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Cassiodorus a Zsoltárok könyvéhez írt kommentárjában beszél az ún „hét bűnbánati 

zsoltárról” (Kr. u. 6. század), latinul „Septem Psalmi Paenitentiales”. Ebbe a 

csoportba tartoznak az alábbi zsoltárok: 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143 (a BHS számo-

zása szerint).  Ezeket a zsoltárokat az óegyházban hamvazószerdán énekelték, 

amikor is kezdetét veszi a böjti időszak. A tervezett előadás tárgya a Zsolt 6, mely a 

Zsolt 2–41 korpuszhoz tartozik. A Zsolt 6 műfaja vegyes. Lehet tekinteni imádság-

nak, könyörgésnek (Klaus Seybold) vagy egyéni panaszéneknek (Kraus J.), de ún. 

„betegség-zsoltár”-ként (P. Craigie) is lehet kezelni. A Zsolt 6-ban ugyanis nem 

kerül megnevezésre konkrétan elkövetett bűn, vagy az ember bűnös volta 

(Zsolt 51,6–7). A Zsolt 6 tehát elsőrenden nem bűnbánati zsoltár, így Cassiodorus 

véleménye nem tartható.  

Hipotézis: tervezett előadásunkban azt a tételt kívánjuk bizonyítani, hogy a 

Zsolt 6 bár nem bűnbánati és alapvetően nem böjti zsoltár, vannak benne utalások 

(„allusion”) a böjt gyakorlatára. A könny, a sírás és a bánat motívumával a zsoltáríró 

utalhat közvetetten a böjtre. A kérdésfelvetés a következő: milyen böjtre való 

utalásokat fedezhetünk fel a Zsolt 6-ban? Klaus Seybold: Introducing the Psalms c. 

monográfiájában állapítja meg a Jób 1,20 kapcsán, hogy nemcsak a ruha megszag-

gatása, a haj levágása lehet része a böjtölésnek és a gyásznak mint rítusnak, ugyanis 

a böjt és a gyász rítusához hozzátartozik a sírás és a könny is, mi több állítása alá-

támasztására épp a Zsolt 6,6-ot idézi. A Zsolt 6-ban nem szerepel a צּום ige és 

szinonimái (zsákruha ק ׁש צֺום böjtöt szentelni ,ָקָרא צֺום böjtöt egybehívni ,שַׂ  ,(.stb ִקדֵּ

de van szó sírásról (főnévi alakban: ָבִכיי Zsolt 6,9b), könnyről (ָמׇעה  .könny+suff דְּ

sg. 1+ְּ֝ ס) prep. Zsolt 6,7b) és bánatról ב   עַּ   .(Zsolt 6,7a כַּ

Előadásunkban motívumtörténeti módszerhez folyamodunk. Előbb a ָבָכה ige 

jelentését kutatjuk, majd a sírás, könnyezés motívumára villantunk fel néhány példát. 

A ָבָכה ige (4x a Zsoltárok könyvében Zsolt 69,11; 78,64; 126,6; 137,1), az ide tartozó 

főnév, a ָבכי (3x: Zsolt 6,9; 30,6; 102,10) és a ָמׇעה  előfordulásaira a Zsoltárok דְּ

könyvében (a ָמׇעה  ;7x fordul elő a Zsoltárok könyvében: Zsolt 6,7; 39,13; 42,4; 56,9 דְּ

80,6; 116,8; 126,5). A Zsolt 102,10-ben olvassuk, hogy az imádkozó port eszik 

kenyér helyett (כלחם) és italát könnyel (szó szerint sírással י ִכִ֥  prep.) vegyíti. Itt בְּ  + בְּ

böjtről lehet szó, amikor a zsoltáros betegségéből való szabadulásért, azaz 

gyógyulásért könyörög. Fontos megemlíteni, hogy a héber צּום ige és a  ָבָכה ige 

együttesen fordul elő a Zsolt 69,11 és a 109,24 helyeken, ahol böjtről van szó egyéni 

panasz összefüggésében (Baumgartner–Koehler: The Hebrew and Aramaic Lexicon 

of the Old Testament. Vol. II., 2001, 1012.) A Bír 20,26-ban az egész nép sír és 

böjtöl JHVH előtt a benjáminiakkal való harc előtt; Anna sírt (ָבָכה impf.) és nem 

evett (ל  ;1Sám 1,8), mivel nem születtek gyermekei Penninának pedig igen לא  ׇאכַׂ



2 
 

Dávid és emberei gyászukban sírtak és böjtöltek Saul és Jonatán halálakor (ּו כּ֔ ִיבְּ ֻ֖מּו וַׂ ָיצ   וַׂ

 ,együttes előfordulása 1Sám 1,12). Dávidról olvassuk, hogy sírt fia צּום és ָבָכה /

Absolon halálakor (2Sám 18,33). Ókori keleti referenciákból is tudunk gyászról, 

bánatról. Fontos a Zsolt 6,7–8-ban a  אשחה (könnyel áztatni, elárasztani) szó kapcsán 

az ugariti párhuzam (KTU 1,14: 26–30. sor, ahol arról van szó, hogy Kirta családját 

gyászolja. (Bosworth, D: Weeping in the Psalms. In: Vetus Testamentum 63. 2003, 

38–41.). 

A Zsolt 6-ban a zsoltáros nem bűnei miatt bánkódik, áztatja könnyel ágyát, sír, 

hanem halálos (?) betegsége miatt, melyet JHVH haragja miatt kell viselnie. Könyör-

gésének (panaszének) és sírásának célja JHVH haragjának elhárítása. JHVH haragja 

nem örök (Zsolt 30,6). A zsoltáros panasza meghallgatásra talál JHVH-nál (ע  יהוה  ָׁשמַׂ

Zsolt 6,9b.10a), sőt biztonságérzetet kap ellenségeivel szemben. 
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