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„Teszel-e csodát a halottakkal, felkelnek-e az árnyak, hogy dicsőítsenek? 

Elbeszélik-e a sírban szeretetedet és a pusztulásban hűségedet? Ismerik-e a 

sötétben csodáidat és igazságodat a felejtés földjén?” – olvashatjuk a 88. zsoltárban 

(Zsolt 88,11-13, saját fordítás). Előadásom témája az ókori izraeli zsoltárirodalom 

egy többször megjelenő alvilággal kapcsolatos formulája, annak megfogalmazásai, 

illetve ezen adaptációk teológiai jelentősége a különböző kontextusokban. A 

formula különböző változatai a fenti idézeten túl megjelennek a Zsoltárok könyve 

más szövegeiben (Zsolt 6,6, 30,10, 115,17), egy prófétai könyvbe beágyazott 

zsoltárban, Ezékiás imájában (Ézs 38,18-19), egy Qumránban, a 11Q5 és 11Q6 

Zsoltárok-tekercseken fennmaradt hálaadó énekben (11Q5 Col 19,1-4, 11Q6 frg. 4-

5, 3-5), valamint két Septuagintában fennmaradt szövegben (1Bár 2,17, Sirák 

17,27-28) is. 

E szövegek egy része kérdés (Zsolt 6,6, 30,10, 88,11-13), másik része pedig 

állítás (Zsolt 115,17, Ézs 38,18-19, 1Bár 2,17, Sirák 17,27-28, 11Q5 19,1-4) 

formájában tartalmazza a hagyományt. A formula előfordulásainak különböző 

retorikai és teológiai jelentőséget tulajdonítanak az értelmezők a fentebb felsorolt 

szöveghelyeken. Amikor kérdés formájában jelenik meg a formula (az idézett Zsolt 

88,11-13, továbbá Zsolt 6,6, 30,10) gyakran argumenta ad Deum-nak szokták 

tekinteni: ezen értelmezés szerint maga Isten szenved veszteséget hűséges tisztelő-

jének halálával, a kérdés tehát ebben az esetben indirekt, isteni közbeavatkozásra 

irányuló kérésként nyer értelmet. Egy másik értelmezés szerint e megfogalmazások 

olyan retorikai kérdésnek tekinthetők, amelyre a szöveg megfogalmazói 

egyértelműen tagadó választ adtak. Az ószövetségi teológia kutatói gyakran 

részben e szövegekre alapozzák azt a vélekedést, hogy az ókori Izraelben eleinte 

úgy vélték, hogy Istennek semmiféle hatalma nem volt az alvilág felett. 

Előadásomban azt a kérdést próbálom megválaszolni, hogy ezt a képet miképpen 

módosíthatja az, ha figyelembe vesszük, hogy a szöveghelyek egy formula 

különböző adaptációinak tekinthetőek. 


