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Marjovszky Tibor 

Salamon és a hangya 

 
19. század második felében jelentek meg azok a midrás antológiák, amelyek 
az ún. „kis midrásokat” gyűjtötték össze. A hangya történetét A. Jellinek 
tette közzé.1 Később a szöveg rövid tartalmi kivonatát közli L. Ginsberg.2 

2010-ben látott napvilágot az a fordítás, amely a Valmadonna Trust Library3 tulaj-
donában lévő, az utóbbi években a Brill Kiadó által publikált kéziratot veszi alapul.4 
Az alábbi fordítás is ez alapján készült, a Jellinek-féle szöveg figyelembevételével. 
Ellentétben az utoljára említett fordítással, nem arra törekedtem, hogy a mai olvasó 
számára, a mai gondolkodásnak és nyelvi megfogalmazásoknak megfelelő fordítást 
adjak, mert ehhez a héber idiómák sajátosságait figyelmen kívül kellett volna hagy-
nom. Amennyire lehetett, megpróbáltam megőrizni a hébernek a magyartól eltérő 
jellegét, de ez néhány helyen nem volt megvalósítható, ezt az adott helyeken jegy-
zetben jelzem.  

A történet a Koránban is szerepel: „Összegyülekeztek Salamonnak5 az ő csapatai: 
dzsinnekből, emberekből és madarakból, és sorbaállíttattak. Amikor végül elérkeztek 
a hangyák völgyébe, egy hangya azt mondta: »Ti hangyák! Menjetek be bolyaitokba, 
nehogy Salamon és csapatai széttapossanak benneteket, anélkül, hogy észrevennék!«  

Mosolyra fakadva [Salamon] elnevette magát szava [hallatán] és azt mondta: 
»Uram! Sarkallj arra engem, hogy megköszönjem a kegyet, amelyet irántam és szü-
leim iránt tanúsítottál és hogy jóravalóan cselekedjek, ami tetszésedre van! És adj 
nekem bebocsátást a te kegyelmed révén igaz szolgáid közé!«”6  

 
A hangya története 
Egy történet Salamon idejéből – béke vele!7 – amikor a Szent – áldott Ő!8 – királlyá 
tette és uralkodóvá a vad és háziállatok, az emberek s a madarak felett, mindenen, 

                                                 
1 A. Jellinek, arsnv ,hc 1-6. füzet (1853–77, 19382) Német nyelvű bevezetésekkel, később két kötet-

ben. Az ötödik füzet (1872) 22-26. lapján található. Jelentősebb antológiák még: S. A. Wertheimer, 
,uarsn h,c 1-4. (1893–97); 1-2. (1950–532), Uő.: oharsn rmut 1-2. (1913–14) L. Grünhut, 
ohyufkv rpx 1-6. (1898–1903); J. D. Eisenstein, oharsn rmut 1-2. (1915)  

2 L. Ginsberg, The Legends of the Jews, IV. 165., Solomon, Lessons in the Humility címmel.  
3 Londoni magánkönyvtár, tizenháromezer ritka nyomtatott illetve kéziratos héber művet tartalmaz.  
4 Dr. Marie-José Wijntjes, Het verhaal van de mier, Vreiniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws, derde 

aflevering, voorjaar 2010.  
5 Salamon alakjához a Koránban lásd még: 34:12-4, 38:30-40. A Koránban a név Śulaymân formában 

fordul elő, amellyel az arabok szír Śelêmôn alakban ismerkedtek meg, s azonosították az általuk is-
mert névformával. Salamon alakjához a Koránban lásd: Simon Róbert, A Korán világa, Prométhe-
usz könyvek 17., Helikon Kiadó, Budapest 1987, 279. 

6 Korán, 27. szúra, [A hangyák] 17-19. Simon Róbert, Korán, Prométheusz könyvek 17., Helikon 
Kiadó, Budapest 1987, 270. 

7 v gnv = oukav kg Qknv 
8 v cev = utv Qurc ausev 
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amit a Szent – áldott Ő! – teremtett. [Az Örökkévaló] egy nagy szőnyeget adott neki, 
hogy [Salamon] ráülhessen arra. Ezt zöld selyemből és aranyszálból szőtték, minden-
féle szép ábrákkal. [A szőnyeg] hatvan mérföld hosszú és hatvan9 mérföld széles volt. 

Salamonnak négy hadvezére volt: egy az emberek fiai közül, akinek Ászáf ben 
Berekjá volt a neve, a második a démonok10 közül, akit Ramiratnak hívtak, a har-
madik az állatok közül egy oroszlán, a negyedik a madarak közül egy keselyű.  

[A király] nem utazott [járművel], hanem a szél [segítségével11, s így]12 Damasz-
kuszban reggelizett, Perzsiában ebédelt, Nyugaton és Keleten13. Egy napon, Sala-
mon felfuvalkodott és így szólt: »Az egész világon senki sincs olyan, mint én! A 
Szent – áldott Ő! – bölcsességet, ismeretet, belátást és elképesztő intelligenciát 
adott nekem és minden teremtménye fölé helyezett.« Ebben a pillanatban a szél he-
vesen kavarogni kezdett [ide-oda, úgy, hogy] negyvenezer ember leesett a szőnyeg-
ről. Amikor Salamon ezt látta, felkiáltott és ezt mondta a szélnek: »Csillapodj!« A szél 
megfordult, s ezt mondta: »Akkor csillapodom, ha [visszatérsz] Istenedhez, s nem 
fuvalkodsz fel ennyire!« Salamon, amikor a szél szavait hallotta, elszégyellte magát. 

Még egy napig lebegett [a király a szőnyegen a föld felett]. Egy völgy fölé érke-
zett, ahol hangyák éltek. Hallotta, ahogy egy fekete hangya ezt mondja a többiek-
nek: »Menjetek gyorsan házaitokba, nehogy Salamon király seregei eltiporjanak 
benneteket!« Amikor Salamon ezt meghallotta, megdühödött, és [ezt] parancsolta a 
szélnek: »Ereszkedj le a földre! [A szőnyeg a királlyal] leszállt. [A király] ezután el-
küldetett a hangyákért, s így szólt [hozzájuk]: »Ki mondta azt közületek, hogy a 
hangyák gyorsan menjenek be házaikba?14 « Ekkor az egyik hangya így szólt: »Én 
mondtam nekik.« »Miért tetted ezt?« - kérdezte Salamon. »Attól féltem, hogy [a 
hangyák] kijönnek, hogy megszemléljék táborodat, s felhagynak a Szent – áldott Ő! 
– magasztalásával, aki ezért megharagszik ránk és elpusztít bennünket.« [Salamon 
ezt] mondta neki:15 »Miért te vagy az egyetlen közülük, aki ezt mondta?« »[Azért, 
mert] a királynőjük vagyok. Salamon megkérdezte: »Mi a neved?« [A hangya ezt fe-
lelte:] »Mahsémá16.» 

Salamon így szólt: »Felteszek neked egy kérdést! « »[Jó], de nem szokás, hogy a 
kérdező trónon üljön, s a kérdezett a földön. Emelj fel a kezedbe és felelek neked!« 
Salamon kezébe vette, [s felemelte] szemmagasságig.  

»Kérdezz hát!« – szólt a hangya. »Létezik-e a világon, nálam nagyobb és hatal-
masabb?« »Igen!« – felelte a hangya. »Kicsoda?« »Én!« – szólt a hangya. »Hogyan le-
hetsz nagyobb és hatalmasabb nálam?« – kérdezte Salamon. »Ha nem így lenne, 
akkor a Szent – áldott Ő! – nem küldött volna téged hozzám, hogy a tenyeredbe 
végy!« Ahogy ezt Salamon meghallotta, megharagudott a hangyára, a földre hajítot-
ta és ezt mondta: »[Te] hangya! Tudod te [egyáltalán] ki vagyok én? Salamon va-
gyok, Dávid király – béke legyen vele! – fia.« A hangya így felelt: »[Ha így van], ak-

                                                 
9 x = a számokat nem számnévvel, hanem a héber betűk számértékével jelöli. 
10 ohsa, a Koránban: „dzsinnek” 
11 V.ö.: Korán, 21:81, 34,12, 38:36. 
12 k r = rnIk v®mIr – „ahogy mondani szokás” 
13 V.ö.: Korán 34:12, 38:36. 
14 wufu = Vhkfu – jelentése: „s a többi”. A hangya előző felszólításának második felére utal. 
15 k t = Ik rntqVk rnt 
16 v najn = vnJjn nem azonosítható személynév 
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kor tudnod kell azt, hogy [Dávid] magjának egy cseppjéből származol, [s ezért] nem 
lehetsz felfuvalkodott!« Ekkor Salamon mélyen meghajolt, és elszégyellte magát.  

Ezután így szólt [a király] a szélhez: »Emeld fel a szőnyeget, indulunk!« A szél 
így cselekedett. A hangya [búcsúzóul még] ezt mondta: »Eredj, de el ne feledkezzél 
a Névről – áldassék17! –, s ne légy felfuvalkodott!« A szél elindult és felszállt [a sző-
nyeggel], s [a szőnyeg] tíz nap és tíz éjjel lebegett ég és föld között.  

Ezek közül egy napon Salamon meglátott odalent egy nagy, magas, színarany-
ból épített épületet18. Így szólt hadvezéreihez: »Sohasem láttam még ilyen épít-
ményt!« Megparancsolta a szélnek: »Ereszkedj lefelé!« [A szőnyeg] leszállt.  

Salamon és hadvezére, Aszaf ben Berekjá körbejárták az épületet. Pompás illat 
lengte körül, olyan [volt az illat], mint az Éden kertjéé. A bejáratot azonban nem ta-
lálták19, s igen csodálkoztak rajta: »Hogyan mehetnénk be?« – kérdezték. 

Éppen ezen gondolkoztak, amikor a démonok hadvezére a királyhoz lépett, s 
így szólt: »Uram! Miért vagy gondterhelt?« »Emiatt az épület miatt, amelynek nincs 
bejárata, s [így] nem tudom, hogy mihez kezdjek!« »Uram királyom! Megparancso-
lom a démonoknak, hogy hágjanak fel az épület tetejére, netán találnak ott valamit, 
egy embert, madarat, [vagy] más [egyéb] teremtményt.« Azonnal kiáltott [is] a dé-
monokért: »Siessetek, hágjatok fel a tetőre, s nézzétek meg, találtok-e ott valamit?« [A 
démonok] felhágtak, majd [ismét] alászálltak és ezt mondták: »Urunk! Nem láttunk 
[semmiféle] embert, de [láttunk] egy nagy madarat a fiókáin ülve, keselyű a neve.« 

Ekkor Salamon hívatta a madarak vezérét és ezt mondta neki20: »Menj és hozd 
el nekem a keselyűt!« A madár elment, s a keselyűt odavitte Salamon elé. A keselyű 
csőrét kitárva dicsérte és magasztalta a királyok Királyát21, a Szentet – áldott Ő! – és 
[illendően] üdvözölte Salamont. Salamon megkérdezte: »Mi a neved?« Az így felelt: 
»Elanad!« »Mennyi idős vagy?« »Hétszáz éves.« »Láttál-e valaha bejáratot ezen az 
épületen, tudsz-e [ilyesmiről], vagy valaha hallottál-e róla?« [A keselyű] így felelt: 
»Életedre és fejed életére [esküszöm, hogy] semmit sem tudok, de van egy bátyám, 
aki kétszáz évvel idősebb mint én, mindent tud és mindent ismer. [Ő az épület] 
második szintjén lakik.« Salamon [ezt] parancsolta a vezérnek: »Ezt a keselyűt vi-
gyétek [vissza] a helyére, a bátyját [pedig] hozzátok ide!« A [vezér] így tett, és eltűnt 
a szemük elől.  

Egy óra múlva visszatért Salamonhoz egy keselyűvel, amely sokkal [idősebb 
volt], mint az első. [A madár] énekben tört ki, magasztalta Teremtőjét és [illendően] 
üdvözölte Salamont, [s annak] kezei közé állt. Salamon megkérdezte: »Mi a neved?« 
Az így felelt: »El-Aúf22.« »Mennyi idős vagy?« »Kilencszáz éves.« »Tudsz-e, vagy 
hallottál-e arról, hogy ezen az épületen bejárat lenne?« [A keselyű] így felelt: »Éle-
tedre és fejed életére [esküszöm, hogy] semmit sem tudok, de van egy bátyám, aki 
négyszáz évvel idősebb mint én, mindent tud és mindent ismer. [Ő az épület] har-
madik szintjén lakik.« Salamon [ezt] parancsolta a madarak vezérének: »Ezt a kese-

                                                 
17 , hav = QrC§,h oA³v 
18 ihkery = ihkery: triclinium, helység, három oldalán padokkal 
19 ihthmun (tmh)  Jellinek szerint: ihtmun (tmn) 
20 A Koránban a király – apjához hasonlóan – érti az állatok nyelvét. 27:16-18. 
21 v nn = ohfk§N³v hF±kn Q¤k¤n 
22 ;ugt kt = ;Ugt kt – nem azonosítható személynév. 



Marjovszky Tibor 

30 Sárospataki Füzetek 2011/1 

lyűt vigyétek [vissza] a helyére, a bátyját [pedig] hozzátok ide!« A [vezér] így tett és 
eltűnt a szemük elől. 

Egy óra múlva megjött egy hatalmas keselyű[vel], amely [olyan] öreg volt, 
[hogy] nem volt képes repülni. [A vezér] szárnyaival [átkarolta], és odavitte Sala-
monhoz. [A madár] énekben és zsoltárokban tört ki, magasztalta Teremtőjét és [il-
lendően] üdvözölte Salamont. Salamon megkérdezte: »Mi a neved?« Az így felelt: 
»El-Taamar.« »Mennyi idős vagy? »Ezerháromszáz éves.« »Tudsz-e, vagy hallottál-e 
arról, hogy ezen az épületen bejárat lenne?« [A keselyű] így felelt: »Életedre [eskü-
szöm, hogy] semmit sem tudok, de atyám mesélte, hogy létezik egy bejárat a nyuga-
ti oldalon, amelyet az évek során belepett a por. Ha kívánod, parancsold meg a 
szélnek, hogy fújja el23 a port az épület körül, hogy a bejárat előtűnjön.« Salamon 
parancsolt a szélnek, az fújni kezdett, elfújta a port az épület körül, s előtűnt a bejá-
rat. A bejárat hatalmas volt, vasból készült, s az idők során megégett, és kopottá vált.  

Láttak egy bereteszelt ajtót [amelyen ez a] felirat állt: Tudjátok meg embernek 
fiai, hogy jól és örömmel éltünk ebben az épületben sok éven át, de éhínség tá-
madt, s ekkor a gabona helyett megőröltük gyöngyeinket, de ez nem segített raj-
tunk. Az épületet [hátra]hagytuk a keselyűknek, s leköltöztünk a földre. Ezt mond-
tuk nekik: »Bárki kérdez az épület felől, annak mondjátok ezt: Készen találtuk.« 

Az ajtóra ez is fel volt írva: »Egy ember sem léphet be ebbe az épületbe, ha 
csak nem király vagy próféta. Aki be akar lépni, annak ásnia kell egy lyukat az ajtó 
jobb oldalánál. Talál egy ajtót és egy üveg ládikát, amelyet össze kell törnie, abban 
lesznek a kulcsok. Ezekkel ki kell nyitnia [az épület] kapuját, s talál egy arany ajtót. 
Nyissa ki [az ajtót], s [ekkor] egy pompás [másik] helységbe [jut]. Rubint, topázt, 
smaragdot, s gyöngyöket lát ott, s még egy falmélyedésben más drágaköveket [is]. 
Talál különböző szobákat, belső udvarokat, [egyen-egyenként] kővel, ezüsttel, 
arannyal borítva. Nézzen le a földre, ahol egy skorpió [tábla]képét látja.  Ha ezt az 
ezüst skorpiót [ábrázoló képet] felhajtja, egy földalatti [bezárt] helységet lát. Ki kell 
nyitnia azt, s rengeteg fajta drágakövet és aranyat, ezüstöt talál. [Lesz egy] berete-
szelt harmadik ajtó [is, amelyre] ez van felírva: Az épület tulajdonosa egykor tisztelt 
és hatalmas volt. Az oroszlánok és medvék félték uralmát és dicsőségét. Itt lakott 
boldogságban és bőségben. Trónján ülve uralkodott. Eljött halálának ideje, de nem 
volt rá még kész. Meghalt, s a korona lehullott fejéről. Lépj be az épületbe, és cso-
dálatosat látsz!« 

[Salamon] kinyitotta az ajtót, s belépett, meglátott egy harmadik ajtót, amelyre 
fel volt írva, hogy a lakók itt nagy gazdagságban éltek, a gazdagság megmaradt, de 
ők meghaltak és eltávoztak, az idők nyomorúságai átvonultak rajtuk, míg sírba 
szálltak, s nem volt többé nyomuk a földön. 

 [Salamon] kinyitotta az ajtót, rubinból, topázból, smaragdból [épített] fülkébe 
jutott, ahol ez volt felírva: »Bármennyire is ellenálltam, bármennyit olvastam, ettem 
és ittam is, szép ruhákat hordtam, félelmetes voltam, mégis sokat rettegtem!« 

[Salamon] tovább ment, s rátalált egy topázból és smaragdból [épült] szép szo-
bára, amelynek három ajtaja volt. Az első ajtóra ez volt felírva: »Embernek fia! Az 
idő ne riasszon téged, leszállsz majd, eltávozol mostani helyedről, és a föld alatt 
laksz.« A második ajtón ez állt: »Ne siess, csak módjával, mert ezt a világot felváltja 

                                                 
23 Jellinek: rpgv UvXf 
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egy másik.« A harmadikon pedig ez állt: »Vigyél tartalékot az útra, készíts ételt, amíg 
nappal van, mert nem maradsz [mindig] a földön,24 és halálod napját nem ismered.« 

[Salamon] kinyitotta az ajtót, belépett, és egy ülő szobrot látott. Ahogy nézte, 
úgy tűnt, mintha [a szobor] élne. Odament a szoborhoz egészen közel. A szobor 
felriadt, és nagy hangon kiáltozni kezdett: »Gyertek, pokolfajzatok gyermekei, néz-
zétek, eljött Salamon, hogy kiirtson benneteket!« [A szobor] orrlyukaiból tűz és füst 
jött ki. Ekkor [a pokolfajzatok] hangosan és keserűen kiáltoztak, és szörnyű zajt 
csaptak. Salamon felemelte a hangját, és így szólt: »Ijesztgettek engem? Nem tudjá-
tok-e, hogy én Salamon vagyok, a király, aki uralkodik minden teremtményen, ame-
lyet a Szent – áldott Ő! – teremtett?« Ha úgy tetszik nekem, megfenyítelek benne-
teket mindenféle fájdalmas [büntetéssel]. Ellenálltok-e még nekem? [Ekkor] Salamon 
kiejtette a kimondhatatlan Nevet. Ebben a pillanatban mind elhallgattak, s egyik sem 
volt képes egy szót sem kiejteni. A szobrok mind ledőltek, a pokolfajzatok25 elmene-
kültek, és a Nagy Tengerbe vetették magukat, hogy Salamon kezébe ne jussanak. 

 Salamon a szoborhoz ment, kivett egy ezüst táblát és láncot [annak] torkából, 
[a táblára] minden apró részlet fel volt jegyezve az épület[ről]. [De a király] nem 
tudta elolvasni, ezért [nagyon] búslakodott.  

Így szólt hadvezéreihez: »Hát nem ismeritek [ezt az írást]? Annyit fáradoztam, 
hogy eljussak ehhez a szoborhoz, megvan a tábla, s nem tudom, mi van felírva rá!« 
Elgondolkozott, s azt kérdezte [magában]: »Mit tegyek?« Felpillantott [és látott] egy 
ifjút jönni a puszta felől. [Az ifjú] Salamonhoz lépett, leborult előtte és ezt mondta: 
»Mi történt Salamon király, hogy búslakodsz?« [A király így felelt: »Emiatt a tábla 
miatt búslakodom, mert nem tudom, mit írtak rá fel.« Az  ifjú így szólt [a király-
hoz]: »Add ide és felolvasom Neked!« Amikor [még] otthon éltem, a Név – áldott 
legyen! – meglátta, hogy búslakodsz, s elküldött engem, hogy az írást felolvassam.«  

Salamon átadta neki a táblát. [Az ifjú a táblára] nézett, nézte és a rémülettől egy 
órán át néma maradt, [ezután] sírni kezdett, s ezt mondta Salamonnak: »Ami ide 
van írva az görögül [van], és ez áll rajta: Ezt mondom én, Sadan ben Aad: Uralkod-
tam ezerszer ezer városon, lovagoltam ezerszer ezer paripán, ezerszer ezer király 
volt az alattvalóm, megöltem ezerszer ezer hőst, de abban az órában, amikor a halál 
angyala eljött hozzám, tehetetlen voltam vele szemben. [Még] ez is fel van írva: 
Mindaz, aki olvassa ami itt áll, ne fáradozzon túlságosan ebben a világban, mert 
minden embernek meg kell halnia, s nem visz odaátra semmit, csak a jó [híré]t.« Sa-
lamon is [csak] ezért jött a világra. 

Minden igaz emlékezete legyen áldássá, ámen, legyen úgy!26 Így végződik a han-
gya és Salamon király – béke vele! – története.  
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Abstract 

 

Solomon and the ant 

 

The Story of the Ant belongs to the so-called small Midrashim. Its parallel can be 
found in the Quran. Its content is connected to wisdom literature, to eschatology 
and to other stories of the Islamic world.  This text is the first Hungarian transla-
tion, made on the basis of the manuscript written in Baghdad and published in the 
Netherlands in 2009. 

 
  

 
 
   

 


