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A Zsoltárok könyvének Targuma
• a targumok a korai zsidóság teológiai gondolkodásának „egyik legfontosabb és 

legérdekesebb lenyomatát képezik” (Bodor Attila)

• Philip Alexander 2 targum-csoport:
➢ az A csoportba azok a targumok tartoznak, amelyek tartalmazzák a szöveg alapfordítását, és

ehhez fűzik magyarázó megjegyzéseiket.
➢ a B csoportba tartozó targumok inkább szabadabb parafrázisok, amelyben az eredeti szöveg

többé-kevésbé feloldódik.

• A Zsoltárok targumát az „A” csoportba szokták sorolni

• Keletkezési idő: talán az i.sz. 4-6. századok között, de az is lehetséges, hogy több korszak 
anyagát is beledolgozták a ma ismert targumszövegbe.

• „A Zsoltárok könyvének Targuma nyelvezetében, stílusában és textuálisan nagyon hasonlít a 
[…] Jób Targumokhoz. Megemlítendő a több helyen előforduló historizáló exegézis, 
valamint az, hogy itt is előfordul olyan szövegrész, amely a maszoréta szöveg előtti 
állapotokat őrzött meg.” (Egeresi László Sándor)



Isten embere – próféta?

• TM:  ה ֶׁ֪ ֹמש  ֘ה לְּ ִפלָּ ים תְּ ִהִ֥ ֱאלֹ֫ יש־הָּ ִאִֽ (Ps. 90:1 WTT)

• Targ: ה ַצֵלי ֹמש  א דְּ לֹותָּ ִביָּאצְּ ַדייָּ נְּ (forrás: sefaria.org)

• Egy sajátos héber kifejezést másképp fordít: ים ִהִ֥ ֱאלֹ֫ יש־הָּ ִאִֽ => ִביָּא נְּ

• ים  ִהִ֥ ֱאלֹ֫ יש־הָּ  ”a klasszikus prófétaság előtti ún. karizmatikus judaizmus „kiváló személyiségeinek :ִאִֽ
titulusa (Vermes Géza) – ősi szövegrétegekben, folklorisztikus hatás

• A Targum szövege: ִביָּא ַדיינְּ – talán deuteronomisztikus hatás?

• Érzékelhető egyfajta terminológiai egységesítési szándék:

• Mind abban, hogy ים ִהִ֥ ֱאלֹ֫ ִֽיש־הָּ ִ => ִביָּא נְּ lesz

• Mind abban, hogy Isten nevét ים ִהִ֥ ֱאלֹ֫ helyett יי-ként adja vissza



Történelmi keret
• A TM-hez képest a Targum kibővíti a feliratot:

• א  לֹותָּ ה צְּ ַצֵלי ֹמש  ִביָּא ַדייָּ דְּ א נְּ רָּ בְּ ַמדְּ ֵאל בְּ רָּ א ֵבית ִישְּ בּו ַעמָּ ַמרַכד חָּ ֵכן אָּ ֲעֵני וְּ
• Beleágyazza Izráel népének történelmébe: Mózesnek ahhoz az imádságához kapcsolja a 90. 

zsoltárt, amellyel közbenjárt a népért, amikor az vétkezett a pusztában, és aranyborjút imádta (2Móz 

32) (Zsengellér József)

• a zsoltárban több olyan szófordulat is található, amelyek ugyanehhez az elbeszélésciklushoz 

kapcsolódnak, például a 13. versben olvasható „térj vissza, Uram” és a 2Móz 32,12-ben található 

„ ּוב מ ָך׃שׁ֚ ִֽ ַעמ  ה לְּ ָ֖ עָּ רָּ ם ַעל־הָּ ֵחִ֥ ִהנָּ ָך וְּ ֲֵח֣רֹון ַאפ ֶּ֔ – Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá 

bajt!”

• ַמר ֵכן אָּ ֲעֵני וְּ - összekapcsolja a feliratot a zsoltárszöveggel



Honnan jön a segítség?

• TM: י ֹדנָָּ֗ ֣עֹון אֲֽ ר׃מָּ ֹדִֽ ר וָּ ֹד֣ נּו בְּ יתָּ לָָּ֗ ִיִ֥ ה הָּ תָּ ַאַ֭

• Targ: יָּ  ַמיָּא יְּ ְך ִבשְּ תָּ ִכנְּ ַמדֹור ֵבית שְּ נָּאַאתְּ דְּ א לָּ ֵעידֲהֵויתָּ רסָּ דָּ ר וָּ ל דָּ כָּ :בְּ
• A TM-ben olvasható  több paleográfiai lehetőséget kínál fel:

• ֣עֹון -מָּ lakóhely, ֣עֹון מָּ II. segítség

• A Talmudban, a Megillah 29a:8-ban lévő utalás szerint a héber szöveg állítása,  ָּית ִיִ֥ ה הָּ תָּ ֣עֹון ַאַ֭ מָּ

נּו a Zsinagógágra ,לָָּ֗ és a Tanházakra (שֹות רָּ ֵתי ִמדְּ ֵנִסּיֹות ּובָּ ֵתי כְּ (ֵאלּו בָּ

• ֣עֹוז  מָּ - menedék, erősség, erődítmény – LXX: καταφυγὴ

• Targ: segítség – a ֣עֹון מָּ II. szemantikai mezeje.

• De van egy kiegészítés:  ַמיָּא ְך ִבשְּ תָּ ִכנְּ ַמדֹור ֵבית שְּ .דְּ

• kidomborítja Isten mennyei, és ezzel együtt az embervilággal és az emberi természettel szemben 

„teljesen más”, „totaliter aliter”-mivoltát, de akár az embervilággal szembeni távolságát is.



A ה שּובָּ תְּ – idősebb, mint a világ

• TM:  ם ר  ֶ֤ ט  ל׃׀בְּ ה ֵאִֽ ִ֥ ם ַאתָּ ם ַעד־֝עֹולָָּ֗ ִ֥ ֵמעֹולָּ ל ּוִֽ ֵתֵבֵ֑ ץ וְּ ר  ֣ ל א  ֣חֹוֵלִֽ דּו ַותְּ ים יֻלָָּ֗ ִרֶ֤ הָּ֘

• Targ:  א תּובָּ א תְּ תָּ ֵקנְּ ֵמחֹוב ַאתְּ ְך ֲעִתיִדין לְּ ַעמָּ ְך דְּ מָּ ֵלי ֳקדָּ גְּ ַנַטלּו ַכד ִאתְּ א טּוַריָּא ִאתְּ לָּ ַעד דְּ

א וְּ  עָּ ִריַאת ַארְּ בְּ ִאתְּ ֵביוְּ איָּתְּ הָּ ֵתי ַאתְּ הּוא ֱאלָּ אָּ א דְּ מָּ ֵדין ַעד ַעלְּ א הָּ מָּ :ֵתֵבל ִמן ַעלְּ

• Stec szerint ez a vers a Philip Alexander-féle felosztás „B” csoportjának példája: részint 
szabadon parafrazálja a TM-t, illetve beleépítenek bizonyos haggadikus hagyományokat.

• Talmudi exegézis:  Nedarim 39b:6 és Pesachim 54a:9: e két helyen azokról a dolgokról van 
szó, amelyeket Isten a világ teremtése előtt teremtett, tudniillik a Tóráról, a megtérésről, az 
Éden kertjéről, a Gyehennáról, a Dicsőség Trónjáról, a Templomról és a Messiás nevéről.



Hová téríti/fordítja vissza Isten az embert?

• TM:  נֹוש ב ֱאַ֭ ֵש֣ ֵ֑א תָּ ם׃ַעד־ַדכָּ ִֽ דָּ ֵני־אָּ ר ֣שּובּו בְּ אמ  ָֹ֗ ת ַוַ֜

• Targ:  ֵתיב ַבר ַנש א תְּ אַעל חֹוֵביּה ַעד מֹותָּ ֵני נָּשָּ ַוֲאַמֵרת תּובּו בְּ

• Az ֵ֑א ַעד־ַדכָּ (az összetörtség állapotába) kifejezést א val-ַעד מֹותָּ fordítja

• + beszúr egy magyarázó megjegyzést: ַעל חֹוֵביּה (a halálig)

• Később Rásinál is ugyanez a gondolat köszön vissza: Isten szenvedéseket hoz az emberre, 

gyengévé teszi, halálközeli állapotba viszi, és mintegy ezek által a próbatételek/szenvedések által 

mondja neki (לו בייסרו ותאמר): „térjetek vissza, ó, Ádám fiai, gonosz útjaitokról!” ( שובו בני אדם מדרכיכם

.(הרעים



A meg nem térők jövőképe I.: a settenkedő halál

• Ps 90,5-6 – egy tematikus egységként kezelem:

• TM: ם תָּ ַרמְּ ּו זְַּ֭ יֵ֑ ֣ה ִיהְּ ש׃ֵשנָּ יֵָּבִֽ ל וְּ מֹוֵלִ֥ ב יְּ ר  ע ָ֗ ף לַָּ֜ ֵ֑ לָּ חָּ יץ וְּ ר יִָּצ֣ ֹבק  ף׃ ַבַ֭ יר ַיֲחלִֽ ִצִ֥ חָּ ר כ  ק  ֹבָ֗ ַבַ֜ .

• Targ:  א ִבין ֵתיֵתי ֲעֵליהֹון מֹותָּ יְּ א תָּ ִאין לָּ הֹון וְּ ִכין יְּ מָּ ִתי ֵהיְך ּוֵהיְך דְּ אָּ א דְּ מָּ לְּ עָּ א לְּ כָּ רְּ פָּ ִמתְּ א דְּ בָּ ִעסְּ

ַיֵבש ִמן חּורְּ  מֹוֵלל ּוִמתְּ א ִמתְּ שָּ ַרמְּ ֵגי לְּ ַיסְּ ִניץ וְּ א יְּ רָּ ַצפְּ א ִדי בְּ בָּ ֵדיהֹון ֵהיְך ִעסְּ יָּן עֹובָּ פּון ַדמְּ ַחלְּ אבָּ ִיתְּ .

• Magyarázó bevezetés a zsoltárvershez: kikre vonatkozik Isten haragja

• a 2-3. versekhez kapcsolja ennek a versnek a mondanivalóját.

• TM. ם תָּ ַרמְּ זְַּ֭ = Targ. א ֵתיֵתי ֲעֵליהֹון מֹותָּ – inkább körülírás, megszabja a TM értelmezési irányát

• motívumkészlete hasonlóságot mutat a Jer 9,20 motívumanyagával, ahol a bűne miatt megsemmisülő Sion

fölötti gyászénekben hangzik el, hogy „feljött a halál a mi ablakainkra/belépett a halál a mi ablakainkon”

• ִתי ּו אָּ א דְּ מָּ לְּ עָּ לְּ - eszkatológikus kontextusba helyezi a hasonlat mondanivalóját: úgy tűnnek tova az eljövendő korszakba, 

mint a szétporló fű.



A meg nem térők jövőképe II – az átok pohara

• Zsolt 90,5-nek akár két targuma is lehet. David Stec idéz egy másik targumot az 5. vershez: 

• ׃הווןבשנתיהרויהיךדלווטכסאשקיתון (= megitatod őket az átok poharából, [és] olyanok lesznek, mint 

a részeg ember az ő álmában). 

• Más képanyaggal szemlélteti a meg nem térők jövőjét

• Targ Ps 75,9 - יָּ  ַיד יְּ ט בְּ וָּ ס ִדלְּ ֲארּום כָּ (az átok pohara van ugyanis az Örökkévaló kezében)

• Targ Hab 2,16 – TM  יָך ל ָ֗ הִת֣סֹוב עָּ הוֶָּּ֔ ין יְּ ִמ֣ ֹוס יְּ כׁ֚ helyett - ך  ַחר ֲעלָּ ם ייִיסתְּ דָּ ט ִמן־ֹקְּ ס ִדלוָּ כָּ - kiborul rád…

• Targ JerSir 4,21 – TM: י׃ ִרִֽ עָּ ִתתְּ י וְּ ִרָ֖ כְּ ֹוס ִתשְּ ִיְךְ֙ ַתֲעׇבר־כֶּ֔ ַלַ֙ ַגם־עָּ - א  עָּ ַארְּ א בְּ בָּ ַיתְּ ֱאדֹום דְּ א ד  ַרתָּ ִדיִחי בְּ ִדיִאי ּובְּ חָּ

עּוץ  ה"בת(דְּ ֵמִניאָּ ַאַרע ַארְּ יָּא בְּ ַבנְּ ִמתְּ א דְּ תָּ דֹוִחי ַקרְּ ִדיִאי ּובְּ ֵאי ) ק הגירסא חָּ רָּ א נּוכְּ ִמן ַעמָּ לֹוִסין דְּ ַסִגיִאין אֹוכְּ בְּ

רֹו ִתתְּ ִוי וְּ ט ִתרְּ ווָּ ַלִיְך ַכס ִדלְּ ִעַבר עָּ ֵסי ּותְּ יָּין יִָּתיְך ַפרְּ א ִויַצדְּ ֲענּותָּ ֵמיֵתי פּורְּ ִתיד לְּ ַליְך עָּ נִ אֹוף עָּ :יקְּ

• itt Konstantinápoly, „a gonosz Edóm Arméniában épült települése” kapcsán mondja a szöveg, hogy 

háborús pusztulás formájában utoléri a bosszúállás, rá is eljön az átok pohara, megrészegedik és 

meztelenül mintegy közszemlére kerül.



Ki fordítja el Isten haragját?
• Zsolt 90,11-12 – a targumban két kérdés, két válasszal

• TM: ה׃ ִֽ מָּ ב ׇחכְּ ַב֣ א לְּ ִבָ֗ נָּ ע וְּ֝ ן הֹוַדֵ֑ ֵמינּו ֵכ֣ ֣נֹות יַָּ֭ ָך׃ ִלמְּ ִֽ ת  רָּ בְּ ָךָ֗ ע  תְּ אָּ ִירְּ ָך ּ֝וכְּ ֵ֑ ז ַאפ  ֹוֵדַע ֹע֣ י־יַ֭ ִמִֽ

• Targ:  ְך פָּ תּוקְּ נָּא דְּ א עּושְּ בָּ ַאתְּ יַָּדע לְּ זְָּךַמן הּוא דְּ ִכין רּוגְּ ַשדְּ ֲחִלין ִמנְָּך מְּ דָּ ֵהין ַצִדיַקיָּא דְּ ֱאלָּ

• הֹוַדע  ַכֵון לְּ נָּא ֵכן ִיתְּ ֵני יֹומָּ ִממְּ ִביָּא לְּ ַרם נְּ אבְּ תָּ מָּ ִלֵביּה ַמַבע חּוכְּ דְּ

• Kicsoda az, aki ismeri, hogyan kell visszafordítani a te szigorúságod/haragod erejét? Csak az igaz, aki tisztel

téged: az csillapíthatja le/nyugtathatja meg a te haragodat! Kicsoda képes/jogosult pontosan tanítani [minket]

napjaink számlálására, hacsak nem a próféta, akinek szíve bölcsesség kútfeje? (Egy másik Targum a עַמבַ  = kút,

forrás szó helyett a -מבני- szót használja: „akinek szíve a bölcsesség fiai közül való”.)



Az Éden kertjének gyönyörűsége
• A 13-16. versekben apróbb eltérések vannak – a 17. versben érdekes és váratlan kép jelenik meg

• TM:  י הּו׃׀ִויִהֶ֤ ֵנִֽ ינּו כֹונְּ ֵדָ֗ ה יָּ֝ ַמֲעֵשִ֥ ינּו ּוִֽ ֵלֵ֑ ִ֥ה עָּ נָּ ֵדינּו כֹונְּ ה יַָּ֭ ינּו ּוַמֲעֵש֣ ֵלִ֥ ינּו עָֹּ֫ ִ֥י ֱאלֵהָ֗ ַעם ֲאֹדנָּ ֹנֶ֤

• Targ:  יָּ ִויֵהי ם יְּ ן ִמן ֳקדָּ ַגן ֵעד  א דְּ ִסימּותָּ ֵדינָּא בְּ ֵדי יְּ עֹובָּ נָּא וְּ נּוןֲעלָּ :ִמֵניּה ִיַתקְּ

• A motívum lehetséges gyökerei:

• Gen 13,10: a Jordán egész környéke bővizű föld […] olyan volt az, mint az ÚR kertje, mint Egyiptom földje.

• Ézs 51,3: a helyreállított Sion jövőképe: Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje.

• Ez 36,35: Azt mondják majd: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje.  (Ezek. 36:35 MBT)

• Jóel 2,3: „az ítélő Istenről: Előtte tűz emészt, utána láng perzsel. Előtte Éden kertje az ország, utána sivár pusztaság. 

Nem menekül meg tőle semmi.”

• Targ Préd ֵשיּה ֱאֵזי :9,7 ֵפי ַנפְּ ַאנְּ ל ַצִדיַקּיָּא בְּ כָּ ֵמיַמר לְּ א לְּ מָּ לְּ ֵרי עָּ יָּ ֲעִתיד מָּ ם יְּ ה ִמן ֳקדָּ בּואָּ רּוַח נְּ לֹמה בְּ ְך ל טְּ ֲאַמר שְּ ִאתֹוַסף לָּ ְך דְּ מָּ א ַלחְּ וָּ דְּ ח  עֹום בְּ

ִפין  א ַדֲהוֹו כָּ ַלֲחִשיכָּ א ַלֲעִניָּא וְּ תָּ ִהיבְּ ְך ִדי יְּ מָּ ן ַעל ַלחְּ ַגן ֵעד  ְך בְּ ַנע לָּ טְּ ִאצְּ א דְּ רָּ ב ַחמְּ ֵלב טָּ ֵתי בְּ שָּ א וְּ ֵחי ֲארּום הָּ א ַדֲהוֹו צָּ א ַלֲעִניָּא ַוֲחִשיכָּ תָּ ַזגְּ ְך ִדמְּ רָּ ֲחַלף ַחמְּ

ִעית  רְּ ַבר ִאתְּ ם[כְּ א] ֳקדָּ בָּ ְך טָּ דָּ יָּ עֹובָּ :יְּ - Salamon ezt mondta a prófétálás lelke által, amely Isten előtt van: a világ Ura így szól 

majd egyenként minden igazhoz: […] vidám szívvel idd borodat, amely számodra el van rejtve az Éden kertjében 

[…]

• Targ Zsolt א  :50,10 שָּ ל ֵחַות חּורְּ ן(ֲארּום ִדיִלי כָּ ַגן ֵעד  ַצִדיַקיָּא בְּ ֵדת לְּ ַעתְּ יָּן) וְּ ִעיַריָּא ַדכְּ בְּ - Enyém az erdő minden vadja és az igazak 

számára tiszta vadakat készítettem elő az Éden kertjében…



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
!תודה לכולכם על ההקשבה ותשומת הלב


