
GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

Salamon zsoltárai

A Kr. e. 200-tól Kr. u. lOD-ig terjedő három évszázad, az ún. .Jntertestamentálís" kor
alapvető mind a kereszténység, mind ci. zsidóság számára, mert ez az időszak készíti
elő s egyengeti mindkét hitbéli mozgalom későbbi útját. E korszak zsidó irodalmának
egyik reprezentatív alkotása a Sa/amon zsoltárai címet viselő gyűjtemény. Ez irodalmi
s teológiatörténeti értékén túl azért is számot tarthat a mai keresztény olvasó érdek
lődésére, mert fölbukkan benne több olyan vallási elem, me ly az Újszövetségben
középponti szerepet játszik majd. Gondolok itt például a föltámadás hitére és a Mes
siás alakjára vagy az Isten végső uralmának megvalósulásába vetett eszkatologikus
reményre. A Sa/amon zso/tárainak vizsgálata éppen arra derít fényt, hogy milyen for
mát öltött a zsidó Messiás-hit és mi jellemezte a korabeli hitélet uralkodó irányzatát,
a farizeusi vallásosságot, közvetlenül Jézus föllépése előtt. Mielőtt azonban rátérnék
a zsoltárok szemelvényes bemutatására, a pontosabb megértés végett vessünk előbb

egy rövid pillantást arra a vallási-történeti miliöre, melyben e gyűjtemény létrejött.
Görög, pontosabban hellenista kultúra és szellemiség vette körül a zsidóságot eb

ben az időben, nem kis veszélyt jelentve számára. A kozmopolita hellenista szemléle
tet ugyanis az egyetemes kultúra, illetve ennek ókori kifejezője, az egyetemes világ
vallás létrehozásának igénye jellemezte. Ez állt a kor átfogó vallási szinkretizmusa
mögött, melynek lényege valamely általános érvényű vallási gondolat köré gyűjteni a
különböző népi-törzsi vallásokat, és egyetlen közös panteonba helyezni a különbözö,
de egymással azonosított istenségeket. Liberális, szellemi koegzisztenciára való törek
vés volt ez, melyet bizonyos vallási pluralizmus is jellemzett, s egyben amolyan lova
gias gesztusnak számított a leigázott népek felé - mert persze a hatalom gyarapításá
nak klasszikus eszköze továbbra is a fegyver, s Nagy Sándor sem holmi kulturális
küldöttség élén látogatott el Perszepoliszba -, de a meghódított népeknek legalább
nem kellett azt gondolniuk vagy hinniük, hogy isteneik is alulmaradtak a győztes nép
isteneivel szemben. Az istenek égi kiegyezését - természetesen evilági okokból- földi
hatalmasságok is támogatták.

Mindez könnyen is ment a pogány, politeista vallások esetében. Ám e nyájas, de
mégiscsak tolakodó igyekezet megtorpant Izrael szellemi határainál. mivel a zsidó
vallási fölfogás makacsul ellenállt ama törekvésnek, hogy Jáhvét Zeusz némileg
mogorvább változatának tekintsék, s ígyasszimilálják. Amint a babiloni fogság idején
(Kr. e. 587-Kr. e. 538), úgy most is a zsidóság vallási identitásáról volt szó, amely Iz
rael esetében mindig egyet jelentett a nép identitásával, sőt, puszta létével.

A veszélyelhárítását azonban nehezítette, hogy ez időben a zsidók jelentős része 
eltekintve egy viszonylag kicsi, Jeruzsálem körüli terület lakosságától - nem élt
saját nemzeti államában, hanem szórványban, a diadokhoszok hatalmi versengése
nyomán kialakult hellenista utódállamok valamelyikének különbözö részein (Mezo
potámiában, Egyiptomban). S az csak természetes, hogya diaszpórák kevésbé tudtak
ellenállni a hellenizmus nemzeti kereteket szétforgácsoló áramlatának, mint a Palesz
tinában élő közösség. Csakhogy a palesztinai zsidóság sem volt egységes: a nemzet
közivé vagy inkább nemzetek fölöttivé vált görög szellemiség Izraelre gyakorolt egyik
hatása pedig éppen az volt, hogy kiélezte a zsidóságon belül feszülő ellentéteket.

Az idegen szellemi befolyással szembeni védekező magatartás normáit más és más
módon fogalmazták meg a különböző zsidó irányzatok, de akadt olyan is, melynek
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képviselői szívesen fogadták az új kultúrát, és iparkodtak annak vívmányait Izrael
ben is meghonosítani: Jeruzsálemben például "gümnasion"-t, vagyis atlétikai pályát
építettek. Fölfogásukat és magatartásukat így jellemzi a Makkabeusok első könyvének
szerzöje: "Azokban a napokban hitehagyottak támadtak Izraelben. Sokak fejét tele
beszélték javaslatukkal: »Menjünk és kössünk szövetséget a körülöttünk élő népek
kel. Mert mióta elkülönültünk tőlük, rengeteg baj ér bennünket.. Ez a javaslat tet
szésre talált. A népből néhányan készek voltak rá, hogy elmenjenek a királyhoz. Ez
felhatalmazta őket, hogy pogány szokásokat vezessenek be. Pogány szokás szerint
testgyakorló iskolát létesítettek Jeruzsálemben, újranövesztették elöbörüket, és el
pártoltak a szent szövetségtől.Szövetségre léptek a pogányokkal s arra adták magu
kat. hogy vétkezzenek." (1,11-15).

Hasonlóan vélekedett a szadduceusok csoportja, mely ugyancsak rokonszenvezett
a hellenizmussal, egészen pontosan annak politikai befolyásával, s maga is egyfajta
"politikai párt'í-ot alkotott: legalábbis azzá tette a jeruzsálemi papi és világi arisz
tokrácia köreiből toborzódó tagjainak hatalmi érdeklődése, mely a külsö és belső

politikai status quo megőrzését célozta. A köreikben dúló, a főpapi pozícióért folyó
küzdelemről bőségesen beszámol Josephus Flavius is.'

"Ahol egy vallás zárt, kanonizált hitvallássa, azaz »egyházzá« fejlődik, ott mindig
keletkezik a körében egy hol szorosabban, hollazábban zárt közösség, a törvénytisz
telő »járnboroké«: és ellentét jön létre köztük. valamint azok között, akik kevésbé
buzgók a vallási előírások megtartásában - ők a »világ gyerrnekei«, az istentelenek.
Ez a »jámborok- és »istentelenek« közötti ellentét jellemzi a fogság után újjászerve
ződött zsidó közösséget is Ezdrás és Nehemiás, sőt, már a próféták idejétől kezdve."2
Nos, éppen ezt, tehát a közösség kebelében születő ellentétet szította föl s élezte ki a
hellenizmussal való konfrontáció, mégpedig olyannyira, hogya különböző fölfogások
idővel markáns és már szociológiailag is jól megragadható csoportokat hoztak létre,
mivel a korabeli zsidó társadalom más és más, egymással szemben álló rétegeit kép
viselték. Sőt mi több, ellentétük még valláso, illetőleg polgárháborúhoz is vezetett a
Hasmóneus dinasztia egyik ingatag jellemű és despotikus uralkodója, Alexander Jan
neus idején (Kr. e. 1. sz.),

Pedig a IV. Antiokhusz Epifánész-féle vallásüldözés idején (Kr. e. 168-165) még
együtt küzdöttek a szabad vallásgyakorlás kivívásáért a Makkabeusok és az "asszi·
deusok", azaz a "jámborok" (l Makk 2,42). Amikor azonban Kr. e. 165 december 14-én
(Kislev hó 25-én) a templomot megtisztították a pogány bálványoktól s ismét fölszen
telték, a törvénytelen és hellenizált Menelaosz (síel) helyébe pedig törvényes szár
mazású főpap került, akkor az asszideusok - céljukat elérvén - nem harcoltak tovább
(l Makk 7,13k). A Makkabeusok viszont folytatták a küzdelmet, de immár egyre in
kább politikai ambícióktól vezéréltetve és nyilvánvalóan dinasztiaalapítási száridék
kal. Csakhogy azt már nem nézték jó szemmel a vallásos ortodoxok, hiszen ők inkább
Istentől, semmint a fegyverektőlremélték a jövőt és a végső szabadulást, így hát egy
re bizalmatlanabbul méregették a Makkabeusok elhúzódó háborúját; annál inkább.
mert ezt idővel már nemcsak fegyverrel vívták. hanem - római és spártai szövetséget
kötve - olyan külső segítséggel, politikai és diplomáciai eszközökkel is, melyek a po
gánysággal való, korábban mindenki által sérelmezett érintkezésnek és keveredésnek
nem a megszüntetését, hanem éppen hogy egy másik formájat jelentették. Nos, az el
kerülhetetlen szakadás akkor következett be, amikor Jonathán, Júdás Makkabeus
testvére Kr. e. 152-ben fölvette a főpapi címet, holott a Hasmóneusok nem az ároni
cádokí. tehát legitim papi nemzetségből származtak.

Az asszideusok egyik csoportja, az inkább papi irányzatot képviselö esszénusok
tíltakozásképpen kivonultak Jeruzsálemből, szakítottak a szerintük illegitim s tisztá
talan hivatalos kultusszal, és - többek közott - a Holt-tenger vidékén telepedtek le,
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ahol szigorú életrendet követve várták Isten elkerülhetetlen végső beavatkozását.
(Ismeretes, hogy egyik településük a mai Oirbet Oumranban volt, s az ott talált ira
tok fényt vetnek nemcsak a szekta gondolkodásmódjára, hanem a kor vallásos áram
lataira is.)

A tiltakozás kevésbé látványos, de történelmi perspektívában ténylegesen eredmé
nyesebb formáját választotta a nép széles rétegeit képviselőmásik asszideus csoport,
a farizeusoké. Mozgalmuk, melynek szellemi-spirituális irányítása a képzett világi
írástudók kezében volt, inkább egyfajta "passzív ellenállást" tanúsított a Hasmóneu
sok egyre világiasabb politikájával szemben. Ellentétben az esszénusokkal, soraik
ban inkább laikusokat találunk - pietista mozgalom az övék -, bár sokan követték
életformájukat s tették magukévá vallási szemléletüket a jeruzsálemi papság és a le
viták körében is.' Vallásosságukat az esszénusokéhoz hasonlóan a törvényhez való
föltétlen és szigorú hűség, a kultikus-rituális előírások akkurátus betartása és a pogá
nyoktól való merev elkülönülés jellemezte. Ez utóbbi vonásukat emeli ki elnevezésük
is, mely a héber "prs" = radikálisból származik, jelentése pedig: "elválaszt", "elkülö
nít", "elkülönül".4

"Kétségtelen, hogy ezek a pártok nagy befolyást gyakoroltak a kor zsidóságára, de
hogy a helyes viszonyítás mértékét szem elől ne tévesszük, emlékeznünk kell arra,
hogy a farizeusok, szadduceusok és esszénusok Jézus idejében a kb. 500-600 ezres
összlélekszámból nem több, mint kb. 30-35 ezer főt foglaltak magukban. Eszerint a
farizeusok az összlakosság kb. 5, míg a szadduceusok és esszénusok együttesen kb. 2
százalékát tették ki."!

*

A farizeusi vallásosság és az általa képviselt korabeli zsidó kegyesség klasszikus és
reprezentatív megfogalmazása a 18 darabból álló Salamon zsoltárai. Az iratot az
ősegyház is jól ismerte, és a különböző kánonjegyzékek tanúsága szerint hol az ap 0

krifekhez, hol pedig a tiltott rnüvekhez sorolta. Az idők során azonban elveszett, s
csak a 17. században fedezte föl újra egy augsburgi könyvtáros, David Hoeschel. Ma
már 8 darab, a 11-15. századból származó teljes görög és 3 töredékes szír nyelvu kéz
irat áll rendelkezésünkre, amelyekből megállapítható, hogy a zsoltárokat eredetileg
héberül írták. A kánoni zsoltárok irodalmi formáját követő, de azokénál lazább szer
kezetű és kevertebb stílusú 18 zsoltár vélhetöen egyetlen szerzö müve, aki a Kr. e. 1.
században élt, és valószínűleg szemtanúja volt 63-ban Jeruzsálem Pompeius által tör
tént elfoglalásának - amint ez különbözö darabok nyilvánvaló és egyértelmű törté
nelmi utalásaiból kiderül (Ps Sal 2; 8; 17). A kor irodalmi szokásainak megfelelően a
szerzö önmagát nem emeli ki, hanem az üdvösségtörténet egy jól ismert, jeles alakja
mögé rejtőzik, hogy ezzel is tekintélyt szerezzen müve számára (magában a textusban
a legcsekélyebb utalás sincs Salamonra). Talán, ha tehette volna, a szerzö a kánoni
Psalteriumhoz csatolja zsoltárait, de ez idő tájt az már minden bizonnyal lezárt gyűjte
mény volt.

Modern kutatók általános véleménye szerint a "salamoni" zsoltárok legtöbbjének
hátterében a farizeusok és szadduceusok közötti ellentét áll (Wellhausen, Eissfeldt,
Braun). A szadduceus párthoz közel álló Hasmóneusok uralmát, és különösen azt,
hogy jogcím nélkül bitorolják a főpapi hivatalt, az Istentől való elpártolásnak és dur
va szentséggyalázásnak tartja a farizeus szerzö:

Idegen népek hágtak föl oltárodra, Uram,
durván megtaposták saruikkal,

mert Jeruzsálem fiai bemocskolták az Úr szent dolgait,
bűneikkel tisztátalanná tették Isten áldozatait.

Ő azonban így kiáltott föl: "Tartsátok távol tőlem áldozataitokat!"
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Semmibe sem vette Isten, így végleg megbecstelenítette azokat. A büntetés tehát
elkerülhetetlen s nem is várat magára:

Jeruzsálemhez érve, népek rombolták le,
szépségét letépték a dicsőség trónjáról.

Csinos ruhát nem öltött - zsákvászonnal övezte föl magát,
s korona helyett kötél csavarodott feje köré.

A fénylő fejdíszt. mellyel Isten ékesítette föl, levetette:
szépsége megbecstelenítve hevert a földön.

(2,2kk,20-23)

A jámbor igaz és a pusztulásra ítélt bűnös alakját festi meg a 3. zsoltár, melyben a
föltámadás és az utolsó ítélet hite is megfogalmazódik:

Miért szunnyadsz lelkem, miért nem áldod az Urat?
Zengj új éneket az Úrnak, aki méltó az imádásra.
Énekelj és éberen figyeld közeledtét.

mert jó dolog boldog szívvel zsoltárt zengeni az Úrnak.
Az igaz megemlékezik az Úrról mindenkor,

hálálkodva hirdetvén: "Igazságosak az Úr ítéletei!"
Nem veti meg az Úrtól jövő feddést,

mindig azt akarja, ami kedves az Úr előtt.

Nem botránkozik az Úrban, hanem igazságosnak tartja,
leborul, úgy várja, mit tesz vele az Úr,

s azt kutatja, mikor jön el szabadulásának ideje.
Az igazak egyenessége Istentől van, szabadítójuktól.
s nem tanyáz bűn bűn hátán az igaz házában.
Állandóan kutatja házát az igaz,

hogy végleg eltávolítson minden bűnt, amelyet vétett.
Bűnbánatot tart a tudatlanság bűneiért, kínozva erősítvén lelkét,

így az ártatlanok közott tartja számon az Úr a jámbort és az ő házát.
A bűnös azonban botladozik és átkozza életét:

a napot, mikor fogant - anyja vajúdását.
Bűnt bűnre halmoz élete során,

majd elesik súlyos zuhanassal, és nem támad föl többé.
Pusztulása örök,

és nem emlékeznek meg róla, mikor az igazhoz látogató érkezik.
Ez a bűnös osztályrésze mindörökre.
De akik félik az Urat, az örök életre támadnak föl,
és életük, melyre az Úr árasztja fényét, soha többé nem ér véget.

(3,1-16)

A bűnössel szembeni végzetes, megbocsátást és türelmet nem ismerő, elszomorí
tóan gyűlölködő, elkeseredett s elkeserítő hang a 4. zsoltáré. Lám csak, mennyire
Názáret előtt vagyunk még! ...

Megvetésben legyen része előtted, óh, Uram!
Sóhajtozva induljon útnak és átkozódva térjen meg otthonába.

Teljék élete kínszenvedésben, szegénységben és nélkülözésben, óh, Uram!
Álma legyen fájdalommal szorongató, ébredése kába.
Kerülje el szemét éjjel az álom.

500



Dicstelen kudarc kisérje minden keze-munkáját.
Üres kézzel térjen meg otthonába,

és házában ne legyen semmi, amivel kielégíthetné étvágyát.
Gyermekek nélkül, magányosan teljenek idős napjai,
egészen addig, mígnem a halálba távozik.
Vadállatok szagassák szét a mások előtt tetszelgők testét,

és a törvénytelenek csontjai meggyalázva a fényes napon heverjenek.
Hollók vájják ki a képmutatók szemét ...

(4,16-22)

A következő, az 5. zsoltár nem gyűlölködő, inkább a bölcsesség-irodalom szellemét
idézi, amikor - a teremtett emberről szólva - így fogalmaz:

Az ember jósága? fukarul mért adomány!
És ha önként, zúgolódás nélkül ismétli meg (jó cselekedetét) - az különösen csodá
latos!

A te ajándékod azonban pazarló a jóságban és a gazdagságban, Uram,
és nem szükölködnek benne azok, akik benned reménykednek.

A jóságban mutatkozik meg kegyelmed az egész földön, óh, Uram!
Boldog, akiről Isten megemlékezik, kellő mértékben gondoskodván róla.

De aki túl sokban bővelkedik,könnyen hajlik a bűnre.

Elegendő a mérték szerinti vagyon, mely igazságossággal párosul,
ily módon az Úr áldása bőséges lesz, az igazságosság pedig kitartó.

Akik félik az Urat, örvendeznek a jó ajándékoknak,
és a te jóságod nyugszik Izraelen, királyságodon.

Áldott az Úr dicsősége, mert ő a mi királyunk.
(5,15-21)

A fogságot követően a zsidóság üdvösségre vonatkozó reményei egyre inkább esz
katologikus dimenziót és formát öltöttek, irodalmilag pedig az apokaliptika műfajá

ban fejezödtek ki. Az apokaliptikus irodalom fő törekvése Isten történelmet lezáró,
végső közbelépésének és tetteinek képszerű rnegjelenítése, vagyis a végső események
dramatizált bemutatása. A müfaj igen kedvelt volt a "két szövetség közötti" időben.

Nos, íme néhány jellegzetes sor a 11. salamoni zsoltárból. mely az apokalipszisekre
jellemző dinamizmussal írja, festi le a sokat szenvedett zsidó nép végső sorsát:

Trombita harsogjon Sionon, hogy egybegyűjtsea szeriteket.
hadd hallják meg Jeruzsálemben annak kiáltását, ki jó dolgok hírét hozza,
mert megszánta Isten Izraelt és meglátogatta.

Állj föl a magaslatra, óh, Jeruzsálem, és tekints gyermekeidre,
azokra, akiket az Úr gyűjtött össze keletről és nyugatról.
Istenüknek örvendezvén jönnek északról,
távoli szigetekröl gyűjtötte őket egybe az Isten.

Büszke hegyeket süllyesztett előttük síksággá,
hírükre elmenekültek a dombok,
az erdők védelmet nyújtottak nekik, miközben áthaladtak,
és édes gyümölcsöt termő fákat fakasztott számukra az Isten,
hogy Izrael keresztülvonulhasson Istene dicsőségétmeglátogatván.

Öltsd magadra Jeruzsálem, fényes ruhádat,
készítsd elő szent palástodat,

mert Isten jó dolgokat mondott Jeruzsálemről,mindörökkön örökké.
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Tegye hát meg az Úr, mit Izraelről s Jeruzsálemről mondott!
Támassza föl az Úr Izraelt dicső Neve által!
Az Úr kegyelme legyen Izraelen, mindörökkön örökké!

(lU-9)

Herbert Braun terjedelmes tanulmányt szentelt a Salamoni zsoltárok egyik föltűnő

jellegzetességének, annak a fölfogásnak, hogy Isten igazságossága és könyörületes
sége eltérő a választott nép, illetve a pogányok esetében: amazt védi, óvja, emezt
pedig elpusztítja, megsernmisíti.s A kettős mérték gondolata valójában a mélyben há
borgó türelmetlen s feszítő bizonytalanság leplezése: a végső üdvösséggel kapcsola
tos bizonytalanságé. Ezzel magyarázható az istenhit és önbizalom - emberi önbiza
lom- különös, valamennyi "salamoni" zsoltárt átjáró, nyugtalanul vibráló hul
lámzása.

Lehet-e hatalmas az ember, ha nem ad hálát Nevednek? 
új zsoltárt, a szív örömének énekével,
ajkak gyümölcsét a nyelv zengő hangszere által,
ajkak zsengéjét, mely a jámbor és igazságos szívböl fakad,
- ki ezeket ajánlja föl, nem rendül meg a gonosztól,
s nem éri őt a tűz lángja és az igazságtalan elleni harag,

mikor előtör az Úr arcából a bűnösök felé,
hogy lerombolja a bűnösök minden vagyonát.

Az igazat ugyanis megjelölte Isten, hogy megmeneküljön.
A háború, éhínség és a dögvész - mind távol lesz az igaztól,

s úgy menekülnek a jámbor elől, mint üldözött a háborúban.
De a bűnöst célba veszik és megragadják, és Isten ítéletét nem kerülik el azok,
akik törvénytelenséget muveltek:
Mintha harcedzett üldözők érnék utol őket,

és a pusztulás jegye a homlokukon van.
A bűnösök öröksége a pusztulás és sötétség:

a Seol mélyére űzik őket bűneik.

Gyermekeik nem találják örökségüket,
mert a bűnök elveszejtik a bűnösök házait,
és örökre elenyésznek az Úr ítéletének napján,

mikor Isten meglátogatja ítéletével a földet.
De akik félik az Urat, kegyelmet találnak azon a napon,

és élni fognak, rnert Istenük könyörületes.
A bűnösök azonban örökre elenyésznek.

A tudományos, teológiai irodalomban leggyakrabban idézett és elemzett a 17. zsol
tár, mely magának a gyűjteménynek is mintegy a gerince. Benne a Messiás szemé
lyére értelmezett kánoni zsoltárok (2; 110) és a próféták, főképpen az lzaiás által
megrajzolt, a végső üdvösséget hozó dávidi Messiás összegző formában megfestett
alakja lép elénk.

A sorozat záró darabja pedig megismétli a 17. zsoltárban az isteni szabadítóval kap
csolatban mondottakat, s az üdvösséget jelentő személy utáni sóvárgó vágyakozás
hangján fejeződik be a gyűjtemény:

Tisztítsa meg Isten Izraelt a kegyelem és áldás napjára,
a kiválasztás napjára, melyen Isten visszahozza Fölkentjét.
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Legyenek áldottak, kik megélik ama napokat,
mikor látni fogják az Úr jóságát,
mit az eljövendő nemzedéknek fölmutat
a fenyítő pálca alatt, mely annak kezében van,

ki az Úr Fölkentje az istenfélelemben:
a bölcsesség, az igazságosság és az erő lelke által,

hogy Isten félelmével vezéreljen minden embert az igazság gyakorlására,
és mindannyiunkat megszilárdítson az Úr előtt.

Szerenesés a nemzedék, mely az Isten félelmében él a kegyelem napjaiban!
(18,6-10)

*

Az "írott" és a "szóbeli" Tóra. vagyis a mózesi Törvény és annak a hétköznapi életre
alkalmazott magyarázatából szött bölcsességi-írástudói hagyomány, valamint a vég
időbeni Messiás várásának "nemzeti" gondolata köré szervezödött farizeusság Jézus
föllépése idején a zsidóság vezető, a nép nagy tömegeiben rokonszenvet élvező,

irányadó vallási mozgalma volt. Nem véletlen hát, hogy oly gyakran találkozunk kép
viselőivel az evangéliumokban. Jézusnak abban a vallási közegben kellett az általa
hirdetett és képviselt örömhírt, az itt-és-most megvalósuló Isten-uraimát jelentő

evangéliumot igazolni, melyet ez a fajta vallásosság jellemzett. Újszerű, meglepőmon
danivalója megfogalmazásánál bizonyosan számolnia kellett .jamborságukkal" - az
zal a fajta "jámborsággal", mely alkalomadtán oly végzetesen tud szívós frigyre lépni
a kisszerüséggel, s oly ritkán magával a Lélekkel, ráhagyatkozván annak "törvényt
nem ismerő", röpítő fölhajtóerejére ...

Nos, Jézus mindennapos küzdelmének talaján járunk tehát, amikor a Salamon zsol
tárait olvassuk.
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