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TARTALOM : 1. Bevezetés; 2. A  samaritánus közösség politikai berendezkedése 
saját hagyománya szerint; 3. A  közösség és az Izraeli királyság viszonya; 4. A  ki
rályeszme megjelenése a samaritánus hagyományban; 5. Összegzés

1. Bevezetés

A samaritánus királyeszme tárgyalásához elsőként a samaritánusok történetét 
kellene bemutatni, amiből láthatóvá válna a címben megfogalmazott kont
raszt történeti és teológia-történeti háttere. Mivel azonban ez túlnőne jelen 
írás keretein, bevezetésként csupán egyetlen kérdést villantunk fel, melynek 
révén remélhetőleg mindenki számára érthető lesz témánk samaritánus meg
közelítésének alapja.

A samaritánus közösség történetének sarkalatos pontja a zsidósághoz va
ló viszonyában egy esetleges szakadás, skizma idejének megállapítása. Talán 
éppen fontossága miatt olyan vitatott ennek a terminusnak a pontos kijelö
lése, mivel legalább öt féle változatot tartunk számon.1

1. Időben visszafelé indulva a legkésőbbi elkülönülést Alán D. Crown fo
galmazta meg, aki a Kr. u. 4. század során élt samaritánus gondolkodó 
és közösségszervező, Baba Rabba munkásságához köti ennek a végső és 
visszafordíthatatlan elkülönülésnek az idejét, mint amire reflektálnak az 
amórák Jeruzsálemi és Babiloni Talmudban olvasható megállapításai is.2

1 COGGINS, R.J., Samaritans andJews, The Origin o f the Samaritans Reconsidered, Oxford 1975 sze
rint nem volt kifejezett szakítás, és a római korban távolodott el egymástól a két irányzat. 
HjELM, I., The Samaritans and Earlj Judaism. A Uterary Analysis, (JSOTSup 303, CIS 7), Sheffield 
2000, radikális nézete szerint pedig soha nem is volt azonos a két csoport.

2 CROWN, A.D., „Redating the Schism between the Judeans and Samaritans”, in ]QR  82 
(1991), 17-50. kül. 43-44.A számos étkezési és tisztálkodási szabály betartásával kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt a legtöbb talmudikus szöveg tisztátalannak minősíti a 
samaritánusokat és a porzelitákkal vagy még többször a pogányokkal tartják egyenrangúnak 
őket. A  b.Hul 6a-ban Rabbi Abbahu, Rabbi Ammi (mindketten palesztinai amorák) és Rabbi 
Asszi a samaritánusokat bálványimádóknak (d’SS'D ’-nw) mondták ki, bár a szöveg folytatása 
megkérdőjelezi döntésük általános elfogadását. Mégis a Talmudon kívüli Kutim traktátus,
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2. A következő szétválás-dátumot a James Purvis nevével fémjelzett kuta
tói kör támogatja, akik a Johannész Hürkanosz hódító hadjáratainak 
eredményeként a garzimi templom és samaritánus település lerombolá
sát tekintik vízválasztónak (Kr. e. 107), mint ami a samaritánus teológia 
teljesen önálló fejlődésének kezdetét jelentette.3

3. A harmadik datálás a fogságból való visszatértek és az itthon maradot
tak közötti erőteljes, olykor fegyveres konfliktusként jellemzi a 
skizmát, kifejezetten az Ezsd 3-6 fejezetek magyarázataként (Kr. e. 5. 
sz.).4

4. A tradicionális zsidó felfogás szerint, melyet már a késői rabbinikus szö
vegek is tükröznek, a samaritánusok azoknak az idegen keverék népek
nek a leszármazottai, akiket az északi országrész bukása után (Kr. e. 722) 
az asszírok telepítettek le Samáriában a 2 Kir 17 szerint. Alapjában véve 
tehát nem elszakadásról van szó, hanem ezeknek egy más szinten való 
megjelenéséről (rmR’U -  oroszlán prozeliták, illetve keverék nép) Pa
lesztina társadalmában.5

5. Végül maga a samaritánus hagyomány a bírák korának végére helyezi a 
skizmát, mely éles szakítás, de nem a samaritánusok részéről, hanem a 
zsidóság felől. Eszerint a hagyományos, eleázári főpapi ággal szemben 
fellázadva az Itamár ághoz tartozó Eli lemásolta a legitim főpap, Uzzi 
által a Garizimon lévő Bételben (sic) őrzött frigyládát, oltárt és szent 
sátrat, majd Silóban felállítva azokat, kijelölte Isten népének „igazi szen-

melynek datálása szinte lehetetlen, mindenképpen a halákhikus fejlődés végét jelzi, miszerint 
a samaritánusok nem zsidók bár van rá esélyük, hogy azzá legyenek. A  kérdéskörhöz lásd 
SCHIFFMAN, L.H., „The Samaritans in Tannaitic Halakhah”, JQR 75 (1985), 323-350, illetve 
ZSENGELLÉR, J., „Samaritánusok az ókori zsidó irodalomban”, megjelenés alatt.

3 PURVIS, J.D., The Samaritan Pentateuch and the Origin o f the Samaritan Sect (HSM 2), 
Cambridge, Mass. 1968; KlPPENBERG, H.G., Gáriáim und Synagoge. Tradicionsgeschichtliche 
üntersuchungen tgur samaritanischen Re/igion dér aramáischen Periode (R G W  30), Berlin -  New York  
1971; DEXINGER, F., „Dér Ursprung dér Samaritaner im Spiegel dér frühen Quellén”, in Die 
Samaritaner (WdF 604, Dexinger, F. -  Pummer, R., eds.), Darmstadt 1991, 67-140; 
ZSENGELLÉR, J., Gerigjm as lsrael. Northern Tradition o f the Old Testament and the Early Histoty o f the 
Samaritans (Utrechtse Theologische Reeks 38), Utrecht 1998.

4 MONTGOMERY, J.A ., The Samaritans. The Earliest Jewish Sect. Their Histoty, Theology and 
Literature, New Y ork 1907; ROWLEY, H.H., „The Samaritan Shism in Legend and History”, 
in Israel's Prophetic Heritage (Anderson, B .W . -  Harrelson, W ., eds.), London, 208-222; 
BOWMAN, J., Das Samaritanisches Problem (Franz Delitsch Vorlesung, 1959), Stuttgart 1967; 
TALMON, S., „Polemics and Apology in Biblical Historiography 2. Kings 17:24-41” in The 
Creation o f SacredLiterature (Friedm^n, R .E ., ed.), 57-68.

5 A  2 K ir 17,24kk alapján Josephus Antiquitates Ioudaios 9: 277-291 a rabbinikus irodalom és 
a korai és középkori keresztény exegéták is, egészen a mai modern, a samaritánusok történe
tének kutatásával nem foglalkozó, azt nem is ismerő kutatókig. Lásd szinte az összes modern 
bibliafordításban a perikópa alcímét, (magyarul: Katolikus fordítás, 1973; Protestáns Újfordí
tás, 1990).
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télyét”. Az általa elcsábítottak lettek a zsidók, és az Uzzit követők pedig 
a hagyományőrzők, a somrim (onoo), ahogyan saját magukat aposztrofál
ják.6

Közülük az ötödik magyarázat határozza meg az egész samaritánus teológi
át és történetírást. Jóllehet történetileg igazolhatatlan, mégis a hagyomány 
szempontjából alapvető ez a felfogás és minden további megállapítást ehhez 
a kiinduló ponthoz kell viszonyítanunk. Ennek értelmében a samaritánus 
közösség mint az igazi Izrael úgy vallásilag, mint politikailag ettől az idő
ponttól kezdve párhuzamos történetet jegyez a zsidóság mellett. Mivel ez a 
szakadás Izrael történetírásának kronológiájában még a bírák korában he
lyezkedik el, mely megelőzi a monarchia kialakulását, ezért különösen is 
érdekes a samaritánus történetírás beszámolója a közösség politikai beren
dezkedésének további alakulásáról.

2. A samaritánus közösség politikai berendezkedése saját hagyománya szerint

A fent vázolt szakítás okán a samaritánusok elkülönültek a zsidóságtól, így 
sajátos történetírást alakítottak ki, melynek fennmaradt emlékei a bibliai 
szövegekhez képest igen késői -  legtöbbjük középkori, sőt, egyik-másik 
csak újkori -  kéziratokban maradtak ránk. Közülük kettő, a héber nyelven 
írt Széfer hajamim,7 8 illetve az Abu ‘1 Fath féle arab nyelvű Tariktf beszéli el le
író jelleggel az eseményeket, így a kérdést ezek vizsgálatával érdemes kezde
ni.

Az Eli által okozott megosztottság ellenére, mely az isteni kegyelem 
(jvn) időszakának a végét és az isteni kegyvesztettség korszakának (amnis) 
kezdetét jelentette, a történetírások párhuzamosan futnak a bibliai történet

6 GASTER, M., The Samaritans, Their History, Doctrines and Literature, London 1925; 
M a c DONALD, J., The Theology o f the Samaritans (OTL) London 1964; és a samaritánus krónikák -  
Széfer hajamim L.§ U^-EE* in MACDONALD, J., The Samaritan Chronicle from Joshua to Nebucbadneggar 
(BZAW 107), Berlin 1969, 41; Tolnia 398 in NEUBAUER, A., „Chronique Samaritaine”, in JA 14 
(1869), 385-470, kül. 398; Sgéfer jehosua 41 in JUYNBOLL, T.G.J., Chronicon Samaritanum Arabice 
conscriptum cm titulus est JJber Josuae, Leiden 1848, 41-42/201-204; Salselet 3 in GASTER, M., „The 
Chain of Samaritan High Priests”, in JRAS 31 (1909), 393-420, kül. 409; Abu iFath 41,8-43,5 in 
VlLMAR, E., Abulfathi Annales Samaritani, Gotha 1865 és STENHOUSE, P., The Kitab AlTarikh ofAbu 
i-Fath (Studies in Judaica 1), Sydney 1985, 45-50; Adler-Setigsohn 205 in ADLER, E.N. -  
SEUGSOHN, M., „Une nouvelle chronique samaritaine”, in REJ 45 (1902), 70-98.223-254, kül. 
205.

7 Kiadása in M a c DONALD, The Samaritan Chronicle. (Jelölése ezentúl: SZH).
8 Kiadása in VlLMAR, Abuifathi Annales, fordítása in STENHOUSE, The Kitab AlTarikh. (Jelö

lése ezentúl: AF.)
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írással.9 A mindvégig következetesen Izraelnek vagy megőrző izraelitáknak 
(□nótán bmtű’) nevezett József törzsek és pinhásziták (Pinhász törzse) a 
Garizim környékén telepedtek le, de nem tartoztak Sámuel fennhatósága 
alá10 és nem vettek részt a Sámuel által koordinált államszervezésben.11 Mé
gis érdekes, hogy Sámuel a Syéfer hajamim szerint Elon Morénál, Sikemben 
teszi királlyá Sault, akit egyébként a samaritánusok nem ismernek el saját 
királyuknak.12 Ennek a helyszínnek az okát Macdonald a másoló (k) véletlen 
vagy szándékos tévedésének tartja,13 pedig elképzelhető, hogy egy olyan ha
gyományelemet jelenít meg a krónika, mely az ún. északi tradíciónak lehe
tett a része, hiszen a bibliai szövegben a Roboám contra Jeroboám Izraeli ki
rályválasztási konfliktus során (1 Kir 12) előjön Sikem, mint ahol Izrael 
királyát meg kell választani és fel kell kenni.14 Az mindenesetre olvasható a 
szövegekben, hogy Saul nem tolerálta az ellenállást és azt, hogy a 
samaritánusok nem tagadták meg a Garizimot mint szent helyet, ezért há
borút indított ellenük és lemészárolta őket, városaikat feldúlta, a szent he
lyet lerombolta,15 és egészen haláláig folytatatta a samaritánus Izraeliták ül
dözését. A krónikák szerint a szintén Sikemben felkent Dávid nem volt 
ellenséges velük szemben, sőt a templomépítés tervével is a samaritánus fő
pap, Jáir üzenetére hagyott fel,16 valamint legalább egyszer felkereste a 
garizimi szentélyt és áldozatot mutatott be ott.17 Salamon templomépítése

9 A  MACDONALD, The Samaritan Chronicle féle krónika kialakulásának egyik elmélete éppen 
a bibliai történeti könyvek és Abu ‘1 Fath krónikájának ötvözésén alapul. Yö. STENHOUSE, 
P.L., „Samaritan Chronicles”, in The Samaritam (Crown, A.D. ed.), Tübingen 1989, 218-265.

10 „Sámuel nem bíráskodott (isse ab) Efraim és Manassé törzseiben, sem azok között, 
akik velük voltak a Lévi törzséből és más törzsekből” -  SZH 1 Sam G.§ E’\

11 A  S^éfer ha]amim egyébként részletesen beszámol Sámuel valamint as' ö  közösségének vénei és ve
hetői (anDBl r n r  ’ípt -  SZH 1 Sam G.§ J*) közötti egyeztetésről, nagyjából az 1 Sám 8 szövegét 
követve.

12 SZH 1 Sam H.§ B^-C*; AF 46,11. Ezt hozza az A d ler  -  SELIGSOHN féle krónika is (je
lölése ezentúl AS) 206.

13 MACDONALD, The Samaritan Chronide, 122. n. § H A * : „...later secular add., removing 
the scene of selection írom  BT Mizpah to the traditional site at Shechem, bút the chronider 
(editor) has either erred, forgetting that kings were only appointed on Mount Gerizim by 
the high priest, or he brought the scene to Shechem rather than onto Mount Gerizim  
because Saul was never regarded as the Sam.’s king (B*), though they recognized him as king 
of all the other tribes in political terms”.

14 Ennek részletezését lásd in ZSENGELLÉR, Gerizim as Israel., 72-75. Maga a krónika a ké
sőbbiek során is ide köti a királyok felkenését: SZH 2 Sam A.§ A* -  Dávid; SZH 1 K ir A.§ 
B* -  Salamon.

15 Az események leírása feltűnő kapcsolatot mutat Josephusnak Johannész Hürkanosz 
samáriai hadjáratának leírásával, lásd Ant. 13.255-256.275-281

16 SZH 2 Sam B.§ A*-N*.
17 A  szövegek több helyen azt írják, hogy Dávid folyamatosan küldött áldozati ajándé

kokat a Garizimra. SZH 2 Sam M.§ D^-F*; AF 50,13.
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ugyan teológiailag a Garizim teljes elutasítását jelentette, a Sikemben felkent 
király mégsem követelte a samaritánusoktól, hogy tagadják meg szent he
lyűket, éppen ezért azok elfogadták és befizették az általa rájuk kiszabott 
adót, annak ellenére, hogy nem fogadták el királyuknak.18 Salamon adósze
dői közül Jeroboám az Efraim és Manassé törzseinek, azaz a samaritánus Iz
raeliek adószedője volt, akik a többi nyolc törzzsel egyetemben részt vettek 
Roboám leszavazásában és Jeroboám megválasztásában, aki így az ő kirá
lyuk is lett, de mivel székhelyét Sikemből áttette Samáriába és mivel felállít
tatta a két borjú szobrot a garizimi szentély tisztelete helyett {sic) 
Samáriában és Dánban, a közösség szakított vele és utódaival.19

Mindebből következően -  saját történetírásuk szerint -  a samaritánusok 
az egyetlen rövid Jeroboám incidenst kivéve nem tagolódtak be hivatalosan 
sem Júda, sem Izrael államszervezetébe. Mivel a skizma megelőzte az Izraeli 
monarchia szervezetének kialakulását saját közösségük berendezkedése sem 
követte azt. Jóllehet fellelhetőek benne a bírák korának bizonyos mecha
nizmusai,20 mégis inkább a második templom zsidóságáéhoz hasonlít, és 
közelebb áll a teokráciához, mint a monarchiához, bár talán a legtalálóbb 
meghatározás rá a sacerdocratia, pap uralom. Ennek ellenére következetesen 
utalnak a közös királyok sikemi felkenésére, mely helyválasztásnak a leírá
sok szerint a garizimi szentélyhez van köze.

A krónikák egy része kifejezetten csupán a papi kronológiára épít, és ez 
alapján határozza meg és határolja be a közösséggel történteket. Ilyen a 
Tolida és a Salselet haKohanim. A két másik, fentebb említett krónika, bár rész
letezi az eseményeket, mégis kiemelt helyet szentel a mindig aktuális főpap 
uralkodásának. A szóhasználat nem véletlen, mivel munkásságuk idejének 
leírása párhuzamba állítható a júdai-izraeli királyok uralkodási éveinek be
mutatásával.

SZH lKir H.§ A*:
HjQB 1TŰTD ’Q’ nrrn ]nnrn brun ]rom Jehonatán főpap főpapságának teljes ide-

™ Dn“ n je 28 év volt
in  vnnn jnm TOJJ b« *|0tn ntn HIT) Megöregedett és meghalt, népéhez te-

bsraiű mették el. Fia, Jismaél paposkodott utá
na

18 SZH 1 Kir G.§ G*-I»; AF 54,4.11.
19 SZH 1 K ir D.§ 0* -Q *  és E.§ AF 57,6-9 és 57,15.
20 A z államiság előtti időszak királyságellenes gondolkodásához lásd ALBERTZ, R., „El 

und Jahwe als antiherrschaftliche Symbole”, in Ríligionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit 1. 
(GAT 8/1) Göttingen 1992, 117-122.



52 ZSENGELLÉR JÓZSEF

lK ir 15,1.8:
D*7Dn’3 l^Q D’SD z h u  w  b a  D’3R -1*70 Abijjá uralkodott Júdán, 3 évet uralkodott

Jeruzsálemben
vn n n  in  ib D ’ i vras DJ> D’ 3 «  Megtért atyáihoz Abijjá. Fia Ászá

királykodott utána

A sztereotip fogalmazás szinte minden uralkodó, illetve főpap esetében így 
szerepel a Biblia, illetve a Sttjfer hajamim szövegében. Mind a "]ba, mind a ]HD 
főnévi és igei formában is előfordul a kifejezésekben. A ]m igeként viszony
lag kevés bibliai szövegben olvasható, és azokban is csupán a kultuszi tevé
kenység körülírására,21 illetve egy helyen a Deut 10,6-ban Eleázár Áront 
követő főpapi tisztének betöltését jelöli így. A rnnn m  "írubR ]nm szóhaszná
lat szolgáltathatta a fenti sztereotipia alapját. A jro és "|bD viszonyát jellemzi 
az is, hogy a krónikákban a júdai és Izraeli uralkodók uralkodási idejéhez a 
samaritánus főpapok főpapságának ideje adja a viszonyítási alapot. A kirá
lyok könyvének szövegével egybevetve ez a S^éfer hajamimbzn úgy olvasható, 
hogy a párhuzamos kormeghatározás előtt szerepel az éppen aktuális 
samaritánus főpap uralkodási ideje. Pl.:

Tóbijjá ben Jismaél főpap főpapságának 25. évében, és Ászának, Júda királyá
nak 26. évében kezdett uralkodni Ela a nyolc törzs fölött, apja helyén, és két 
évet uralkodott Tircában” (lKir 16,8).22

A samaritánus fogalmazásmód már utal arra, hogy a főpap, valamint a pap
ság szerepe a szertartások végzésén túlmenően a szentség jegyében zajló tel
jes polgári élet felügyeletét és irányítását is jelenti. Már a Samaritánus Penta- 
teuchus bizonyos tartalmi eltérései, konflációs szerkesztései során kimutat
ható az ároni papság vonalának a maszoréta szöveghez képest erőteljesebb 
hangsúlyozása olyan esetekben is, amikor a mózesi vezetés áll az előtér
ben.23 Ez a tendencia a krónikákban csak erősödik, és a szakadás után már 
az figyelhető meg, hogy a júdai, illetve Izraeli királyságokkal a hivatalos 
kapcsolatot is a főpap tartja fenn. Jól látható ennek a folyamatnak az alaku-

. 21 Ex 28,1.3.4.41; 29,1.44; 30,30; 31,10; 35,19.41; 40,13.15; Lev 7,35; 16,32; Num 3,3.4; Ez 
44,13; Hós 4,6; 1 Krón 5,36; 24,2; 2 Krón 11,14.

22 SZH 1 K ir H.§ G*.
23 Pl. Ex 24,1.9. A  konfláció olyan redakciós módszer, melynek során a másoló vagy 

szerkesztő egy meglévő szövegrészt beilleszt egy másik helyre is. Ezzel megváltoztatja az 
adott szakasz mondanivalóját. A  technika nem samaritánus sajátosság, mivel több, 
Qumránban fellelt szövegben szerepel (pl. 4QpaleoExm; 4Q 158; 4Q364). Ezeket a szövegeket 
ezen hasonlóságuk miatt pre-samaritánus szövegeknek nevezték el. Vö. T o v , E., Textual 
Critiásm o f the Hebrew Bibié, Minneapolis -  Assen 1992, 86-89. A  jelenség azonban megfigyelhető 
a LXX-ban is (pl. Ex 8,12; 10,12; 23,8). A  konfláció módszerének bemutatásához lásd TlGAY, 
J.H., „Conflation as a redactional Technique”, in Empirical MoAells fó r  Biblical Critiásm (idem, 
ed.) Philadelphia 1985, 53-95.
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lása abban, hogy az első király, Saul még az egész samaritánus közösségnek 
üzen, akik szintén közösségileg válaszolnak neki. Dáviddal már Jáir ben 
Jehonatán főpap levelezik a közösség nevében. A főpap a Saullal folytatott 
háború után maga köré gyűjti József törzsének 12 vezetőjét (n’Bín), aminek 
a szöveg szerint erőkoncentráció az indoka, ettől kezdve azonban csupán 
egyszer játszanak még komolyabb szerepet, bár jelenlétük még néhányszor 
említésre kerül.24 Feltehetően ők azok, akik Roboám és Jeroboám közül a 
samaritánusok törzseinek vezetőiként25 Jeroboámot támogatják, sőt még ki
rályuknak is elfogadják, de a király erőszakossága és istentelensége miatt 
megszűnik ez a politikai viszony. A vezetők tehát rosszul döntöttek, a fő
pap viszont a szöveg szerint nem vett részt az akcióban, így az ő tekintélye 
nem sérül. Jéhunak Hilkijjá ben Amram főpap ír megrovó levelet, melyre 
hallgat is az izraeli király. A későbbiekben is minden fontos eseményt, mely 
meghatározta a közösség életét, a főpap nevéhez kötöttek. Ilyen volt a fog
ságba vitel, mely a szövegek szerint háromszor -  egy asszír, egy babiloni és 
egy görög -  történt meg, és mindannyiszor az aktuális főpap a távozó és a 
visszatérő közösség vezetője.

Hasonlóan kiemelkedő helyre teszi a papságot és azon belül a főpapságot a 
samaritánus irodalom első önálló teológiai darabja a TibatMarqe. A Kr. u. 3-4. 
század fordulóján élt samaritánus filozófusnak és költőnek tulajdonított mű26 
szerint: „A papság nagyon magas pozíció (m i ráírva nrurp). Nem örökölheti 
más, csak az, aki cselekedete révén kiemelkedővé vált.”27 A Mózes szájába 
adott szavak később így folytatódnak: „Az első dolog, amit megcselekedtem 
az a papság dicsérete volt, és midig első helyre tettem őket.”28 Alátámasztja 
még ezt a kijelentést Mózes halálának körülírása is, amikor Mózes elküldi 
Józsuét, hogy hívja el a papokat, legyenek jelen utolsó órájában: „Mondd meg

24 SZH 1 K ir M. § C*-K»; 2Kir L. § W*-Y*.
25 o’joon bmsr ’n mt vám.
26 A z első szövegkiadás: M a c DONALD, J., Mentor Marqah, The Teaching o f Marqah, 2 köt. 

(BZAW 84), Berlin 1963, 1: 149. Ben-Ha YYIM, Z., „Memar Marqah”, in Bibltotheca Orientalis 23 
(1966), 185-191, kül. 190-191 a legrégibb kézirat colophonja alapján a címet TibatMarqe-re javí
totta, aki később egy új kiadást is közre bocsátott: BEN-HAYYIM, Z., Ti hat Marqe, Jerusalem 
1988. TÁL, A., „Samaritan Literature”, in The Samantans (Crown, ed.), 413-467. szerint a szöveg 
hat önálló kompozíció gyűjteménye, melyek nyelvileg is különböznek egymástól, mivel héber 
és arám részekből áll. Viszonylag késői időpontban helyezték őket egymás mellé, majd együtt 
hagyományozva váltak egységes egésszé. A  szöveg redakciótörténetéhez lásd még KlPPENBERG, 
Gari^m unASynagoge, 216-219, aki az első két fejezet arám részeit önálló műként kezeli és a 4. szá
zadra datálja.

27 A  szöveg folyatatása ugyan Ábrahámra hivatkozik, mégis a cselekedet alapján kimagas
lóvá vált papi személy Á ron unokája Pinhász volt a Num 25-ben: „Övé és utódaié lesz a pap
ság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért és engesztelést végzett Izrael fiaiért.” 
(13. vers).

28 Szövegkiadás: M a c DONALD, Memar Marqah, 111.2,58.
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Eleázárnak, Itamárnak és Pinhásznak, jöjjenek el együtt, hogy mi betöltes
sünk az ő békéjükkel is.”29 A két világi vezetőnek szüksége van a papi áldásra. 
Sőt, Józsuáról Abu ‘1 Fathnál azt is olvassuk, hogy hetente egyszer konzultált 
Eleázárral, a főpappal (AF 32,13). Míg a papságnak hét, a főpapnak tíz olyan 
tulajdonságát sorolja fel a Tibat Marqe, melyek „megkülönböztetik embertársa
iktól”. Ez a különlegesség ugyanakkor nem nő túl a pozíció adta kereteken, 
és nem válik a főpap papkirállyá.

A samaritánus közösség belső rendje tehát Istent tekinti a legfelsőbb úr
nak, a közösség uralkodójának, akinek képviseletében van jelen a közösség
ben a főpap. Ő az, aki a legközelebb áll a szentséghez, ám mégis ugyanolyan 
esendő ember, mint a többi, bár esetleges vétke az egész népre hatással van. 
És ugyan a közösség első embere, mégsem politikai értelemben vett uralko
dó. A politikai hatalom egy nagyobb, területi dimenzióban jelenik meg, ám 
ennek a közösség csupán passzív résztvevője, legyen az az egyesített mo
narchia, az önálló északi királyság, a perzsa, a görög, a makkabeus vagy a 
római uralom.

A samaritánusok saját hagyományától eltávolodva két forrást érdemes 
még megemlíteni, ahhoz, hogy a 2. templom korszakának végén és az azt 
követő időszakban élő samaritánus közösség autonómiájának belső szerke
zetét is megértsük. Az egyre erősödő hatalmak alatt élő zsidó és samaritánus 
közösségek rákényszerültek, hogy a fölöttük uralkodó politikai hatalommal 
világi jellegű adminisztrációs kapcsolatrendszert építsenek ki. Részben ezt 
szolgálta a zsidóság körében a jeruzsálemi s^anhedrin, melyben a papokon kí
vül világiak is helyet foglaltak, majd a templom lerombolása után a nősig, il
letve az exilarkha intézménye, melyet írástudók és nem feltétlenül papi 
származású emberek töltöttek be. Hasonlóan a samaritánusok körében is 
kialakult egy tanács, melyet Josephus említ meg. Ezt a testületet ismerték el 
a rómaiak autoritásnak a samaritánus közösség ügyeinek kezelése során {Ant 
18,88). A másik forrás a Babiloni Talmud Szanhedrin traktátusa 90a lapja, 
mely egy Kr. u. 2. századra helyezett beszélgetésben a „samaritánusok 
patriarkháját” említi. Crown szerint ezt a tisztséget a samaritánus tanács ve
zetője töltötte be.30 E világi politikai vezető réteg előretörését és pozíciójá
nak megszilárdulását figyelhetjük meg a Kr. u. 3-4. század során, amikor a 
nagy samaritánus reformer, Baba Rabbah világi vezetőként saját 
samaritánus adminisztrációt alakít ki.31 A hét tisztviselő között három pap 
és négy világi kapott helyet.

29 Ibid., V .118 ,28-30.
30 CROWN, A.D., „Samaritan Religion in the Fourth Century”, in N T T  41 (1986), 29-47, 

kül. 42-44; illetve IDEM, „Redating the Schism”, 45.
31 Ilyen irányú tevékenységének bemutatás erőteljesen jelképes, hiszen Józsué redivivus- 

ként újra felosztja az országot. Lásd AF 135,1 lkk.
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Ezt a gondolatsort érdemes Crown megfogalmazásával zárni, aki szerint:

„The Samaritan priesthood survived antiquity with all its apparent roles intact 
except that of leading the sacrifice in a temple, and even today, is able to hold 
at by the claims to authority of knowledgeable laymen in the community.”32

3. A közösség és az izraeli királyság viszonya

A fentiekben már néhány ponton érintettük az Izraeli királyság és a 
samaritánus közösség kapcsolatát, mégis fontos egy-két részletet külön 
megvizsgálni, melyek segítenek megérteni a közösség királysággal kapcsola
tos viszonyulását.

A történelmi beszámolókat illetően megállapítható, hogy a krónikák 
megfogalmazóinak nem a királyság intézményével volt problémájuk, hiszen 
a Deuteronomium ide vonatkozó királytörvényét a Samaritánus 
Pentateuchus is (Deut 17,14-20) maradéktalanul tartalmazza. A teológiai 
bonyodalmat a 15. vers („csak azt emeld magad fölé királynak, akit Istened 
az Úr kiválaszt”) megvalósulása jelentette. A júdai, illetve Izraeli királyok a 
priori nem lehetnek legitim királyok a samaritánus Izraeliták számára, mivel 
helytelen istentiszteleti gyakorlatot, hamis teológiát vallanak. A szakadás, a 
skizma lehetetlenné teszi elfogadásukat. Ezért is teológiai non sense Jeroboám 
királyságának elfogadása a törzsi vezetők részéről, mely végül szerencsétlen
ségbe is torkollik. Az egész kérdéskört nagyon finoman, mégis igen egyér
telműen fogalmazza meg a Széfer haj amim bán a bibliai 2Krón 1,18 kiegészített 
mondata: „Salamon pedig megparancsolta, hogy építsenek egy házat, mely 
az Urat jelképezi (mrr no bi>)> és egy házat, mely az ő saját királyságát jelké
pezi (irmba ns bu)-”33 Istennek ilyen emberivel azonos szintre helyezését 
nem engedheti meg magának egy igaz hitű uralkodó. A probléma gyökere 
tehát a helytelen hit. Ettől lesz antirojalistává a samaritánus tradíció.

Jól mutatja, hogy a királyság gondolata nem volt teljesen idegen a 
samaritánus tradíciótól, az a már fentebb jelzett tény is, miszerint a króni
kák olvasatában a királyokat Sikemben kell felkenni, „az Úr szentélye alatt, 
ami a választott hely, Garizim hegye, Bétel, az áldás helye, az örökség és az

32 CROWN, A.D., „Priesthood”, in A Companion th Samaritan Studies (Crown, A.D., et al., 
eds.), Tübingen 1993, 190-193, küi. 190. „A samaritánus papság úgy élte túl az ókort, hogy 
láthatóan érintetlenül megőrizte minden szerepét, kivéve a templomi szertartás vezetését, és 
még ma is képes állni a versenyt a közösség értelmes világi tagjainak tekintélyigényével 
szemben.”

33 SZH 1 K ir C.§ 18. A  samaritánus szövegben a ush  helyett 00 bv  olvasható, mely a 
„tiszteletére” helyett az „őt jelölőt”, a „nevéről elnevezettet” jelenti.
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isteni jelenlét hegye, mely Gilgállal szemben van.”34 így lesz itt király Saul, 
Dávid, Salamon, Roboám és Jeroboám, valamint feltehetően az ő leszárma
zottai, bár erre már nem térnek ki a szövegek. Abijjá, Roboám fia azonban 
megnyitja azon déli királyok sorát, akik a kettészakadás miatt már nem jut
hatnak el a felkenetés tradicionális helyére,35 így uralkodásuk még ezt a ki
csiny legitimitást is elveszíti a samaritánus közösség szemében.

A politikai hatalomként „elviselt” nem samaritánus királysághoz a 
samaritánus közösség a teológia diktálta hierarchia szellemében viszonyult. 
Amin az értendő, hogy a főpapot egyértelműen az idegen király felett álló 
autoritásként tartották számon. így érthető, hogy a krónikák szerint Dávid 
megijed a samaritánus főpaptól kapott üzenettől és leállítja az elkezdett 
templomépítést, valamint Jéhu Hilkijjá főpap levelétől megrémülve szánja 
rá magát, hogy kiirtsa a Baál papokat, és ezen tette után a főpap is megáldot
ta Jéhut.36 Ezt a magatartásformát, tudniillik a főpap király felett gyakorolt 
hatalmát mutatja be a Ssyfer hajamim Izraelben is, amikor Saul és Sámuel vi
szonyát egyértelműen úgy láttatja, mintha Saul Sámuel beosztottja lenne. 
Sámuel volt az „ő ura” (rna). Ebben az utolsó gondolatkörben már a korlá
tozott monarchia északi hagyományának továbbélését figyelhetjük meg a 
samaritánus tradícióban.37

4. A. királyesogne megjelenése a samaritánus hagyományban

A királytörvényen kívül még két szöveg említi a Tórában a királyságot Iz
raellel kapcsolatban, ezek pedig az Ex 15,18 („Az Úr uralkodik (iba’ mrr) 
örökkön örökké!”) és a Deut 33,5 („Az Úr lett Jesurún királya”).38 Mind
kettőben Jahve uralmáról, az O királyi hatalmáról van szó.39 Mindkét szö
veg igen ősi himnuszrészlet,40 melyek révén láthatóvá válik -  ahogyan az Ex 
15,18-ról írja Walter Bruggemann - , hogy

34 SZH 1 K ir XII-XXÜ B. § A*-B*:
bjbn 5id tvn idr nraarn nbran cipó -Dián m  rra crru in  innon mpon nnn wm ” o ipo nnn.

35 SZH 1 K ir F.§ F*.
36 SZH 2 Sam B. § A*-N*; 2 K ir C.§ A*.
37 A  korlátozott monarchia elméletéhez lásd cikkemet: ZSENGELLÉR, J, „Sámuel és a kor

látozott monarchia elmélete” jelen kötetben fentebb.
38 Közvetve ide sorolható még a Num 23,21 is.
39 Erre utal az is, ahogyan Rehoboám felkenésekor a Sogjer ha]amim a szertartás részletezé

se során megemlíti, hogy a „Sokáig éljen a király” felkiáltás a Deut 33,5 miatt van, melyben 
Isten királyságának kinyilvánításához Izrael teljes összegyülekezése kapcsolódik.

40 C h ild s , B.S., Exodus (OTL), London 1974, 240-253. WHITELAM, K.W ., „King and 
Kingship”, in ABD 4: 40-48, kül. 43-44. DE MOOR, J.C., The Rise ofYahmsm. The RooSs oflsraelite 
Monotheism, (BETL 91), Leuven 1990, 161-614.210-214.
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Jahve királyságának a feladata az, hogy kritikai alapelvként deabszolutizáljon 
vagy még inkább delegitimizáljon minden más uralmat, melyről azt képzeli az 
ember, hogy szabad és abszolút. Ez a deabszolutizáció és delegitimizáció nyil
vánvaló már Izrael szövetségének kezdetén, az Exodus elbeszélésében, mely
ben Jahve delegitimizálja a fáraó uralmát. Az elbeszélés csúcspontja Jahve ki
rályságának boldog felismerése... (Ex 15,18).41

Az isten által elrendelt és felkenéssel megjelölt főpapi funkció politikai ke
retei a samaritánusok körében -  még ha kiszélesítették is -  nem lépnek túl e 
„királyság” által behatárolt területen. Mégis maga a királyság mint eszme, 
vallásos vonásai miatt,42 az Istennel való sajátos kapcsolat kifejezése miatt 
helyet kapott a samaritánus teológiai gondolkodásban.

Az első tórái alak, akivel kapcsolatosan emlegeti a samaritánus hagyo
mány a királyságot, József. A közösség őse, helyenként heros eportymosz köz
vetett és közvetlen módon kerül ebbe a kapcsolatba. A Styfer ha]amim a Józs 
24,32-vel párhuzamosan emlegeti József temetésének helyét, de attól eltérő 
módon a Gén 33,20 és 35,4 kombinációjával József sírját Elon Moréba he
lyezi, Sikem mellett.43 Amint láttuk, a krónikák szerint ez a hely szolgáltat
ta a királlyá kenés helyszínét, mely összefüggésnek bizonyára Józsefhez is 
volt köze. A Tóra versek József Jákobtól kapott birtokaként nevezik meg 
ezt a területet, melyhez a samaritánusok hozzáértették a Garizimot is. Jó
zsef tehát a szent hegy tulajdonosa volt. Talán ezért is beszél róla így a Tibat 
Marqe: „a királyság koronájával tették naggyá (obm b’bra umKl) Józsefet és 
Benjámint”44 Ez a szimbolikus királyi korona a Garizim. „Nincs más Jó
zsefhez a királyhoz (robn spv) fogható, és Mózeshez a prófétához hasonló. 
Mindketten magas rangot birtokoltak, Mózes a prófétaságot, József a Szent 
hegyet. Nincsen nagyobb egyiküknél se.”45 A szent hegy tulajdonlása Isten 
királyságának jelképes birtoklását is jelenti József számára. O maga nem ki

41 BRUGGEMANN, W ., Theology o f the Old Testament, Minneapolis 1997, 239.
42 A  királyság vallási alapjaihoz lásd ENGNELL, I.M., Studies in the Divine Kingship in th Ancient

Near East, Uppsala 1943; ÜOOKE, S., Mytb, Ritual and Kingship, London 1955; JOHNSON, A.R., 
Sasira/ Kingship in Ancient Israel, Cardiff 1967; GRAY, J., „Sacral Kingship in Ugarit”, in Ugaritica 
6 (1969), 289-302; METTINGER, T.N.D., King and Messiah. The Civil and Sacral Legitimalion o f the 
lsraelite Kings, Lund 1976; F a UTH, W ., „Diener dér Götter -  Liebling dér Götter. Dér 
altorientalischer Herrscher als Schützling höherer Machte”, in Saec 39 (1988), 217-246; 
H u TTON, R.R:, Charisma andAuthority in lsraelite Society, Minneapolis 1994, 71-104.

44 A  Józs 24,32 a Gén 50,25, a 33,19 és a 13,19 kombinációjából áll össze. E szerkesztés 
részletesebb elemzését adta ZSENGELLÉR, Gerisjm as Israel, 89-91.

44 Tibat Marqe Iü.3,60.
45 Tibat Marqe IV. 111,3-6. *
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rály, csupán részese a királyság istenközeliségének, éppen ezért eszkatológi- 
kus alakká is válik a későbbi samaritánus tradícióban.46 47

A második személy, akivel kapcsolatosan a királyság gondolatisága meg
jelenik az Józsué. A MacDonald osztályozásban első helyre sorolt krónika, 
az Aszatir1 Józsué személyét összekapcsolja a Bálám történettel, azon belül 
is Bálám híres próféciájával a Num 24,17-ből, és egyúttal értelmezi is a pró
féciát:

JKöirr Rím bmtD’Q api -  „Királyi pálca kel Izraelből, és az Józsué.”48

A Sflü uralkodói jelvényként egy királyi személyre utal,49 sőt ebben az ösz- 
szefüggésben eszkatológikus konnotációja is van az Aszatir interpretációjá
nak. A Deut 34,10 a 34,9 hivatkozásának értelmében egyedül Józsué számá
ra teszi lehetővé, hogy betöltse Istennek a Deut 18-ban tett ígéretét a 
Mózeshez hasonló próféta eljöveteléről. A Tolidá direkt módon állítja ezt a 
magyarázatot, mivel úgy beszél Józsuáról,, a Nún fiáról, mint aki az elmúlt 
és eljövő „isteni kegyelem időszakának királya”.50 A héber és arab nyelvű 
samaritánus Józsué könjvek indirekt módon hangsúlyozzák Józsuának ezt a sze
repét. A Kr. u. 6. században élt alexandriai püspök, Eulogius beszámol két 
olyan samaritánus szektás csoportról, akik Józsuával kapcsolatosan eszkato
lógikus reményeket táplálnak.51 Az egyik ilyen csoport Józsuát kifejezetten 
messiásnak tekintette és így hittek benne. Ezt a messiási tradíciót később

46 Több szöveg is kiemeli József igen magas rangját: Tihat Marqe I. 6,11.26-29; VI. 134,18- 
19. Vö. KlPPENBERG, Gátiam und Synagoge, 265-271 elemzésével, aki a Garizimot birtokló Jó
zsef mint a samaritánusok őse tradíciót a K r. e. 3. századra datálja.

47 GASTER, M., The Asatir, the Samaritan Book o f the ‘Secrets o f Moses’ together mth the Pitron or 
Samaritan Commentaiy and the Samaritan Stoty o f  the Veath o f Moses, London 1927. az Aszatir mai 
arám szövegét a 3. század második felére datálta, de Ben-Ha yyim , Z., „The Book of Asatir, 
with Translations and Commentary” in Tarbi% 14-15 (1943-1944), 104-125.128.174-190, kül. 
107-112  lingvisztikái érvekre hivatkozva -  arab hatás és korabeli stilisztikai párhuzamok

.alapján -  11. századi keltezést javasolt. A  Tibat Marqe gondolataival való közeli rokonsága 
miatt MACDONALD, Tbeo/ogy o f the Samaritans, 44 kora-bizánci eredetet feltételez. Feltehetően 
az Aszatir esetében is azzal a jelenséggel állunk szemben, hogy egy mű korábbi változatát ké
sőbb átdolgozták. Teológiai megállapításai miatt az ókor-középkor határán lehet a legjobban 
elhelyezni a művet. A z egyik ilyen teológiai kérdés éppen az általunk tárgyalt gondolatkör.

48 A 10,32 in B e n -Ha y y im , „The Book of Asatir”, 123.
49 Lásd a vers és a Bálám perikópa magyarázattörténetét in ZSENGELLÉR, J., Bálám könyve I. 

A Numeri 22-24 ókori hatástörténete, Habilitációs értekezés, 2002 (megjelenés alatt). Illetve rövi- 
debb változatát in IDEM, „Hatástörténet mint vallástörténet. A  Bálám történet az ókori zsi
dóságban és kereszténységben. Hatástörténeti áttekintés”, in Pannonhalmi Szemle 2002/3-4.

50 NEUBAUER, „Chronique samaritaine”, 399; BOWMAN, J., Transcript o f the Original Text o f 
the Samaritan Chronicle Tolidah, Leeds 1954, 12r.

51 In Photius, Bibliotheca, cod. ccxxx.
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teljesen elnyomta a Tahékól kialakult mainstream hagyomány.52 Mégis összes
ségében jól mutatja, hogy Józsué személye nem csupán Mózes feladatának 
folyatójaként jelenik meg a samaritánus tradícióban, hanem mint a Mózes
nek adott ígéretek, betöltője, és ennek révén a jövő záloga. A királyság gon
dolatisága tehát Józsué esetében is, ahogyan az Józsefnél is látható volt, nem 
egy földi viszonylatban realizált uralkodást jelent, jóllehet Józsué a nép ve
zetőjeként közel olyan jogosítványokkal, bírt, mint egy király, sőt bizo
nyos esetekben még annál is többel. A királyság és a király, nem is annyira 
kultuszi, mint inkább teológiai vonatkozásainak markáns kontúrjai bonta
koznak ki a két tórái alak körül.53

Végül a királyság harmadik megjelenése a samaritánus hagyományban 
nem egy személyhez fűződik, hanem egy pozícióhoz. A samaritánus szöve
gek a bírák posztját már úgy értelmezik, mint ami nem egy átmenet a 
Józsué féle vallási kötődésű politikai vezető és a kifejezett politikai uralko
dó, a király tisztsége között, hanem azonosítja ez utóbbival. Ha politikailag 
vizsgáljuk a kérdést, ez Saul példája nyomán jogosnak is tűnhet, hiszen Sault 
királynak tartjuk, holott a róla szóló történetek, a Dávid Saul udvarában 
ciklus kivételével, sokkal inkább egy karizmatikus harci vezetőt láttatnak 
személyében. A samaritánus krónikák Józsué személyéhez kötik az első ki
rály kinevezését (ímK íD’bn’i). A Num 32,42-ben megemlített Nobah lesz a 
Jordánon túli két és fél törzs királya. A Sagfer ha]amim szerint pedigréjét Jó
zsefre visszavezető hős vezető, Nobah különös képessége révén szabadítja 
meg Izraelt.54 A többi törzs fölé is király tesz a búcsúzó Józsué Nethanél 
személyében.55 Józsué halálát követően a főpapok feladatává válik a királlyá 
tétel. Az aktusnak részletes leírása sehol sem olvasható a samaritánus króni
kákban, csupán az első esetben olvasunk sorsvetésről, a későbbiekben néha

52 Józsué könyvének a samaritánus teológiai hagyományban betöltött szerepéhez és a 
Samaritánus Pentateuchus mellett szent könyvként történt használatához lásd ZSENGELLÉR, 
J., „Canon and the Samaritans”, in Canonhation andDecanoni^ation (SHR 82, van dér Kooij, A. -  
van dér Toorn, K ., eds.) Leiden, 161-171. A  Tahébről részletesen lásd KlPPENBERG, Ganyim 
und Symagoge, 276-305 és DEXINGER, F., Dér Taheb. Ein ,/nessianischer" Heilsbringer dér Samaritaner, 
Salzburg 1986.

53 A  király és messiás kérdéshez a 42. jegyzet irodalma mellett lásd még SEEBASS, H., 
Herrscherverheissungen im Altén Testament, Neukirchen-Vluyn 1992. és GRABBE, L.L., Priests, Prophets 
andSages: A Socio-historicalStudy o f Rsligious Specialists in Ancient Isracl, Valley Froge, Pa. 1995, 20-40.

54 A  szabadítás az ún. Sobakh legenda része, mely az egyetlen teljesen önálló hosszabb tör
ténete a samaritánus krónikáknak a skizma előtti időből. Nobah alakja körüli midrás egyéb
ként még fellelhető a késői rabbinikus Szeder Olám Rabbá 9-ben is, ami Crown szerint alátá
masztja azt a feltételezést, miszerint a samaritánus hagyomány egy ősi tradícióra alapozott, 
lásd CROWN, A.D., „Nobah”, in A Companion to Samaritan Studies, 172. A  történetet lásd in 
SZH Jós T.§ A^-B*; AF 30,8; Arab Józsué Könyve 23, in JUYNBOLL, T.G.J., Chmnicon Samaritanum 
Arabice conscriptum cui titulus estUber Josuae, Leiden 1848, 23-24.

55 SZH Jós V. § A*. AF 36,3; AJK 39.
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választásról, a helyszín azonban minden esetben a Garizim, tehát ez a vo
nalvezetés nem azonos a későbbi Sikemhez kötött királyválasztási tradíció
val. A skizmáig még 13 királyt neveznek meg a sarmaritánus szövegek, akik 
közül több beazonosítható az egyes bírákkal vagy a bírák könyvének sze
replőivel. Ok sorrendben: Jehud; Gómer, Párák, Gideon, Abimelek, Tóla, 
Jáir, Jefta, Abhoda, Eben Lél, Nathaniél, Anitél, Samsom. Ezeknek az em
bereknek a karizmatikus volta jelenthette az alapot a samaritánusoknak, 
hogy királynak nevezzék őket.

5. Öss%eg%és

A samaritánus teológia a zsidósággal való szakítás előtti időszakhoz köt bi
zonyos királlyal kapcsolatos gondolatokat. Nem a királyság intézményét, 
hanem a király személyét és attribútumait jelenítik meg. Mivel a király po
zíciója abba a három tisztbe tartozik, melynek Istenhez tartozását a felke
néssel jelezték, az isteni kegyelem időszakához tartozó személyeket termé
szetes módon kapcsolnak ehhez a tiszthez, még akkor is, ha még utalás 
szintén sem realizálják királyságuk valódiságát. József és Józsué király mi
volta azonban túlmutat a múlt eseményein és az eszkatológikus váradalmak 
idejére utal, mely az isteni kegyelem újabb korszakában teljesedik majd be. 
Józsué alakja Mózses utódaként a Deut 18,18 révén közvetlen messiási szí
nezetet nyert és részévé vált a samritánus messiás-váradalmaknak. Egyedül a 
bírák tisztsége esetén figyelhető meg, hogy konkrét politikai pozíciót jelöl a 
király szó.

Ugyanakkor a samaritánus hagyomány maga már az isteni kegyelem 
nélküliségének időszakában fogalmazódik meg, mely korszak főszereplői a 
papok, illetve kifejezetten a főpapok. Ok a közösség szervezetének vallási és 
politikai irányítói., de e kettősség ellenére sem lesznek papkirályok. Hanem 
mintegy a királyság politikai konnotációja felett állnak. Ez a tradíció tehát 
mondhatni antirojalista.

A két hagyományvonal nem ellenkezik egymással, hanem kiegészíti 
egymást, így lesz egy királyeszme részévé egy antirojalista hagyománynak.

0 3  s o

Theory of Kingship in the Anti-Royalistic Samaritan Tradition
József Zsengellér

Samaritan theology connects certain thoughts regarding kingship to the period 
before parting of Jews and Samaritans. These thoughts do nőt represent the 
institute of monarchy bút the person and attributes of the king. Since a king held 
one of the three positions which belonged to God by anointment, Samaritan 
historical traditions connect persons who were living during the period of the
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Divine Favour (ended with the schism between Jews and Samaritans) in a natural 
way, even though they do nőt even assume them as reál monarchs. The fact that 
Joseph and Joshua are called kings does nőt only refer to the events in the pást bút 
to the time of the eschatological expectations, which would be fulfilled in the 
coming period of the Divine Favour. As being a successor of Moses, Joshua’s figure 
got direct messianic overtone by Deut 18.18 and became part of the Samaritan 
messianic expectations. Samaritan traditions called judges alsó kings, in which cases 
they mean reál political positions only.

At the same time the Samaritan tradition was formulated in the period of 
Divine Disfavour, when priests and specially high priests played a major role in the 
Samaritan community. They were the religious and political leaders, bút in spite of 
this binary position they did nőt become priestly kings. They stood above the 
political connotation of kingship and they did nőt accepted the Judahite and 
Israelite kings. Accordingly we can say that this tradition was anti-royalist.

T he tw o  lines o f trad itions do nőt oppose bút com plete each other, this is h o w  
the th e o ry  o f kingship becomes part o f an anti-royalistic tradition .
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