
Jób Könyve. 

A hagyományos eredeti szövegből fordí tot ta: Jónás János. 

Volt egy férfi Úz földjén, neve Jób (Ijjób); e férfi jámbor I. 1. 
volt és becsületes, istenfélő, a rosszat kerülő. És született 2. 
neki hét fia és három leánya. Vagyona állott hétezer apró- 3. 
marhából, háromezer tevéből, ötszáz iga ökörből és ötszáz 
szamárból, amihez még nagyszámú cselédség járult , úgy 
hogy e férfi előkelőbb volt az összes keletieknél. Fiai 4. 
el-elmentek és lakomát ültek mindegyiküknél a maga nap-
j án ; ilyenkor elhivatták három nőtestvérüket is, hogy 
velük egyenek és igyanak. Amikor pedig a lakoma napjai le- 5. 
j á r ták a sort, Jób izent értük és beszentelte őket, mire másnap 
reggel felkelt és áldozatokat hozott minnyájuk száma szerint; 
mert Jób így gondolkodott : Talán vétkeztek fiaim és káro-
molták az Istent szivükben. így szokott Jób tenni mindenkor. 

Történt egy napon, hogy az Isten fiai eljöttek Jáhveh 6. 
elé állandók, és köztük a Sátán is eljött. És Jáhveh így szólt 7. 
a Sátánhoz: „Honnan jössz?" És a Sátán felelt Jáhvéhnak 
mondván: „A földön való kószálásból s a r a j t a való járkálás-
ból." Erre Jáhveh mondá a Sá tánnak : „Forditottál-e figyelmet 8. 
Jób szolgámra? mer t nincs hozzáfogható a földön, oly jámbor, 
becsületes, istenfélő s a rosszat kerülő férfiú." Érre a Sátán 9. 
Jáhvéhnak válaszolva mondá: „Talán ingyen féli Jób az Is tent? 
Nem vontál-e te védelmet körüle, háza ós mindene körü l? 10. 
Kezei munká já t megáldottad ós vagyona ter jed az országban. 
Ámde nyújtsd csak ki kezed és érintsd meg mindenét, amije H· 
van, ha nem fog-e arcodba káromolni." És Jáhveh mondá a 12· 
Sátánhoz: „íme, mindene kezedben van, csak őt magát ne 
érintsd." És a Sátán távozék Jáhveh színe elől. 

Történt egy napon, hogy fiai ós leányai et tek és bort 13· 
i t tak elsőszülött bátyjuk házában. És hírmondó jö t t Jóbhoz 14. 
mondván: „Az ökrök ép szántásban voltak, a szamarak mel-
le t tük legeltek. Egyszerre egy csapat a Séba törzsből r a j t uk J5. 
ü tö t t és elvette őket, a szolgákat pedig kardéllel levágták; 
csak én menekültem meg egymagam, hogy neked hírt hozzak." 

Th»ol. Szaklap. ΙΠ. irt. g 
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16. Ez még beszélt, mikor már másik jö t t és mondá: „Isten tüze 
hullott az égből és meggyújtván az aprómarhát s a szolgákat, 
felemésztette ő k e t ; csak én menekültem meg egymagam, 

17. hogy neked hírt hozzak." Ez még beszélt, és im egy másik 
jöt t , mondván : „A kaszdok három csapatra oszoltak, a tevékre 
csaptak és elvették őket, a szolgákat pedig kardéllel levág-
t á k ; csak én menekültem meg egymagam, hogy neked hírt 

18. hozzak." Ez még beszélt, már egy másik jö t t és mondá: 
19. „Fiaid és leányaid épen ettek ós bort i t tak elsőszülött bátyjuk 

házában, és ime, nagy szél jö t t a sivatag felől és megragadta 
a ház négy szögletét, hogy a cselédekre omlott és ők meg-
ha l tak ; csak én menekültem meg egymagam, hogy neked 

20. hír t hozzak." És Jób felkelt, elszakította ingét és megnyírta 
21. fejét, földre omlott és leborult. És mondá: „Meztelenül jöt tem 

anyám méhéből és meztelenül térek oda vissza; Jáhveh 
22. adta, Jahve elvet te; legyen áldott Jáhveh neve!" De Jób 

nem vétkezett és nem tulajdoní tot t helytelent az Istennek. 
II. 1. Történt egy napon, hogy az Isten fiai el jöttek Jáhveh 

elé állandók, és köztük a Sátán is eljött Jáhveh elé állni. 
2. És Jáhveh így szólt a Sátánhoz: „Honnan j ö s s z ? " Erre a 

Sátán Jáhvéhnak válaszolva mondá: „A földön való kószá-
3. lásból s a ra j ta való járkálásból." És mondá Jáhveh a Sátán-

n a k : „Forditottál-e figyelmet Jób szolgámra? mer t nincs 
hozzáfogható a földön, oly jámbor, becsületes, istenfélő s a 
rosszat kerülő férfiú; és ő még mindig ragaszkodik jámbor-
ságához, és te ok nélkül ingereltél ellene, hogy megrontsam." 

4. És a Sátán Jáhvéhnak válaszolva mondá: „Bőrt bőrért, ós 
5. mindenét, amije van, odaadja az ember élteért. Ámde nyújtsd 

csak ki kezed és érintsd csontját ós húsát, ha nem fog-e 
6. arcodba káromolni.1 ' És mondá Jáhveh a Sátánhoz: „lm, ő 
7. kezedben van, csak életére vigyázz!" És a Sátán elméne 

Jáhveh színe elől és gonosz rüh t küldött Jóbra a talpától 
koponyájáig. 

8 Ez pedig vet t egy cserepet, hogy vele vakarózzék, mi-
9. alat t maga hamu között ült. Felesége pedig így szólt hozzá: 

,,Még mindig ragaszkodol jámborságodhoz? Káromold az 
10. Istent és halj meg!" Erre ő így szólt hozzá: „Mint a gyalá-

zatosak egyike beszél, úgy beszélsz te ! csak a jó t fogadjuk-ó 
el az Istentől, a rosszat pedig n e ? " És Jób mindemellett nem 
vétkezet t ajkával. 

11. Jób három bará t ja meghallotta mind e bajt , amely őt 
é r te ; és eljövének kiki lakóhelyéről: a témáni Elífaz, a 
súkhi Bildad s a naámai Zófar, és egymáshoz csatlakoztak, 
hogy eljöjjenek neki részvétüket tanúsítani és őt vigasztalni. 

12. És fel tekintet tek a távolból és nem ismerték őt meg, mire 
hangosan sírni kezdtek, e lszakgat ták kiki ingét és az ég felé 
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homokot szórtak fejükre. Azután leültek hozzá a földre hét 13. 
nap és hét éjjel, és senki sem szólott hozzá, mert látták, 
hogy igen nagy a fájdalma. 

Ezután Jób felnyitotta száját és megátkozta napját. Es ΙΠ. 1. 
Jób megszólalt és mondá: 2. 

Jób. 
3. Vesszen a nap, amelyen születtem, 

S az éj, mely mondá: fiú fogamzott! 
4. Sötét legyen az a nap, 

Felülről Isten ne keresse, 
Fény reá ne sugározzák. 

5. Undokítsa sötétség és borús árnyék, 
Nyugodjék felleg fölötte, 
Tegye félelmessé a nap sötété. 

6. Borítsa homály amaz éjtszakát, 
Az év napjai közt ne örvendhessen, 
Ne jusson a havak számába. 

7. Igen, meddő legyen amaz éj, 
Ne jöjjön belé örvendezés. 

8. Foglalják átkukba, kik átkozzák a napot, 
Akik képesek izgatni a Livjatánt. 

9. Sötétüljenek el szürkülete csillagi, 
Reméljen világot, de hasztalanul, 
És ne lássa meg a hajnal pilláit. 

10. Mert nem zárta el az anyaméh kapuit, 
Hogy a ba j előlem re j tve lett volna. * * 

H· Mért nem haltam meg én az anyaméhnél? 
Nem multam ki a hasból jővén? 

12. Miért fogadtak engem té rdek? 
Miért emlők, hogy szopjam? 

13. Most ott feküdném — pihenhetnék, 
Aludnám — ós nyugtom volna. 

14. Együtt királyokkal s a föld tanácsosaival, 
Kik romemléket építnek maguknak. 

15. Vagy aranyban gazdag fejdelmekkel, 
Kik megtölték házaikat ezüsttel. 

16. Vagy mint rej tet t idétlen ne lettem volna, 
Mint világot nem látot t kisdedek. 

17. Megszűnik ott a gonoszok dühe, 
Megpihen ot t a kimerült . 

18· A foglyok együtt megnyugszanak, 
Nem hal l ják a haj tó szavát. 

19· Kicsiny és nagy — ott mind együtt van, 
S a szolga szabad gazdájától. 

* * 

6* 
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III. 20. Világot mért ad a hajlódénak, 
A keserű szívűnek életet? 

21. Akik remélik a halált, de hasztalanul, 
Inkább ásnák rej tet t kincsnél, 

22. Akik újjongásig örülnének, 
Örvendnének, sírt találva. 

23. A férfinak, akinek rejtett ú t ja , 
Körüle Isten határt vont. 

24. Mert kenyerem helyét sóhaj pótolja, 
És vízként omlik jajkiáltásom, 

25. Mert amitől félve féltem, im elért! 
Amitől úgy rettegtem, im megjö t t ! 

26. Nem voltam boldog, sem nyugodt, 
Nem voltam csendes — s im ennyi bú ! 

, Eli/az. 
IV. 2. Terhedre lesz-e, ha szót k í sé r tünk? 

Ámde a beszédet ki tar thatná vissza? 
3. Im, te egykor sokakat fedtél, 

A lankadó kezet megerősítéd. 
4. Szavad felemelte a megbotlottat, 

A görnyedő térdet megszilárdítád. 
6· Nos, hogy rád kerül, hát ellankadsz! 

Téged ér, ós zavarba jössz! 
6. Nem bizalmad-e istenfélelmed ? 

Reményed útad jámborsága? 
7· Gondold meg, ki veszett el ártat lanul? 

Hol semmisültek meg becsületesek? 
8. Amint láttam, hogy a csalárdságot szántók, 

A gonoszságot vetők azt a ra t ták is. 
9· Isten lehétől elpusztulnak, 

Haragja szelétől megsemmisülnek. 
10. Oroszlán ordítása, sakál hangja, 

S a gonosz macskák fogai kiveretnek. 
11. Az oroszlán elvész zsákmány nélkül, 

A párduc kölykei szétszóródnak. 
* * 

12. Hozzám pedig szó lopódzott, 
Fülem hallá susogását. 

13. Az éji látás képei között, 
Mikor álom borult az emberekre. 

14. Félelem fogott el és remegés, 
Megreszketteté csontaimat. 

Ιδ. Előttem szellem suhant el, 
Felborzongatá testem haját. 

16. Megáll előttem — külsejét nem ismerem, 
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IV. Szemem előtt egy képzemény — 
Susogást és hangot hallok: 

17· „Igazabb-é az ember Istennél ? 
Teremtőjénél t isztább a fér f iú? 

18. Hiszen szolgáiban sem bízik ő, 
Hibát talál az angyalokban! 

19· Hát még az agyagház lakói, 
Akiknek alapja porban vagyon, 
Akike t szétzúz a moly számára. 

20. Reggeltől estig szétveretnek, 
Örökre tűnnek észrevétlen. 

21. Nem szakad-e bennük äz összetar tó fonál? 
Meghalnak, de nem okulnak. 

* * 

V. l. Am kiálts, de ki felel ? 
Melyik szenthez fordulhatnál ? 

2. Sőt a botort meggyilkolja a bosszankodás, 
És megöli a balgát a tépelődés. 

3. Én láttam gyökeret vert botort, 
De átkoztam virányát csakhamar. 

4. Távol van fiuk a segítségtől, 
A kapuban let ipratnak ós nincsen mentő. 

5. Kinek termését éhező falja fel, 
Sőt tövisek közül is előhozza, 
És szomjazók nyeldesik vagyonukat . 

6. Mert nem a porból jön csalárdság, 
Nem a földből nő a baj. 

7. Hanem az ember az, ki bajra születott, 
Valamint a szikrák felrepülnek. 

* * 

8. Ámde én Istenhez fordulnék, 
A Mindenható elé terjeszteném ügyein 

9. Aki nagyokat tesz, felfoghatatlant, 
És csodákat számtalant. 

10. Ak i e ső t ad a fö ld színére, 
V i z e t küld a v irányokra. 

11. Hogy magasra állítsa az alacsonyt, 
Segítséget nyerjen a gyászoló. 

12. Felbont ja a ravaszok gondolatát, 
Hogy kezük a t e rve t végre nem hajt ja. 

13. Megfogja a bölcseket saját cselükben, 
Az eszesek tanácsa hamarkodott . 

14. Nappal sötétben botlanak meg, 
És délben mint éjjel tapogatóznak. 

15· És megmenti a kardtól, szájukból, 
Az erős kezéből a szűkölködőt. 
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l6..És van reménye a szegénynek, 
Míg a gonoszság száját csukja. 

* * 

17. Igen, boldog az, kit Isten fényit, 
A Mindenható okta tását meg ne vesd. 

18. Mert δ sebet üt, de béköti, 
Sért, de kezei gyógyítanak. 

19. Hat szükségben megment téged, 
S a hetedikben sem ér baj. 

20. Megvált a haláltól éhség idején, 
A háborúban kard élétől. 

21. Mikor a nyelv ostoroz, elrejtetel, 
Nem félsz a vésztől, mikor beáll. 

22. Pusztulásra, ínségre könnyen nevetsz, 
Nem ret teged a vadon lakóit. 

23. A mező köveivel kötésed van, 
Békések irántad a puszta vadjai. 

24. És tudod, hogy sátrad békében van, 
Megvizsgálod lakásod és nincs hiba. 

25. Tudod, hogy szaporák magzataid, 
És sar jadókod mint föld növénye. 

26. Késő korban jutsz a sírba, 
Mint a kévét behordják kellő időben. — 

27. Im, mi ezt kuta t tuk ki és így vagyon, 
Te pedig figyelj rá és jegyezd meg. 

Jób. 
2. Vajha mérve méretnék méltatlankodásom, 

És szenvedésem a serpenyőben felemeltetnek! 
3. Hisz már súlyosabb mint tenger fövenye, 

Azért szavam oly keseredet t . 
4. Mert rám ütöt tek a Mindenható nyilai, 

Ezek heve emészti szellemem, 
Isten ijedelmei környeznek engemet. 

5. Nyerít-e szamár, ha ré ten van ? 
Bőg-e az ökör abrak mel le t t? 

6. Ki eszik ízetlent só nélkül ? 
A tojásfehérjének mi íze van? 

7. Vonakodik lelkem hozzányúlni, 
Olyanok ezek mint ételem undora 

* * 
8. Vajha teljesülne könyörgésem, 

És megadná Isten reményemet! 
9. Hogy tetszenék Istennek szétzúzni engem, 

Megoldani kezét ós elmetszeni. 
10. Csak ez volna még vigasztalásom; 
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VI. Újjongnék fájdalmamban, hogy nem kiméi, 
Mert nem tagadtam meg én a Szent szavát . 

11. Mi az én erőin, hogy remélhetnék? 
Mi a végem, hogy türelmes legyek? 

12. Tán kövek ereje az én erőm ? 
Vagy testem ércből van talán ? 

13. Még ha nincs is számomra menekülés, 
És távol tőlem a segély? 

* * 

14. A szétt iprottnak barát ja keggyel tartozik, 
Még ha a Mindenható félelmét elhagyta volna is. 

15. Testvérim hűtlenek mint a patak, 
Mint csergedező erek tovamennek. 

16. Amelyek jéggel béborulnak, 
A hó beléjük rejtezik. 

17. Majd felhevülnek, összeasznak, 
Helyükről tűnnek a melegben. 

18. Letérnek ú t jukról a karavánok, 
Felmennek a pusztába és elvesznek. 

19. Széttekintettek Téma karavánjai , 
Séba társaságai reményt nyertek; 

20. De megszégyenültek bízásukban, 
Odajöttek — elpirultak. 

21. Nos így let tetek ti is semmivé, 
Látjátok a szörnyűt és megfélemletok. 

22. Mondtam tán, hogy adja tok , 
És értem vagyontokból vesztegessetek ? 

23. Hogy mentsetek ki ellenség kezéből, 
A hatalmaskodóktól vál tsatok meg? 

24. Tanítsatok és én hallgatok, 
Amiben hibáztam, adjá tok értésemre. 

25. Mily édesek szavai a méltányosságnak! 
De mit bizonyíthat szemrehányástok! 

26. Szavakat akar tok ostorozni? 
A kétségbeesett beszédének lehelletét? 

27. De hisz az árva fölött is sorsolnátok, 
Sáfárkodnátok barátotokon. 

28. És most ugyan csak tekintsetek rám, 
Csak nem hazudom arcotokba. 

29. Térjetek vissza, ne tö r tén jék jogtalan, 
Térjetek vissza, még mindig van igazam. 

30. Az ón nyelvemen volna jogtalan? 
A tévest ínyem ne i smerné? 

* # 

VII. 1. Nem robot-é az ember része földön, 
Mint bérszolgáé olyanok napjai. 
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VII. 2. Mint szolga eped árnyék után, 
Ju ta lmát várja mint napszámos. 

3· Úgy lettek örökömmé csalódás havai, 
Szenvedés éj tszakái osztályrészemmé. 

4. Ha lefekszem, mondom : Mikor kelek fel ? 
Hosszúra nyúlik az éjtszaka, 
Jól lakom izgalmakkal hajnalig. 

δ· Testem rüh borít ja és földkéreg. 
Bőröm kemény, majd ismét genyed. 

6 Csűrlőnél gyorsabbak napjaim, 
Tovamulnak remény nélkül. 

7· Gondold meg, lehelet csak életem, 
Szemem többé nem lát jót. 

8. Nem pillant meg az utánam néző, 
Felém tekintsz, és nem vagyok többé. * * 

9· Szétfoszlott a felleg, tovatűnt : 
így aki sirba lépett , vissza nem tér. 

10. Nem jön többé házába vissza, 
Nem ismeri meg őt lakóhelye. 

11· Én sem tartom há t vissza szám 1 
Beszélek szellemem szorongásában, 
Panaszkodom lelkem keserűségében. 

12. Tenger vagyok-e vagy szörnyeteg, 
Hogy fölöttem őr t állítasz? 

13. Ha mondom : Ágyam vigasztaljon. 
Segítsen tűrni nyugvóhelyem: 

14. Akkor álmokkal ijesztgetsz, 
Elszörnyítesz látásokkal. 

Ιδ. Hogy lelkem a megfúlást választaná, 
Halált inkább mint e csontaimat. 

16 Megúntam már — örökké úgy sem élek ; 
Hagyj fel velem, mert hiúk csak napjaim. 

17. Mi az ember, hogy naggyá teszed? 
Hogy feléje fordítod szívedet ? 

18. Utána nézesz reggelenként, 
Pil lanatonként megvizsgálod? 

19· Meddig még nem fordulsz el tő l em? 
Nem hagysz nyugton, míg nyálam nyelném ? 

20. Vétkez tem? — mit tettem n e k e d ? 
Emberek őre, mér t téssz engem célpontodul, 
Hogy önmagam terhére válok ? 

21. Bűnöm mért nem bocsátod meg, 
Nem nézed el vé tkeme t? 
Mert ime most a porba fekszem, 
Te keresni fogsz, de nem leszek többé. 
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Bildad. 
VIII. 2. Meddig még fogsz így beszélni ? 

Hatalmas szél szádnak szava. 
3. Az Isten meghaj taná az í té le te t? 

Meg az igazságot a Mindenható ? 
4. Ha vétkeztek ellene fiaid, 

Csak bűnüknek engedte őket át. 
5· De ha te Istenhez folyamodol, 

Fohászkodol a Mindenhatóhoz ; 
6· Ha tiszta vagy és becsületes : 

Még most is őrködni fog fölötted, 
És visszaállítja jámbor lakásod. 

7· Hogy kicsiny lesz, ami előbb voltál, 
És annál nagyobb, ami végül leendsz. 

8. Mert kérdezd csak a letűnt nemzedéket, 
És figyelj atyáik búvár la tára ; — 

9· Mert mi tegnapról vagyunk, mitsem tudunk, 
Csak árnyék földi időzésünk. — 

10. Ők bizony megtanítnak, megmondják néked, 
És szivükből merítik a szót: * * 

11. Felnyúl-e káka mocsár nélkül ? 
Víz nélkül a ré t kizöldelhet-e ? 

12. Még nedvében van, nem vágják le — 
És im elhervad más fű előtt. 

13. Ilyen az ú t juk az istenfeledőknek, 
A káromló reménye így semmisül meg. 

14. Akinek ökörnyál csak reménye, 
Pókháló a bizakodása. 

15· Házára támaszkodik, de meg nem áll, 
Belé kapaszkodik, de nem marad fenn. 

16. Nedvvel telve áll a nap előtt, 
A kerten sar ja i szé t te r jednek; 

17. A kőhalmon összefonódnak gyökerei, 
Általnéz a kőfa lon: 

18. De ha kiszakít ják helyéből, 
Ez megtagadja : „Nem lát talak". 

19· lm ez út jának öröme, 
S a porból mások nőnek ki. 

20. Nem! Isten a jámbor t meg nem veti, 
Ő nem támogat ja a gonosztévőt. 

21. Megtölti még szád örömkacajjal , 
És ajkaidat újjongással. 

22. Míg szégyenbe öltöznek elleneid, 
S a gonoszok sátra veszve van. 
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Jób. 
IX. 2. Hisz jól tudom, hogy úgy van az. 

Ember nem lehet igaz Isten előtt. 
3· Véle akarna perlekedni? 

Ezerre egyet sem felel. 
4. A bölcsszívű, nagyerejű! 

Ki nyakaskodot t ellene büntetlenül ? 
5· Kitépi a hegyeket s ezek nem is tud ják , 

Hogy δ forga t ta fel őket haragjában. 
6. Helyéből a földet ki tántor í t ja , 

És megrendülnek oszlopai. 
7. Csak szól a napnak, és nem süt fel, 

A csillagokat lepecsétli. 
8. Meghajtja az eget egymaga, 

Tovalépdel a tenger hullámain 
9- A Medvét, a Kaszást δ teremté, 

A Fiastyúkot Ε a dél kamrái t . 
10. Nagyokat tesz, felfoghatatlant, 

Csodákat művel szám nélkül. 
11· lm elmegy fölöttem, s én nem látom, 

Nem veszem észre, amíg tovasuhan. 
12. Im megragad — ki t a r t aná vissza ? 

Ki mondaná hozzá: Mit teszesz ? 
13. Haragját Isten nem vonja vissza, 

Meghajoltak alatta Ráhab segédei. 
14· Hogyan felelnék én hát neki, 

Válogathatnám előtte a szót ? 
15· Ki, ha igazam volna is, nem felelhetnék, 

Bírómhoz legfeljebb könyöröghetnék. 
* * 

16. Ha fohászkodnám, válaszolna-e? 
Nem hiszem, hogy meghall ja szóm. 

17. Ki összezúzott viharával, 
Szaporítá sebeim ok nélkül. 

18. Nem hagy jutnom lélekzethez, 
De el hagy telnem keserűséggel. 

19. Ha erőre kerül, δ a hatalmas, 
Ha törvényre — ki tanúskodnék mellet tem? 

20. Igazam volna bár, szám Ítélne el, 
Volnék bár ártatlan, δ bűnösnek mondana. * * 

21· Igen, ár ta t lan vagyok, nem bánom lelkem, 
Életemet megvetem! 

22. Hisz egyre megy, kimondom hát : 
Bűnöst ós ár ta t lant ő egyformán suj t . 
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23. Mikor az ostor hirtelen öl ; 
Az ártatlan baja csak gúnyt okoz ; 

24. Mikor gonosz kezére kerül a föld, 
S a bírák arca e l fedet t : 
Ha ő nem az, ki volna más ? 

* * 

25. A futárnál gyorsabbak napjaim, 
Elrepülnek, nem látva jót . 

26. Eltűnnek mint a nádhajók, 
Mint sas lecsap a zsákmányára. 

27. Ha mondom: feledem bánatom, 
Elhagyom rossz kedvem és felvidulok ; 

28. Megrettenek fájdalmimtól, 
Hisz tudom, hogy te fel nem mentsz. 

29. Én már bűnös maradok, 
Mért fáradnék haszta lan? 

30. Ha hó vizével mosakodnám, 
Lúggal tisztítnám kezeimet: 

31· Akkor a sárba mártanál, 
Hogy undokká tenne öltözékem. 

32. Mert nem ember ő, hogy felelhetnék neki, 
Hogy együtt mehetnénk törvény elé. 

33. Köztünk nincsen békebíró, 
Aki kezét tehetné mindkettőnkre. 

34. Am venné csak le pálcáját rólam, 
És ne kábítna felsőbbsége: 

35. Majd beszólnék, nem félve tőle; 
Mert így — magamnál sem vagyok. 

* * 

1. Lelkem útálja életemet. 
Szabad folyást engedek panaszomnak, 
Beszélek lelkem keservében. 

2. Mondom az Istenhez: No ítélj el! 
Mórt küzdesz ellenem, tudasd velem. 

3. Hasznod tán, hogy elnyomj engem? 
Hogy megvesd kezed fáradságát, 
Míg a gonoszok tervéhez világot adsz ? 

4- Testi szemeid vannak ta lán? 
Vagy úgy nézesz, ahogy ember néz V 

5· Ember napjai-e napjaid ? 
Éveid férfi évei? 

6· Hogy bűnömet nyomozgatod, 
És puhatolod vétkemet? 

7 Hisz jól tudod, nem vagyok bűnös, 
Kezedből senki meg nem ment. 

8- Kezeid képeztek és alakítottak engem, 
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Köröskörül — és im most semmivé téssz! 
9. Gondold meg, hogy mint agyagot alkottál, 

S im most a porba taszítsz vissza! 
10. Valamint te je t folyóvá tettél, 

És mint saj tot megal tat tál ; 
11· Bőrrel, hússal felruháztál, 

Csonttal, izommal általszőttél; 
12. Életet, kegyelmet adtál nekem, 

Őrködésed megóvta szellemem. 
13 És szivedben e z e k e t re j tege t ted! 

Tudom, hogy e ζ volt szándokod. 
14. Ha vétkeztem, még megtartottál , 

De nem mentél fel bűnöm alól. 
lő. Ha bűnös voltam, j a j nekem ! 

Ha igazságos, fejem nem emelhetem 
Szégyenben és megalázva. 

16. És ha mégis felemelkedik, 
Űzőbe veszesz mint oroszlánt 
És ú j ra mutatod csodás hatalmad. 

17. Új t anúka t hívsz fel ellenem, 
Haragod rám megnöveled, 
A változatokat ós hadakat . 

18 De hát mért hoztál ki az anyaméhből! 
Nékem halnom kellett volna, 
Még mielőtt szem meglátott. 

19. ú g y lennem, mintha nem voltam volna, 
A hasból a sírhoz vitetnem. 

20. Hisz kevesek napjaim, óh hagy j hát fel! 
Fordul j el tőlem, hogy viduljak kissé! 

21. Mielőtt elmegyek, hogy vissza ne térjek, 
Sötétség és árnyék országába. 

22. A homályéba, amely mint é j t szaka 
Borús és rend nélkül való, 
Amely fénylik mint a mély sötét . 

Zófar. 

2- A sok beszédre senki se felel jen? 
Jgaza maradjon a száj hősének ? 

3. Hazugságid elhallgattatnának ? 
Te gúnyolódnál, és nincs ki szégyenít? 

4- Hogy azt mondhatnád: Tiszta a tanításom, 
Én ártatlan valék szemed e lő t t ? 

5. Vajha az Isten megszólalna, 
Felnyitná a jkai t teellened! 

6. És tudatná veled a bölcseség ti tkát, 
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Amely értelmed kétszer is meghaladja. 
Hisz Isten még elnéz bűneidből. 

* * 

7. Megtalálhatod-e az Isten szándékát? 
A Mindenható céljáig eljuthatsz-e ? 

8. Égi magasság — mit csinálsz avval ? 
Pokoli mélység — mit tudhatsz erről ? 

9. Hosszabb a földnél mórtéke, 
A tengernél is szélesebb. 

10. Ha elvonul, elzár vagy egyesít, 
Ki tar thatná vissza ő t ? 

11. Mert a hamisság emberit δ jój ismeri, 
Látja a csalárdságot, de észre nem véteti. 

12. Az üres férfi pedig értelmetlen, 
És vad szamárnak születik az ember. * * 

13. Ha felemeled szivedet hozzá, 
És őhozzá terjeszted kar ja ida t ; 

14. Ha bűn van kezedben, eltávolítod, 
És nem adsz szállást a jogtalannak: 

15. Akkor felemeled még arcod mocsoktalan, 
Bizton állsz és nem kell félned. 

16. Elfelejted a nyomorúságot, 
Mint elfolyt vízre emlékszel rá. 

17. Délnél is fényesebb új élet kezdődik, 
Reggelre változik a sötétség. 

18. Bízni fogsz, mert van remény, 
Körültekintsz és bizton fekszel. 

19. Leheveredel és ki sem ijeszt, 
Neked még sokan hízelegnek. 

20. De a gonoszok szeme hiába eped, 
Elveszett a menedékük, 
Lehelet csak reménységük. 

Jób. 
2. No bizony, ti vagytok a nép, 

Kihal veletek a bölcsesóg! 
3. Van értelmem úgy mint nektek, 

Nem maradok mögöttetek; 
De meg ki ne tudná az ilyeneket? 

4. Gúny tárgya lettem barátaimnak, 
Aki, ha Istenhez kiáltók, meghallgatott, 
Gúny tárgyává az igaz, a jámbor. 

5. Megvetés a balvégzetnek! 
így szokott a boldog vélekedni — 
Készen áll az ingadozónak. 
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XII. 6. Míg a rabló sá t ra békének örül, 
Bizton laknak, ak ik Istent haragít ják, 
Akik kezükben hordják Istenüket. 

* * 

7. De kérdezd csak az állatokat, majd megtanítnak, 
Az ég madarait, azok megmondják. 

8- Vagy beszélj a földdel, az megtanít, 
A tenger halai elbeszélik. 

9. Ki ne tudná mindezekről, 
Hogy az Isten keze csinálta ezt ? 

10. Akinek kezében van minden élő lelke, 
Minden embertestnek szelleme. 

11. Nemde a fül megvizsgálja a szót, 
Mint az íny az ételt, mely ízlik neki? 

12. Van bölcseség a véneknél, 
A hosszú élet ér te lem; 

13. De bölcseség van és hatalom nála, 
Övé a tanács, az értelem. 

14. Im ő rombol, és az nem épül fel, 
Bezárja az embert, és nem szabadul. 

15 Berekeszti a vizet, s az kiszárad, 
Majd ha elbocsátja, a földet forgatja fel. 

16. Nála a hatalom és a segítség, 
Övé a tévedő és a csábító is. 

17. Fogságba viszi a tanácsosokat , 
Botorrá teszi a bírákat. 

18. Királyok bilincsét feloldozza, 
És övet csatol derekukra. 

19. Fogva hurcol papokat , 
Megbuktat hatalmasakat , 

20. Elveszi a szónok nyelvét, 
El a vének Ítéletét. 

21. Szégyent önt előkelőkre, 
Az erősek övét megtágít ja 

22. Felfedi a mélységet a sötétségből, 
Világra hozza az elborultat. 

23. Emeli a népet ős megsemmisíti, 
Kiterjeszti és elvezeti. 

24. Elveszi szivét a nép fejének, 
Bal ú t ra vezérli úttalan vadonban. 

25. Hogy a sötétet tapogat ják világ nélkül, 
Rossz útra j u t n a k akár a részegek. 

* * 

XIII. 1. í m e mindezt lá t ta szemem, 
Hallotta fülem és figyelt rá. 

2. Amennyit ti, én is tudok, 
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Nem maradok mögöttetek. 
3. Ámde a Mindenhatóhoz szólok én, 

Az Istennel akarok vitatkozni. 
4. Hiszen ti csak kuruzslók vagytok, 

Hamis orvosok megannyian. 
5. Vajha inkább hallgatnátok, 

Néktek az bölcseség számban menne. 
6. Ugyan hall játok meg tanításom, 

Ajkam vitáira figyeljetek. 
7. Az Isten kedvéért jogtalant mondanátok 

Éret te hamisat ál l í thatnátok? 
8. Tán részére akartok haj lani? 

Az Istenért harcolni akar tok-e? 
9. Jó lesz-e, ha megvizsgál? 

Vagy mint embert szokták, rászednétek 
10. Büntetve büntetni fog benneteket, 

Ha titokban részére hajlotok. 
11. Nem rettent-e méltósága, 

Fog el félelme benneteket ? 
12. Mondásaitok hamupéldákká lesznek 

Agyagvértté vértetek. 
13. Hallgassatok, hadd én beszélek, 

Történjék velem bármi is. 
* * 

14. Fogam közt mórt hordjam testem, 
Kezeimen lelkemet? 

15. Ám öljön meg, ón nem remélek! 
De igazolni akarom útam előtte. 

16. És ebben már az is részemre van, 
Hogy eléje káromló épen nem jő. 

17. Halljátok hát szavaimat, 
Amit fületekbe nyilvánítok. 

18. íme, elkészítém a perügyet, 
Nékem lesz igazam, jól tudom. 

19. Ki az, ki perre kél velem? 
Mert ki kell múlnom, ha hallgatok. 

20. Csak kettőt, óh, ne tégy velem, 
Akkor előled nem rejtőzöm. 

21. Távolítsd el kezed rólam, 
S ijedelmed ne rettentsen. 

22. Hívj fel aztán, én felelek majd, 
Vagy majd én beszélek, te válaszolj. 

23. Hát mennyi az én bűnöm, vétkem ? 
Hibám és vétkem tudasd velem. 

24. Arcod miért re j tegeted? 
És tartasz engem ellenednek? 
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XIII. 25. A hervadt lombot ijesztenéd? 
Üldöznéd a száraz t a r ló t ? 

26. Hogy keserűséget írsz meg számomra, 
Meglakoltatsz ifjúságom bűniert. 

27. És kalodába teszed lábam, 
Őrködöl minden utam felett, 
Bókeríted lábam gyökerét. 

28. Hogy szólyelmálik mint rothadt anyag, 
Mint moly megrágta ruhadarab. 

* * 

XIV. 1. Az ember, az asszony szülte, \ 
Rővidéltű, búval teljes. 

2 Mint virág kihajt s levágatik, 
Mint árnyék tűnik, meg nem marad. 

3. És efölött is nyitva szemed! 
Engem idézesz törvény elé! 

4. Hol lett t iszta tisztátlanból? 
Nincsen még csak egyetlen som. 

6· Ha kiszabottak napjai, 
Holdjainak száma nálad, 
És kitűzéd határát, hogy túl nem mehet : 

6. Fordulj el tőle, hogy pihenhessen, 
Mint szolga örülhessen napjainak. 

* * 

7. Mert a fának is még van reménye, 
Hogy ú j r a kihajt, ha levágatik, 
Hogy meg nem szűnnek sarjadéki. 

8. Ha elvónül is földben töve, 
A porban meghal törzsöke: 

9. Felvirul a víz lehétől 
És lombot haj t mint i f jú növény. 

10. De a férfi, ha meghal, semmivé lesz, 
Kimúl az ember és vége vagyon. 

11. Amint a tóból a víz eltűnik, 
A folyam apad és kiszárad: 

12. Az ember is lefekszik, nem kél többé, 
Míg az egek állnak, fel nem ébred, 
Nem riad fel álmaiból. 

* * 

13. Bár rejtenél az alvilágba, 
Eldugnál, míg haragod szűnik, 
Időt szabnál és rám gondolnál! 

14. Ha meghal az ember, ú j ra él-e? 
Mint remélnék robotom napjaiban, 
Míg eljövend átváltozásom! 

15. Te hínál és én válaszolnék, 
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XIV. Vágyódnál kezed műve után. 
16. Míg most lépteimet számlálgatod, 

Akkor nem ügyelnél vétkeimre. 
Bűnöm csomagba vón' pecsételve 
És jól levarrva bün t e t é sem.— 

18. Ámde hegy leomlik, szertehullik, 
Helyéből a szirt elmozdul; 

19· A köveket a víz kivájja, 
Ár ja elsepri a föld porá t : — 
Az ember reményét is így teszed semmivé. 

20. Eltaszítod örökre és oda van, 
Arca elváltozik s elbocsátod. 

21. Tán tiszteltek a fiai — de ő nem tudja, 
Talán szenvedniük kell — de arról δ nem értesül. 

22. Teste csak őérte szenved, 
Lelke csak őérte gyászol: 

Elifaz. 
XV. 2. A bölcs felel-e hiú tudással , 

És hasát széllel inegtölti-e? 
3. Szóval vitázni mit sem ér, 

És haszontalan beszédekkel. 
4. Tehát csakugyan megtöröd a h i t e t ? 

Mulasztod a fohászt Isten e lő t t? 
5. Mert hiszen bűnöd szád tanúsí t ja , 

Ha a ravaszok nyelvét választod is. 
6. Ám Ítéljen el szád, nem én teszem, 

Tanúskodjanak ajkaid. 
7. Mint emberek elseje születtél t á n ? 

S a halmok előtt képeztettél? 
8. Tán hallgatóztál Isten t i tkos tanácsában ? 

Vagy elnyelted mind a bölcseséget? 
9. Mit tudsz te, mit mi ne t u d n á n k ? 

Mit értesz előt tünk ismeretlent í 
10. Vén is, ősz is van közöttünk, 

Atyádnál napokban gazdagabb. 
11- Kevesled Isten vigasztalását, 

A hozzád intézett enyhe szót? 
12. Szíved miért ragad el téged, 

Mért forognak szemeid? 
13. Hogy Isten ellen fordítsd heved, 

És szájadból ily szót bocsáss? 
14. Mi az ember hogy tiszta legyen ? 

Igazságos a nőszülöt t? 
15- Hisz δ szenteiben sem szokott bízni! 

Az ég sem tiszta szeme előt t ! 
Tlieul. Szaklap. Π Ι . éyf. 7 
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16. Hát még az utált, a megromlott, 
Az ember, k i vízként issza a bűn t ! 

* * 

17. Hadd tanít lak, figyelj rám, 
Mit általláttam, hadd mondom el. 

18. Mit a bölcsek hirdetének, 
Nem térve el atyáiktól. 

19- Nékik még egyedül volt adva a föld, 
Nem já r t közöt tük idegen. 

20. Napjaiban a gonosz kínt szenved csak, 
Bármennyi óv ju t is az erőszakosnak. 

21. A félelem hangja cseng fülében, 
Hogy béke közepett rabló támadja meg. 

22. A sötétből nem hiszi visszatértét, 
Ki van szemelve a kard számára. 

23. Kenyérért tévelyg, de hol vegye? 
A sötétség napja készen várja. 

24. Gond és szükség rettegteti , 
Mint rohanó király r agad ja meg. 

25. Mert k inyu j t á kezét Isten ellen, 
A Mindenható ellen hatalmaskodott . 

26. Ellene rohan t nyakassággal, 
Vértje vas tag köldökével. 

27. Mert az a rcá t zsírral fedte, 
Faggyút r a k o t t combjaira. 

28. Azért pusz ta város lesz lakása, 
Ház, hol lakni alig lehet, 
Mely romlásnak van kiszemelve. 

29 Nem gazdagszik, nincs vagyona, 
Nem hajol földre szerzeménye. 

30. Nem távozik a sötétségből, 
Láng szár í t ja sarjadókát, 
Egy lehelet és oda van. 

31. Ne higyjen hát csalárdságnak, 
Mert csalódást cserél csak helyébe. 

32. Még itt sincs ideje, már teljesül, 
Ágai nem virágoznak. 

33. Mint szőlőtő lerázza egresit, 
Lehányja bimbaját mint olajfa. 

34. Mert puszta a káromlók gyűlése 
A vesztegetés sátrait tűz emészti. 

35. Gazsággal terhes, gonoszt szül, 
Hasuk hamisságot érlel meg. 
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Jób. 
XVI. 2. Hallottam már ilyet, soka t ; 

Terhes vigasztalók vagytok mind. 
3. Lesz e vége a szeles szóknak? 

De mi is bánt, hogy válaszolsz ? 
4. Hisz beszélhetnék én is mint ti, 

Volnátok csak helyzetemben, 
Tanítlók szavakkal benneteket, 
Fejemet ráznám fölöttetek. 

5. Erősítnélek szám szavával, 
Aj kim részvéte enyhítene. 

* * 

6. Ámde most ha beszélek, nem enyhül szenvedésem, 
Nem távozik tőlem, ha hallgatok. 

7. Im már egészen kimerített . 
Hisz semmivé tetted háznópemet! 

8. Megragadsz és ez bizonyságod, 
Felkél ellenem soványságom, 
Szemem közé tanúskodik 

9. Haragja marcangol, lesekedik rám, 
Rám vicsorítja fogait, 
Mint ellenség köszörüli rám szemét. 

10. Fel tá t ják rám szá jakat , 
Szégyennel verik orcáimat, 
Összecsődülnek ellenem. 

11. Gazoknak ad át Isten engem, 
Gonosztévők kezébe taszít. 

12. Békében éltem és szétrombolt, 
Megragadta nyakam és összetört, 
Céltáblául állított magának. 

13. Körém röpülnek nyilai, 
Felhasgat ja vesémet, nem kiméi, 
Epémet a földre önti. 

14 Rajtam résre új rés t tör, 
Mint támadó rohan ellenem. 

15. Zsákot varrtam kérges bőrömre, 
És porban szennyeztem díszemet. 

16. Arcom ég a sok sírástól, 
Pilláimra sötétség száll. 

17. Bár kezemben nincs erőszak, 
És tiszta volt imádkozásom. 

18. Véremet, föld! be ne takard, 
Ne legyen rejteke kiáltásomnak ! 

19. Most is az egekben van tanúm, 
Fenn a magasban bizonyságom. 

7* 
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XVI. 20. Ha baráta im gúnyolóim, 
Szemem Istenhez könyezik. 

21. Hogy védje a férfit Isten ellen, 
Bará t ja ellen a föld fiát. 

22. Mert le járnak a megszámlált évek, 
És én ú t ra kelek, vissza nem térendő. 

* * 
XVII. l. Leheletem romlott, 

Napjaim múlnak, 
A sír vár reám. 

2. Nem-e gúny környez engemet ? 
Ingerkedésiikön pihen szemem ? 

3. Légy r a j t a te, kezeskedjél értem ; 
Mert k i is adná nékem kezét? 

4. Hisz elzártad szivüket a belátás elől, 
Azért nem nyersz velük dicsőséget. 

5. Aki zsákmányra ad ja fel barát ját , 
Fiának szeme hasztalan eped. 

* * 

6. Odaállí tott népeknek példáskodásra, 
Arcul köpésre lettem én. 

7· Hogy elhamvadt szemem az epekedéstől, 
És tag ja im árnyékká lettek mind. 

8. Szörnyednek efölött a becsületesek, 
Az ár ta t lan felzúdul a káromló ellen. 

9- De az igazságos az ú t ján marad, 
Növeli erejét a tisztakezű. 

10. Tér je tek vissza, j e r t ek mind, 
Köztetek bölcset nem találok. 

* * 

11· Napjaim múlnak, 
Szakadnak szándékim, 
Szivem örökségei. 

12. Nappallá teszik az ejtszakát, 
A közel világot a sötétség helyébe. 

13- Reméljek-e m é g ? lakásom az alvilág, 
A sötétben vetem meg fekvőhelyem. 

14- A sírhoz mondom: atyám vagy, 
Anyám és testvérem a féreghez. 

15· Honnan volna hát reményem ? 
Várakozásom ki láthatná ? 

16. Csak az alvilág pusztaságára irányul az, 
Ha ugyan van a porban nyugalom. 
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Bildad. 
XVIII. 2. Mikor már ve t t ek véget a b e s z é d n e k ? 

Értsük meg egymást, aztán beszéljünk. 
3· Miért ta r t sanak barmoknak bennünket, 

Megátalkodottaknak szerintetek ? 
4· Te, ki magadat dühödben szakgatod. 

Miattad elhagyassék tán a föld, 
S a szirt helyéből kimozduljon? 

* * 

5. Bizony kialszik a gonosz világa, 
És nem fénylik tüzének szikrája. 

6. Sötét lesz sátrában a világosság, 
Lámpája előtte alszik el. 

"<• Megszűkülnek erejének léptei, 
Sajá t tanácsa teríti le. 

8. Hálóba viszi önnön lába, 
Fonadék fölött járdogál. 

9· Sarkát a tőr megragadja, 
Összeszorul a hurok ra j t a , 

10. Földbe re j tve kötele, 
Kelepcéje az ösvényen. 

11. Körül ijedelmek ret tegtet ik, 
Lépten-nyomon űzik őt. 

12. Éhes lesz reá a vész, 
Kész a balsors megbuktatni őt. 

13. Megemészti bőre oszlopait, 
Tagjait a halál elsőszülötte. 

14· Kiszakad sátrából bizalma 
S az ijedelem királyához vezérli őt. 

15· Sátrában oda nem való lakik, 
Kén szóratik lakására. 

16. Kiszárad alulról gyökere, 
Felülről levágják haj tását . 
Emléke vész a föld színéről, 
Nincsen neve a nagy világban. 

18. Világból sötétbe taszít ják, 
Kiűzik őt a lakott földből. 

19· Nincs unokája, utóda népénél, 
Maradéka lakásában. 

20. Szörnyednek vésznapján nyugatnak lakói, 
Keletnek népeit borzalom fogja el. 

21. Im, ilyen a laka a jogtalanságnak, 
Ilyen az Istent nem ismerő hely. 
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Jób. 
XIX. 2. Lelkemet meddig szomorít játok még, 

És zúztok össze beszédekkel? 
3. Im tizedszer már szégyeníttek meg, 

Nem restel tek bámulatba ejteni. 
4· Ha valóban hibáztam is, 

Csak r a j t am marad hibázásom. 
5. Ámde ha kérkedni akar tok fölöttem, 

És rám bizonyítjátok szégyenemet: 
6· Tudjá tok meg, Isten görbíti ügyem, 

Ő fogot t körül hálójával. 
* * 

7· lm, „erőszak!" kiáltok, de nem jő felelet, 
Segítséget hívok, de nincsen törvény. 

8. Bekeríté útam, nem mehetek túl, 
Sötétbe borítá ösvényemet. 

9· Kivetkőztetett a tiszteletből, 
Fejem koronájá t eltávolítá. 

10. Körül lerombolt, hogy oda vagyok, 
Mint fá t kitépte reményemet. 

11· Ellenem haragját feltüzelte, 
Ellenségül tartot t engemet. 

12. Együt t jönnek csapatai, 
Felém törik útjaikat , 
És t ábor t ütnek sátram körül. 

13. Eltávolítá testvérimet, 
Ismerőim elidegenedtek. 

14 Elmaradtak rokonaim, 
Barátaim elfeledtek. 

15. Lakótársim, szolgálóim 
Idegennek tar tanak, 
Idegen lettem szemeikben. 

16. Szolgámat hivom, nem felel, 
Úgy kell neki könyörögnöm. 

17. Idegen a sóhajom feleségemnek 
Édes testvérimnek fohászkodásom. 

18. Megvetnek még a nyomorul tak is, 
Megszólnak, ha felkelek. 

19. Útálnak bizalmasaim, 
Akiket szerettem, ellenem fordulnak. 

20. Húsomhoz, bőrömhöz tapadnak csontaim, 
Bőrön alig tartom fogaimat. 

21. Szánjatok, óh, szánjatok barátim t i ! 
Mert megérintett engem Isten keze. 
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XIX. 22. Mint maga az Isten mért üldöztök ? 
Nem laktok jól húsomon? 

* * 

23. Vajha szavaim felíratnának, 
Vajha könyvbe vésetnének! 

2i. Ólommal és vas vesszővel 
Örökre szirtbe vága tnának! 

25. Mert tudom én, hogy él megváltóm, 
És végre is felkel sírom pórján. 

26. Majd ha elpusztul bőröm, tör ténik ez, 
Ε húsomtól menten látom meg Istenemet. 

27. Amint most is előttem lebeg, 
Szemeim lát ják, nem idegen nekem — 
Sőt epedez vesém bensőmben. 

28. Akkor majd mondjá tok: De mér t is üldöztük ő t ? 
Ha kitűnik majd igazságom. 

29. Rettegjetek a kard élétől, 
Mert bosszúló harag jár a bűnnel ; 
Tudjátok meg, hogy van ítélet·. 

Zófar. 
XX. 2. De már felelni késztnek gondolatim, 

Mert van még bennem józan ész. 
3. Szégyenkedósem büntetését kell hallanom. 

Értelmem szelleme hadd szóljon hát belőlem. 
4. Vájjon tudod-e azt, mi öröktől fogva van, 

Mióta földön ember létezik: 
5. Hogy minapi csak a gonosz ujjongása, 

A káromló öröme csak pillanatnyi. 
6. Ha égbe nyúl is fennhéjázása, 

És feje a felhőt éri bár : 
7. Mint ganaja örökre vész el, 

Akik látták, mond ják : Hol vagyon? 
8. Mint álom tűnik, nem található, 

Elűzetik mint éj látása. 
9. Látta a szem, de nem látja újra , 

Nem pillantja meg többé helye. 
10. Fiai megbékítik a szegényeket, 

Visszadják kezei a szerzett vagyont. 
11. Csontjai — t e l v ó k Ifjú erővel — 

Vele a porban fekszenek most. 
12. Ha édes volt szájában a rosszaság, 

S azt nyelve alat t el t i tkold; 
13. Megkímélte és el nem bocsátá 

Visszatartá ínye a la t t : 
14. Belében az étel elváltozik, 
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XX. Sikló méreggé bensejében. 
15 Vagyont nyelt, most kiköpi, 

Kiűzi Isten a basából. 
16. Siklómérget szítt magába, 

A vipera fú lánkja öli meg őt. 
17. Nem gyönyörködik patakokban, 

Méz és tejföl völgyfolyőján. 
18. Kiadja szerzését, le nem nyeli. 

Gazdag a keresete, de nem örül neki. 
19. Mert letaszítá a szegényt ős elhagyá, 

A rablott házat ki nem építi. 
20. Mert nem ismert nyugvást a szenvedélyben, 

Vágyakodásában nem menekül, 
21. Misem kerü l te falánkságát, 

Azért nem tartós jóléte. 
22. Bősége közepett szűkölködik, 

Minden kéz csak baj t hoz rá. 
28. Amivel hasá t akarná tölteni, 

Abba harag ja tüzét küldi az ég, 
Rá hullatja, húsába be. 

24. Ha menekül a vas fegyvertől, 
Átjár ja őt az érces íjj. 

25. Kirántja és kijön testéből, 
Epéjéből a nyil hegye, 
Halál félelme környékezi. 

26. Amit re j tegetet t , sötétség várja, 
Olthatatlan tűz emészti őt, 
Rosszul j á r aki sátrában marad. 

27. Bűnét az ég kinyilvánítja, 
A föld is feláll ellenébe. 

28. Távozik házának vagyonossága, 
Szétfolyik a harag napján. 

29. lm, a gonosznak Isten ezt rendelte, 
így végzett fölötte a Mindenható. 

Jób. 
XXI. 2. Ugyan hallgassátok meg szavamat, 

Ezt kérem tőletek egyetlen vigaszul. 
3. Tűrjétek el, hogy ismét én beszéljek. 

S ha végeztem, ám gúnyolódjál. 
És én még panaszkodom embereknek! 
De hogy is nem fogy ki sok türelmem Ρ 

5. Ide nézzetek és re t tenje tek, 
És tegyétek szájatokra keze teke t ! 
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XXI. 6. H a ráemlékezem, elkábulok, 
Testemet re t tegés ragadja meg. 

7. Miért élnek a gonosztévők? 
Megvénülnek, sőt hatalmasodnak ? 

8. Szilárdan áll magzatuk. 
Sar jadékuk szemük előtt. 

9. Házuk biztos a félelemtől, 
Nem suhog fölöt tük Istennek ostora. 

10 Bikája üzekedik és nem vet ki, 
Tehene ellik és nem vetél. 

11· Falkánként küldik kisdedeiket, 
Gyermekeik ugrándoznak. 

12. Dobhoz, cimbalomhoz kiáltoznak, 
Örvendeznek hárfaszőnál. 

13. Jóban töltik napjaikat, 
És úgy szállnak az alvilágba. 

14. Pedig azt mondták Istennek : Távozzál tő lünk! 
Utaid ismerni nem kívánjuk. 

15. Mi a Mindenható, hogy őt szolgáljuk? 
És mit használ, ha imádjuk ő t ? 

16. Bizonyára javuk nincs kezükben ; 
Távol tőlem a gonoszok vélekedése! 

17. De mikor alszik ki a gonosz világa, 
Éri őt a végezet, 
Osztja a sorsot haragjában? 

18. Hogy olyanok lennének mint szalma a szól előtt, 
Mint vihar ragadta polyvarakás. 

19. „Isten a büntetést gyermekeinek ta r t j a" — 
De n é k i fizessen, hogy ő érezze. 

20. Sa já t szemei lássák balvégzetét, 
A Mindenható haragjából maga igyék, 

21. Most maradó háza mit érdekli, 
Ha havai számát kettévágták ? 

22. De ki tanítsa Istent értelemre, 
Őt, aki itél fennségében? 

23. Az egyik meghal erővel teljesen, 
Egészen boldogan, inegnyugodottan; 

24. Tejjel telvék erei, 
Csontjai veleje jól táplált, — 

25. Keserű lélekkel távozik a másik, 
Anélkül hogy jót élvezett volna. 

26. A porban aztán együtt feküsznek, 
Féreg borítja mindkettejüket. 

• * 

27 lm, jól ismerem én eszetek járását , 
Az ellenem használt fogásokat. 
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XXI. 28. Azt mondjá tok : „Hát hol a zsarnok háza? 
A gonoszok sátra hová le t t?" 

29. Hát nem kérdeztétek az útazókat ? 
— Csak nem ismeritek félre példáikat? — 

30. Hogy csak a balsors elől pusztul a gonosz, 
Sírba omlik a harag napja elől. 

31. Ki hányja szemére ú t j a i t ? 
Amiket te t t , ki torolja meg? 

32. Biz δ a k k o r száll a sírba, 
Amikor a halmot már maga is várja. 

33. Mikor édesek neki a völgynek göröngyei, 
Ahova minden ember utána vonul, 
Valamint előtte számtalan. — 

34. Hogyan vigasztalnátok hát hiúsággal, 
Hamisnak bizonyuló felelettel ? 

Elifaz. 
XXTI. 2. Használ-é ember Istenének? 

Csak magának használ, ki bölcsen tesz. 
3. Érdekli-é a Mindenhatót, hogy jámbor légy? 

Ha útad egyenes, init nyer ő? 
4. Tán cáfolgasson tőled félve? 

Törvény elé menjen veled? 
5. Nem nagy-é a gonoszságod ? 

Bűnösséged végtelen? 
6. Megzálogolod testvéred ok nélkül, 

Megfosztod ruhájától a meztelent. 
7. Nem nyujtsz inni a kimerültnek, 

Megtagadod az ételt az éhezőtől. 
8. De az erőskarú, övé az ország, 

A tekintélyes, az lakja. 
9· Üresen küldted az özvegyeket, 

Az á rvák karjai összetörettek. 
10. Kelepcék azért környeznek most, 

Azért ret tegtet hirtelen ijedés. 
11. Vagy, hogy nem látsz, a sötétség, 

Béborít a víz örvénye. 
12. Hiszen az Isten égi magas! 

A csillagok csúcsa, nézd, mily fenn vagyon! 
13. Azért mondád: Mit tud az Isten? 

Vagy a ködön keresztül ítélne tán ? 
14. Felleg a rejteke, hogy nem láthat, 

Az ég terein ott járkál ő. 
:< φ 

15· A köznapi úton akarsz-e tartani, 
Amelyen jártak a csalárdok? 
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XXII. 16. Akik letépettek idő előtt, 
Kiöntött folyó alapjuk. 

17. Akik azt mondják Is tennek: Távozzál tő lünk! 
Hiszen mi őnekik a Mindenható! 

18. Jóval tölti házaikat 
De távol tőlem a gonoszok vélekedése! 

19· Meglátják még az igazak és örvendenek, 
Még gúnyolja őket az ártat lan. 

20. „íme megsemmisült ellenségünk! 
Maradékát tűz emésztó." 

21· Nos, egyezzél vele és légy nyugodt, 
Hisz általa téged jó fog érni. 

22. Fogadd el szájából a tanítást , 
És vésd szivedbe szavait. 

* * 

23. Ha a Mindenhatóhoz térsz, felépülsz még, 
Csak távolítsd sátradból a jogtalant. 

24. És hányd a homokra az ezüstércet, 
Ofir aranyát a völgy kavicsai közé. 

2ő. Akkor az Isten lesz drága érced, 
És becses ezüst tenéked. 

26. Örvendni fogsz a Mindenhatóban, 
És arcod az Istenhez felemelheted. 

27. Hozzá fohászkodol s ő meghallgat, 
Megfizeted fogadalmaid 

28. Ha mit határzasz, létesül, 
S világ fénylik útaidon. 

29. Ha lefelé vezetnek, te mondod: fel! 
A szemlesütőt ő megsegíti. 

30. Megmenti ő a nem ár ta t lant is, 
Ha kezed tiszta, megmenekülsz. 

Jób. 
XXIII. 2. Ma is lázad jajgatásom, 

Csak nehezen fojthatom sóhajtásom. 
3. Vajha tudnám őt megtalálni, 

Tartózkodó helyéhez e l ju tha tnék! 
4· A pert előtte felállítnám, 

Megtölteném számat vádokokkal. 
5- Hogy megtudnám, mit felelhet, 

Mit hozzám szólna, megérteném 
6· Τ η csak túlhatalmával tud harcolni? 

Nem, engem is kell hogy meghallgasson. 
7. Csak úgy áll meg előtte a becsületes, 

Bírámtól örökre csak úgy menekülök. 
8- De ím keletre megyek, ő nincsen ott, 
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XXIII. Visszajövök, de nem találom. 
9- Balra ha indul, nem észlelem, 

Jobbra ha fordul, nem láthatom. 
J0. De hisz ismeri δ az ú tat hozzám ; 

Vizsgálna meg hát, mint arany kerülnék ki. 
11. Lábom az ő léptein tar to t ta magát, 

Megfigyeltem út já t , el nem té r t em; 
12. Ajkai parancsától én nem mozdultam, 

Megőriztem szája szavát. 
13. Ámde 6 egynél marad, ki t a r taná vissza? 

Lelke akar és magteszi. 
14. Igen, betölti ő végzetein! 

És mennyi ilyen van nála még! 
15· Azért re t tegek én előtte, 

Meggondolom és félek tőle, 
16. Szivemet Isten meglágyítá, 

Megzavart a Mindenható 
17. Mert nem a sötétség sorvaszt engem, 

Nem arcom, bár homály borítja. 
* ' * 

XXIV. 1. Mért, hogy a Mindenható nem rejti az időket, . 
Hogy ismerői ne látnák az Ítélet nap já t ! 

2. A ha tá roka t odább tolják, 
Ellopják a fa lkát és legeltetik. 

3· Az árvák szamarát elvezetik, 
Zálogul veszik az özvegy ökrét. 

4. Ellökik útból a szűkölködőt, 
A föld szegényei elbujdosnak. 

5. Mint vad szamarak a sivatagban 
Mennek dolgukra zsákmányt lesve, 
Annak a rét , ami embernek a kenyér. 

6. Levágják a mezőn takarmányát , 
Gonoszok böngésznek szőlőkertjében. 

7. Meztelen hálnak ruha híján, 
Nincs öltözékük a fagyos időben. 

8· Átnedvesednek a hegyi esőtől, 
És tető híján sziklát ölelnek. 

9· Hisz elrabolják az árva keresményét, 
Túlterhelik a nélkülözőt. 

10. Hogy meztelen járnak ruha nélkül, 
És éhezve hordják kévéiket. 

11· Saj tol ják az olajat falaik közt, 
Gázolnak a borházban és szomjúhoznak. 

'2. Ja jga tnak a városban az emberek, 
A leszúrtak lelke felkiált, — 
De az Isten ezt nem veszi badarnak. 
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XXIV.13. A világosság ellen fellázadnak. 
Nem ismerik útait, 
Nem laknak ösvényein. 

14. Felkel a gyilkos pitymalatkor, 
Megöli a szegényt, a nélkülözőt, 
Éjjel a tolvajhoz lesz hasonló. 

15. A szürkületet lesi a házasságtörő, 
Mondván: ne lásson semmi szem, 
Álcát ölt fel orcájára. 

16. Betörnek a házakba a sötétségben. 
Nappal mélyen elzárkóznak, 
Nem ismerik a világosságot. 

17· Minnyájuknak reggel az árnyék, 
Hisz ijedelmeit jól ismerik. 

* * 

18· Könnyen lebeg a víz színén, 
Átkozzák a földön osztályrészét, 
Nem tar that a szőlőút felé. 

19. A hő ellopja a hó vizét, 
így az alvilág a bűnösöket. 

20. Feledi őt az anyaméh, 
Férgeknek szolgál táplálékul, 
Reá ki sem emlékezik, 
Mint fa törik le a jogtalanság. 

21. Nem ad magzatot a gyermektelennek 
Nem tesz jó t az özvegyekkel; — 

22. De ta r t ja erejével az erőszakost, 
Hogy felkel, mikor már nem hitt életében. 

23. Biztonságot ad neki s rá támaszkodhatok, 
Gondos szemmel nézi útaikat. 

24. Már-már semmivé lesznek és ú j ra felkelnek, 
Ha leomolnak is, összegyűjtetnek, 
Levágatnak mint fűszál feje. — 

25. Ki hazudtol meg, hogy nem így van! 
Ki teszi semmivé szavaimat! 

Bildad. 

XXV. 2. Uralom ós félelem van őmellette, 
Ki békét te remt a magasságban. 

3. Van-e száma csapata inak? 
És mégis, kire nem süt fel világa? 

4- Hogy lehetne hát ember igaz Isten ellen! 
Hogy lehetne tiszta az asszony szülöt te? 

5. Im még a hold sem teljes fényű, 
A csillagok sem tiszták az ő szemében ! 
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XXV. 6. H á t még az ember — a féreg.. 
A föld fia — a k u k a c ! 

Jób. 
XXVI. 2. No te az erőt lent ugyancsak gyámolítád, 

Segítetted a lankadó k a r t ! 
3. Tanácsoltál az oktalannak, 

És roppant tudományt tet tél közzé ! 
4. De kinek is szóltál tu la jdonképen? 

Kinek az ítélete hangzott belőled ? 
* * 

5· Vajúdnak az árnyak 
A víz és lakói alatt, 

6. Meztelen előt te az alvilág, 
Nincs ruhá ja a semmiségnek. 

7. Az űrre t ámasz tá az északot, 
Felfüggeszté a földet a semmire. 

8. Beleköté a vizet fellegibe, 
És alatta a felhő fel nem reped. 

9. Velük a t rón alját körülvéteti , 
És föléje bor í t ja a felleget. 

10. Szabályt ker í te t t a víz színén, 
A világ és sötétség határáig. 

11· Az ég oszlopai meginganak, 
És megdermednek, ha fenyeget. 

12. Erejével a tengert feldagasztja, 
Szétzúzza Rahábot értelmével. 

13. Az ég kiderül leheletére, 
A záró sá rkány t megsebzi keze. — 

14- lm ezek ú ta inak csak körvonalai, 
Csak susogás az, mit belőle hal lunk; 
De ki fogná fel hatalma mennydörgésé t? 

* * 

ΧΧλΓ1Ι.2. Istenre, mondom, ki megrontá Ítéletem, 
A Mindenhatóra, ki lelkem elkeserítő ! 

3. — Mert még teljesen bennem van a lélek, 
Orromban az Isten lehellete. — 

4. Hogy ajkim jogtalant nem beszélnek, 
Nyelvem nem mond csalárdságot. 

5. Távol legyen tőlem nektek igazat adni! 
Nem engedem ártatlanságom, amíg ki nem múlok. 

6. Igazságomhoz ragaszkodon, nem eresztem; 
Lelkem nem dorgál napjaimért . 

7. Gonosznak bizonyuljon ellenségem, 
Aki ellenem kel. jogtalannak. 

8· Mert mi a gonosz reménye, ha elvágja — 
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XXVII. Kihúzza lelkét a Mindenható! 
9· Tán hallja Isten kiáltását, 

Mikor szorultság éri ő t ? 
10. Vagy örvendhet-é a Mindenhatóban? 

Híhatja az Istent bármikor? 
Ii Hadd tanítlak benneteket az Isten keze felől, 

A Mindenható dolgait vissza nem tar tom. 
12. Im, ti lá t tá tok megannyian, 

Balgaságot mért beszéltek h á t ? 
* * 

13 Ez osztályrésze Istentől a gonosznak, 
A dölyfösök öröke, mit tőle kapnak: 

14. Szaporodnak fiai a kard számára, 
Sar jadékuk kenyérrel nem lakik jól. 

15. Dögvészben temetik maradékukat , 
Özvegyeik nem siratják. 

16. Ha az ezüstöt porként gyűjt i , 
Sár gyanánt készíti öl tözékét: 

17. Ő készíti, de az igazságos ölti fel, 
A pénzt az ártatlan osztja meg. 

18. Házát molyként építi fel, 
Mint kunyhót, melyet csősz készít. 

]9. Gazdagon fekszik le, még nem múl ki, 
De felnyitja szemét ós oda van. 

20. Mint vízroham érik ijedelmek, 
Éjjel a vihar ragadja el. 

21· Felkapja s megy vele a keleti szél, 
Elsodorja állóhelyéről. 

22. Rárohan és nem kegyelmez, 
Hogy szökve szöknék kezeiből. 

23. Fölötte kezüket összecsapják, 
Sziszegnek reá saját helyéből. 

* Ψ 

ΧΧλΊΠ. ι. Mert van lelőhelye az ezüstércnek, 
Az aranynak, ahol megtisztí t ják; 

2. A vasat is a földből veszik, 
És rézzé öntik a kődarabot. 

3· Véget vet ember a sötétségnek, 
S a véghatárig búvárolja 
Az árnyékos és sötét sziklát. 

4 Lakától a pa takot félreszorítja, 
Hol járni a láb elfeledett, 
Az embertől függ és odább megyen. 

5. A földet, melyből kenyerét veszi. 
Melynek mélyje mintegy tűzzé vált ; 

6. A szafir forrása kőzetei, 



1 0 4 J ó n á s jános. 

XXVIII. B ő v e l k e d i k aranyporban; 
7. A keselyű nem ismerte ösvényeket, 

Nem lát ta a kánya szeme; 
8. Hol nem já rká l t a büszke vad, 

Nem lépdelt ra j t ' az oroszlán. 
9· Keze benyúl a kavicsba is, 

Felforgat ja a hegyet gyökerestől. 
10. Csatornát vág a szikla mélyébe, 

És minden becsest meglát szeme. 
11. Megköti a folyót, hogy szét ne folyjon, 

Világra hozza, mi re j tve volt. = 
12. Ámde a bölcseség váj jon hol lelhető? 

Hol van az értelem lakóhelye ? 
13. Ér téké t ember nem ismeri, 

Az élet országában nem találják. 
1-L. A mélység m o n d j a : Bennem nincsen, 

Nálam nincsen, szól a tenger, 
lő. Nem adják cserébe színaranyért, 

Becsét ezüsttel nem mérik fel. 
16. Nem vásárolják Ófir aranyáért , 

A drága ónix- vagy szafirért. 
17. Arany és üveg nem ér fel vele, 

Nem adják cserébe drága edényért. 
18· Gyöngyöt és kris tályt nem is említnek, 

Túlmegy a korálon megszerzése. 
19. Nem ér fel vele az ethióp topáz, 

Tiszta aranyért nem mérik fel. 

20. És honnan jön eme bölcseség? 
Hol van lelőhelye az ér te lemnek? 

21. El van az rej tve minden élő szeme elől, 
Az ég madarai elől el van titkolva. 

22. Az alvilág s a halál mond ják : 
Hírét csak fülhegygyei hallottuk. 

23. Út já t az Isten ismeri csak, 
Csak ő tudja, hol lelőhelye. 

24. Mert a föld végéig hat az δ szeme, 
Az egész ég al ját á t lá t ja δ. 

25. Hogy megadja a szélnek súlyát, 
A vizet mértékre elkészítse. 

26. Mikor az esőnek törvényt szab, 
Útat a mennykő vi l lámának; 

27. Akkor látja, megszámlálja. 
Elkészíti és megvizsgálja. 

28. így szól^ pedig az emberekhez: 
lm, az Úr felelme bölcseség. 
A rosszat kerülni értelem. 


