
FARKASFALVY DÉNES

Új ZSOLTÁRFORDÍTÁS
A zsoltárok magyar költői fordítása régóta foglalkoztat. Mint középískolás diák,

Sík Sándor és Mentes Mihály fordításait imádkoztam, legtöbbször azzal az érzés
sel, hogy a magyar szöveg érthetősége és költői értéke nem kielégítő. Amikor a
Vulgáta latin szövegén próbáltam eligazodni, újra és újra megcsapott az eredeti
költemény sugalmas lendülete, de ugyanakkor fe~ kellett fedeznem a latin fordí
tás sok nyelvtani hornályát, sőt értelmetlenségét és stílusbeli gyatraságát, Később

megismerkedtem a Bible de Jerusalem héber ritmusú francia szövegével és meg
hallgattam Rómában Pere Gelineau előadását a fordítás alapelveiről. Attanul
mányoztam Podéchard" szűkszavú, de rendkívül alapos és tartalmas szövsgelemzé
seít, Ezek a tanulmányok indítottak első próbálkozásaimra. Hans Joachim Krausu
tudós kommentárjának megjelenése ugyancsak hatással volt rám. A végső ihletet
azonban Mitchell Dahood jezsuita atya zsoltárfordítása adta.·.. Pedig az ő szö
vege első pillanatra aligha tűnik költőinek, inkább száraz és pedáns. Szövegma
gyarázata pedig alig terjed túl a nyelvi és stilisztikai sajátosságok elemzésen, azt
is töménytelen ugariti idézet közepett és az érthetetlenségig tömör nyelvtani szak
kifejezések használatával teszi.

P. Dahood kétségkívül az ugariti nyelv legnagyobb élő szakértője. Az ugariti
nyelvemlékek felhasználásával hosszú ideig adós maradt a szentírástudomány. Pe
dig ezek a leletek a harmincas évek óta ismeretesek, nyelvi megfejtésükben ki
váló szerepet játszott a magyar Aisleitner professzor. Ugarí t föníciai város volt,
de már a biblikus honfoglalast 'megelőzően, a Krisztus előtti XIII. században el
pusztult. Romjait 1928-ban találták meg és kezdték feltárni. A romok között nap
világra került szövegek elsősorban jogi és költői jellegűek; nagy segítséget jelen
tenek a héber nyelv ősibb, ún. archaikus formáinak megismerésében. A zsoltá
rok megértéséhez is ezért fontosak.

A zsoltárok nem egy sorának héber szövege közismerten megfejthetetlen vagy
csak olyan fordítást enged meg, amely a szöveg egészével nem áll összhangban.
A szentírástudomány hagyományos módszere az, hogy a lefordíthatatlan szöveget
"romlottnak." jelenti ki és betűk vagy szavak átalakításával, betoldásával vagy
kihagyásával próbál olyan szócsoportot alkotni, amely érthető szöveget eredmé
nyez. P. Dahood, amikor a zsoltárokat az ugariti nyelvemlékek fényében kezdte
vizsgální, a szövegek túlnyomó többséget képes volt megfejteni, megmagyarázni
betoldások vagy kihagyások nélkül. Az eredeti mássalhangzós szöveg érintetlen
megtartásával sikerült archaikus nyelvtani és költői formákat azonosítania, amelyek
a költemény összefüggő szövegén belül értelmet adtak a "romlottnak" hitt sorok
nak. Természetesen a szöveg jelenlegi magánhangzós pontozását sokszor tévesnek
kellett minősítenie, de [ogosan, mivel a pontozás csak a középkor elejére nyúlik
vissza, tehát legalább 800 évvel fiatalabb, mint minden zsoltátszöveg.

P. Dahood fordítása sok esetben egy 'olyan eredeti szöveg rekonstrukciója,
amelyet már a zsidó ókor későbbi századai sem értettek tökéletesen, mert elfe
lejtették bizonyos régies szavak és nyelvtani fordulatok eredeti jelentését. A fog
sággal kapcsolatos nyelvi és kulturális zűrzavar kézenfekvőnek tünteti ezt a ma
gyarázatot. Ugyanakkor a szent szöveg tisztelete biztosította az eredeti betűesc

portok hűséges megőrzését. Csupán a későbbi vokalízáló törekvések és az ezzel
összefüggő pontozás vezetett be olyan félreér'téseket,. amelyek a szöveget homá
lyossá vagy érthetetlenné tették. Máskor viszont a régi szöveg megértésére töre

.kedve, a zsoltárt de facta átírták. új értelemmel telítették.
Dahood zsoltárfordításai az Anchor Btble kötetei között jelentek meg és nagy

feltűnést keltettek a tudományos világban. Míndegyfk költet megjelenését vita
követte, s a vita máig sem tekinthető befejezettnek. Nem találtam azonban olyan
kritikát, amely. Dahood megoldásait igazán érdemben, azaz nyelvészeti alapon
bírálná. A bírálók inkább médszerét kifogásolják meglehetösen elvont síkon,
vagy pedig teológiai jegyzeteinek egyoldalú vagy túlzott [ellegét húzzák alá.

• E. Podéchard, Le Psautler. Traduction IItterale et expllcatlon historique, Lyon, I. (1949),
II. (1954). - .·.Hans-JOachim Kraus, Psalmen I-UI, Neukirchen. 1961. - .UMitchell Dahood,
Psalms I-m. (The Anchor Bible 18, 17, 17a) New York, 1966-70.
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A zsoltárok teológiai értelmezését illetően Dahood valóban sok meglepő új
donságot tár elénk. Leginkább "forradalminak" az a nézete tiÚnik, amely a zsol
tároknak a halál utáni életre vonatkozó sorait értelmezi. A Dahood művét meg
előző tudományos köztudat szerint az izraelitáknak aligha voltak vallásos meg
győződéseik a síron túli boldogságról. Minthogy a halál utáni létet csak mint ár
nyékéletet tudták elképzelni, Istentől sem örök boldogságot, hanem a földi javak
hosszú ideig tartó békés élvezetét kérték. Ezt a tudományos álláspontot aligha
fejezve ki valaki is túlzottabb és egyoldalúbb formában 'mint Szörényí Andor a
Sík Sándor-féle fordítás bevezetésében: "Az izraelita minden reményét és boldog
ságát, gyönyörűségét és örömét a földi. létben, az evilági javakban látta és ke
reste" (46. o.), Ezzel szemben Dahood fordításai megmutatják, hogy a zsoltárok
ban ugyanazt a költői nyelvezetet és szimbolikát találjuk. amellyel az ugariti szö
vegek a túlvilági életet írják le. Az ugariti szövegekben olvashatunk az istenek
társaságában eltöltött örök életről, virágos mezőről, örök vizekről, mennyei ven
dégségről. az istenek szállásán való végső megpihenésről. stb. Ezek a fogalmak
és képek a zsoltárokban is megvannak. azonos szóhasználattal, hasonló költői for
dulatokkal. A korábbi zsoltárértelmezéssel szemben, amely ezeket a szövegeket a
földi élet hosszú és boldog élvezetére vonatkoztatta, Dahood az örök élet hitét
és reményét találja bennük.

Bár a vita nem tekinthető eldöntöttnek, azt kell mondanunk, hogy alapvetően,

főképp vallástörténeti távlatból, Dahoodnak feltétlenül igaza van. Az a tény, hogy
a kánaáni istenek hite síron túli boldogságet ígért, nagyon valószínűvé teszi, hogy
az izraelita ember is foglalkozott a kérdéssel. Ugyanakkor aligha hihette, hogy
amit a kánaáni bálványistenek ígértek, Jahve képtelen lett volna vagy nem akar
ta volna megadni övéinek. Ha tehát a kánaáni irodalomnak az örök életre vonat
kozó szirnbolikája megjelenik a zsoltárokban, kézenfekvő, hogy azt az örök életre
vonatkoztatva értelmezzük. Mindez persze még nem jelenti, hogy fordításai és
főképpen jegyzetei minden esetben helyesen értelmezik az eredeti szövegeket, Nem
szabad elfelejtenünk, hogy az ószövetségi ember nélkülözte a filozófiai fogalma
kat, amelyekkel a túlvilági életet a maga szellemi-lelki mivoltában le tudta vol
na írni. Ugyanakkor idegenkedett a kánaáni mítológta elképzelésétől. amely az
istenek örömét a termékenység kultuszának érzékiességében elevenítette meg. így
az örök boldogságra vonatkozó képek és kifejezések bizonyos fokig tísztázatlanok
maradnak és csak általánosságban írják le az igazak örök együttlétét Istennel,
Isten arca előtt, aző világosságában stb. Amikor .tehát Dahood jegyzeteiben
"visio beatifica"-ról beszél vagy a test feltámadását mint az izraeliták hitének
részét emlegeti, úgy tűnik, hogy indokolatlanul túllép nyelvi és nyelvészeti adatain
és túlzott vagy elnagyolt teológiai következtetéseket von le.

Egy új magyar zsoltárfordítás számára a biblikus tudomány - elsősorban

Dahood műve - nemcsak megbízható nyersfordítással szolgál, hanem egyben lehe
tővé tes:z.iaz eredeti költemény egységes szerkezetének, alapgondolatának és fő

képpen költői ihletésének felfedezését. Dahood fordítását valóban főleg az a tény
javasolja, hogy sok helyütt egyedül ő képes arra, hogy a mú belső, költői egy
ségét újraalkossa. Számomra elsősorban az ő fordítása adta meg az élményt;
aminek alapján a zsoltárok bennem végül is versbe kívánkoztak, műfordításra

ihlettek.
A zsoltárok magyar nyelven való megszólaltatása sok nehéz feladattal jár.

Az egyik legfontosabb kérdés a költői formát illeti. Vonzónak tűnhet a gondolat,
hogy a héber vers eredeti formáját kellene magyarul szavakba önteni. Az eredeti
szöveg többnyire rímtelen, csak néha használ asszonáncokat és alliterációt, rit
musa pedig a hangsúlyos szótagok számolására alapul. A Bible de Jéru&alem-ben
ilyen fordítást készített Gelineau és Schwab. Az angol Grail-fordítás is ezt a rit
mikát próbálja visszaadni. Magyarul azonban úgy tűnik, hogy a vers élménye
kötöttebb formát követel. A rímes jambikus forma, ahogy azt Sík Sándor a zsol
tárokra alkalmazta, valószínűleg a legalkalmasabb. A magyar nyelv ereszkedő rit
musa különös feszültséget tud teremteni a jambus ellenkező irányú "rítrnusával:
ugyanakkor, ha a rímek szabálytalanul kapcsolódnak s a verssorole hosszúsága
sem kötött, ez a forma elég hajlékony marad és nem akadályozza a szöveghűség
igényét. Az itt közölt fordítások mind ezt a formát használják, le~eljebb néha
lazítottam meg a ritmust szándékosan, míntegy követve a zsoltár szövegének bel
ső hullámzását.
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Ugyanakkor igyekeztem elkerülni a régieskedő és egyházias kifejezéseket mint
például "segedelem", "istápolás", "paizs" és "fundamentum". Az eredeti szöveg hű

séges visszaadása már önmagában elég ahhoz, hogy a zsoltár ősrégi [ellegét érez
tesse, hiszen szerlrezetében, képeiben és gondolatfűzésében teljesen egy ókori kul
túra része. Továbbá meggyőződésem. hogy mai fordító csaki mai nyelven tud őszin

te verset írni. A műfordítás viszont, még a szeritírás fordításának esetében is, el
sősorban versírást jelent.

1. zsoltár

A BOLDOG EMBER ÚTJA

A zsoltár először szembeállítja a bűnösök

közösségét az Igaz ember magányos, külön
útjával. Végül azonban az Igazak összese
reglenek, hogy törvényt üljenek a gonoszo
kon. Az Igazak gyülekezete örökre megrna-

rad, a bűnösök közössége elenyészik. "A
bűnösök gyűlése" az első és utolsó versben
ún. "Inklúzlót" alkot, azaz avval, hogy
megismétlődik, bizonyos zárt keretet ad a
költeménynek.

1 Boldog, aki a gonoszok tanácsát elkerülte,
a bűnösök gyűlésén nem jelent meg,
a káromlók közé nem ült le.

2 De örömét az Úr törvényében leli,
éjjel-nappal csak törvényét rebesgeti.

3 Fa lesz, mit átültetnek folyó7Jíz mentébe,
gyümölcsöt hoz, ha eljön ideje,
nem hervad el a levele
és jó minden termése.

4 Nem így ,a gonoszok: olyanok, mint a polyva,
a szél azokat elsodorja.

5 A gonoszok nem állnak helyt a törvényszék előtt,

a bűnösök az igazak. között.

6 Az igazak közösségét az Úr megőrzi,

a bűnösök gyűlését pusztulás emészti.

5. zsoltár

AZ ARTATLAN IMAJA MIELOTT vADLÚIVAL SZEMBEszALL

A zsoltár alaphangja az ártatlanul vádolt
ember riadt, de mégis bizakodó fohászko
dása, A bálványok elvetése és az Istennél
való otthonkeresés egymást váltogató témák.

Az Isten házában való megnyugvás nem
annyira a földi életre, mint a halálon túli
hazatalálásra vonatkozik.

2 Füledbe, U1'am, hangom eltaláljon,
vedd figyelembe szavamat,

3 fogadd esengő kiáltásomat,
én Istenem, királyom,
mert hozzád tárom imádságomat.

4 O halld a hangom vir1'adatkor,
ha majd ügyemmel virradatkor előállok,

feléd tekintek akkor.

1. zsoltár (3) átültetnek: legtöbb korábbl fordítás szerint elültetnek. A kifejezés az Igaz
ember jövőjére vonatkozik. Olyan lesz, mínt a fa, amelyet átültetnek a paradicsomkert folyói
mellé: örökké zöld marad és Idejében gyümölcsöt érteí..

5. zsoltár (4) virradatkor: a reggel a pereskedés Ideje. A zsoltáros Istenre tekint, ha majd
a vádakkal szembesitik.
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5 Míg bálványísten öröme ,a rossz,
tehozzád be nem térhet ,a gonosz.

6 Hetvenkedők előtted meg ne álljanak.
Én gyűlölöm a rossz,akat:
pusztíts el minden álnokotl

7 Ki bálványszobrok elé leborul,
azt elveti az Úr.

B De eng·em la Te irgalmas szerelmed
ff házlad belsejébe enged.
Szolgálni foglak, Uram, templomodban,
azokkal, kikben la Te [élelmed van.

9 Hadd legyen részem a Te dús meződl

Bármit tesz irigyem,
egyengesd utad lépteim előtt.

10 Mert szájukban szilárdan semmi meg nem áll,
bendőjükből üresség tátogat,
mint nyitott sir, ha nyitják szájukat,
torkukból árad a halál.

II Pusztítsd el őket, Isten,
buktasd el őket cselvetéseikbeni
Gaztetteik mÍiatt taszítsd el őket,

hisz' ellened szegültek.

12 Vjjonganak, kik hozzád menekülnek,
örök vígságban énekelnek.
Tenálad lakhelyet találnak,
hogy benned örvendezzenek
mind, akik szeretik neved.

13 Mert áldás jön a jókra, Uram, tőled

s kegyelmed, mint a pajzs, öleli körül őket.

16. zsoltár

HŰS];;GESKŰ

Ez a zsoltár olyan ember hüségnvüat
kozata, aki előzőleg a kánaán! termékeny
ség-isteneknek hódolt és- most az igaz úr
hoz tér. A negyedik vers a bálványok ki
csapongó kultuszára utal, az ötödik versben
pédig pogány italáldozatról van szó.

A költemény második fele meghitt kap
csolatot ir le Isten és újonnan megtért hi
ve között. Az utolsó három versben a zsol
táros szinte extázisban szerrilélí boldog jövő

j ét Isten oldalán.

1 Végy oltalmadba Isten,
nálad kerestem menedéket.

2 "Jahvé, Uram vagy", - megfogadt,am néked 
"és rajtad kívűl senki sincsen."

3 E föld sok istenének,
bálványurának, kikben gyönyörködtem,
csak sokasodjék kinos vajúdása:
maradjanak meg kéjes örömükben.
Kezem többé nekik nem áldoz,
nevük ivásra nem emelem ajkaimhoz.

(9) dús mező: az örök boldogság szokásos kánaán! képe. Ebben a zsoltárban az Isten há
nt ugyancsak Isten örök lakhelyét, nem a jeruzsálem! templomot jelenti.

(13) ölelj. körül: az ókori védőpajzs egyik fajtája a harcost félkörben körülfogta, hogy
\'édje testét az ellenség nyilaival szemben.
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5 Te, Uram, könnyű borml töltötted kupám
és sorsot magam vetettél Te rám.

6 Jó helyre ivuüottak a kötelek:
az Úr maga mérte ki földemet.

7 Én az Urat dicsérem,
tanácsom tőle van.
Titkon tanit a szíve
az éj óráiban.

8 Szemem előtt az Úr mindenkoron,
jobbjától el nem távozom.

9 És ezért bensőm újjongásba fog,
szívem vígan dobog,
nyugodtan elpihen a testem

10 Nem engeded, hogy alvilágba essem,
híved halálba jutni nem hagyod.

11 Az orök élet ösvényét kitárod,
hogy színed előtt ujjongva beteljek
és jobbodon meglássam boldogságod.

19. zsoltár

AZ EGEK HIRDETIK

Az első hét vers az égbolt csodáit frja le,
a zsoltár második része pedig a törvényt
magasztalja. Valószínűleg két különálló köl
temény ötvözete. Jelen formájában azonban

a két rész belső, tartalmi egységet alkot,
h iszen az egek Isten akaratát pontos hű

séggel tartják, akárcsak a törvénynek en
gedelmeskedő emberek.

2 Isten dicsőségét az egek hirdetik,
zengi az égbolt keze műveit.

3 A napok egymással beszélnek,
átadja titkát éj az éjnek.

4 Szó nélkül, beszéd nélkül,
hangot se hallani,

5 mégis bejárja hírük a világot,
a föld szélét elérik szavai.

6 A napnak sátrat vert, .
s az, mint a nászteremből vőlegény, rohan,
hős harcosként elindul boldogan.

7 Az égnek egyik sarkán útra kel,
a másik sarkán visszatér,
és hajlékától sosem fordul el.

8 Tökéletes az Úr törvénye,
a lelkem megújítja,
szilárdan áll az Úr rendelkezése,
eszem bölcsességre -tanit ja.

9 Az Úr határozata egyenes,
szívem felujjong benne,
az Úr par,ancsa ragyogó,
fényt sugároz szememre.

10 Az Úr szabálya tiszta,
örökre megmarad,
az Úr ítéletei helyesek
és egytől egyig igazságosak.
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11 Vo'nzóbbak az aronynál, színaranynál,
méznél, a lépesméznél édesebbek.

12 Bizony szolgád számára fényt szereznek,
és megtartásuk bő jutalmul szolgál.

13 A tévedéseket ki érti meg?
Bocsásd meg minden tévelygésemet.

14 Főképp a gőgösektől őrízz,

úrrá fölöttem ne lehessenek.
Én akkor ártatlan leszek,
és nem emelhet senki súlyos vádat.

15 O add, hogy minden szé az ajkamon
kövesse kívánságod.
Szívemben minden gondoLat
neked szolgáljon,
Uram, kősziklám, és Megváltóm.

23. zsoltár

AZ ÚR APASZTOROM

A költemény távlata eszkatologikus: a zöl
dellő mezö, csendes vizek, az Isten lakomá-

ja és az Isten házába való hazatalálás az
ember örök boldogságának jelképe!.

l Az Úr a pásztorom
és nem hiányzik semmi,

2 mert zöld.ellŐ mezőn hagyelpihenni,
csendes vizek mellé visz engemet,
s hogy felüdítse tikkadt lelkemet,

3 nevéhez illőn

dús legelrJk felé vezet.

4 Ha járok vaksötétben,
veszély nem rémít, mert velem v<agy ott,
a Te páleád, a Te pásztorbotod,
az lesz vezérem.

5 Elémbe asztalt terítettél,
és látja mind ellenfelem.
Keneted gazdagon kiárad homlokomra,
túlcsordul serlegem.

6 Bizony jóság és kedvesség kísér i
mindennap életem sorát,
s az Úr házában lesz lakásom
örök időkön át.

27. zsoltár

AZ ÚR AZ EN BASTYAM, AZ ÚR HAZA LAKAsOM

Az Isten földi lakása (a Templom) és
örök otthona együtt jelenik meg ebben a
versben, mint a zsoltáros bizalmának és biz-

tonságának alapja. Rendithetetlen remény és
bensőséges istenélmény adja meg a zsoltár
sajátos szépségét,

l Az Úr világosságom, üdvösségem.
Kitől kell félnem?
Az Úr b6stYája életemnek.
Kitől remegjek?
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2 Mikor a gonoszok megostromoltak
s mindegyik leste, hogy ízekre tépjen,
a támadóim, minden ellenségem,
elbuktak, íme, porba hulltak.

3 Rohanjon rám egész sereg,
szívem meg nem remeg.
Vonuljanak fel ellenem hadak,
bizalmam megmarad.

4 Csak egyet, százszor kértem eouei.
és, Uram, most is arra vágyom:
az Úr házában hadd legyen lakásom
minden napján az életemnek.
Az Úr szépségét lássam,
ha Teggel felvirradok templomában.

5 Igen, mint kincset őríz lakhelyén,
ha rossz napoknak vége,
és elrejt sátra rejtekén,
magaval visz magas hegyére.

6 Most is fejem föléjük emelem,
bár mindenünnen törnek ellenem.
Belépek áldozataimmal sátra belsejébe,
hozom az öröm áldozatait
az Úrnak énekelve és zenélve.

7 Halld hangom, Uram, hogyha hívlak téged,
irgalmas légy és vál.aszolj.

8 O jöjjetek és arcát keressétek,
- szívem dobogva szól -,

9 O Umm, arcod keres,em,
'arcod ne vedd el tőlem.

Hanaggal szolgád el ne hajtsd,
Te légy a segítségem,
ó el ne űzz és el ne hagyj,
me gváltó Istenem!

10 Apám-,anyám ha itt is hagynak árván,
az Úr majd befogad.

11 Mutasd meg, Uram, utadat,
vezess az egyenes ösvényen,
mikor leselkedik rám elle'llségem.

12 Védj meg, ha támadóim torka tátog,
ha ontják ellenem a nazugságot
rossz indulattal tanúskodva.

13 A Győztesben remélek,
az Úr gyönyörűségét látnom adja,
ha örök élet országába érek,

14 Csak várj az Úrra,
csak légy erős, szíved szilárd,
s az Urat várva várd.
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29. zsoltár

AZ ÚR HANGJA OZONVIZEK FELETT

Ez a zsoltár az ószövetségi költészet leg
régibb és legszebb gyöngyeinek egyike. A
villámlás és menriydörgés között megjelenő

Urat ünneplt fenséges képekben. A szent
ség élménye mint "mysterium tremendum"
megragadó módon jut kifejezésre. A fordí-

tásban szándékosan Iazítottam fel a jambi
kus ritmust, hogy a képek áramlását sza
badabban és változatosabb ritmussal fejez
hessern ki. A hatodik és hetedik versek fel
cserélése krítíkaüag elfogadott.

1 Hozzatok: az Úrnak, istenek,
hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet,
hozzátok az Úrnak neve dicséretét,

2 földig boruljatok, ha feltűnik a Szentség.

3 Az Úr hangja a nagy vizek fölött,
a dicsőség Istene mennydörög,
az Úr a végtelen vizek fölött.

4 Az Úr hangja erősség,
az Úr hangja fénylő ragyogás,

5 az Úr hangja a cédrusokat rázza,
az Úr la Libanon cédrusait tépázza.

7 Az Úr hangja mint tűzsugár hasít át,

6 megugrasztja Libanont mint a borjút
és Szíriont, mint fiatal bikát.

8 Az Úr hangja megrendíti a pusztát,
az Úr Kádes pusztáját rengeti,

9 az Úr hangja a s~ar1:astehenet megelleti,
letépi az erdők lombját.
Amíg az eqész templomot bejárja
a Dicsőséges látomása.

10 Özönvizek fölébe az Úr trónjára száll,
örök időktől trónol és király.

11 És győzelemre viszi az Úr népét,
az Úr népének áldást ad és békét.

91. zsoltár

AZÚR OLTALMA V:l;:DI A KIRÁLYT

Mitchell Dahood ezt a költeményt az ún.
"királyzsoltárok" közé sorolja. Döntő érv az
első sor fordítása ("Ki trónon ülsz ..."), de
az egész zsoltár új fényben jelenik meg, ha

az uralkodó feletti isteni oltálomra vonatkoz
tatjuk. Az utolsó vers az örök élet vendég
ségéről szól,

1 Ki trónon ülsz a Magasságos hajlékában
és nyugalmad la Mindenható árnyékában lelted,

2 elmondhatod: "Uram, én menedékem és kőszálam,

én Istenem, reményem benned."

3 Kiment a kelepcéből téged,
megóv, ne érjen gyilkos méreg.

(6) Libanon és Szírion hegyek földrengéssel visszhangozzák az Úr szavát.
(9) Szarvastehenet megelleti: a vihar félelmének hatására a szarvastehén idll ellltt meg

szüli borját; egész templomot: valószínűleg a mennyei templomra vonatkozik.
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4 Tollával tested betakarja,
és szárnya alatt lesz a menedéked.
Páncélod, pajzsod lesz a karja.

5 Éji falkáktól nem kell félned,
nappal suhanó nyil téged nem érhet,

6 sem döghalál, mely éjsötétben lappang,
pusztító vész, mely délben nyíltan lépked.

7 Hulljon bár b,alfelől ezer és jobbról tízezer,
hozzád nem érhet el.

8 Látja ,a romlást két szemed,
látod, hogy meglakolnak mind a vétkesek.

9 De hogyha az Úr lész a menedéked,
a Magasságos támasztó pilléred,

10 téged nem érhet semmi baj,
sátradhoz döglhalál nem férhet.

11 Mert angyalait küldi melléd
vigyázzák minden utadat,

12 kezükben visznek:
ne üthesd kőbe lábadat.

13 Oroszlánt, viperát taposo l össze,
kigyóra hágsz és oroszlánköl1Jőkre.

14 "Ha ragaszkodik hozzám,
én váltságot hozok neki,
és védőbástyája leszek,
ha nevemet elismeri.

15 Ha kiált hozzám, felelek,
és mellette leszek,
és szorongásából megsz,abadítom.

16 Fényes lakomán lesz vendégem,
vég nélküli napokkal boldogitom:
kortyokb,an issza üdvösségem."

139. zsoltár

URAM, TE ISMERSZ

Az ember ártatlanságát csak Isten igazol
hatja. A zsoltáros Isten mindentudásához me
neküí és ártatlanságának elismerését kéri.
Amint a 19., 20. és 24. versből kitünik, el-

sősorban a bálványimádás vádja alól akarja
tisztázni magát. Az ószövetségi istenhit egyik
legszebb szövegemíéke.

1 Uram, vizsgálj meg Te magad,
ismerj meg engem.

2 Te ismersz álltomban-ültömben.
távolról tudod gondolatomat. .

3 Figyeled érkezésem, indulásom,
vigyázod minden utamat.

4 Szó alig születik meg nyelvemen,
Te máris érted teljesen.

5 Elérsz mögém, elérsz elém,
tenyered átfog.

(14) Az utolsó három vers isteni ígéret. A zsoltáros a próféták stílusában ünnepélyesen
biztosítja a királyt Jahvé örök védelméről. Ilyen orákulum a királyzsoltárok egyik jellemzője.
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6 Túlságosan nagy számomra tudásod,
rám oornyosul és fel nem érem én.

1. Lelkedtől hova menekülhetek?
Arcodtól hova szálljak?

8 Egekbe hogyha hágok, ott Mlállak,
ha alvilágra roskadok, ott is csak rád lelek.

9 Bár szárnyaim keletre szálljanak,
vagy nyugaton, az óceánon túlra telepedjek,

10 ott is rám nehezedik súlya balkezednek
és jobbod megragad.

11 És akkor megértettem ,)n:
sötétben is rám függeszti szemét,
még éjjel is körülvesz sugara.

12 Neked az éj sem éjsötét,
mint napsugár, ragyog az éjsz,aka,
s az éjhomály, akár a fény.

13 Igen, Te alkottad lényemnek lényegét,
mikor anyám ölét lakásul adtad.

14 Magasságos, dicsérlek én,
mert oly félelmetes vagy!
És imádattal_borulok eléd:
oly rettenetes minden műved!

15 Lelkem minden zugát tudod te rég,
egy csontom sincs rejtve előtted,

mióta megalkottak a Titkok helyén,
színesre mintáztak az Alvilág ölén.

16 Sz,emlélted életem minden szakát,
tekercseden leírva ott feküdt,
és sorba raktad napjaim sorát,
még mielőtt csak egy is rám derült.

17 Olyan nehéz nekem minden gondolatod,
én Istenem, erőtől duzzad mélyei

18 Hogy számláljam? Szaporább, mint homo/d
Kelts új életre, nadd legyek veled!

19 Isten, végezz a gonoszokkal!
Bálványimádók, iéire veletek!

20 Minden szoborra rávetik szemük,
hitványságokon függ tekintetük.

21 Uram, én gyűlöltem, akik téged gyűlöltek,

lenéztem, akik ellened szegültek.

22 Tokéletes voltam a gyűlöletben

és mindegyiknek ellensége lettem.

23 Vizsgálj meg, Isten, Te mag,ad,
szívem mélyét kutasd,
[iirkéssz, derítsd ki minden gondomat.

24 S mert lel"kem bálvány el nem hódította,
'vezess be örök országodba.

(15) színesre mintáztak: mint ahogy a fazekas formálja és míntazza színes anyagból edé
nyeít, Az egész vers az ókori közép-kelet egyik mítológíaí témájára emlékeztet, amely sze
rínt az ember születése előtt az alvilágban éJ. Az Isten előretudásának témája kelti fel a
zsoltárosban a mítológiaí kép emlékét.

(22) Tökéletes voltam a gylilöletben: a teljes elfordulást a Szentírás gyakran gyűlöletnek

nevezi.
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