
KŐSZEGHY MIKLÓS: SALAMON,
AVAGY A TÖRTÉNET VÉGE

A Dávid személyének szentelt monográfia után
(Budapest, 2001) Kőszeghynek óhatatlanul foly
tatni kellett a bibliai történetet. Hiszen, ahogy
az Elöljár6ban maga is megfogalmazza: "Ha va
laki akár csak felületesen is foglalkozik Dávid
alakjával, elkerülhetetlenül az az érzése támad,
hogya Dávid-történetek voltaképpen csak Sala
mon halálakor jutnak el egyfajta nyugvópontra .
Ez a nyugvópont nem örömteli, triumfáló meg
koronázása a dávidi életműnek.Nem, éppen el
lenkezőleg : a bukás, a dávidi mű szétesése az,
ahová visszahullik az a görbe, amely a betlehe
mi pásztorfiú felemelkedésével kezd el szár
nyalni felfelé, hogy megostromolja az egeket.
Szomorú keret, de mégiscsak keret. A dávidi
karrier egy generációnyi idővel mintegy túléli
önmagát. Ha igazán meg akarjuk érteni ezt a
karriert, akkor követnünk kell futását egészen a
dicstelen záró képig ." (lü.) A történet folytatá
sát és végét kínáló művében a szerző tehát erre
vállalkozik.

Könyve első részében röviden ismerteti azo
kat a bibliai és Biblián kívüli (szöveges és régé
szeti) forrásokat, melyekre elbeszélését építheti.
Ez utóbbiak igazából alig szolgálnak bármiféle
t ámponttal . Hiszen Salamon teljes mértékben
bibliai személy, akiről más forrásból származó
információ nem áll rendelkezésünkre.

Műve központi és terjedelmes részét Kö
szeghy a salamoni karrier elbeszélésének szen
teli. Terítékre kerül a születés körülménye, a
hatalom megragadása, a közigazgatás és az
adóztatás megszervezése, a templom kérdése, a
külkapcsolatok, az uralkodó bölcsessége, vala
mint a nőkhöz és a bálványimádáshoz fűződő

viszonya. Mindez tulajdonképpen alig több,
mint a bibliai ismeretek rendszerezett időrendi

narratív ája, amelyet hellyel-közzel kortörténeti
párhuzamok tesznek színesebbé. Ettől azonban
a gördülékeny elbeszélés nem lesz történetileg
ténylegesen megalapozott. A szerző ugyanis
mellőzi az exegézist, és egyértelműen történeti
információként kezel minden bibliai utalást.
Márpedig ezek alapján Salamon országa tekin
télyes királyság, esetleg "birodalom" (l27.) be
nyomását kelti. "Levantei k öz épharalom - írja
a szerző -, amely fontos szerepet játszik az
erők kiegyensúlyozásában." (l07.) Ha tényleg
így volt, hogyan lehetséges, hogya saját korá
ban nem játszott sokkal komolyabb és nyornat é-
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kosabb, vagyis nyomot hagyó geopolitikai sze
repet? Ez a kérdés azért megérdemelt volna egy
elmélyültebb elemzést. Annál is inkább, mivel
napjainkban erőteljesen szembekerült egymás
sal a dávidi-salamoni királyság teológiai és tör
ténettudományi megközelítése. Pedig a kettő

nem annyira kizárja, mint inkább kiegészíti
egymást (lásd például Albert de Pury: Salomon
et la reine de Saba. L'analyse narratiue peut-elle se
dispenset de poser la question du contexie histo
rique. In: D. Marguerat: La Bible en récíts. L'exégese
biblique II l'heure du leeteur. Labor et Fides, Ge
neve, 2003, 213-238).

Könyve utolsó részében a szerző a salamoni
állam felbomlását ecseteli . Ezt elsősorban bel
politikai okokkal és Roboám személyiségével
magyarázza. Megítélése szerint: "Egy nagy kí
sérlet szállt sírba . Egy birodalom felbomlott, he
lyén két kisállam maradt, Izrael és Júda." (135.)
A vallástörténet terén azonban a politikailag je
lentéktelen kis Júda hatalmasat és maradandót
alkotott. Talán nem lett volna érdektelen utalni
arra, hogy nem annyira Salamon személye és
hatalma határozza meg a későbbi történéseket,
hanem éppen fordítva: a későbbi történések és
teológiai megfontolások formálják a salamoni
királyságról alkotott reprezentációt. Számunkra
pedig, a Biblián keresztül, nem a történelem,
hanem szinte kizárólag a reprezentáció hozzá
férhető. A k ülönbség semmiképpen sem elha
nyagolható. (Uj Mandátum Könyvkiad6, Buda
pest, 2(05)

JAKAB ATTILA

TUSOR PÉTER: A BAROKK PÁPASÁG
(1600-1700)

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar
egyháztörténet-írás az utóbbi évtizedekben 
nem csupán saját hibájából- elfordult az egye
temes katolikus egyház történetének kutatás á
tól. Amíg Európában ez a téma a II. világhábo
rú után újabb reneszánszát élte, addig magyar
nyelven csak régi összefoglalások, esetleg kűl

földi kutatók magyarra fordított munkái voltak
elérhetőek. Ezért is nagy jelentőségűa Pázmány
Péter Katolikus Egyetem fiataloktatójának kitű

nő munkája, amelyben a szerző a pápaság
1600-1700 közötti történetét dolgozza fel mo
nografikus igénnyel. Természetesen, ahogya
szerző is megállapítja, a téma nagysága meg
akadályozza, hogy minden részletre ki lehessen


