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Zsoltárértelmezések 

JUTTA HAUSMANN 
Az ideális király – megfontolások a 101. zsoltárról 

A Dtn 17,14-20-hoz hasonlóan a Zsolt 101 is az ideális király képét állítja elénk. Mégis két 
egymástól igen különböző szövegről van szó. A Dtn 17 törvény formájában fogalmazza meg a 
király iránti elvárásokat. A 101. zsoltárban pedig maga a király szól költői nyelven, én-beszéd 
formában, részben bölcsességi nyelvmintákat is felhasználva. Ez zavarba ejtő módon 
öndicséretként is felfogható, mégsem az, hanem ugyancsak az elvárások kifejtése. Ezeknek 
hasonlóságait és különbségeit, és még inkább azoknak lehetséges okait próbálja megmutatni az 
előadás. 

NÉMETH ÁRON 
„Szálljon alá, mint eső a rétre…” – Megjegyzések a Zsolt 72,6-hoz 

A Zsolt 72,6 fordításai meglehetősen erős konszenzust tükröznek a vers jelentését illetően annak 
ellenére, hogy bizonytalan értelmű, morfológiailag vitatott kifejezések is szerepelnek a 
mondatban. Vizsgálódásunk fókuszában a vers legproblematikusabb szava a zarzîp kifejezés áll, 
melynek gyöke, valamint a szóalak pontos meghatározása tekintetében nagyfokú bizonytalanságot 
tapasztalhatunk a kutatásban. A felkínált korrekciós javaslatok egyike sem maradéktalanul 
meggyőző. Tanulmányunkban egy kézenfekvő, mégis mindeddig (ismereteink szerint) nem 
említett megoldást szeretnénk kínálni, mely szerint eredetileg talán a rʽp ’csepegni, harmatozni’ 
ige szerepelt a mondatban (vö. pl. Zsolt 65,12.13; Ézs 45,8). Ennek az igének qal 
imperfektum/jussivus E/3 hímnemű alakjából (yrʽp) két tipikusak mondható betűtévesztés során 
könnyen előállhatott a zarzîp olvasat. Mivel a gyök jelentése megegyezik azzal a legvalószínűbb 
jelentéssel, melyet a szinonim parallelismus membrorum alapján a hapax legomenonnak szokás 
tulajdonítani, a korrekcióval nem változik a szöveg értelme, a nyelvtanilag nehezen 
meghatározható egyszeri kifejezés helyére viszont a kontextusba jól illeszkedő, ismert gyök kerül. 

PERINTFALVI RITA 
„A 103. zsoltár szinkrón-intertextuális elemzése”: 

Zsolt 103 és a Kivonulás könyve intertextuális párhuzamai 

A 103. Zsoltár intertextuális elemzése kapcsán könnyen egyértelművé válik, hogy ez a himnusz az 
Ószövetségen belül a Kivonulás könyvével mutatja a legtöbb nyelvi- és tartalmi párhuzamot. 
Miközben ezek a szövegpárhuzamok a Kiv 32-34-re koncentrálódnak, találunk párhuzamos 
vonatkozásokat a Kiv 15-34-el is. Így a 103. Zsoltár teljes horizontját a sinai perikópa Kiv 15-34-ben 
található fejezeteire kell kiterjesztenünk.  

Mindemellett fontos megállapítani, hogy a Zsolt 103 sinai vonatkozásainak a magját a Kiv 
34,6-8-ban található „kegyelmi formula” adja. Ennek a szöveghelynek meghatározó jelentősége van 
a zsoltár számára mind formai mind pedig szemantikai síkon. 

A Kiv 34,6-8-ban és a Zsolt 103,7-13-ban egyaránt megjelenik az isteni irgalom drámája, 
ami az isteni igazságosságot nem oldja fel, hanem a két hatóerőt – az irgalmat és az 
igazságosságot – egy tapasztalatban integrálja: Isten ítél és megment vagy pontosabban: 
megment, miközben ítél.  

Ezen a ponton fel kell tennünk a kérdést, hogy mennyiben tekinthető a 103. Zsoltár a 
szövetségi teológia újraértelmezésének? Létezik-e fejlődés a kegyelem-teológiában?  
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Előadásomban ezeket a szöveghelyeket szeretném röviden bemutatni, és rávilágítani arra, 
hogy ha a 103-as zsoltárt nem egy izolált szövegként (Einzeltext), hanem abban a kontextusban, 
amibe a nyelvi- és tartalmi párhuzamai által beágyazódik vizsgáljuk, akkor egészen meglepő új 
értelmezési dimenzió nyílik meg a számukra. Ennek módját és mibenlétét szeretném feltárni ebben 
a referátumban. 

SUSÁNSZKI JUDIT 
Tudatos(-e az) elrendezés a Pszaltériumban – Lehetséges makro- és mikrostruktúrák 

A Zsoltárok könyve a Héber Biblia egyik legsokoldalúbb „többszerzős” remekműve, mely 
formálódásának pillanatától napjainkig töretlen érdeklődésnek és népszerűségnek örvend. 
Sokoldalúsága nem pusztán a gyűjtemény numerikus és strukturális eltéréseiből fakad, melyek a 
különböző ókori fordításokban (Szeptuaginta, Qumrán) is megmutatkoznak, s nem is kifejezetten a 
keletkezéstörténet időtartamával, a nyelvezet gazdagságával vagy a szerzők számával hozhatók 
csak összefüggésbe. A zsoltárkutatásnak új lendületet és új perspektívát az összehasonlító jellegű, 
történetkritikai szemléletet kiegészítő, időben pedig azt követő irodalmi-narratív megközelítés 
adott, mely egyéni zsoltárok exegézise helyett a Zsoltárok könyvének mint gyűjteménynek az 
exegézisére irányította  a figyelmet. 

A Pszaltériumon belül megjelenő költemények elrendezésének és tagolásának kérdésére 
számos választ, lehetséges „koncepciós tervet” fogalmaztak meg elődeink az ókorban és 
fogalmazunk meg napjainkban egyaránt. Az előadás során arra keressük a választ, milyen 
struktúrák határozhatók meg a gyűjtemény átfogóbb, makroszerkezeti szintjén, és 
lehetőségeinkhez mérten megvizsgáljuk azt is, hogy az alsóbb szinteken milyen szempontok 
szerint rajzolódhatnak ki mikroszerkezeti kapcsolatok látszólag önálló költemények között – 
különös tekintettel az első 18 zsoltárra. 

VEREBICS ÉVA PETRA 
Szövegvariancia és értelmezés: Zsolt 18 ≠ 2Sám 22 

Előadásomban arra koncentrálok, hogy milyen következményekkel jár a szöveg értelmezése 
szempontjából az a különleges helyzet, hogy a zsoltár szinte szó szerint megtalálható mind a 
Zsoltárok könyvében, mind 2 Sámuelben. Ezt a szituációt a filológiai alapokat felhasználva 
vizsgálnám, de elsősorban a szöveg értelmezési lehetőségeire és a speciális helyzet 
értelemmódosító szerepére fókuszálva. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a szöveg 
variabilitása milyen magyarázatoknak nyit utat, illetve hogy az értelmezésre milyen hatással van 
az a tény, hogy ugyanaz a szöveg két nagyon különböző kontextusba – egy költői és egy narratív, 
történeti könyvbe – van beágyazva: mit jelent a szövegre nézve, hogy Dávid élettörténetének 
végén szerepel, és hogyan értelmezhetjük a Zsoltárok könyvének imádságai-költeményei között. 


