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A második zsoltárban a Dávid dinasztiájához tartozó uralkodók legitimá-
ciójának asszír és egyiptomi motívumai bonyolultan kapcsolódnak egy-
máshoz vagy éppen kavarodnak össze egymással. Ezek a motívumok azért 
fontosak, mert rákérdezhetünk a termékeny félhold júdai vallásra gyakorolt 
kulturális hatásaira, hogy aztán helyreállíthassuk az ókori közel-keleti motí-
vumokat a királyzsoltárokban, és még fontosabb, ha ezeknek a zsoltároknak 
az irodalomtörténetetét szeretnénk időben elhelyezni.

A királyzsoltárok nemcsak kulcsfontosságú szerepet töltenek be a zsoltá-
roskönyv fogság utáni irodalmi felépítésében, hanem az irodalomtörténeti 
datálásban is. Ha ezekben a királyzsoltárokban egyiptomi, asszír, babiloni 
vagy perzsa királyeszme datálható motívumaira bukkanunk, akkor ez utal-
hat júdai recepciójuk terminus a quojára, vagyis arra az időpontra, amelytől 
kezdve számolhatunk a zsoltár megszületésével. Ha pedig, amint ez tanul-
mányunkban látható, az ókori közel-keleti motívumok elvesztették szerepü-
ket Egyiptomban vagy Mezopotámiában, és egy bizonyos ideig nem hasz-
nálták őket, akkor az szolgáltathat egy terminus ad quemet, vagyis egy olyan 
időpontot, amikor a zsoltár már megszületett. Meglehetősen valószínűtlen 
azoknak a motívumoknak a júdai recepciója, amelyek használaton kívül 
voltak származási országukban.

Ami a második zsoltárt illeti, az egyiptomi és asszír motívumok egyve-
lege túl bonyolult ahhoz, hogy ez a zsoltár lehessen a „próbaper” alanya. 

1 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Eckart Otto: The Judean Legitimation of Royal Rulers in 
its Ancient Near Eastern Contexts, in Dirk J. Human – Cas J. A. Vos (eds.): Psalms and Liturgy, T&T 
Clark, London – New York, 2004, 131–139. Fordította: Szabó Miklós Xavér OFM.
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Kezdjük a királyi protokoll (ḥoq) egyiptomi hátterével a Zsolt 2,7–8 versek-
ben!

„Kihirdetem JHWH végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! A mai napon nem-
zettelek téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerek-
séget.”

Az, hogy a király, mint „Isten fia” motívuma egyiptomi királyeszméből 
származik, jól ismert Gerhard von Rad 1947-ben megjelent Das judäische 
Königsritual című tanulmányából. Ezt illetően felfedezte a királyi protokoll-
ra gyakorolt egyiptomi hatást a 2,7–8 versekben. Az új egyiptomi mitikus 
anyag, amit Helmut Brunner jelentetett meg (1986), még pontosabb bete-
kintést kínál a XVIII. és XIX. dinasztia egyiptomi királyeszme motívuma-
inak júdai befogadási folyamatába (Koch 1999). Az „isteni király születé-
se” elnevezésű rajzciklus Hatsepszut királyné Deir-el-Bahri templomában 
és III. Amenhotep luxori templomában, amelyhez magyarázó feliratok is 
kapcsolódnak, elmagyarázza a király egyiptomi legitimációját, a trónörökös 
mint „Isten fia” nemzését, születését és növekedését:

Amun elismeri fiát

Amun isten megérkezik, hogy először találkozzon a trónörökössel és elis-
merje őt fiának. Hathori istennő kinyújtja a kezét, hogy átadja fiát. A rajz-
hoz kapcsolódott egy felirat is az isteni elismerésről:
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„Fiam (Hatsepszut: Lányom) az én testemből, ragyogó képmásom, aki belőlem jött 
ki.”

A ciklus következő jelenetében Amun a térdére helyezi a trónörököst, hogy 
üdvözölje fiát, ahogy a feliratból is kiderül:

„Békével köszöntelek, szeretett fiam. Te vagy a király.”

Amnun és Thot felöltöztetik a trónörököst

A következő jelenetben Amun és Thot bemutatják a trónörököst a nyilvá-
nosságnak és beiktatásának jeleként felöltöztetik. A kapcsolódó feliratban 
Amnun kijelenti:

„Testem szeretett fia, akit saját képemre nemzettem.”

A XVIII. egyiptomi dinasztiában az uralkodó legitimációját az isteni fiúság 
motívumával hangsúlyozták, valamint performatív isteni beszédaktussal, 
amely az isteni nemzésnek, születésnek és a trónörökös növekedésének gon-
dolatát realizálja. Ez a kidolgozás, amely a királyeszmét performatív csele-
kedetekkel egészítette ki, folytatódott a XIX. egyiptomi dinasztia alatt is, 
ahogy az Ptah-Tatjenen isten áldása is mutatja, amely egy, a II. Ramszesz 
uralkodása idején írt, Abu Szimbel-i templom feliratában maradt fenn 
(Görg 1975: 237–250):

„Én vagyok az atyád, aki istennek nemzettelek téged és összes végtagjaidat istenek-
nek.”
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A király isteni státuszát hangsúlyozza az a gondolat, hogy a király minden 
egyes testrésze az istenség saját testrésze. Az „isteni király születése” ciklus-
ban az isteni újszülött Hnumnak az Istentől való megformálása összekap-
csolódott a világ minden nemzete feletti, egyetemes uralom ígéretével:

„Te leszel Egyiptom királya és a vörös föld uralkodója. Az összes nemzetek uralmad 
alatt lesznek, és kilenc íj a lábad alatt.”2

A trónörökös isteni elismerésének jelenete összekapcsolódott egyetemes 
uralmának az ígéretével is:

„Békével üdvözlöm szeretett fiamat. Te vagy a király, aki meghódítja a világot.”

A Zsolt 2,7b–8 hasonló módon értelmezhető, mint a rajzok ideológiája és az 
isteni király születéséről szóló ciklus feliratai. Ebben a ciklusban is a dávidi 
királyt az istenfiúság gondolata legitimizálta, amely szintén összekapcsoló-
dott azzal a nemzetek feletti, egyetemes uralom ígéretével, amit az isteni 
performatív beszédaktus előzetesen meg is valósított: 

„Az én fiam vagy! A mai napon nemzettelek téged. Kérd tőlem, és neked adom öröksé-
gül a népeket, birtokul a földkerekséget.”

Ezeket az egyiptomi motívumokat alárendelték egy interpretatio iudaicának 
azáltal, hogy integrálták a nemzetek öröklésének (naḥalāh) jellegzetes júdai 
motívumát, aminek nincs párhuzama sem az egyiptomi, sem a kánaáni ki-
rályeszmében.

Nem kétséges, hogy nem mezopotámiai háttérből származik ez a kirá-
lyi protokoll a 2,7–8 versekben. Az istenfiúság motívuma jól dokumentált 
tény Mezopotámiában, de teljesen más szereppel bírt. Mindenki a saját, 
személyes istenségének volt a fia vagy a lánya (mar ilišu), így a motívum egy 
szintre helyezi az összes embert ahelyett, hogy a királyt elválasztaná min-
den más embertől, mint Egyiptom és Júda királyideológiájában. Csak akkor 
integrálta magába a mezopotámiai istenfiúság gondolatát, amikor a júdai 
királyeszme a fogság alatt és a fogság utáni időszakban demokratizálódott.

Mikor vették át az egyiptomi motívumokat Júdában? Az egyiptomi val-
lás és királyeszme története néhány egyértelmű utalást ad válaszul erre a 
kérdésre. A Kr. e. 11. században az Egyiptomi Újbirodalom meggyengülé-
sével nemcsak az egyiptomi államszervezet ment át drámai változásokon, 
hanem a vallás is. Mivel az állam a papi uralom alatt teokráciává fejlődött 

2 Az egyiptomi külpolitika rituális-iteratív jellegéhez, mint ami a királyeszme következménye, lásd 
Otto (1999: 28–37).
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az Újbirodalom királyeszméje elvesztette szerepét. Az istenség megistenült 
fiának motívuma új kontextusba került: az apa, anya és a fiú mint isteni 
hármasság gondolatának része lett.

A 2. zsoltár nem a Kr. előtti első, hanem a második évezred egyiptomi 
királyeszméjének jellemzőit mutatja. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a motívu-
moknak a recepcióját nem datálhatjuk későre az első évezredben anélkül, 
hogy választ adnánk a motívumok áthagyományozának történetére, miután 
az Újbirodalom végén már nem használták őket Egyiptomban. A legvalószí-
nűbb az a feltételezés, hogy az Újbirodalom királyeszméjét Jeruzsálemben 
a tizennyolcadik vagy tizenkilencedik dinasztia idején vették át. Ebben az 
időszakban Egyiptom volt a hűbérúr Jeruzsálemben és a királyeszmének 
ezeket a motívumait használták Egyiptomban.

Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a 2. zsoltár egy ősi, júdai 
zsoltár, azt viszont igen, hogy a 2,7–8 versei hagyományos motívumo-
kat tartalmaznak, amelyek a Kr. e. 2. évezred második felének jebuzita 
Jeruzsálemébe vezetnek vissza, és az egyiptomi királyeszmébe gyökereznek. 
Ami a második zsoltár értelmezését annyira bonyolulttá teszi, az a tény, 
hogy a Kr. előtti második évezred egyiptomi hátterének hagyományos motí-
vumaihoz mások is kapcsolódtak, amelyek a Kr. e. 8–7. sz. újasszír hátterére 
mennek vissza (Otto 2002). A király nemzetek feletti uralmának ígérete a 
9. vers első felében folytatódik:

„Vasvesszővel legelteted3 őket.” (Zsolt 2,9a)

A király mint pásztor motívuma nagyon gyakori volt az ókori Közel-Keleten, 
de a vasvessző képével összefüggésben rendkívül specifikus. A vasrészek-
kel összetett királyi kormánypálcák a régészeti vaskor második időszakára 
datálhatók (Kr. e. 8–7. sz.), Tel Danban, Ta‛anachban és Nimrudban elő-
kerültek (Lemaire 1986). Ilyen típusú kormánypálcák ismeretlenek voltak 
Egyiptomban.

A pásztorkodás és a király katonai szerepei közötti összefüggés jól 
dokumentált az asszír királyi feliratokban. Assur-bán-apli (a bibliai 
Asszurbanipál) koronázási himnusza kapcsolódik az asszír királyok isteni 
ajándéklistájához (Livingstone 1989:27), ami jó példa a pásztorkodás és a 
király katonai feladatainak összekapcsolására:4

3 A LXX a r‛h gyököt fordítja (Emerton 1978). Teljesen alaptalanul egy arámi r‛ gyököt feltételez és 
ezt használja érvként a zsoltár késői datálására.

4 Assur-bán-apli koronázási himnuszának hatásához a bibliai királyi zsoltárokra, különösen is a 72. 
zsoltárra lásd Arneth 2000.
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Az asszír király ḥattu-kormánypálcával

Az asszír király pásztorbottal

„Tegye kezébe a háborús és harci fegyvert, adja neki a fekete fejű embereket [vagyis az 
emberiséget], hogy pásztorként uralkodjék.”

Kalhu északnyugati palotájában található fali relief II. Assur-bán-aplit mu-
tatja egy ḥattu-kormánypálcával, két sapkát viselő apkalluval5 (Adam 2001: 
237). A relief külső kerete a királyt pásztorbottal és karddal ábrázolja, mö-
götte két fegyverhordozója áll.

A Zsolt 2,9b is újasszír hatást mutat:

„Mint a cserépedényt, összetörheted őket.”

Az ellenség agyagcserépként (kīa hasbattī/ hasbattiš daqāqu) vagy 
fazekasedényként való összetörése (karpāniš/ kīma karpāt hēpû/kīma karpāt 
pahāru) jól dokumentált motívum az újasszír királyi feliratokban (Borger 
1956:57) és szoros párhuzamban áll a 2,9b-vel (Becking 1990). A Zsolt 2,9 
a Kr. e. 8–7. században jellegzetes újasszír motívumok segítségével aktuali-
zálta az ősi, királyi protokoll egyetemes uralmának hagyományos ígéretét.

A Zsolt 2,7–8 királyi protokolljának újrafogalmazását a 9. versben a zsol-
tár introitusának (2,1–6) szerzője végezte:

5 A szerkesztő megjegyzése: Az  apkalluk  a mezopotámiai mitológia  „hét bölcse”, természetfölötti 
lények, áldó és védő szellemek voltak.
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„Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek 
a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak JHWH ellen és felkentje ellen: 
Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, 
JHWH kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti 
meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon!”

A nemzetek összeesküvésének (rikiltu) motívuma a király és istene ellen, 
szoros párhuzamot mutat az újasszír királyi feliratokkal. Jellemző példa 
az egyiptomi fejedelmek lázadása Assur-bán-apli ellen (Onasch 1994: 91; 
Borger 1996: 21, 213). Az ellenséges tervek szövögetésének hiábavalósága is 
jellegzetesen megjelenik az újasszír királyi feliratokban (kapadū lemuttu; 
CAD/K: 599; Zsolt 2,1b: hgh rîq):

„Szívük gonosz terveket készít (libbašunu ikpud lemuttu), hazudnak, sikertelen tervet 
terveztek maguk között” (milik lā kušīri imliku ramanšun; Borger 1996: 22).

Az újasszír feliratokban az idegen fejedelmeknek a királlyal való szembesze-
gülése az asszír birodalom istenei ellen való lázadást is jelentett (Borger 
1996:21). Ahogy a Zsolt 2,3 versében, úgy itt is, a fejedelmek szeretnék lerázni 
Assur istenének igáját (nirD Aššur; CAD/N II: 262–263).6

A Zsolt 2,1–9 a Kr. e. 8/7. században keletkezett az újasszír időszakban. 
A zsoltárszerzők egy királyi protokoll (2,7–8) segítségével felhasználtak 
egy sokkal ősibb dávidi, királyi legitimációt. A protokoll a zsoltár irodalmi 
magja, és a Kr. e. 2. évezred jebuzita Jeruzsálemében gyökerezik. A 7–8. vers 
hagyományos középpontjának aztán az 1–6. és a 9. versekkel keretet adtak 
és arra használták fel, hogy megfogalmazzanak egy asszírellenes királyzsol-
tárt, amely egyrészt integrálta az újasszír királyi feliratok motívumait, más-
részt ellentétes éllel vették át, és így kiforgatták azokat: immár nem Assur 
isten, hanem JHWH a nemzetek feletti legfőbb úr, eszköze pedig nem az 
asszír, hanem a Jeruzsálemben trónoló dávidi király.

A fogság utáni időszakban a 10–12. verseket hozzáírták a fogság előtti 
zsoltárhoz, hogy összekapcsolja a második zsoltárt az elsővel (Hossfeld & 
Zenger 1993: 50). A gondolat mögött, hogy a királyzsoltárt a szerkesztők 
összekapcsolták az első, bölcsességi zsoltárral, az állt, hogy mindazok, akik 
a Tóra szerint élnek (Zsolt 1) „Isten fiává” lesznek. A fogság előtti királyesz-
me demokratizálása a fogság után szemben állt az egyiptomi vallás ellen-
tétes fejlődésével. Ott a király „Isten fiaként” része lett az isteni triásznak 
és a panteon tagja lett anélkül, hogy közvetlen kapcsolata lenne az emberi 

6 A kötelek motívumának párhuzamaihoz lásd a kalhui emesal-imádság verzióját (Maul 1998: 170) és 
egy reliefet egy sztélén, amely Assur-ah-iddínát hódítóként ábrázolja, aki kötélen tartja a leigázott 
királyokat (Porter 1993, 1. tábla [címoldalon]).
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birodalommal. Izrael teremtés-teológiájában minden embert sub specie Dei 
királynak tekintettek (Zsolt 8; Ter 1,26–28).

Az egyiptomi vallás összeomlott és letűnt a vallások egyetemes történel-
mének színpadáról, mert elvesztette a kapcsolatot a hívő emberekkel. A ki-
rályeszme izraeli demokratizálása, amely az állam és a vallás szétválasztását 
is magával hozta, előfeltétele volt annak, hogy a zsidó vallás, vele a keresz-
ténység és az iszlám máig fennmaradjon. A héber Biblia demokratizálási 
teológiája a Kr. előtti 8./7. századi újasszír királyeszme motívumainak kifor-
gató recepciójában gyökerezik: az izraeliták ugyanis kijátszották az asszírok 
ellen saját királyeszméjüket.

Ugyanezt, de még a második zsoltárnál is következetesebb fejlődést 
figyelhetünk meg a késő fogság-előtti Deuteronomiumnál is, amelynek 
irodalmi magja az Assur-ah-iddínának tett hűségeskü ellentétes éllel való 
átvétele (MTörv 13; 28; Otto 1999). Ha ma a királyzsoltárok teológiai jelen-
tését akarjuk megfejteni, akkor vissza kell térnünk eredeti vallási szándé-
kukhoz: a zsoltárokat a kor szuperhatalmával szemben fogalmazták meg. 
Olyanok lehettek volna, mint a Deuteronomium: a felszabadulás és a sza-
badság történetének bölcsője, azonban ezeknek a zsoltároknak a keresztény 
recepciótörténete elvesztette eredeti szándékát. A királyok uralkodásának 
legitimlására használták őket, mert elfelejtették a zsoltárok eredeti, törté-
neti összefüggéseit.

Erre csak nemrégiben bukkantunk rá azzal, hogy feltártuk az egyiptomi 
és a mezopotámiai kultúrát. Most több évszázad után újra láthatjuk, hogy a 
bibliai szerzők mennyire kritikusak voltak politikai hűbéruruk úgynevezett 
„modern” gondolatvilágával szemben. Ezek a hűbérurak rendkívül sikere-
sek voltak mind politikailag, mind gazdaságilag, de csak látszólag.
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