Szörényi Andor

A BARLANG KINCSEI
A Vigilia 1949 december havi számában ..A Szentírás és a
Iegújabb felfedezések" címmel már beszámoltunk röviden arról a
szenzációs leletről, melyet Judeának egy szinte hozzáférhetetlen
barlangjában találtak a juhaikat legeltető beduinok. Azóta három
esztendő telt el, s ezalatt a világ legkiválóbb tudósai kutattak,
vizsgálódtak a barlangi tekercsek helyére, idejére, összes körülményeire vonatkozólag. Hatalmas arányú tudományos vita folyt
éveken keresztül a szakirodalomban, míg ma már elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy végleges és biztos itéletet moudhassunk erről a Iel Iedezésről.

A kincsek megtalálása.
A legfontosabb régészeti leletek mind a véletlennek köszönhetik
fe1fedezésüket: egy földjét megművelni akaró munkás ásónyoma,
egy ekevas váratlan kicsorbulása, egy csákány szikrázó pattanása
vezette rú az embereket ősrégi kultúrák, népek, nyelvek és vallások emlékeinek megtalálására. .. Igy bukkantak rá 1887-ben a
Tell-el-Amarnai levelekre, 1896-ban a kairói geniza kincseire, 19U34-ben az elefantinei levelekre, 1920-ban Dura-Europos városára,
1922-ben a biblosi királyi palotára, 1928-ban a Rasz Samrai ékiratokra stb. Az utolsó évszázad legjelentősebb és kihatásaiban leghat.almasabb fölfedezése is ilyen véletlennek köszönheti eredetét.
Ain Feska, illetve Chirbet Qummn közelében, Jerikótól 12 km-re
délre és a Holt tengertől 2 km-re nyugatra a Ta'amira beduin
törzs pásztorai nyájukat legeltették 1947-bell. Az egyik pásztor
egy elveszett bárány keresése közben egy barlang bejáratára talált, s meg akarván állapítani, nem tévedt-e oda a bárány, ef{Y
követ hajított be a szűk nyíláson, mely után nagy caörömpölés
támadt odabent... Megrettenve futott el s elbeszélése után kéi
idősebb társával nagy nehezen behatoltak a barlang mélyébe,
ahol számos összetört cserépkorsót, egy-két ép edényt, s az edényekben papirusz és állato űr tekercseket találtak, számukra ismeretlen írással.
A Palesztinában akkor duló arab-zsidó háború egyik szünetében megjelentek a beduinok az orthodox szent Márk kolostor
apátj ánál, Mar Athanasius .Iózsue Sámuelnél és később a jeruzsálemi zsidó egyetem tudós professzoránál. Sukeniknél és megvételre kínálták a talált tekercseket. Négy tekereset az apát, hármat pedig Sukenik vásárolt meg az egyetem múzeuma számára.
Akkor Palesztina fölött régészeti szempontból a "Dcpartements of Antiquities" gyakorolta a fönnhatóságot és ennek iga?
gutóját, a világszerte ismert kitűnő tudóst: Lankoster Harding-ai
eg-yik sem értesítette a leletekről. Igy történt az, hogy a beduinok

'egy év alatt többször is jártak bent a barlangban, kifosztották, a
számukra értéktelennek látszó dolgokat összetörték, széttépték, 8
mikor végre Lippens ezredes kinyomozta a leleteket rejtő barlangot és utána Harding de Vaux-val együtt kikutathatta azt. a
valószínűleg eredetileg 200 tekereset őrző "könyvtárban" csak
törmelékeket és kb. 600 tekercstöredéket sikerült a pusztulástól
megmenteni.

A barlang feltárása.
A barlang egy a sziklában természetes hasadás útján keletkezett üreg, mely 8 méter hosszú és 2 m. széles. 1949 február 1.5-március 5 között folyt le az első kutatás, melynek alkalmával kb.
50 agyagkorsónak cserepeit találták meg (egy-egy korsó átlag
60 cm. magas és 25-28 cm. széles volt), malyekbe impregnált lenvászonba csavarva helyezték el a -kézíratokat, E lenvászon csomagokat azután szurokkal is lepecsételték, a korsót különleges
fedővel látták el és légmentesen elzárták azok az ismeretlen eg~'é
nek, akik valamikor 1900 évvel ezelőtt szent tekercseiket ide rejtették.
Harding és de Vaux, a jeruzsálemi Eeole Biblique igazgató.ja ez alkalommal kb. 600 papirusz és állatbőr töredéket gyűjtőtfek
össze, s ezek között számos olyant is találtak, me ly még régebbi,
mint a már említett hét tekercs. Sajnos a barlang nemcsak többszörös kirablásnak, hanem egyszersmind szándékos rombolásnak
nyomait mutatta, s így a régészeknek és tudósoknak csak reménykedniök lehet abban, hogy esetleg esztendők mulva megint jelentkezni fognak a beduinok a harlangban talált egyéb tekercsekkel, hogy most már csillagászati árat kérjenek rabolt kincseikért.
A Chirbet Qumran-i barlang körsói tipikus példái a hellenista
kornak s hozzáértő archeológusok biztos megállapítása szerlut
mindenképpen a Kr. előtti évszázadok valamelyikéből származnak. Már maga a tekercseket rejtő korsók ősisége figyelemre
méltó bizonyíték a kéziratok régisége mellett, bár természetesen
egymagában nem lehet döntő érv. mert hiszen korábban készült
korsókba rejthettek jóval később. is tekercseket. Érv azonban.
mert nem valószínű, hogy ilyen sok korsót valahol megőriztek
volna időtlen időkig, mondjuk több száz éven át... Mert vagy
egyenest abból a célból készültek, hogy e tekercseket elrejtsek
bennük, 8 akkor azok nem íródhattak a hellenista kor után; vagy
egyéb használatban voltak, s akkor bizonyos idő múlva, maximálisan 100 esztendő alatt' elpusztultak, eltörtek, s ujakat csináltattak helyükbe.

A barlangban talált leletek.
A tekercsek nagy régiségére utal bennünket az is, hogy a
barlangban nem találtak eg yetleu pergament sem, hanem csak
papiruszt és állatbőrt. A zsidók pedig már a Kr. u. II. században

pergament használtak szent könyveiknek leírására. Ha mármost
sorbavesszük a leleteket, eddig a következőkről tudunk:
a) Az orthodox szir kolostor tulajdonában 'vannak:
Egy 7.15 m. hosszú állatbőr tekercs lzaiás könyvének 66 fejezetével. '
Egy Habakuk próféta könyvéhez írt u. n. midras, mely II
szentírásí szöveg mindenegyes sorához kommentárt fűz és a próféta szavait saját korára igyekszik alkalmazni. Ez a 1.jO rn, hoszszú állatbőr tekercs döntő fontosságú a leletek korának megúl!apításában, mint erre még később rámutatunk.
Egy, a tekercseket birtokló ősi zsidó szekta tanításait é,; törvényeit tartalmazó állatbőr tekercs, mely megállapíthatóan kb.
25-50 évvel később íródott, mint az lzaiás tekercs. ("Sectarian
Document").
Egy ősi apokrif könyvet: Lamek könyvét tartalmazo tekercs.
melyat azonban eddig még nem tudtak kinyitni, ugyanis annyiru
megromlott állapotban van, hogy a tudósok a modern vegyészeti
tudomány minden eszközét igénybeveszik, hogy az állatbőrt elő
zőleg úgy preparálják és olyan külonlegesen erre a célra készült preciziós műszerrel nyissák ki, hogy lehetőleg eg.r betű
se vesszen el ai ősi szövegből.
b) A jeruzsálemi zsidó egyetem múzeu mának tulaidondban
van a következő 3 tekercs:
lzaiás könyvének töredékes állatbőr tekercse, mely a próféta
könyvének 16. 19. 22-23. 28. 38-39 és 41-66. fejezeteiből tartalmaz
kisebb-nagyobb részeket.
Egy apokrif írat, melyet Sukenik professzor a "Világosság
és sötétség fiai harcá"-nak nevezett el.
V égül egy zsoltárokat és hálaénekeket tartalmazó tekercs.
c) A megtalál t kb. 600 töredék között van többek kőzőtt:
Mózes 1., 3. és 5. könyvéből származó töredék ősi u. n. négyzetes, főniciai írással írva.
Dániel könyve két tekercsének három töredéke, az 1, 10-16; 2.
2-6 és 3, 23-30.
A Bírák könyvének részletei stb.
(Ezeknek a leleteknek a korúról és óriási jelentőségéről később szólunk!)

A leletek kora.
Amikor a Chirbet Qumrani szeutirási tekercsek ről megjelentek
az első tudósítások és fényképmásolatok, hatalmas vita indult
meg tudományos korökben arra vonatkozólag, hogy milyen korból származnak a barlang kincsei. Nem lehet ezeket a tekercse
ket "sivatagi bibliának" nevezni, mert eltekintve attól, hogy nem
sivatagban találták meg azokat, Izaiús könyvén és Habakuk
próféta könyvének két fejezetén kívül az ószovetség! Bibliúnak
csak egyes töredékei kerültek elő. A tudományos vita, mely 11
7(,

leletek korának megállapítása körűl forgott, bizonyos fokig el js
f'aiult, s ennek alapot szolgáltatott az a kőrülmény, hogy a tekercsek felfedezésének körülményeiről sokáig egymásnak ellentmondó és sokszor meseszerű híradások láttak napvilágot.
A különbőző élesen szembenálló véleményekre okot szolgáltatott az is, hogy a tekercsek régisége első pillanatra szinte megdöbbentően hatott, A héber és arám nvelvű Szentírásnak legrégibb
eddig ismert szővegtanúja a Kr, u. 895-ben íródott "Codex Prophetarum Cairoensis" volt. S amikor a tudósok nagy többsége kezdettől fogva a Kr. előtti korra helyezte a megtalált barlangi
tekercsek írási korát (így Albright, Burrows, 'I'rever, de Vaux,
Lankestcr Harding stb.), akkor Lachemann, Birnbaum, de főleg
S. Zeitlin egvszerűen tagad ták az ilyen Jelfedezésnek Iehetősésrét
is, s részben közönséges misztifikációnak és csalásnak mondották
az egész leletet. S. Zeitjin még akkor is kouoku l kitartott uterev
tagadó álláspontja mellett, amikor már egyre világosabbá vált
véleméuvéuok tudományos és történelmi tarthatatlansága. Ebben
a merev tagadásban azonban nemcsak a régi állásponthoz ,;s addigi ismeretekhez való. görcsös ragaazkodas ját'wi:t szerepot, haucru eüCr-orban az a jogos félelem, hogy a tekeresok régisége
halomra dönt egy csomó biztosnak h irdetctt é<; megcáfolhatatlan
tudomány os igazságként elkőnyvelt racionnl istn tanttást, amint
07. Le' is következett!
A Zeitlin-féle tagadó álláspontról ma rnúr cs nk mint érdekes-;p.gről emlékezünk meg, Paul Kahle, a vi láe eg'~'ik leghíresebb
héber kódex szakértője a Chirbet Qumrani leletekről írt legúiabb könyvében (Die Hebraischen Hundschr-iften aus der Höhle,
1951) többek között csak annyit mond Zeitl inről, hogy nézeteivel
ncm is érdemes vitába szállni _..
Albrighték és ZeitIinék között Kahle a középutat választja.
Elismer-í azt, hogy a Chirbet Qumrani tekercsek ('YHzázur1okkal
régebbiek az eddig ismert legősibb kódexeknél ús ór iási jelentő
ségűek, mert részben olyan szövege t képviselnek, mely megelőzi
az U. TI. maszoréta hivatalos szőveget, Rámutat arra, hogy a szirek
hirtokaban lévő lzaiás tekercs szövege mindenképpen a Kr. u.
HIO körül egyedüli hivatalos szöveggé vált inaszoréta biblia előtti
korbúl származik, akkor is, ha maga a tekercs késűbhi korban
iródott.
És ezzel Kahle - bár a tekercs megírásának koráb-m téved
-, mint erről majd meggyőződhetünk - egs nagyou fontos kérdésre és lényeges igazságra mutat rá. Arra t. i., hogy végeredményben egy-egy írás kora még nem döntő annak a szövegnek
elbírálásában. melyet az írás számunkra megűrzőtt.! Egy -- mondjuk
Kr. u. 10. században irt kézíratos kódex nh~g"őrizhetett számunkra olyan szöveget, melv a kódex írási id e.i énél több száz
évvel régebbi. Ha pl. a 10 században élő másoló előtt. egy Kr.
ll. 2. századból származó kódex feküdt és annak a szövegét má0-
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solta le, akkor a 10. században leírt kódex a 2. századnak a szőve
gét őrizte meg számunkra. Lényegesen fontos és döntő jelentő
ségíí tehát a barlangi leletek korának megállanításn, de itt nem
állhatunk meg, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy rnilyen
korból származó szöveget képviselnek a Kr. e. I-U. században
leírt tekercsek l
Vég-eredményben Kahle kétségkívül óriási erudicióval és rengeteg összehasonlító anyag összehordásával kimondja az itélet ét.
me J:;{Jél kevesebbet tudornányosan állitani sem lehet, hogy t. i.
az lzaiás tekercs nem származbatik Jeruzsálem pusztulása utáni
korból, s a tekercseket valószínűleg azért helyezték cl a Kr. u.
nl. században a barlangban, mert akkor már kodifíkálták a zsidók mindennél szeritebb hagyományos törvényét, a Misnát, 8
rnivel a Misna előírásainak nem feleltek meg' ezek fi könvvek,
sem a szővegben, sem pedig - az apokrif könyvek - a tartaloml.an, azért el kellett azokat rejteni, a használatból ki kellett vonni, Ez volt tellát a minimum, ez volt 'il. fl dátum, melynél
későbbi korba nem lehetett helyezni - legalábhis nem annak, aki
tudományosan akarta a kérdést kezelni - a tekercsek elrejtéset
és megírásátl
.
De már Kahle előtt és utána i s rámutattak a tudósok arra.
hogya tekercsek nem származhatnak a Kr. utáni korból.
Albright rámutatott arra, hog-y pl. az lzaiás tekercs orthografiá.ia.
Irúsi rnódja jóval régibb, mint az eddig ismert legrégibb héberuvelvű panirusztőredéké: a Papirus Nash-é. Ez a Papirus. melyet
kiadója, Stanley A. Cook a Kr. u. II., egyik legkiválóbb ismerte
tője. Frunci» C. Burkitt, a Kr. u. I. századba helyez, egy liturai
kus szövegtöredék, mely tartalmazza a tízparancsolatot is. A papirusz vizsgálata, az írás alaposabb tanulmányozása alapján
Alhright bebizonyítja - és ezt Kahle is elismeri -, hogya Papirusz Nash Kr. u. íO előttről származik, sőt esetleg még régibb.
S a paleografiai és orthografiai érvek alapján a tudósok nagy
többsége már Kahle előtt is azt állította és bizonygatta, hogy a
talált tekercsek kora nem lehet csak a Kr. e. II., illetve egyeseké
az L század ~
Az eddigiekben láthattuk, hogy az egyes szerzők nem tudtak
.igen sokáig megegyezni a tekercsek datálásának időpontjában,
r-észben a paleoarafiai és orthog-rafiai összehasonl ító anyag kis
száma miatt. Mindenesetre már 1950-ben is világos volt a komoly és elfogulatlan tudósok előtt az, hogy a tekercseket semmiképpen sem lehet Zeitlinnel és követőivel a Kr. n. késői századokba helyezni l

A Chirbet Qumrani ásatások.
Már Kahle rámutatott azonban arra, hogy a döntő szót; talán
a depotnak további kutatása és főleg a Chirbet Qumrani településnek kiásása fogja meghozni.
'jS

És részben így is történt. Amikor Lankoster Harding és de
Vaux kikutatták a tekercsek lelőhelyét, már megállapították, hogy
egy kilométerre a barlangtól volt egy ősi település, s ennek a
feltárása talán választ tudna adni a barlang kincseinek tulajdonosaira, elrejtésük korára vonatkozólag. Chirbet Qumran, melyről beszélünk, 70 méterre van a Holttenger színe fölött, s a két
régész 1951 november-decomberében felásta és a modern régészet
eszközeivel feltárta II Chirbet Qumran-i telepiilés területét. Ez a
Chirbet Qumran egy kis fennsíkon van, mély és tág völgyekkel
körülvéve, kb. 1 kilométerre a Holttengertől, malynek lakói még
kis vízvezetéket is építettek maguknak, 8zerteszórva laktak a
hegyekben, de volt egy nagy központi épületük (36 m. hosszú és
29 m. széles), mclyct nagy négyszögletes kövekből építettek. .Az
építési stílus kétségkívül nem római. Megú.llauították, hogy az
épületet sebtiben hagyták el lakói, vagy még ők, vagy valami
ellenség földulta, s többé nem volt lakott. Az épületben találta],
egy ép állapotban lévő ugyanolyan agyagkorsót, m int a bar-langban lévő tekercsek korsói, melyet házi célokra használták.
Ugyanazokat a kis mécseseket, lú mpntőredékeket ta.lálták meg eL
ben a nagy központi házban. m i nt II barlangban, ugyanolyan
háziszerszúmokat is: nem lehet tehát kétes, hogy e házunk a lakói helyezték el a barlangban a szent tekercseket és ezt akkor
cselekedték, mikor valamilyen okból sürg(iscn el kellett hagyniok
ősi telepűlésükot... Az épület vizsgálatn kimutatta, hogy nem
lehetett mag ánház, egyébként is tulsúgosun nag'v lelt volna abban
a korban és azon a helyen épült magánházakhoz képest, haneiu
egy közösséznek a központja, mely központban a tagok egyrésze
lakott, a többiek pedig a környező barlangokban húzódtak mC!4"
és csak az étkezésre és imára gyülekeztek eg ybe. A központ körül volt a temető is, melv uek sírjait Icltárták. A település idejét
biztosan meg lehet határozni abból, hogy szárnos pénzt találtak
különböző római császárok és procuratorok idejéből. De az utolsó,
a legkésőbbi pénz is II Kr. u. 6(j előttről származik, tehát világos,
hogy annak a közösség nek -- s a köuvvokből kiderül, hogy vallási közösség volt ez - tagjai, akikél voltak a tekercsek ég akiknek Chirbet Qumranban volt a székhelyük, a zeidó-római húború alkalmával kénytelenek voltak menekülni és ekkor rejtették el a tekercseket abban a remóuvbo n, hogy talán majd egyszer
visszajövén meg-találhatják azokat, IDzt a megállapítást megerő
sítik azok az ásatások, melyeket ugyancsak Harding és de Vaux
végeztek Chirbet Qumrantól délre ]S km-re, WadiMurabba'ahan. Ez a hely Engadditól, az esszénusok nevű ősi zaidó szekta
központ jától 14 km-re északra fekszik, a Holt tengertől kb. 2
órai járásra. Maga a hely egy rendkívül szűk völgy, több barlanggal, melyet 6 hetes nehéz mu nkával kutattak át és ástak föl
a régészek. A leletek, melyeket találtak, óriási fontosságúak Ö1J79

magukban is, de a Chirbet Qumrani leletek kor-ának JIlegúJ lapitásában is.
Az ásatások ulkal múval t'eltúrt utolsó előtti rétegben nagyszámban kerültek napvilágra a második zsidórómai háború (133135) korából származó kerarniu, Hadr-ianus csúszú.r pénzei és érmei,
számos írásos dokumentum. Megtalál tak többek között héber
nvelvű osztrakákat (kiégetett agyagcserepre írt szöveg), papirusz
és állatbőr töredékeket mind héber, arám, mind görög nyelven.
Szentírási szövegeket, melveket szántszándékkal téptek össze, s
melyek közőtt szerepelnek Mózes 1., 2. és 5. könyvének amaszoréta
szöveggel teljesen megegyező töredékei. Ezeknek a töredékek nek
az írúsa könnyen Iel ismerhetőeu újubb keletű, mint a Chi rbet
Qumrani tekercsek Irúsu, 'I'alúltuk azonkívül ott Hadriauus uralkodásának í. évéből származó (Kr, u. 124) görög nvelvű házassági
szerződést, egy bizonyos Sim'on bar Koseba nevű egyénnek két
levelét egy bizonyos Josua-ben Galgola-hoz, melyben többek kő
zött szó van a "népek" elleni háborúról. Jijbből nyilvánvaló, hogy
a levél írója nem más, miut Simeon Bar Kokeua, a második zsidó-római háború fanatikus zsidó vezére. akit 135-ben öltek meg' a
rómaiak. A 'Vad i Murabba'a-i ásatások bchizouyitottúk, hogy
a Chirbet Qumran-i leleteket nern lehet az első zsidó háború
utáni kor-ru tenni, hiszen a Murubba'u-i írások pontosan datálva
vannak ~- éppen ez az óriási jelcu tősége a lelotuek -- és későbbi
korból származnak, m int a barlang, kincsei! Találtak W. Murabba'a-ban két darab kb. 240 cm. hosszú, :m-40 cm. magas és 3-4
m m, vastag érelemezt, mely papirusztekercs mintá.iára göugyöIítve van. s mclvbe vógig héber hetíík vannak bevésve. Most folyuak az előkészületek, hogy ezeket az óriúsi f'ontossűgú réztekereseket az rúsnak sérelme nélkül kibontsák és megállanithassák
tartalmát. korát, stb.!
Ezek utáu már kétségtelenné vált nomcsak Zei tl iuék uek. hanem még Kahléuak tévedése is; a Chi bet Qumrani "könyvtúrat"
Kr. e. 66-70 közott rejtették el a tulajdonosaik, de a tekercsekről
az is tlHwúJlupítlmtó, - mint azt már mondottuk -, hogy az elrejtés
előtt már hosszú-hosszú évtizedeken keresztül használták és javították azokat. hogy az egyes tekercsek közott - mint pl. az
lzaiás tekercs és a Habakuk kommentár között kb. 70-80 esztendőnek kellett el telu ie, ennyivel legalább rég ibb az Izaiási tekercs írásának a kora a Habakuk kommentárnak az írási korától - tehát általában véve is megállapíthatjuk azt, hogy azok
11 Krisztus Urunk előtti korból származnak.
De az ásatási eredmények mellett döntő fontosság-ú volt a
Habakuk kommentár tanulrnánvozúsa a tekercsek írási korának
megállapításában. Mondottuk, ho~~'Y 11 kommentátor saját korára
igyekszik alkalmazni Habakuk próféta könyvének jöven~löléseit és
szavait. Ha mármost sikerül megállapítanunk azt a kort, melvre
a prófét.a kiielentéseit a kommentátor alkalmazza. megkapjuk a
í

tekercsek írási korát megközelítő pontossággal! Már 1950 nyarán
Dupont-Sommor (Observations sur le Commentaire d'Habaeue
découver t prés de la Mer Morte, Paris) megpróbálta a kor identifikálását és azt a Pompeius utáni időkbe (Kr.e. 63-ban fogJalta el Pompeius Palesztinát és tette római provinciává!) helyezi. Dupont-Sommer professzor közel járt az igazsághoz. Mert
a kommentár alaposabb vizsgálata és a kor körülményeinek részletesebb összehasonlítása arra vezetett, hogy megállapították a
kommentárban szereplő személyek kilétét. Szó van a kommentárban a .Jcittimv-ek népéről, akik népeket igáznak le, egy zsidó
főpapról, aki gonosz és üldözi az "Uj Szövetségnek" tagjait (ez
az "Uj Szövetség" volt a neve annak a szektának, melynek tulajdonában voltak a Chirbet Qumran-i tokercsek l), üldözi annak
vezetőjét, az "Igaz8ág tanítóját" és "az Isten választottainak" vezérét, vértanúságra adja az "igazakat" és megkínozza a jámborokat...
Meg rázó erővel írja le a kommentátor a "Kittim" nép hadi erejét, politikai fortélyait, mellyel Igúba aláznak hatalmas népeket,
.~ mely majd elpusztítja a "gonosz főpap" mi nden gazdagságát is ...
Nem lehet kétséges, hogy a "Kittim" nép nem más, mint a rómaiak! Azok a rómaiak, akik már Dániel próféta szemléletében
is a világ legborzalmasabb és leghatalmasabb birodalmát képviselik, S akik ebben az időben már ott kopogtattak Palosztina
kapuinál is. A gonosz fŐ1JaP, akinek hatalma van üldözni a szekta tagjait, az igazakat és jánborokat, nem lehet más, csak az az
Alexander .Iannneus, aki a Hasmoneus dinasztiának Kr. e. 103
,ii-ig urnlkodó királya és egyszersmind főpap is volt egy személyben. Ő kíméletlen harcot f'olvtntott azok ellen, akik nem
voltak hívei az ő poli tikájának és vallási liLeralizmusáuak, nevezetesen a farizeusok ~ s ezzel együtt a farizeusoknál is szigorúbb
k isszámú xzek ta, az esszénusok ellen. Ez az Alexander .Iannaeus
ezreket végeztetett ki a farizeusok közül, akik nem hódoltak be
az idegen hellenista szellemnek, melvet az ő uralma igyekezett
hatalomra juttatni Palesztinán beliil is. Az "Ujsz.övetség" szektája pedig kétségkivül az esszénusok voltak. akiknek lakóhelyét
nemcsak az alexandriai Philo és .Iosephus Flavius, hanem Pliuius
római író is a Holt tenger mell ett i pusztába, Engaddi környékére
helyezi!
Evvel 11 megállapítással el is dőlt a Ch irbet Qumrani tekercsek
korának 11 kérdése. Habakuk kommentárja, melv az eddig publikált tekercsek köztil a legujabb, nem iródhatott ezek alapján csak
Kr. e. 100 és so között, Mivel pedig II tekercsek leg rég'ibbje, az
lzaiás tekercs kb. SO évvel korábbi időben íródott. annak keletkezési korát Kr. e. 200-160 közé kell helyezniink!
Ekkor íródott tehát fi tekercs, de ez nem jelenti azt, hogy
az a szőveg, melyet az lzaiás tokeres leír, ebben a korban keletkezett volna! lzaiás könyve maga jóval régibb ennél a kornál, s ezt bizony ítják a leletek. Mert az a szöveg, melyet a teljes
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lzaiás-tekercs írója leírt és a töredékes tekercs írója más és mát'
szöveget másol, melyek a lényegesben megegyeznek ugyan, de a
kicsiny részletekben eltérnek' egymástól és mindkettő eltér azonfelül a mászoréta szövegtől is. És ez azt bizonyítja, hogy a
könyv szövege mögött már hosszú történelem van, először el
kellett fogadni, meg kellett ismerni, szent könyvnek kellett nyilvánítani azt, azután kezdték csak másolni, s a hosszú idő alatt.
az egyes másolők nem egyformán írták le lzaiás szövegét, megromlott annak szövege stb. Ha tehát maga a tekercs a Kr. e. ll.
sz. elejéről származik is, tanúságot tesz arról, hogy az izaiási sző
veg jóval ezelőtti korban megvolt!

A ba'rlang kincseinek tudományos

jelentősége.

a) E pontban nem foglalkozunk a barlangban talált u. ll.
apokrif iratokkal, de ez korántsem jelenti azt, hogy a nem szcn t
írási tekercseknek nem volna meg a maguk értéke és tudományo!'
fontossága. Ezek az ősrégi. tekercsek új és az eddiginél sok tekintetben megbízhatóbb források a Krisztus Urunk kora előtti (',.",
század kor-történelmére és a zsidóság akkori lelkivilágára voruukozólag. Beható tanulrnánvozúsuk és eddigi ismereteinkkel való
összevetésük sok mindmáig homályos problémára fog fényt dl'ríteni.
A szentírási tekeresekkel kapesolatban mondottuk már, h(J,~:'
azoknak régisége első pillanatra szinte megdöbbentően hatott. Az
ok igen egyszerű: sem az Ószövetségnek, sem az Uj szővetsésrnek
nincs kezünk között egyetlen eredeti kézfr ata sem. Azok a tekercsek, melyekre a,z Isten által meghívott és a Szentlélek sURalmazásának hatása alatt álló férfiak az 0- és Újszövetségben II
szerit szőveget leír-ták, a mi számunkra elvesztek és műveikct
csak jóval későbbi korok másolóinak írásaiból ismerhetjük meg',
Nem meglepő ez, hiszen pl. a Kr, e. 800 körül élt Homerosunk
leg-ré!dbb teljes kéztrata a Kr, Il. 13. századból származik. Mind fl,
zsidók, mind a keresztények gondosan és szorgosan törekedtek
arra, hogy szent könyveiket a lehető legpontoRabhan másolják le.
de mint minden emberi munka, úgy fl, kézi másolők munká.ia sem
volt és nem iA lehetett montes a hibáktól. tévedésektől. a v~g-el'
emberi természetből fakadó Ryiingeségeldill. És amikor. arról van
szó, hozv a szerit szöveg-ct évszázadokon keresztül adták át egyik
nemzedék másolói a másik nemzedékének, akkor joggal fölmerül
a kérdés. hogy vajjon az a szűveg, mely ma kezeinkben van.
megegyezik-e azzal a szöveggel, melvet évszázadokkal azelőtt a
szent szorző leír t'l Ráhagvatkozhatunk-e különböző korok és országok másolóira, akiknek intelligenciájáról és megbízhatóságáról
nem egyszer igen lesujtó itélettel nyilatkozik pl. szent JeromosT
E'!y-két jelentéktelen töredék től eltekintve az ószövetségi
Szentírás legrégibb szövegtanúja - természetesen most az eredet}
héber és arámrivelvű szővegekről beszélünk - a Codex Propho-
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tarum Cairoensis volt a Kr, u. 895. évből, utána a Codex Prophetarum Petropolitanus 916-ból, a teljes Öszövetséget az 1008-ban
íródott Codex Leningradensis őrizte meg számunkra mint legősibb
szövegemlék. Ez annyit jelent, hogy az ószövetségi Szentírás legrégibb könyve - Mózes 5 könyve - és annak leg rég ibh szőveg
tanúja között több mint 2000 esztendő óriási távolsága van, két évezred viszontagsága, másolói munkája, két ezer év a maga világot formáló és meg-változtató hatalmas történelmi eseményeivel,
világbirodalmak feltűnésével és bukásával, vallások születésével
és pogány istenek gyászos halálával...
A szövegkritika az a tudomány, mely azzal foglalkozik, hogya
nagyszámú reánk maradt szövegemlék alapján megállapítsa azt a
szöveget, amelyik az eredeti, amelyik a szent szerző tollából kikerült, - ahogy a Divino afflante Spiritu körlevél mondia "megtisztítva a kézírók hibájából becsúszott fogyatékosságoktól.. .
széljegyzetektől, kihagyásoktól, szóeseréktől, ismétlésektől és minden más fajta tévedéstől, amelyek előfordulnak olyan irásokban,
melyeket századokon át származtatnak tovább." A Chirbet Qumrani leletek első nagy tudományos jelentősége éppen szövegkritikai vonalon döutő.
A legrégibb próféta-kódex ' eddig a Kr. u. 9. század végéről
származik, s az az lzaiás 'tekercs, mely a sair orthodox kolostor
tulajdonába került, a Kr. e. II. sz. elejéről, a két szővegtanu között tehát kb. 1100 esztendő távolságn van. Racionulista körükben
általánosan elfogadott elv volt a század elején, hogy az elméletükkel nem egyező szentírási részleteket későbbi betoldásnak mínősítették, melyeket t. i. a szerző kora után esetleg több' E;záz
évvel írtak hozzá az eredeti szöveghez különböző másolők és átdolgozók. A szövegkritika tudományának f'ejlddése már eddig i~
rengeteg tényre mutntott rá, melvekből nyilvimvalóvá vált, hogy
az ilyen hozzátoldások, .Jiamisitások'' elmélete a levegőben lóg-ó
állítás, mert a küliinbölIő általúnos emberi gyellgeségből fakadó
és éppen ezért az esetek túlnyomó részében könnyen fölismerhetö
másolói tévedésektől eltekintve a késői kódexemlékek hűen őr iz
ték meg az eredeti szerit iratot. A Chirbet Qumrani Izaiás-tekercs
megcáfolhatatlanul alátámasztja ezt a tételt és most már megdönthetetlen tudományos igazsággá tette azt, hogy az ószövetségi
szentírás évezredes könyvei épek, és nemcsak tartalmilag, hanem
nagy általánosságban formailag is megegyezőek az eredeti kézíratokkal!
Az az noo esztendő, rnely a kairói zsinagóga genizájából BZf:Umazó legősibb próféta kódex és az lzaiás-tekercs között eltelt,
súlyos és a zsidó népet nem egyszer vág pusz.tulással fenyegető
véres évezred volt. Az első kor, melyről itt beszélnünk kell. a
makkabeusi háború kora, amikor is a kegyetlen IV. Antiochus
Epifánesz (Kr. e. 175-163.) szeleucida uralkodó halálbüntetés terhe
mellett megtiltotta a zsidó vallás gyakorlását és nem elégedett

meg a véres üldözés sel, a hith Ű zsidóknak lemészárlásával, hanem
egyenesen a szentkönyveknek megsemmisítését tűzte ki céljai
megvalósítása egyik főeszközóül. Tudta nagvon jól, hogy azok
az isteni írások, melyeknek a zsidók birtokában voltak. mindennél jobban óvták a népet a pogány szokásoknak és erkölcsöknek, a pogány szellemnek és hitnek bef'ogudásától, éppen azért
rendelte el, hogy az összes szentkőnyvoket össze keil tépni. el kell
égetni éB akiknél megtalál na k mégis va'nrnilvou szeutirutot, azt
azonnal meg kell ölni (l Makk. l, 59-GO). K"t az első tragikus kort
követte e~;:> még borzalmasabb: u zsidó-rónini háború kora, Kr. u.
66-70· ben. Ez a háború azonban nem júrt g:;ii~~elel11mel és nem is
v(;gződhetett más eredménnyel, mint a zsid,);;ágnak teljes VI'1'('-,
ségével. Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben bl'kiivetkezett teljes pusztulása, a templomnak felgyujtása véget vetett a zsidó állami életnek, a mózesi vallás leglényegesebb részének, a templomi istentiszteletnek, áldozatoknak, az egész úsziivetliégi .Iiturg-iauak. És
hogy ebben a háborúban a Ielbecsüfhetctlen ernber ó" anyagi
veszteség mellett a szentköuv vek is soka! -izenvedtek. azon senki
sem esodálkozhatik!
S a zsidó nép még egyszer nwgpr,)b:'tlt a türhetetlcn idegen
júrom alól szabadulni, a fölkelés vezére eg-y lllai~át Messiásnak
mondó vezér: Bar Kochba volt. Kr. ll. 133-1:;;) köztitt f'olyt le ez a
háború, mely utún még kegyetlenebb sors várt a zsidóság-ra, mint
.Jeruzsálem pusztulása után. A rómaiak mcgszűntették a zsidó
népi élet utolsó maradványait is, és ekkor kezdődött meg a bolygó zsidó v.ilágjárúsa, a zsidóság szótszóródása az egész világra.
1100 esztendő, több min t egy évezred véres és könnyes kálváriája,
egy népnek és egy hitnek tragikus szenvedésc van a Chirbet:
Qumrani tekercs és a kairói zsi nagógu kódexe közőtt!
És ha megvizsgáljuk a két szővegemlóket, akkor megállapíthatjuk. hogy ez az 1100 esztendő nem változtatott semmi lényeg-eset a szent szövcgben ! A Chirbet Qumrani Izaiás-tekercs kb. 5000
helyen tér el a mai u. n. maszoréta szővegtől, de ezek kőzül 3500
helyesírási eltérés,' s a fennmaradó 1500 értelmi eltérés között
nincs egy sem, melv komoly különbség volna. A legtöbb értelmi
-változat abból a törekvésből fakad, hogy az Izaiás-tekercs másolója igyekezett a szöveg' régies, nehezen érthető kifejezéseit, a mindennapi nyelvhasználatból már kiment szavait más kifejezésekkel
és szavakkal helyettesíteni, hogy a nép könnyebben megérthesse
a próféta írását. De az új szavak [lS kifejezések, az egyszerűsí
tett mondatfűzések végül is ugyanazt mourl.iák, mint az eddig
ismert szöveg !
b) Mondottuk azt, hogya barlang feltárása alkalmával több
miut 600 tekercs-töredéket is találtak, melyek közül csak kevés
került eddig kiadásra. Ismeretes közűlük az a nagyobb töredék,
mely Mózes III. könyvéből tartalmaz részleteket, s amelyeknek
az írása nem az lzaiás tekercsnek és a többi Chirbet Qumrani le-

letnek u. n. quadrát, arám nasa, hanem az ősi héber írás, melyet
a föniciaiaktól vettek át, s melyet éppen ezért föniciai írá..nak: is
nevezünk. A betűk vonalvezetése és alakja teljesen azonos a Tell
ed-Duweirben (a szentírási Lakis romjai) talált osztrakák írásával (osztraka nem más, mint kiégetett agyagcserép, melyre tintával írtak), s melyeknek a korát egész pontosan tudjuk: Kr. e.
!l87! A tudósok nagy része mégis e töredék korát a Kr. e. V., esetleg a IV. századba teszi, tehát kb. 200 évvel későbbi kor-ra, mert. II
szent szövegek írásában sokkal tovább megőrtzték az archaisstikus
formákat, mint a mindennapi használatban. Az bizouvos, hog y
igen sok példát találunk az archaizálási törekvésre vonatkozólag.
s amikor -- valőszínűleg a Kr. e. V. században a zsidók v{ gleg
áttértek az ősi föniciai ábcről az arámira, a szent könyvek másolásában még fennmaradhatott sokáig 11 régi irás. A véglegos
szót csak akkor lehet majd kimondani, ha több ös:;;zeha:'iolllithatcí
anyag kerül napvilágra a zsidók egyes korbeli írására vonatkozóIug, De akkor sem lehet kétség abban, hogy a töredék :1 Krisztus Urunk előtti V. századból, esetleg a IV. sz. elejéről származ lk.
f' így legalább kétszáz évvel régibb az Izuiás-tekcrcsnól! A legrégibb kódex és e töredék között tehát nem 1100, hanem lRO() esztendőnél több időtartam van: s a szövegkritíkai vizsgálat azt mutatja, hogy pontosan megegyezik a töredék szövego az 1HOO évvel
későbbi kódexek szövegével! De ha megvizsgáljuk a barlangban
talált egyéb szeutirási tekercsek vagy töredékek szövegét, minden esetben azt találjuk. hogy bámulatos m odou Illegegyeznek
az eddig ismert kódexek szőveg'ével.
1100, meg 1300-1400 esztendő távlatában a zsidóság változatlan
hűséggel őrizte az isteni kinyilatkoztatás szent könyveit, így a későbbi betoldásoknak. hamisításoknak, változtatásoknak racionalista
elmélete nyilvánvalóan téves. S tovább menve azt is kimondhatjuk,
hogy ha 1100 esztendő alatt a zsidó másolők nem változtattak
semmit a szerit szővegen, akkor hűségesen őrizték azt abban a
pár száz évben is, mely az illető szentkönyv keletkezésétől a hal'
langi leletek idejéig eltelt!
c) Van azonban a barlangi leleteknek egy másik fontot' tudományos jelentősége is: az irodalomkritikai. A Vigilia 1949 decem
beri számában rámutattunk arra, hogy ti racionalista kritik»
igyekszik elvitatni az egym; szen tkönvveket azoktól a szerz6ktiíl,
akiknek a legősibb tradició tulajdonítja, s mind az Ószövetségnek.
mind az Uj szövetségnek fontosabb szentí ratait jóval későbbi korból származtatja, mint a zsidó és keresztény hagyomány és törté
nelmi for-rások. A Chirbet Qumrani leletek napnál fényesebbell bizonyítják azt, hogya zsidó hagyomány féliékenyen, ember-ileg
szinte érthetetlen pontossággal és hűséggel őrködött 11 Szentírús
minden betűje fölött. S ha a zsidó hagyomány ennyire vigyázott
a szent szi)vegre, aklror már eleve lehetetlen, hogy hazugságot.
történelemhamisítást követett volna e1 abban a kérdésben, hoirv

.az illető szent szöveg melyik korból és melyik szerzőtől szármasik! Ha a zsidó hagyomány és történelmi források megbízhatőnk
a szövegkritika szempontjából. akkor ugyanúgy megbízhatóak írodalomkritikai szempontból is, tehát az egyes szentkönyvek lényegileg tényleg azoktól származnak, akiknek ez a hagyomány tulajdonítja! Ezt az általános következtetést részletében is bizonyít-ja a Chirbet Qumrani három Dániel-töredék.
Valamikor legalább két példányban volt meg a barlangi
.,könyvtárban" Dániel könyve. Két tekercsből maradt ugyanis reánk három töredék, az 1, 11)-16; 2, 2-6 és a 3, 23-30. A töredékek
kora ugyanaz, mint az lzaiás tekercsé, azaz Kr. e. 160-200 között
íródtak. .A Vigilia idézett cikkében meg-írtuk már azt, hogy
általános racionalista dog-ma volt, hogy Dániel könyvét nem a
Kr. e. VI. században élt Dániel próféta írta, hanem csak Kr, e.
165-ben írták, a makkabeusi háborúk idején. Ebben az időben a
zsidóság élet-halál harcát vívta az elnyomó szir szeleucida uralkodóval, IV. Antiochus Epifánesszel és eg-y névtelen író fantasztikus, u. n. apokolíptikus látomásokba öltöztetett jövendölésekel
adott a már régen halott Dániel szájába, hogy népében a harci
kedvet és győzelmi hitet é'bren tartsa. Az apokaliptikus jövendő
léseknek megalkotója, ennek 'R műfajnak első képviselője a Kr. eo
i65-ben íródott Dániel-könyv szerzője. A hitetlen tudósok azért tet-ték éppen erre az időre a könyv keletkezési idejét, mert ebbeu a:l
évben azoknak a történelmi eseményeknek,' melyeket a könyv
megjövendöl, legnagyobb része már mult volt, tehát nem kell
természetfölötti kinyilatkoztatást felvenni, nem kell csodát elismerni, hiszen Dániel könyve nem más, mint jövendölés apokaliptikus formájába öltöztetett mult! Sok-sok érv szólt már a barlangi
leletek előtt is ez ellen a teória ellen, de a megtalált három tőre
dék közül az egyik egymaga döntő cáfolat erre a racionalista
dogmára. Ez a 2, 2-5-ot tartalmazó állatbőr. Tudnunk kell, hogy
Dániel könyvének összes kódexe i kétnyelvűek: az 1, 1-2, 4/a-ig és a
8, 1-12, l3-ig héber nyelvű, a 2, 4ib-től a i, 28-ig pedig- arámnyelvűek. A második fejezet 4. versében, a moudat közepén hirtelen
megszűnik a héber nyelvű rész és kezdődik az arám nyelvu:
ott, ahol a káldeus bölcsek megjelennek N abukodonozor előtt,
hogy feleljenek a király álmára, "A káldeusok így feleltek II királynak:" ezek a szavak még héberül' vannak, míg a kövétkezők: "Király örökké élj!" és a többi részek arám nyelven vannak:
II kézíratokban. Nem kell valakinek tudományosan képzett SZt)..
vegkritikusnak lennie, hogy első pillanatra meg-állapítsa: eredetileg ez nem állhatott így Dániel könyvében. Lehetetlenség, hogy
Dániel könyvének szerző]e egy mondat közepén más uyelvet kezdjen használni: a könyvet eredetileg vagy héber, vagy arám nyelven írták és a kétnyelvű mai szöveg semmiképpen sem lehel
a szent szöveg eredeti állapota. Mi lehet ennek a kétnyelvűaéguek
az oka' Csak: egy, hogy t. i. a könyv szövege mögött hosszú éa

viszontagságos történelem van. E történelem folyamán elveszett
az eredeti szövegnek egy jórésze, s amikor a másolők a könyvet
ujra összeállították, kénytelenek voltak a hiányzó részeket a f'ordításból póto lni, Valószínű, hogy Dániel könyve eredetileg héber
nyelven íródott, de mivel a babiloni fogság utáni időkben II nép
egyre inkább elhagyta ősi héber nyelvét és rátért az arám nyelv
használatára, szükségessé vált a héber szent Iratok leí'orditása,
Vérzivataros időkben, nemzeti és vallási kataklizmák korában Dániel könyve volt a legolvasottabb az összes szent könyvek kőzott,
Olvasták. másolták, rejtegették, s eközben történt, hogy az eredeti
héber nyelv ű másolatok jórésze elveszett, mert a népnek nem a
héber, hanem az arámnyelvű fordítás szeveze volt a miudennapi
lelki kenyere.
Kétségtelen tehát, hogy a Dániel-könyvnek hosszú-hosszú történelme van, hogya 2, 4-ben kezdődő nyelvváltozás mög ötí, nem
egy-két évtized, hanem legalább 2 évszázad viszontagsága van, de
inkább több, mint kevesebb! Minirnálisan kétszáz esztendő kellett
ahhoz, hogy Dániel eredeti héber szővegét lefordítsák arámra,
hogy az arámnyelvű másolatok egyedűli közkézen forgó péiuányok legyenek, hogya héber nyelvűek elvesszenek, hogy a Wredékekben fennmaradt részeket ujra könyvbe foglaUák össze és
a hiányzó részeket pótolják a fennmaradt másolatokból! És ime:
a Chirbet Qumrani töredéken ugyanúgy a 2, 41b-vel kezdődik az
arámnyelvű rész, mint a későbbi kódexekben! Mondottuk: a töredék írási kora a Kr. e. 200-160 közötti idő, s ekkor már a könYT
háta mögött ott van az a viszontagságos történelem, melyről mondottuk, hogy legalább 200 esztendeig tartott! Hogy íródhatott
volna Dániel könyve Kr. e. 165-ben, amikor ebben az időben már
legalább kétszáz· esztendősnek kellett lennie a. Chirbet Qumrani
töredék tanúságu szerin U!
Megdőlt tehát Dániel könyvének és az apokaliptikus jÖTcndölé.seknek késői keltezéséről szóló hipotézis. De ezzel kapcsolatban sok
más fontos racionalista tétel is megdőlt. Ha ugyanis Dániel könyve az első apokalipszis, akkor az ÜSHzeH jiivendölések, mclvek
apokaliptikus, látomásos formába vannak öltöztetve, csak Dániel
könyve 111 til) keletkezhettek. És éppen ez volt a.z egyik főérv
Izaiás próféta könyvével szemben. hogy t. i. több apokaliptikus
jövendölés van benne (főleg a 24-27 ff.), amelyeket a mondott elv
szerint csak Dániel könyve után. annak hatása alatt írhattak
Ezért tették a racionalisták lzaiás könyvének keletkezési idejét
a Kr. e. II. század végére. F~s ime: először is van már birtokunkban egy teljes lzaiás-tekercs a Kr. e. II. sz. elejéről és azonkivül kiderült, hogy az apokaI iptik us jövendiilés többszáz évvel
hamarább keletkezett, nem lehet tehát azzal érvelni lzaiás késői
keltezése mellett.
Amit a 20. század nagy racionalista fejedelme, Adolf Harnack
kénytelen volt megállapítani az TIjszövetségre, azt It Chirbet
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Qumrani leletek megrlönthotetlenül igazolják az Oszövetségre vonatkozólag. Harnack azt mondja: "Az Egyhúznak legrégibb irodalma főbb pontjaiban, de egyszersmind a legtöbb részletben i",
irodalomkritikailag vizsgálva igaz és megbízható", Az őskeresz
ténység forrásainak - azaz az uj szövetségi Szentírásnak -- kritikájában a tudomán)' kétségkívül visszaka nyarodó mozgúsban
van a tradícióhoz ... " Chirbet Qurnran leletei megcáfolhatatlan
bizonyítéliokkal szolgálnak az ószövetségi kinyilatkoztatás történelmi hitelessége és II szent szövegek épség!' mellett.

MENYASSZONYOMNAK
Szél dudorász a hegyekben, a kertben, a bokrok alatt, s mf.Í1'
egyre fakulnak a seinek. Az únszínű égen a varjak
bús feketén, károsroa köszöntik az őszt ... S szemeidbő!
új taoaszok tüze nillar; mégis. Igéret, ajándék,
édes ajándék vagy Te, s andy a karomba ölellek,
érzem a véred, ahogy lüktetve kerin.q ereidben ...
Csókod: a holnap csókja, jövőnké s mÍ,q a fülembe
súgod a titkot, a boldog titkot: tiszta szerclmed,
kislányos remegéseden át már érzem az asszonyt..

Balússy

Lú~zl'-~

AMIKOR Simeon búcsút akart venni a bűnös világtól, kisded gyermek képében megjelentél szeme eiou' « ő fölismerte Benned a tökéletessé.q I stenéi. Elmondhatatlan bölcseségedet dicsérve
így énekelt: alleluja!
A Teremtő a teremtés új művét mutaita met) nekünk, ami/wt'
megjelent nekünk, teremtményeinek, szeplőtlen mék ből származoo
és szeplőtlenül őrizve mea azt, hogy e csoda szemléleiében efmerülve te» dícsérjü k a Szűzanyát:
l jdvözlégy, romolhatatlanság virága! (J dvözlégy, tisztaság koronája! (J dvözlé.rm, föltámadás suiuireása! () d·vözlégy, evangelium;
élet képe! U(i'/;özlérm, Fa, ki a fény YJ/ürnölcseit hozod a lt'Ívek
táplálál!ára! Udvözlégy, kinek méhe a foglyok szabaditóját hordostat ljdvözlégy, eltévedtek vez.etőjének szülője! Udvözlé.'m, aki
irgalmasságot nyersz az igazságos hirútól nekünk! Ud-vözléflY. sok
bűnünk bocsánaia, bátorság öltönye a meztelenűl szűkölködőknck.
mirulen 1Jágyat lcgyőző ezeretet : üdvözlégy, sérthetetlen J e.Q;lJf!.~!
GÖrö.'1 akothieto« (úll o« énekelt) himnusz. /720 kiiriil}

