
HOVÁ TÉRÍT I
VISSZA ISTEN AZ
EMBERT?

Előadás a MHT 2021. évi konferenciáján

Papp György
egyetemi adjunktus,
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet



Bevezetés

• Célkitűzés: a Zsolt 90,3 fordítási lehetőségeinek vizsgálata

• Kérdés: hová téríti vissza Isten az embert? A föld porába, vagy máshova?

• Az előadás középpontjában a ָּ֑א כ  דַּ szó jelentésmezejének vizsgálata áll



A szöveg:

• Aleppói kódex:

• Leningrádi kódex:



Magyar fordításai:

• Károli: Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!

• VRK – 2011: A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai! 

• MBT – 1990, RÚF – 2014: A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!

• Kecskeméthy: A halandót visszatéríted a porba; és azt mondod: Térjetek vissza, emberfiak!

• Neovulgata: Te visszatéríted az embert a porba, azt mondod: „Térjetek oda vissza, emberek fiai.”

• SzIT: Te a halandót ismét porrá teszed. Így szólsz: „Emberek fiai, térjetek oda vissza!”

• IMIT – 1908: Visszatéríted a halandót szétporlásig és azt mondod: térjetek vissza emberfiai!

• Komáromi – 1685: Vissza-viszed az halandó embert, a míg meg-megrontatott lészen,

és azt mondod: térjenek vissza embernek fiai.

• Megj.: az angol fordítások között több változattal találkozunk: dust, contrition, 

destruction, being crushed



Ókori fordításai:

• LXX: μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν καὶ εἶπας ἐπιστρέψατε υἱοὶ ἀνθρώπων

• Peshitta:  ואמרת דתובו בני אנשא למוככאדאהפכתיהי לברנשא עדמא

• Vulg: ne avertas hominem in humilitatem et dixisti convertimini filii hominum

• Juxta Hebraicum: convertes hominem usque ad contritionem et dices revertimini filii Adam

• Targum:  ל חֹוֵביּה ׁש עַּ ר נַּ ֵתיב בַּ ד מֹוָתא תְּ ֵני ָנָׁשאעַּ ֵרת תּובּו בְּ ֲאמַּ וַּ

• Kopt (B5000): ⲙ⳰ⲡⲣ⳰ⲕⲧⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲑⲃ⳰ⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ⳰ ⲛ⳰ϣⲏⲣⲉ ⲛ⳰ⲛ⳰ⲣⲱⲙⲉ



A ָּ֑א כ  דַּ szó a Héber Bibliában: 

• Névszói formában:

• 5Móz 23,2 - Kik nem mehetnek be Isten gyülekezetébe? A „kitiltott emberkategóriát” így jelöli: 

־ ֽצּועַּ אפְּ ָכָּ֛ הדַּ ָכָ֖ ֥רּות ָׁשפְּ ּוכְּ .

• Zsolt 34,19 - kikhez van közel Isten, és kiket szabadít meg:

ֶאת־ ֽ ב וְּ ֵלֵ֑ ֵרי־ בְּ ִנׁשְּ הָוה לְּ ְ֭ ֵאיָק֣רֹוב יְּ כְּ ׃דַּ יעַּ ־֥רּוחַּ יֹוִׁשֽ .

• Ézs 57,15 Kikhez van közel Isten és kikkel lakik együtt:

ֶאת־ ֹון וְּ כֵ֑ ֹוׁש ֶאׁשְּ ָקדָ֖ ָכא  ָמ֥רֹום וְּ ּוחַּ דַּ ל־רו פַּ  ּוׁשְּ

ב ֹות ֵל֥ ֲחיָ֖ הַּ ים ּֽולְּ ָפִלו ֲחיֹות  ֣רּוחַּ ׁשְּ הַּ יםלְּ ָכִאֽ ׃ִנדְּ



A ָּ֑א כ  דַּ szó szócsaládja a Héber Bibliában - I: 

• Igei formák:

• Jer Sir 3,34: az elnyomás képe elevenedik meg:  ְֵּכא  ל ֶרץ׃דַּ יֵרי ָאֽ ל ֲאִס֥ יו כ ָ֖ ָלו גְּ ת רַּ חַּ ֣ תַּ

• Ézs 57,15: az igei alak jelentése ugyancsak inkább az elnyomás felé mutat: ב ֹות ֵל֥ ֲחיָ֖ הַּ יםּֽולְּ ָכִאֽ ׃ִנדְּ
(megeleveníteni az elnyomottak szívét)

• Ézs 3,15: elnyomás: ָלֶכם   ה־ ֣אּומַּ כְּ דַּ יתְּ ִמו עַּ

• Pld 22,22: elnyomás: ל אַּ ּוא וְּ ל־הֵ֑ י דַּ ל ִכ֣ ָזל־ָדְ֭ ל־ִתגְּ ֽ א אַּ ֵכָ֖ דַּ ר׃־תְּ עַּ ָשֽ י בַּ ָעִנ֣ (a nyomorult elnyomása)

• Zsolt 143,3: üldözöttség okozta életveszély:  י ִׁשִׁ֗ פְּ ב׀ נַּ ף אֹוֵי  ַ֤ דַּ י ָרָ֨ אִכ֥ ָיִתֵ֑ ִדָכ֣ ָאֶרץ חַּ יָלְ֭ .

• Zsolt 94,5: elnyomás, nyomorgatás, megalázás:  ה הָו֣ ֣ך יְּ מְּ ּועַּ אֵ֑ כְּ דַּ ֽנּו׃יְּ עַּ ֥ך יְּ ֲחָלתְּ נַּ ֽ וְּ

• Jób 22,9: az árvák karjai eltörettek: ים  ִמ֣ ת  ֹות יְּ ר עָ֖ ם ּוזְּ ָת ֵרי ָקֵ֑ חְּ ֣ ָמנֹות ִׁשלַּ לְּ ְ֭ אאַּ ֻדָכֽ ׃יְּ
• Ézs 19,10: fizikai összetörés?  יָה ֶתָ֖ ָה֥יּו ָׁשת  יםוְּ ֻדָכִאֵ֑ מְּ

• Jób 4,19: Az agyagházakban lakókat eltiporják, szétmorzsolják, mint a molyt:ם סֹוָדֵ֑ ר יְּ ֶמר ֲאֶׁשר־ֶבָעָפ֥ ֵתי־ח ִׁ֗ י ָבֽ ֵנֵ֬ ף׀ ׁש כְּ ַ֤ אַּ
ּום אִׁ֗ כְּ דַּ ׁש׃יְְּ֜ ָעֽ ֵני־ ִלפְּ



A ָּ֑א כ  דַּ szó szócsaládja a Héber Bibliában - II: 
• Igei formák:

• Zsolt 89,11: Ráhábnak, mint átdöföttnek a legyőzése:   ה ָתַ֤ אָת אַּ בִדִכ֣ הַּ ל ָרֵ֑ ֶכָחָל֣

• Zsolt 72,4: az erőszakoskodók legyőzése, eltiprása:  ִֹֽון ו יֵ֑ ֵנ֣י ֶאבְּ ְֹ֭וִׁשיעַּ ִלבְּ ם י ָעִׁ֗ ִנֵיי־ ט׀ ֲעֽ פ ַ֤ ׁשְּ אידַּ ִי ק׃ֵכ֣ עֹוֵׁשֽ

• Jób 34,25: legyőzés, behódoltatás, eltiprás/megsemmisítés.  ָלה יְּ ִׁ֗ ְך לְַּ֜ פַּ ָה֥ ם וְּ ֵדיֶהֵ֑ ָבֽ עְּ ִכיר מַּ ְ֭ ן יַּ אּווְּ ָלֵכִׁ֗ ָכֽ ׃ִידַּ

• Jób 19,2: szavakkal történő összetörés: י ּוֽ  ִׁשֵ֑ פְּ ֣יּון נַּ ָנה תֹוגְּ ד־ָאְ֭ ִניעַּ ֥ אּונַּ כְּ דַּ ים׃תְּ ִמִלֽ בְּ

• Jób 6,9: Isten összetöri (megsemmisíti) a személyt:   ִֽלֹוהַּ ו ל א ְ֭ י ֵא֣ ִניוְּ ֵאֵ֑ כְּ ֵעֽ ידַּ צְּ יבַּ ֹו ִוֽ דִׁ֗ ר ָיְ֜ ֵת֥ ִני׃יַּ

• Jób 5,4: Emberek szenvedik el az összetörést, elnyomást: ע וְּ  ֵׁ֑שַּ ֲח֣קּו ָבָנ֣יו ִמֶי ֥אּוִירְּ כְּ דדַּ שִַּׁ֗ ִיֽ יל׃בְַּ֜ ִצֽ ין מַּ ֵא֣ ר וְּ עַּ

• Jer 44,10: megalázkodás: א  ּול ֣ או ֽתֹוָרִתי  ֻדכְּ ּו בְּ כַ֤ א־ָהלְּ ל ֽ ּו וְּ אִׁ֗ א ָירְּ ל ֣ ה וְּ ֶזֵ֑ ֣יֹום הַּ ד הַּ ָ֖ עַּ

• Ézs 53,5.10: a szenvedő szolga állapotát jelöli:  נּו ָׁשֵעו ל ִמפְּ ח ָל֣ הּוא  מְּ אוְּ ֻדָכָ֖ ינּומְּ ֵתֵ֑ ֵמֲעֹונ  (5); 

ץ  ה ָחֵפַ֤ יהָוָ֞ אֹו  וַּ כְּ ידַּ ִלו ח  ֶהֽ (10).



A szócsalád többi tagja a Héber Bibliában
• Hasonló jelentésmező figyelhető meg a דק ,דקק ,דכה ,דכך ,דוך alakoknál és származékszavaiknál is.



Sémi rokonok – I.

• Az előzőekben bemutatott jelentésmező beleilleszkedik abba a jelentésmezőbe, 

amellyel a rokon nyelvekben rendelkezik az elemzett szótő:

• Akkád

• dakaku I "to crush" jB G lex. only D "crush, grind up" drugs, in mortar; > dakkukutum; 

madakku (53)

• daqaqu "to be minute, fine"; G not attested; D "crush minutely" enemy, wall; like potsherds; 

> daqqu\ diqqum, daqqiqu, daqqaqu, daqqaqita\ duqaqu; duqquqw, diqdiqqu (56)

• daqqaqu in pl. daqqaqutu "tiny ones" jB lex.; < daqaqu; > daqqaqita 

• daqqaqita adv.? "tinily"; < daqqaqu

• daqqiqu "very tiny" jB lex.; < daqaqu

• daqqu(m) "minute, fine" OAkk, O/jB of person in PN; of com, stone, metal "pulverized"; f. 

pi. "small amounts left over" of silver, food OB; < daqaqu



Sémi rokonok – II.
• Ugariti

• dkk - d-k(-k)/ vb Gpass.: “to be pounded, ground” (Hb. dwk, dkk/h, “to pound”, HALOT 216, 221; JAram. dkʔ / dkk, “to crush”, DTT 

306f.; Akk. dakāku, “zermalmen”, “zerkleinern”, AHw 151f., 162; “to crush”, CAD D 34ff., 190; Arab. dakka, dāka, “to break, crush”, “to 

bruise, pound”, AEL 898f., 933f.

• Gpass. To be pounded, ground, pulverized: št ʕqrbn ydk w ymsś a š. of (plants of) ʕ. shall be pulverized and dissolved, 1.85:3; ydk aḥdh w 

yṣq it shall be ground together and poured, 1.85:6 and par.; tdkn aḥdh they shall be ground together, 1.72:39; in bkn ctx.: dk k kbkb[m, 1.5 

III 8; for the rdg d k ym in 1.6 V 3 cf. Del Olmo IMC 79ff. (diff. Dijkstra JNES 6 1974 64ff.: rdg dk ym “crushers of Yammu”; Caquot-

Sznycer TOu/1 265 n. c: “fracas de la mer”; Wyatt RTU 140 n. 103: rdg dkym “the brilliant ones” < Arab. ḏakîyu; Smith UNP 160: “the 

attackers”; Watson LSU 82: “those mobilised (?)”, < Akk. dekû).

• dq - adj. m. 1) “tiny, fine”; 2) “weak” (< /d-q-q/. Hb., Pun. dq, “fine, thin”, HALOT 229; DNWSI 257f.; OAram. dqq, “fine”, DNWSI 

258; Ebla cf. du-gu/gúm, duqqum, “a kind of flour or powder”, Bonechi NABU 1992/13; Akk. daqqu, “winzig, fein”, AHw 163; “small”, 

CAD D 107; Arab. diqq, “being broken, crushed”, daqīq, “slander, small”, AEL 896. 

• 1) Tiny, fine: kndwṯ dq a fine k.(-garment), 4.4:3; ḫpnt dqt fine cloaks, 4.765:4; yryt dqt tiny corals (?), 4.411:3.

• 2) Weak: dq ảnm weak of strength, 1.6 I 50. In unc. ctx.: ṯn dqm, 5.23:17 (Watson FO 47 2010 436: “two small (carpets)”, alt. “(piece of) gauze” (?), Hb. dōq, “veil, gauze”); in bkn ctx. dq 

d, 2.57:5.

• dqt - adj./n. f. 1) adj. f. “small, tiny, fine” (< dq); 2) subst. as a n. f. “sacrificial ewe, sheep”; 3) DN, lexicalisation of the f. adj., “the 

Little One”, dqt; cf. dq. 

• 1) Small, tiny, fine: ḫpnt dqt fine cloaks, 4.765:4; yryt dqt tiny corals (?), 4.411:3.



Rabbinikus értelmezések:

• Talmud (Pesachim 54a:9; Nedarim 39b:6):

ׁשּוָבה ִתיב, תְּ ֶטֶרם ָהִרים ֻיָלדּו״: ִדכְּ ִתיב, ״בְּ כָ : ּוכְּ ד דַּ נֹוׁש עַּ ֵני ָאָדם״״ָתֵׁשב א  ת אֶמר ׁשּובּו בְּ .א וַּ

• Rási:

מביא אתה יסורין על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כח וקרוב  .תשב אנוש עד דכא

:שובו בני אדם מדרכיכם הרעיםותאמר לו ביסורין , למות

• Ibn Ezra – mintha a Targum olvasatára építene:

.עד היותו דכאכי תשב אנוש בימי הזקנה , אתה אל ולא אדם תקיף-תשב 

.אל העפר אשר לקחתם ממנה-ותאמר שובו בני אדם 



Eredmények:

• Az eddig áttekintett anyag nem kapcsolja sem a ָּ֑א כ  דַּ szót, sem a szócsalád többi 

tagját a föld porához, mint a halandóság jelképéhez.

• Ha olykor jelentése a megsemmisítés fogalmához kapcsolódik, ez mindig valamiféle 

külső hatás eredménye (ellenség, vagy adott esetben Isten maga az, aki eltipor, összetör 

vagy éppen megsemmisít).

• A Héber Biblia írói ugyanis, amikor a föld poráról, mint a halandóság jelképéről 

beszélnek, inkább az ה ֲאָדָמו (= termőföld) és/vagy az ָעָפר (= por) szavakat 

használják.

• Például: 1Móz 2,7; 1Móz 3,19; Jób 34,15; Zsolt 22,16.30;

Zsolt 103,14; Zsolt 104,29; Préd 3,20; stb.



Poétikai, szövegszerkezeti szempontok

• Egyértelműen paralellizmus – a kérdés mindössze az, hogy milyen?

• Szinonim?

• Szintetikus?

• A zsoltár egésze egy hatalmas khiazmus

• Ha Zsolt 90,3 tükörpoziciója a Zsolt 90,13-17-ben keresendő, ez a szerkezet 

inkább a szintetikus paralellizmust támogatja:

• amott az ember az, aminek Istenhez kell térnie (visszafordulnia),

• emitt pedig az ember Istent kéri, hogy forduljon hozzá.



Munkafordítás:

•Visszatéríted az embert az összetörtség állapotába,

és ezt mondod:

térjetek vissza (esetleg: térjetek meg) Ádám/ember fiai.



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


