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Öt apokrif zsoltár
Az ÓSzövetség könyvei közül kétségtelenül a Zsoltároké az, mely
nek keletkezése a leghosszabb időtávot és a legszélesebb szerzői

kört fogja át az ókori Izraelben. Az istentiszteleti énekek e nagyszá
mú csoportjából a kánoni Ószövetségbe százötven mü került be, ez
azonban nem jelenti azt, hogy csupán ennyit hoztak létre az évszá
zadok során Izrael énekesei. Amikor a Kr. u. 1. század vége felé a
héber mássalhangzós szöveg ránk hagyományozott kánonát a rab
binikus zsidóság tekintélyei definiálták, az általuk követett szöveg
hagyományt emelték abszolút értékűvé, szentírássá. E szövegha
gyomány - mind tartalmában, mind a bennfoglalt darabok sor
rendjében - kétségtelenül ősi, de korántsem volt egyedülálló a
zsidóság egészén belül. A Szeptuaginta, az ÓSzövetség alexandriai,
görög szöveghagyományának tanúja egyes zsoltárokat szétválaszt,
másokat összekapcsol, sőt egy továbbit (151.) is csatol a gy\ijte
ményhez, más hagyományok pedig egyéb darabokat fűztek hozzá,
esetleg más sorrendben adták tovább a műveket.

A most bemutatásra kerülő öt zsoltár is ilyen, a rabbinikus héber
szöveghagyományon alapuló maszoréta kánonban nem szereplö 
apokrif - kompozíció. Első darabjuk, a Ps 151, mint fentebb emlí
tettük, ismert volt régről a Szeptuagintából, a másik négyről azon
ban csak 1759 óta van tudomása a nyugati világnak, midőn J. S.
Assemani a Vatikáni könyvtár szír kódexei között, Anbar-i Illés
nesztoriánus püspök ~tovodeduro~o- ("A tanítás könyve") című
munkája részeként felfedezte az öt mű egységben való jelenlétét.'
Az idők során számos egyéb könyvtárból kerültek elő az öt zsoltár
kéziratai, mi több, a Biblia szír fordításának a leideni Pesitto-Intézet
általi kritikai kiadása jelentős számú, újonnan fellelt keleti anyagra
is támaszkodik.

A qumráni leletek előkerülése és megismerése után, e zsoltárok
teológiai tartalma alapján több kutató a művek esszénus eredetét
próbálta bizonyítaniv ez azonban csupán egyes kifejezések héberre
való visszafordítása utáni feltételezéseken alapulr', Az igazi megle
petést az jelentette, amikor a qumráni 11. barlang nagy zsoltárte
kercsén (llQ Psa) az öt zsoltár közül háromnak héber eredetije ke
rült napvílégra', A felfedezés a következő eredményekre vezetett:
a) bizonyossá vált e művek qumráni jelenléte; b) a héber eredeti
alapján számos feltételezésről,amely a darabokat esszénus eredetre
akarta visszavezetni, kiderült, hogy nem állja meg a helyét; c) bi
zonyossá vált, hogy a héber szöveg különböző "kánonjai" éltek
egymás mellett a zsidóság különbözö szellemi iskoláiban, és a Zsol
tárok könyvével kapcsolatban helyesebb ún. "nyitott kánonr61" be
szélni, amely pusztán a gy\ijteményhez csatolható darabok alapve-
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tö karakterísztikumát határozta meg, és amelyeket a különbözö is
kolák szabadon bövíthettek.5

A művek keletkezésének idejét meghatározni nem lehet," Leg
korábbinak a 151., legkésöbbínek a 154. tűnik, ez ut6bbi talán
egyedül az, amelynél esszénus eredetre következtethetünk. Egy
ségbe val6 csoportosításuk a szír szerkesztő műve, aki a 151.-et
val6színűleg a görög, míg a többit biztosan a héber alapján fordí
totta le?

Fordításunk alapjául a 154. és 155. zsoltároknál a héber szöveg
kritikai kiadása szolgált U.A. Sanders: The Psalms Scroll of Qum
ran Cave ll, DJD IV. Ocford 1965l A 152. és 153.-nál a szír ki
adást vettük alapul, ezek ugyanis nem maradtak ránk héberül
(W. Baars: Apocryphal Psalms [The Old Testament in Syriav
IV.b.], Leiden, 1972.) A 151. zsoltárnál mindkét szöveg szerint
megadjuk a fordítást, ez ugyanis olyan mértékben m6dosult,
hogy a kétféle szöveg teljesen eltérő olvasatot ad ( a szír - illet
ve a görög - két zsoltárt/151A és 151B/ olvasztott egybe).

Az öt zsoltár közös felirata a szir szövegben: "Újabb öt zsoltár,
ezek Dávidéi, és nem írattak meg a zsoltárok sorozatában."

151 (héber szöveg)
·151A zsoltár

Halleluja. Dávidé, Jisaj fiáé.

A legkisebb voltam testvéreim között,
a legfiatalabb atyám fiai között.
Megtett engem nyája pásztorává,
gödölyéi között uralkod6vá.

Kezeim egy sípot készítettek,
ujjaim egy hárfát,
hogy Yahwét dicsőítsem.

Azt mondtam magamban:
a hegyek nem tanúskodnak r6lam,
a dombok nem adnak hírt felőlem,

(sem) a fák szavaimr61,
(sem) a nyáj tetteimről.

Mert ki hirdeti, ki beszéli el,
ki sorolja fel tetteimet?

A mindenség Ura lát,
a mindenség Istene hall,
és odafigyel.
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Elküldte prófétáját, hogy felkenjen,
Sámuelt, hogy naggyá tegyen.

Kijöttek eléje fivéreim,
szép alakúak, szép megjelenésúek,
magas termetúek és szép hajúak.

Nem választott közülük Yahwe, az Isten,
hanem elküldött és elvett a nyáj mögül,
felkent engem szent olajával.

Megtett engem népe vezet6jévé,
szövetsége fiai közt uralkodóvá.

Ps 151B

Dávid erős tetteinek kezdetén, miután Isten prófétája felkente őt.

Akkor megláttam egy filiszteust, aki gyalázta [...
...] és [...]

Ps 151 (szír szöveg)

Dávidé, amikor egyedül megküzdött Góliáttal.

A legjelentéktelenebb voltam fivéreim között,
és a legfiatalabb atyám házában,
atyám nyájának pásztora voltam.

(Találkoztam egy oroszlánnal és egy medvével,
megöltem és feldaraboltam őket.)

Kezeim egy hangszert csináltak,
ujjaim egy hárfát készítettek.

Ki mutatja meg Uramat?
Ó az én Uram, ő az én Istenem.

Elküldte angyalát és felemelt atyám nyájától,
és felkent engem felkenésének olajával.

Fivéreim szépek és nagyságosak,
de nem választott közülük az Úr.

Kimentem egy filiszteus elé,
és átkozott engem bálványaival.
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Én azonban akkor kihúztam kardját,
és levágtam a fejét,
és elvettem a szégyent Izrael fiairól.

Ps 152

Dávid mondása, amikor megküzdött a farkassal
és a medvével, akik elvettek egy bárányt a nyájból.

Istenem, Istenem, jöjj segítségemre,
segíts és ments meg, szabadíts meg a gyilkosoktól!

A Solba szálljak az oroszlán torkától,
vagy a medve pusztítson el engem?

Nem volt elég nekik, hogy atyám nyájára lestek,
és elszakítottak egy bárányt a nyájtól,
még engem is el akartak pusztítani!

Könyörülj, Uram, választottadon,
és mentsd meg szentedet a pusztulástól,
aki állhatatos a te dicséretedben minden időben,

és dicsőíti nagy neved,
amikor megmentetted őt a pusztító halál kezeiből,

amikor feloldottad fogságom a vadállatok szájából.

Gyorsan, Adonáj, küldj szabadítót színed elől,

és emelj fel a tátongó mélységböl,
amely mélyébe akar zárni!

Ps 153

Dávid mondása, amikor megkapta Isten jótéteményét,
amikor megmentette őt az oroszlántól és a medvétől.

(Dávid) pedig míndkettőtmegölte saját kezével.

Dicsérjétek az Urat mind, a ti népek,
dicsőítsétek őt és áldjátok nevét.
Mert megmentette választottát a halál kezeiből,

és megváltotta szentjét a pusztulástól.

A Seol hálóiból megszabadított engem,
kivezette lelkem a kifürkészhetetlen mélységböl,
Mert mielőtt elérkezett volna tőle megváltásom,
a két vadállat majdnem két darabra tépett.
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Ö azonban elküldte angyalát,
és bezárta előlem feltátott szájukat,
és kiszabadította életem a pusztulásb61.

Dicséri őt lelkem,
és magasztalja őt minden j6téteményéért,
amit tett, és amit tenni fog értem.

Ps 154.
szír szöveg

Hizkija könyörgése, amikor körülvették az Asszírok, és szabadítást
kért miattuk Istentől, avégett, hogy a nép engedélyt kapjon Kürosz
tól, hogy visszatérjenek helyükre, és kérték Istent, hogy teljesítse be
várakozásukat.

Felemelt hangon áldjátok Istent,
a nagyok közösségében hallassátok dicséretét,
az egyenesek sokaságában dicsérjétek őt,

az igazakkal együtt soroljátok dicsőségét.

héber szöveg

Tegyétek eggyé a j6kkallelketeket,
és a tökéletesekkel, hogy dicsőítsétek a Magasságbelit!
Egyesüljetek közösséggé, hogy tudassátok üdvösségét,
ne legyetek restek tudatni erejét,
és fenségét minden egyszerűnek.

Mert, hogy tudtul adassék Yahwe dicsősége,

(azért) adatott a bölcsesség,
és hogy elmondassék tetteinek sokasága,
(azért) nyilvánult ki az az embereknek.

Hogy tudtul adassék az egyszerűeknek ereje,
hogy oktassék a kevés-eszűeknek nagysága,
akik távol vannak kapuítöl,
akik eltévelyedtek bejáratait61.

Mert a Magasságbeli, ő Jákob ura,
fensége (ott van) minden műve felett.

És az, ki dicsőíti a Magasságbelit,
tetszésre lel, mint az, ki adománnyal közelít,
mint aki bakokat és borjakat hoz,
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mint aki égöáldozatok sokaságával hízlalja az oltárt,
mint jóillatú tömjén az igazak kezéből.

Az igazak kapuiból hallatszik hangja,
a jámborok közösségéböl éneke,
étkük felett jóllakottságukban beszélnek róla,
italuk felett, midőn egybegyűlnek a közösségbe.

Elmélkedésük a Magasságbeli Törvényén,
szavaik - hogy tudtul adassék az Ó ereje.

Milyen messze van a gonoszoktól szava,
mind a gögösöktöl az 6 ismerete!

Ime, Yahwe szemei
a jókon könyörülnek,
azok felett, akik dicsőítiknaggyá lesz kegyelme,
a gonoszság idejétől megmenti lelküket.

helyreállított héber szöveg

[Áldjátok] Yahwét,
aki megmenti az elnyomottat az ellen[ség] kezétől,

[és megszabadít]ja a [tökéleteseket a gonoszok kezétől,

aki szarvat támaszt Já]kob[ból,]
és megítéli [a népeket Izraelből,

aki kifeszíti sátrát Sionon,
és Jeruzsálemben lakik mindörökre.]

Ps 155
szír szöveg

Hizkija könyörgése, amikor körülvették az Asszírok, és szabadítást
kért miattuk Istentől.

héber szöveg

Yahwe, hozzád kiáltottam, hallgass meg engem!
Felemeltem kezeimet szent lakhelyed felé.
Fordítsd füleid felém, s add meg nekem kérésem,
óhaj omat ne tagadd meg tőlem!

Erősítsd meg lelkem, s nem semmisítsd meg azt,
ne hagyj el a gonoszok szeme láttára,
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a rossz tetteket távolítsd el tőlem!

Hűséges ítélő, Yahwe,
ne bűneim szerint ítélj meg engem,
hisz egyetlen élő sem igaz előtted.

Tégy értelmessé engem, Yahwe, Törvényed által,
parancsolataiddal taníts engem!
Es meghallják majd sokan tetteidet,
és népek tisztelik majd dicsőséged.

Emlékezz rám, s ne felejts el engem,
ne vígy engem (oda), ami meghaladja erőmet!

Ifjúságom bűnét vigyed messze tőlem,

vétkeim ne tanúskodjanak ellenem!

TISztíts meg, Yahwe, a rossz csapástól,
ne térjen (az) vissza hozzám,
szárítsad ki gyökereiket tőlem,

ne viruljanak levelei bennem!

Hatalmas vagy, Yahwe,
ezért (válik) teljessé színed előtt kérésem.
Kihez kiáltsak, hogy megadja nekem,
az ember fiainak ereje mit tehet?

Teelőtted van, Yahwe, reményem 
Yahwéhoz kiáltottam, és felelt nekem,
[meggyógyította] szívem megtörtségét.
Szenderegtem, [és] alud[tam,]

helyreállított héber szöveg

álmodtam is [ felébredtem:
megoltalmaztál engem, Yahwe!

Megütötték szívem, de hozzád kiáltottam,]
Yahwe, [hogy megszabadíts engem.

Most szemlélhetem szégyenüket -
Benned kerestem oltalmat, s nem szégyenültem meg.

Mentsd meg Izraelt, jámboraidat, Yahwe,
s Jákob házát, választottadat!]
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