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Xeravits Géza kollégánk több tanulmányt is szentelt Dániel könyvének, illetve 

Dániel próféta személyének. E mostani előadás az ószövetségi antropológia felől 

vizsgálja a könyv 1–6* fejezetét, ezen belül Dániel és Nebukadneccar alakját. 

Előadásunkban arra a kérdésre keresünk választ, hogy ezeknek a szereplőknek a 

megrajzolásában mennyiben jelent antropológiai támpontot Gen 1,26–30 szövege. 

Vizsgálatunk a következő megfigyelésekből indul ki: 

1) A Dán 2-ben Nebukadneccar király álombéli szobor-látomásáról 

olvasunk. A leírásban használt ְצֵלם kifejezés (Dán 2,31) önmagában még nem ad 

okot arra, hogy a Gen 1 szerinti istenképűséggel összefüggésbe hozzuk a látomást, 

ám később a dánieli álom-magyarázatban (Dán 2,38) a legtöbb kutató utalást lát az 

ún. papi teremtéstörténetben olvasható uralkodási parancsra (Gen 1,28). Hasonló 

megfogalmazást találunk a Jer 27,4b–6-ban is, ahol szintén Nebukadneccar királyra 

vonatkozóan, explicit teremtésteológiai kontextusban hangzik el az uralkodásra 

való isteni felhatalmazás. Nabukadneccar így „Ádám megtestesítője” és „Isten 

képmása” (így pl. Lebram; Towner). 
2) Antropológiai vonatkozásait tekintve a 2. fejezethez szorosan kapcsolódik 

a Dán 4-ben olvasható álom és annak beteljesedése. Nebukadneccar száműze-

tésének története nemcsak a biblián kívüli Nabonid-tradíció felől értelmezhető 

(vö. Xeravits), hanem a Gen 1 összefüggésében is vizsgálhatjuk. Mint ahogyan az 

a Dán 2-ben látható, Nebukadneccar tökéletesen megtestesíti az állatok felett 

uralkodó embert. Az önteltsége miatt bekövetkező isteni büntetés azonban nem 

csupán a királyi, hanem az emberi méltóságától is megfosztja őt. Az ítéletben így 

az istenképűség átmeneti elvesztésének implicit megfogalmazódását láthatjuk.  
3) Dániel alakjának megrajzolásában is megtaláljuk a Gen 1 ideális emberé-

nek alapvonásait. A Gen 1,29 szerint Isten maghozó füvet és maghozó gyümölcsöt 

ad eledelül az első embernek. Ez összefüggésbe hozható a Dán 1-ben leírt 

vegetáriánus étrenddel, melyet Dániel a király étele helyett választ. A magok és a 

víz nemcsak (tiszta) böjti kosztként érthető, hanem a bűnnélküli (tiszta) világ ős-

eledele is egyben. 
4) A Dán 6 szerint Dánielnek nem ártanak az oroszlánok, amely közvetetten 

ugyan, de ismét az ember és az állatvilág ideális ős-kapcsolatát idézi fel. Az ember 

és állat békéjének képét az Ézs 11,6–9 szemlélteti legszebben, mely szöveg 

érintkezik az őstörténettel, összekapcsolva az eszkatológiát a protológiával. Az 

oroszlánok vermének jelenetében ez az eredeti békeállapot ideiglenesen és 

exemplárisan megvalósulni látszik.  


