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TARTALOM : 1. Bevezetés; 2. Sámuel, a próféta; 3. Sámuel és a királyság; 4. 
A  Sámuel modell és az izraeli prófétaság

1. Bevezetés

Az ószövetségi királyeszme gondolatkörének vizsgálata során kikerülhetet
len a Sámuel próféta alakjához kötődő, az 1 Sám 8-ban részletezett, legin
kább antirojalistának nevezhető magatartás. A próféta ugyan alapvetően 
rosszalja a királyság intézményének bevezetését, de mégis előadja a király 
jogait, majd később ő maga keni fel Izráel első királyait. E magatartáson túl 
vagy talán a mögött mégis megjelenik egy igen sajátos monarchia elmélet, 
melynek feltárására teszünk most kísérletet e rövid írás keretében.

Sámuel alakját vizsgálva már az avatatlan szemnek is könnyen feltűnik, 
hogy nem egy egyszerszerű, szerepét könnyen és zökkenőmentesen betöltő 
személyiséget ábrázol Sámuel első könyve. Összességében négy különböző 
funkcióban jelenik meg e híressé vált, és a két hosszú könyv címadójaként is 
ismert figura. E négy szerep pedig a látó, a bíró, a pap és a próféta. Bár mind 
a négy szerep igen jellegzetesen megfigyelhető Sámuel esetében, és így 
együtt csak az ő esetében, mégis prófétai funkciója elhalványítja a másik há
rom feladatkört igen dinamikus jellege révén.1

2. Sámuel, a próféta

A gyermekségtörténetben Sámuel JHWH prófétájaként lép elénk, mint aki 
álomban fogadja Isten üzenetét, majd továbbadja azt a címzett személynek. 
(3. fej.).2 Ám ez a prófétai tevékenység jobban hasonlít a Máriból ismert ún.

1 McCARTER, P.K., 1 Sámuel (Anchor Bibié), Garden Ciy 1980, 217-219. a Sámuelre vo
natkozó prófétai narratív részeket a deuteronomista redakció előtti szerkesztés megfogalma
zásának tartja. Szerinte ezt a jelleget leginkább a 12. fejezetben láthatjuk.

2 Érdemes megjegyezni, hogy a Sámuel elnevezés etiológikus magyarázata alapján az 
1 Sám 1-3 gyermekségtörténetét gyakran tulajdonítják a kutatók Saul gyermekségtörténeté
nek. Vö. Dús, J., „Ein Richterzeitliches Stierbildheiligtum zu Bethel?”, ZAW77 (1965) 268-
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apilu próféták cselekedeteihez, mint a Sámuel történetek későbbi prófétai 
vonásaira vagy a késői próféták tetteire. Az apilu karakter legjellegzetesebb 
vonása a szoros kötődés a templomhoz, azaz a próféta a templomban álmo
dik. Sámuel prófétai személyiségének fejlődésében azonban van egy követ
kező lépcső is: ő közbenjár a népért (1 Sám 7,5.8-9; 8,6; 19,19-23).3 Bár a ké
sői próféták idejéből is olvashatunk néhány esetben közbenjárásról,4 ez már 
alapvetően a kultuszi személyzet dolga, nem pedig az egyéni prófétáké.5 
Mégis a Sámuel hagyományban ez igen sajátos vonás és mutatja a karizma
tikus vezető, bíró és próféta összetett karakterét. Sámuel alakjának harma
dik prófétai vonása az első kettőn alapul és JHWH közvetítőjeként hatá
rozható meg. Isteni kijelentést kap, általában ismeretlen módon -  ennek 
folyamata ezen esetekben mellékes6 -  és ezt az üzenetet előadja a népnek. 
Azaz ő a próféta, aki a nép fölött áll. Ez az alapvető vonás teszi lehetővé azt 
a Sámuel alakjához kötődő jelenséget, amit korlátozott monarchia elmélet
nek nevezhetünk. Ez az „intézmény” egyesítette a központosított politikai 
rendszer történelmi szükségszerűségét és JHWH királyságának teológiai 
koncepcióját.7 A karizmatikus vezetés két részre oszlik. Az első a politikai 
vagy katonai vezető, a második pedig a lelki vezető. Úgy tűnik, a 12. feje
zetben Sámuel feladja népvezető tisztét, ám éppen ellenkezőleg, megújítja a 
szövetséget JHWH és a nép között, megmutatva saját különleges lelki veze
tő szerepét (23. vers), aki -  ahogyan néha látható is (1 Sám 11,12-15; 13,10-

286. M c C a RTER, 1 Sámuel és SCHLEY, D.G., Shiloh: A biblical city in tradition and History (JSOTS 
63), Sheffield, 1989.

3 Ehhez lásd WEIPPERT, M., „Aspekte israelitischer Prophetie im Lichte verwandter 
Erscheinungen des Altén Orients”, in Festschriji Kariban% Deller (AOAT 220, Mauer, G. -  Magén, 
U., eds.), Neukirchen 1988, 287-319, és M a l a m a t , A., „A Forerunner of Biblical Prophecy: 
The Mari Documents”, in Anaent Israehte Religion, Festschrift Frank Moore Cross (Miller, P.D., et 
al., eds.), Philadelphia 1987, 33-52.

4 Pl. 1 K ir 13,6; 2 K ir 19,4.
5 V o n  Rá d , G., „Die deuteronomistische Geschichtstheologie in den Königsbüchern” in: 

idem, Gesammelte Studien %um Altén Testament (Theologische Bücherei 8), 1971, 189-204, kül. 228, 
ezt a közbenjáró szerepet egy korábbi időszak alapján kommentálja, amikor „ez az irányzat 
sokkal szorosabban kötődött a szentélyhez és a kultuszhoz, mint a nagy próféták bármely 
korszakában. Feladatuk abban az időben az eszkatológikus üzenet meghirdetése helyett sok
kal inkább a hivatalos közbenjárás volt.”

6 Szemben Jenks álláspontjával, aki szerint a Sámuellel kapcsolatos prófétai hagyomá
nyok a maguk egészében egy olyan folyamatot mutatnak be, melynek első fázisa volt, hogy 
„az isteni szót éjszakai akusztikus kijelentés formájában kapta.” Vö. JENKS, A.W ., The Elohist 
and Nortb Israelite Traditions (SBLMS 22) Missoula/Montana 1977, 90.

7 Lásd M c C a RTER, 1 Sámuel, 218-219.kategóriáit is.
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14; 15,32-33; 19,18-24) -  radikálisan beavatkozik a politikába.8 E rendszer 
sarkalatos pontja pedig abban áll, hogy a próféta felette áll a királynak.

3. Sámuel és a királyság

A bibliai történetírás szerint a királyság megjelenése nem zökkenőmentes 
átmenetként zajlott le a néppé szerveződő izraeli törzsi társadalomban. A 
királyt kívánó, sőt fia nevéből adódóan -  Abimelek (Az apám király) -  azzá 
is tett vagy annak tartott bíra, Gedeon visszautasítja a felkínált lehetőséget a 
Bírák 8,22-23-ban. Abimelek csúfosan végződő királyságának történetében 
az Ószövetség ritka műfajaként olvasható Jótám meséje a fák királyválasztá
sáról. Ez az irodalmi gúnyrajz a királyi pozíció méltó és méltatlan betölté
sének kérdését veti fel. A Sámuel által felrajzolt király alak pedig, bár sok 
esetben párhuzamos a Deuteronomium király törvényével, mindennek 
mondható, de pozitívnak nem. Ezen előzmények után nem csoda, hogy az 
első „valódi” király hatalomra kerülése, vagy talán jobb ha megválasztásnak 
nevezzük, nem egyértelmű a bibliai történetben. Saul királlyá kenésének 
több változata maradt fenn a leírt hagyományban. A hivatalosnak tűnő fel
kenés az 1 Sám 10,17-26 szerint egy szentélyben vagy a környékén történt. 
Nem hivatalos és nyilvános ceremóniával, ám a prófétai hagyomány számá
ra annál jelentősebb mozzanatként akkor keni fel Sámuel Sault Rámában, 
amikor még politikáról, hadviselésről mit sem tudva apja szamarait keresi 
(9,14-10,1). „JHWH öröksége fejedelmének” nevezi Sault a próféta. A nagid 
és a melek közötti különbség jelen esetben nem túl jelentős, és számunkra az 
esemény egységes ábrázolása a fontos.9 Az isteni kinyilatkoztatást követő 
próféta felkeni a királyt. A nép uralkodóját emberileg ő választja ki. Ugya
nez történik Dávid esetében is (16. fej.), ahol a próféta őt Isten parancsának 
megfelelően királlyá nyilvánítja. A Saullal kapcsolatos beszámolók ellenpár
ja az a történet, amikor Sámuel megjelenti Saulnak újabb orákulumának tar
talmát, miszerint nem lesz tartós királysága Izraelen (13,13-14), és kiesett Is
ten kegyelméből (15,10-29). A próféta ellenőrzése alatt áll a király. Ő az, aki 
felkeni, és szintén ő az, aki visszavonhatja hivatalát. Természetesen mindkét 
eseménynek „csupán” jelképes, teológiai értelme van, mivel nem maga a

8 Cross nyomán ennek a prófétai típusnak éppen abban az időben kellett megjelennie Iz
raelben. Feladata az volt, hogy áthidalja a bíró és a király közötti különbséget. CROSS, F.M., 
Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the History o f the Re/igion oflsrael, Cambridge 1973, 223.

9 Lásd 15,1 ahol maga Sámuel állítja, hogy JH W H  küldte őt Saul felkenésére! Vö. CROSS, 
Canaanite Myth, 220. old. 5.jegyz. és 253. old.; A  nagid jelentésének részletes elemzéséhez lásd 
DE V A U X , R., „The King of Israel, Vasal of Yahweh”, in: The Bibié and the Anáent Near East, 
Garden C ity 1967, 152-166, kül. 153.
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próféta az, aki megválasztja a királyt, és nem is ő detronizálja, hanem betel
jesedik az általa megjelentett Isteni kinyilatkoztatás.

E „Sámuel tradícióval” a történetíró egy új korszak kezdetét jelöli, 
melyben a Mózeshez vagy a bírákhoz hasonló karizmatikus vezetés tartha
tatlanná válik és helyét a „korlátozott monarchia” veszi át, melyet a király 
képvisel a próféta vezetése mellett.10 Természetesen ez a szisztéma sem mű
ködik olyan egyszerűen, ahogyan az Sámuel esetében látható, mégis ez a 
váltás a prófétai tiszt genezisét mutatja, melyből az egész északi prófétai ha
gyomány eredezteti magát.11 A Sámuelre összpontosított különleges figye
lem és az alakja révén körvonalazódó komoly elvárások mutatják, hogy 
ezeket a hagyományokat azok a prófétai csoportok őrizték és fejlesztették 
tovább, melyek Sámuelt tekintették ősüknek, elődjüknek.12 E prófétai cso
portok némelyike feltehetően aktív kapcsolatot tartott fenn a kultusszal is, 
ami megmagyarázza a próféta Sámuel papi szerepe iránti érdeklődést. Osz- 
szességében véve ez a hagyomány nem illik a deuteronomista történetíró (k) 
teológiai koncepciójába, mivel Dávidnak, a kiválasztott királynak és az ő 
házának (leszármazottainak) nincs szükségük olyan típusú kontrollra, mint 
Saulnak. A dávidi királyság karizmatikus királyság, ahol a prófétának, mint 
az isteni kijelentés egyik forrásának csupán koordinátori szerep jut.13 A Sá
muel tradíció azonban úgy jeleníti meg a prófétai szerepet mint ami kizáró
lagos. Következésképpen a deuteronomista szerkesztés történetírása során 
egy Sámuelről szóló igen régi és minden valószínűség szerint északi prófétai 
hagyományt épített be mondandójába, melyről úgy gondolta, hogy megfelel 
a maga prófétaságról vallott koncepciójának, ám ez nem így van. Hogy 
mennyire szembeáll a dávidi hagyományra épülő megtartatás koncepció a 
Sámuel tradícióval, az ennek a tradíciómodellnek a feltérképezésével egé
szen világossá válik.

4 . A Sámuel modell és a% izraeli prófétaság

A deuteronomista történetíró az izraeli királyok bemutatása során („keret 
séma”) legtöbbször ugyanazt a sematikus vázlatot használja. A főként nega

10 Bár e prófétai hagyomány teológiai koncepciója eltér a Mózes és Józsué tradícióban 
megfogalmazottaktól, mégis egy pontban kapcsolódik azokhoz, mégpedig a Mózes és Józsué 
fölött a papok által gyakorolt kontroll gondolatában.

11 Vö. ALBRIGHT, W.F., Sámuel ami the Beginning o f the Prophetic Movement, Cincinnati 1961, 12- 
18.; CROSS, Canaanite Myth, 223.

12 WEISER, A., Einleitung in das Alté Testament, (6. Auflage) Göttingen 1966, 153.; JENKS, 
Elohist, 92-93.; M cC A R T E R , 1 Sámuel, 18-19.

13 Saul csak Sámuelen keresztül lépett kapcsolatba Istennel (vö. 1 Sám 15,30-31; 28,6-19), a 
dávidi királyok azonban ezt maguk is megtehették (vö. 2 Sám 7,18kk.; 1 K ir 3,5kk.; 2 K ir 
19 ,14kk.; 20,1-3).
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tív értékelések indoklásaként azt mondja: „az cselekedték, ami gonosz volt 
JHWH szemeiben, és Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkét követték.” Ez a 
kiindulási alap nyilvánvalóan meghatározta ezen királyokhoz kapcsolódó 
események bemutatását. Gerhard von Rád kimutatta e jellemzés különleges 
ismétlődését, nevezetesen: „a prófétai jövendölések és azok pontos betelje
sedésének rendszere áthatja az egész deuteronomista történeti művet. Itt egy 
teológiai sémáról van szó, nem kevesebbről, mint a „keret séma” esetében, 
ahol tárgyának sajátosságát szintén igen szabadon kezeli.”14 Elemzésében 
von Rád a két királysággal kapcsolatos összes próféciát feldolgozta. Wallace 
leredukálta a vizsgált szövegeket az izraeli királyság elleni próféciákra az 
1 Kir 11 és 2 Kir 17 közötti szakaszból, tanulmányában pedig részletes 
nyelvi elemzést alkalmazott annak kimutatásához, hogy a sorozat a 
deuteronomista szerkesztés alkotása.15 Ugyanakkor azt is megállapította, 
hogy a deuteronomista az egyetlen szerkesztője ennek az anyagnak, mégis 
lehetségesnek tartotta, hogy az általa tárgyalt négy orákulumba korábban 
régebbi forrásokat is beledolgozhattak.16 Wallace-val szemben McKenzie 
ezeket az átokformulákhoz hasonló prófétai jóslatokat és azok beteljesülé
séről hasonló nyelvezettel beszámoló részleteket éppen a nyelvi hasonlóság 
miatt kizárólagosan deuteronomista szerzeménynek tartja.17 Ezen a ponton, 
a szerzőség vagy szerkesztés kérdésénél vizsgálhatjuk meg a fent említett 
Sámuel modellt, vagyis a „korlátozott monarchia” prófétai koncepcióját.

A von Rád féle sorozattól eltérő rendet mutathatunk ki itt, amennyiben, 
McKenzie-től eltérően nem feltételezzük azt, hogy a deuteronomista szer
kesztőik) teológiai koncepciója -  JHWH szavának meghirdetése és annak 
beteljesülése -  az egyetlen elrendezése ennek az anyagnak. A 
deuteronomista-teológia elmélet a próféta által meghirdetett ítélethirdetésre 
és annak beteljesülésére alapoz, de vajon a próféták csupán ilyen negatív 
szerepben jelentek meg az izraeli monarchiával kapcsolatban? Nyilvánvaló
an nem, amint az a Sámuel első könyvében is látható, ahol a próféták a ki
rálysággal kapcsolatos számos pozitív vagy legfeljebb semleges üzenetet 
tolmácsolnak. Ezekkel kezdődik a nem deuteronomista prófétai anyagok

14 VON R á d , „Deuteronomistische Geschichttheologie”, 192-193. „System von 
prophetischen Weissagungen und genau vermerkten Erfüllungen, das über das Werk des Dtr. 
ausgebreidet ist. Mán kann hier von einem theologischen Schema reden, nicht minder wie bei 
dem ‘Rahmen-Schema’, wenn es auch, dér Eigenart des Gegenstandes entsprechend, freier und 
elastischer gehandhabt ist.”

15 WALLACE, H.N., „The Oracles Against the Israelite Dynasties in 1 and 2 Kings”, Bib 67 
(1986) 21-40. A z egyes szakaszok elemzéséhez lásd kül. 22-32. old.

16 Ibid., 34.
17 McKENZIE, S.L., „Dog Food and Bird Food: The Oracles against the Dynasties in the 

Book of Kings” in idem, The Trouble mth Kings. The Composition o f the Book o f Kings in the 
Deuteronomistic History (VTSup 42), Leiden 1991, 61-80.



30 ZSENGELLÉR JÓZSEF

sora, ami a Királyok könyvein is átível.18 Ennek a hagyománykörnek a 
központi témája a királyság feletti kontrol volt. A későbbi deuteronomista 
mintához hasonlóan, ahol JHWH ítéletének megjelentése és annak realizá
lódása követhető a történelemben, ebben a sorozatban a királysággal kap
csolatos pozitív ígéretek jelennek meg az egyik oldalon és azok visszavonása 
a másikon. Ez egy állandó modellnek látszik, ami nem minden király eseté
ben, de minden dinasztia esetében legalább egyszer megjelenik. Hat királlyal 
kapcsolatban követhető nyomon a sorozat, amit a jobb szemléltetés végett a 
következő táblázat is mutat.

Nyilvánvaló, hogy a modell nem teljesen azonos minden esetben. Az 1. 
eset, bár a prototípusát adja az egész fent említett modellnek, mégis annyi
ban más magánál az alapmodellnél, hogy két, egymástól némileg eltérő visz- 
szavonás (B) is kapcsolódik Saulhoz, hasonlóan az 5. esetben Omrival kap
csolatosan. Az eredeti A-B modell tehát e két helyen A-B-B-re módosul. 
Kérdés, vajon Dávid miért került ebbe a sorba, amikor ő alapvetően a júdai, 
déli hagyománykörhöz tartozik. Valóban, sőt ő a déli, dinasztikus király- 
ságmodell és dinasztia alapítója. Ám Dávidot mind Júda mind Izrael kirá
lyának tartották, így a fenntartás ellenére jogosan szerepel ebben a sorban. 
A táblázatból az is jól látszik, hogy egy király uralmának visszavonása egy
beeshet egy másik számára meghirdetett ígérettel: 2B = 3A; 5Bb = 6A. A 4A 
és 5A hiánya adódhat a későbbi szerkesztők anyagkezelési módszereiből. 
Egy feltételezett, Baásának tett ígéretre (4A) történő utalásféle lehet Jéhu

18 GRAY, J., I-II Kings (OTL), London 1970, 358 állítja, hogy létezik egy „Észak-Izraelből 
származó prófétai forrás”, Ennek kezdetét Jéhuhoz, Hanani fiához köti. SEEBASS, H., 
„Tradition und Interpretation bei Jehu ben Chanani und Ahia von Siló”, in VT 25 (1975) 
175-190. szintén amellett érvel, hogy a deuteronomista Ahijá és Jéhu esetében egy régebbi 
hagyományt használt. Ezzel ellentétes véleményhez lásd MONTGOMERY, J.A . -  GEHMAN, 
H.S., Kiqgs (ICC), Edinburgh 1951, 281-282. és NOTH, M., I.Könige 1-16 (BKAT IX/1), Neu- 
kirchen-Vluyn 1968, 345, aki szerint Ahijá próféciája adta a többi prototípusát.
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ben Hanani 1 Kir 16,2-ben olvasható mondása, mintegy az 1 Sám 10,1 paral
lelje, ahol szintén a nagid szó olvasható a király helyett, valamint az 1 Sám 
15,1 párhuzamaként, ahol JHWH a prófétája által tesz királlyá al ammo al 

jissraél. Úgy tűnik, Omri helyzete nem illik a modellbe, mivel személyesen 
sehol sem szerepel. Mégis, ahogyan a 2B-ben -  ahol ugyan a visszavonás 
Roboámnak, Dávid fiának hangzik el, mégis Dávidot, a dinasztia alapítóját 
is érinti -  az Ahábnak, Omri utódának meghirdetett visszavonás apja di
nasztiájára vonatkozik.

E modell egyes elemeinek nyelvi elemzése nem szolgáltat valódi analógi
ákat -  mint a prófétai átok jóslatok és azok beteljesülése esetében19 - , min
den egyes esetben más és más a stílus és a szóhasználat, mégis a szituációk 
azonossága és a tartalmi megegyezés nyilvánvalóvá teszik a párhuzamot. A 
modell a prófétai szerep jelentőségén alapul, ugyanakkor ezt a szerepet nem 
értékeli túl, csupán Sámuel esetében látjuk azt teljes kidolgozottságában. A 
próféta meghirdeti az isteni ígéretet egy adott embernek és királlyá keni azt, 
ám a valódi királlyá tétel politikai cselekedete nem tartozik tisztének felada
tai közé. Ugyanez történik a visszavonás meghirdetésének esetében is.

Illés és Elizeus szintén szerepelnek ebben a körben, bár ők már a prófétai 
mozgalom egy más ágát képviselik. Megjelenésük e hagyománymodellben 
mégis az északi országrész különböző prófétai körei közötti szoros kapcso
lattartást mutatja. Igen jelentős azonban, hogy e prófétai hagyomány már 
hiányzik a Jéhut követő időszak leírásából. Azt mutatja, hogy Illéssel egy 
más korszak kezdődik, melyben egészen másfajta prófétaság alakult ki.

A királyság korlátozása, örökös dinasztia ellenes természete és a modell
ben szereplő királyok földrajzi hovatartozása nem egyezik a 
deuteronomista iskolá(k) érdeklődésével. Ez alapján joggal állíthatjuk, hogy 
egy nem deuteronomista, sőt helyesebben egy északi eredetű gondolatiság 
áll e modell hátterében.

OgfiO

Sámuel and the Theory of Limited Monarchy
József Zsengellér

By examining the stories of enthronement of Israelite kings we can conclude that 
they are common at somé points. The core of this similarity is that in the monarchy 
allowed by God nőt the monarch is the highest ránk bút God himself, who wields

19 McKENZIE, „Dog Food” érvelése az azonos szó és stíluselemek párhuzamba állításával 
valóban az általa idézett szövegek egységes fogalmazását mutatják, ez azonban nem igazolja 
azok tartalmának vagy intenciójának ugyanahhoz a tollhoz való kötődését. Vagyis a korábbi 
profetikus szövegeket, a dinasztiákról a szerkesztő újrafogalmazva felhasználhatta a maga 
koncepciójában.



32 ZSENGELLÉR JÓZSEF

this power through the prophet who brings the message of election and rejection of a 
king. The theological bases of this model can be found in Samuel’s anti-royalistic 
pronouncements, bút mainly in the way of his connection to the kings he as a 
prophet anointed and rejected. The above mentioned kings belonged basically to the 
North, so probably the model and the tradition itself belongs to this territory and to 
the so called Northern tradition.


