68 A 119. zsoltárban egy még több (nyolc, mások szerint tíz) tagból álló szinonimasorral talál

kozunk, de ott az „Úr félelme” nem szerepel.
69 Fishbane, 85.
70 Fishbane, 86.
71 Clines, 8-14.
72 A Teremtés könyvében egyetlen fáról van szó. A Gén 2,9-t így lehetne fordítani: „Sarjasztott 

az Úristen a termőföldből mindenféle fát szemre kívánatosat és eledelre jót, a kert közepén az élet
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ra, amint a következő vers világossá is teszi, megtette ezt. A második hatás, 
’ns m órra („bölccsé teszi a mdatíant” — 8d) a Gén 3,6-ban talál rímhívó szóra. 
Amit a zsoltár a Tóráról mond, az lett volna a funkciója a jó és a rossz tudás fá
jának is. A harmadik hatás, 3b'’nQÍ0D („megörvendezteti a szívet” — 9b) a Gén 
2,9-cel hozható kapcsolatba. Bár verbális párhuzamot nem találunk a tudás fájá
nak leírásánál, tartalmi összefüggést nem nehéz találni. A Példabeszédek könyve 
gyakran összekapcsolja a bölcsességet és az örömet (10,1; 15,20; 17,21; 
23,15.24.25; 29,3). Clines szerint ez a kapcsolat a „szív megörvendeztetése” és a 
tudás fája között még könnyebben érthető, amennyiben tekintetbe vesszük, hogy 
a zsoltáros tudatában minden bizonnyal szőlőként jelent meg a tudás fája.73 
YHWH törvénye a zsoltáros szerint olyan, mint a szőlő termése, mint a tudás 
fája: örömmel tölti el a szívét. A negyedik hatás, iTYND („fényt ad a szem
nek” — 9d) illetve a Tóra jellemzője lüb msiU („örökké megmarad” — 10b) el
lentét révén kapcsolható a Teremtés könyvének elbeszéléséhez. Az előbbi a Gén 
3,7.5-höz, az utóbbi a Gén 3,22-23-hoz. A tudás fájának gyümölcse ugyan meg
nyitotta az ember és az asszony szemét, de csak azt vették észre, hogy mezítele
nek, s a tudás fája gyümölcsének megízlelése nem életet, hanem halált jelentett az 
ember és felesége számára. A tudás fája akkor jelentett volna életet, ha az ember 
tartózkodik a gyümölcsétől. A zsoltárnak ebben a részében tehát a Tóra úgy jele
nik meg, mint ami alkalmasabb a bölcsesség megszerzésére, mint a Teremtés 
könyvének fája. Clines arra a következtetésre jut, hogy a 19. zsoltár mindkét része 
mögött a Genezis elbeszélése tételezhető, csakhogy a 19A mögött az első fejezet, 
a 19B mögött pedig a bűnbeesés történet sejlik fel.74

Arneth a 19. zsoltár értelmezését illetően elsősorban azt kifogásolja, hogy 
mindezidáig nem értékelték kellőképpen a szoláris motívumkincs hatását, amely, 
mondja, nemcsak a 19,2-7-ben hanem a 19,8-15-ben is jelen van.75 Ezt pótolan
dó, szögezi le, a zsoltár kompozíciójának elemzésére (Kompositionsanalyse) van 
szükség. Elsősorban nem arról van itt szó, hangsúlyozza, hogy ’El/YHWH és a 
Nap mitologikus kapcsolatát kellene feltárni, hanem a Nap-motívum által meg
jelölt királyszerep (Königsfunktion) tisztázásáról, továbbá annak megállapításáról, 
hogy ez a motívum a király számára milyen kiváltságot jelent az istenséggel való 
kapcsolatteremtésben. Módszerét Arneth így határozza meg: össze kell hasonlí
tani a zsoltárt a motívum mezopotámiai forrásaival, de mindenekelőtt a 19. zsol-

fáját, azaz a jó és rossz tudás fáját”. A magyarra ‘azaz’ szóval fordított szó helyén álló waw kötőszó 
magyarázó értelmű (waw explicativum). Vö. GKC, §154.1; valamint WÉNIN, A., „Le psaume 1 et 
l’«encadrement» du Livre des Louanges”, in Ouvrir les Écritum: Mélanges Paul Beauchamp (LD 162, 
szerk. P. Bovati és R. Meynct), Paris: Cerf 1995,151-176, p. 161. Hasonló waw-explicativumos szerke
zettel találkozhatunk a 149,6-ban: „Szájukban Isten magasztalása [olyan, mintha] kezükben kétélű 
kard [lenne]”.

73 Vö. 1 He'nok 22,4: „a tudás fája olyan, mint a szőlőtő”; Sirák 24,17. (
74 Clines, 12sk.
75 ARNETH, 83. A 9b-10-ben is kimutatható szoláris lexémák: m a  (vö. Én 6,10), PTRO, továb

bá, mondja Arneth, a pTi és a D'ŰSOQ esetében is kimutatható valamiféle affinitás a szoláris kép
anyaggal (vö. íz 51,4; 58,8; 61,2; Mai 3,20; Ps 72,1).
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tár és 2 Sám 23,1-7 kapcsolatát kell megvizsgálni. Arneth a komparatisztika ha
gyományos módszerének módosítására tesz kísérletet, ugyanis nem pusztán a 
motívumok egybeesésére kérdez rá, hanem a zsoltár, illetve a 2 Sám 23,1-7 szer
kesztési elveit (Kompositionstechnik) és hagyománytörténeti előfeltételeit is a vizs
gálat tárgyává teszi. Az összehasonlításhoz Arneth egy újasszír szöveget elemez, 
Asszurbanipal (669-630?) Éneke a Napistenhez, Samashoz (KAR 111,105). 
Arneth leszögezi, kiindulópontja nem az, hogy az újasszír szöveg és a zsoltár kö
zött filológiai összefüggést tételezzen, hanem azt állítja, hogy a Samas-ének szer
zőjének munkamódszere fényt vet a Ps 19 kompozíciójára is. Az újasszír szöveg 
a klasszikus szoláris királyideológia motívumkincsét tárja az olvasó elé. Párhuza
mot állít fel a kozmikus rend és a birodalom rendje között: a Samast dicsérő so
rokat Asszurbanipált ünneplő sorok követik.76 A király szerepe az emberek kö
zött párhuzamban áll azzal a szerepkörrel, amit Samas a kozmosz egészében 
betölt.

Arneth meghatározónak tartja a Ps 19 elemzésében a 2 Sám 23,1-7 interpretá
cióját. Tanulmánya második felét e két szöveg összehasonlításának szenteli. Mi
vel itt nyílik lehetőség a kanonikus olvasat számára, a következőkben Arneth 
dolgozatának ezzel a részével foglalkozom. Álljon itt a Peroratio11 fordítása.

la  Ezek pedig Dávid befejező szavai:

b „Jövendölése Dávidnak, Jessze fiának,
c jövendölése a férfinak, ki magasra emeltetett,
d [jövendölése] Jákob Istene felkentjének,
e Izrael énekei kedvelt dalnokának.
2a YHWH lelke beszélt általam,
b szava nyelvemen van.
3a Jákob Istene szólt,
b Nekem mondta Izrael Sziklája:
c «Ha a népen uralkodó igaz,
d és Isten félelmében uralkodik,
4a az olyan, mint a reggel fénye, mikor a nap felkel, 
b reggel felhő nélkül, pirkadat után,
c amikor eső után zöldell a fú».

76 A r n e t h , 88.
77 A 2 Sám 23,1-7-ról részletesebben lásd: SIMON, T.L., Identity and Identification: An Exegetica! 

and TheologicalStudy of 2Sam 21-24 (Tcsi Gregoriana, Serie Tcologica 64), Roma: Editricc Pontificia 
Universitá Gregoriana 2000, 267-308. A szakaszt a Peroratio retorikai fogalommal jelölöm. Úgy 
gondolom, hogy ez magába foglalja, hogy „ezek a szavak” valamiképpen az utolsók, másrészt meg
kerüli azt a problémát, ami abból adódik, hogy hol helyezkedik el ez a költemény Dávid életének 
kronológiát tiszteletben tartó bemutatásában. A terminus használata tehát megkímél bennünket 
attól, hogy újra meg újra kiemeljük 2 Sám 23,1-7-ben csak Dávid ún. utolsó szavairól van szó. 
Ugyanis az Ószövetségben öt helyen is találkozunk „Dávid utolsó szavai”-val: 1 Kir 2,1-10; Ps 
72,20; 1 Krón 23,27; 29,10-19. A Peroratio szövegét az teszi páratlanná, hogy 1) nem tudjuk, kihez 
beszél Dávid, 2) nem imádság és 3) nem is utasítás vagy végrendelet.

k.
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5a Kétségtelen, házam ilyen Istennél,
b mivel megmaradó szövetséget kötött velem,
c kidolgozottat, biztosítottat.
d Vajon jólétre vonatkozó terveimet nem viszi sikerre?
6a Bezzeg Beliál, mint a tüskebozót, mindannyian kivettetnek; 
b bizony senki sem fogja meg őket kézzel,
7a hanem aki meg akarja őket támadni, 
b felfegyverzi magát vassal és lándzsával,
c azok pedig elégettetnek ott, ahol vannak”.

Arneth a következőkben látja a Ps 19 és a Peroratio kapcsolatát.78 A 2 Sám 3c-4b- 
ben találunk három lexémát ("TiN, ITliT nXT, plli), melyek egymás mellett csak itt 
és a Ps 19,9d-10-ben fordulnak elő együtt. Azonban e két helyen a megjelenésük 
sorrendje fordított. A 19. zsoltár a kanonikus psalteriumban királyzsoltárok kon
textusában helyezkedik el (Ps 18; 20; 21). A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, 
hogy a 18. zsoltár szövegét némi változtatással megtaláljuk a Peroratio előtt is. A 
Ps 18 //2  Sám 22 királyzsoltárnak mindkét folytatás (Ps 19 illetve 2 Sám 23,1-7) 
bölcsességi színezetet ad. Arneth kiemeli,79 a szóegyezéseken túl e két utóbbi 
szöveg felépítése is hasonló. De míg a Peroratioban Dávid mint “03 áll előttünk, s 
akinek „hős” volta elsősorban az isteni kinyilatkoztatott szóval áll kapcsolatban, 
addig a Ps 19 ezt e szerkezetet a feje tetejére állítja. A Ps 19,2-5a* esetében a di
cséret részletes leírását (“1QK — 3a; ilbo — 5a) a Napnak mint „hősnek” (TD3) a be
mutatása. Itt tehát a Nap szerepel úgy mint közvetítő. Ps 19,5b-7 (6b -  TQ3, 5a -  
nbo, 3a — 7QN) és 2 Sám 23,1-7 (le — “03, 2b — ilbo, 3a — “IDX) tehát fordított sor
rendet mutat. A leglényegesebb különbség, és Arneth szerint ebben rejlik a zsol- 
táros intenciója,80 hogy a Ps 19,2-7* a Wortgeschebent következetesen úgy állatja az 
olvasó elé mint ami az égben történik meg. így a Ps 19-ben — szemben a 
Peroratioval — a közvetítő nem a király, hanem YHWH tórája (Ps 19,8-11). Ezen 
észrevételekkel kapcsolatban kérdés többek között az, vajon a „tórának” valóban 
a közvetítő szerepét emeli-e ki a zsoltár, és hogy ez a közvetítő szerep valóban 
ellentétet jelent-e a „tóra” és a „Nap” között. Hiszen mindkettőnek hivatása a 
rejtett dolgok feltárása (7c.l3b), mindkettő örömmel végzi feladatát (6b — író; 9b 
-  rmtö), továbbá az egekben zajló kinyilatkoztatás éppúgy, mint a Tóra által bizto
sított, kapcsolatban van a bölcsességgel (3b — PUTT; 8d — tort). Azt is meg kell 
vizsgálni, hogy mi van jelen az antik izraeli királyideológiából a 2 Sám 23,1-7-ben, 
továbbá, hogyan módosítja ezt a Peroratio. Arneth tisztában van vele, a Ps 19,2-7* 
által az égbe zajlóként bemutatott Wortgeschehen nem YHWH-ról, hanem ’El-ról 
beszél. Elképzelhető, veti fel a kérdést Arneth,81 hogy a 19. zsoltár a 2 Sám 
23,2a.3a-val polemizál. Szembeszökő, állapítja meg, hogy a Tóra bemutatásakor

i

78 Arneth , 98skk.
79 Arneth , 98, n. 49.
80 Arneth , 100.
81 Arneth , 100, n. 53.
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hiányzik a miT 131 szintagma, viszont megvan ü’131 lexéma a 19,4a-ban, éppen 
abban a kolonban, amelyik formai és tartalmi oknál fogva kilóg a szövegkörnye
zetből. A 2 Sám 23,1-7 esetében viszont kiemelt helyen találjuk a 131-t. Elkép
zelhető, hogy a Ps 19,4.8-11 egy olyan átfogó, Tórára orientált redakció eredmé
nye, mellyel a Ps 19,2-7*-et átdolgozták. A Peroratio és a zsoltár párhuzamos 
szerkezetet mutat fel:82 vezérszavak (Stichmrten) és a szövegek menete, továbbá 
az a tény, hogy a vezérszavak megfelelései a szöveg előrehaladtával együtt párhu
zamosak viszont az egyes szakaszokon belül fordított sorrendet mutatnak.83

A datálást illetően Ameth úgy véli,84 a 2 Sám 23,1-7 korábbi mint a Ps 19; to
vábbá, hogy a 2 Sám 22 és a Peroratio összekapcsolása valószínűleg megelőzi a Ps 
18* és Ps 19 összekapcsolását. Sőt, vélhetőleg a Ps 19 teljes mértékben a 2 Sám
23,1-7 erőterében, arra ellenhatásként foglalta el helyét a Psalteriumban.85 A Ps 
19,9b-10 a Ps 18,21.25 //2  Sám 22,21.25 szövegével mutat kapcsolódási ponto
kat. Éppen ez utóbbi zsoltárnak, „Dávid éneké”-nek, abban a szakaszában, me
lyet például Hossfeld a babiloni fogság késői szakaszára datál,86 és a Deut 17,17- 
20-ban olvasható, ún. királytörvény által ihletett deuteronomista kiegészítésnek 
tart. Egyszóval, Ps 19,8-15 párhuzamba állítható a Ps 18,26-31//2  Sám 22,26-31 
szakaszával.

„A te hangod ez, fiam, Dávid?” -  kiáltja Saul, mikor Dávid, miután megkí
mélte üldözője életét, a király szemére veti, hogy alaptalanul és igazságtalanul ül
dözi. A Peroratioban megszólaló Dávid alakját az teszi homályossá, hogy oly sok 
címet magára vesz. Jessze fiát soha senki nem nevezte mindeddig 133-nek. A D’U3 
jelzővel maga Dávid illette Sault és Jónátánt, amikor gyászdalt énekelt róluk 
(2 Sám 1,23). Eltekintve 2 Sám 22,51-től az egyeden hely, ahol Dávid mint n’tÖQ 
lép elénk 2 Sám 19,22. Itt Abisaj nevezi az Úr Felkentjének (mrP ITtÖD) a királyt. 
Meghökkentő, úgy tűnik, inkább Saul kiváltsága Sámuel könyvében ez a cím: 
1 Sám 24,7.11; 26,11.16.23; 2 Sám 1,14.16. Ennek ellenére nem vonhatjuk le azt a 
következtetést, hogy az ellentét csupán a Sámuel-könyvben kirajzolódó Dávid- 
portré és a Peroratioban megszólaló király között feszül. Ugyanis Dávid alakja a 
cselekmény eddigi menetében sem egyveretű. Lantpengető pásztor, de ő győzi le 
Góliátot. Az ismeredenségből lesz a király veje, fiának barátja. Hűség és alázat 
vezetik lépteit, vagy egy nagyratörő diplomatával állunk szemben, aki minden 
szavára ügyel, minden cselekedetében páradan lélekjelenléttel uralkodik a maga és 
a társai indulatán? Őszinte bűnbánó és véreskezű gyilkos. Saul alig ismeri fel Dá
vid hangját (1 Sám 24,17), s az olvasó is zavarban van: Jessze fia szerepeket ját
szik vagy lényege a sokszínűség? Mint uralkodó Izrael történetében példádan si-

“  Arneth , 100, n. 54. 
ss Arneth, 109.
8-* Arneth , 101.
85 Arneth , 101, n. 56.
86 HOSSFELD, F.L., „Dér Wandcl des Bctcrs in Ps 18. Wachstumphasen eines Danklicdes”, in 

Freude cm dér Weisung des Herrn. Beitrdge %ur Theo/ogie dér Psalmen. (SBB 13, FS H. Gross, szerk. E. 
I Iaag cs F.L. Hossfeld), Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1986,171-190, p. 186.
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kereket mondhat magáénak, mint magánember egy széthulló család feje, udvari 
intrikák áldozata. S éppen mivel király, élete nem bontható szét a köz- és a ma
gánélet szférájára. Amit titokban cselekszik, fényes nappal üt vissza rá (2 Sám 
12,11.12). Amit magánemberként tesz: közügy; s amikor a köz java forog kockán, 
hogy királyként viselkedjék, s úrrá legyen a helyzeten, ki kell irtani magából az 
embert (2 Sám 19,7-9). Ezek az alakjában feszülő ellentétek a Sámuel könyvek 
Dávidjának arcára olyan barázdákat húznak, melyek a jeruzsálemi uralkodót 
Kreónnal (Antigoné87) és Claudiusszal (Hamlet) rokonítják.

Tekintetbe véve, hogy Dávid alakja példátlan könnyedséggel lépi át a bibliai 
kánont alkotó hagyományrétegek határait,88 kézenfekvő a következtetés, ahogy a 
Biblia nem könyv, hanem könyvtár, úgy benne nem egyetlen Dávid-portré raj
zolódik ki előttünk, hanem egy egész arcképcsarnok vesz körül bennünket. Az 
egyes könyvek fénytörése más-más alakot állít elénk. Látásmódjuk változatossága 
mégsem teszi körüljárhatóvá a dinasztiaalapítót, sokszínűségük nemcsak a szent
írási kánonon belüli feszültségeket teszi kitapinthatóvá, de a mindenkor lényegi
leg átlátszatlan emberről is vall: tükröt tart az olvasónak. Hiszen

amikor arra panaszkodunk, hogy mások elrejtőznek előlünk, elfelejtjük, hogy min
dannyian átlátszatlanok vagyunk. S ez nem csupán azt jelenti, hogy belső világunk 
láthatatlan, de saját életünk is m int ismeretlen, nyitott lehetőség lakozik bennünk — 
avagy mi rejtőzünk benne. Önmagunkra vonatkozó tudásunk sokféle akadálya közt 
ez alighanem a legáthághatatlanabb. [...] Az ember átlátszatlan — ennek köszönheti 
benső szabadságát. D e nemcsak őrizni akarja ezt az átlátszatlanságot, hanem ugya
nakkor ki is akarja fejezni magát -  illetve akarja, nem akarja, kifejezi magát, miköz
ben fürkészi a többieket, hogy kik is ők valójában, akik ugyancsak egy ismeretlen 
történetből hajolnak felé.89

A Dávidról szóló történetek nézőpontváltásainak végső célja azonban nem az ol
vasó önismeretének kialakítása vagy elmélyítése. Dávid király alakja nem pusztán 
emlék, hanem ígéret is egyben. Az Jessze törzsökéből sarjadó vessző a 
tipologikus értelmezés révén a messiási interpretáció fájává terebélyesedik. De

87 STE1NER, G., Örök Antigoné, Budapest: Európa 1990, 340 Szophoklész drámájáról mondja: 
„Azt hiszem, csupán egyetlenegy irodalmi szövegnek adatott meg, hogy az emberi létben gyökerező 
konfliktusok valamennyi főbb állandó tényezőjét kifejezze. Ötféle ilyen állandó van: a férfi és a nő, 
az öregség és az ifjúság, a társadalom és az egyén, az élő és a halott, az emberek és az isten(ek) 
szembenállása”. Úgy vélem, hogy az izraeli királyság kialakulásáról és megszilárdulásáról szóló Sá
muel -  Saul -  Dávid -  Salamon hagyomány is közel jár ehhez a teljességhez.

88 Túl azon, hogy alakja a Krónikákban is mcghaladhatadan példa, és hogy a Zsoltárok is az ő 
védnöksége alatt formálódnak könyvvé, Dávid a „korai próféták” („történeti könyvek”), szereplői 
közül az egyetlen, akit a „késői próféták” (próféták) könyveiben is többször feltűnik: íz 7,2.13; 9,6; 
16,i: 22,9; 37,35; 38,5; 55,3; Jer 13,13; 17,25; 21,12; 22,2.4.30; 23,5; 29,16; 30,9; 33,15.17.21.22.26; 
Ezek 34,23.24; 37,25; Oz 3,5; Ám 6,5; 9,11; Zak 12,7.8; 13,1.10. Vö. STERNBERGER, J.P., „Dávid 
cst-il parmi les prophétes? La mention du nőm de Dávid dans les oracles des prophétes 
postcricurs” , in ETR  69 (1994), 53-61.

89 ANCSEL É., A% élet mint ismeretlen történet, Budapest: Atlantisz 1995, 37.
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paradox módon Dávid „figurája”90 nemcsak a jövőre, hanem a múltra is nyitott. 
S függedenül attól, hogy mikorra datáljuk a Pentateuchus ún. jahvista rétegét, a 
dávidi birodalmat valóságként vagy a remény tárgyaként szemlélő hagyomány 
Abrahám alakjának megrajzolásában Dávid lesz a modell: a pátriárka arcélén vo
násaira ismerhetünk, s egyúttal az ősatyának adott küldetés megvalósulását fe
dezhetjük fel benne. Dávid, a messiási uralkodó typosa (előkép) maga is 
antityposssp (beteljesedés) vált. Az Abrahámnak adott ígéret a Sámuel könyvek il
letve a Genezis közös motívumkincse szerint Dávidban jutott el a megvalósulás
hoz, a beteljesedéshez. Sőt, mivel magának Ábrahámnak a színre lépése is válasz 
az őstörténet (Gén 1-11) által felvetett és megoldadanul hagyott kérdésekre, Dá
vid a pátriárka közvetítésével az emberrel, az ’adammal kerül tipologikus/figurális 
kapcsolatba. Nem lesz Dávidból Akárki (Eveiyman, jedermann), de benne bárki 
önnön életének horizontját tágíthatja. A bibliai Dávid-kép tehát egyfelől feltárja: 
„az őssejtig vagyok minden ős”; másfelől éppen az ’adamig szélesülő „demokrati
zálódás” nyitja rá szemünket a messiási távlatokra.

A Zsoltárok könyvében Dávid egyszerre alany és tárgy. Nemcsak tőle szár
mazó (neki tulajdonított) imádságokat találunk itt, hanem olyan költeményeket is, 
melyek róla szólnak. Nevét nyolcvanhatszor említi a maszoréta szöveg. Hetven- 
három zsoltárt tekint Dávidénak: Tnb olvasható a feliratban. Az enigmatikusan 
tömör utalás feloldásában a LXX sem ad sok segítségét. Tízzel növeli a Dávidnak 
tulajdonított zsoltárok számát, s a b prepozíciót a fordító következetesen 
dativusnak értelmezi (toú AamS). Pietersma azonban megállapítja, hogy a görög 
szöveg áthagyományozása során gyakran genitivusra változtatták a feliratot (TÓ) 
AarnS). A genitivuss^al történő feloldás terjedése mögött az a szándék munkálha
tott, mondja, hogy minél inkább hangsúlyozzák a dávidi szerzőséget, a zsoltárok 
és Dávid közvetlen kapcsolatát.91 Luyten véleménye szerint a TIT1? feliratnak ere
dendően semmi köze nem volt a szerzőséghez.92 Ba‘al, ’Aqhat és Qeret nevével 
előforduló ugariti párhuzamokra (1b7, l ’qbt, Iqrt) idézve azt mondja, hogy tulaj
donnév mellett a prepozíció jelentése: „az N-ről szóló ciklushoz tartozó”. Tehát, 
még ha réginek, „eredetinek” tartjuk is a Tnb megjelölést, a feliratnak semmi kö

90 Auerbach, E., „Figura”, in A  hermeneutika elmélete, (Ikonológia és Műértelmezés 3, szcrk. 
Fabinyi T.), Szeged 1987, 17-69, p. 46: „A figurális értelmezés két olyan esemény vagy személy kö
zött hoz létre összefüggést, melyek közül az egyik nemcsak önmagát, hanem a másikat is jelenti, a 
másik pedig az egyiket magában foglalja vagy beteljesíti. A figura két pólusa időben elválik egy
mástól, de mint valódi történés vagy személy, mind a kettő az idődimenzión belül van; [...] mind a 
kettő benne foglaltatik az élő történelem hömpölygő áradatában, és csak maga a megértés — az 
intellectus spirituális -  a szellemi aktus, melynek mindkét pólussal kapcsolatban a múltbeli, 
jelenidejű vagy jövőbeli történés adott vagy remélt anyagával kell foglalkoznia, nem pedig fogal
makkal vagy absztrakciókkal; ezek másodlagosak, mivel az ígéret és a beteljesülés mint valóságos és 
történelmi esemény részben a Szó testté válásaként ment teljesedésbe, részben pedig annak vissza
téréseként fog teljesedésbe menni”. A figura, allegória és szimbólum összehasonlításáról: 49skk.

91 PIETERSMA, A., „Dávid in the Grcek Psaltcr”, in V T  30 (1980), 213-226, p. 225.
92 LUYTEN, J., „Dávid and the Psalms”, in jQL 71 (1990), 207-226, p. 223.
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ze sincs a szerzőséghez. A személyre történő utalás nem lamed auctorisként, hanem 
lamed relationisként értelmezendő.93

Dávid neve egyszer szerepel egy zsoltár utóiratában, pontosabban a Zsoltárok 
könyvén belüli második kisebb gyűjtemény kolophónjában (Ps 72,20). Végül, ti
zenkétszer találjuk nevét hat különböző zsoltár szövegében (18,51; 78,70; 
89,4.21.36.50; 122,5; 132,1.10.11.17; 144,10). Ez utóbbi, viszonylag kevés számú 
szöveg azért érdekes, mondja Mays, mert „elénk tárja azt a kódot, amellyel azokat 
a zsoltárokat is olvasnunk kell, ahol maga a Dávid név nem fordul elő. Ugyanis a 
Psalteriumban bárhol olvasható a „félként”, „király”, „szolga” megjelölés, ezek 
mind Dávidra értendők”.94 Ha a Dávidnak tulajdonított zsoltárokat, folytatja 
gondolatmenetét Mays, annak fényében olvassuk, hogy maguk a zsoltárszövegek 
mit mondanak róla, akkor tulajdonképpen a Zsoltárok könyvének egy messiási 
értelmezése van a kezünkben.

Dávid életének valamely epizódjára tizenhárom zsoltár felirata utal. Ha kö
vetjük az utalások szőttesének szálait, alkalmasint némi megdöbbenéssel vesszük 
tudomásul, hogy mindössze kettő utal Dávid győzelmeire: a 60. zsoltáré a 2 Sám 
8-ra, a szomszédos ellenségeken, illetve a 18. zsoltáré pedig arra a szituációra, 
hogy Dávid valamennyi ellensége és Saul fölött is győzedelmeskedett.95 A többi 
felirat a menekülő, az üldözött, az oltalomkereső igazat állítja elénk. Mintha a 
zsoltárfeliratok csak erre figyelnének a Sámuel könyveiben zajló, sikereket egyál
talán nem nélkülöző elbeszélésekben. Az 51. zsoltár felirata pedig mint példás 
bűnbánót mutatja be a királyt.96

Arneth tanulmánya azért is érdemel különös figyelmet, mert a zsoltárt egy 
olyan költeménnyel veti össze, amely a Biblia egészén belül egy másik szövegkor
puszban található. A párhuzamos elemzést még érdekesebbé teszi, hogy a 2 Sám
23,1-7 mellett csekély változtatásokkal a 18. zsoltár szövegét találjuk. A követke
zőkben arra szeretnék rámutatni, hogy az Arneth által tételezett egymást kizáró 
ellentét „messiás” és „tóra” között a nem alapozható a Peroratio és a 19. zsoltár 
feltételezett szembenállására, és a Zsoltárok könyvét kialakító szerkesztési elvek
nek is ellentmondani látszik. Ugyanis, egyrészt a Peroratioban megrajzolt Dávid- 
kép vonásai rokonságot mutatnak a Psalteriumban körvonalazódóval, másrészt a

»  Brauuk , G., „Krisztológiai zsoltárértelmezés az Ószövetségben?”, in Pannonhalmi Szemle 4 
(1996/3), 20-40, p. 30. A fordításában azért választottam a „Dávid-zsoltár” megoldást, mivel, úgy 
gondolom, kellőképpen lebegteti az alany -  tárgy viszonyt.

94 MAYS, J.L., „The Dávid o f the Psalms”, in Interp 40 (1980/2), 143-155, p. 153.
55 Ez utóbbi zsoltár szövegét csekély változtatásokkal a 2 Sám 22-ben is megtaláljuk, így ebben 

az esetben nem pusztán utalásról van szó, hanem egy teljes zsoltár szövegének új kontextusba he
lyezéséről.

% A zsoltárfeliratok és a Sámuel-perikópák kapcsolata így alakul: Ps 3 -  ? Sám 15,13; Ps 7 — 
2 Sám 18,21; Ps 1 8 - 2  Sám 22,1-51; Ps 34 -  1 Sám 21,11-16; Ps 5 1 - 2  Sám 12; Ps 52 -  1 Sám 
22,9-10; Ps 54 -  1 Sám 23,19; Ps 56 -  1 Sám 21,11-16; Ps 57(v. 1 vö. Ps 142,1) -  1 Sám 24,4; Ps 
59 -  1 Sám 19,11; Ps 60 -  2 Sám 8,3-14; Ps 63 -  1 Sám 23,14. Érdekes és értelmezésre vár az a 
tény, hogy a feliratok a 142. zsoltár kivételével mind olyan zsoltárok szövegének elején találhatók, 
amelyek a Psalteriumot alkotó öt kisebb gyűjtemény közül az első kettőben vannak.



80 SIMON T. LÁSZLÓ

zsoltárok kanonikus gyűjteményének mint könyvnek alapvető programja, az 1. és 
a 2. zsoltár által megnyitott távlat nem más, mint a „tóra” és a „messiás” össze
kapcsolása.

A Peroratio Dávidot mint prófétát állítja elénk. A szerző ecsetkezelése azonban 
újszerű próféta-képről tanúskodik. Az aránytalanul hosszú bevezető (lb-3b) azt 
hangsúlyozza, akinek a szavait hallani fogjuk, kiváltságos kapcsolatban van 
YHWH-val (vö. Num 12,2.6.8; 1 Kir 22,28; Oz 1,2; Hab 2,1; Zak 1,9.13; 2,2.7;
4,1.4.5; 5,5.10; 6,4). Ugyanakkor, bár a prófétai hagyományban számos utalást 
találunk a mn1 mi-ra, sehol nincs példa arra, hogy YHWH lelke egy prófétán ke
resztül beszél, sem arról, hogy egy prófétához szól. Dávid mint próféta áll előt
tünk, de a fogság előtti író prófétáktól eltérően úgy szólal meg mint aki YHWH 
lelkének birtokosa. Mindazonáltal a mn’ m i jelenléte nem eksztatikus jelenségek
ben mutatkozik meg, mint a fogság előtti nem író próféták esetében. YHWH lel
ke kizárólag verbális kinyilatkoztatáshoz, valamint e kinyilatkoztatás értelmezésé
hez kötődik. Ez az atipikus prófétai ideál annak a jele, hogy a 2 Sám 23,1-7 
esetében olyan késői, fogság utáni hagyománnyal van dolgunk, amelyben a böl- 
csességi és prófétai hagyomány ötvöződött, összemosódott. Amikor a próféták 
elhallgatnak, helyüket a prófétai ihletésű zsoltározás veszi át (1 Krón 25,l)97. Az 
Örökkévaló által sugalmazott bölcsesség hagyományát Siráknál éppúgy megta
láljuk,98 99 mint Qumránban."

Ahogy a zsoltárokban Dávid egyszerre alany és tárgy, úgy a Peroratioban is 
nemcsak YHWH szavainak közvetítője (’3 ~)31 -  2a), hanem az Örökkévaló ki
nyilatkoztatásának címzettje is (“131 ’b -  3d). A Peroratio önmagában is hű tükre 
annak a megsokszorozódásnak, amin Dávid alakja az Ószövetség egészén belül is 
keresztül ment. 2 Sám 23,1-7 olyan fordulattal indít, amely a prófétikus iroda
lommal rokonítja. Bár a 372 előfordulás közül 365 alkalommal a DR3 mellett sze
replő nőmén rectum személyre utal, mindössze három emberrel kapcsolatban hasz
nálja az Ószövetség ezt a szót: Bálám (Num 24), Dávid (2 Sám 23,1) és Ágúr 
(Péld 30,1). Személynévvel szintagmát alakítva nem prófétákra jellemző fordulat. 
Kilencvenkétszer találjuk meg az író prófétáknál, de csak huszonkilencszer beve
zető formulaként.100 A Peroratio esetében nincs Dávid szavainak címzettje. A pró
fétai üzenet egyetemes hallgatóságra tart számot. De míg a címzett hiánya a meg
nyilatkozás fontosságát hangsúlyozza, maga a nyilatkozat a beszélő személyére 
teszi a hangsúlyt. Különös ugyanis, ahogy erre már Mowinckel is felhívta a fi
gyelmet,101 az aránytalanság a bevezető ünnepélyessége és a tartalom közhelyes

97 TOURNAY, Voir, 22.24.26.
98 MACK, B.L., Wisdom and Hebrew Epic. Ben Sira’s Hymn in Praise of the Fathers, Chicago: The 

University o f Chicago Press 1985,93skk.
99 11Q5 27.2: ccn 'ti' 13 T ll  ’m ; 11Q5 27.11: 11333 131 71Ó8 *713.

100 BretÓN, S., Vocacióny misión:Formu/ario prophético (AnBib 111), Roma: Pontificio Istituto 
Biblico 1987,219.225.

101 Mowinckel, S., „«Die letzten Wortc Davids» 11 Sam 23,1-7” , in ZAW  45 (1927), 30-58, 
pp. 45sk.
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volta között. Ámosz és Malakiás között sehol nem mutatkozik ilyen szembeszö
kő aránytalanság. Az „igaz” és a „Beliál”102 sorsának felvillantása éppoly általá
nos, mint az 1. zsoltár vázolta kép. A Peroratiot a Zsoltárok könyvéhez közelíti a 
Dpi?’ ’nbx szintagma jelenléte is (vö. Ps 20,2; 46,8.12; 76,7; 84,9; 94,7).

A prófétai és bölcsességi hagyomány mellett jelen van itt egy harmadik is, 
mely önmagában is rendkívül összetett. A messiás és a messianizmus kérdéséről 
van szó. Bizonyos értelemben Izrael valamennyi király „messiás”, hiszen az 
Ószövetség valamennyiüket „felkent”-ként állítja elénk.103 Másrészt viszont az 
eszkatológikus Messiás alakja nem köthető a ITiÖD terminus előfordulásához. 
Egyszerűen azért nem, mert az Ószövetség sehol sem használja ezt a szót a vég
időkre várt Messiást jelölő terminus technicusként. Ebben az értelemben a mes
sianizmus a Kr. e. második104 vagy első105 század gyümölcse. A Peroratio ebben a 
szűkebb értelemben nem messianisztikus szöveg. Ami a későbbi — Qumrán, 
targumok106 — ebben az értelemben vett messianisztikus értelmezést lehetővé 
tette illetve serkentette, az valószínűleg a Dlbl? IT D , a „maradandó szövetség” 
szókapcsolat jelenléte. Fontos megállapítani: a Fogság előtt YHWH és Dávid 
kapcsolatát nem jelölik a m a  fogalmával. Sámuel könyvében többször is szere
pel a m a  szó Dáviddal kapcsolatban. Jelöli a Jónátánnal kötött szövetséget 
(1 Sám 18,3; 20,8; 23,18), Izai fia és Abnér kapcsolatát (2 Sám 3,12.13), Dávid és 
Izrael (2 Sám 3,21) illetve Dávid és „Izrael vénei” (2 Sám 5,3) viszonyát. A 2 Sám 
23,5 az egyetlen hely Sámuel könyvében, ahol a m a  YHWH és Dávid kapcsola
tát jelöli. Különös, hogy a dávidi szövetség kulcsszövege, a 2 Sám 7 nem hasz
nálja a m a  szót.107 Renaud szerint a hiány okát abban találhatjuk, hogy a szerző 
számára a m a  a kölcsönösség fogalmát is tartalmazta, és éppen ezt akarta kerül
ni, hogy hangsúlyozza: YHWH feltétel nélküli ígéretet tesz Dávidnak. A királysá
got ezáltal a szövetség erőterébe helyezi, mert számára a királyság nem emlék, 
hanem ígéret is. A Dávidnak adott ígéret miatt a jövő örökre nyitott: a szövetség 
bármikor helyreállítható.

A „korai prófétáknál” a 2 Sám 23,5 az egyetlen hely, ahol a Dlbi? m a  szin
tagma előfordul. A „későbbi prófétáknál” hétszer szerepel (íz 24,5; 55,3; 61,8; Jer 
32,40; 50,5; Ezek 16,60; 37,26), kétszer Dávid alakjával összekapcsolva (íz 55,3; 
Ezek 37,26). Izaiásnál a DÓI? m a  partnere azonban nem Dávid vagy a dinasztia, 
hanem az egész nép; Ezekielnél pedig Dávid mint Izrael és Júda egyesítésének

102 A „bcliál” fogalmának részletesebb tárgyalásához lásd: SIMON, Identity, 220sk.
103 Vö. GARBINI, G., Storia e ideológia nell’Israele antico, Biblioteca di storia e storiografia dei tempi 

biblici 3, Brcscia: Paideia 1986, 99-110.
104 Becker,J . ,MessiatticExpectation in the OldTestament, Philadelphia: Fortress 1980.
105 CHARLESWORTH, J.H., „From Messianology to Christology. Problems and Prospects”, in 

The Messiah. Developments in Earlicst Judaism and Christianity, The First Princeton Sympeswm on Judaism and 
Christian Origins (szcrk. Idem ), Minneapolis: Fortress 1992, 3-35.

106 Wacholder, 23-72.
107 A szó hiánya természetesen nem jelenti, hogy a szövetség gondolata is hiányozna. Vö. 

Renaud , B., „La prophétie de Natan: Théologie en conflit” , in RB 101 (1994), 5-61, p. 47; 
WEINFELD, M., „B'rith -  Covcnant v. Obligation”, in Bib 56 (1975), 120-128, p. 125.
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szimbóluma jelenik meg. Úgy tűnik tehát, hogy a Peroratio szerzője azért válasz
totta ezt a Fogság idején működő próféták által teremtett, és a Pentateuchus utol
só szerkesztői rétegében (P) is használt kifejezést, mivel nagy evokatív erővel 
rendelkezett. Dávidot úgy mutatja be mint Izrael jövőjének zálogát.108 A Peroratio 
sem a dinasztia jövőjéről szól,109 hanem Dávid szavainak maradandó érvényét 
hangsúlyozza. Sőt, miként a zsoltárokban, Jessze fia itt is egyszerre alany és tárgy: 
biCrá’ rvnOT O’W — „Izrael kedves dalnoka” és „Izrael énekeinek kedveltje”. A 
bibliai hagyomány mindkettő alátámasztására segítségül hívható. Hiszen a Zsoltá
rok könyvén kívül is találunk olyan utalást, amelyben Dávid mint dalnok/költő 
áll előttünk (1 Sám 16,14-23; 2 Sám 1,19-27; 3,33sk; Ám 6,5). Másrészt, a tradíció 
arról is tud, hogy Dávid az énekek tárgya: 1 Sám 18,7; 19,5; 21,11.

A Peroratioban Dávid nemcsak mint bölcs jelenik meg, hanem mint YHWFI 
leikétől ihletett próféta is. Ez ismét a zsoltárok Dávid-képével rokonítja. Kleer 
szerint éppen Dávidnak ez a prófétai ihlettel történő felruházása tette lehetővé, 
készítette elő, annak a Zsoltárok könyvében kirajzolódó fejlődésnek az útját, 
amely révén a zsoltárok nemcsak mint az imádkozó ember válasza, hanem mint 
„Isten igéje” olvashatók.110 Valamennyi bibliai szöveg hagyományozásának törté
netében, állapítja meg Kugel,111 elérkezett az idő, amikor már nem volt elegendő 
a tény, hogy a megszentelt hagyomány részét alkotta, hanem ahhoz, hogy a szent 
szövegek közé tartozhasson, szükség volt arra, hogy Izrael történetének valame
lyik nagy alakja védnöksége alá vonja. Hogy a zsoltárokat illetően 2 Sám 23,1-7 
fontos szerepet játszott ebben a folyamatban, jól mutatja a llQ P sa. A Peroratio 
utolsó versét megtaláljuk a llQPs* alternatív zsoltároskönyvében is,112 az ott sze
replő zsoltárok után. A 2 Sám 23,7-et pedig a MQDavComp szövege követi, mely 
Dávid költői teljesítményéről ad számot. Wacholder úgy véli,113 ez utóbbi nem 
más, mint a 2 Sám 23,1-7-hez írt kommentár, mely Izrael felkentjének, Dávidnak 
prófétai ihletettségét hangsúlyozza. Míg a Sámuel-köny szerzője számára, mondja 
Wacholder,114 ellentét feszül a könyv korpuszában bemutatott Dávid-alak és a 
Peroratio prófétai ihletésű énekese (le), az eszkatológikus Dávid között, a qumráni 
szöveg szerzője úgy értelmezi az □’Jinít jelzőt, mint ami a Zsoltárok könyvén kí-

i°8 v ő . WlFALL, W., „Dávid -  Prototypc o f Isracl’s Futurc”, in BTB 4 (1974), 94-107.
109 Levenson, J.D., „The Davidic Covenant and its Modern Interprcters”, in CBQ 41 (1979), 

205-219, p. 216.
1,0 KLEER, M., „Dér liebliche Siinger dér Vsaimén Israe/s”: Untersuchungen •gu Dávid als Dichler und Beter 

dér Vsaimén (BBB 108), Bodenhcim: Philo 1996,72.
111 Kugel, J.L., „Topics in the History o f the Spirituality of the Psalms”, in Jendsh Spirituality 

(WoSp 13-14, szcrk. A. Green), New York: Crossroad 1989,113-144, p. 136.
112 A Qumránban megtalált zsoltárkönyv-törcdékek funkciójáról alkotott eltérő a vélemények

ről lásd: Auwers, La composition, 19-23.
113 Wacholder, B.Z., „David’s Eschatological Psaltcr: 11Q Psalms*”, in HUCA  59 (1988), 

23-72, p. 32. Vö. Sanders, J.A., The Vsaim Scroll of Qumran Cave 11 (HQVs*) (DJD 4), Oxford: 
Clarendon 1965,48.91-93.

114 Wacholder, 41.
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vüli zsoltárokra utal. Számára a nV7QT D’Dí folytatja a zsoltárok írását az esz- 
katológikus Templom számára.

A Fogság alatt és közvetlenül utána, számot vetve a történelmi realitással, 
mérlegelve az esélyeket, a királyeszményt is újraértelmezték Izraelben. Az ekkori 
interpretáció két irányban haladt. Egyfelől a jövőre nyitott új távlatokat és a mes
siási remények hordozója lett, másfelől „demokratizálódott”: a király alakjában 
valamennyi izraelita önmagára ismerhetett, a király révén szólni annyit jelentett, 
mint a szövetség erőterébe kerülni.115 116 A Peroratioban tehát prófétai elemek keve
rednek a bölcsességirodalom hagyományanyagával, és mindkettő a király szemé
lyét középpontba helyező ideológia erőterébe kerül. Különös figyelmet érdemel 
itt a 2 Sám 22 és a 2 Sám 23,1-7 kapcsolata. Ugyanis Dávid énekének (2 Sám 
22 //P s 18) olyan metamorfózisával találkozunk, amely egyaránt magyarázhatja a 
Perorationak mint utóiratnak az Énekhez való illesztését, és azt is, hogy a Ps 15- 
24-ig terjedő részgyűjtemény kialakulása során miért került ezen egység centru
mába a 19. zsoltár.

A 2 Sám végén található ún. Appendix (2 Sám 21-24) szövegében található hat 
perikópa közül az rokonítja legfőképp a középen elhelyezkedő két verses szöve
get, hogy a másik négytől eltérően itt nem Dávidról szóló történeteket hallunk, 
hanem Dávid szavait olvassuk.110 A 18. zsoltárt az a tény is páratlanná avatja, 
hogy a Zsoltárok könyvében az egyeden költemény, melynek feliratában is talá
lunk utalást Dávid életének bizonyos epizódjára, ugyanakkor magának a zsoltár
nak a szövege is név szerint említi őt. Jessze fia ismét alany és tárgy. De ahogy a 
Peroratioban sem a Sámuel könyvekben bemutatott/teremtett Dávid hangját hall
juk, a 2 Sám 22-ben is elmosódnak a „történeti” Dávid vonásai. Akárcsak a 
Psalteriumban Dávid alakja szerepet kínál az olvasónak: benne, vele és általa a 
szövetség erőterébe léphet. „Dávid éneke” mintegy űrlapként működik.117 A

115 Vö. WALTERS, S.D., „The Light and the Dark”, in Ascribe to the Lord (FS P.C. Craigie, 
JSOTSup 67, szcrk. L. Elsingcr és G. Taylor), Shcffield: JSOT 1989, 567-589, p. 584.

116 Lexikai és tematikus kapcsolatok a két szöveg között: nbx, nxt, m  (22,1; 23,1), 0Ö1U (22,51;
23,5), 118 (22,3.32.47; 23,3), OT' (22,3[3x).4.28.36.47.51; 23,5), n'BD (22,51; 23,1), (22,5; 23,6),
«igazság(osság)» (22,21-25; 23,3), «felmagasztalás» (22,17.34.49; 23,1). Vö. ToURNAY, R.J., „Les 
«derniéres parolcs de David» II Sámuel XXIII,1-7”, in RB 88 (1981), 481-504, p. 494; Vesco, J.-L., 
„Le psaume 18. K e  tűre davidique”, in RB 94 (1987), 5-62, p. 55; Kleer, 96sk.

117 Loiifink , N., „Was wird anders bei kanonischcr Schriftauslegung? Beobachtungen am 
Beispiel von Psalm 6” , in JBTh 3 (1988), 29-53. Idézi Braulik, 33: „A zsoltárok már eredeti kulti
kus használatukban is űrlapként működtek: a legkülönbözőbb emberek imádkozhatták őket. A sza
vak az imádkozó személyétől függően más és más dologra vonatkozhattak. A Zsoltárok könyvének 
egészében már az egyes zsoltárok szövegének jelentése is szemmel láthatólag áttevődik az imádko
zó én személyéről Izraelre. Dávid az, aki imádkozik, de szerepe Deutero-Izaiás óta Izrael egészére 
és a népekkel való viszonyára helyeződik át. Ez különösen azokra a zsoltárokra igaz, amelyeket fel
iratuk Dávidnak tulajdonít -  de nem csak ezekre. Az imádkozó Izrael természetesen minden imád
kozó közösségben és minden egyes izraelitában jelen lehet, kiváltképp az eljövendő messiási Dá
vidban. Ha Izrael egésze imádkozik, akkor az ellenséget a népek jelentik, amelyek Izraelt 
szorongatják. Ha egy Izraelen belüli csoport imádkozik, bizonyos értelemben az igaz Izrael, akkor 
esetleg Izrael egy másik része kerülhet az ellenség szerepébe -  például az Izraelben hatalmon levő
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Zsoltárok könyvében éppúgy, mint az Appendix két költeményében annak lehe
tünk tanúi, Miller terminológiáját követve,118 hogy a „királyság demokratizálódik 
és a nép királyi vonásokat kap” (the democratisjng of kingship and royalî ing of the 
people), vagy ahogy Kleer mondja:119 a 18. zsoltár beillesztése Sámuel könyvébe 
azt eredményezte, hogy egyrészt a Dávidról szóló elbeszélések a zsoltárok hang
fekvésébe transzponálódtak (die Davidergalungen mrden „psalmisiert’), másrészt vi
szont a zsoltár a Dávidnak való tulaj donítás és az ezt kísérő szövegmódosítások, 
valamint az életrajba történő beillesztés (felirat) révén tovább „dávidizálódott”
(’miter „davidisiert wurde ’).120

Arneth kizáró ellentéte „tóra” és „messiás” között, és ennek következtében 
Ps 19 és 2 Sám 23,1-7 között azért sem tartható, mivel a tóra már a 18. zsoltárban 
is jelentős szerepet tölt be. Dávid éneke egy szabadulás történetét beszéli el. A 
költemény narratív bevezetője (l-2a) azonban nem ad eligazítást arra vonatko
zólag, hogy a király életének mely eseményéhez lehetne kötni az éneket, ugyanis 
egyrészt valamennyi ellenségről beszél, másrészt Sault is említi. További akadályt 
jelent — vagy ezáltal éppen az értelmezés irányát jelöli ki - ,  hogy a lírai én életét 
veszélyeztető ellenség metaforákban rajzolódik ki (v. 5-7), majd pedig, példátla
nul az Ószövetség irodalmában, Dávid személye lesz egy teofánia részese (v. 8- 
16). S amikor magáról a szabadításról hallunk (v. 17-20), a lírai én ellenségei egy
részt mitológiai képben mutatkoznak (v. 17b), másrészt amikor emberi mértékkel 
mérhetővé válnak (v. 18-19), arcélük akkor is elmosódik. Nem világos, hogy va
jon egy személyről (v. 18a) van-e szó vagy többről (v. 18b.19a). Továbbá az őket 
minősítő jelzők sem segítenek behatárolásukban, azonosításukban. így érkezünk 
el ahhoz a stanzához (v. 21-25), ahol a mitikus képeket és nyelvezetet a /óra-pietás 
szókészlete váltja fel. Az egész stanza úgy olvasható mint ami részletezi a 20b- 
ben található okhatározói mellékmondatot. A lírai én úgy áll itt előttünk mint a 
tórá-pietást megtestesítő alak. A v. 26-27 egy gnómába sűríti az előző versek tar

csoportok, az anavim [szegények] elnyomói. Mivel olyan theologumenon is létezik, amely szerint a né
pek az idők végezetén Istenhez zarándokolnak, kézenfekvő lehet akár az is, hogy Izrael és a népek 
szerepe teljesen felcserélődjék. A népek tagjai beléphetnek az imádkozó szerepébe, és az, ami Izrael 
volt, egyre inkább az ellenség pozícióját töltheti be. Egy zsoltár jelentésszerkezetc mindezeket a 
változásokat lehetővé teszi” (Lásd még: LOHFINK, N., „Von dér «Anawim-Partei» zűr «Kirche dér 
Armen». Die bibel-wissenschaftliche Ahnentafel eines Hauptbegriffs dér «Theologie dér 
Befreiung»” , in Bib 67 [1986], 153-176). Kiegészítésképpen: N. Frye hívja fel a figyelmet arra, hogy 
a király metafora nemcsak a személyiséget a társadalmi test egységében feloldó ideológia eszköze 
lehet, hanem a teljes decentralizáció metaforája is: „a test egésze teljes minden egyes egyénben” . 
Frye Pál apostol Gál 2,20-ban található önértelmezésével kapcsolatban mondja ezt, de a zsoltárok 
„dávidológiai” interpretációjára is alkalmazható. Vö. Frye, N., Kettős tükör: A  Biblia és irodalom, 
Budapest: Európa 1996,177-179.

118 Miller, „Kingship”, 130.
119 Kleer, 76.
120 A 2 Sám 22 feltételezi, hogy a Ps 18 már a Zsoltárok könyvében „dávidi” zsoltárként elérte 

(majdnem) végleges formáját. Éppen ezért az is feltételezhető, hogy a sámueli narratívába történő 
illesztése magán viseli annak a teológiai állásfoglalásnak a nyomait, amely a Psaltcriumban olvasható 
szövegért felelős. Emellett szóló érvek részletesebben: Simon, Identity, 263-282.
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talmát, és így egyetemes érvényüket hangsúlyozza. Különösen is kiemeli az em
beri magatartás és YHWH válasza közötti kölcsönösséget. A 29b azért érdekes, 
mert, azt mondhatnánk, hogy itt a teofánia a /ora-pietásban lesz nyilvánvaló. A PU] 
ige (Hi.) visszakapcsol a HU] főnévre (v. 13), a "jön pedig kapcsolatba hozható a Ti 
(7a) szóval, éppúgy mint az TX (19a) főnévvel. A "jön nemcsak ‘sötétséget’, ha
nem ‘tudatlanságot’ is jelent, amit az miT mQX oszlat el. Az mDX főnév tulajdon
képpen nem más, mint a "Ül költői nyelvben használatos megfelelője. Az Ószö
vetségben található harminchat előfordulásából tizenkilencszer a Ps 119-ben 
szerepel. Mindez nem jelenti azt, hogy Dávid énekének tóra-pietástól jellegzett ré
sze a Pentateuchusra utalna.121 Levenson azon a véleményen van, hogy a Ps 119- 
ben található szinonimák a „törvény”-re a Ps 19,8-11-ben olvasható tőrá- 
doxológiából származnak.122 így megkockáztathatjuk a következő hipotézist. A 
Ps 19 központi szerepet tölt be a Ps 15-24 alkotta egységben. Mivel Dávid éneke, 
a 2 Sám 22, akkor került a jelenlegi helyére, amikor már ez a tíz zsoltárból áll 
gyűjtemény kialakult, azt mondhatnánk, itt is, Dávid énekének a /ora-pietással át
itatott részében, a törd hasonló jelentésgazdagsága tárni elénk, mint a 19. és a 119. 
zsoltárban.

Ps 18/2 Sám 22 a zsoltáros szorongatott helyzetének és elsöprő győzelmének 
a bemutatása közé a tora-pietás nyelvén megfogalmazott intermezzót ékel. Ez a 
középső szakasz a körülötte lévő részeket is átértelmezi. A mitológiai távlatok 
történeti dimenzióba kerülnek.123 Ez a mitikusból a történelem szférájába való 
emelés körvonalazódik a narratív bevezetőben valamint abban a különös jelen
ségben is, hogy az ellenségek hol egyes, hol többes számban szerepelnek. Ugya
nakkor egy ellentétes irányú értelmezői gesztus is kitapintható az Ének szövegé
ben: a győzelem erőszaktól tocsogó képei mitológizálódnak illetve
metaforizálódnak. A középen elhelyezkedő, a törd-pietás szellemében fogant sza
kaszt jellemző kölcsönösség fogalma az előtte és utána lévő részeket is átszínezi: 
a halál kötelékei szorításának megfeleltethető az ellenség(ek) teljes megsemmisí
tése. így az etikai felitatja a mitikust, másfelől a mitikus megakadályozza, hogy a 
kölcsönösség mechanikusan értelmezhető legyen.

Ameth azt állítja, hogy Dávid utolsó szavai azért kerültek a Sámuel könyvek 
végére, hogy ezáltal a Dávid — Mózes párhuzamot hangsúlyozzák. Továbbá, a 
tény, hogy a Ps 19 a formálódó Psalteriumból kiszorította a Peroratiot azt igazolná, 
a zsoltáros számára a Tóra az egyetlen közvetítő, a király, a „felkent”, a „messiás” 
másodlagos. Arneth álláspontja az előbb elmondottakon túl azért sem tartható, 
mert 1) a 2 Sám 23,1-7 nem sorolható a „búcsúbeszéd” műfajába, mint a 
Deuteronómium illetve a Deuteronómium végén olvasható ének és áldások; és 2) 
a 2 Sám 22,1 a Ps 18,1-ben található miT TUJ szintagmát elhagyja — jóllehet a

121 Lásd föntebb Levenson megállapítását a táró zsoltárokban olvasható jelentéséről.
122 Levenson, „The Sources”, 564.
123 Vö. Kleer, 34. A zsoltár Sámuel könyvébe való illesztése, mondja, interpretatív kölcsön

hatást eredményezett. Kleer ezt elsősorban abban látja, hogy a Dávidról szóló elbeszélések hori
zontja a zsoltár mitikus képeinek történetivé válását (Hislorisierung) eredményezte.
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Deuteronomisztikus történeti műben Mózes egyik titulusa éppen az I li), és így 
jól jött volna a párhuzam hangsúlyozásához mivel az Appendix kialakításáért 
felelős poszt-deuteronomisztikus redaktor ezt a szintagmát, vélhetőleg, liturgikus, 
előadásra vonatkozó feliratnak értelmezte.124 A Psalteriumban először a Ps 18,1- 
ben található az 131) szó. Második és harmadik előfordulása: Ps 19,12.14. Leg
többször mint a zsoltáros önmegjelölése a Ps 119-ben fordul elő. így, mondja 
Miller,125 a „szolga” fogalma a könyv egészében, de kiváltképpen a Ps 15-24 
kontextusában két alakot egyesít magában: az uralkodót és a törd szerelmését.

Arneth úgy gondolja, hogy a Ps 19 kiszorította a 2 Sám 23,1-7-et a királyzsol
tárok kontextusából, és így a Tórát mint egyeden közvetítőt középpontba állítva 
helyesbítette a Peroratioban megrajzolt királyeszményt. Úgy tűnik azonban, hogy 
erre nem volt szükség. Nemcsak azért nem, mert -  értelmezésünk szerint -  a 
Peroratio nem magyarázható úgy mint a tóra-pietással szembenálló messianisztikus 
királyideológia megnyilatkozása, hanem azért sem, mert a 2 Sám 21-24-ben ol
vasható Appendix, és főképp az Appendixet alkotó hat perikópa centrumában álló 
két költemény, egyik célja éppen az lehetett, hogy a Sámuel könyvben olvasható 
D ávid-történetek ellentmondásos királyportréját vallásilag helyreigazítsák.126

Érdemes felidézni egy részletet, amely nyilvánvalóvá teszi az Appendixért fele
lős szerkesztő(k) szándékát. Míg a Ps 18,29-ben ezt olvassuk:

o io n  r r r  ’ n b x m rr ’ m  T x n  n n ir ’ 3;

a „Dávid énekében” (2 Sám 22) található „szinoptikus” változatban ez áll:

•ötön no mm mm -~a nrwo.

Segal úgy véli,127 arról van szó, hogy a Ps 18 meg akarta tisztítani a szöveget a 
materiális képzetektől. Kleer azonban felhívja arra a figyelmet, hogy a 1’Xn — iT3’ 
parallelizmus miatt a zsoltár szövege tekinthető eredetinek,128 amelyet a 2 Sám 22 
azért m ódosított, hogy korrigálja a 2 Sám 21,17-et, ahol Dávidot nevezik 
b incr 13-nek. 2 Sám 22 egyértelművé teszi, hogy Izrael számára csak egyeden 13 
létezik: YHW H.

124 SAWYER, J.F.A ., „An Analysis o f  the Context and Meaning o f thc Psalm-Hcadings”, in 
TGUOS  22 (1967/68), 26-38, p. 30. is azon a véleményen van, hogy az miV 121) a DTiDO-hoz vagy a 
‘P’SÓD-hcz hasonlóan, eredendően a liturgikus előadásmódra vonatkozott. GlLUNGIIAM, S .E ., The 
Poems and Psatms of the Hebrew Bibié (The Oxford Bibié Series), Oxford: Clarcndon 1994, 249 szerint 
az ‘elrejtett’ jelentésű DTDD szó egyszerűen magánhasználatra szánt imádságot jelent.

125 M iller , „K ingship” , 128.
126 Term észetesen anakronisztikus volna c változtatások, hangsúlyeltolódások mögött valami

féle „orthodoxiára” való törekvést tételezni.
127 Seg a l , M TI., „Studies in the Books o f  Sámuel, I. David’s Threc Poems”, in JQR 5 

(1914/15), 201-231, p. 219.
128 K lee r , 185.
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Arneth feltételezése a Zsoltárok könyve egészét szem előtt tartva is félreve
zető.129 A Psalterium nyitányát nem az első hanem az első és a második zsoltár 
együttese jelenti.130 A két szöveg elénk tárja azt a két fő gondolatot, amelyik az 
egész következő könyvet uralja. A tóráról (1. zsoltár) és a prófétai-messiási ha
gyományról van szó (2. zsoltár).131 A tóráho^ kötődő tradíció jelenléte számszerű
en sokkal csekélyebb, mondhatnánk három zsoltárra (1. 19. 119.) korlátozódik. 
Azonban non numerantur, sédponderantur.

Többen tematikus párhuzamot látnak a két zsoltár között.132 Az „igaz” és a 
„gonoszok” szembenállásának az Úr és felkentje (messiása) valamint a népek kö
zötti szembenállás felel meg (1,1; 2,1-3). Míg az elsőben a tóráho^való ragaszko
dás kap hangot, addig a másodikban az Úrral való kiváltságos kapcsolat (1,2-3; 
2,4-7). A bűnösök hiábavalóságára a nemzetek erejének megtörése rímel (1, 4; 2, 
8-9). A zárlat is párhuzamos: a bűnösök útja elpusztul, a nemzeteknek pedig meg 
kell alázkodniuk YHWH és felkentje előtt (1, 5-6; 2, 10-12). Az inklúziók is a két 
költemény egysége mellett szólnak. A bölcsességirodalmat idéző makarizmus, 
’TtíR, ‘boldog’, ‘irigylésre méltó’133 megtalálható 1,1-ben és 2,12-ben. A "p t, ‘út’ 
szintén inklúziót alkot: 1,1.6. és-2,12. Wénin kibővíti a keretező ismétlések sorát, 
s azt mondja, hogy a ‘bűnösök’, ‘vétkesek’ (1,1.5-6.) a ‘föld királyai/föld bírái’-val 
(2,10) alkotnak inklúziót. A keretező ismétléseken túl szókészletbeli párhuzamok 
is kitapinthatok: 3CT (1,1; 2,4), ron (1,2; 2,1), 13N (1,6; 2,12), ŰDÖD (1,5) valamint a 
D’ŰSltí (2,10).

McCann úgy véli,134 hogy az itt felvázolt tematika felvillantja azokat a prob
lémákat, amelyekkel a Psalteriumot alkotó öt kisebb gyűjtemény közül az első há
rom (Ps 3-89) foglalkozik részletesen. Az első három „könyv” a fogság és a 
szétszórattatás tapasztalatát kívánja feldolgozni. Remény a reménytelenséggel 
perlekedik főleg a gyűjtemények elején. YHWH ismeri az igazak útját (1,6), szán
dékait megvalósítja a nemzetek minden terve ellenére (Ps 2). Lehet reménykedni 
Istenben és újra dicsérni őt (Ps 42-43), még akkor is, ha úgy tűnik, megfeledke

129 A  Zsoltárok könyvének szerkezetéről lásd: SIMON, T .L ., „A  Zsoltárok könyvének architek
túrája”, in A  Cryucyor Gergely Bencés Gimnázium 'Évkönyve, Győr 1996, 95-115; az 1. és a 2. zsoltár sze
repéről UŐ., „«Törvényed: énekszó fülemnek))”, in A  Cspcypr Gergely Bencés Gimnázium Évkönyve, 
Győr 1998,30-77.

130 McCann , J.C. Jr., „Books I-III and the Editorial Purpose o f the Hebrew Psalter” , in The 
Shape and the Shaping of the Psa/ter, (JSOTSup 159, szerk. Idem ), Shefficld: Academic Press 1993, 
103sk. WlLSON, G.H., „Shaping the Psalter: A Consideration of Editorial Linkage in the Books of 
Psalms”, in uo., 81. ezt kiterjeszti a Zsoltárok könyvének egészére. Véleménye szerint a könyvvé 
rendezett anyagot először a „királyi szövetség keretébe” (Royal Covenant Framé) foglalták (2. 72. 89. 
144. zsoltár) majd a „bölcsességi kerettel” (Final Wisdom Framé) adták meg a Psalterium végső, ka
nonikus formáját (1. illetve 145. zsoltár).

131 T ournay, Voir, 13 szerint a prófétai-messiási összetevő az, ami uralja a Psalterium egészét.
112 Vö. WÉNIN, 165.
133 Ez utóbbi fordítást választja WALTKE, B.K. -  O ’CONNOR, M., An Introductton to Biblical 

Plebrem Syntax, Winona Laké, Eisenbrauns 1990, 681: „To be envied is the person who does nőt 
walk in the cvildoers’ councel”.

134 McCann, 105.
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zett népéről és elvetette választottak (Ps 44). YHWH örökre az imádkozó osz
tályrésze marad (Ps 73), még akkor is, ha Jeruzsálem és a Templom elpusztult (Ps 
74). Sőt, az egész Zsoltároskönyv értelmezéséhez is hozzájárul ez a kettős nyi
tány. Egyfelől a messiási olvasatot mind a százötven költeményből álló gyűjte
ményre kiterjeszti, ugyanakkor az első és a második zsoltár egymás mellé helyezé
se a messiási olvasatot demokratizálja. A „király”, a „felkent” párhuzamban áll a 
tórán elmélkedő emberrel (tÖ’Xn — 1,1). Együtt van itt a mózesi múlt és az 
olyannyira remélt messiási jövő,135 a tóra és a Sionból eljövendő felkent király. A 
király ugyanakkor szimbolikus alak is, aki az egész Izraelt is megjeleníti. így a 
mindenkori imádkozó számára is új távlatokat nyit a Zsoltároskönyv kapujának 
feltáruló két szárnya. Arról biztosítja, hogy legszemélyesebb vagy leginkább ma
gára maradtan elmondott fohászainak is vannak közösséget érintő dimenziói, 
hatásai136. A Psalterium előszava tehát az ún. „ikerzsoltárok”-hoz 
{Zmllingspsalmen) hasonló módon működik:137 különböző szempontból közelíti 
meg ugyanazt a problémát. A „felkent” végső és végérvényes győzelmét felvil
lantó látomás (Ps 2) a /óra-pietásnak is eszkatológikus távlatot ad.

C3SÚ

Torah and Messiah.
Psalm  19 and the Perspectives of the Canonícal Interpretation of Psalms

László T. Simon OSB

Strangely enough, the crucial word o f the title happens to be the conjunction “and”. As a mattcr of 
fact, talking about “messiah” in connection with Ps 19 sounds defmitely surprising. Nevertheless, 
the present study aims at justifying the use o f this conjunction focusing mainly on the interpreta
tion given by M. Arneth (“Tora oder Messiah” in ZÁR  6 [2000] 82-112). After providing a transla- 
tion o f the Psalm a synchronic study follows presenting somé of the most recent analyses (Girard, 
Auffret, Arneth). Then the main part o f the article is dcdicated to the discussion of the second half 
o f Arneth’s analysis where he daims that Ps 19 was inscrted intő the Psalter in order to corrcct the 
royal ideology communicated through the neighbouring royal psalms, yet, Arneth is o f the view 
that Ps 19 was pút in its present piacé to substitute fór the poem— originally the fourth royal psalm 
at the centre of the section Pss 15-21— which now can be found in 2 Sam 23,1-7.

Arneth’s argumentation, I would think, is biased at two points. First, he seems to have over- 
looked the fact that in and through 2 Sam 23,1-7 the royal ideology, detectable elsewhere in the 
Books of Sámuel or in the DtrI I in generál, is profoundly transformed, and as a result what wc 
have in this poem is an intricate image where prophctic and royal traits merge with ccrtain clc- 
ments o f the wisdom literature; and second, Arneth fails to realisc that in the rcdactional history of 
the Psalter Torah-picty and messianic cxpectations went hand in hand as is conspicuously reflccted

135 TOURNAY, Voir, 12.
136 WÉNIN, 166.
137 Mays, „The Placc”, 10. Ezek közé tartoznak többek között: 9-10; 105-106; 111-112. Mays 

hangsúlyozza, hogy mindegyik kapcsolatban van az ún. „tóra-zsoltárokkal”. HOSSFELD -  ZENGER, 
Die Fsaimén, 129sk abban, hogy a Ps 19 a teremtés rendjét és a Iorát egymáshoz kapcsolja, rokon
ságot vél felfedezni a zsoltár és a késői bölcsességirodalom alkotásai között (Jób 28,20-28; Bölcs 
8,12-31), és a Ps 19-ban a Sirák 24 előfutárát látja.



TÓRA ÉS MESSIÁS 89

in the overture o f the Book, namely in the programmatic Psalms 1 and 2. Consequenüy, Arneth’s 
polar opposition between Torah and “messiah” is shown to be unsustainable.




