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4Q242
tut

Gér andrás László

i. Bevezetés

1. mi a 4Q242? Jelen dokumentum a 4. qumráni barlangból előkerült 242. szá-
mú arámi nyelven íródott szöveget takarja, melyet a kutatás a tartalma alapján 
nabunáj / nabû-nā’id imája (4QPrnab) néven tart számon. ez a szöveg azt be-
széli el, hogy az utolsó babiloni király Tajmában / Taymā’-ban betegség által 
sújtott volt, de a magasságos istenhez imádkozott egy zsidó gyógyító hatására, 
és meggyógyult. Jelen tanulmányban a szöveg történelmi, vallástörténeti kon-
textusát igyekszem összefoglalni, arra a kérdésre figyelve, hogy mennyiben lehet 
történelmi forrásként kezelni a dokumentumot. 

a dokumentumot milik publikálta 1956-ban először és adta a szövegnek a 
nabunáj imája címet.1 a kompozíció érdekessége a dániel könyvével való kap-
csolat, melyről már 1957-ben azt írta freedman, hogy ősibb, mint a dánieli szö-
veg.2 még ugyanabban az évben Gevaryahu, 1958-ban segert és amusin, majd 
dupont-sommer is foglalkozott a szöveggel, előbbi a zsidó tradíció felől, utób-
biak pedig nyelvi megközelítésben. meyer tanulmányában és monográfiájában 
már használta pl. az un. verses Beszámolót3 és a harrani sztélét4 kortárs for-
rásként.5 a meyer által felvetett egyik témát, a Jób történetével való vizsgálatot 

1 milik, J. – T.: „Prière de nabonide” et autres écrits d’un cycle de daniel. in: Revue Biblique 36, 
1956, 407-415.

2 freedman, d. n.: The Prayer of nabonidus. in: Bulettin of the American Schools of Oriental 
Research, 145, 1957, 31-32.

3 Ld.: Pritchard, J. B. ed.: The Ancient Near East: an anthology of texts and pictures, university Press, 
Princeton, 1958, 312-315.

4 Gadd, C. J.: The Harran inscriptions of nabonidus. in: Anatolian Studies 8, 1958, 35-92. 
5 Ld. García martínez kutatástörténeti összefoglalóját: García martínez, f.: Qumran and 

Apocalyptic – Studies on the Aramaic Texts from Qumran, Leiden, Brill, 1992, 116-117! illet-
ve Collins ajánlott irodalmát: Collins, J. J.: 4QPrayer of nabonidus. in: vanderKam, J. C. 
ed.: Qumran Cave 4. XVII. Parabiblical Texts, Part 3, discoveries in the Judaean desert 22., 
Clarendon Press, oxford, 1996, 83-93, konkrétan: 83.
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például fohrer végezte el 1963-ban,6 illetve delcor 1968-ban.7 a ’70-es években 
a lezártnak tűnt kérdésekkel újra foglalkozni kezdtek, így van der Woude8 vagy 
Grelot,9 aki a szövegnek egy újabb rekonstrukcióját is kidolgozta.10 Cross 1984-es 
tanulmányában szintén egy újabb rekonstrukciót javasol.11 Kratz 1987-es forrás-
feldolgozása,12 García martínez 1992-es, Collins és Puech 1996-os13 tanulmánya 
kiválóan foglalják össze és értékelik a kutatástörténet eddigi eredményeit. ma-
gyar nyelven Xeravits Géza14 és fröhlich ida15 bevezetőjét ajánlom.

2. a megmaradt szöveg:16

fr. 1, 2a, 2b, 3.
I.1 מלי צ[...]תא די צלי נבני מלך[…]ל מלכ[…]

I.2 בשחנא באישא בפתגם א[…]א בתימן[…]
I.3 כתיש הוית שנין שבע ומן[...] שוי א[…]

I.4 וחטאי שבק לה גזר והוא […] יהודי מ[…]

6 fohrer, G.: 4 Q or nab, 11 Q Tg Job und die Hioblegende. in: ZAW 75, 1963, 93-97. 
7 García martínez 1992, 118.
8 García martínez 1992, 118.
9 Grelot, P.: La prière de nabonide (4 Q or nab). in: Revue de Qumran 36, 1978, 483-495.

10 Grelot 1978, 485.
11 Cross, f. m.: fragments of the Prayer of nabonidus. in: Israel Exploration Journal 34.4, 1984, 

260-264.
12 Kratz, r. G.: Translatio Imperii – Untersuchungen zu den aramäischen Danielerzählungen und 

ihrem theologiegeschichtlichen Umfeld, zürich, zentralstelle der studentenschaft, 1987, 58-71.
13 Puech, e.: La Prière de nabonide (4Q242). in: Cathcart, K. J. – maher, m. eds.: Targumic 

and Cognate Studies – Essays in Honour of Martin McNamara, Journal of the study of the old 
Testament supplement series 230, sheffield academic Press, 1996, 208-228.

14 Xeravits G.: Könyvtár a pusztában – bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába, 
Pápai református Teológiai akadémia, Pápa – L’Harmattan – Budapest, 2008, 174-177.

15 fröhlich i.: A qumráni szövegek magyarul2, Pázmány Péter Katolikus egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar – szent istván Társulat, 2000, 233-235.

16 a szöveghez ld.: fröhlich 2000, 233-235. vermes G.: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek 
története, Budapest, osiris Kiadó, 1998, 110. García martínez, f. – Tigchelaar, e. J. C. eds.: The 
Dead Sea Scrolls Study Edition, vol. 1. Leiden, Brill, 1999, 486. García martínez, f.: The Dead 
Sea Scrolls Translated – The Qumran Texts in English2, Leiden, Brill – Grand rapids, William 
B. eerdmans, 1996, 289. García martínez 1992, 119-128. Grelot, P.: nabuchodonosor changé 
en bête. in: Vetus Testamentum 44,1, 1994, 10-17. Levine, B. a. – robertson, a.: The Prayer of 
nabonidus (4QPrnaB). in: Hallo, W. W. – Younger, K. L. eds.: The Context of Scripture Vol I. 
– Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden; new York, e. J. Brill, 1997, 285-286. 
milik 1956, 408. Grelot 1978, 485. Puech 1996, 208-228. Collins 1996, 88-93. Kratz 1987, 58-
71. Cross 1984, 260-264. machiela, d. a.: Prayer in the aramaic dead sea scrolls: a Catalogue 
and overview. in: Penner, J. – Penner, K. m. – Wassen, C. eds.: Prayer and Poetry in the Dead 
Sea Scrolls and Related Literature – Essays in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th 
Birthday, Brill, Leiden, Boston, 2012, 285-306.
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I.5 החוי וכתב למעבד יקר ור[…]לשם א[…]
I.6 כתיש הוית בשחנא ב[…] בתימן[…]

I.7 שנין שבע מצלא הוי[…]אלהי כספא ודהבא […]
I.8 אעא אבנא הספא מן די[…]ר די אלהין ה[…]

I.9a                     או            ד של         
I.9 […]ת […]מיהון [

fr. 4.
II.1 […]לבר המון אחלמת

II.2 […]מנה אח[...]ף שלם של[…]
II.3 […] […]נו רחמי לא יכלת[…]

II.4 […] כמה דמא אנתה ל°[…]
[…]   […] II.5

3. a szöveg lehetséges fordításai:17

i.1. az ima szavai, melyet imádkozott nabunáj, Bábel királya,18 a nagy ki-
rály, [amikor betegség kínozta].
i.2. gonosz betegségben,19 az isten20 rendeléséből Témánban,21 [én nabunáj 
gonosz betegségben voltam]
i.3. megfertőzve voltam hét évig és az emberektől22 távol voltam,23 [míg] a 
magasságos istenhez [én imádkoztam és meggyógyított].24

i.4. és bűneimet megbocsátotta egy gázer,25 aki júdai26 volt, [a fogság fiai27 
közül, és mondta nekem:]

17 az alternatív változatokat lábjegyzetben, [szögletes zárójelben] pedig a hipotetikus kiegé-
szítéseket közlöm. a fordítás természetesen az eltérő olvasatok és szövegvariánsok, vala-
mint az időnként erősen sérült szöveg miatt nem szó szerinti, inkább tartalomhoz köze-
lítő fordítás, a kiegészítéseket pedig csupán a szöveg jobb érthetősége érdekében közlöm.  
saját fordításomnál figyelembe vettem fröhlich ida professzor asszony magyar fordítását, ld.: 
fröhlich 2000, 234-235; valamint az idegen (angol, német, francia) nyelvű fordítások variációt is.

18 Lehetséges változatok: Bábel földjének / helyének királya
19 a šḥyn szó jelentése kapcsolódhat a forrósághoz, így a lázhoz; de a hólyagos, keléses betegséghez 

is.
20 Lehetséges változatok: magasságos isten / az égi isten. 
21 Lehetséges változat: az isten határozatából és ment Témánba.
22 Lehetséges változat: trónomtól
23 Lehetséges változat: olyan voltam, mint egy vadállat.
24 Lehetséges változat: amíg felém fordította arcát
25 a kifejezés jelentését ld. későbbiekben! 
26 Lehetséges változat: júdai férfi volt.
27 Lehetséges változat: a bábeli fogság fiai közül.
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i.5. jelentsd ki és írd le, hogy áldd és magasztald a magasságos28 isten nevét, 
[és leírtam én:]
i.6. „gonosz betegséggel voltam megfertőzve, Témánban [a magasságos 
isten határozatából]
i.7. hét évig imádkozva az istenek előtt, <akik> ezüstből és aranyból, 
[bronzból, vasból],29

i.8. fából, kőből, agyagból <vannak>, amíg azt gondoltam, hogy istenek ők.
i.9a. <…>
i.9. <…>

ii.1. nélkülük megerősödtem30

ii.2. elhagyva <ezt/őket> békesség és gazdagság31 visszatért hozzám
ii.3. barátaim, képtelen voltam
ii.4. mily… vagy te
ii.5. <…>

4. a 4Q242 keletkezéséről (szerzőség, műfaj, datálás). a kompozíciót arámi 
nyelven írták, s azon qumráni iratok közé tartozik, melynek van címfelirata:32 
mly ṣlt’ dy ṣly nbny – az ima szavai, melyeket imádkozott nabunáj. e címfelirat-
ban pedig benne foglaltatik műfajának megnevezése is: imádság. Több olyan 
szöveg is ismert Qumránból, ahol a cím tartalmazza a műfajt.33 maga a műfaj 
ismert a LXX kánonjában is, ahol a manassé imája című szöveg található meg.34 
a megmaradt töredékek azonban inkább csak a narratív bevezetői lehetnek a 
tényleges imádságnak, esetleg a fr. 4. és a hiányzó töredékek szövege tartozhat 
hozzá.35 felmerült, hogy talán inkább bölcsességirodalmi elbeszélésnek lehetne 
tekinteni, Jób könyvének paraleljeként, illetve propagandisztikus iratnak36 – a 
pogány király (vagy nép) megtérése kapcsán, mely miatt pedig a dániel 4-gyel 
vagy a Jónás könyvével állítható párhuzamba. Történeti jellegű novellának csak 
fenntartásokkal tekinthető.37

28 Lehetséges változat: az ég istenének
29 Lehetséges változat: minden ezüst és arany [bronz és vas] isten előtt
30 Lehetséges változat: tőlük? meggyógyultam
31 Lehetséges változat: egészség
32 Tov, e.: Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts found in the Judean Desert, Leiden, 

Brill, 2004, 104, 113. 
33 Tov 2004, 112. 
34 Collins 1996, 87. García martínez 1992, 127. 
35 Collins 1996, 87. 
36 Collins 1996, 87. García martínez 1992, 135.
37 Xeravits 2008, 16, 177.



4Q242

•  13  •

a kézirat Kr.e. 75-50k-re datálható a szemi-kurzív íráskép alapján.38 azonban 
a történetet, melyet tartalmaz, a dánieli tradíciók közé sorolják. a dánieli tradíci-
ók kapcsán több kanonikus szöveget tartalmazó kézirat39 mellett pszeudepigráf, 
apokrif és egyéb iratok40 is előkerültek.41 annak a kérdése azonban, hogy a 4Q242 
tradíciója korábbi-e a dániel 4 szövegénél, azzal egyidős vagy utána jött létre, 
problematikus. Több kutató is úgy véli, hogy a 4Q242 a dán 4-nél régebbi tradí-
ció emléke.42 Bár a kézirat későinek számít, de régi hagyományt tartalmaz,43 így 
eredetileg ez az irodalmi kompozíció Kr.e. 164 előtt, a Kr.e. iii. század során,44 
vagy akár a Kr.e. iv-iii. században keletkezhetett.45

feltételezhető, hogy a szöveg pre-szektai vagy kvázi-szektai szöveg, eredete a 
qumráni közösségen kívülre is visszavezethető. ennek egyik oka éppen a törté-
net fő motívuma: a jehudi megbocsátja a pogány király bűneit és meggyógyítja. 
más hasonló témájú szövegek, pl.: 11Q11, 4Q510-511 is feltehetően Qumránon 
kívüli eredetűek.46 meyer feltételezését, hogy a kompozíció a Kr.e. v. századra 
menne vissza, illetve a taymai zsidó közösség terméke lenne, García martínez 
meggyőzően cáfolja.47 a szerzők vagy akár maga a kompozíció is feltehetően a 
babiloni diaszpórából ered.48

 

38 Collins 1996, 85. Cross 1984, 260. nickelsburg Kr.e. 50-1 közé datálja a kéziratot, ld.: nickelsburg, 
G. W. e.: stories of Biblical and early Postbiblical Times. in: stone, m. e. ed.: Jewish Writings 
of the Second Temple Period – Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Secretarian Writings, Philo, 
Josephus, Compendia rerum iudaicarum ad novum Testamentum sect. 2. van Gorcum, assen 
– fortress Press, Philadelphia, 1984, 33-88, konkrétan: 36.

39 1Q71, 1Q72, 4Q12, 4Q13, 4Q14, 4Q15, 4Q16, 6Q7
40 4Q242, 4Q243, 4Q244, 4Q245, 4Q246, 4Q289, 4Q551, 4Q552, 4Q553
41 elledge, C. d.: The Bible and the Dead Sea Scrolls, sBL archaeology and Biblical studies 14, 

atlanta, society of Biblical Literature, 2004, 110. flint, P. W.: „apocrypha,” other Previously-
Known Writings, and „Pseudepigrapha” in the dead sea scrolls. in: flint, P. W. – vanderKam, J. 
C. eds.: The Dead Sea Scrolls after Fifty Years – A Comprehensive Assessment vol. 2., Leiden, Brill, 
1999, 24-66, konkrétan: 53-56. flint, P. W.: noncanonical Writings in the dead sea scrolls: 
apocrypha, other Previously Known Writings, Pseudepigrapha. in: flint, P. W. ed. The Bible at 
Qumran – Text, Shape and Interpretation, Grand rapids, William B. eerdmans, 2001, 80-128, 
konkrétan: 108-109.

42 diTomasso, L.: The Book of Daniel and the Apocryphal Daniel Literature, Leiden, Brill, 2005, 8. 
Collins 1996, 87. García martínez 1992, 136.

43 fröhlich 2000, 234.
44 diTomasso véleményét és érveit ld.: i. m., 8-9, 80-81.
45 Xeravits 2008, 177.
46 Brooke, G. J.: The Pre-secretarian Jesus. in: García martínez, f. ed.: Echoes from the Caves: 

Qumran and the New Testament, Brill, Leiden, Boston, 2009, 33-49, konkrétan: 37-38.
47 García martínez 1992, 135.
48 fröhlich 2000, 234. Xeravits 2008, 177.
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5. a vizsgálat módszereiről. a 4Q242 megmaradt töredékeit, mint történelmi 
forrást igyekszem vizsgálni. s mivel ez egy töredékekben fennmaradt szöveg, 
s a dán 4-hez fűződő kapcsolata meglehetősen bizonytalan, ezért jelen vizs-
gálódásban azokat a kiegészítéseket és rekonstrukciókat, melyek pont e szöveg 
alapján készültek, nem vettem figyelembe. azokra a kifejezésekre igyekeztem 
elemzésem során támaszkodni, melyek nyomai megtalálhatók a töredékekben 
is, és azon eseményekre igyekeztem koncentrálni, melyek egyértelműen követ-
keznek a forrásból, spekulációkra és hipotetikus forrásokra nem akartam építeni. 

Így végig veszem, hogy mi az, amit maga a megmaradt tekercs elárul, hogyan 
tudjuk azonosítani nabunájt, ki volt az a személy, akinek gyógyulását köszön-
hette, milyen betegségből gyógyult meg; s végül, hogy vajon milyen kapcsolat 
lehet a babiloni királyról szóló híradások között. a vizsgált forrást tehát annak 
kulturális, történelmi, vallástörténeti kapcsolatrendszerében próbálom elhe-
lyezni. ehhez a korabeli írásos forrásokat, valamint a vallástörténeti kutatás 
megfigyeléseit és eredményeit használom. 

ii. a 4Q242 vizsgálata

1. amit a szöveg elárul. Ha a fennmaradt töredékeket csak az egyértelmű kiegé-
szítésekkel olvassuk, akkor mindössze annyi rajzolódik ki a 4Q242-ből, hogy 
nabunáj, Bábel királya Témánba ment, betegség által volt kínozva isten akara-
tából, egy júdai jövendőmondó megszabadította bűneitől és meggyógyult, majd 
elkezdte imáját lejegyezni, melyben szerepel, hogy hamis bálványokat imádott 
istenként. 

a történetben gyakorlatilag minden egyes motívum lehet toposz, átvett mo-
tívum, aktualizált panel. Ha nem lenne ismert az utolsó babiloni király életének 
és uralkodásának több eseménye, gyakorlatilag (a dán 4-gyel együtt) csak egy 
legendának, kitalált propagandisztikus történetnek, tanító mesének tekinthet-
nénk. azonban a történelmi források megerősítik, hogy a nagy Babilon királya 
a pusztaságba, arábiába hadjáratot vezetett, Taymā’-ban volt a székhelye, vallási 
gyakorlatát elítélte kora elitje, volt beteg, illetve lehetett kapcsolata jehudiakkal. 
ezek alapján, ha a judaizmusra való megtérését nem is tekinthetjük történelmi 
ténynek, de minden mást pedig igen, melyek aztán speciális olvasatban megje-
lentek egy izraelita vallási ideológia által átformált szövegben. 

2. nabunáj. sem az ószövetségi kánonban, sem (ezt az iratot leszámítva) a 
qumráni kéziratokban nem szerepel nabunáj neve semmilyen formában. ak-
kád neve nabû-nā’id, mely számos feliraton megmaradt, azonban semmilyen 
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más kortárs feliraton nem szerepel a neve. Tayma környékén taymai abc-vel, az 
óészakarab oázisi csoportjába tartozó taymai dialektuson írt feliratain szerepel 
még nabû-nā’id neve, ott nbnd formában. Berossusnál nabonnēdos, megastenēs 
abydenos általi idézetében pedig nabanidochus. 

az arámi nyelvű feliratokon szereplő neveknél előfordul, hogy –áj végződés-
sel rövidítik az eredetileg hosszabb neveket,49 így elfogadható, hogy az utolsó 
babiloni királyról legyen szó. 

alátámasztja, hogy a babiloni királyról van szó, hogy a 4Q242 szövege tartal-
mazza a mlk bbl50 titulust, mely az akkád cím megfelelő fordítása, illetve amely 
előfordul a taymai feliratokon is nabû-nā’id kapcsán. mellesleg más nabu teofór 
elemmel rendelkező babiloni király neve nem jöhet szóba. a történelmi háttér is 
támogatja a nabunáj – nabû-nā’id azonosítást. 

3. Tayma. a település neve az akkád nyelvű forrásokban, így a szeleukida-kori 
nabû-nā’id krónikában51 is URUte-ma-a. az ószövetségben a têmā’52, illetve tēmā’53 
alak fordul elő, mely az arab név (Taymā’) pontos megfelelője. emellett előfordul 
a têmān54 alak is, mely jelenthet déli területet köznévként, de vonatkozhat Tayma 
térségére is.55 a LXX-ban Thaiman formában szerepel mindkét névváltozat. a 
qumráni 4Q242-ben szereplő Têmān pedig egyértelműen az észak-arábiai hely-
ségre vonatkozik, ahová nabû-nā’id áttette székhelyét arábiai hadjáratai során.56

4. a júdai jövendőmondó – gzr yhwdy
a) gzr. a töredékben a babiloni király bűneit megbocsátó és meggyógyító jehudi 
funkciójának megnevezésére használt kifejezés a gázer. az arámi √gzr jelentése 
a többi sémi nyelvek fényében (is) alapvetően a vágni, dönteni és elrendelni igék 

49 milik 1956, 409. García martínez 1992, 120-121. 
50 Mlk […]°l  mlk […]*bl  mlk bbl
51 Glassner, J-J.: Mesopotamian Chronicles, sBL Writings from the ancient World no. 19, atlanta, 

society of Biblical Literature, 2004, 232-238.
52 ézs 21:14; Jer 25:23 és Gen 25:15 // 1Krón 1:30, mint ismael fia.
53 Jób 6:19.
54 ahol Taymára vonatkozik: Gen 36:34, Ám 1:11-12; Jer 49:7-22 // abd 9, Jer 49: 28-33, ez 25:13, 

(Hab 3:3?)
55 milik 1956, 410.
56 Ld. García martínez összefoglalóját: 1992, 122.
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és származékaik körül csoportosul.57 meglehetősen kevés szövegben használatos 
ez a szó valamilyen vallási funkciót betöltő személy megnevezésére. e kifejezés 
locus classicusa-i és egyetlen ilyen értelmű használata dániel könyvében talál-
ható (dán 2:27, 4:4, 5:7, 11). 

dániel könyvében egy felsorolás részeként szerepel, olyan kifejezések társa-
ságában, mint a ḥakîm, ’āšaf, ḥarṭōm illetve kaśdāy. a görög fordítások ezeket 
a sofos, farmakos vagy magos (a Theodotion-féle fordításban), epaoidos illetve 
chaldaios szavakkal adják vissza. a gázerra a görögösített arámi gazarēnos van 
használva a Theodotion-féle fordításban, míg a symmachus a thytas-t használ-
ja. a kifejezés kontextusából az derül ki, hogy valamilyen, a jövővel foglalkozó 
vallási szakemberrel van dolgunk (jós, mágus, varázsló, javas ember, stb.), aki 
ismeri a jelek értelmét és képes meghatározni a jövő eseményeit bizonyos ómenek 
értelmezése által. a dánieli történetekben ezek a felsorolt személyek reprezen-
tálják a babiloni vallási szakembereket, akik, bár ez a foglalkozásuk, képtelenek 
megfejteni az uralkodó álmát, az előjeleket. 

a qumráni szövegekben is igen kevés alkalommal fordul elő a √gzr, s a jelenleg 
vizsgált szöveget leszámítva csupán egyetlen alkalommal, a rendkívül töredékes 
szövegben, a 4Q532 i:1:10-ben (4QenGiants-d ar fr. 1. Col. 1:10) használatos 
hasonló értelemben, bár ott gyakorlatilag kontextus nélkül áll. a 4Q197 4:ii:2 
(4QTob b ar 4 ii:2 = Tob 6:13)-ban a gzr döntést jelent, a 4QPresther – d. ar ii:1-
ben pedig a gzrt szintén döntést jelent. 

a dánieli használat kontextusával összevetve érdekes, hogy ott a zsidókkal 
rivális pogány vallási gyakorlatot űzők egyikét jelenti, míg a 4Q242-ben egy 
jehudi személy foglalkozása ez. s bár kevés alkalommal használja az ószövet-
ség ebben az értelemben ezt a szót, de mégis véleményem szerint a zsidó vallási 

57 Koehler, L. – Baumgartner, W. – richardson, m. – stamm, J. J.: The Hebrew and Aramaic 
Lexicon of the Old Testament. (electronic ed.) Leiden: e.J. Brill, 1999, (továbbiakban: HaLoT) 
187, 1844. Brown, f. – driver, s. r. – Briggs, C. a.: Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and 
English Lexicon, Logos research systems, inc. (electronic ed.). oak Harbor, Wa: Logos research 
systems, 1999, (továbbiakban: BdB) 160, 1086. Jastrow, m.: A Dictionary of the Targumim, the 
Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, vol. I., London; Luzac & Co.; new 
York; G. P. Putnam’s sons, 1903, 231-233. sokoloff, m.: a dictionary of Jewish Palestinian 
aramaic of the Byzantine Period, Bar ilan university Press, 1992, 126. sokoloff, m.: A Dictionary 
of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Period, Bar ilan university Press, 2002, 
276. Klein, e.: A Comprehensive Etimological Dictionary of the Hebrew Language, Carta Jerusalem, 
The university of Haifa, 1987, 96. Hoftijzer, J. – Jongeling, K.: Dictionary of the North-West 
Semitic Inscriptions, vol 1-2, Leiden, e. J. Brill, 1995, (továbbiakban: dnsi) 220. Halayqa, i. K. 
H.: A Comparative Lexicon of Ugaritic and Canaanite, münster, ugarit verlag, 2008, 141. olmo 
Lette, G. del. – sanmartín, J.: A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetical Tradition 
part I-II. (Watson, W. G. e. ford.), Leiden, Brill, 2003, 315. Gordon, C. H.: Ugaritic Textbook. 
Grammar, Texts in Transliteration, Cuneiform Selections, Glossary, Indices (analecta orientalia 
38) roma, Pontifical Biblical institute, 1998, 379.  
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törvény szerint terhelt a kifejezés (ld.: varázslás, halott idézés, jövendőmondás, 
stb. tiltása). maga a látnoki tulajdonság, ha elszakadunk a szó szerinti egyezéstől, 
akár vonatkozhat a qumráni dánieli irodalom fényében magára dániel alakjára 
is,58 azonban ezt kevésbé tartom reálisnak. 

ugyanakkor dupont-sommer ezt a kifejezést exorcistának fordítja,59 mellyel 
szemben ellenérvek is felmerültek a kutatástörténet során.60 mellette szól érv-
ként, hogy az Újszövetségben Jézus, amikor exorcizmust hajt végre, parancsol a 
tisztátalan lényeknek, de ismert a szóval való exorcizmus a Talmudban is61 vagy 
Hanina ben dosza esete,62 aki szintén parancsolt a démonnak, hogy hagyja őt el, s 
ott ráadásul a √gzr szerepel: a gázer tehát exorcista, mert elrendeli – parancsolja, 
hogy a démon távozzon.63

a dánieli kontextusban véleményem szerint problematikus lenne exorcistának 
fordítani, azonban a 4Q242 esetében, tekintve a király betegségét és a zsidó 
vallási tilalmat a jövendőmondásra nézve, érdemesebb valóban ördögűzőnek 
vagy speciális gyógyítónak nevezni. García martínez szerint a betegség és a dé-
monok kapcsolata, illetve a bűnök megbocsátásának a kérdése is támogatja ezt 
a fordítást.64 a babiloni király betegsége az isten végzéséből következett be – de 
mintegy büntetésként is felfogható, amiért hamis isteneket imádott, melynek 
viszont a „végrehajtói” már démonok (ld.: deut 32:19-25,65 zsolt. 91, stb.), emiatt 
indokolt az exorcista tevékenysége. Így az exorcista isten eszköze lesz, kegyel-
mének közvetítője. sőt, már nem is a betegségre magára, hanem a bűnöktől való 
szabadításra koncentrál.66 Hiszen, amíg az ember bűnei nincsenek megbocsátva, 
addig nem gyógyulhat meg.67

a gyógyítás vagy ördögűzés cselekedete nem ismeretlen a qumráni szövegek-
ben, ld.: Genezis apokrifon, ahol Ábrahám gyógyítja meg kézrátétellel a fáraót, 

58 vermes G.: Jézus változó arcai, Budapest, osiris Kiadó, 2001, 254. vermes G.: A zsidó Jézus, 
Budapest, osiris kiadó, 1995, 89-90.

59 DNSI: 220. vermes 1995, 90.
60 Ld.: García martínez véleményét a kérdésről: 1992, 220.
61 Pl.: bmeil 17b
62 bPesz 112b.
63 vermes 1995, 90.
64 García martínez, f.: Qumranica Minora II. – Thematic Studies on the Dead Sea Scrolls, Leiden, 

Brill, 2007, 113.
65 Ld. ehhez korábbi összefoglalásomat: Gér a. L. 2011: Yahweh nyilai – démonok az 5mózes 

32: 19-25-ben. in: Vallástudományi Szemle vii/4: 20-37, illetve v.ö.: Kató sz.: deut 32:24 – 
démonológia vagy valami más. in: szávay L. szerk.: Vidimus enim stellam eius…, Károli Gáspár 
református egyetem – l’Harmattan Kiadó, 2011, 207-212.

66 vermes 1995, 90-91.
67 bned 41a.
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vagy a 11Q11, 4Q510-511 („a bölcs dalai”) szövegek is gyógyításról szólnak,68 
azonban azokban a szövegekben nem fordul elő a gázer kifejezés.
b) yhwdy. a töredékben kulcskifejezésnek érezhető, hogy egy jehudi személy van 
ott a babiloni király gyógyításánál. Hiszen ebben a gondolatban már az izraelita 
hit egy olyan aspektusára kerül hangsúly, mely a nagy prófétai mozgalmak idején 
nem volt hangsúlyos, azaz, hogy isten nem csak a kiválasztott néppel szemben 
Úr, hanem mindenkivel szemben. Természetesen vannak az ószövetségben 
olyan elbeszélések, melyek épp ezt akarják hangsúlyozni (pl.: a szír naámán 
meggyógyítása, Jónás könyve, Ám 9:10). azon túl, hogy Yahweh minden népnek 
és az egész történelemnek is ura (ld.: Jeremiás, deutero-ézsaiás), szabadítását és 
kegyelmét egy pogányon is gyakorolhatja. 

a qumráni teológia egyik fő vonása viszont pont az elkülönülés, a tisztaság 
és az új szövetség legmagasabb szintű betartása, a fény fiainak összefogása, nem 
pedig a világ-misszió, nem a pogányok megtérítése. sőt, Jézus Krisztus is azt 
mondja a föníciai asszonynak, hogy „nem küldettem máshoz, mint Izrael fiainak 
elveszett juhaihoz,” aztán megkönyörül az asszonyon, hiszen „a kutyák is esznek 
a morzsákból, melyek uruk asztaláról hullnak.” (mt 15:24, 27). ezek mellett a 
4Q242 és a dán 4 egy merőben más teológiát sugall, olyat amilyenre legközelebb 
a kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (mt 8:5-13 // Lk 7:1-10 // Jn 
4:46-53),69 az etióp kincstárnok megtérése (apCsel 8) vagy Péter és Kornéliusz 
története (apCsel 10) alkalmával van példa.

a jehudi itt egyrészt azt akarja sugallni, hogy az igaz isten tiszteletét, isme-
retét nem a babiloni, pogány rítusok és vallási szakemberek által lehet elérni, 
hanem a kiválasztott nép kultuszán, tanításain keresztül. a 4Q242 története 
zsidók számára íródott zsidók által, így a jehudi megnevezés inkább az önazo-
nosság miatt fontos. a népek felé való nyitás pedig, melyet a történet sugall, egy 
belső teológiai vita része lehetett véleményem szerint. emellett pedig, mivel a 
zsidó főhős névtelen, a szerző azt tartja fontosnak hangsúlyozni, hogy jehudi, 
azaz idegen környezetben egy zsidó is képes fontos szerepet betölteni.70

5. nabû-nā’id betegsége és gyógyulása. a 4Q242 szerint a király betegsége a šəḥîn 
volt. alapvetően két jelentés körül csoportosul e kifejezés értelmezési tartomá-
nya. az egyik a forrósággal, lázzal van kapcsolatban, míg a másik pedig a bőrnek 

68 Ld. ehhez: fröhlich i.: Healing with Psalms. in: Penner, J. – Penner, K. m. – Wassen, C. eds.: 
Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature – Essays in Honor of Eileen Schuller 
on the Occasion of Her 65th Birthday, Brill, Leiden, Boston, 2012, 197-207. illetve korábbi rövid 
tanulmányomat: Gér a. L. 2011: 11Q11 – a szöveg és ami mögötte van. in: szávay L. szerk.: 
Vidimus enim stellam eius…, Károli Gáspár református egyetem – l’Harmattan Kiadó, 159-167.

69 vermes 1995, 36.
70 Xeravits 2008, 176.
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valamilyen hólyagos, fekélyes, keléses betegségével, ami nyilván a nagy fájdalom 
mellett magas lázzal is jár.71 a hatodik egyiptomi csapás (ex 9:8-11, deut 28:27), 
ezékiás király (2Kir 20:7, ézs 38:21) és Jób (Jób 2:7) betegsége is ez volt; emellett 
pedig a tisztátalanság egyik okozója (Lev 13:18-23), és isten büntetése is lehet 
(deut 28:35). García martínez szerint a jelentésárnyalatok közül inkább gyul-
ladásról van szó, mint fekélyről.72 mindenképpen egy fájdalmas és kellemetlen 
betegségről van szó, mely ráadásul isten akaratából sújtotta a királyt. 

az a tény, hogy a jehudi gázer előbb a beteg királynak bűneit bocsátotta meg, 
aztán jött a gyógyulás, meglehetősen szokatlan, ám nem példa nélküli. a fari-
zeusok álláspontja, hogy a bűnt egyedül isten bocsáthatja meg, hiszen megbot-
ránkoztak azon is, amikor Jézus Krisztus bocsátotta meg az emberek bűneit a 
gyógyítás-történetek alkalmával.73 a gyógyulás és a bűnök bocsánatának össze-
tartozására azonban számos példát találunk (zsolt. 103:3, 1QapGen 20:28-29, 
mt 9:2, mk 2:5, Lk 5:20, bned 41b).74 

annak a kérdése, hogy a királynak, miután meggyógyult, miért kellett tollat 
ragadnia, és írnia, eléggé bizonytalan. egyes feltételezések szerint talán ez egy 
proklamáció akart volna lenni, melyben a király a világ tudtára adja az igaz is-
ten szabadítását (v.ö. dán 4:31-34).75 Találtak 2004-ben egy sztélét Taymában, 
melyet nabû-nā’id állíttatott, ám ennek szövege annyira sérült, hogy semmilyen 
lényeges információt nem tudunk meg belőle.76

a történelmi tények, legyen szó akár a király betegségéről, akár a Taymában 
töltött évekről, semmilyen olyan információval nem szolgálnak, mely a 4Q242-
ben bemutatottakra utalna. Ha történészként forráskritikát gyakorlunk a szö-
vegen, akkor azt a legbiztosabb megállapítani, hogy a király valóságban is be-
következett betegsége és az arábiai tartózkodás egy teológiai értelmezést nyert 
mind a 4Q242-ben, mind a dán 4-ben, melyet a szerző és köre saját ideológiája 
szerint értelmezett, és vont le tanulságot, következtetéseket belőle. mely követ-
keztetések természetesen helytállóak lehetnek függetlenül a legendás történet 
valóság-tartalmától. 

71 sokoloff 1992, 544, 2002: 133, Jastrow: 1547, HALOT 1460, BDB 1006. 
72 García martínez 1992, 121.
73 vö.: vermes 2001, 268.
74 flint, P. W.: The daniel Tradition at Qumran. in: evans, C. a. – flint, P. W. eds.: Eschatology, 

Messianism, and the Dead Sea Scrolls, William B. eerdmans, Grand rapids, Cambridge, 1997, 
41-60, konkrétan: 57.

75 flint 1997, 57.
76 eichmann, r. – schaudig, H. – Hausleiter, a.: archeology and epigraphy at Taymā’ (saudi 

arabia). in Arabian Archeology and Epigraphy 17, 2006, 163-186, konkrétan: 169-174.
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6. a 4Q242 és a dán 4 közti párhuzamok kérdéseiről. a dániel 4. fejezetében 
megőrzött történet nabukadneccár király száműzetéséről, betegségéről, meg-
téréséről és gyógyulásáról nem a Jeruzsálemet elfoglaló új-babiloni királyról, 
hanem a birodalom utolsó uralkodójáról, nabû-nā’idról szól.77 az ő történetéről 
számos forrást segítségül tudunk hívni. az általa állíttatott harrani sztélé a saját 
szubjektív beszámolója a történtekről.78 az uralkodása után, még a perzsa-ura-
lom elején írt verses Beszámolót az ellenséges marduk-papság által propaganda 
céllal írták meg. a nabû-nā’id krónika fennmaradt forrása szeleukida-kori és 
objektíven, tényszerűen valamint szűkszavúan emlékezik meg az eseményekről. 
Berossus és abydenos krónikái pedig jóval későbbiek, mint az események. a ba-
biloni tradíciók és a dániel 4 közti kapocs lehet a tárgyalt qumráni szövegünk.79

a harrani felirathoz hasonlóan egyes szám első személyben beszél. a babiloni 
tradíciókban a távol töltött idő tíz év, míg a dán 4-ben hét „idő” (‛iddānîn) és a 
4Q242-ben hét év (šnyn); a harrani nabû-nā’id feliratban az a-da-nu szerepel, 
mely a dán 4 kifejezéséhez áll közelebb.80 a zsidó fogság korszaka szintén fon-
tos szerepet játszik a bibliai és a qumráni szövegekben. a dán 4-ben ismerjük a 
történetben szerepet játszó zsidó férfi nevét, míg a 4Q242-ben nem (legalábbis 
a fennmaradt töredékekben). a verses Beszámoló azt veti nabû-nā’id szemére, 
hogy hűtlen lett a város isteneihez, míg a 4Q242-ben pedig a bálvány-istenek 
imádatát nevezi ostobaságnak. nabû-nā’id magát, mint szin holdistent imádó 
személyt mutatja be; a verses Beszámoló szerint egy il-Te’eri nevű bálványt imá-
dott,81 a bibliai szöveg szerint pedig a magasságost és az ég Királyát imádta a 
babiloni király, míg a qumráni töredékben nem szerepel pontos megnevezés – 
csak a kiegészítésekben, melyek a dán 4-en alapulnak. a babiloni király taymai 
távolléte a fővárostól mind a dán 4, mind a 4Q242 szerint betegségével van 
összefüggésben, míg a harrani felirat arábiai hadjáratával; a verses Beszámoló 
pedig egyszerűen negatív tényként kezeli, ugyanakkor megemlíti a nabû-nā’id 
krónika, hogy a király uralkodása harmadik évében beteg volt, a harrani nabû-
nā’id-felirat pedig a Babilonban tomboló járványról emlékezik meg. az hybris-
motívumot a görög történetírás és a dán 4 őrzi. 

77 Xeravits 2008, 175-176, ill. ld. a kommentárok vonatkozó részeit: Collins, J. J.: Daniel – A 
Commentary on the Book of Daniel, minneapolis, fortress Press, 1993. Goldingay, J. e.: Daniel, 
Word Biblical Commentary vol. 30, dallas, Word Book Publisher, 1989. Hartmann, L. f. – 
di Lella, a. a.: The Book of Daniel, The anchor Bible 23. doubleday & Co. inc. Garden City, 
new York, 1978, Koch, K.: Die Reiche der Welt und der kommende Menschensohn – Studien zum 
Danielbuch, neukirchen-vluyn, neukirchener verlag, 1995. 

78 Ld. a szövegek első kiadását és kommentárját: Gadd 1958, 35-92.
79 flint 1997, 58. Collins 1996, 86.
80 García martínez 1992, 123. 
81 nyugat-sémi nyelvek felől értelmezve bika-istent jelent, aki pedig a holdistent szimbolizálja 

arábiában.



4Q242

•  21  •

freedman szerint nem lehet közvetlen irodalmi függésről beszélni a dán 4 
és a 4Q242 között, ugyanakkor az utóbbi az eredetibb történet.82 Collins sze-
rint a nabunáj imája a dán 4 irodalmi előtörténetben játszik fontos szerepet.83 
nickelsburg is eredetibbnek tartja a 4Q242-t, valamint felhívja a figyelmet a dán 
5-tel való kapcsolatra, mely helyesen visszautal Belsaccar apjára, aki azonban 
nem a dán 4 nabukadneccárja, hanem a 4Q242 nabunája.84 vanderKam véle-
ménye azonban, hogy a nabunáj imája nem a dán 4 egy változata lenne, s az 
nem befolyásolta az előállását.85 ezzel ellentétben ester eshel véleményét idézi 
ulrich, miszerint lehetséges, hogy a 4Q242 egy lehetséges forrás lenne a dán 
4-hez,86 hasonlóan vélekedik Xeravits is.87 

Lehet következtetni egyes kulcskifejezésekből is, hogy vajon van-e a két szö-
veg között valamilyen függés. a √gzr használata e kontextusban súlyos érvként 
eshet a latba a tekintetben, hogy van irodalmi függés a 4Q242 és dániel könyve 
között, hiszen sem az ószövetség könyveiben, sem az azokon kívüli írásos for-
rásokban88 gyakorlatilag nem használják. Ha azonban egy ritka kifejezést egy 
ritka kontextusban két hasonló témájú szövegben használnak, könnyen felme-
rülhet, hogy valamilyen irodalmi függés van a két irat között. az istenszobrok 
anyagának felsorolása (az agyag kivételével) ugyanúgy megtalálható dánielnél is 
(dán 5:4,23).89 azonban a betegség neve (šḥyn ’yš’) Jóbnál fordul elő (mT: šḥyn r‛, 
Targum: šḥn’ ’yš’), valamint vannak még motívumok, melyek hasonlóak Jób és a 
4Q242 között, azonban a két történet főszereplője és betegségének oka merőben 
eltérő, így nem lehet beszélni köztük lévő kapcsolatról pusztán ezen egyetlen, 
bár kulcs kifejezés egyezése okán.90

mint látható, a 4Q242 fennmaradt töredéke alapján annyit mondhatunk el a 
nabû-nā’id legendáról, hogy valóban az új-babiloni és bibliai hagyományok kö-
zött helyezkedik el, de az meghatározhatatlan, hogy a dán 4 forrása, folytatása, 

82 freedman 1957, 31-32.
83 Collins, J. J.: apocalypticism and Literary Genre in the dead sea scrolls. in: flint, P. W. – 

vanderKam, J. C. eds.: The Dead Sea Scrolls after Fifty Years – A Comprehensive Assessment vol. 
2., Leiden, Brill, 1999, 403-430, konkrétan: 410-411.

84 nickelsburg 1984, 37. 
85 vanderKam, J. C.: apocalyptic Tradition in the dead sea scrolls and the religion of Qumran. 
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vagy tőle független tradíció terméke lenne, mindössze annyit tudunk állítani, 
hogy egyik szerzője ismerte a másik kompozícióját, és benne az utolsó babiloni 
uralkodó történetének emléke tükröződik vissza. 

iii. utószó

a 4Q242 töredékeinek elemzése az elmúlt több mint hatvan évben számos kér-
dést vetett fel és számos problémát közelített meg különböző megoldási lehető-
ségekkel. valamennyi témát összefoglalni, de még csak megemlíteni sem lehet 
ilyen szűk terjedelmi keretek között. 

remélem azonban, hogy sikerült jelen rövid tanulmányban felhívnom a fi-
gyelmet arra, hogy ez a rövid terjedelmű töredék milyen sok kutatási területtel 
kerülhet kapcsolatba, értve itt a bibliai tudományokat, a közel-keleti vallástör-
ténetet, ókortudományt, a judaizmus és a kereszténység történetét is. 

az én véleményem az, hogy a nabunáj imáját történelmi forrásként hasz-
nálhatjuk, természetesen a további ókori forrásokkal kontextusban, az utolsó 
babiloni uralkodóról szóló legendák rekonstruálásához. 


