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BEVEZETÉS

Kollektív munkával lépünk olvasóink elé. Az Ószövetségi 
Teológiai Szakcsoport két tagjával, Muntag Andor monori és 
Solymár Péter csömöri lelkésszel együtt dolgoztuk ki ezt a 
kompendiumot, amelyet most szeretettel bocsátunk a lelkészek, 
segédlelkészek és teológiai hallgatók rendelkezésére. A kollektív 
munkának van előnye, de van hátránya is. Előnye maga a mun
kamegosztás öröme és a felelősség megoszlása. Hátránya viszont, 
hogy a leggondosabb redakciós munkával sem lehet sem a stílus
különbségeket, sem a szemléletmódban jelentkező eltéréseket 
hiánytalanul kiküszöbölni. Bizonyos technikai okokból sietnünk 
is kellett a kéziratok elkészítésével, sok fejezetet lehetett volna 
koncentráltabban és áttekinthetőbben elkészíteni, ha az idő nem 
sürgetett volna bennünket.

Úgy gondoljuk azonban, hogy ebben a formában is hasznos 
segédeszköze lesz az igehirdetőknek és bibliaolvasóknak ez a 
kompendium. Igyekeztünk mindenütt feldolgozni a legújabb tu
dományos eredményeket, de mégis úgy, hogy a nem szakértők is 
haszonnal forgathassák. Ezért nem terheltük le a könyvet sem a 
bibliai idézetek és íráshelyek tömkelegével, sem annak az iro
dalomnak felsorolásával, amelyet természetesen felhasználtunk 
a kompendium megírásakor. Arra viszont súlyt helyeztünk, hogy 
Izráel történetét ne a bibliai könyvek sorrendjében, hanem meg
közelítően a kronológiai sorrendnek megfelelően mondjuk el.

Szívesen közöltünk volna még több térképet és rajzot a szö
veg jobb megértése végett. Ügy gondoljuk azonban, hogy a 
néhány év múlva megjelenő magyar nyelvű Bibliába jó térképek 
és olyan bőséges függelék kerül, amely az egészen elemi isme
retanyagot tartalmazni fogja.

Köszönetét mondok az Evangélikus Sajtóosztálynak, hogy 
vállalkozott ennek a terjedelmes könyvnek megjelentetésére. 
Köszönöm munkatársaim hűséges munkáját.

D. Dr. P á lfy  M iklós
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I. RÉSZ
Palesztina föld- és néprajza

1. Palesztináról általában

1. Palesztinának nem volt soha egységes neve, mivel terü
letileg nem volt zárt egység. A Palesztina névnek hosszú törté
nete van. A Kr. u.-i II. században a rómaiak a Szíriától délre 
eső területet Palaestina Provincia-nak nevezték. Ezt a nevet 
azonban régebbi időből vették. A Kr. e.-i V. században már 
Hérodotosz is használta a nevet, de valószínű, hogy ő is régebbi 
adatokból veszi.

Éppen azért, mert földrajzilag nem zárt terület, Szíria- 
Falesztina néven is szokták emlegetni. Ez a név egyszerűen a 
Földközi-tenger keleti partvidékét jelöli. A Kr. e.-i évezredben 
szerepelt az „erec jiszráél”  Izráel országa név is. Ennél gyako
ribb volt azonban a Kánaán, vagy Kánaán országa elnevezés. 
Amennyire vissza lehet tekinteni, ez a legrégibb név, bár erede
tileg csak a Jordántól nyugatra eső terület neve volt. De ez is 
inkább azt a kultúrkört jelölte, amelyet az izraeliek itt találtak 
a honfoglaláskor.

Ma a Földközi-tenger keleti partján négy ország van ezen a 
területen. A régebben Szíriának nevezett területen Libanon és 
Szíria. Ezektől délre pedig Izráel és Jordánia. A második világ
háborúig angol és francia gyarmat volt ez a terület, csak a há
ború után alakult a négy fiatal ország. Mai lakói arabok és 
zsidók. Jóllehet rokon népek, szüntelen nyílt vagy titkos harcban 
állnak egymással. Ebben bizonyára része van annak a földrajzi 
adottságnak is, hogy szinte sehol sincsenek természetes határok.

Annak a területnek mai Jiatárav amely bennünket az ÖT 
szempontjából érdekel, a következők: Délen az arab sivatag 
(nedzseb) északi vége, itt a legismertebb város Bérseva (Beér- 
Seba, arab: bir esz-szeba), azután a Holt-tenger (ÓT: Sós-tenger) 
déli vége, majd a hegyvidék a szíriai sivatagig. Keleten a Szíriái 
sivatag a határ, ^szakon kb. a mai Szíria és Libanon politikai 
határa, ill. az olajvezeték északi ága. Nyugaton a Földközi
tenger. c-------- ------

5



Ezen a területen ma három hivatalos nyelv van: az arab, az 
újhéber és az angol, Szíriában hozzávehetjük még a franciát is. 
Ezért általában minden helynek legalább 3 neve van. Tudomá
nyos munkákban az arab neveket szokták használni. E néhány 
arab elnevezést, legalábbis a különböző földrajzi alakulatok ne
veit, jó  ismerni. Ilyenek:

dzsebel =  hegy, hegység
ghór =  lapály, mélyföld
vádi =  völgy, meder, nyáron

rendszerint száraz 
nahr =  folyó
chirbe =  romos terület
teli (többese: tulul)         =  domb, amely romokat takar
rász =  hegycsúcs
baqca, beqa =  hegyek közé eső,

mélyebben fekvő síkság 
cén =  forrás
báhr =  tó, tenger

2. Az ÓT-ban a határok legrészletesebb leírását Józsué 
könyvében találjuk (13—19. fej.). Északon a tengerparttól Szídon 
határától indult kelet felé, a Libanon, majd a Hermon déli lá
bánál húzódott a sivatagig. Innen délkeletre fordult Astarót- 
Karnajim felé, onnan dél-délkeleti irányban haladt Edrei-nek. 
Innen dél felé húzódott, kb. a hegyek vonulatát követve, de úgy, 
hogy Rabbat Aramon (a mai Ammán) a határon kívül maradt, 
így haladt dél felé az Arnon folyóig kb. a 36. hosszúsági fok 
vonalán. Azután az Arnon mentén a Sós-tengerig, majd a Sós
tenger mentén húzódott Támár, majd az Akrabbim hágó mellett 
egyenes vonalban Kádes Barneáig, onnan Hacar Addár, majd 
Acmon mellett, valószínűleg a vádi-Kádés irányát követve foly
tatódott a határ az Egyiptom patakjáig nyugati irányban, végül 
az Egyiptom patakja mentén északnyugati irányban a tenger 
felé fordult és a Földközi-tengernél ért véget. Nyugaton a Föld
közi-tenger képezte a természetes határt.
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2. Palesztina tájai

Palesztinát a Jordán völgye vágja ketté. Ezzel három földrajzi 
egység alakul ki: a Jordántól keletre eső, a Jordántól nyugatra 
eső rész, és a Jordán völgye. A jezréeli és a tengerparti síkság
gal külön foglalkozunk, mert ezek a területek felszín és termé
szeti adottságok tekintetében eltérnek a többitől.

a) Az ÓT-ban sokat szereplő Jezréél síkság egy É—ÉNy-ról 
D—DK-i irányban húzódó völgy kiszélesedése. Ennek a völgy
nek déli oldalán a Kármel hegy, egy dombos vidék és Gilboa 
hegye fekszik. Északon a Galileai hegységhez tartozó Tábor hegy 
áll. Ezen a völgyön keresztül vezetnek a Közel-Kelet legfonto
sabb útvonalai, amelyek Egyiptomot Mezopotámiával, Kisázsiá- 
val kötik össze. Innen vezet kényelmes útvonal a samáriai hegy
ségen keresztül Palesztina déli területeire, Jeruzsálembe is. A 
múlt század óta folyó ásatások feltárták ennek a területnek ősi 
településeit és bizonyítják, hogy egyik legrégebbi lakott hely 
volt ez Palesztinában. Kedvező földrajzi fekvése és éghajlata 
miatt az izráeli királyok kedvelt téli tartózkodási helye volt 
(1 Kir 18).

Stratégiailag fontos terület volt ez, és sok nevezetes csata 
színhelye: Ábrahám és a mezopotámiai királyok (1 Móz 14), 
Debora és Bárák csatája Siserával (Bír 4—5), Gedeon és a mi- 
dianiták (Bír 6), Saul és a filiszteusok (1 Sám 28—31), itt épí
tette Salamon a Megiddói erődítményt és innen indult ki Jéhú 
forradalma, amely Salamon halála után az ország kettészakadá
sához vezetett (2 Kir 9—11), itt esett el Jósiás a Nékó fáraó el
leni csatában (2 Kir 23). A próféták az ítélet helyének tartották 
(Hós 1,5, 2,2). Megiddó nevét őrzi Harmageddon is, mely a Jele
nések könyvében az utolsó ítélet színhelye.

Ugyancsak régi települések színhelye a tengerparti síkság, 
amelynek talaja nagyrészt iszapos és löszös, és nagyon termé
keny. A tengerparton széles sávban homokgátak húzódnak. A 
síkság déli részét számtalan folyócska szakítja meg és teszi ter
mékennyé. Ezt a területet az ÖT egyszerűen síkság (söfélá) né
ven emlegeti. A Kármel hegy közelében külön neve is van: 
Sárán. A déli rész az Öt idejében a filiszteusok országa volt. Ne
vezetesebb városai Gáza, Askalon és Asdód. Kikötőváros volt 
Jáfó (ma Jaffa), innen akart Jónás hajóval Társis felé indulni. 
Közvetlenül Jaffa mellett épült a mai Izráel modern fővárosa:
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Tél-Aviv. Ennek a tengerparti szakasznak északi határán emel
kedik a Kármel hegye, amely a síkságot a Jezréel síkságtól vá
lasztja el. A hegy tövében levő öböl északi részében van Akkó 
(ma: Akka), amely az ókorban nevezetes kikötőváros volt (2 Kir 
23). Itt épült fel a modern Izráel legnagyobb kikötője: Haifa.

b) Az ótestámentomi történetek tulajdonképpeni színhelye a 
tengerparti síkság fölé emelkedő hegyvidék, amely a Jordántól 
nyugatra terül el. Ez a terület Palesztinának legtagoltabb része. 
Három nagyobb hegységet különböztethetünk meg itt: a Júdai, 
a Samáriai és a Galileai hegységet.

A Júdai hegység a Holt-tengertől és a Jordán völgyének déli 
részétől nyugatra terül el. A mai elnevezés szerint két hegység 
ez: dzsehel el-halil (Hebroni hegység) és dzsebel el-quds (Jeru- 
zsálemi hegység). A legmagasabb csúcs Hebrontól északra 5 
km-re van, 1928 m. A hegység meredek keleti oldalán nagyon 
kevés a csapadék, itt nomád beduin törzsek élnek, juhokat és 
kecskéket tenyésztenek. Táplálékban nagyon szegényes vidék, 
vizet is csak ciszternáikban lehet találni és itt-ott van egy-egy 
oázis. Ezek közül a legnevezetesebb a Holt-tenger nyugati part
ján középtájon Engedi (ma: én-dzsidi). A Júdai hegység nyugati 
oldalán jól látható a hegység határa, amely egy sor nyugat felé 
nyíló völgy által csipkézett meredek vetődés. Ettől a tengerpart 
felé még egy 3—400 méter magas lankás dombvidék terül el, kb. 
20 km kiterjedésben. Ez az oldal már igen gazdag csapadékban 
és növényzete viszonylag gazdagabb és változatosabb. A déli ol
dalon a Júdai hegység Hebrontól kezdve fokozatosan megy át 
dombvidékbe, majd steppébe és sivatagba, a Sinai pusztája felé. 
A hegység déli lábánál fekszik Beér-seba (ma: bir esz-szeba). Az 
ettől délre és délnyugatra elterülő pusztaságot nevezi az ÖT 
negebnek (ma: nedzseb), Délvidéknek. A Júdai hegység keleti 
oldala meredeken szakad a Holt-tengerbe. Ez a hegység a Holt
tengertől D—DK-i irányban tovább kíséri a vádi arábát, azt a 
völgyet, amely a Holt-tengertől a Vörös-tenger aqdbai (Öt: 
eciongáber) öbléig húzódik. Egyik legmagasabb csúcsa Qádesnél 
mintegy 1100 m.

Közvetlenül a Júdai hegységhez csatlakozik Jeruzsálemtől 
északra a Samáriai hegység (dzsebel náblusz). A  Samáriai hegy
séget nem választja el éles határ a Júdaitól, de alacsonyabb és 
észak felé fokozatosan síkságba megy át. Ezt a hegységet nevezi 
az ÖT Efraim hegységének. Legmagasabb csúcsa a bibliai Baál
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Házor fölött emelkedik és eléri az 1011 m magasságot. A Samá- 
riai hegység két legjellegzetesebb hegye a Garizim (dzsebel et- 
tór) 868 m és Ebál (dzsebel iszlámie) kb. 938 m magas. E között 
a két hegy között fekszik Síkem városa. A Jezréel síkság fölött 
félkör alakban emelkedő Gilboa (dzsebel fukua) hegy már csak 
518 m magas. A Samáriai hegység nyugati széle nem olyan éle
sen határolt, mint a Júdai hegységé. Itt is látható ugyan a geo
lógiai vetődési vonal, de a hegy nem emelkedik olyan meredeken 
a magasba, és így alig lehet különbséget tenni a hegység és a 
dombos vidék között. A  Jordán völgye felé a keleti oldalon erő
sebb az esés. Itt egy egész sor mélyebb, többnyire délkeleti irá
nyú völgyet találunk, amelyek elválasztják egymástól a külön
böző hegycsoportokat. Ez már nem olyan esőszegény és termé
ketlen vidék, mint a Júdai hegység keleti részén.

A hegység északnyugati részén dombos vidék terül el (bilád 
er-ruhá), ez köti össze a Samáriai hegységet az ÉNy—DK irány
ban húzódó Kármel heggyel (dzsebel karmel).

c) Palesztinát észak—déli irányban egy óriási árok vágja 
ketté. Ez a szakadék a régi, geológiai eredetű törés. Kezdete 
Eszak-Szíriában, az Orontesz folyó völgye, vége pedig a Vörös
tenger, amely Arábiát és Afrikát választja el egymástól. A Jor
dán völgye a Libanon és Antilibanon hegység között kezdődik és 
a Holt-tengernél végződik. Maga a Jordán (szériát el-kebire =  
=  a nagy folyó) egy egész sor forrásból ered, melyek a Hermon 
hegység oldalán fakadnak. A folyó első szakasza egy mocsaras 
síkságon folyik keresztül. Itt van Dán városa, amelyet az ÓT 
Izráel északi határvárosának mond. Ez a szakasz, a legészakibb 
forrástól számítva, kb. 40 km. Ezután belefolyik a 6 km hosszú 
Hule-tóba (bahret el-hét), amely két méterrel a tenger szintje 
fölött fekszik. A tó után egy 16 km-es szakasz következik, ennek 
végén a Jordán belefolyik a Tibériás-tóba (bahret tabarije). En
nek a tónak sokféle neve volt már az idők során. Az ÓT Kinne- 
ret tónak ismeri, az ÜT Genezáret, Tibériás tavának, vagy 
Galileai-tengérnék nevezi. A tó hossza 21 km, legnagyobb széles
sége 12 km. Ez már 220 m-rel a tenger szintje alatt fekszik, vize 
iható, halban gazdag.

A Tibériás tó déli vége és a Holt-tenger északi vége között 
terül el a Jordán-völgye, amelyet ma egyszerűen mélyedésnek, 
völgynek (el-ghór) neveznek. Talaja javarészt homokos. Ezért is 
nevezi az ÓT pusztának (háarábá). A völgy a Tibériás tótól köz-
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vétlenül délre mindössze 3—4 km széles, kb. 12 km-rel lejjebb 
északnyugat felé kiszélesedik. Itt torkollik bele a Jezréel vidé
kéről idefolyó egyik kis folyócska, amelyet ma Góliát-folyónak 
(nahr dzsálud) neveznek. Ezután összeszűkül a völgy, kb. 3 km 
a szélessége és csak a Jabbók torkolatától szélesedik ki újra a 
Holt tengerig. Ezen a déli részen legnagyobb szélessége 20 km.

A Jordán völgyének talaja régi tengerfenék. Ez a tenger 
valamikor teljesen kitöltötte a Tibériás tava és a Holt-tenger kö
zötti mélyedést, sőt talán a Vörös-tengerig is elért. Meglehetősen 
sík talaj ez, csak északról dél felé fokozatosan lejt. A Tibériás 
tótól a Holt-tengerig mintegy 105 km távolságon 170 m-t süllyed 
a szintje. Ennek a síkságnak a közepébe ágyazódik bele mélyen 
a Jordán folyó megszámlálhatatlan kis kanyarulatával. Közvetle
nül a partján sűrű trópusi erdő vonul, és ezen az erdőn kívül 
még a tulajdonképpeni Jordán-völgy szintjénél egy kicsit mé
lyebben néhány száz méteres szélességben terül el a Jordán ár
területe, amelyet a folyó tavasszal kb. április végén és május 
elején elönt. A Jordán völgyében egyébként csak itt-ott vannak 
oázisok. Ezek közül legnevezetesebb a Jerikói oázis. A völgynek 
csak a Tibériás tótól közvetlenül délre elterülő kis része művel
hető terület.

Annak a hatalmas ároknak, melyben a Jordán völgye fek
szik, a legmélyebb része a Holt-tenger. Ennek tükre 390 m-rel 
fekszik a tenger szintje alatt. Az északi részen, ahol a Jordán 
beletorkollik, eléri a 400 m mélységet is, míg a déli része telje
sen sekély. Hossza 85 km, legnagyobb szélessége 15 km. A köze
pétől délre a keleti partról benyúlik egy félsziget, melyet az ÓT 
hallásón-nak nevez (arab: el lisán). Mind a két szó azt jelenti: 
a nyelv. Ez a félsziget jelzi a Holt-tengernek mély és sekély ré
sze közti határt. Nagyon valószínű, hogy ez a déli, sekélyebb rész 
volt Ábrahám idejében az a terület, amelyet Környék-nek 
(kikkár) neveztek. Itt lehetett Szodoma, Gomora, Admá, Cebóim 
és Cóár, azok a városok, amelyekben Lót és hozzátartozói tele
pedtek le. Ennek a területnek legmélyebb része lehetett a Szid- 
dim-völgy, amelyről 1 Móz 14 azt írja, hogy tele volt aszfalt
kráterekkel. Alighanem a városok elpusztulása után öntötte el 
ezt a területet a Holt-tenger vize. A víz sótartalma rendkívül 
nagy, mintegy 25%, egészen sűrű, és semmiféle élet nem kelet
kezhet benne. Ezenkívül más egyéb ásványok is találhatók a víz
ben. Legújabb megállapítások szerint lehetséges, hogy olajforrá
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sok rejtőznek a tó mélyén. Már a második világháború előtt né
hány esztendővel kísérleteztek a Holt-tenger északi partján a 
vízben található vegyi anyagok ipari felhasználásával is. Ami a 
tenger elnevezését illeti, az ÓT-ban Sós-tenger (jám hammelah) 
néven szerepel. Hieronymus volt az, aki, ha nem is először, de a 
leggyakrabban illette a maré mortuum, Holt-tenger névvel. Mai 
arab neve: bahr lut, azaz Lót tava. Ez azt mutatja, hogy az 
1 Móz 19-ben leírt események az arab világban is ismert és el
fogadott hagyományok.

d) A Jordán keleti partján elterülő hegyvidék a tenger 
szintje fölé mintegy 700 méternyire emelkedik ki a sivatagból. 
Ennek nagyobb része az esőhiány miatt terméketlen fennsík, és 
csak a Jordán felé haladva jutunk olyan területre, amely termé
keny völgyekkel van tele. Három nagyobb összefüggő völgy
rendszer található ezen a területen: délről kiindulva az első a 
Holt-tengerbe folyó Arnon (szél el modzsíb) völgye. Az ÖT-i idő
ben ez volt a moábiak országa. Ez is fennsík, amely kb. 700 m 
magasságban fekszik, de itt van elegendő csapadék is. A másik 
völgy a Jabbók (nahr ez-zerka =  kék folyó) völgye. A Jabbók a 
holt-tengeri torkolattól számítva kb. 40 km-re északra ömlik a 
Jordánba. E között a két völgy között majd 1100 m magas hegy
ség emelkedik, a legmagasabb hegycsúcs tövében fekszik az ÖT-i 
Rámát Gileád (esz-szált). Ebben a hegységben van a kb. 790 m 
magas Nébó (en-neba) hegy, ahonnan Isten Mózesnek megmu
tatta az ígéret földjét (5 Móz 34). Még északabbra fekszik a 
Jármuk (seriát el-menédire) folyó völgye. Ez a folyó a Genezáret 
tótól délre alig 5 km-rel folyik a Jordánba. A Jabbók és Jármuk 
között elterülő hegyes vidék, amelynek legmagasabb csúcsa a 
dzsebel adzslun 1261 m, a mai napig Palesztina legerdősebb vi
déke, különösen tölgyerdőket találunk itt. Nem európai értelem
ben vett erdőre kell gondolnunk, mert annál sokkal ritkábban 
állanak a fák és ezek a tölgyfák nem olyan magasak, mint a 
mieink. Ettől a területtől ÉK-re van a Haurán hegység (dzsebel 
ed-druz, vagy dzsebel haurán), amelynek legmagasabb csúcsa 
1839 m. Sokan ezt a hegységet már nem is tartják Palesztinához 
tartozónak.

*

Érdemes egy pillantást vetni azokra a rajzokra, amelyek Pa
lesztináról metszeteket adnak. A szintkülönbségek pl. jól látsza
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nak a Jordán völgyének hosszmetszetén és azon a hosszmetsze
ten, amely Dántól Beérsebáig 317 km-es szakaszon mutatja be 
a Jordántól nyugatra eső terület szintkülönbségeit.

Ugyancsak tanulságos az a keresztmetszet, amely kb. Jeru
zsálem szélességi vonalán ábrázolja Palesztina déli részének 
szintkülönbségeit.

Egy néhány távolsági adatot is érdemes megjegyezni. A 
Dántól Beérsebáig terjedő távolság, amely nagyjából az egész or
szágot jelenti az ÓT-ban: 317 km. Ez a távolság megfelel a teljes 
Duna—Tisza közének, a nógrádi hegyektől Újvidékig terjedő tá
volságnak. Jeruzsálemtől Hebronig 37 km, innen további 45 km 
Beérseba, amely Szueztől 330 km-re van. Észak felé Jeruzsálem
től Samáriáig 67 km, innen 43 km a Jezréel síkság, és további 30 
km Názáret. A  Tibériás tó 33 km-re van Názárettől.

Nagyon jellegzetesek a magasságkülönbségek is Palesztiná
ban. Jeruzsálem régi városrésze a tenger szintje fölött 750 m ma
gasságban fekszik, Jerikó pedig a tenger szintje alatt 250 m-re. 
Az a 37 km-es országút, amely Jeruzsálemet Jerikóval összeköti, 
1000 m szintkülönbségen vezet keresztül. A 26—27 km kő között 
van egy tábla, amely jelzi, hogy ott van a tengerszint magassága. 
A Jordán völgyének túlsó oldalán 25 km hosszú út vezet az 1096 
m magas nebi osa (Hóseás próféta) hegycsúcsra. A szintkülönb
ség kb. 1220 m. A 815 m magas Olajfák hegye és a tőle légvo
nalban mintegy 20 km-re fekvő Holt-tenger szintje között több 
mint 1200 m különbség van, és a Holt-tenger szintje és a túlsó, 
keleti oldalon fekvő en neba (Nébó) hegycsúcs között 1200 m a 
szintkülönbség 14 km távolságon. Nyugat felé nem ilyen szembe- 
tűnőek a szintkülönbségek, mert nagyok a távolságok. De Jeru
zsálem közvetlen közelében pl. egy kb. 8 km-es út nyugat felé 
nem kevesebb mint 850 m-t süllyed.

Palesztinának az a területe, amely az Öt szempontjából ben
nünket érdekel, valamivel több mint 26 000 km2, nem egészen 
akkora, mint Albánia. Azt nem lehet egészen pontosan megálla
pítani, hogy az ÓT idején mennyi volt ennek a területnek a 
lakossága, mert az ÖT erre vonatkozó számadatai elég bizony
talanok.
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3. Éghajlat

Amennyire különbözők Palesztinának egyes vidékei, annyira 
különböző az egyes vidékek éghajlata is. Az mindenesetre min
denütt érvényes, hogy ez az ország a Földközi-tenger szubtro- 
pikus éghajlatának területéhez tartozik. Jellemzője, hogy a nyári 
időszak száraz, a tél pedig esős. Az eső igen jelentős ezen a te
rületen, mert míg a Nílus, valamint a Tigris és Eufrátesz vidé
két a folyók bőségesen öntözik, Palesztina számára egyedül az 
eső jelenti a föld megtermékenyítését. Az esős időszak leginkább 
októberben kezdődik, nagyon ritkán köszönt be már szeptember
ben, de az nemegyszer megesik, hogy csak november hozza 
meg. Az esős időszak főideje január és nemegyszer májusig is 
eltart. Az őszi esőt szokták korai esőnek, a májusi, vagy tavaszi 
esőt késői esőnek nevezni (5 Móz 11, 14).

Az ország esőben leggazdagabb területe a nyugati síkság 
mellett a Jordántól nyugatra eső hegyvidék tengerhez közelebbi 
területe. Itt csapódik le a tenger felől jövő csapadék legnagyobb 
része. Jeruzsálemben megfigyelték, hogy évenként legfeljebb 
55—60 mm az átlagos csapadék. Jeruzsálem különben is keve
sebb esőt kap, mert a 6 hónapos esős időszak alatt itt csak kb. 
60 nap esős. Általában nem úgy kell elképzelni az esős évszakot, 
hogy az alatt tartós, országos eső lenne. Még a legesősebb hónap
ban is, normális körülmények között, kb. csak 15 nap esik, és ak
kor is javarészt heves felhőszakadások formájában. Ebből követ
kezik, hogy a szakadó eső nem teljes egészében szolgálja a föld 
megtermékenyítését, mert a víz jó része elfolyik a vádikon. Az 
őszi esők kezdete mindig a növények újjáéledését jelenti. Ilyen
kor szemmel láthatólag nő a vetés, és bújnak elő a mező virágai. 
Az esős évszak vége a növényzet kihalását vonja maga után, csu
pán a fák és bokrok zöldellnek tovább.

Az eső mellett még nagyon fontos csapadék a harmat, amely 
az esőtlen évszakban az egyetlen nedvesség. Egészen ritka jelen
ség Palesztinában a hó, amely általában csak Közép-Szíria ma
gas hegyei között hullik. Ezek a hegyek az ország északi határán 
messze láthatók. Különösen is nevezetes az ÓT-ban sokat emle
getett 2759 m magas Hermon (dzsebel et-teldzs — Hóhegy). Ez az 
év legnagyobb részében hóval fedett csúcs a palesztinai lakosok 
számára az örök hó hazája.

A hőmérséklet is nagyon különböző Palesztinában. Átlago
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san a legalacsonyabb januárban és a legmagasabb augusztusban, 
esetleg júliusban. Ez természetesen függ az illető vidék magas
ságától is. Jeruzsálemben januárban 8, július—augusztusban 24 
fok körüli a hőmérséklet. Itt csak nagyon ritkán süllyed 0 fok 
alá a hőmérő. A tengerparti síkságon januárban 13— 14, augusz
tusban 29 fok körüli az átlagos hőmérséklet. Ennél is magasabb 
a Jordán völgyének déli részén, Jerikó környékén az átlagos hő
mérséklet.

A számadatoknál sokkal fontosabb az a tény, hogy a hőmér
séklet alakulásában döntő szerepet játszanak a szelek. Nagyban 
és egészben a nyugati szelek uralkodnak. A szél rendszerint dél
ben vagy kora délután támad fel, és felfrissíti a levegőt. Ezért 
az esték és éjszakák, azokon a területeken, amelyek nyugat felé 
nyitva állnak, nyáron is kellemesek, elviselhetők. De a Jordán 
völgyének déli részén és a Holt-tenger vidékén alig lehet vala
mit tapasztalni a nyugati szeleknek ebből a jótékony hatásából, 
mivel a hegyvidék elzárja ezt a területet.

Ellenkező hatású a sivatag felől jövő keleti szél, amely in
kább télen uralkodik. Ha ez ősszel és tavasszal támad fel, ret
tenetes hőséget támaszt. Azt a tikkasztó levegőt, amelyet ez a 
szél hoz, és amely időnként mozdulatlanul áll az ország fölött, 
esz-számum-nak (mérgezett) nevezik. Ez a hőség valamennyi élő
lényre nyomasztó és kimerítő. Ennek a széljárásnak az idején, 
májusban, ill. szeptemberben vagy októberben a legmagasabb a 
hőmérséklet az érintett vidéken. Jeruzsálemben ilyenkor 40 fokig 
is felmegy a hőmérő, a tengerparti síkságon és a Jordán völgyé
ben még magasabb a hőmérséklet. Mindenekelőtt tavasszal van 
a keleti szélnek az a szembeötlő hatása, hogy az; esős évszak el
múltával a mező virágait egy csapásra elszárítja és eltünteti. 
Erről a szélről beszél az ÓT, amikor azt mondja, hogy megszárad 
a fű és elhull a virág (Ézs 40, Zs 103, 15).

Viharok csak a téli esős évszakban vannak, esővel, jégesővel 
vagy eső nélkül is. A nyári időszakban csak nagyon ritkán for
dulnak elő.

4. Az ókori kelet országai

a) Az egyik legrégebben ismert ország az ókori keleten a 
Nílus országa, Egyiptom. Legrégebbi neve kemt, ami azt jelenti:

14



sötét. A Nílus völgyének talaja a környező sivatag vöröses színű 
homokjától teljesen eltérő fekete föld. Az ÖT-ban micrajim a 
neve, ez megfelel a régi ékiratos leletekben szereplő mucur, ill. 
mucri névnek. Mai neve a görög aigyptoszból származik.

A Nílus Afrikának, egyben a világnak leghosszabb folyója, 
6690 km hosszú, 2 főágból ered, az egyik a Kék-Nílus, amelynek 
eredete az abesszíniái Tána-tó, a másik a Fehér-Nűus, amely jó
val délebbre a Ruwenzori hegységben ered. Ez a hegység ponto
san az egyenlítőnél van és 5119 m magas. A Nílus nem egyen
letesen folyik, hanem helyenként zuhatagok szakítják meg. Hat 
nevezetes zuhatag van, a számozásukat Egyiptomban kezdik Asz- 
szuánnál, a hatodik zuhatag Khartum alatt van, a mai Szudán
ban. Itt találkozik a Fehér- és a Kék-Nílus. A Nílus delta torko
lattal folyik a Földközi-tengerbe, ez. a delta Kairónál kezdődik. 
A folyó szélessége Egyiptom területén 500 és 2200 m között vál
takozik. Valamikor jóval szélesebb volt a medre. Amikor a for
rásvidékek hótömege megolvad, akkor kezd a Nílus áradni, ez 
kb. júliusban van és októberben éri el legmagasabb vízállását. 
Ekkor ellepi a Nílus a völgy egész szántóföld-területét. Az ára
dások és a legalacsonyabb vízállás között 6—7 méter a szintkü
lönbség.

Az egyiptomiak már a régi időkben tervszerűen öntözték 
földjüket a Nílus áradásakor. A papok figyelték a kútba leeresz
tett mércén a vízállás változásait és amikor a víz elérte a szük
séges magasságot, akkor átvágták a gátakat és az iszapos vizet 
rábocsátották a szántóföldre. Ezzel azonban mindig emelték is a 
föld felszínét. Az utóbbi 2000 esztendő alatt az iszaplerakódástól 
2—6 m-rel emelkedett Egyiptom termőföldjének a szintje. Ennek 
az a következménye, hogy lassanként egyes földrészek kimarad
nak az árterületből. A századfordulón Asszuánnál, az első zuha- 
tagnál duzzasztógátat építettek, amely a Nílus szintjét megfelelő 
magasságba emelte és ezzel a régebben kimaradt területeket is 
újra el lehet árasztani. 1968-ban fejeződött be a régi asszuáni mű 
fölött 28 km-re fekvő új duzzasztómű és tárolómedence építése. 
A medence teljesen függetlenné teszi Felső-Egyiptom vízellátá
sát a Nílus ingadozásától s egyben villamos energiával is ellátja az 
országot.

A régi időben az elárasztással megtermékenyített területen 
búzát, árpát termeltek, ősszel kölest, amelyet az arabok durvá
nak neveznek. Ezenkívül sokféle konyhakerti növényt, hagyma
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féléket, káposztát, salátát termeltek. Az ókori Egyiptom egyik 
legjelentősebb növénye a papirusz volt. Ezt feldolgozva más or
szágokba is szállították. A papiruszt csónakok és kisebb hajók 
építésére is használták. A földművelés mellett a lakosság állat- 
tenyésztéssel is foglalkozott. Már a régi időkben ismerték a 
szarvasmarhát, juhot, kecskét, a szelídített antilopot, kutyát és 
macskát. A közlekedés és teherhordás ősi állata a szamár volt. A 
lovat csak a Kr. e.-i 17. sz.-ban, a középső birodalom idején is
merték meg.

Egyiptom az ókori keleten mindig gazdag és nagy országnak 
számított, ínséges időkben a környező ríomád népek is itt keres
tek menedéket és érthető, hogy a pusztában vándorló Izráel 
gyakran vágyódott vissza az egyiptomi húsosfazekak mellé (4 
Móz 14).

*

A Nílus völgye a legrégebbi időkben lakott terület volt. Az 
ásatások mutatják, hogy Kr. e. IV. évezred közepén már kökor- 
szakbeli falu-közösségek voltak itt. Fokozatosan alakult ki két 
viszonylag nagy állam, az ún. Felső és Alsó Birodalom. A Kr. e. 
III. évezredben azután Menesz, az első dinasztia megalapítója, 
egyesítette a két birodalmat. Ö volt az első egyiptomi fáraó. Az 
ókori Egyiptom történetét szokták az uralkodó dinasztiák kor
szakai szerint tagolni, újabban inkább négy fő szakaszra osztják:

1. Óbirodalom. III. évezred.
2. Középbirodalom. 21— 18. sz.
3. Üjbirodalom. 17— 11. sz.
4. Késői birodalom. 10—6. sz.
Az Óbirodalomban alakult ki Egyiptom magas fokú kultú

rája: matematika, csillagászat és orvostudomány. Ebben a kor
szakban hódították meg a rézben, aranyban és elefántcsontban 
gazdag területeket, pl. Sinai félszigetet, Núbiát, akkor alakult ki 
a hivatalnok állam, amelynek élén a' korlátlan hatalmú fáraó 
állt, és vált uralkodóvá az egyiptomi vallás, amely a természeti 
jelenségekben, valamint bizonyos állatokban megjelenő istensé
gek kultuszát űzte. A III. évezred végén belső harcok fenyeget
ték a birodalom egységét, az egyes kerületek vezetői harcoltak 
a hatalomért. A  harc során Théba Városának vezetői kerekedtek
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felül. Véglegesen I. Amenemhat tudta egyesíteni Egyiptomot, 
így jött létre a Középbirodalom.

Ebben a Középbirodalomban a fáraó még nagyobb hata
lomra tett szert, legfőbbképpen azzal, hogy a birodalom egyre 
nagyobb része lett királyi földbirtokká. A fáraó hatalmát támo
gatta a thébai Amon-szentély papsága is. Ebben az időben újabb 
hódító hadjáratok indultak Núbián túl, Etiópia határáig és Szí
riába is. Elénk kereskedelmi kapcsolat alakult ki a mai Szomáli 
táján fekvő Punt országával, a hettitákkal és Mezopotámiával. 
Mivel azonban a fáraó személyéhez volt kötve a hatalom, sok 
függött az uralkodó személyes tulajdonságaitól, katonai képessé
geitől, szervezőkészségétől. Az egyébként legnagyobb XII. dinasz
tia néhány gyenge uralkodója alatt a Középbirodalom hatalma 
és gazdagsága is összeomlott. 1750 körül újabb forradalom tört 
ki. Ekkor a rabszolgák és nehéz adókkal sújtott parasztok lázad
tak fel. Ennek a forradalomnak az idején kb. 1700-ban foglalták 
el Egyiptomot a hikszoszok. Ezek élő-ázsiai nomádok voltak. 
Több mint 100 esztendeig uralkodtak Egyiptomban. A hagyo
mány szerint ez idő tájt kerülhetett József, majd Jákob egész 
családja Egyiptomba. Ez azonban történetileg nem bizonyítható. 
Az feltehető, hogy a hikszoszok között, amint egyes királyok ne
vei bizonyítják (egyiket pl. Jakob-her-nek hívták), lehetett sémi 
eredetű is. Szíria és Palesztina is hikszosz fenntartóság alatt volt. 
A Nílus völgyében ezek az idegen uralkodók honosították meg a 
lótenyésztést és tették általánossá a vas használatát.

A XVI. sz. elején egy felkelés élén I. Ahnesz fáraó kiűzte 
Egyiptom földjéről a hikszoszokat. Ezzel kezdődött az Újbiroda
lom. Ekkor került Szíria és Palesztina egyiptomi fennhatóság alá 
és lett olyan naggyá az egyiptomi birodalom, hogy határai a Ní
lus vízeséseitől az Eufrátesz felső folyásáig terjedtek. Ebben a 
korszakban éltek az izráeli törzsek Egyiptomban rabszolgaként. 
A sok nevezetes uralkodó közül kettőt kell feltétlenül megemlí
tenünk, az egyik IV. Amenhotep, ismertebb nevén Ehnaton 
fáraó. Ö a hatalmon levő papsággal szembeszállva vallási refor
mot hajtott végre, a sokisten-hittel szemben, az egyetlen nap
isten kultuszát honosította meg. Ezt a reformját azonban utódai 
nem tudták fenntartani, s így a tébai papság újra uralomra ju
tott. Erről a korszakról sok írásbeli tudósítás maradt fenn. A 
másik nevezetes uralkodó II. Ramszesz (kb. Kr. e. 1296—1232). 
Uralkodásának első két évtizedét a hettita birodalommal vívott
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háború töltötte ki. A háború békekötéssel ért véget s az itt létre
hozott szerződés az ókori keleti diplomácia legérdekesebb doku
mentuma. Egyik példányát az egyiptomi karnaki templom falúra 
vésve, a másikat a boghaz-kőyi hettita királyi levéltárban ezüst 
táblára róva találták meg. A békekötés után új gazdasági fejlő
dés következett, amely különösképpen Egyiptom és Elő-Ázsia 
kapcsolatait szélesítette ki. Ekkor jutottak Egyiptomba olyan 
technikai vívmányok, mint az eke, a bronz- és vasszerszámok- 
Ettől kezdve használták az építkezéseknél mezopotámiai mintára 
az égetett téglát (v. ö. 2 Móz 1—6 fej.). A hódító háborúk követ
keztében megerősödött az arisztokrácia, a papság egyre nagyobb 
hatalomhoz jutott. Katonailag azonban a hosszantartó háborúk
ban és belső harcokban meggyengült Egyiptom és csak nehezen 
tudtak ellenállni a líbiai és az Égei-tenger melléki népek táma
dásainak.

A X. sz.-ban alakult meg a Késői Birodalom. Kezdetben a 
líbiai származású XXII. dinasztia uralkodott. Ebből a korszak
ból, amely már egybeesik az önálló Izráel és Júda korszakával, 
több adatot közöl az ÓT is. Ekkor folyt a hatalmi harc a mezo
potámiai nagy birodalmak és Egyiptom között, amelynek ütkö
zőpontja rendszerint Palesztinában volt. Ennek a korszaknak ne
vezetes fáraója Nékó (610—594), aki még egyszer megpróbálta el
érni az Újbirodalom határait, azonban 605-ben az Eufrátesz mel
letti Karkemisnél Nebukadneccártól vereséget szenvedett és ezzel 
Egyiptom kénytelen volt véglegesen visszavonulni a Nílus orszá
gába. Politikai befolyása egy ideig még érvényesült és a nyugat 
felé terjeszkedő babyloni hódítók elől sokan menekültek Egyip
tomba. Egyiptom önállósága véglegesen Nagy Sándor alatt szűnt 
meg, aki az országot birodalmába olvasztotta. Nagy Sándor ha
lála után Ptolemajosz görög hadvezér fáraóvá nyilvánította ma
gát és megalapította a Potelmajoszok dinasztiáját. Ez a biroda
lom újra kezdte a harcot a mezopotámiaiakkal, ahol Nagy Sán
dor másik vezére Szeleukosz és utódai a szeleukidák uralkodtak. 
Palesztina ismét a két nagy birodalom ütközőpontjában volt.

____b) A Tigris és az Eufrátesz vidékét görög eredetű névvel
M ezopotámiának nevezik. A két folyó az örmény hegységben 

ered, nem mesSze egymástól és a Perzsa-öbölbe torkollik. Az 
ókorban még külön-külön ömlöttek a tengerbe, de az állandó le
rakódás következtében ma már egy közös torkolatuk van, ame
lyet Sat-el-arab-nák neveznek. Egyes számítások szerint 300 000
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esztendő alatt kb. 100 km-nyit töltöttek fel a Perzsa-öböl mocsa
ras portvidékéből. Ur városa Ábrahám idejében még a tengernél 
volt (1 Móz 22, 17). Ez a vidék is csapadékszegény és a két folyó 
vize öntözte áradáskor. Itt azonban régi időktől fogva csatorna- 
rendszerrel is öntözték a földeket és alacsony vízállás idején is 
jól ki tudják használni a folyók vizét. Felső- és Közép-Mezopo- 
támia, az ókori Asszíria földje 200—600 m magas, észak felől 
lépcsőzetesen lejtő krétakori mészkőtábla. Ebbe a folyók mély 
völgyeket vágtak. Nyara rendkívül forró, kevés a csapadék, tele 
nagyon hideg. Ma is sztyeppék és szavannák területe, amelyen 
főképp nomád állattenyésztés folyik. A folyók mellett és a for
rások oázisainál árpát, búzát, rizst, gyapotot, lent és szőlőt ter
mesztenek. De a gyakori aszályos években alig terem valami. 
Ezért igen ritkán lakott terület. Alsó-Mezopotámia a Tigris és 
Eufrátesz hordalékával feltöltött alföld. Földünk egyik legszára
zabb és legforróbb síksága. Itt gabonát termesztenek, de csak az • 
öntözéses területeken eredményes a termesztés. Mind a mai na
pig csak a régi öntöző csatornák vannak meg.

Ennek a két folyónak a vidékén a következő népek és biro
dalmak voltak:

Az alsó részen a Tigristől keletre volt Elám, a két folyó kö
zött a Káldok birodalma, kissé északabbra a Sumér birodalom 
s még északabbra az Akkádoké. A  Tigris északi folyásánál a mai 
Moszul környékén volt Asszíria. A  Hábur mellékfolyó és az 
Eufrátesz között volt Arám-naharaim (a folyók között lakó ará- 
mok országa). Ez a terület Ábrahám családjának őshazája, ide 
vándorolt annak idején Táré az Eufrátesz déli vidékéről a torko
lat közelébe levő Ur városából.

Nevezetesebb városok még: az Eufrátesz folyó mentén észak
ról kezdve, Arám-naharaimban Hárán, ahonnan Ábrahám elin
dult Kánaán felé. Az Eufrátesz folyó mellett kb. ugyanolyan ma
gasságban, mint Hárán, van Karkemis, ahol 605-ben Nabukad- 
neccar legyőzte Nékó fáraót. Az Akkád birodalom területén, ott 
ahol a Tigris és Eufrátesz legközelebb folyik egymáshoz, volt az 
Eufrátesz partján Bábel, Babilónia fővárosa. Az Eufrátesz régi 
torkolatának közvetlen közelében feküdt Ur, Káldea nevezetes 
városa, Tárénak, Ábrahám atyjának régi lakóhelye. A Tigris fö
lyó mentén fekvő városok közül a legnevezetesebb Ninive, amely 

a mai Moszullal a folyó túlsó partján van. A két folyó közének 
déli részén az Akkád, Sumér és Káld területet ősi időkben
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Sineár földjének hívták. 1 Móz 11 szerint itt kezdték építeni 
Bábel tornyát. Az Asszír birodalom valamikor egészen a Kauká
zusig terjedt, északi határa valószínűleg a Kyrosz folyó volt. 
Alighanem ezt a területet hívták Kír-nek, valószínűleg ide tele
pítette Tiglát Pilézer 733-ban a damaszkuszi arámokat (2 Kir 
16,9). Az örmény hegység vidékét valamikor Urartu-nak nevez
ték, lehet, hogy ennek az egyik legmagasabb hegye régen is az 
Ararát nevet viselte (5156). 1 Móz 8 szerint ezen a hegyen akadt 
meg Noé bárkája.

*

Egyes tudósok feltevése szerint Mezopotámia környékén kell 
keresnünk az emberi kultúra bölcsőjét. Az kétségtelen, hogy 
Mezopotámiában és a környező területeken a régészek a Kr. e. 
V. évezred elejéről való kőkorszaki falu-közösségeket találtak.

. Ezen a területen több évszázaddal az írás kialakulása előtt is 
valószínűleg rendezett és állandóan letelepült emberi közössé
gek éltek.

Az első államok, amelyeknek itt nyomát találjuk a Kr. e.-i 
III. évezredből, a sumér városállamok. Ezek a városok templom
városok voltak, középpontjukban a templom állott és a város 
vezetői a templom főpap-királyai voltak. Természetesen idők fo
lyamán bizonyos versengés alakult ki a tekintélyesebb városálla
mok között. A legnagyobb szentély Nippur volt, ez a mai Bag
dadtól 150 km-re délkeletre feküdt. Szakrális szempontból köz
ponti városállam volt Enlil. Ennek a környéknek tudomásunk 
szerint legősibb városa Uruk, amelynek 5000 évvel ezelőtti kul
túráját ismerjük. Ennek a városnak ásatása során előkerült 
agyagedényeken és agyagtáblákon találhatók azok a legősibb, 
még erősen képszerű írásjegyek, amelyekből kialakult a bonyo
lult rendszerű ékírás. Ezt az első időkben még csak a papság is
merte. 2700 körül az akkád nyelvet beszélő sémi ág ragadta ma
gához az uralmat. Szargon volt az, aki az Eufrátesz mellett meg
alapította Akkádot, ő és utódai Sumir és Akkád királyainak ne
vezték magukat. Mintegy 7 évszázadon keresztül uralkodtak 
egész Dél-Mezopotámia fölött. Ez volt Elő-Ázsia legrégibb, egy
ségesen szervezett nagykiterjedésű állama.

2000 körül a hatalom az ős-aramei törzsek kezébe került, 
ezek az Eufrátesz partján rendkívül kedvező földrajzi környezet
ben fekvő Babilont választották központjuknak, így jött létre az
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Óbabiloni Birodalom.  Megalapítója tulajdonképpen Mezopotá- 
~mia egyik "leghíresebb uralkodója Hammurabi. Ö volt az, aki 
rendkívüli szervező tehetséggel végül egységessé és naggyá tette 
a birodalmat. Ránk maradt törvénygyűjteménye a nevezetes 
Hammurabi kódex. A múlt századi irodalom- és történelemkriti
kusok megállapították, hogy sok rokonság van a Tóra törvényei 
és e között a kódex között. Az Óbabiloni Birodalom rendkívül 
fejlett civilizációval és kultúrával rendelkezett. Azonban ez a 
birodalom sem volt hosszú életű. Hammurabi utódai ugyan ter
jesztették még a birodalmat, de ennek ereje egyre gyengült. 
1530-ban a hettiták támadták meg és rabolták ki Babilont, és 
Mezopotámia ezután mintegy hat évszázadra a hettita törzsek 
egyik ágának, a kasszitáknak uralma alá került. Velük együtt 
még egy hegyi nép, a kevésbé ismert hurriták is behatoltak erre 
a területre s ők alapították meg az 1600-as években Észak-Mezo- 
potámiában Mitanni államot, amely csak 2—300 évig volt önálló.

Ezeket váltotta föl Mezopotámiában az Asszír állam. Az asz- 
szírok már a Kr. e. 14. században erősen kiépült katonai szerve
zettel rendelkeztek és fokozatosan ragadták magukhoz a hatal
mat. A 9. század elején már ők voltak egész Mezopotámia urai. 
Sőt, megindították hódító hadjárataikat, hogy megszerezzék a 
Földközi-tenger mellékén húzódó fontos kereskedelmi utakat is. 
Az asszír nép hadi nép volt, évről évre rendszeresen folytattak 
hódító hadjáratokat. Rendkívül kegyetlen volt a harcmodoruk. 
A legyőzött királyokat karóba húzták, vagy ketrecbe zárták, a 
hadifoglyokat tömegesen kiirtották, vagy megvakították. Jól fej
lett katonai szervezetük és haditechnikájuk biztosította szá
mukra a győzelmet. Már a 9. század közepén elfoglalták a Föld
közi-tenger keleti partjának északi városait, az arámi államokat. 
Északon a Kaukázusig nyomultak előre, keleten pedig az iráni 
törzseket igázták le. Ettől a korszaktól kezdve az ÓT történeti és 
prófétai könyvei nagyon sokat és részletesen írnak az asszír hó
dítókról.

Az asszír birodalom élén a király állt, de nem korlátlan ha
talommal, mert volt egy kormányzótanács, amelynek igazi ve
zetője a nagyvezér (tartán 2 Kir 18,17 Ézs 20,1) volt. A biroda
lom fővárosa Ninive volt. Ezt jól kiépített útrendszer kötötte 
össze a meghódított területekkel. A legyőzött népek jó részét kí
méletlenül deportálták a birodalom más területére. Az Asszír 
Birodalom legnagyobb kiterjedését Asszúrbanipál (Assúrbanapli)
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idején, a 7. század közepén érte el. Ez az uralkodó megkísérelte, 
hogy az asszír népet kulturálisan is felemelje. A fővárosban ha
talmas könyvtárat rendezett be és ide összehordatta az ékiratos 
irodalom minden alkotását, szótáraktól és orvosi iratoktól kezdve 
az eposzokig és vallásos himnuszokig. Amit ma az asszír—babi
loni irodalomból ismerünk, azt jórészt e könyvtár több tízezer 
agyagtáblácskájának köszönhetjük.

Asszúrbanipál halála után több irányból egyszerre megin
dult a támadás Asszíria ellen. Egyiptom lerázta az asszír ural
mat, Babilónia fellázadt, kelet felől az asszír katonai iskolán ne
velkedett méd és perzsa seregek támadták meg a birodalmat. 
612-ben a médek elfoglalták Ninivét, 606-ban pedig az utolsó 
asszír sereg is megsemmisült. A birodalommal együtt az asszír 
nép is elveszett.

__ A 7. század végén a _ Tigristől nyugatra fekvő területek az 
Ú jbabiloni Birodalomban egyesültek. Ennek legnagyobb ural

kodója az ÜT-bói jói ismert Nabukadneccár (605—562) volt, aki 
az egész szíriai—palesztinai területet elfoglalta és lakóinak java
részét Mezopotámiába deportálta (2 Kir 25). Az Üjbabiloni Bi
rodalom nem sokáig maradt fenn. Az asszír nagyhatalom igazi 
örökösei a médek és perzsák lettek, akik Asszíria bukása után a 
Tigristől keletre fekvő óriási területeket foglalták el.

A médekről és perzsákról csak a Kr. e. 9. századból vannak 
történeti dokumentumaink, jóllehet ezek a törzsek már hosszú 
történelmi múlttal rendelkeztek akkor. Egyes feltevések szerint 
a Krisztus előtti második évezred táján nyomultak be a mai Irán 
területére. Azután hosszú ideig az asszír hadsereg katonái vol
tak. Hérodotosz Diokész-nék nevezi az első méd királyt. Ez a 
név „ Daiauku”  formában az asszír ékiratos forrásokban is meg
található. A médekkel együtt a perzsák is fokozatosan hatalomra 
jutottak a médekkel való házassági kapcsolatok révén. Valószí
nűleg anyai ágon az utolsó méd király unokája volt az a Kürosz 
(Cyrus), aki Kr. e. 558 körül a médeket megfosztotta vezető sze
repüktől és megalapította a világtörténelmi viszonylatban is pá
ratlan hatalmú és területű Perzsa Birodalmat. Óriási hódításai
ban nagy része volt gyors lovasságának, amelynek a nehézkesen 
mozgó paraszt-hadseregek nem tudtak ellenállni. Kürosz igázta 
le az Üjbabiloni Birodalmat is 538-ban.

Kürosz fia, Kambüzész (530—521) elfoglalta Egyiptomot. 
Ennek utóda, I. Dareiosz (521—485) az Indus völgyéig nyomult
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előre. Ugyancsak ő foglalta el Örményországot és Európában 
Thrákiát és Makedoniát. Dareiosz óriási birodalmát helytartósá
gokra osztotta, ezek mindegyikének élén egy-egy általa kineve
zett satrapa állt. A hagyomány szerint ilyen satrapa volt Dániel 
is (Dán 6).

Bár megvolt a Perzsa Birodalom hivatalos vallása, vallási 
tekintetben nagyon türelmes volt, minden helyi kultuszt elis
mert. Később azonban a királyi hatalom, akárcsak Egyiptomban, 
despotizmussá alakult és az uralkodót isteni tiszteletben kellett 
részesíteni.

A Perzsa Birodalom rendkívül gazdag volt, úthálózata jól 
kiépített, két központja volt: az egyik Perszepolisz, a királyi 
székhely, a másik Susa, az írnokok központja. Mivel javarészt 
arámi írnokok végérték a közigazgatás munkáját, az adminiszt
ráció hivatalos nyelve a perzsa mellett az arámi volt. Ezt az 
óriási birodalmat a makedón Nagy Sándor rövid időre a maga 
hatalma alá kerítette, halála után azonban vezérei osztoztak a 
hatalomban, és a birodalom fokozatosan széthullott.

c) Az ÓT-i történetek során jelentős szerepet játszottak 
azok a népek is, amelyek Kis-Ázsia területéről nyomultak előre 
Szíria—Palesztina felé. Ez a terület egy steppékkel és sivatagok
kal tele fennsík, amelyet magas peremhegységek választanak el 
északon a Fekete-tengertől, délen a Földközi-tengertől. Ennek a 
területnek a közepén folyik a Küzül Irmák, amely a régi írások
ban a görög Hálysz néven szerepel. A Földközi-tenger partján 
levő peremhegység neve Pontusz (kb. 3700 m), a déli peremhegy
ség a Taurusz (3575 m). Kis-Ázsia közepén egy ezeknél is maga
sabb hegység emelkedik, amelynek a neve Erciyás, régi neve 
Argaiosz, 3900 m-nél is magasabb. Az északi partvidék bőven 
kap csapadékot, lombos erdők és fenyvesek borítják. A nyugati 
partvidéken örökzöld növények vannak, szőlő, olajfa, narancs, 
citrom, füge, a déli partvidéken a gyapot is megterem. A belső 
felföld 800—1000 m magas félsivatag. Itt sok a terméketlen és 
sós puszta.

Erről a vidékről s a távolabbi hegyekből származnak az ún. 
ókori hegyi népek. Ezek közül elsősorban a hettitákat kell meg
említenünk. Jóllehet a hettiták több évszázadon át jelentős sze
repet töltöttek be az ókori keleten, alig néhány évtizede tudunk 
róluk. Kizárólag a régészet ásatásainak, elsősorban a Boghaz-kői- 
nek (régi neve: Hattusas) eredményeiből ismerjük. A hettiták a
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Közel-Keleten jelentős szerepet játszó legrégibb indoeurópai 
nyelvű nép. Már a Kr. e. XVIII. sz.-ban Kis-Ázsia keleti vidékén 
éltek. Ügy tűnik az adatokból, hogy uralkodóik nem adtak val
lásos színezetet uralmuknak, s talán ezért nem maradt annyi tör
téneti adat róluk, mint a többi közel-keleti államról.

A hettitákkal egyidőben jelentek meg a hurriták (az ÓT- 
ban hóriak). Az ő államuk volt az észak-mezopotámiai Mitanni, 
a Kr. e. II. évezredben, erről már az előbbiekben volt szó.

Ugyancsak említettük már a kasszitákat, akik valószínűleg 
inkább békésen szivárogtak be Mezopotámiába. Ezeknek a hegyi 
népeknek a benyomulása közvetve lehetőséget nyitott a későb
biekben arra, hogy az asszírok terjeszkedjenek.

Ugyancsak a hegyi népek közé kell sorolnunk az Egyiptom
mal kapcsolatban már említett hikszoszokat is.

Amikor a Kr. e.-i XIII. sz.-ban viszonylag nyugalmi állapot 
következet be a hegyi népek behatolása után, hamarosan egy 
újabb, jóval nagyobb arányú és hatású népvándorlás követke
zett, az ún. tengeri népek rohama. Egyiptomi és ékiratos forrá
sokból ismerjük ezeknek nevét. Némelyikük Dél-Európa egyes 
területeinek nevét hordozta, pl. Sardu—Szardínia; Sikelia—Szicí
lia; Türenoi—Tirrén-tenger. Még ma sem ismerjük ezek vándor
lásának az okát. Csak annyit tudunk, hogy vándorlásuk nyomán 
a Közel-Keleten jelentős változások mentek végbe. Ennek során 
semmisült meg a hettita birodalom. Ekkor alakult meg Lydia, 
félig legendás hírű királya Gügész (ÓT: Góg) volt. Egyiptom 
ugyan megmaradt, de végleg elveszítette szíriai—palesztinai te
rületeit. Ekkor kerültek a Földközi-tenger partvidékére Paleszti
nában az indoeurópai eredetű filiszteusok. A filiszteusok hatal
mas katonai erőt képviseltek, kiváló fegyverzetük volt, és amint 
a leírásokból kiderül, maguk is hatalmas termetűek voltak.

Jelentős szerepet játszottak a Közel-Kelet történetében a 
föníciaiak. Különösképpen is kultúrájukkal. Ezeknek ősei a Kr. 
e.-i III. évezred folyamán Észak-Arábia felől benyomult sémiek. 
A legősibbnek tekintett föníciai város Byblosz. Ez volt Egyip
tomnak kereskedelmi központja Szíriában és fő feladata az 
Egyiptom és Elő-Ázsia közti kereskedelem lebonyolítása volt. A 
Földközi-tenger partja kiváló kikötőivel kedvezett a hajózás és 
kereskedés kifejlődésének, a Libanon hegység cédrusai pedig az 
ókor legkeresettebb hajóépítő fáját szolgáltatták. Az Ugaritban 
folytatott ásatásokból kiderült, hogy a Kr. e.-i 1400—1000 között
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Egyiptomon kívül Cyprussal, Krétával és Kis-Ázsiával folytattak: 
kereskedelmet. Az ÓT-ból kiderül, hogy már Dávid és Salamon 
kereskedelmi kapcsolatot tartott fenn ezekkel a föníciaiakkal, a 
jeruzsálemi templomhoz és királyi palotához az építési anyagot, 
elsősorban cédrusfát, Salamon innen szerezte be. Az egyiptomi 
főhatóság megszűnte után a , föníciai városok önálló városálla
mokká fejlődtek, és nagyjából a görög városfejlődés vonalán ha
ladtak. A föníciaiaknak köszönhetjük a mindössze 22—30 jelből 
álló mássalhangzós írásrendszert, amelyet valószínűleg a Kr. e. 
XIII. sz.-ban a bybloszi írnok iskolákban dolgoztak ki. Ennek 
legrégibb ránk maradt emléke Ahírám bybloszi királynak ebből 
a századból származó sírfelirata. A  föníciai írásból fejlődött ki a 
görög, majd később valamennyi betűírás.

5. Az ókori kelet természetrajza

Az a terület, ahol a bibliai történetek lejátszódtak, a Föld
közi-tenger világához és ezzel a szubtrópusi zónához tartozik, 
így állat- és növényvilága általában mediterrán jellegű. De a 
Jordán völgyének déli része már trópusi, az arábiai területek pe
dig a sivataghoz számítanak, és növény és állatviláguk az előb
biektől eltérő. Különbséget kell tennünk azok között a növények 
és állatok között, amelyek az ÓT emberének közvetlen környe
zetéhez tartoztak és azok között, amelyekről csak közvetlen vagy 
közvetett tudomása volt. Azért fontos ismerni az ókori kelet ter
mészetrajzát, mert nemcsak a mindennapi életük kapcsolódott a 
környező természethez, hanem beszédjüket, tanításukat és szinte 
az ókori kelet egész irodalmát meghatározta. A könnyebb át
tekinthetőség kedvéért csoportosítjuk a növényeket, állatokat és 
az ásványokat.
a) Növények

A tölgyfa, cserfa és terpentinfa sokféle néven szerepel az 
őT-ban (’állón, ’élón, ’élá, ’állá, ’ajil). Palesztinában az erdők 
legnagyobb része tölgy-, ül. cserfa-erdő. Az ország déli részében 
kicsi, hegyes, tüskével ellátott, bőrkemény levelű örökzöld töl
gyek, míg az északibb részeken nagy levelű, lombhullató tölgyek 
találhatók. Az örökzöld tölgyek makkja ehető. Nemcsak erdők, 
hanem kisebb ligetek is voltak tölgyfákból. Ilyen lehetett
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„Mamré tölgyese” (1 Móz 18,1). Olykor egy-egy hatalmas fa egy
magában is állhatott, mint pl. a nevezetes síkemi tölgyfa vagy 
cserfa (Józs 24,26). Ezeknek a fáknak egyik fajtáján él az a bi
zonyos pajzstetű, amelynek nedvéből a karmazsin festéket ké
szítik.

A cédrus (erez) eredeti hazája Kis-Ázsia. A Szíriához tar
tozó Libanon-hegységben található. Ezért az ÓT sokszor „erez 
hallöbánón” néven emlegeti. Salamon palotáját, amelynek építő
anyaga javarészt cédrus volt, „Libánon-erdő házá”-nak nevezték. 
A cédrus a mi vörösfenyőnk rokona. Ágai igen szélesre terjed
nek szét, sűrű, örökzöld tűi vannak. Kitűnő épületfa, a föní
ciaiak a hajóépítéshez is ezt használták.

Közel-Kelet egyik legjellegzetesebb fája a ciprus (börós). 
Égbe nyúló örökzöld fa. Illatos virágából illatszert készítettek. 
(Az arabok hennának nevezik. Én 1,14.) Az ÓT a ciprust több
nyire a cédrussal együtt említi. Még jobb épületfa, mint a céd
rus. Hajók építésére is használták (Ez 27,5).

A góferfa, amelyből Noé a bárkáját építette, számunkra is
meretlen cédrus vagy fenyő-féle, neve általában gyantás fát 
jelent.

A cédrus és ciprus mellett Palesztina legszebb fája a nyárfa 
(libne). Hós 4,13 a tölgyfa és cserfa mellett említi. A nevéből 
arra következtethetünk, hogy az ún. fehér vagy ezüst nyárfáról 
van szó (Iában =  fehér).

Egyiptomi eredetű az akácfa (sittá, Cacé sittím). Tövises ágai, 
fekete hüvelyes termése van. Néha csak bokor lesz belőle. Az 
ókorban valószínűleg egyedül ez a fa fordult elő a Sinai-félszi- 
geten. Rokona a mi akácfánknak. Ebből a fából készültek a szent 
sátor oszlopai és deszkái, a szövetség ládája és a hordozható ol
tárok.

A steppén és a sivatagon fa vagy bokor formájában fordult 
elő a finoman tagolt levelű tamariszkus (esel). Ilyen fákat ülte
tett Ábrahám Beérsebában (1 Móz 21,33). Ügy látszik Saul ki
rálynak is kedves fája volt: a Gilboa-hegyi csata után őt és fiait 
tamariszkus fa alatt temették el (1 Sám 22,6, 31,13). Ennek a 
tamariszkusnak a Sinai-félszigeten is előforduló bokorfajtája az 
ott lakó arabok csemegéjét szolgáltatja. A bőséges tavaszi esőzés 
idején a „mannatetű” szúrására sűrű, ragadós, mézszerű massza 
csordul ki ágain és a földre csepeg. Az arabok összegyűjtik és 
nagy élvezettel fogyasztják ezeket a gömbölyű, puha, sárga vagy
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fehér színű cseppeket, amelyek nagyon hasonlítanak a 2 Móz 
16-ban és 4 Móz 11-ben leírt mannára.

Különösen kedvelt, jó illatú bokor volt a mirtusz (hadasz). 
Örökzöld levelei és illatos virágai vannak. Amikor a próféták a 
Messiás jövendő országáról, az üdvösségről szólnak, emlegetik, 
hogy a természet megújulásában a tövis és gaz helyén mirtusz 
fog növekedni (Ézs 55,13).

A gyümölcsfák közül a legelterjedtebb az olajfa (zajit). Kö
ves talajon is felnő (5 Móz 32,13) és nagyon kevés munkával bő
séges termést hoz. Repedezett, görbe törzsével, keskeny, szürkés
zöld leveleivel a fűzfára emlékeztet. Virágai nem sárgák, mint 
nálunk, hanem fehérek és kicsinyek. Gyümölcsei késő ősszel ér
nek. Azon a környéken ma is ez az egyik legfontosabb gyümölcs. 
Az olajbogyót kisajtolják és így nyerik az ún. faolajat (nálunk 
ráblaolajnak nevezik). Az olaj elsősorban táplálék, ez a tulajdon
képpeni zsiradék keleten. Ezt használták a mécsesekben is, s az 
ÓT törvényeiben ez szolgált a szent olajnak, felkenő olajnak 
alapanyagául. A régi olajfa megmaradt csonkjából újra meg újra 
friss hajtások bújnak elő. Ezeknek beoltásával, honosításával 
nyernek új, fiatal fákat. 1 Kir 6 szerint a jeruzsálemi templom
ban, a szentek szentjében álló két kérubszobrot olajfából farag
ták és a templom ajtófélfái is olajfából készültek.

Az olajfa mellett a fügefa (töéná) a legelterjedtebb Paleszti
nában. Meglehetősen magas, kiterjedt nagy koronája van és szép 
zöld levelei. A törzsnek szürke kérge annyira nedvdús, hogy még 
a sáskák is lerágják. Általában januárban rügyezik, februárban, 
márciusban már virágzik, májusra megérik a gyümölcs, amelyet 
nyári fügének neveznek. Érdekes, hogy mielőtt még a levelek 
láthatókká válnának, decemberben jelentkezik a korai füge, 
amely akkor, amikor a fa kilombosodik, megtalálható a levelek 
között. Ennek a korai fügének egy része lehullik, másik részét 
le szokták szedni és félnyers állapotban is fogyasztják. A nyári 
xügét augusztusban szedik, de egészen decemberig lehet érett 
fügét találni a fákon. Ámósz próféta azt állította, hogy ő vad- 
:üge, azaz szikomor gondozással foglalkozik (Ám 7,14). Érés előtt 
a fán levő gyümölcsöket meg szokták hasogatni, hogy édeseb
bek legyenek. Egyébként csak a szegények eledeléül szolgált.

A gránátalmát (rimmón) ma is bőséggel termelik Palesztiná
ban, és vadon is előfordul. A gránáalmafa fényes, üde, zöld 
levelei között piros virágok virítanak. A gyümölcs is ilyen szín
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pompás. Amikor megérik, kinyílik, világospiros belseje kellemes, 
savanykás ízű, húsos gyümölcs, sötétvörös, ugyancsak leveses- 
magokkal. Bort is készítenek belőle.

Valamikor jellemző volt Palesztinára a pálma (támár). Jeri
kót a pálmák városának nevezték s voltak ilyen helységnevek: 
hacacon-támár, baál-támár stb. Igen elterjedt női név a Támár.

Eredetileg Szíriából származik a mandulafa (sáqéd, lúz). Ez: 
a fa virágzik Palesztinában is a legkorábban: januárban, feb
ruárban. Innen ered a sáqéd név, amely vigyázót, ébrenlevőt je
lent. Virágai kezdetben rózsaszínűek, később fehérek és előbb je
lentkeznek, mint a levelek. A virág mintául szolgált a hétágú 
gyertyatartóhoz. A néphit a mandulavesszőnek titokzatos erőket 
is tulajdonított. (1 Móz 30,37 és 4 Móz 17,23.)

A gyümölcsök között egyik legjelentősebb a szőlő (gefen). 
Az izráeliek Palesztina őslakóitól tanulták el a szőlőművelést. 
Palesztina éghajlata kitűnően megfelel a szőlő igényeinek. Az. 
egyik ma is leggazdagabb szőlőtermő vidék Hebron. Itt volt az a 
bizonyos Eskól-völgy, ahonnan a kiküldött felderítők nagy szőlő
fürtöt hoztak (4 Móz 13,23). Egyes utazók beszámoltak arról, 
hogy maguk is láttak ezen a vidéken 5—6 kg-os szőlőfürtöt, 
amelynek szőlőszemei majdnem szilva nagyságúak voltak. Hogy 
milyen elterjedt volt a szőlőművelés, az mutatja, hogy az ÖT- 
ban többféle kifejezés is van a szőlőre, a növény különböző ré
szeire. megtaláljuk sokféle bornak az elnevezését. Ügy tűnik, 
hogy minden izráeli családnak volt szőlőbirtoka, amely a családi 
örökséghez tartozott, és a próféták gyakran vették hasonlataikat 
a szőlőművelés és a bortermelés területéről.

Néhány ritkábban előforduló bokrot is meg kell említenünk.
A rekettye (rőtem) Júda pusztájában és Arábia steppéjén 

előforduló szép bokor. Gyökereiből faszenet égetnek (Zs 120,4), 
amely erősen és sokáig izzik. A gyökér állítólag a szegényebb 
embereknek eledelül is szolgált (Jób 30,4).

A majoránna rokon növénye az illatos hajtású izsóp (ézób). 
A Tórában az áldozatoknál szolgált a vérrel való meghintésnél. 
Az izsópnak egy ágát vagy esetleg csomóját mártották a vérbe 
és így hintették meg vérrel a láda fedelét vagy az oltárt.

Az ókori keleten ismert volt a mandragóra (dudá’j, dudá’ím). 
Fehér és vöröses színű, erősen illatozó virágú növény, a gyümöl
cse kb. szilva nagyságú, illatos, sárga almácska. Belladonna fajú,.
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altató hatású növény. A keletiek ma is termékenyítő erőt tulaj- 
d rutának neki. (1 Móz 30, Én 7,13).

Palesztinában minden tavasszal nagy tömegben nyílnak a 
.-ágok. Az ÓT-ban többnyire csak általános megnevezésüket 

találjuk (niccá, szömárad, perah, cíc, cícá). Két elnevezés (sósán, 
abbaccelet) valószínűleg liliomfélét jelent (Ézs 35,1, Én 2,1).

A rendkívül nagy tömegben található tövis- és bogáncs- 
i'élékre az ÓT-ban több mint 15 különböző név van. Isten bün
tetése az, hogy a föld tövist és bogáncsot (qóc vödardar) terem 
1 Móz 3). A tűző napon ezek a tüskebozótok könnyen lángra 

.Dbbannak, de nagyon hamar el is alszik a tűz, mert a bozót 
pyorsan leég. Ebben az értelemben használják a próféták Isten 
fenyegető ítéletének képéül az elégő tüskebozótot (Ézs 7,23). Ép
pen ezért különleges élmény volt Mózes számára, amikor a Hóreb 
hegyénél látott egy olyan lángoló tüskebokrct (szőné), amely 
nem égett le. Egyes tudósok manapság úgy vélik, hogy ez a je
lenség azonos azzal a Sinai-félszigeten ma is felfedezhető jelen
séggel, amely egy illő olajat tartalmazó bokornál fordul elő rend
kívüli meleg időben: a párolgó olaj felgyullad a bokor fölött, de 
a bokor nem gyullad meg. — A különböző gyomok, tüskék, bo
zótok, amelyeket az ÓT embere mindig Isten büntetésének lá
tott, különösen a prófétáknál, Izráel nyomorúságos állapotának, 
szenvedésének a képét is jelentik. Amikor Isten megváltja népét 
és eljön a Messiás országa, minden gyom, tüske, tövis eltűnik, 
és még a természet is Isten megváltó cselekedetéről tanúskodik 
szépségével (Ézs 35).

A kultúrnövények, elsősorban a gabonafélék közül a leg
többre becsült a búza (hittá) volt. Ez azonban csak a gazdagabb 
emberek földjén termett. Sokkal gyakrabban fordul elő a mai 
napig is az árpa (szöórá). Valószínűleg az árpakenyér volt az 
izráeliek megszokott eledele. Az árpát mindenhol termelték az 
országban. Egy harmadik gabonaféle a tönköly (kusszemet). 
Ezékiel említi, hogy ínséges időkben a kenyérbe tönkölyt is 
tesznek (4,9). Ugyanitt van szó arról is, hogy a köles, amely még 
ma is takarmányként szolgál Palesztinában, a szegények kenyere.

A zöldségfélék közül ugyancsak Ez 4,9 említi meg a babot 
(pól) és lencsét (adásá). A szegényebb arabok még ma is bab
lisztet kevernek kenyérlisztjükbe. Az ÓT-ban nevezetes az a sár
gásvöröses színű lencse, amelyért Ézsau Jákobnak odaadta első- 
■szülöttségi jogát (1 Móz 25,34).
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A pusztai vándorlás idején annyira visszakívánt egyiptomi 
uborkák (kissúá) és dinnyék (abattíhím), ma már Palesztinában 
is megtalálhatók. Ézs 1,8-ból következtethetünk arra, hogy Ezé
kiás idejében már kiterjedt uborkaföldek (mikse) voltak Jódé
ban. Az ugyancsak valószínűleg Egyiptomból származó hagymá
nak több faját említi az ÖT (sum, hácír, bázál)

Régi keletű Palesztinában a len (péset). Lehet, hogy ez is 
egyiptomi eredetű. De már Izráel honfoglalása előtt is volt Pa
lesztinában lentermelés. Ráháb a háztetőn szárításra felhalmozott 
lenkötegek közé rejtette el az izráeli felderítőket (Józs 2,6). A  
királyokékorabeli gézeri parasztnaptár a lennyűvós idejét egy 
hónapban állapítja meg. Ez azt mutatja, hogy akkoriban elter
jedtebb volt a lentermelés, mint ma. Lenből készítették a ruhák, 
különböző kendők anyagát, a köteleket, még a mécsesek kanó
cát is.

Fűszeren a régi világban bizonyos illatos növényi anyago
kat, egyes növények gyantáit, leveleit, gyökereit és szárait értet
ték. Ezek közé tartoztak a mai fűszernövények is.

A köményt (kammón) és a koriandert (gad), amely vadon is 
megterem, a kenyér fűszerezésére használták.

Jón 4,6kk egy gyorsan növő, nagy levelű növényt említ 
(qíqájón), amely valószínűleg ricinus. Ez a növény egy nyáron 
akár 12 m magasra is megnő, de lombhulláskor gyorsan elpusz
tul. Egyes vidékeken termelik is, mert a magvából sajtolt olajat 
világításra használják.

Amit az ÓT balzsamaak nevez, az az ún. masztix (cori), 
amely a terpentinfa gyökere. Ennek gyantáját úgy nyerik, hogy 
megmetszik a kérgét s mikor a leve kicsordul, a levegőn borsó 
nagyságú fehér magvacska alakban megkeményedik. Ha ezt a 
gyantát megmelegítik, kellemes illatot áraszt. Nemcsak a füs
tölő áldozathoz használják, hanem gyógyszerként is.

A mirrhát (lót), amelynek hazája Dél-Arábia és a Szomáli- 
föld, illatszeren kívül a szent felkenő olaj elkészítéséhez is hasz
nálták (2 Móz 30,23).

A fahéj (qinnámón) a babérral rokon iának illatos, ízes 
kérge. A szent olajnak ez is egyik alkotórésze volt, illatszerül 
is használták (Péld 7,17). A fahéjjal rokon a kasszia vagy kácia 
(qöcijá), melyet illatszernek használtak.

A balzsamos nád (qáne) Arábiában és Indiában található 
sás-féle mocsári növény, amelynek gyökere erős ízű fűszert ad.
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Kereskedelmi cikk volt, füstöléshez és kénetekhez használták 
(Ez 27,19).

Nemcsak a Nílus mentén, hanem Palesztinában is megtalál
ható a folyók mentén a nádas, a sásnak mindenféle fajtájával 
'ebe, góme, agámon). Az utóbbi két kifejezést a káka megneve
zésére is használja az ÓT. A 4—5 m magasra is megnövő papi- 
rusz-sás hazája Egyiptom, de a Jordán felső folyásának part
vidékén is megtalálható. Ennek egymásra ragasztott vékony 
csíkjaiból nyerték a papiruszt. A prófétáknál a „nád” az állha- 
tatlanság és megbízhatatlanság kifejezője, mert a szélben úgy 
hajladozik, ahogyan a szél fúj.

b) Állatok
Régebben Palesztina minden részében előfordult az oroszlán. 

11-féle megnevezése van az ÓT-ban (’arjé, ’ari, gór, gúr, köfír, 
Iába’, löba’á, lábí’, löbíjá’, lajís, sahal). Nyájakat pusztított, em
bereket is megtámadott. Amikor Észak-Izráel lakosságát az asz- 
szírok deportálták, az országban nagyon elszaporodtak az 
oroszlánok és az újonnan behozott telepesek közül sokakat meg
öltek (2 Kir 17). Alkonyatkor jött elő zsákmányért, szörnyű or
dítása nagy félelmet keltett. Az ÓT iratai legtöbbször félelmetes- 
ségét, vadságát és erejét emlegetik, és ezzel írják le a próféták 
az ellenség erejét.

A párduc (námér) elterjedtségét mutatja ez a két helység
név: béth nimrá és nimrím. A próféták hasonlataikban emlege
tik (Hós 13,7, Hab 1,8, Jer 13,23).

Ma már csak a Libanonon és a Hermonon található a medve 
(dób). Rokona a mi bamamedvénknek, csak világosabb színű. 
Dávid, amikor pásztorfiú volt, küzdött a medvével (1 Sám 17,35), 
íz Elizeust csúfoló gyermekeket is a bételi erdőből kijövő med
vék ölték meg (2 Kir, 24).

Kisebb ragadozók közül az ÓT a farkast (zöéb) emlegeti leg
többet, amely ma is veszedelmes ellensége a nyájnak. Az ÓT 
sokszor hasonlítja a kegyetlen zsarnokokat farkashoz. Kitüntető 
névnek is használták a farkas képét. A midjániak egyik fejedel
mét pl. Zöébnek nevezték (Bír 7,25), Jákob áldásában pedig Ben- 
ámint nevezi ragadozó farkasnak (1 Móz 49,27).

A róka és a sakál (súál, tan) a mai napig is előfordul Pa- 
.vsztinában. Egyes magyarázók szerint a Bír 14,4-ben Sámson ál- 
tal összefogott 300 állat csak sakál lehetett.
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A kutyák (keleb) gazdátlanul kóborgó csapata a mai napig 
is jellemző a keleti városokra. Ök takarítják el az utcákról a 
döghúst és minden hulladékot. Jezábelnek, Áháb király felesé
gének holttestét is ilyen kutyák szaggatták szét és falták fel 
Jezréelben (2 Kir 9,35).

A krokodil a legutóbbi időkig is előfordult Palesztinában, a 
Földközi-tengerbe ömlő nahr zerká mocsaras folyóban. Az az 
állat, amelyet livjátán, ill. tannín névben említ az ÓT (Jób 40,25 
stb.), inkább valami ősi szörnyeteg, sárkánykigyó vagy hasonló 
lehetett, vagy a mai krokodilnak valamelyik őse. Ez 29,3-ban 
említett tannín a nílusi krokodil neve, mert a próféta a fáraót 
hasonlítja hozzá.

A zerge (jáel) igen gyakori Palesztina hegyvidékein. Erre 
mutat az is, hogy Engedi mellett az egyik sziklát zerge-sziklának 
nevezik. Az aggó és a cábá inkább őzet jelent, ezek a Kármelen 
és a Libanonon élnek.

Az Ajjálón-völgy neve is mutatja, hogy a nagyobb erdősé
gekben szarvas (ajjál) is élt. Az ÓT-ban sokszor esik szó szépsé
géről és gyorsaságáról.

Nagy csordákban tenyészett a steppén, Palesztina határán a 
vadszamár (pere). Fürge, erős állat. Sokkal gyorsabb, ügyesebb 
és erősebb szelídített rokonánál. Példabészédszerű volt ennek az 
állatnak szabadságszeretete. Valószínűleg ezért hasonlítja 1 Móz 
16,12 Izmáéi utódait a vadszamárhoz.

A Nílus középső és alsó szakaszán is élt a víziló (bohémot). 
A hatalom és erő jelképeként említik a próféták (Ézs 30,6, Zs 
68,31). Jób 40-ben lehet, hogy a vízilónak egy legendás őséről 
van szó.

A rágcsálókat, egereket, patkányokat, hörcsögöket stb.-t az 
ÓT egy névvel illeti: akbár. Több, mint 20 fajtájukat ismerik ma 
is Palesztinában. 1 Sám 6-ban mezei egerek óriási arányú kár
tevéséről van szó. Bár a nyúlnák sok fajtája él Palesztinában, az 
ÓT csak a tisztátalan állatok listáján említi (5 Móz 14,7, 3 Móz 
11,6). Ugyanitt van szó a denevérekről (catalléf) Ézsaiás azt em
líti, hogy a lomtárba dobott bálványszobrok között denevér rep
ked és vakondok mászkál. A vaddisznónak (hozíd) nevét megve
téssel említi az ÓT (Ézs 66,3), tisztátalan állat volt.

A gyíknak több mint 40 fajtája él Palesztinában. A tisztá
talan állatok listáján (2 Móz 11) is többféle gyík (’anáqá, lötá’á, 
cáb) szerepel. Különösen gyakori volt a gekkó. Tapadó lábaival
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a falakon, sőt iá mennyezeten is járkál, legyeket és más rova- 
r:kat fog (Péld 30,28).

A kígyóknak 35 fajtáját ismerik Palesztinában. A közönsé
ges sikló (Zs 140,4) és a mérges kígyók is többféle néven szere
reinek. 4 Móz 21,6-ban az égető marású szárúf, Jób 20-ban több 
i iperafajta, Ézs 11,8-ban talán a királykobra. Jákob áldásában 
1 Móz 49,17) Dánt a szarvaskígyóhoz, ehhez az úton leselkedő, 

kicsi, különösen veszélyes mérges kígyóhoz hasonlítja. A kígyó 
és az ember között szüntelen ellenségeskedés van, a kígyó min
iig az ember életére tör, s az ember pedig mindig el akarja 
pusztítani a kígyót.

A békát (cefardéca) az ÓT csak az egyiptomi csapással kap
csolatban emlegeti.

Az ÓT nem nevezi meg a különböző haZfajtákat, hanem ál
talában csak a dág összefoglaló nevet használja. Lehet, hogy nem 
is volt külön nevük a különböző halfajtáknak. Zs 104,26-ban ta
lán a Földközi-tenger keleti medencéjében előforduló delfinek
ről van szó. Bizonytalan, hogy a Jón 2,1-ben említett „nagy hal”, 
miféle hal lehet. Gondoltak cápára, cethalra, delfinre.

Az ÓT a neser szóval foglalja össze a nagy ragadozó mada
rakat. Különösen gyakori a kígyóvadász sas, a halászó sas, réti
sas, sólyom és a sokféle keselyű. Az córéb jelenthet hollót, csókát 
és varjút. Péld 30,17-ben hollóról van szó, mert az vájja ki tá
madáskor zsákmányának szemét. De lehet, hogy Ézs 34,11-ben 
már varjakról van szó, mert azok szoktak nagy csapatokba ve
rődni. A holló minden fajtája a tisztátalan állatok listáján szere
pel. A bagolynak számtalan fajtája él ma is a Közel-Keleten, az 
ÓT-ban is többféle néven szerepel. Legáltalánosabb a kuvik. A 
tisztátalan állatok listáján találkozunk a fülesbagollyal (jamsúf), 
a próféták emlegetik a lángbaglyot (kippód). Az ÓT főleg azt 
mondja a bagolyról, hogy elhagyott helyeken, romok között ta
nyázik (Ézs 13,21) és különös, panaszos hangját említi (Zs 102,7).

A vízi és mocsári madarak számtalan fajtájáról olvashatunk 
az ÓT-ban. Ezek közül legtöbbet a gólya (haszídá), a daru 
cágúr), pelikán (ká’át) és a sirály (sahaf) szerepel. A strucc 
jacaná, jácén, renáním) a puszta lakója (3 Móz 11.6, Sir 4,3, Jób 

39.13). Ma is megtalálható a Palesztinától keletre fekvő steppén. 
Gyorsaságáról, panaszos hangjáról olvashatunk és arról, hogy to- 
ásait a porban hagyja és fiaival nem törődik.

Nagy tömegekben vonultak, még a pusztákon át is, a fürjek
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(szöláv). Ha a hosszú repüléstől kimerültek, kézzel is meg lehet 
fogni őket. Ősszel és tavasszal a szél irányát követve vándorol
nak Afrika és Palesztina között. Izráel pusztai vándorlása idején 
Isten úgy gondoskodott számukra élelemről, hogy fürjeket kül
dött a táborra (2 Móz 16, 4 Móz 11 v. ö. Zs 105,40).

A vándorfecske (dörór, szísz) Palesztinában is megfordul. 
Még a jeruzsálemi templomban is fészket rakott (Zs 84,4). Sokat 
emlegeti az ÓT a galambot (jóná) és a gerlicét (tár). A madarak 
közül csak ezeket lehetett áldozatul bemutatni. Elsősorban a sze
gényebb emberek áldozati állata volt. Annak az eredete, hogy a 
csőrében olajágat hozó galamb a béke szimbóluma, az özönvíz 
történetében van (1 Móz 8,11).

A Közel-Kelet egyik legismertebb és legnagyobb tömegben 
jelentkező rouarfajtája a sáska. Palesztinában kb. 50 fajtáját is
merik. Az ÓT-ban legtöbbször a vándorsáskákról (’arbe) van szó. 
A keleti vidékek egyik legnagyobb csapása a sáskajárás. Meg
figyelések szerint az elmúlt fél évszázadban Palesztinában 12— 
13 évenként volt sáskajárás. Érthető, hogy a keleti ember Isten 
ítéletét látja ebben (Joel 1—2). A sokféle elnevezés (gázám, 
jelek, hászíl, géb, góbaj stb.) nemegyszer a sáskának különböző' 
alakját jelöli. Nagy sáskajárásról szól 2 Móz 10,12kk. Keleten 
mind a mai napig a sáska a legszegényebb emberek kedvelt ele
dele. Pörkölve, sütve, sózva és főzve, rostélyon pirítva, vagy 
megszárítva, lisztté őrölve és pogácsákká gyúrva fogyasztják.

Palesztinát „tejjel-mézzel” folyó Kánaánnak nevezték. A  
vadméhek (deborá) a fák odvaiban, sziklahasadékokban, föld 
alatti üregekben telepedtek le és így az erdőségekben bőségesen 
lehetett mézet találni (1 Sám 14,25kk, Bír 14,8). — Az ÓT-ban a 
darázs (círá) Isten haragjáról és büntetéséről szóló hasonlatok
ban szerepel (2 Móz 23,28, 5 Móz 7,20, Józs 24,12). Az egyiptomi 
hadsereg hadijelvénye is a darázs volt. — A rákhoz hasonló, de 
pókok fajtájához tartozó állat a skorpió (caqrdb), amely a Sinai- 
félszigeten és Palesztina déli részén gyakori, erre utal az 
caqrabbím-hágó neve is a nedzseb-ben. Farka végén méreg
fullánk van. Szúrása az ember számára fájdalmas, de nem halá
los, bár 5 Móz 8,15 a kígyókkal együtt veszedelmes állatnak 
mondja. — Az ÓT a pók (ákkábís) hálójával ábrázolja az érték
telen, tarthatatlan, múlandó dolgokat (Jób 8,14, Ézs 59,5).

A keleti országok egyik legnagyobb csapása a legyek, szú
nyogok, bögölyök (zöbúb, kinnám, cárób) megszámlálhatatlan so
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kasága. Már a régiek is felismerték, hogy a légyféléknek a be
tegség terjedésében is nagy szerepe van. Nemegyszer az ivó
vizet is meg kellett szűrni a szúnyogoktól. Egyiptomot a malária- 
zúnyog, vagy moszkitó, és a lovakra, marhákra nagyon veszé

lyes bögöly csapása sújtotta (2 Móz 8). — A régi embereknek 
legnagyobb kincsei, a ruhafélék között szörnyű pusztítást vittek 
végbe a moly (cás) lárvái. A moly jelentette azt is, hogy múlandó 
:.z ember minden gazdagsága (Ézs 50,9, 5,12 stb.).

A férgek (tolécá) is betegséget terjesztettek, pusztulást és 
enyészetet okoztak. Ezzel a szóval fejezi ki az ÓT a kukacokat, 
hernyókat, általában a földön nyüzsgő apró állatokat. Tönkre- 
:eszik a növényeket (5 Móz 28,39, Jón 4,7) és az ételt (2 Móz 
16,20), a beteg ember bőrét mardossák (Jób 7,5), a holttestet is 
szétrágják (Jób 21,26). Az örök gyötrelem jelképei.

A palesztinai ember leggyakoribb háziállata az ókortól 
kezdve a kecske (céz). Az európai kecskétől különbözik, szarva 
kerek, lefelé és előre csavarodik, füle nagy és hosszú, fekete 
szőre van. Igen hasznos. Tejet ad, a gödölye húsa ehető. Bőréből 
folyadékok tartására tömlőt készítenek, szőréből takarót és sá- 
: nrlapot szőnek. Egyik legfontosabb áldozati állat.

A juh (sze, ráfiéi, có’n) abban különbözik az európaitól, hogy 
nagy, lelógó füle és vastag, kövér farka van. Többnyire fehér, de 
van sötét, csíkos és tarka is. Különösen ínyenc falat kövér fark- 
töve. — A bárány volt a legfontosabb áldozati állat. A juhnyírás 
ideje pedig Izráelben mindig olyan nagy ünnep volt, mint a szü
ret, vagy az aratás (1 Sám 25).

Fontos háziállat volt még a szarvasmarha (’elef). Igavonó
nak használták, szántáshoz, boronáláshoz és csépléshez, de ko
csiba is fogták. A bikának és a borjúnak az ünnepi áldozatnál 
volt jelentős szerepe.

A szamár (hamór) értékes, kedvelt háziállat volt. Sima, vö
rösesbarna szőrzete van, a fehér színű szamarat értékesebbnek 
‘ártották, az előkelők hátasállatnak használták (Bír 5,10). Teher
hordó, néha igavonó állat, néhol malmok hajtására is használ- 
:ak. Húsát nem ették, bőrét nem használták, mert tisztátalan ál
in: volt. Hulláját szemétdombra dobták (Jer 22,19).

A kitartó, biztos járású öszvért (pered) hátasallatnak hasz
nálták, a sereg vezérei ló helyett (2 Sám 18,9), néha terhet is 
szállított. — A lovat (szúsz) Izráelben csak a királyok korában 
ismerték meg, Egyiptomban és Mezopotámiában már régebben.
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Harci állatnak használták: lovagoltak rajta, és harci kocsiba fog
ták. Egyiptom serege ezért volt sokáig verhetetlen. Salamon vá
sárolt először lovakat Egyiptomból. A lovakat a gazdaságban is 
felhasználták cséplésnél (Ézs 28,28).

Az arábiai egypúpú tevét (gámál), a dromedárt az ÓT csak 
akkor említi, ha egyiptomiakról, izmáeli kereskedőkről és pusztai 
népekről beszél. A keleti tájak ismerős képe a tevekaraván, ame
lyet egy öszvér vagy szamár hátán ülő ember vezet.

c) Ásványok
A bányászatot az izráeliek is ismerték (Jób 28). Az ásatások 

során kiderült, hogy elég sok bánya volt a Sinai-félszigeten az 
egyiptomiak tulajdonában, a Holt-tengertől délre és keleten az 
edómiak területén, valamint északon a Libanon- és Antilibanon- 
hegységben (5 Móz 8,9). Tudunk a társisi ezüstbányákról (Jer 
10,9) vagy az ofíri aranybányákról (1 Kir 9,28).

Palesztina és a Sinai-félsziget területén vas- (barzel) és réz- 
(nöhóset) bányák voltak. A Libanon-hegységben is találtak vas
bányát (5 Móz 8,9). Básán királyának, Óg-nak „nyugvóhelye” , 
azaz sírja vagy koporsója vastartalmú bazalt volt (5 Móz 3,11). 
Talán Cypruszból is hoztak Palesztinába vasat (Jer 15,12).

Ahol az ÓT-ban „érc”-ről van szó, ott elsősorban rézre, vagy 
ennek ötvözetére, a bronzra kell gondolnunk.

A nemesfémek legértékesebbikének, az aranynak legalább öt 
különböző elnevezését találjuk az ÓT-ban, legáltalánosabb a 
záháb. Az ÓT három (aranylelőhelyet említ: Havilát (1 Móz 2,11), 
amely valószínűleg Délkelet-Arábiábán van, Sábát (vagy Seba) 
(1 Kir 10,10), ugyancsak Arábiában, bár az is lehet, hogy a se- 
baiak csak kereskedtek az arannyal, és Ofírt. Innen lehetett a 
legtisztább aranyat nyerni. A legújabb kutatások szerint ez a 
Vörös-tenger afrikai partján, valahol az etiópiai Eritrea és a 
Francia-Szomáliföld tájékán lehetett.

Az ezüst (keszef) általános fizetőeszköz volt. A régi időben 
nem érmékkel, hanem kisebb-nagyobb ezüstrudakkal fizettek. 
Ezért a héber szó később egyszerűen fizetőeszközt, pénzt jelen
tett. Az ezüstöt Társisból vagy Ofírből hozták. Valószínű, hogy 
Palesztinában is volt ezüst, mert az ÓT többször említi, hogy a 
nem tiszta fémből a salakot elválasztva kiolvasztják az ezüstöt.

Az ételhez szükséges sót (melah) a „Sós-tenger” -ből (Holt
tenger) nyerték a víz elpárologtatása révén. Ez nem volt olyan
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tiszta só, mint amilyent a tenger déli végénél bányászni lehetett. 
Két név: ír-hammelah (Sóváros, Józs 15,62) és gé-melah (Só
völgy, 2 Sám 8,13) mutatja, hogy a déli vidékeken is volt bá
nyászható só. Erre enged következtetni az a hagyomány, hogy a 
5 idomából menekülő Lót felesége „sóbálvánnyá” vált (1 Móz 19).

Közismert volt Palesztinában a mészkő (gír, szid.), valamint 
az égetett és oltott mész, amelyet építkezéseknél és falak mesze
léséhez használtak. A Libanon-hegységben bőven található fehér, 
sárga és vörös márvány (sajis). Díszes épületek oszlopait (1 Krón 
29.2) és padlózatát (Észt 1,6) készítették belőle.

Sokféle drágakőről esik szó az ÓT-ban. Legtöbbjük Paleszti
nában nem található. Jórészt 2 Móz 28-ban olvasunk róluk, ahol 
s. főpap ruháinak díszeként szerepelnek. A templom kincsei kö
zött is voltak drágakövek (1 Krón 29,2). A próféták látomásai
ban is szerepelnek, mint a messiási ország gazdagságának kifeje
zői (pl. Ézs 54,12).

A Holt-tenger partján kréta- és mészkő-rétegekben sok kén 
(gofrít) fordul elő. A  Jordán völgyében már az ókorban ismertek 
kénes forrásokat és helyenként kénlerakódásokat. Kisebb meny- 
nyiségben vulkáni kigőzölgés révén is keletkezik kén. Sodorna 
pusztulásánál kénes esőről történik említés (1 Móz 19). Az ÓT 
nemegyszer használja azt a kifejezést, hogy Isten kénes tűzzel 
pusztítja el azokat, akiket elítélt.

Az ókorban természetes lelőhelyeken tört lel az aszfalt (hé- 
már, kófer). A mezopotámiai ásatásoknál kiderült, hogy az épü
letek tégláit aszfalttal ragasztották össze (1 Móz 11,3!), Egyiptom
ban a múmiák konzerválásához használták. Palesztinában első
sorban a Holt-tengernél találtak aszfaltot. Pliniusnál és Jose- 
phusnál a Holt-tenger neve „Aszfalt-tenger” . Valószínű, hogy 
Palesztinában csak annyit tudtak az aszfaltról, hogy nem ereszti 
át a vizet. Az egyiptomiak voltak a palesztinai aszfalt fő vásárlói 
(1 Móz 6,14, 2 Móz 2,3).





II. RÉSZ
Bibliai régiségek

1. A  palesztinai ásatások

A bibliai tudományok nem hagyhatják figyelmen kívül azo
kat az eredményeket, amelyeket a régészet tudománya a palesz- 
:inai ásatásokkal elért. Tudományos régészeti kutatás Palesztiná
ban a múlt század hatvanas éveitől folyik. Elsősorban Jeruzsá
lemben kezdték ezt a munkát, bár ott sok nehézségbe ütközött, 
mert a régi Jeruzsálem a ma is lakott város alatt terül el.

A rendszeres régészeti kutatást Flinders Petrie kezdte el 
1860-ban a Gázától 25 krn-re keletre fekvő teli el-hezi-n. Azóta 

palesztinai régészet önálló tudománnyá fejlődött. Ma már 
könyvtárra menő irodalma van. Mi most csak a palesztinai ása
tások legfontosabb eredményeit foglalhatjuk össze.

a) Az ásatásokat olyan helyen kezdték és kezdik, ahol fel
tehetően régi település volt. Ezt részben a rendelkezésünkre álló 
irodalmi adatokból, pl. a Biblia utalásaiból, részben pedig az ún. 
telZ-ek alapján állapítják meg. A íeZZ-ek ugyanis régi települések 
maradványait rejtik. Egy-egy ilyen domb esetleg több évszáza
dos, vagy akár évezredes, egymás után következő település nyo
mait takarja. Ma már előre kidolgozott terv szerint módszeresen 
tognak neki az ásatásnak. A dombot felülről lefelé, rétegenként 
bontják le, és minden réteg pontos korát meghatározzák.

A kormeghatározás egyik legfontosabb eszköze a század 
eleje óta a település maradványai között található kerámia (cse
répedény) töredék. Megállapították ugyanis, hogy minden kor
nak és kultúrának megvan a maga sajátos kerámiája. A talált 
cserépedény maradványokból messzemenő következtetéseket le
het levonni.

A kormeghatározásban nagy segítséget nyújt a radioaktív- 
karbon vizsgálat is (C 14), amely az egyik szénizotóp radioaktív 
összetevőinek bomlási sebessége alapján történik. A C 14 szén- 
zotóp bomlás közben ún. béta-sugarakat bocsát ki. 5560 esz

tendő alatt feleződik ennek a szénizotópnak a mennyisége. Ebből
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a feleződési időből lehet következtetni a megmaradt szerves 
anyagok (fa, bőr, papír stb.) korára.

Természetesen ezek a kormeghatározások nem esztendőre 
pontosak. A régészek 100—150 esztendő eltéréssel feltétlenül szá
molnak.

1947 óta még inkább figyelemmel kísérik a Palesztina terü
letén található számos barlang kutatását. Az ottani száraz éghaj
lat ugyanis lehetővé teszi, hogy ezekben a barlangokban elrejtett 
iratok több évszázadon, esetleg évezreden át megmaradjanak. A 
régészek számára pedig nagyon fontos minden írott emlék.

Az ásatások rendkívül költségesek. Kezdetben egy-egy va
gyonosabb ember vállalta ezeket a költségeket, ma már inkább 
nagy régészeti kutató intézetek fedezik az ásatások anyagi szük
ségleteit. Erre azért érdemes figyelni, mert nagymértékben függ 
egy-egy ásatás eredménye a ráfordított költségektől. Csak példá
nak említjük, hogy Béth-Seán-nál a pennsylvániai egyetem egy 
nagyarányú ásatásba kezdett, amelynek során minden réteget 
meg akart vizsgálni, de anyagi okokból csak a 9. rétegig juthat
tak, amely valószínűleg a Kr. e. 14. századból való, pedig még 
ott jóval régebbi település nyomai is találhatók.

b) A különböző leletek korának meghatározása a régészet
ben azt jelenti, hogy az ún. történelmi korszakot különböző kul- 
túrperiódusokra osztják és ezekben helyezik el a leleteket. Ter
mészetesen minden területnek, így a Közel-Keletnek is megvan 
a maga periódus beosztása, amelynek alapja a megtalált haszná
lati eszközök különböző anyagának előfordulása. Mivel a régé
szet a világon mindenütt ugyanazokkal az elnevezésekkel dolgo
zik, szükséges a különböző kultúrperiódusok egy-egy területre 
vonatkozó pontosabb, legalább évszázadok szerinti meghatáro
zása. A Közel-Keleten pl. sokkal hamarabb kezdődött és ért vé
get a rézkorszak, mint Közép-Európában.

A Palesztinában folyó ásatások leletei korának meghatározá
sánál megközelítően a következő periódus-beosztást használják:

rézkorszak (Chalkolithikum)
bronzkor Kr. e. 3. évezred

korai bronzkor 3000—2000
bronz középkor 2000— 1600

I. szakasz 2000— 1800
II. szakasz 1800—1600
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bronz újkor 1600— 1400
I. szakasz 1600— 1400

II. szakasz 1400— 1200
vaskor Kr. e. 1200— 300

I. szakasz 1200— 900
II. szakasz 900— 600

III. szakasz 600— 300
hellénkor kb. Kr. e. 4—2. század
rómaikor kb. Kr. e. 1. századtól

Minden leletet egybevetnek azokkal a bibliai és Biblián kí- 
vüli írott emlékek kel, amelyek az illető korra vonatkoznak. A 
Palesztinái leletek korának és értékének megállapításában ter
mészetesen nagyon sok segítséget nyújtanak az Egyiptomban, 
Mezopotámiában, Kis-Ázsiában folyó ásatások is, amelyeket 
ugyancsak a múlt század közepén kezdtek tudományos módsze
rességgel végezni. Ezeknek részletes ismertetésére nem térhetünk 
ki. megfelelő helyeken azonban utalunk rájuk.

c) A közel-keleti ásatások eredményei és a velük végzett 
sok aprólékos munka alapján a régészek ma már le tudják írni 
Palesztina összefüggő történetét abban az időben, amelyről a 
Biblia szól. Ebben legnagyobb segítséget a Palesztina területén 
szép számmal található, városokká fejlődött több évezredes tele
pülések maradványai nyújtanak. Ezek a maradványok: a várost 
körülvevő falak romjai, a városkapuk alapépítményei, a házak 
. lapjai, sok helyen a kövezett utcák és lépcsők, a vízvezetékek és 
:.em  utolsósorban a sírok.

A régészeti leletek részben megerősítik és igazolják azokat 
.; tudósításokat, kortörténeti adatokat, amelyeket az ÓT közöl. 
Be vannak az ÓT-ban olyan tudósítások, amelyekre vonatkozó
ig  mind ez ideig semmiféle Biblián kívüli adatot nem találtak, 

—ért a régészek Izráel történetét nem mindenütt látják úgy, 
igyan az ÓT. Nagyban és egészben mégis megállapítható, hogy 

ez ÓT történeti és régészeti adatai a kutatások alapján hiteles
nek bizonyultak. A következőkben röviden megkíséreljük ismer
tetni Palesztina történetét az ásatások tükrében.

d) Abban a korszakban, amelyet az ÓT alapján a pátriárkák 
u rának nevezünk, Palesztinában már egy egész sereg megerősí
tett város volt. A tudósok megállapították, hogy ezek közül is a

grégebbi Jerikó, amely Kr. é. 8000 körül, már a kőkorszakban-
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lakott település volt. Első végleges városfala 6850-ből való. En
nek az ősi városnak már 2000 lakosa lehetett. A pátriárkák ko
rában, a bronz középkorban, egész Palesztina egyiptomi fennha
tóság alatt állt, valószínűleg a hykszoszok birodalmához tarto
zott. Magukról az ősatyákról csak annyit tudhatunk, amennyit 
a hagyomány feljegyzett, mert a nomádok sehol nem építkeztek. 
Azt ismerjük, hogy milyen környezetben éltek. A korabeli sír- 
leletek szerint az átlag életkor kb. 35 év volt, kevesen érték meg 
az 50-et. A régészeknek az a véleménye, hogy a bibliai magas 
életkorok az izráeli hagyományban csupán az ősök iránti tiszte
letnek a kifejezői.

1580 körül az egyiptomi 18. dinasztia uralkodói elűzték a 
hykszoszokat, ezeknek egy része Palesztinába szorult és ott tele
pedett le. Az 1390—1365 közötti időből valók az ún. amarnai le
velek. Ezek segélykérő levelek, amelyeket Egyiptom palesztinai 
helytartói küldtek a fáraónak, jelentve, hogy bizonyos happiru-k 
törtek be Palesztina területére, ezért katonai segítséget kértek. 
A legtöbb tudós szerint ez a támadás azonos lehet a Józsué- 
vezette honfoglalással. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy 
a most néhány évtizeddel ezelőtt szenzációként közölt hír. amely 
szerint megtalálták Jerikónak a honfoglaláskor lerombolt falait, 
téves kormeghatározáson alapult. Az a lerombolt fal jóval ko
rábbi időből való. Egyelőre annyit lehet megállapítani, hogy a 
város kb. a honfoglalás körüli időben elnéptelenedett, falait le
rombolták.

Kr. e. 1200 körül jelentek meg a Földközi-tenger keleti part
vidékén azok a „tengeri népek” , amelyeket filiszteusok összefog
laló névvel ismerünk. A tengerparti síkságon folytatott ásatások 
során talált kerámiák a rodoszi és cipruszi kultúrával kapcsolják 
össze a filiszteusi kultúrát. Ugyanilyen kapcsolatot mutatnaK a 
sírleletek is. Ebben az időben jelent meg a vas. Vasból készült 
késeket, tőröket találtak a sírokban. Néhány nevezetes varos 
romjain is láthatók a filiszteuskor nyomai. Megállapították, hogy 
az akkoriban már magas kultúrájú Megiddót újjáépítették és 
úgy megerősítették, hogy a filiszteusok nem tudták elfoglalni, 
bár némelyik helyen felfedezhetők a támadások nyomai.

Ügy vélik, hogy a tell-el-fúl alatt talált városromok azono
sak Saul Gibeájával. Itt egy hatalmas toronyépület nyomaira 
bukkantak, amely a 12. században pusztult el.

Bét-Semes nyomait is megtalálták. Ez a város valószínűleg
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az izraeliek és filiszteusok területének határán volt. A leletek 
között sok fegyver és ékszer volt. Ez a város a 11. század végén 
tűzvészben elpusztult. Erre a korra esik Saul filiszteusok elleni 
háborúja.

Jeruzsálem archeológiái problémái kezdettől fogva izgatták 
a régészeket. De a kutatás nehézségei itt fokozott mértékben je
lentkeztek. Jeruzsálem nagyon régi település, és nagyon nagy te
rületen fekszik. Ráadásul ma is lakott hely és az ősi város kimu
tathatóan a mai Jeruzsálem alatt van. Az itt végzett ásatások 
során mégis sok fontos leletre bukkantak. Megtalálták pl. a 
Dávid korabeli Jeruzsálem vízellátó rendszerét és a városnak a 
Kr. e. 1800-ból való keleti falát. Megállapították, hogy Dávid 
valóban átvette a jebúsziak erődrendszerét, nem rombolta le az 
elfoglalt város falait, hanem inkább megerősítette. Kb. meg le
het állapítani, hogy amit Salamon épített, az a mai óváros alatt 
van és ezért teljesen megközelíthetetlen.

Dávid és Salamon korából való igen jelentős lelet a vádi-el- 
arábá-bán, az Aquabai-öböltől északra fekvő tell-el-chlefi-t, amit 
azonosítottak a bibliai Ecjon-Geber-rel. Megtalálták a Királyok 
könyvében emlegetett rézolvasztó kemencéket is. Nagyon érde
kesek azok a vallástörténeti leletek, amelyek azt bizonyítják, 
hogy Salamon korában a környező népek Astarte kultusza elter
jedt Izráel területén. Béth-Seán-bán két Astarte templomot ta
láltak s több helyen az 1000—930 közti időből származó Astarte 
plaketteket.

A Salamon utáni korból származó leletek közül a legjelen
tősebbek Tirca és Samária megtalált romjai. 1 Kir 16 szerint 
Omri otthagyta Tircát és Sémer hegyén építette fel az új fővá
rost, Samáriát. Az ásatások során kitűnt, hogy ahol Tircában 
megszűnnek a kerámiák, ott kezdődnek Samáriában. Samária 
pedig egy egészen uj város, ahol addig még nem építettek. A 
samáriai királyi palota romjai között olyan elefántcsont-met- 
-zeteket találtak, amelyek megfelelnek az Áháb „elefántcsont 
házá”-ról szóló tudósításnak.

Az asszír, majd a babilóniai hódítás számtalan nyomát meg- 
találták. Igen érdekes összehasonlításokat is lehet tenni, mert a 
mezopotámiai ásatások során találtak olyan maradványokat, 
amelyek nyilvánvalóan a samáriai ill. jeruzsálemi zsákmányból 
valók. Jelentősek az ebből a korból származó lákís-i leletek, 
amelyek nagyon értékes adalékokat szolgáltatnák Jeruzsálem
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ostromáról: megtalálták a lákísi helyőrség parancsnokának Jeru
zsálembe küldött beszámolóját a babilóniai csapatok felvonulá
sáról, a Jeruzsálem környéki harcokról, sőt arról is, hogy titkos 
levelezés folyt a város feladásáról.

Sajnos nem lehet kiásni azt a tempolmot, amelyet a fogság 
után Zerubábel épített fel Jeruzsálemben, mert afölött a moha
medánok szikladómja áll. De megtalálták a Nehemiás 2,13kk-ban. 
leírt városfal nyomait.

A palesztinai ásatások eredményei lehetővé teszik, hogy 
megismerjük az ÖT emberének életkörülményeit. A most követ
kező fejezetekben ezt fogjuk közelebbről megvizsgálni. Az ása
tások Palesztina területén továbbra is folynak, bár sok nehézsé
get jelent a Közel-Keleten folyó háború, és a politikai ellentét.. 
A föld mélye még sok titkot rejt magában, amelyek feleletet ad
hatnak a megoldatlan kérdésekre.

2. Lakás, táplálkozás, ruházkodás

a) Palesztina hegyvidékén a legrégibb időben a barlangok szol
gáltak lakásul. Nagyon valószínű, hogy a nomád izráeli törzsek is 
találtak még ezen a helyen olyan embereket, akik barlangok
ban laktak. Erre mutat két adat: az egyik az ősatyák történeté
ből az, hogy a Sodomából menekülő Lót lányaival egy ideig 
ugyancsak barlangban lakott (1 Móz 19,30) és Sámsonról olvas
suk, hogy egy időben egy barlangot választott lakásául. Izráel 
története során azonban a barlangok már csak a bujdosóknak és 
üldözötteknek szolgáltak menedékül, meg a rablók rejtőzködtek 
ott (1 Sám 13,6, 24,4, 1 Kir 18,4, Jer 7,11). A nomád izráeliek ter
mészetesen könnyen szétszedhető, hordozható sátrakban laktak. 
Ezek a sátrak valószínűleg nem sokban különböztek a Paleszti
nában ma is megtalálható beduin sátraktól: favázra kifeszített 
sátorlapokból állították össze valószínűleg téglalap alapterületű 
sátrakat. A sátorlap állatbőrből, vászonból vagy más szövött 
anyagból, esetleg kecskeszőrből készülhetett, anyagát mindig tu
lajdonosának gazdagsága határozta meg. A sátorlapokat kötelek
kel, cövekkel feszítették ki. A szegényebbek sátrában csak egy 
helyiség volt, a gazdagabbak szőnyegekkel, takarókkal több rész
re is osztották nyilvánvalóan lényegesen nagyobb méretű sátrai
kat. Ha több nő volt a családban, néha külön sátrat állítottak
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fel számukra (1 Móz 24,67). A sátor bejárata fölé ki szokták fe
szíteni az egyik sátorlapot, amely védőernyőként szolgált a tűző 
nap ellen (1 Móz 18,1).

Izráel honfoglalása idején Palesztinában már fallal körülvett 
városok voltak s ezekben kőből vagy agyagból épült házak. A 
házépítést az izráeliek is hamarosan megtanulták, sőt azt is, hogy 
településeiket védelmül kőfallal vegyék körül. Az izráeli házak 
építéséről és berendezéséről azért tudunk aránylag keveset, mert 
azok nyilvánvalóan silányabb anyagból, javarészt agyagfallal, 
vagy agyagtéglából épültek és az ásatások során ezekből nem 
sokat találtak. Ami nyomot találtak, abból arra következtethe
tünk, hogy az egyszerűbb izráeliek házai elég kisméretűek vol
tak és nagyon igénytelenek. A legtöbb ilyen házban a lakóhelyi
ség mérete kb. 4X4 m. Ezt a területet a gazda nemcsak család
tagjaival, hanem a háziállatok egy részével is megosztotta. A há
zaknak lapos tetejük volt, amelyet gerendákkal s ezeken deszka- 
félével vagy rőzsével fedték be, egyes esetekben agyaggal is le
tapasztották. Erre a lapos tetőre a házon kívül lépcső vezetett 
fel, itt fönt volt az emberek kedvenc tartózkodási helye, néha 
még egy kis szobácskát építettek a tetőre és körös-körül kor
látot állítottak. Itt fönt töltötték sokszor az éjszakát, itt készí
tettek a kedves vendégeknek szállást, ez a hely szolgált estén
ként bizalmas baráti beszélgetésre, a lombsátor ünnepen pedig 
itt szokták felállítani a falevelekből, zöld lombokból az ünnepi 
rátört. Arról is tudunk, hogy háború esetén ez a lapos tető bi
zonyos mértékig védelmet nyújtott az odamenekülőknek. Ezeken 
az egyszerű házakon egyáltalán nem volt ablak, a világosság 
csak az ajtónyíláson hatolt be. A ház nem szolgált a mai érte- 
.emben vett lakóhelyül. Az izráeli ember a szabadban töltötte 
napjait, a ház csupán éjszakai szállásul és rossz időjárás elleni 
védelmül szolgált. Még az étkezéseket is valószínűleg csak rosz- 
szabb időben tartották a házban.

A mesteremberek az ókorban éppen úgy, mint manapság, 
ezen a vidéken a szabadban dolgoztak. Mindenki számára isme
rés a keleti városok szűk utcáinak képe, ahol az utca felét elfog
y já k  a dolgozó fazekasok, ötvösök, a kirakott áruk és csak szűk 
helyen tudnak mozogni az emberek.

Egészen más volt a helyzet az előkelő emberek házaival 
írek rendszerint gondosan elkészített alapra épült kőházak vol- 
ek. drága cédrus és ébenfa deszkákkal borítva belülről, sőt eze
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ken a deszkákon elefántcsontból, vagy vékony aranylemezekből 
készült díszítések is voltak. Egészen különleges építésűek voltak 
a királyi paloták, még inkább a jeruzsálemi templom.

Az egyszerűbb házakon sokszor csak függönnyel elfedett aj
tónyílások voltak. Ahol ajtó is volt, ott gondoskodtak arról, 
hogy valami módon be lehessen azokat zárni, néha egyszerűen 
csak retesszel, de tudunk arról, hogy voltak zárak is, amelyekbe 
nagyméretű fakulcsok illettek, s ezeket nagyságuk miatt vállon 
kellett hordani (Ézs 22,22). A nagy kőházak kapuin és ajtóin 
vasgyűrűk szolgáltak kopogtatóul. Csak a nagyobb házaknak 
volt külön udvara. Vagy az épület közepén volt ez, vagy pedig 
külön fallal vették körül az egész házat.

A keleti ember egyszerű élete meghatározta a házak beren
dezésé t. Csak a jobb, gazdagabb házakban volt asztal, szék és 
ágy. Az egyszerűbb emberek földre hintett szalmán, jobb eset
ben szalmazsákon aludtak, takaróikba burkolózva. A legszegé
nyebbek a puszta földre feküdtek és felsőruháikkal takaróztak. 
Minden házban volt lámpás. Ilyeneket az ásatások során nagy 
számmal találtak. Ezek egyszerű cserépből készült agyagcsészék 
voltak, amelyekbe olajat töltöttek, a csésze peremének kidudoro- 
dásába kanócot akasztottak és ezt gyújtották meg. A későbbi 
időkben erre a csészére fedelet készítettek két nyílással, az egyi
ken az olajat töltötték be, a másikba a kanócot helyezték. Még 
további fejlődés volt az, amikor a csészének egy csőrt készítet
tek a kanóc részére. Tűzhely is volt minden házban. Ez az egyik 
sarokba ásott gödör volt, amelynek szélére körbe köveket he
lyeztek el. A gödörben tüzet raktak és a főzőedényt a kövekre 
állították. A füst többnyire az ajtón, jobb esetben a tetőn vágott 
kis nyíláson távozott el. Némelyik házhoz az udvarban épített 
kemence is készült. Ez a tűzhelyhez hasonló volt, csak egy fölül 
nyitott, fokozatosan szűkülő agyaghengert helyeztek fölé. A sü
téshez egy domború cserepet használtak, amelyre a lepény for
mára kinyújtott tésztát rátapasztották. A ház felszereléséhez tar
tozott sokféle cserépedény folyadékok és gabonaneműek tárolá
sára, valamint főzőedényként. Némelyik helyen pl. Meggidónál 
egy egész sereg fajanszedényt találtak. Ennek előállítását az iz- 
ráeliek az egyiptomiaktól tanulták. Ugyancsak Egyiptomból 
származtak azok az üvegtárgyak és üveggyöngyök, amelyeket 
Palesztinában találtak. Az üvegfúvás csak a római korban lett 
ismertté, elsősorban Föníciában. A kicsépelt gabona őrlésére ké
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zimalmokat használtak, ezek legegyszerűbb formája egy sima 
nagy alsó kőből és egy nagy, cipó formájú felső kőből állott. 
Ugyanerre a célra használtak kisebb kőmozsarakat, ugyancsak 
kőből való mozsártörőkkel. A római korban már nagyobb kőből 
való darálókat is használtak. Természetesen a felszerelés tekin
tetében nagy különbség volt az egyszerűbb emberek és a vagyo
nosok háza között. A vagyonosoknak minden eszköze értékesebb 
anyagból készült, díszesebb ágyak, székek, asztalok, nyugágyak, 
sőt tükrök is voltak házaikban.

b) Ősi időktől fogva Izraelben is a kenyér volt a legfőbb 
táplálék. Elsősorban búzalisztből készítették, csak a kevésbé ter
mékeny vidékeken és az egyszerű emberek ettek árpakenyeret. 
Fogyasztották a friss, még nedves búzaszemeket is, ezt néha 
megpörkölték. A kenyér mellett a tehenek, juhok és kecskék 
tejét fogyasztották édesen, vagy aludttej gyanánt. A tej meny- 
nyisége volt a gazdagság egyik mérője. Ismerték a vajat is, amit 
valószínűleg bőrtömlőkben rázással állítottak elő, ahogyan ezt a 
mai beduinok is teszik. A mellékterméket, az írót hűsítő italul 
fogyasztották. A sajtot is ismerték. Zsiradékul az olajfa bogyó
jából sajtolt olajat használták. Kánaán erdei tele voltak vadmé- 
hekkel, amelyeknek méze ugyancsak kedvelt eledel volt. Itt ér
demes megjegyezni, hogy a héber szóhasználat szerint a méz je
lenthetett gyümölcsízt is, mert szőlőből, datolyából és más gyü
mölcsökből készített mézről is olvashatunk (1 Móz 43,11, Ez 
27,17). Nagy szerepet játszottak a táplálkozásban a különféle 
gyümölcsök, ezeket frissen, vagy aszalva fogyasztották. A zöld
ségféléket és fűszernövényeket is használták. Húst általában 
csak a gazdagok fogyasztottak rendszeresen, legfeljebb ünnepi 
alkalmakon ettek az áldozati húsból az egyszerű emberek. A régi 
időben örömünnepeken vagy nagyrabecsült vendégek tisztele
tére hízott tulkot vágtak (1 Móz 18). Valószínűleg csak a fogság 
utáni időben lett általánossá a hal fogyasztása, bár feltehető, 
hogy a Genezáret-tó mellett és a tengerparton minden időben 
eledelül szolgált. A szegényebb emberek a sáskát is fogyasztot
ták: megszárították, lisztté őrölték és ebből pogácsákat sütöttek.

A legértékesebb ital a víz volt. Némelyik helyen csak pén
zért lehetett vizet vásárolni. Nagy gond volt a települések vízzel 
való ellátása. Sok helyen, különösen városokban, az esővizet 
gyűjtötték össze ciszternákban és ezt itták. A hegyes vidékeken 
kutat ásni nem lehetett, a kevés forrás pedig a hegyek lábánál
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fakadt. Ez különösen háború esetén okozott gondot, mert az el
lenség elsősorban a forrásokat szállta meg. Nagyobb városokban, 
mint Jeruzsálemben, vagy Samáriában külön titkos alagutakat 
fúrtak a városból a hegy alján fakadó forráshoz, hogy ostrom 
idején is vízhez juthassanak. A legelőkön sokszor valóságos harc 
folyt a pásztorok között egy-egy forrás körül. A vándoremberek 
számára rendkívüli jótétemény volt, ha valaki egy ital friss víz
zel kínálta őket (4 Móz 20,19, Sir 5,4). Mivel Palesztina gazdag 
szőlőtermő vidék, természetes volt a borfogyasztás. Szívesen ke
vertek a borba különféle fűszereket is. A boron kívül más erős 
szeszes italt is készítettek. Egyesek szerint ez datolyából vagy 
valami gabonaféléből készített pálinka lehetett. A bor egy részé
ből ecetet készítettek. Ezt vízzel erősen felhígítva hűsítő italként 
is fogyasztották.

c) Palesztina lakóinak ruházkodásáról eredeti leleteink nin
csenek. Amit erről tudunk, azt részben egyiptomi, ill. mezopotá
miai emlékműveken található domborművekről és rajzokról tud
juk, másrészt a ma ott élő arabok ruházatának ismeretében a 
Biblia idevonatkozó megjegyzéseiből következtethetünk rá. Mi
vel az emlékművek javarészt hadieseményeket ábrázolnak, első
sorban a férfiak ruházatát ismerjük. Valószínű azonban, hogy a 
díszruhákat kivéve nem volt nagy különbség a férfi és női ruhá
zat között.

A legáltalánosabban viselt ruhadarab a kötény volt, amelyet 
régebben ágyékkötőnek neveztek. Ez tulajdonképpen egy derék
ra kötött szövetdarab volt. Munka közben legtöbben csak ezt 
hordták. A palesztinai éghajlatnak legjobban megfelelő ruha
darab egy finom lenvászonból, vagy gyapjúból készült kb. térdig 
érő ingszerű ruhadarab volt, ezt rendszerint egy övvel szorítot
ták össze, ha azt akarták, hogy ne akadályozza a járást vagy 
munkát. Innen ered az a héber kifejezés, hogy az útra vagy 
munkához készülő ember felövezi magát. Az előkelőbb emberek 
ezenkívül még egy hasonló szabású felső ruhát is viseltek. Bár a 
gazdagoknak több ruhájuk volt, a hétköznapi viseletnél csak ab
ból lehetett az emberek társadalmi helyzetére következtetni, 
hogy milyen övét viseltek. Az öv lehetett egyszerű kötél, vagy 
bőröv, máskor egy hosszában többszörösen összehajtogatott 
kendő, némelyek ezt különféle díszítésekkel látták el, esetleg 
arany tűket tűztek bele. Ezt az övét lehetett egyúttal pénztárca
ként használni. A teljes öltözethez hozzátartozott még a köpeny.
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Akiknek módjuk volt rá, azok rendkívül díszes fehér vagy bíbor
színű ünnepi ruhát is viseltek.

A nomád időkben a férfiak nem hordtak fejfedőt, csupán az 
asszonyok fedték be fejüket könnyű tarka szövetekből készült 
kendővel. Később, elsősorban a jobbmódú férfiak, hordtak a fe
jükön díszes kendőt vagy turbánt. A szegényebb asszonyok nem 
hordtak fátyolt, ez csak a gazdagabb nők viselete volt.

Mezítláb csak a foglyok és gyászolók jártak, meg a templomi 
szolgálat idején a papok, akik ezzel Isten előtti alázatosságukat 
és iránta való tiszteletüket juttatták kifejezésre. Általában fa
vagy bőrtalpú sarut hordtak. Csak a későbbi, főleg a perzsa 
Időkből tudunk cipőről, ill. csizmáról. A szandálokkal és cipők
kel is ki lehetett mutatni a gazdagságot (Ez 16,10).

Mint ma is, a keleti ember mindig szívesen hordott ékszere
ket. Még a szegényebb emberek is teleaggatták magukat leg
alább üveggyöngyökkel, vagy más értéktelen díszekkel. Homlok
díszeket, fülbevalókat, orrkarikákat, nyakba való karikákat és 
láncokat, karpereceket, gyűrűket, még a lábujjakon is. Ez erede
tileg babonás elképzelésekből eredt, az ékszerek gonosz szelle
mek ellen védő amulettek voltak. Egyetlen praktikus ékszere 
volt a keleti embernek, a pecsétgyűrű, amelyet nem mindig az 
ujján hordott, néha nyakába akasztotta egy láncon vagy zsinó
ron. A pecsétgyűrű az aláírást helyettesítette, a gyűrű kövébe 
vésett jel a tulajdonos ismertetőjele volt. Ezt lehetőleg mindenki 
magánál hordta és a legnagyobb fokú megbecsülés jele volt az, 
hogyha valakinek odaadta (1 Móz 41,42).

3. Egészség, betegség, halál

Az izráeliek a testápolást igen fontosnak tartották. A keleti 
forró éghajlat és a por miatt életszükséglet volt a fürdés és a 
bőr ápolása. Az izráeliek általában a folyókban fürödtek, de a 
módosabb emberek házában mindenütt volt fürdő. A vendég fo
gadtatásához hozzátartozott, hogy fürdőt csináltak neki. A für
dés után, aki tehette, jó illatú olajjal kente meg testét. Ez egy
úttal az izzadás mérséklésére is szolgált. Természetesen itt is 
megmutatkoztak a társadalmi különbségek.

A régebbi időkben sűrű, hosszú hajat viseltek a férfiak (Jer 
7.29), a kopaszság csúfság volt (2 Kir 2,23). Csak a papok nem
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viselhettek hosszú hajat (3 Móz 19,27). A názír fogadalmához 
hozzátartozott a hosszú haj viselete. Ha a fogadalom letelte előtt 
lenyírták a haját, újra kellett kezdenie fogadalmi idejét (Sám
son). Az asszonyok is rendszerint hosszú hajat viseltek és fürtök
be fonva hordták. A későbbi időkben egyiptomi és mezopotámiai 
hatásra festették is hajukat. A haj viselete a férfiaknál termé
szetes volt. Csak nagy gyász idején nyírták le az egyébként gon
dosan ápolt szakágukat.

A kegyes ember tudta, hogy az egészség Isten ajándéka és 
Isten akarata. De azt is tudta, hogy Isten küldi az emberre a 
betegséget. A betegség sokszor Isten büntetése a bűnökért. 
5 Móz 28,21kk-ban olvashatjuk, hogy Isten azokra, akik nem 
hallgatnak szavára és nem teljesítik parancsolatait, büntetésül a 
betegségek egész sorát küldi: dögvészt, sorvadást, lázat, gyul
ladást, forróságot. Az ÓT-ban csak nagyon kevés betegségről ol
vasunk részletesebb leírást. Ez azért van, mert nem orvosi szem
pontból szól a betegségekről, hanem az előbb említett teológiai 
szempontból. Ma már persze sok apró adatból is következtethe
tünk arra, hogy egy-egy textusban milyen betegségről van szó. 
Az egyik legtöbbet emlegetett veszedelmes betegség az időnként 
fellépő pestis, vagy dögvész, amelyet sokszor a fegyverrel és az 
éhínséggel együtt emlegetnek a próféták Isten büntetéseként 
(Jer 14,12). A legborzalmasabb és a legtöbbet emlegetett beteg
ség a lepra. Ez a ragályos betegség az embert kizárta az egész
ségesek közösségéből és lassú halálra ítélte. Az ÓT tud arról, 
hogy bizonyos esetekben meg lehetett gyógyulni ebből a beteg
ségből is. Ilyen Mózes testvérének, Mirjámnak az esete (4 Móz 
12). Jób is leprás volt és kigyógyult belőle.

Egy egész sor más betegséget is említ az ÓT. Vérhas, epi
lepszia, himlő, bénulások, különféle szembetegségek. Külön meg 
kell említenünk, hogy az ÓT-ban van szó olyan betegségről, 
amelyet démoni gonosz lelkek okoznak és amelyeket még ma 
sem lehet egyszerűen valami idegbetegségnek tartani (pl. Saul 
1 Sám 16,14kk).

Az ÓT szól a különféle betegségek gyógyításáról is. Elsősor
ban a különböző sérülések kezelését említi (2 Móz 21,19, 2 Kir 
8,29). Izraelben tudták a sebeket bekötözni és kezelni (Ézs 1,6, 
Jer 30,13), csonttörést gyógyítani (Ez 30,21), ezekhez különféle 
kenőcsöket használtak. Különösen híres volt a gileádi balzsam 
(Jer 8,22). Ezsaiás tudott orvosságot Ezékiás király rosszindulatú-
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fekélyére (Ézs 38,21). A meleg fürdők gyógyhatását is ismerték 
(1 Móz 36,24, 2 Kir 5,12). Az orvosok munkáját nagyra becsül
ték (Ézs 3,7), ez abban is megmutatkozott, hogy az URat Izráel 
gyógyító orvosának is nevezték (2 Móz 15,25). A papok is foly
attak bizonyos orvosi tevékenységet, legalábbis meg tudták ál
lapítani, hogy valaki meggyógyult-e a leprából.

Az izráeli ember nem ismerte a test és lélek megkülönböz
tetését és ezért a halált sohasem tekintette a test és lélek külön
válásának. Az élő ember „élő lélek” , a halott „halott lélek” volt 
számára (3 Móz 21,11, 4 Móz 6,6). A halált nem tekintette meg- 

semmisülésnek, legalábbis addig nem, amíg a holttest, vagy a
csontok megvoltak, úgy tekintett a halálra, mint a végső gyen
geség állapotára és mint a Seolban élő árnyékra (Jób 26,5). Az 
ÓT embere számára a Seol az alvilág, amely magában foglalja 
az összes sírt. A Seol és a sír jó is, rossz is. Jó, mert ott lakoz
nak az atyák, rossz, mert ott van a romlás és megsemmisülés. A 
Seollal párhuzamos kifejezésként használja az ÓT a „mélység 
árja” , „sírgödör” , „az alant levő ország” , és a „romok” kifejezést 
is (Ez 26,19—21).

Az ÓT egy egész sereg olyan szokásról tudósít minket, ame
lyek a halottakkal való bánásmódot mutatják. A halottak sze
mei: lezárták (1 Móz 46,4), a legközelebbi hozzátartozók meg- 
csókolták (1 Móz 50,1). A halottakat díszesen felöltöztették, mint 
az az ásatások során feltárt sírokban talált ékszerekből megálla- 
r.rható. Saul előtt a Seolból előjövő Sámuel palástba burkolva 
e.enik meg (1 Sám 28,14). A katonákkal együtt eltemették fegy

vereiket is (Ez 32,27). A balzsamozás nem volt szokásban, Jákob 
és József holttestének bebalzsamozása kivételes eset és egyip- 
tomi tartózkodásukkal magyarázható. A holttestet nem tették 
koporsóba, József esete itt is az egyiptomi szokást tükrözi. Nin- 
csen pontos adatunk arról, hogy mennyi idő telt el a halál és a 
temetés között, de valószínűnek kell tartanunk, hogy nagyon ké
vés Izráelben nem volt szokás a hamvasztás, a halottakat min- 
dig eltemették. A sír normális esetben egy sírkamra, amelyet 
kőbe vájtak. Egy-egy ilyen sír egy családnak vagy egy egész 
nemzetségnek temetkezési helye volt. Innen érthető az a kifeje- 
zés, hogy a halottat „atyái mellé” temették. A halott mellé he
lyezték néhány személyes használati tárgyát és agyagedényeket. 
Ennek azonban Izráelben csak szimbolikus értelme volt. Nem 
minden család tudott magának külön temetkezési helyet bizto
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sítani. A szegényebb embereket egyszerűen a földbe temették. 
Jeruzsálem mellett pl. a Kidron-völgyben volt a „köznép te
metője” , ahová a szegényeken kívül a gonosztevőket is temették. 
Megtalálták Jeruzsálemben Júda királyainak temetkezési helyét, 
amely azonban teljesen ki volt fosztva. Egész Izráelben ez az 
egyetlen olyan temetkezési hely, amely a városfalakon belül 
volt. Némely esetben szokás volt síremléket állítani (pl. Ráhel 
sírja 1 Móz 35,20).

Izráelben is voltak megszabott gyászszertartás ok és temet
kezési szokások. A halálhírre megszaggatták ruháikat (1 Móz 
37,34), zsákruhába öltöztek (2 Sám 3,31), sarujukat levették (2 
Sám 15,30), turbánjukat is (Ez 24,17), arcukat eltakarták (2 Sám 
19,5), néha kezeiket a fejük fölött összekulcsolták, ez a fájdalom
nak a jele volt (2 Sám 23,19), földet szórtak a fejükre (Neh 9,1), 
vagy egész testükre (Jób 16,16), hamuba ültek (Észt 4,3), meg
nyírták hajukat és szakáüukat (Jer 16,6). bár ez utóbbit pogány 
szertartásnak tartották.

Bizonyos étkezési szokások is voltak a halálesettel kapcso
latban. Dávid egy napig böjtölt Saul és Jonatán halála miatt (2 
Sám 1,12). A szomszédok, vagy barátok a halott hozzátartozói
nak vigasztalásul kenyeret és bort hoztak (Jer 16.7). A halottak
nak adott étel- és ital-áldozat nem volt szokásos Izráelben, bár 
egy ideig, amint az ásatások igazolják, kánaáni szokás szerint ételt 
is helyeztek a halott mellé a sírba.

Valamennyi gyászszertartás közül a halottsiratás volt a leg
fontosabb. Legegyszerűbb módja ennek az volt, hogy jajgattak, 
ilyesféleképpen: Ó, jaj testvérem, ó, nővérem (1 Kir 13,30). Az 
apa fiának nevét emlegette (2 Sám 19,1). Sokszor csoportosan 
férfiak és asszonyok mondták a gyászdalt, különösen a rokonok, 
akikhez aztán a körülöttük állók is csatlakoztak. Izráelben ki
alakult a gyászdal (qíná) műfaja, amelynek sajátos ritmusa volt. 
A  legrégebbi és legszebb ilyen gyászdal Dávid sirató dala Saul 
és Jonatán halála fölött (2 Sám 1,19—27). Voltak hivatásos sira
tok és siratóasszonyok (2 Krón 35,25). Feltűnő, hogy ezeknek a 
gyászdaloknak teljesen „világi” tartalmuk van. Sok emberi érzés 
van bennük, de nincs vallásos vonásuk.

A próféták ezeknek a sirató énekeknek mintájára írtak 
gyászdalokat, amelyeket Izráel pusztulása, Isten ítélete miatt 
mondtak (Jer 9,9kk és Jer siralmai).

Fontos, hogy Izráelben nem volt halotti kultusz, a gyász
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szertartás csak a szeretett hozzátartozó elvesztése fölött érzett 
fájdalom kifejezése volt. Kötelességének érezte mindenki, hogy 
ezzel juttassa kifejezésre fájdalmát. Tisztelték a halottakat, val
lásos értelemben is, de ebből soha nem lett halotti kultusz.

Izraelben nem alakult ki semmiféle tanítás a halálon túli re
ménységről. Erről két helyen van kifejezetten szó: Jób 19,25kk- 
ban, és Dániel 12,2-ben. Jóbnál egy kísértésben levő ember végső 
reménységéről van szó, arról, hogy ha életében nem bizonyosod- 
hatik meg afelől, hogy Isten nem ellensége, hanem vele van, ak
kor majd halála után nyeri el ezt a bizonyosságot. Dániel köny
vének idézett verse pedig azt mondja, hogy Isten igazságot fog 
szolgáltatni azoknak is, akik nem érik meg Isten győzelmének 
idejét.

4. A  családi élet

A család megalapítója az Isten, aki az első férfi mellé asz- 
szonyt is teremtett. Izraelben a szoros értelemben vett család a 
férjből és feleségből állott. Ebbe tartoztak a feleségek és ágya
sok, illetve az ezektől származó gyermekek is. Tágabb értelem
ben a családhoz tartozott a férj özvegy édesanyja, az összes fiúk 
feleségei, a leányok férjei, s gyermekeik. Még tágabb értelem
ben a családhoz tartoztak a közeü és távoli rokonok, rabszolgák, 
cselédek és a család oltalma alatt álló idegen is.

A család és családi élet nagyon nagy fontosságú volt Izrael 
életében. A legkezdetlegesebb állami szervezet mellett a család 
volt a társadalmi élet és az állami berendezettség alapja. Ez vo
natkozik a széles körű családra, a nemzetségekre, törzsekre. A 
család volt a jognak és igazságszolgáltatásnak forrása.

Ennél nagyobb a jelentősége a családnak a vallási életben. 
Istentiszteleti közösséget alkotott, melyben a tagok az egész nép 
Istenével elszakíthatatlan kapcsolatban tudták magukat. Ebből 
következett az, hogy a család papja a család atyja volt. Még a 
rabszolgákat is istentiszteleti közösségbe olvasztották a családon 
belül. A héber család berendezkedése patriarkális volt. A család 
feje az atya volt. Mind vallási, mind világi dolgokban teljes jogú 
képviselője volt családjának. Neve ezért Baal — úr, parancsoló. 
A  legrégebbi időben a családfő joga volt az engedetlen gyermek
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feletti halálos ítélet kimondása is. A már rendezett társadalmi 
életben ezt a jogát a családfő elveszítette.

Jogilag a családban a családfő után a feleség, illetve a fele
ségek következtek. Ez akkor volt érvényben, ha a családi rend
szer a poligámia rendjére épült. A feleség, vagy feleségek a férj 
tulajdonai voltak, miután értük a férj jegyajándékot fizetett a 
vérrokonnak (móhar). Ez azonban nem azt jelentette, hogy tel
jesen rendelkezett velük. A feleségeknek jogaik voltak és egyál
talán nem éltek rabszolgasorban. A poligámikus családban az 
egyes asszonyoktól származó gyermekek anyáikkal mind külön 
kisebb háznépet, sátort alkottak. Ezekben bizonyos értelemben 
az uralkodó forma a matriarkátus volt. A feleségeknek joguk 
volt az általuk szült gyermekeknek nevet adni, s nevelésében az 
elsődleges hatáskör az övék volt. A leánygyermek házasságköté
séig az anya gondjaiban maradt. A héber család életében a szor
galmas és gondos anya igen nagy becsben volt. Péld 31,10—31 
írja ezt le gyönyörűen. A férj halála után a feleség, vagy felesé
gek az örökös tulajdonai lettek. Az is megtörtént, hogy a még 
életben levő szülőkhöz mentek vissza. A magtalanul maradt öz
vegynek joga volt követelni, hogy a meghalt férj utáni legköze
lebbi rokon feleségül vegye (lásd a sógorházasságnál).

A család életében a szülők után a gyermekek következtek. 
Egy héber család, túl azon, hogy kultuszközösség volt, kollektív 
társadalmi közösséget is alkotott. Ebben az összes vagyon, az el
végzendő munka, a jog és minden közös volt. Minél népesebb 
volt egy család, annál hatékonyabban tudta saját érdekeit képvi
selni. Ezért volt az, hogy a bő gyermekáldást nagyon nagy aján
déknak tekintették. Ezzel szemben a gyermektelenséget szeren
csétlenségnek, Isten kegyelmi ajándéka megvonásának tartották. 
Különösen nagy áldásnak számított a fiúgyermek. A fiúk voltak 
a munka, a fegyveres erő és a család fenntartói. Kevesebbre be
csülték a leánygyermeket, de ők sem voltak érdektelen tagjai a 
családi közösségnek. Egy szép, munkabíró leány, ha feleségül ad
ták, mindig gazdagította a családi közösséget, annak vagyonát. 
Az sem volt mellékes, hogy egy férjhezmenetel mindig szélesí
tette a rokoni kapcsolatokat.

A gyermek feltétel nélküli engedelmességgel tartozott szü
leinek. Az engedetlen gyermeket az apa kénye-kedve szerint 
büntethette. Szigorú rendelkezések büntetik az engedetlen, go
romba gyermekeket. A gyermek gondozása elsőrenden a szülők
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kötelessége. Mellettük segítettek a dajkák, az előkelőbb csalár 
dókban az ún. tutorok, nevelők. Az Ószövetség a gyermekek ne
velésével kapcsolatban egyáltalán nem szól iskolákról, vagy va
lamilyen intézményes nevelésről. Az viszont tény, hogy a Kr. e. 
században már majdnem minden faluban volt iskola, ahol írást, 
olvasást és egyéb világi és vallásos tudományt tanítottak. Voltak 
magasabb fokú iskolák, ahol Mózes törvényeit tanították a rab
bik. Figyelemre méltó a héber családi jogban, hogy a gyermek 
törvényes, vagy törvénytelen származásáról, s ennek megkülön
böztetéséről nincs szó. A gyermek származásánál az egyetlen 
döntő tényező: a családfőtől származott-e vagy sem? Így nem 
számított melyik, hányadik feleségtől született, egyenlő jogot él
vezett a többivel. Rabszolga-ágyastól származó gyermeknél van 
némi megkülönböztetés. Ez azonban nem a gyermeki jog, hanem 
az örökösödés tekintetében látható. Ha az úrnőjük elismerte 
őket, teljes jogú gyermekei voltak a családfőnek. A házasság 
előtt született gyermekek a házasság megkötése után törvény 
szerint is teljes jogúakká váltak.

A héber családi törvényből semmi bizonyosat nem tudunk 
arról, hogy milyen gyermeket értettek a fattyú (mamzér) fogal
mán. Azt sem tudjuk, hogy milyen jogokat élvezhettek. Egy bi
zonyos, hogy a fattyú ki volt rekesztve Jahve gyülekezetéből (5 
Móz 23,2). A családnak Józsué által kiosztott földbirtokát, va
gyonát a fiúgyermekek örökölték. Ilyen esetben az ágyasok fiú
gyermekeit is ajándékokkal elégítették ki. A héber családdal 
szemben a házasságon kívül született gyermeknek semmiléle jog
igénye nem lehetett. Az elsőszülött a vagyonból mindig dupla 
részt kapott, ezzel szemben neki kellett gondoskodnia az édes
anyáról és a kiskorú testvérekről.

A törvény szerint a leánygyermekek nem örököltek a fiúk
kal együtt, egy-két rendkívüli esetet kivéve. Ha egy családfő úgy 
halt meg, hogy csak leánygyermekei voltak, akkor az összes 
leány egyenlő mértékben örökölt. De ilyen örökséget kapott leá
nyoknak tilos volt más nemzetségbeli férfihez feleségül menni.

Amikor egy családfő utód nélkül halt meg, akkor a sógor- 
házasság intézménye volt hivatva arra, hogy a nemzetséget to
vább plántálja. Ennél a rendkívül érdekes intézménynél, mely az 
ősi időkre nyúlik vissza, tisztázni kell a sógorság fogalmát. Ez el
sősorban azt a rokoni viszonyt jelenti, ami a házasság útján az 
egyik és másik házasfél testvérei között jött létre. Tágabb érte
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lemben ez azonban kiterjedt a széles körű rokonságra is. A só- 
gorságnak a zsidó társadalmi életben igen nagy jelentősége volt. 
A törvény szigorúan tiltja a sógorságban levő férfiak és nők 
nemi érintkezését, s ezt egyenesen vérfertőzésnek tartja. Ahogy 
azonban egy házasság felbomlott, ez a törvény nem volt életké
pes. Ez a sógorság volt az alapja az Izraelben levő ún. sógorhá
zasságnak, amit héber szóval levir — a sógor szó meghagyásával 
levirat-házasságnak, azaz sógorházasságnak, levirátusnak nevez
tek. Ez volt hivatva arra, hogy a magtalanul meghalt férfi neve 
és családja fennmaradjon. 5 Móz 25,5—10 kimondja, hogy ha 
valamely férfi utód nélkül halt meg, akkor ugyanabban a város
ban élő testvére vegye el feleségül az özvegyet. így az elhalt 
fivér számára meg kell, hogy „építse annak házát” . A sógor
házasság azonban bizonyos esetekben nem volt kötelező. Bizo
nyos törvényes meggyalázás útján (halícá) a sógor kibújhatott 
ezen kötelezettsége alól. A szó jelentése érdekes: halícá az, amit 
az ember lehúz, vagyis ebben az értelemben a sógor saruja. Az 
özvegynek, ha a sógora nem akarta őt feleségül venni, jogában 
állott a vének előtt lehúznia sógora saruját és arcába köpve így 
szólni: így jár minden férfi, aki nem akarja megépíteni a test
vére házát (5 Móz 25,9). Az így megszégyenített sógort egész csa
ládjával együtt mezítlábasnak csúfolták.

Rut esete példázza, hogy a sógorházasság kötelessége más 
családtagra is áthárulhatott. Az ilyen családtagnak kötelessége 
volt a családi birtokot is megvásárolnia. Ha az ilyen helyzetbe 
került rokon lemondott erről a jogáról, hogy megváltsa az öz
vegy birtokát, akkor más családtag volt erre jogosult. Az ilyen 
megváltó (góél) ezzel a jogával élve minden kötelességet magára 
vett. Az özvegy első vérrokona ennek adta át saruját, annak bi
zonyságára, hogy lemond góél-i jogáról.

Ha a sógorházasság semmiképpen nem segített az özvegyen, 
akkor sem az özvegy örökölt, hanem a megboldogultnak a test
vérei, vagy az atyjának testvérei stb. Arra is volt példa, hogy 
vér szerinti örökösök hiányában egy kedvenc rabszolga jutott az 
örökséghez (1 Móz 15,3). Mint jog szerinti, örökösödési iratot, 
i'égrendeletet nem találunk az izraeli családi életben. Erre az 
ószövetségi időben nem is volt szükség.

Hogy milyen fontos sejtje volt a társadalmi életnek a család, 
azt mutatja az a tény, hogy a család mindvégig összetartó közös
séget alkotott. A fiúk, annak ellenére, hogy megházasodtak, s

56



újabb, kisebb családot alkottak, rendesen tagjai maradtak atyjuk: 
családjának. A fiúk feleségei a családfő uralma alá kerültek a 
családi közösségen belül. A fiúk feleségei, ha férjük meghalt, 
apósuk házában maradtak, vagy közeli rokonnál éltek. A család
jogi törvény lehetőséget adott arra, hogy az özvegyen maradt 
asszonyok szüleik házába menjenek vissza. Ha egy férfi beháza- 
sodott felesége családjába, természetes módon az apósa hatalma 
alá került azon a családon belül.

A héber család mint kicsiny kollektív társadalom teljesen 
összefüggő egységet alkotott. Ezért volt az, hogy a héber család 
tagja abban az időben olyan jogokkal rendelkezett, de felelős
séggel is tartozott, melyek ma teljesen ismeretlenek. Ennek ér
telmében egy család teljes vagyonközösséget alkotott. Közös volt 
a munka terhe, a fegyveres védelem. De minden ennek megfe
lelően közös tulajdon volt. Ennek a vagyonközösségnek kiábrá- 
zolható ténye a sógorházasság is. Ennek a sors- és vagyonközös
ségnek bizonyítója a kötelező vérbosszú is. A család köteles volt 
az elkövetett bűnért bosszút állni, de ugyanakkor a fordított 
esetben a megfelelő büntetést is együtt viselték.

A héber családnak ez az alapjellege és berendezése a fogság 
utáni időben is megmaradt. Az azonban elkerülhetetlen volt, 
hogy az idegen hatalmak uralma alatt és az általuk behozott és 
meghonosított állami és igazságszolgáltatási rend mellett bizo
nyos változásokon ment keresztül. Az új rend sokkal szervezet
tebb volt. A családfő jogköre és a vérbosszú családra nézve fe
lelős joga és kötelessége a fogság utáni időben korlátozódott. A 
soknejűség mindinkább a gazdagok körére korlátozódott, majd: 
később a keresztyén államokban teljesen megszűnt és a házas
ságkötést, a házassági elválást és az örökösödést is állami tör
vény szabályozta.

A családi élet berendezettségében, annak egyedülálló hiva
tásában külön kell szólni a házasságról és a házaséletről, egyál- 
' ;  Ián a házasélet minden kérdéséről.

A házasság a természetes életforma volt. Csupán Jeremiás
ról olvasható, hogy hivatása teljesítése miatt nem kötött házas
ságot. A későbbi rabbik tanítása szerint a házasság alól csak a 
Törvény buzgó és odaadó tanulmányozása mentheti fel az izrá- 
eli férfit. A házasélet elfogadott, Istentől származó jó rend, mely 
i  természetes együttélés közösségét biztosította.

Ma feltűnő, hogy a soknejűség abban az időben az előkelők

57



és királyok körében természetes volt. Ennek bizonysága, hogy 
Izráel magasztos Isten-hite sem tudta őket kivonni az általános 
keleti szokás alól. Igaz, hogy gondolkodásából nem veszett ki 
ugyan az a tudat, amit a? ethnológiai kutatások mind jobban 
megerősítenek, vagyis, hogy a házasság eredetileg egynejűség. 
monogámia. A házasság ezt a jellegét Lámekh és fiai által veszí
tette el. Ezzel szemben Noé és Jób fiai egynejűek voltak. A pát
riárkák is az egynejűséget tartották egyedül erkölcsösnek.

A Szentírás azonban más, közvetett eszközzel is kifejezi az 
egynejűségre vonatkozó követelését. Gyakran olvashatunk a 
Bibliában a feleségek ádáz elsőbbségi vitáiról. Ilyenek: Anna— 
Peninná; Ráhel—Lea stb. Egészen természetes, hogy akinek sok 
felesége volt, az igen sok gondot vett nyakába. Az ezzel a sok 
gonddal és felelősséggel magyarázható, hogy a bírák közül sokan 
éltek monogámiában. A próféták mindig az egynejűség mellett 
törtek lándzsát. Hirdették a házasság szent voítát. A fogság után 
egyre jobban elterjedt az egynejűség. Krisztus után általában a 
monogámia uralkodik a héberek életében. A rabbik szerint egv 
izráeli férfinek négynél, s a királynak tizennyolcnál több felesége 
nem lehetett. A későbbi keresztyénség egyszerűen eltörli a sok- 
nejűséget, s annak legcsekélyebb maradványait is irtja.

Izraelben a házasság ügye inkább a szülők ügye volt, sem
mint a gyermeké. A házasságot az atya szerezte, természetesen a 
feleség beleegyezésével, és a gyermek jóváhagyásával. Előfordult 
az is, hogy a vőlegény és a menyasszony nem is látták egymást 
házasságkötésük előtt. A vőlegény vételárat fizetett menyasszo
nyáért annak szüleinek. A minimális vételár a mózesi törvény 
szerint 50 sekel volt. Ez kárpótolta a menyasszony apját, hogy a 
leány eltávozásával munkaerő-veszteséget szenvedett. Ez alól is 
volt természetesen kivétel. Hóseásról jegyezték fel, hogy felesé
géért 15 sekel ezüstöt, egy hómer és egy letek árpát, tehát egy 
rabszolganőért járó átlagos árat fizetett csupán. Az egészen rend
kívüli eset volt, ha egy atya lányát ingyen adta feleségül. De 
erre is van példa: így kapott feleséget Otniel, valamint Dávid 
így kapta nőül Saul leányát. Arra több példa van, hogy ha a vő
legény nem tudott feleségéért fizetni, akkor ledolgozta az atyá
nak a vételárat (Jákob — Ráhel — Lea). Ez sohasem zárta ki 
azt, hogy a menyasszony dús hozományt, jegyajándékot vitt férje 
házához. Ez független volt a vételártól (1 Kir 9,16).

Izraelben a jegyesség már félig megkötött házasságnak szá
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mított. A jegyességre, s így a házasságra a legalsó korhatár a 
férfinál 13, a nőnél 12 év volt. Talán furcsa, hogy ilyen fiatalon 
lehetett házasodni Izraelben. Viszont a forró égöv alatt, mind a 
férfiak, mind a nők, sokkal korábban lettek érettek, mint az 
európai ember. A gyakorlat szerint a házasságkötés ideje: iérfi- 
nál 18, nőnél 16 év.

A házasságot és a velejáró lakodalmat rendszerint megelőzte 
a menyasszony árának (móhar) kifizetése és az eljegyzés. A há
zasság Izraelben teljesen családi intézmény volt, így semmiféle 
vallási, vagy polgári hatósági funkció nem előzte azt meg. Mi
után megkötötték a házassági szerződést (babilóniai párhuzam 
Izraelben!!!) következett a lakodalom. Ennek a lefolytatásában 
érdekes szokás alakult ki: A menyasszonyt atyja házából átve
zették jövendőbelije házába. Ezzel azt akarták kijelenteni, hogy 
ettől kezdve a nő az új család védelme és oltalma alatt áll. A 
menyasszonyt sűrű fátyollal borították be, a legdíszesebb ruhá
jába öltöztették, s barátai, rokonai kísérték az ünnepi menetben 
új otthona felé.

A lakodalom kevés kivételtől eltekintve mindig a vőlegény 
házánál volt. A héber lakodalom igen nagyszabású, sokszor 7 
napig tartó ünnepség-sorozat volt. Nagyon figyelemre méltók a 
lakodalomban énekelt ún. lakodalmi dalok, melyek hagyomány- 
szérűén öröklődtek (Én Én).

Izraelben a házasság intézményét törvények és rendelkezé
sek sokasága szőtte át és szabályozta. Ezek mind arra voltak hi
vatva, hogy a házasság tisztasága felett őrködjenek.

A házastársak megválasztását is törvény korlátozta:
Héber férfinak tilos volt kánaáni nőt feleségül venni (3 Móz 

7.3). Ezt a tilalmat azonban a fejedelmek sokszor áthágták, Dá
vid pl. a hitteus Betsabét vette nőül. Salamonnak is sok idegen 
felesége volt.

A házasságkötést a vérrokonnal tiltotta a törvény. Egy férfi 
soha nem vehette feleségül szülőjét, nagyszülőjét, gyermekét, 
unokáját, testvérét (3 Móz 18,7—10). Ez vonatkozott a közeli 
rokonságra is (nővér, nagybátyja özvegye, s két nővérrel való 
házasságkötés).

Érdekes azonban a törvénynek az a rendelkezése, mely nem 
tiltja a fivér, nővér lányával való házasságkötést. Ha valaki a 
rendelkezéseket megszegve tiltott házasságra lépett a lehető leg
szigorúbb büntetés várt rá: halálbüntetést róttak ki rá.
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Ekkor lépett életbe az ún. theokratikus büntetés, melynek 
lényege: a házasság gyermektelen marad, ami Isten büntetése.

A Mózes által a házasság védelmére adott törvények minden 
valószínűség szerint a vérfertőzést akarták meggátolni. Másik 
célja az lehetett, hogy a kánaáni és egyiptomi szokásokat ellen
súlyozza. Természetes azonban, hogy az izráeliek ezeket a ren
delkezéseket lépten-nyomon megszegték, s nemegyszer megtör
tént az, hogy a házastársak, ha nem is voltak édestestvérek, 
azonban egy anyától születettek voltak (2 Sám 13,13).

A többnejűség gondolatával Izráelben természetesen a há
zasság felbonthatatlansága is elhomályosult. A mózesi törvény 
szerint az asszony teljesen a férj szolgálatában állt. Viszont ezzel 
szemben megadta a férjnek az elválás lehetőségét. Az Elő-Ázsiá- 
ban elterjedt szokás szerint (Hammurabi kódexe szerint is!) a 
sémita férfinak joga volt ahhoz, hogy feleségét, ha benne kivetni 
valót talált, bírói eljárás mellőzésével elbocsáthassa. Az elbocsá
tott nő csak akkor élhetett vagyonjogi keresettel, ha a válásban 
ártatlannak bizonyult. De ugyanez a törvény megadta a jogot az 
asszonynak, hogy férjével szemben keresettel lépjen fel, ha az 
vele szemben elhanyagolta házastársi kötelességeit. Különben 
Mózesnek is a felbonthatatlan házasság volt az eszménye, s ezzel 
magyarázható nála, hogy megtiltotta a papoknak, hogy elvált 
asszonyt vegyenek feleségül.

Mózes törvénye, mely kimondja, hogy fontos válóok, s váló
levél adása nélkül asszonyt nem lehet elbocsátani, azt célozza, 
hogy a férfiak ne hagyhassák el könnyen feleségeiket. Ha egy nő 
válólevelet kapott, annak nagyon súlyos erkölcsi oka lehetett. 
Ilyen nőnek semmiféle követelése nem lehetett. A mózesi törvény 
a Hammurabi-kódexszel szemben úgy rendelkezik, hogy ilyen 
esetben az asszonynak át kellett engedni a gyermeket, vagy 
gyermekeket a férj számára.

Ezzel kapcsolatban két rabbi álláspontja álljon itt:
A nagy rabbi, Sammai azt vallotta, amit a törvény kimon

dott. Ezzel szemben a másik nagy rabbi, Hillél azt tanította, 
hogy a válólevél minden esetben — nemcsak a nő hűtlenségekor 
— kiadható.

Érdekes, hogy Izráelben a nő sohasem válhatott. Ha a férj 
nem teljesítette házastársi kötelességét, a nő keresettel állha
tott elő.
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A válólevél sohasem tartalmazta a válás okát. Diszkréten 
csak magát a válás tényét tartalmazta.

Két esetben veszítette el a férfi a váláshoz való jogát: Ha 
feleségét aljas módon házasság előtti paráznasággal vádolta meg, 
s ennek ellenkezője bebizonyosodott (5 Móz 22,19). Vagy akkor, 
ha olyan nőt vett el feleségül, akit előtte ő maga csábított el 
(5 Móz 22,28).

Az TJT álláspontja Krisztus tanítása szerint: a házasság fel
bonthatatlan. Jézus így egyetlen okot említ, hogy egy házasság 
f elbomol jón, az pedig a hűtlenség, egészen egyértelműen a pa- 
ráznaság bűne.

5. Politikai, társadalmi és jogi élet

Az ÖT könyvei több mint ezer esztendőt ölelnek át. A tör
téneti és prófétai könyvek anyaga az Egyiptomból való szaba
dulástól a Makkebeus korig terjed. Bizonyos tekintetben még 
hosszabb időszakot is figyelembe kell vennünk, mert az ős
atyákról szóló történetek, bár később foglalták írásba őket, sok 
eredeti, korabeli anyagot tartalmaznak. Izráel társadalmi és po
litikai életének vizsgálatakor számításba kell venni, hogy ez alatt 
a hosszú idő alatt Izráel népe a nomád törzsi-nemzetségi társa
dalmi formától eljutott az ókori rabszolgatartó társadalomig. 
Izráel társadalmi élete eltért a korabeli környező népek társa
dalmi életétől. Mindehhez egyetlen hiteles forrásunk van, maga 
az ÓT.

A történetileg legrégibb adatok Józsué és a bírák korából 
valók. Az ezt megelőző korról utólagos föl jegyzésekből azt tud
juk, hogy legalábbis bizonyos izráeli törzsek hosszabb időt töl
töttek Egyiptomban, rabszolgasorban, majd onnan kiszabadulva 
nomád életet folytatva hosszú vándorlás után jutottak el Ká
naánba. Az első konkrét adatok arról szólnak, hogy Izráel laza 
törzsi szövetségben élt. Ez azt jelentette, hogy az egyes törzsek 
egymástól függetlenül birtokolták Palesztinának kisebb-nagyobb 
területeit. A legelő, ill. később a föld a törzs közös tulajdona 
volt, de arról keveset tudunk, hogy milyen volt maga a törzsi 
szervezet. Patriarkális nemzetségi viszony alakult ki és minden 
nemzetség gondosan vigyázott arra, hogy a közös tulajdonát ké
pező föld más nemzetséghez ne kerüljön. Természetesen előtör
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dúlt, hogy eladósodás miatt, vagy örökös hiányában a család bir
toka más családé lett, de ilyenkor is igyekeztek minden módon 
megmaradni a nemzetség határain belül és különféle szigorú 
rendszabályokkal, megszégyenítéssel megnehezíteni a föld más
hová jutását. Ennek egyik példája a valószínűleg a bírák korából 
származó Rut könyvének története. Később a törvények írásba 
foglalásakor ezt a kérdést részletesen szabályozták (5 Móz 25,5— 
10, 3 Móz 25,24—34).

Ebben a korban a családfő, ill. nemzetségfő irányította a 
nemzetség életét, nem tudunk arról, hogy törzsfők lettek volna, 
csupán arra vonatkozólag van adatunk, hogy ellenséges támadás 
esetén egy-egy rendkívüli adottságú, karizmatikus vezető, vezér, 
bíró (sófét) irányításával közösen védekeztek a törzs tagjai, sőt 
olykor több törzs is összefogott.

A letelepedés után mintegy kétszáz évvel a külső körülmé
nyek is arra kényszerítették az izráeli törzseket, hogy egységes 
államot alkotva, megváltoztassák társadalmi rendjüket. A 
karizmatikus vezetés politikailag csődöt mondott. Sámuel könyve 
arról ír, hogy a nép belátta, hogy össze kell fogniok a törzsek
nek, egy állandó vezető irányításával, mert különben lehetetlen 
megmaradniuk Palesztinában. A királyság, az izráeli törzseknek 
állammá alakulása döntő változás volt Izráel életében, mert ek
kor kezdtek kialakulni a különböző társadalmi osztályok. A jóval 
későbbi eredetű, de korabeli forrásokra támaszkodó Sámuel 
könyve (1 Sám 8,8— 18) tanúskodik arról, hogy a királyság át
lépi a törzsi, sőt családi élet határait és valami egészen más élet
formát hoz létre. Magától értetődő, hogy a király és közvetlen 
környezete nagyobb hatalomhoz és több joghoz, később nagyobb 
földbirtokhoz is jut, mint a nép többi tagjai. Izraelben is kiala
kult így az arisztokrácia. Ezek közé az arisztokraták közé tartoz
hattak az olyan, időközben meggazdagodott emberek is, mint 
Nábál (1 Sám 25), vagy a betlehemi Isai, akinek fia Dávid Saul 
udvarába kerül, mint a király apródja. Az első időkben ezek az 
arisztokraták csak annyiban különböztek a nép többi tagjaitól, 
hogy vagyonosabbak voltak, egyébként éppen úgy maguk őriz
ték a nyájat és dolgoztak, mint a többiek. Csak Dávid királysága 
idején kezdett kialakulni az igazi értelemben vett arisztokrácia, 
amely nem vett részt már közvetlenül a munkában.

A király körül kialakult egy másik társadalmi osztály, aki
ket az ÓT általában „a király szolgái”  (ebed, a latin minister)
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néven emleget. Az első ilyen lista 2 Sám 8,16kk, amelynek a ké
sőbbi 1 Krón 18,14— 17 felel meg. Ezek között vannak a testőr
ség vezetői, a zsoldos sereg vezére, a papok, a kancellár. A ké
sőbbi idők folyamán, a Krónikák adata szerint Salamon korában 
az ország egyes kerületeinek vezetői (niccábím), majd a próféták 
egész sora lett tagja ennek az osztálynak. Ezenkívül tudunk még 
kincstárnokról, adószedőről, királyi tanácsosokról. Ezek hiva
taluknál fogva mind tekintélyes emberek lettek, és bár többsé
gükben nem tartoztak a földbirtokos arisztokraták közé, mégis 
fölötte álltak az ország népének.

A nép javarészét a középbirtokos parasztság, „a föld népe”  
Cam há’árec) alkotta. Ezek az ősi izráeli családi birtokok tulaj
donosai voltak. Ök tartották fönn a királyi udvart, ők végezték 
az önkéntes katonai szolgálatot háború esetén, Júdában ők vol
tak a királyi család legfőbb támasza, akik mindig vigyáztak 
arra, hogy Dávid családjából való királyuk legyen (2 Kir ll.lk k  
23,30). Izráelben pl. Menáhém úgy tudott hadisarcot fizetni III. 
Tiglát Pilézernek, hogy a föld népét adóztatta meg (2 Kir 15,20).

Izráel népének kb. a fele a „föld szegény népe” (dallím 
cebjónim) volt. Ezek a törpebirtokosok, parasztok, zsellérek vol
tak, akik az idők folyamán egyre jobban ki voltak szolgáltatva 
a gazdagoknak.

A prófétáknál, elsősorban Amosznál és Mi/ceásnál találjuk 
meg nyomát annak, hogy milyen nagy mértékben kizsákmányol
ták ezt a szegény népréteget. Nagyon sokan eladósodtak. Gya
kori eset volt az, hogy a jogosan járó napszámot sem kapták 
meg. Szinte minden fogság előtti próféta vádolja a vezető réte
geket azzal, hogy igazságtalanul bíráskodnak, éppen ezeknek a 
szegényeknek a kárára. A peres ügyeket ti. az arisztokraták vagy 
a köznemesség intézte. Ezek azonban megvesztegethetők voltak 
és mindig a maguk osztálya javára döntöttek. Ézsaiás könyvéből 
tudjuk azt is, hogy a királyok idején főleg az arisztokraták, de 
valószínűleg sok középbirtokos is igyekezett birtokát növelni. Ezt 
csak azzal tudta elérni, hogy peres úton, sokszor hamis vádakkal 
jutott hozzá a szegényebbek kis földjéhez. A Királyok könyve 
egészen kirívó esetként említi, hogy Izraelben Áháb, felesége ta
nácsára, hamis vád alapján halálra ítéltette Nábótot, hogy hoz
zájusson annak szőlejéhez (1 Kir 21).

Az eladósodott szegények rabszolgasorba kerültek. Ez azt je
lentette, hogy addig, amíg adósságuk ellenértékét le nem dolgoz-
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iák, hitelezőjük rendelkezett fölöttük. Mivel ez volt Izraelben a 
rabszolgaság fő formája, sokan úgy vélik, hogy Izraelben iga
zában nem is volt rabszolgaság. Kétségtelenül igaz, hogy ha a 
rabszolgaságnak arról a római Varrótól származó meghatározá
sára gondolunk, amely szerint a rabszolga „beszélő szerszám” , 
azt kell mondanunk, hogy valóban nem volt rabszolgaság Izráel- 
ben. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a héber cebed szó, ame
lyet az izraeli rabszolgákra alkalmaztak és amely eredetileg 
csakis rabszolgát jelentett, a későbbi idők folyamán változás
jelentésen ment át és részben udvariassági kifejezés lett, amely- 
lyel valaki egy magasabb rangú előtt önmagát jelölte, részben 
pedig azt jelentette, hogy egy kultusznak, ill. egy istenségnek 
követője, tisztelője. Ilyen értelemben szerepel Ábrahám, Mózes, 
Józsué vagy Dávid megjelölésére „az ŰR szolgája”  kifejezés.

A régebbi időkben, a honfoglalástól egészen Dávidig voltak 
idegen rabszolgák, akik hadifogolyként kerültek Izraelbe. Ké
sőbb azonban, mivel Izrael, majd a két részre szakadt ország, 
minden háborúját elveszítette, aligha lehetett ilyen rabszolgájuk. 
Arról tudunk, hogy az ókori keleten rabszolgakereskedelemmel 
is foglalkoztak, elsősorban a föníciaiak. Valószínű, hogy ezen az 
úton Izraelbe is kerültek rabszolgák, a későbbi törvény az izra
eliek számára is megengedte a rab szolga vásárlást (3 Móz 25).

A Törvény sokkal részletesebben rendelkezik afelől, hogy az 
izráeii rabszolgákkal mi történjék. Valószínűnek kell tartanunk, 
hogy a Törvény idevonatkozó rendelkezéseit, amelyek rendkívül 
humánusak, gyakorlatban nagyon ritkán teljesítették. A Törvény 
értelmében izráeii ember maximálisan 6 évig lehetett volna csak 
rabszolga, mert minden hetedik évben szabadon kellett bocsátani 
a rabszolgákat. Hasonló korlátozást csak Hammurabi törvény- 
könyve tartalmaz, amely az adósság révén rabszolgasorba jutot
tak idejét még rövidebb időre, 3 évre korlátozza. A rabszolgákra 
vonatkozó izráeii törvények humánus rendelkezéseit magyarázza 
az a visszaemlékezés, hogy Izráel valamikor hosszú ideig rab
szolgasorban élt Egyiptomban. A Deuteronomium így indokolja 
a rabszolgaelengedés törvényét: „Gondolj arra, hogy Te is rab
szolga voltál Egyiptomban és az ŰR, a te Istened kiváltott téged. 
Ezért parancsolom ezt neked ma” (5 Móz 15,15).

A Törvény minden rendelkezése ellenére is nehéz sora volt 
a rabszolgának. Urának feltétlen engedelmeskednie kellett és na
gyon kemény munkát kellett végeznie. De az kétségtelen, hogy
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még így is könnyebb volt a helyzete, mint sok más keleti nép 
örökös rabszolgáinak. Ennek az a magyarázata, hogy a Tóra ren
delkezései nem csupán humanizmusból fakadnak. A rabszolga
törvényt, éppen úgy, mint a többi törvényt, elsősorban az hatá
rozza meg, hogy Izráel az ŰR választott népe és ennek az Isten
hez való viszonynak a nép életkörülményeiben is meg kell mu
tatkoznia. A rabszolgatörvény a rabszolgát teljes értékű ember
nek tekinti, nemcsak az emberek közötti viszonyban, hanem Is
tenhez való viszonyában is. Az ember Isten teremtménye. És ha 
valaki az izráeliek közül adóssága miatt rabszolgasorba jut, ak
kor is az Isten népéhez tartozik.

Magát a rabszolgaságot se a Törvény, se a próféták nem te
szik kritika tárgyává, hanem egyszerűen tudomásul veszik az 
adott helyzetet. Ebben az adott helyzetben mutatnak utat arra, 
hogy hogyan lehet a rabszolgák problémáin, s ezzel közvetve a 
rabszolgaság problémáján segíteni. A Törvény az előbb említett 
intézkedéseivel, a próféták azzal, hogy keményen ostorozzák és 
bírálják mindazokat a visszaéléseket, amelyekkel Izráel vezetői 
és gazdagjai más embereket elnyomnak és kizsákmányolnak. Se
hol nem találjuk nyomát annak, hogy a próféták a rabszolgákat, 
az elnyomottakat és kizsákmányoltakat felkelésre, forradalomra 
biztatták volna, és annak sem, hogy a rabszolgák, ha látták is 
saját nehéz helyzetüket, megpróbálkoztak volna azon forradalmi 
úton változtatni. A próféták azon fáradoztak, hogy könnyítsenek 
a rabszolgák és általában a szegények helyzetén. Határozottan 
az utóbbiak pártján álltak, azért szálltak szembe az uralkodó 
osztály kapzsiságával, nemtörődömségével, vagy éppen ember
telenségével. Ezzel egy bizonyos mértékben segítettek a rabszol
gák és szegények helyzetén, mert voltak, akik belátták, hogy a 
Törvény rendelkezései és a próféták kritikái igazak és igyekez
tek változtatni magatartásukon, enyhíteni az elnyomottak hely
zetén, lehetőséghez képest, adósságokat elengedni, a jogos bére
ket megfizetni és igazságosan bíráskodni. Voltak korszakok, ami
kor a prófétáknak sikerült még a legmagasabb vezetői körök 
magatartásán is ebben az irányban változtatni. A próféták fára
dozásának jelentősége abban van, hogy felismerték a rabszolgák, 
szegények nehéz helyzetét, ennek szószólóivá váltak, megfogal
mazták, és ezzel az ő ügyük mellett álltak, szolidárisak voltak 
velük.

A szegények és gazdagok közötti különbség egyre nagyobb
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lett. A gazdagok nemcsak földjeiket gyarapították, hanem egyre- 
fényűzőbb életmódot folytattak. Izraelben ez a fényűzés a Kr. e. 
VI. sz.-ban II. Jeroboám uralkodása alatt érte el a tetőpontját, 
különösen a főváros, Samária épült ki nagyon. Az ásatások is; 
igazolták az ÓT-nak azokat az adatait, hogy Samáriában kőből 
épült tornyos házak voltak s belső berendezésük nagyon gazdag: 
volt, elefántcsont díszítésű ágyak, díszes asztalok voltak bennük 
és az ott lakók pompás ruhákban, ékszerekkel feldíszítve jártak.

Majdnem ugyanebben az időben Júdában is hasonló volt a 
helyzet. Ézs 3-ban pl. egy egészen hosszú listát olvashatunk 
azokról az ékszerekről és ruhadarabokról, amelyekkel a jeruzsá- 
lemi nők dicsekedtek. Mindezekhez hozzájárult még az is, hogy 
mindkét országrészben egyre inkább érezhető volt az idegen, 
külföldi, főleg mezopotámiai hatás, amely a vallásos életet is 
egészen átalakította.

Az ókori keleten már akkor voltak a társadalmi és jogi éle
tet szabályozó törvények, sőt törvénygyűjtemények, amikor Íz-- 
ráel ősei még vándor nomádként éltek.

Egyiptomból nem maradt ránk törvénygyűjtemény, noha a 
rendelkezésünkre álló adatok tanúsítják, hogy ott igen fejlett 
volt a joggyakorlat. Ennek az oka valószínűleg az, hogy Egyip
tomban az igazság letéteményese és ismerője a mindenkori fáraó 
volt. Valószínű, hogy gyakorlatban a papság szabta meg a tör
vényeket, de mindig a fáraó nevében.

Ezzel szemben nagyon régi és jelentős törvénygyűjteménye
ket ismerünk Mezopotámiából. Ezek közül a legrégebbiek a Kr. 
e. 2050-ből TJr városából származó Ur-Nammu törvénye, vala
mint az Isin-ből való (Kr. e. 1850) Lipit-lstar törvény és a vele 
majdnem egykorú esunnai törvénykönyv. A legnevezetesebb 
azonban a mezopotámiai ásatások során legelőször megtalált 
Hammurabi törvénykönyv, amelyet Babilóniában 1700 körül ír
tak és amely az ÓT adatait figyelembe véve már Ábrahám ko
rában ismert törvény volt. A Hammurabi törvénykönyvnek na
gyon nagy az irodalma, s ennek jelentős része foglalkozik a Tóra 
és a Hammurabi-kódex összehasonlításával. Majdnem ilyen régi 
a hettita törvénykönyv, amelynek Kr. e. XIII. sz.-ból való máso
latai maradtak ránk.

Az izráeli törvénygyűjtemény neve: Tórá. Ez a szó elsősor
ban tanítást, utasítást jelent, később azonban így nevezték el azt 
a gyűjteményt, amely elsősorban tartalmazza Izráel törvényeit..
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A Tóra több törvénygyűjteményből áll.
Ezek közül a legrégebbi a Dekalogus (caszeret döbárím) 

d Móz 20,2—17 és 5 Móz 5,6—21). Bár a két szöveg egymástól 
eltér, kimutatható, hogy közös a forrásuk: minden valószínűség 
: érint Mózes idejéből származó rövid törvény.

A következő gyűjtemény a Szövetség Könyve (széfer hab- 
borát 2 Móz 20—24). Ennek a Hammurabi törvénykönyvvel 
A ó rokonsága mutatja, hogy szerzője ismerte az Eiő-Ázsiában a 

Kr e. 2. évezredben elterjedt ősi szokásjogot. A Szövetség Köny- 
vettek legjelentősebb része 2 Móz 21,1—22,16, amely egyes ren
delkezéseket (mispátím) tartalmaz egy pásztori és paraszti kö
rt eség életére vonatkozóan.

A Deuteronomium (5 Móz 12—26) a Kr. e. VII. századból 
•rermazó törvénygyűjtemény. Jellemző rá, hogy feltétel nélküli 
hitet (egy-Isten hitet), hálát és szeretetet követel Isten iránt. A 
valdáserkölcsi életet a szív belső dolgának tartja és a nyilvános 
•: Atúszt egyetlen, Isten által választott helyre korlátozza. Jel
lemzi ezt a könyvet a nemes humanizmus. Az özvegyek, árvák, 
léviták, rabszolgák, sőt az idegenek felkarolására hív fel.

A Szentségtörvény (3 Móz 17—26) a kultuszi életet szabá
lyozza.

A Papi Irat (3 Móz ]— 16) az áldozatok törvényéről, a papok 
: . 1s remeiéséről és a különböző tisztasági törvényekről szól. En- 
r.ed-t egy része a régi múltba nyúlik vissza, másik része a babilóniai 
: :-g~ag után és alatt keletkezett a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően. A fogság alatt kezdték írásba foglalni, amikor az 
elnémult próféták helyett a papok vették át a nép vezetését. 
Valószínűleg nagy része volt ebben Ezekjeinek, legalábbis erre 
mainak könyvének utolsó (40—48) fejezetei. Amikor Ezsdrás Kr. 
e 458-ban hazatért, hogy a Jeruzsálemben élő, de a pogányságba 
dvadt zsidóságnak segítséget hozzon, már kezében volt az „ÚR 

törvénykönyve”  (széfer tórát jahve). Az általa hozott Tórát azon
ban csak Kr. e. 444-ben Nehemiás politikai támogatása mellett 
rúdra elfogadtatni. A Papi Tóra háromféle anyagot tartalmazott: 
a kultusz, a polgári élet és a tisztaság törvénye. Ez lett a fogság 
-tani zsidó nép szabályozó törvénye. Isten és a nép viszonyát a 
papok tartották fenn. Az ároni papságtól megkülönbözteti a 
levitákat, s mindegyikük életét és jövedelmét pontosan szabá
súm  a Eszménye a szent nép és a papok birodalma, amelynek

67



uralkodója az ÚR: JAHVE. A Törvény tehát Isten ajándéka a 
nép megszentelődésére.

Ezek a törvénykönyvek voltak Izráel törvénykezésének és 
jogi életének alapvető okiratai. Maga a törvénykezés a történe
lem folyamán sok változáson ment át. A pátriárkák korában a 
családfőnek volt a családon belül igazságszolgáltató hatalma, 
akár halálos ítéletet is kimondhatott. A pusztai vándorlás ide
jén Mózes volt a vándorló törzsek legfőbb bírája, de már annak 
is nyomát találjuk, hogy Jetró, aki a midjániak papja és bírája 
volt, valószínűleg a saját bírói gyakorlata alapján azt tanácsolta 
Mózesnek, hogy különböző fokozatokban, 50, 100, ill. 1000 ember 
fölé rendeljen bírákat és ő maga csak a legfőbb bíró legyen (2 
Móz 18). A honfoglalás és letelepedés után, a régi családi, törzsi 
bíráskodás módosult formáját gyakorolták. A városokban a „vé
nek”  (zöqéním), azaz a családfőkből alakult testület döntött pe
res ügyekben. Ök a város kapujánál ültek és ott tárgyalták meg 
a közösség minden ügyét (5 Móz 21,19). A királyság idején ter
mészetesen a király volt a legfőbb bíró. A kisebb jelentőségű 
ügyeket azonban mindig átruházta más bírókra. Itt lett Izráel 
jogi életében jelentős szerepe a papoknak, ill. a levitáknak. 
Jehósáfát teljesen újjászervezte a bíróság intézményét, papokból, 
lévitákból és köztiszteletben álló emberekből szervezett minden 
városban törvényszéke két. A jeruzsálemi törvényszék feje a fő
pap lett. A király maradt az ország legfőbb bírája (2 Krón 
19,4— 11).

Az izráeli jogszolgáltatás nem ismerte a közvádat. Ha nem 
volt magánvád, nem volt bírói eljárás sem. Magát a peres eljá
rást nyilvános helyen, vagy a városkapuban vagy valami szent 
helyen tartották, a király palotájában ítélkezett. A vádat a leg
több esetben szóban adták elő, néha írásban (Jób 31,35 k, Ézs 
65,6). A vádlottat kihallgatták és ha tagadott, akkor legalább 2 
szavahihető tanúnak kellett bizonyítani bűnösségét. A kimondott 
ítéletet nem a bíróság, nem az állam, hanem maga a vádló, vagy 
a gyülekezet ill. a város közössége hajtotta végre.

Az ÖT-i törvények abban különböznek a többi ókori keleti 
törvénytől, hogy Izráel vallásos életét is szabályozzák jogi for
mákkal.

A következőkben röviden áttekintjük azokat a főbb bűnö
ket, amelyeket az ÓT-i törvények felsorolnak és elítélnek.

A bálványimádás minden formáját elítélték. Bálványimá
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dásnak tekintették, ha valaki más isteneket szolgáit, pl. a ba
biloni csillagistenségeket, vagy a kánaáni baáloknak mutatott be 
áldozatot. Ha ezt egyes ember tette, megkövezték, ha egy város 
közössége, vagy egy törzs, kardélre hányták.

Az Istennel való szövetség megsértésének tartottak minden 
olyan cselekedetet, amellyel az istentiszteleti törvényeket meg
szegték: az ünnepek meg nem tartása, böjt elmulasztása, az ál
dozati állat vérének elfogyasztása. Ilyen bűnnek számított a 
körülmetélkedés elmulasztása, a varázslás, a papok és bírák íté
letének megvetése. Ezek büntetése az Isten ítéletével való fenye
getés, bizonyos esetekben kivégzés.

Az istenkáromlás, Isten nevének szidalmazása, vagy átokra 
való felhasználása, valamint Isten méltóságába vagy jogába való 
beavatkozás büntetése halál volt.

A szülők iránti tiszteletlenség, szer eteti enség, engedetlenség, 
szülők szidalmazása, vagy bántalmazása igen súlyos bűn volt, a 
vétkest halálra ítélték.

A törvények védték az emberi életet, és az emberek testi 
épségét. Itt érvényesült a megtorlás törvénye. „Életet életért, tö
rést törésért, szemet szemért, fogat fogért” (3 Móz 24,18 kk). 
Különösen szigorú ítélet alá esett a szándékos gyilkosság, ame
lyet minden esetben halállal büntettek.

A házasság tisztaságát különösen sok törvény védi. A régi 
izráeli felfogás szerint általában csak a férjes asszony követhe
tett el házasságtörést, de azért a törvény szól a házas embernek 
más feleségével vagy jegyesével elkövetett házasságtöréséről is. 
A legtöbb esetben halálbüntetés járt érte. Általában mind a fér
fit, mind a nőt megkövezték, de ha bebizonyosodott, hogy a nő 
nem tudott védekezni, vagy segítségért kiáltani, akkor őt fel
mentették. — Ha valaki még el nem jegyzett lányt csábított el, 
feleségül kellett vennie, vagy ha ebbe a lány apja nem egyezett 
bele, akkor is meg kellett fizetnie a jegyajándékot. Az elcsábított 
izráeli rabszolga leány a férfi ágyasának számított, idegennek 
r.em lehetett eladni, a csábító legfeljebb fiának ágyasává tehette 
5t. vagy szabadon kellett bocsátania. — A fogság utáni időben 
•.dós volt a pogánnyal való házasságkötés, így akarták a gyüle
kezet tisztaságát biztosítani. A már fennálló ilyen vegyes házas
ságokat fel kellett bontani, s a pogány feleséget és a tőle szár
mazó gyermekeket el kellett bocsátani. Aki ezt nem vállalta, va
gyonát elkobozták és kirekesztették a gyülekezetből. — A tör
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vény szigorúan tiltotta a vérfertőzést, közeli rokonnal, a mos
tohaanyával folytatott nemi életet. Az ilyen életen Isten átka 
van, és legtöbbször halállal kellett büntetni.

A törvény szabályozta az anyagi javakkal való bánásmódot 
is. A lopást többszörös kártérítéssel büntették, a tolvajt rabszol
gaságra is adhatták. Az éjjel tettenért tolvajt büntetés nélkül 
agyonüthették. Az emberrablásért halálbüntetés járt. Aki nem 
vigyázott a rábízott vagy kölcsönkapott javakra, nem tudta vagy 
neon akarta azokat visszaadni a tulajdonosának, azaz hűtlenül 
kezelte, annak is kártérítést kellett fizetnie. Ugyanilyen bünte
tés járt annak is, aki gondatlanságból vagy szándékosan kárt 
okozott másnak. — A Törvény az anyagi javakkal való helyes 
bánásmódra tanít akkor, amikor tiltja a zsarolást, uzsorát, álta
lában a kamatot, a hamis mértékek használatát, a zálogba adott 
holmi visszatartását.

A Törvény védi az emberek becsületét. Szigorúan tiltja a 
törvény előtti hamis tanúskodást, és hamis esküvést. Főbenjáró 
esetben halállal is büntették. Különféle rendelkezéseket ad a rá
galmazás ellen. Megköveteli a törvényes eljárások, a bíráskodás 
tisztaságát, pártatlanságát és igazságát. Éppen ezért bünteti a ; 
megvesztegetést, és annak elfogadását, hazug hírek továbbadá
sát, igazságtalan gyanúsítást. A törvénykezésben nagy hangsúly 
esik arra, hogy szegénysége miatt senki sem kerülhet hátrányba.

Ami a büntetéseket illeti, az ÓT-ban megtaláljuk a nyomát 
szinte minden ókori keleti büntetésnek. Ezeket jórészt azonban 
csak tudomásul veszi, de a Törvényben nem alkalmazza. Az al
kalmazásban is sok eltérést találhatunk a környező népek gya
korlatától. Börtönnel pl. csak a fogság után büntettek, bár ko
rábbi időből is tudunk arról, hogy egyeseket őrizetbe vettek, így 
pl. Jeremiást, mikor azzal vádolták, hogy az ellenséggel össze
játszik.

Pénzbüntetést, vagy más anyagi javakkal való jóvátételt 
gyakran szabtak ki. Megfigyelhető, hogy a kártérítés törvénye 
sok rokonságot mutat Hammurabi törvénykönyvével, de a bün
tetés mértéke ott sokkal szigorúbb, néha hússzoros kártérítést is 
követelt. A pénzbüntetés nem a mai értelemben vett büntetési 
mód volt, azt mindig anyagi kár jóvátételéért szabták ki, nem 
lehetett mindent pénzzel megváltani. Némely esetben a nők el
len elkövetett erőszakért kiszabott pénzbüntetés magyarázata az, 
hogy olyankor a férj vagy apa anyagilag is károsodott.
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A különféle megcsonkítások és megvakítások a megtorlás 
te .-vényéből következtek. A büntetésnek ez a fajtája általános 
Kammurabi törvényében és az asszír törvényekben is. Az ösz- 
íz- hasonlítás során derül ki, hogy az izráeli törvények mennyi
zei ritkábban alkalmazzák ezeket a kegyetlen büntetéseiket.

A halálbüntetés az ÖT-i törvényekben lényegesen kisebb te- 
z-1etre korlátozódik, mint más keleti törvényekben. Halálbün
tetés, azaz megkövezés, megégetés, akasztás járt az élet ellen el
követett vétkekért, szándékos gyilkosságért, emberrablásért; sú
lyos. Isten elleni vétkekért, bálványimádásért, istenkáromlásért, a 
szombat meggyalázásáért, varázslásért. A paráznaságot, a nemi 
élet eltorzulásait és még a szülők elleni súlyos vétket is azért 
büntették halállal, mert az izráeli ember azt látta, hogy ezek a 
bűnök az élet forrását veszélyeztetik.

A legáltalánosabb kivégzési mód a megkövezés volt. Ezt 
i : kszor még állatokkal szemben is alkalmazták. Az elítéltet a 
községen, vagy városon kívülre vitték, ott a gyülekezet körül
vette, mindenki követ ragadott, az első követ, vagy köveket a 
vád tanúi dobták az elítéltre, annak bizonyítékául, hogy tanús- 
vöd ás uk igaz, majd a többiek addig dobálták kövekkel az el
ítéltet, amíg az meg nem halt.

A Törvény szól a vérbosszúról, amelynek alapja a vérsze
rinti összetartozás, és az, hogy a közösségek kötelessége a gyen
gét és elnyomottat védeni. Valakinek a családból mindig vállal
nia kellett a védő (gó’él) szerepét. Az ő feladata volt az, hogy ha 
a család valamelyik tagját megölték, végrehajtsa a gyilkoson a 
vérbosszút. Ez végsősoron a halálbüntetés végrehajtásának egyik 
formája volt.

Ezzel van kapcsolatban a Törvénynek a menedékvárosokról 
szóló rendelkezése. Mivel a vérbosszuló nem tudhatta, hogy a 
családtag halála szándékos bűntett vagy véletlen baleset követ- 
kezménye-e, a halált okozónak jogában állt egy szent helyre 
menekülni és ott „az oltár szarvát megragadni” , azaz védelmet 
kérni a vérbosszulóval szemben. Ha bebizonyosodott, hogy nem 
szándékos gyilkosság történt, megmenekült. Ellenkező esetben 
azonban ezek a menedékhelyek se nyújtottak védelmet (1 Kir 
2 ,28— 31).
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6. Hadviselés

Míg az egyiptomi, mezopotámiai és kisázsiai népek katonai 
szervezetéről, hadviseléséről az írásbeli tudósításokon kívül sok 
dombormű, rajz és feliratos emlékoszlop tanúskodik, Izráel had
viseléséről és katonai szervezetéről lényegében csak azt tudjuk, 
amit az ÓT tudósításaiban, a próféciákban és a zsoltárok egyes 
utalásaiban találunk.

A pusztai vándorlás és a honfoglalás csatáit úgy írja le az 
ÓT, mintha már egy kialakult és jól begyakorolt hadsereg fe
gyelmezett hadmozdulatai lennének, azonban ezek a leírások 
több évszázaddal későbbiek, mint maguk az események és ezért 
bennük ez a későbbi kor tükröződik. Abban az időben nem volt 
hadsereg, hanem csak egy felfegyverzett nomád nép. 4 Móz 32 
és Bír 1 mutatják, hogy abban az időben a háború legtöbbször 
egyes törzsek, vagy néhány törzs együttes hadviselése v o l t  
amely nemegyszer még az izráeli törzseket is szembeállította 
egymással.

Csak a királyság idején alakult ki a szabályosan megszer
vezett hadsereg Izráelben. Eleinte csak törzsi kötelékeket alkot
tak és egy-egy tekintélyesebb vagy tehetségesebb személyiséget 
ismertek el közös vezérüknek. Saul volt az, aki a filiszteusok el
leni, több éven át tartó harcok során, fokozatosan szervezte egy 
sereggé ezeket a törzsi kötelékeket. Ezres, százas, és ötvenes cso
portokba osztotta őket s élükre tiszteket nevezett ki. Ö maga 
már állandó testőrséggel (gibbórím) vette körül magát. Ebben az 
időben még mindenki maga gondoskodott fegyverzetéről, ruhá
zatáról és élelméről. Csak a király közvetlen környezete állott 
hivatásos katonákból. Saul ezeket már nemcsak a saját törzsé
ből, hanem más izráeli törzsekből is válogatta, sőt kánaániak kö
zül is. így kerülhetett Dávid is Saul közvetlen környezetébe. Az 
állandó hadsereg megszervezője kétségtelenül Dávid volt. Sere
gének magva az a 400 zsoldos volt, akik a Saullal való összetű
zése és menekülése idején is kitartottak mellette. Ezek javarésze 
idegen veit, később „kerétiek, pelétiek”  (kréti vöpléti) néven sze
repelnek. A zsoldos seregnek külön vezére volt: Benájáhú (2 Sám 
8,18). Később arról olvasunk, hogy a Gát-i Ittaj 600 emberével 
állandóan Dávid szolgálatában állott. Ezek köré a zsoldosok köré 
csoportosult Izráel nemzeti hadserege. Az 1 Krón 27,lkk-ban kö
zölt adatok jóval későbbi eredetűek és nem bizonyíthatók. Az bi-
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zonyos, hogy Dávidnak már szervezett, állandó hadserege volt és 
az ő korában esik szó arról, hogy a hadseregnek külön vezére 
van (Jóáb), noha a fővezér továbbra is a király marad.

Míg Dávid serege javarészt gyalogságból állott, és csak na
gyon kevés harci kocsija volt, Salamon modernizálta ezt a sere
get és egy erős harci-kocsizó csapatot szervezett. Ez a csapat a 
király közvetlen irányítása alatt állott. A század eleje óta folyó 
megiddói és jezréeli ásatásokból tudjuk, hogy Salamon ezeknek 
a csapatoknak a számára külön kaszárnyákat építtetett. Salamon 
békés uralkodása idején egy egész erődítmény-rendszert épített 
ki birodalmában. Ez előrelépés volt Dávid korához képest, mert 
Dávid még csak a meglevő városok falait erősítette meg. így pl. 
Jeruzsálemét. Ezek az erődítmények kőfallal körülvett és hely
őrséggel ellátott, megerősített városok voltak, amelyek a legfon- 
tosabb útvonalak ellenőrzését tették lehetővé. A kőfalakat pár
kánnyal szegélyezték és bástyákkal látták el, a bejáratot hatal
mas vasalt kapuk védték, amelyeket erős réz- vagy vas-zárakkal 
biztosítottak. A kapuk feletti őrtornyokban állandó őrség volt. A 
nagyobb erődítményekben még külön fellegvár is volt. Néhol

szabad mezőre épített őrtornyok nyomait is megtalálták.
Ezt a kiépített erődítmény-rendszert tkp. csak a Salamon 

uralkodása utáni időben használták. Ügy tűnik, hogy észak felé, 
Izráel területén gyengébb volt ez a rendszer és csak Jezréelnél 
volt jelentős a meggidói erődítmény. Júda sokkal jobban el volt 
látva e tekintetben, amint azt a későbbi korszakok háborúinak 
történetéből láthatjuk: a VIII. században megnégyszereződött az 

erődítmények száma. Szanhérib azzal dicsekszik, hogy Júda 46 
megerősített városát ostromolta meg és vette be. A babiloni tá
madás idejéről is tudjuk, hogy ezek az erődítmények sokszor ko
m oly akadályt jelentettek a hódítóknak. Jeruzsálem 586-i ostro
ma idején pl. Lákis és Azéká sokáig ellenálltak, komoly babiloni 
erőket vonva el Jeruzsálem ostromától. A babiloni hódítók az- 
után minden erődítményt leromboltak, Jeruzsálem falait csak 
Nehemiás idejében építették föl újra, és a többi jelentősebb erő- 
imményt csak a hellén korszakban.

A háború indításának és folytatásának évszázadok során va- 
lóságos szertartása alakult ki. Mózes törvénye szerint hadköteles 
volt minden 20. életévét betöltött férfi. A Deuteronomium hadi- 
törvényei különleges engedményeket tartalmaznak, amelyek egy 

későbbi kor humánus, de egyben nagyon bölcs gondolkozásmód
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ját tükrözik. A hadiszolgálat alól mentesült az, akinek lelkese
dése megtört, akit félelem szállott meg, akinek újonnan épült 
háza még nem volt felavatva, aki még nem élvezte szőlője első 
gyümölcsét és mentesültek a fiatal házasok is. A humanizmus 
mellett ebből a hadvezetésnek az a bölcsessége látszik, amely a 
hadsereg demoralizálását próbálja megelőzni. A hadsereg moz
gósítására zászlók kitűzésével, kürtöléssel, követek szétküldésé
vel adtak jelt. A hadivállalkozás előtt a régebbi időben áldozat 
bemutatás mellett kérték Isten tanácsát. A királyság idején pró
fétákat kérdeztek meg. Sámuel és Saul idejében nemegyszer 
magukkal vitték a szövetség ládáját, hogy Isten jelenlétével buz
dítsák a harcosokat. Mindez azt mutatja, hogy Izraelben a had
viselés is vallásos jellegű volt.

Minden háború „szent háború” volt azért, mert Izráel az 
ŰR népe és ez a kapcsolat azt jelentette, hogy Izráel mindig az 
ŰR nevében és az ŰR segítségével harcolt. A szent háború fo
galma természetesen a történelem folyamán sokat változott. Kez
detben, különösen a honfoglalás és bírák idején ez azt jelentette, 
hogy az ŰR harcol Izraelért, és ez volt a magyarázata a „herem” - 
nek is, amikor nem ejtettek zsákmányt, nem voltak foglyok, ha
nem mindent az ŰRnak áldoztak. A királyok korában meglehe
tősen profanizálódott a szent háború és talán ennek ellenhatása 
az, hogy a királyok korában keletkezett Józsué könyve ideali
zálta a szent háborút, bár a 4 Móz 21,14-ben említett „az ŰR 
hadainak könyve” , amely elveszett, ősi adat arról, hogy maga a 
szent háború fogalma nem későbbi kitalálás. A többi nép ha
sonló felfogásától Izráel felfogása lényegesen különbözött abban, 
hogy a szent háború nem jelenthetett vallásháborúi, bár a Mak- 
kabeus-kor felfogása már erősen hajlott e felé. A qumráni első 
barlangban talált „a világosság fiainak harca a sötétség fia el
len” (az ún. milhámá) — tekercs már erősen apokaliptikus 
jellegű.

Ami Izráel hadviselésének a jellegét illeti, a háborúk törté
nete két korszakra oszlik. A pusztai vándorlás idején, a nomád 
korszakban az ellenséges törzsekkel nyílt csatákat vívtak. A hon
foglalástól kezdve azonban javarészt várháborúk folytak, és 
csak egy-egy nagyobb ütközet folyt nyílt csatatéren. Ilyen volt 
pl. a meggidói csata Jósiás idején.

A várak ostrománál minden lehetőséget igyeztek kipró
bálni. Kikémlelték az erődítményt, megadásra szólították fel a
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védőket, színlelt támadással és megfutamodással megkísérelték 
őket kicsalni a falak mögül s ha mindez sikertelen maradt, sánc
cal vették körül a várat, faltörő kosokkal igyekeztek rést ütni, a 
falakat aláaknázták. Megpróbálkoztak a kiéheztetássel is. Min
dig nagy harcok folytak a forrásokért és kutakért. — A védő
sereg viszont nagy kövek lehajításával igyekezett összetörni az 
ostromgépeket, gerendákkal, forró olajjal, nyílzáporral távoltar
tani az ostromlókat. Tudunk arról, hogy egyik-másik várnak, pl. 
Jeruzsálemnek titkos alagút ja volt, amelyen át végső esetben 
megkíséreltek elmenekülni. A nagyobb erődítmények védelméül 
szolgáltak a környező kisebb helyőrségek is.

A győztes mindig igyekezett nagy zsákmányra, szert tenni. 
Izráel ezekben a várháborúkban nagyon sok veszteséget szenve
dett, hiszen igazában az ország két részre szakadásától kezdve 
mindig csak ostromlott fél volt. Az ásatások igazolják, hogy az 
ÓT adatai a sok lerombolt erődítményről megfelelnek a valóság
nak. A veszteség nemcsak anyagi volt, különösen a támadó 
nagyhatalmak sok túszt és foglyot hurcoltak el.

Sokszor esik szó az ÓT-ban békeszerződésről, szövetség
kötésről, amely mindig kultikus aktus volt. Esküvel pecsételték 
meg a szerződő felek a szerződésüket és rendszerint közös áldo
zati lakomát tartottak és egymást megajándékozták.

Izráel háborúi Dávid után már csak önvédelmi háborúk 
voltak. Javarészt szent városukat, templomukat és saját magukat 
védelmezték. Mély és komoly békeszeretet hatotta át őket. Izráel 
harcosai általában Elő-Ázsia többi népéhez hasonló fegyvereket 
használtak. Kétféle fegyvert különböztethetünk meg: támadó és 
védekező fegyvert.

A védelmi fegyverek között első helyen a PAJZS áll. Ősidők 
::a ismert és használatos védekező fegyver. A vágás, döfés, kő és 
nyüzápor ellen védelmezte a harcost. A pajzsok különféle ala- 
kúak voltak, fából, fémből és nemesfémből készültek. Felületü
ket bőrréteggel vonták be, a korhadás és korrózió ellen olajjal 
és festékkel óvták. A közkatonák pajzsa egészen egyszerű volt. 
Ama felületű, hogy a támadók nyílvesszője lecsússzon róla. A 
vezérek és uralkodók pajzsai díszpajzsok voltak. Domborművek
kel díszítve, drágakövekkel ékesítve.

A fejet körös-körül betakarva a SISAK védte. Ez rézből, 
vagy vasból készült. Az ÓT-ban idegen harcosoknál található.

A katonák mellső részét PÁNCÉL borította. Vaspikkelyek-
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bői, vagy lemezekből, sodronyokból készült. A test hátoldalát 
nem fedte páncél. Ennek értelme az volt, hogy az igazi harcos 
sohasem fut el a veszély elől, nem fordít hátat. A lábakat láb
páncél védte.

A most következő támadó fegyverek természetesen egy
szersmind védekező fegyverek is voltak. Jellegüknél fogva azon
ban a támadó fegyverek kategóriájába kell sorolnunk őket.

Az ókori ember leghasználatosabb fegyvere az 1J volt. Ezt 
vadászatban és harcban egyaránt használta. Az izráeliek is mes
terei voltak az íj kezelésének. Különösen az asszírok és a lovas 
szkíták \oltak messze földön híresek ennek alkalmazásában. Iz- 
ráel népén belül az íj kezelésében különösen kitűntek a Benjami- 
niek (1 Sám 20,20kk). A nyílvesszőket tegezben tartották, melyet 
az íjász a hátán, vagy teste jobb oldalán viselt. Az előkelő har
cosok után ezt külön fegyverhordozó vitte. A Biblia számos he
lyen megemlékezik az elámiak, a médek, az izmáeli arabok és. 
a líbiai törzsek rendkívül fejlett íjász-tudományáról.

A könnyű fegyverzetűek csapatát az íjászok mellett a pa
rittyások alkották. Valamit erről a két fegyverről: A közönséges 
íjat kemény, de rugalmas fából készítették. Használtak ezenkívül 
nehezen hajlítható acél-íjakat is. Nagyságuk és formájuk a fel- 
használástól függően változó volt: A nagy ívű íjakat úgy feszí
tették ki, hogy egyik végét a földre támasztották. A kézív húr
jait ökör- vagy tevebélből készítették. A nyílvesszőket egyiptomi 
mintára nádból faragták. De készítettek nyílvesszőt simára fa
ragott fából is. A nyíl végére acél-, vagy kődarabot erősítettek, 
s ezt néha méreggel itatták át. Máskor csepűvel, vagy szurokkal 
bekenve, meggyújtva repítették az ellenség felé.

A parittya két erős zsinegszálra kötött bőrdarabból állt. Ez 
volt az akkori lőfegyver. Lapos köveket zúdítottak ebből az el
lenségre. A kiváló parittyások mintegy 600 méterre is félelmetes 
biztonsággal hajították fegyverükből a lapos köveket. Ezt hasz
nálták a vadászok és a pásztorok is a vadak elejtésére, vagy a 
nyáj védelmére. A parittya kezelésében szintén a Benjaminiek 
voltak a legügyesebbek (balkezesek voltak!). Ez az a fegyver, 
mellyel Dávid leterítette Góliátot. A föníciaiak, asszírok, egyip
tomiak, perzsák, görögök és rómaiak egyaránt használták. Még 
Mátyás király seregében is voltak parittyások.

Védő és támadó fegyver volt a KARD. Alakjára nézve tel-
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j esen azonos az asszírok és egyiptomiak kardjával. Vagy egyenes, 
vagy kissé görbe alakja volt. Vasból, vagy acélból készült.

Ősi fegyver a DÁRDA, vagy kelevéz. Az ember-nagyságú, 
begyben végződő szúró és hajító eszköz volt. Saulon, Dávidon és 
a vezéreken kívül a közkatonák is használhatták a harcban. Ké
sőbb komoly dárdás osztagok is voltak. Naftali törzsének a dárda 
volt a hadi jelvénye. A zsidók ismerték a speciális hajító-dárdát 
is. A kopja a dárda válfaja, amit kézitusában használtak kizáró
lag döfésre.

Kevésbé elterjedt harci eszköz volt a csatabárd, az asszírok 
által használt szekercék és fejszék. Ezek inkább utász-szerszámok 
voltak. Fák kivágására, épületek szétverésére, de gyilkolásra is 
alkalmasak voltak. Az egyiptomiak használták a hadisarlót.

A pöröly csákányhoz hasonló perzsa és méd fegyver volt. A 
tsrégebben ismert támadó fegyverek egyike a buzogány. Ezt 

hajító eszközként is használták. Az egyiptomiak, az asszírok, a 
káldeusok fegyvere. Xerxes serege ércgömbös buzogányokkal 
volt felszerelve. Ennek egyik válfaja a szeggel kivert bot, amit 
2 Sám 23 és 39 említ. Ez a perzsák és médek fegyvere, amit szíj- 
jal kezükhöz erősítettek és mint hajító eszközt vetettek a szem

benállók felé.
Gazdag, előkelő harcosok Izraelben a súlyos fegyverek hor- 

dozására, a pajzs kezelésére fegyverhordozókat tartottak. Ezek 
voltak az apródok, fiatal, reményteljes ifjú harcosok, Dávid is 
ilyen fegyverhordozó apródja volt Saulnak.

Az ószövetségi kor legfélelmetesebb harci támadó eszköze a 
HARCI SZEKÉR volt. A maga idejében harcászati jelentősége 
hatalmas volt. Kezdetben a példásan küzdő izráeli harcosok te
hetetlenek ellene. Ekkor a hettitáknak, egyiptomiaknak, kána- 
ániaknak és filiszteusoknak már nagy számban voltak harci sze- 
kereik. III. Tuthmózisz Megiddóban 924 harci szekeret zsákmá
nyolt Dávid, majd Salamon idejében Izráel is bevezette a hadi 
szekerek használatát. Ezeket Salamon Egyiptomból hozatta, da
rabját 600 sekelért. A harci szekér könnyű fából készült, vassal, 

bronzzal vértezett kétkerekű jármű volt, melybe két, vagy há
rom ló volt befogva. A szekérnek három ember volt a kezelője: 

egy kocsihajtó, egy íjjal felfegyverzett harcos és a pajzstartó, aki 
védte a másik kettőt.

A Makkabeusok korától az izráeliek a görög-római harci 
szekerek mintájára élesre fent kaszákat helyeztek el a szekerek
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megnyújtott tengelyeire, küllőire. (Ez modernebb változatban na
gyon nagy szerepet játszott a huszita háborúban is.)

Ha a harci szekérről mai képet akarunk alkotni, akkor azt 
mondhatnánk, hogy ez a kocsi átmenet volt a mai utcai páncélos 
és a jeep között. Az volt a nagy jelentősége, hogy gyors moz
gású volt. Feladata a gyalogság előrenyomulásának biztosítása és 
szállítása volt. Hátránya, hogy csak sík terepen érvényesült, he
gyes terepen hasznavehetetlen volt. Az izráeli harci szekerek 
konstrukciójáról és egyáltalán kinézéséről nem sokat tudunk. 
Egyiptomi és asszíriai képmások szolgálhatnak erre támpontul.

Ha a héber írástudók vasszekerekről beszélnek, akkor ne
künk azt kell ez alatt értenünk, hogy ezek vassal kivert, megerő
sített alkotmányok voltak. De fából készült maga a harci szekér, 
bizonyíték erre, hogy a zsákmányolt harci szekereket elégették. 
A király harci szekerében az íjas helyett egy személyes testőr 
állt. Asszír reliefek szerint a király kocsijában ez a szolga ernyőt 
tartott a király feje fölé. Feladata volt a király védelmezése is a 
nagyon rögös utakon. Ugyanis ezeknek a kocsiknak a „rugózása” 
nagyon kezdetleges volt. Csupán annyi enyhítette a rázást, hogy 
padlózatát valamilyen fonott anyaggal bélelték ki: kötéllel, vagy 
bőrrel. Azzal próbálták még tompítani a rázást, hogy a kereke
ket lehetőleg egymástól nagy távolságra és amennyire lehetett, 
hátra helyezték. Ennek ellenére tönkre rázódtak a harcosok e 
járműveken.

A kocsi kerekei nagyok voltak. Átmérőjük 1— 1 és V2 méter. 
A ráfokat vagy véretekkel, vagy lemezekkel erősítették meg, 
ezek vastagsága 25 cm volt. A kocsit többnyire két ló húzta, de 
sokszor tartalék ló futott a kocsi után kötve. A hám még isme
retlen volt. A kocsi legvégétől húzódó rúdra erősítették az igát, 
és erről vezették a gyeplőt. Sok reliefen látható egy harmadik 
gyeplő is. Ez valószínűleg a ló gyors futását fékezte. A kocsi 
többi része hihetetlen primitív volt. Ráerősítettek egy mai golf- 
táskához hasonló, bőrből készült íj-, lándzsa- és nyíltartó tasa- 
kot. A kocsi hátsó része fedetlen volt. Jóval később látni már 
hátulról is pajzzsal védett harci szekeret, mely a hátbatámadás 
ellen is védett.

Az ószövetségi kor tankja, vagy a mai bulldózernek megfe
lelő hadi eszköze a faltörő kos volt. Ügy nézett ki, mint egy ős
történeti szörny. Ezt fapolcokból állították össze. Ezekre 4—6 
kereket szereltek. A polcokat szőrmével, vagy bőrrel vonták be.
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Ezt a polcokhoz faszegekkel erősítették. A fapolcok alá erősítet
tek egy nagy gerendát, amit lánccal mozgatni lehetett. Ennek a 
gerendának az eleje fémmel volt megerősítve. Olyan volt, mint 
egy állati ormány, vagy mint a kosszarv. Nem tudni, hogy hány 
katona helyezkedett el a faltörő kosban. A harcosok a jármű bel
sejében tartózkodtak. Ök hozták mozgásba, lengésbe a kost, a 
gerendát. Ezzel döntötték be az ellenség erődítményének a falát. 
Amíg a faltörő kos az erődítmény falát igyekezett szétzúzni, a 
kocsizó megszálló csapat megkísérelte a mellvédet hosszú rudak
kal és dárdákkal beszakítani. Talán ilyenről van szó Ez 26,9- 
ben is.

A bezúzó gerendát, a kost, lánccal igyekeztek, mint egy 
lasszóval befűzni és a magasba rántani. Ha ez sikerült, a faltörő 
kos harcképtelenné vált. A jármű katonái viszont csáklyákkal 
igyekeztek a gerendát kiszabadítani a láncból. Igen hatásos vé
dekezés volt ez ellen még a fáklyákkal való dobálás is. Mint is
meretes, a faltörő kos polcozata szőrrel, vagy bőrrel volt bélelve. 
Ha jól dobták az égő fáklyát, az tüzet fogott.

A harci kocsiban levőket a maró füst teljesen harcképte
lenné tette. Az izzó bőr bűze elviselhetetlen volt. Viszont ugyan
csak reliefek ábrázolják, hogyan próbáltak a támadók ez ellen 
védekezni: Vagy egy nagy kanállal felszerelt, s erre kiképzett 
tűzoltó őrködött a kocsi biztonságára, vagy pedig tárolt vízzel 
igyekeztek megakadályozni, hogy a faltörő kos kigyulladjon.

Az izráeli hadseregnek ún. tüzérsége nem volt. 2 Krónika 
(26,15) könyve azonban érdekes dolgot említ: Uzzijának a Kr. e. 
8. századból való ágyú-találmányáról. „Készíttető annak felette- 
Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tor
nyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek 
a kihajigálására.” Ez köveket és nyilakat katapultáló szerkezet 
lehetett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az izráeli hadsereg 
ilyen „modern” tüzérséggel rendelkezett volna. Valószínű, hogy 
a krónikás egy későbbi találmányt egyszerűen előbbre datált.

Nem alakult ki a hadseregben a jól megszervezett felderítés. 
Erre vonatkozó utalások vannak ugyan, de ez náluk nem jelen
tős. Jelentősebb ennél a katonai technikusok munkája, akik igen 
komoly, sokszor zseniális munkát végeztek. Az ő jó munkájuk 
eredménye az akkori kornak oly sok „modem” fegyvere és ki
alakult haditechnikája.
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7. Foglalkozások, gazdasági élet

E fejezetben ismerkedhetünk meg az ótestámentomi nép 
állattenyésztésével, földművelésével, kertészetével, az ennek kap
csán létrejött kereskedelemmel, kézművesiparral. Ehhez kapcso
lódik az akkori mértékegységek, pénzek és a gazdasági élet rö
vid ismertetése.
a) Foglalkozások

A zsidó nép életében is a fejlődés egyik határköve volt az 
állattenyésztés kialakulása. A vadon élő állatok szelídítése révén 
az ember és az állat között olyan szimbiózis jött létre, mely biz
tosította a táplálékot, s mentesítette az embert a legnehezebb fi
zikai munka elvégzésétől. A domesztikáció idejéről és helyéről 
alkotott elképzelések nagyon hézagosak. Tény, hogy a történelmi 
idő előtt jóval már háziállatjaik voltak.

Az állattenyésztés ősi zsidó foglalkozás volt. A vagyonos- 
ságot is ez tükrözte. A baromra használt kifejezés: miqne, a 
birtokot, vagyont fejezte ki. Kánaánban is döntő jelentősége volt 
az állattenyésztésnek. Ezen a területen hatalmas, legeltetésre al
kalmas részek húzódtak. Az egyiptomiak előtt lenézett foglalko
zás volt az állattenyésztés. Izraelben nagyon nagy tekintélye volt. 
Dávid király és Ámósz is pásztorok voltak. Az ígéret örökösei 
Ábel és Jákob szintén állattenyésztők voltak.

Ennek döntő jelentőségét mutatja az is, hogy a kánaáni bál
ványimádó és földművelő kultusszal szemben a rékábiták visz- 
szatértek az állattenyésztéshez.

Az állatokat csoportosan, nyájakban tenyésztették. Apró
marhák, juhok, kecskék alkották a nyájat. A Jordántól keletre 
már szarvasmarha-nyájak is voltak. Harcászati szempontból is 
fontos szerepet töltött be a lótenyésztés. Jelentős még a domesz- 
tikált kutyák tenyésztése, melyek a nyájakat őrizték.

A nyáj jó időben a szabadban tanyázott. Éjjelre karámokba, 
akolba, rossz időben istállókba vagy barlangokba zárták. A ka
rámot a Biblia csak egyszer említi 1 Móz 49,14-ben, de a Bír 
5,16-ban említett hodály tulajdonképpen ugyanezt a karámot je
lenti. A karámnak ajtaja volt, ez védte a nyájat a vadállatok, 
vagy a tolvaj pusztítása ellen. A juh- és kecskenyájak az akol- 
ban éjszakáztak. Ennek rendeltetése ugyanaz volt, mint a kará
mé. A barom-nyájat is akolban helyezték el, lehetőleg forrás
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mellett. Kőfallal, vagy valamilyen természet-adta védelmi lehe
tőséggel védték a nyájat. Sok esetben még külön őrtornyot is 
építettek a veszedelmek elhárítására. A nyájakat a tulajdonos 
fiai őrizték. A pásztori hivatás nagyon fáradságos és veszedel
mes foglalkozás volt. A pásztor mindenben felelt a nyájért. Min
den elveszett állatért kártérítést kellett fizetnie. Felszerelése 
táska, bot és parittya volt. Fizetése: pénz, állat, sőt Hammurabi 
kódexe szerint gabona is lehetett.

Izráel ősei a földművelést vándorlásaik során csak alkalmi
lag űzték. Egyiptomi tartózkodásuk alatt, a népesség szaporodá
sával, az állatok számának növekedésével egyre több növényi 
eredetű termékre volt szükségük. így tudták saját és állataik 
táplálékát biztosítani.

Ez a beduin-jellegű zsidóknál gyökeres változást eredménye
zett: egyre nagyobb jelentősége lett életükben a földművelésnek 
és növénytermesztésnek. Már a mózesi törvény is a földművelés
sel foglalkozó nép életéhez alkalmazkodik. Ez nemcsak a föld
művelés egyes elemeit, tényeit szabályozza, hanem bátran állít
ható, hogy a törvényadó előtt teljesen tisztán állott a földműve
lés eszménye. Csak a földműves nép életében van igaz értelme a 
szombatnak, a szombat-évnek, amikor is a földet parlagon kell 
hagyni. A kürtzengés esztendejére vonatkozó mózesi törvény
adásnak egyenesen az a rendeltetése, hogy biztosítsa a földtulaj
donnak elidegeníthetetlen voltát. Ha ezeket a földművelésre vo
natkozó törvényeket Izráel fiai betartották volna, soha nem sze
gényedtek volna el és nem idegenedtek volna el egymástól és 
másoktól.

Kánaán földje alapjában véve alkalmas volt a földműve
lésre. A meredek lejtőket hatalmas teraszokká képezték ki. így 
akadályozták meg a földterületek erodálását. A lehordott hu
musz-rétegek helyére termőtalajt hordtak, s ezt falakkal, sövé
nyekkel védték a lemosódás ellen. Csapadékhiányos terület lé
vén öntöző berendezésekkel pótolták a nedvességet. Ezek évez
redek múltán is megmaradtak. Ez az emberfeletti munka tette 
lehetővé, hogy virágzó veteményeskert legyen Kánaán. Ennek 
eredménye volt az is, hogy pl. gabonából kivitelre is termeltek, 
mely jelentős bevételi forrásuk volt.

A növénytermesztés fő produktuma a gabona-neműeken be
lül a búza és árpa volt. A búzát szeptemberben vetették és má
jusban aratták. A hidegebb és szélsőségesebb időjárási terület fő
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terménye az árpa, valamint a rozs. Az árpát novemberben vetet
ték, s már áprilisban aratták. A páska-ünnep alkalmával bemu
tatott áldozat zsenge árpakéve volt. Az árpaliszt a szegények ke
nyere, valamint a módos családokban az állatok takarmánya 
volt. Ismert növényük a tönköly, a bükköny, a lencse, a borsó 
és a köles. Tudatosan termesztett növény a kender és a későbbi 
századokban a gyapot cserje. Konyhanövények közül ismert a kö
mény, menta, kapor, koriandum és mustár. Elterjedt kerti ve- 
temények a dinnye, vöröshagyma, fokhagyma és uborka.

A talajművelés eleinte nagyon primitív volt. A talaj fellazí
tására ekét használtak, mely egyszerűen kimunkált faeke volt. 
Ennek szántórészére kiélesített vasat, ún. szántóvasat erősítettek. 
A „V ” betű-szerű tákolmányra, a hosszabbik ágra erősítették a 
jármot, másikra a szántóvasat. Az ekének kétágú fogantyúja 
(eke szarva) volt, ezzel kormányozta az ekét a földműves. Aki
nek nem volt igavonó állata, az emberi erővel végezte ezt a 
munkát. Az ekének volt még egy alkatrésze, egy dárda-szerű 
bot, mely a barázda egyenességét és az állat fékentartását szol
gálta, ez volt az ösztöke. Általában négyszer szántották fel a 
földet, s az utolsó szántással egyidőben végezték a boronálást. A  
hengerezést az egészen nagy rögök szétnyomására alkalmazták. 
A henger szekér alakú építmény volt, telerakva nehéz kövekkel.. 
Később római mintára alkalmaztak vasfogú boronát is.

Az őszi vetés a november eleji esők után kezdődött. Először 
a hüvelyeseket vetették el, majd a gabonaneműeket. Törvény 
volt, hogy a földbe egyszerre kétfajta növényt, azaz köztes nö
vényt nem volt szabad vetni. A vetőmagot kézzel szórták el, de 
néha a barázdába sorba ültették. A tavaszi növények vetése ja
nuár—februárban történt. A talajerő utánpótlást égetett törek 
hamujával és állati trágyával biztosították. Az aratás az árpa 
aratásával kezdődött, de az éghajlati viszonyoknak megfelelően 
nem egyidőben fejeződött be.

A búza aratása csak a Páskához hét hétre fejeződött be, 
ezért a gabonaaratási hálaünnepet csak a zsenge kéve bemuta
tása utáni ötven nappal lehetett megtartani. Az aratás örömidő 
volt, amikor szegény és gazdag egyaránt részesült Isten áldásá
ból, a föld terméséből.

Ezt szolgálta az a törvény, hogy a gabonatábla szélét nem 
volt szabad learatni, elhullott kalászokat nem lehetett összegyűj
teni. De aratásig nem volt szabad kalászt tépni sem.
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Az aratást sarlóval végezték. A sarlósok után mentek a ké
vekötők, s a kévéket egy helyre hordták össze. A cséplés és 
nyomtatás a szabad ég alatt történt. A hüvelyeseket és sokszor 
a kalászosokat cséphadaróval csépelték ki, rendesen azonban 
nyomtatták. Erre a célra magas, szél járta helyeken kör alakú 
szérűket készítettek, melyek talaját gondosan lesulykolták. A 
nyomtatás legegyszerűbb formája volt, mikor a szétteregetett 
kévéken egymáshoz kötött barmokat járattak fel s alá. Volt ún. 
cséplős szekér is, melynek vas kerekei voltak, s ezek közé éles 
korongokat erősítettek. Ennek célja az volt, hogy ne csupán a 
magot csépelje ki, de a szalmát is összevágja. A cséplés után kö
vetkezett a szórás. Ezt este végezték, mert akkor volt a légmoz
gás a legmegfelelőbb. A szóráshoz favillát és szórólapátot hasz
náltak. A pelyvát és a töreket elégették. Azután még megrostál
ták a gabonát, majd csűrökbe rakták, vagy vermekben tárolták.

A leggazdagabb termést az aránylag csekély értékű köles 
adta. De nem volt ritka az ötvenszeres árpatermés sem. A búza 
rendesen 12— 16-szorosát adta az elvetett magnak. A galileai ten
ger mentén, a humuszos talajban azonban a százszoros termés 
sem volt ritka.

Palesztina klímája alkalmas volt a kertészetre. Kétségtelen, 
hogy ehhez a feltételek előteremtése nagyon nehéz volt: vízellá
tás biztosítása, a talaj kövektől való tisztítása, a föld megkötése 
nagyon kitartó munkát igényelt.

A kertészet termékei: az olaj, füge, narancs, szőlőskertek 
gyümölcsei Izráel megélhetési forrásai közé tartoztak. A gyü
mölcsfákat törvény védte. Hammurabi kódexe megtiltja azok ki
irtását. Erre vezethető vissza, hogy a zsidó kolónia, melyet 
Nebukadneccár 586 után is az országban hagyott, úgy ahogy 
megélt a gyümölcstermésből. Fejlett és jövedelmező veteményes
kertjeik voltak a zsidóknak. Jerikó híres volt pálma- és olaj
kertjeiről.

A szőlő a legrégibb emberkísérő növényünk. Termesztését és 
a borkészítést évezredekkel ezelőtt ismerték. Palesztina kedvező 
területnek bizonyult a szőlőtermesztésre. Egyik fő terményükké 
vált a szőlő.

A szőlőművelésre a legalkalmasabb terület Hebron és Engedi 
vidéke volt. Samária legjobb szőlőtermő területe Sikem környé
kén volt. Galileában híresek voltak a kármeli, a libanoni és a 
jezréeli síkon telepített szőlők. A túlsó parton Hauránban volt a
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legnagyobb szőlőművelés. A szőlő vadon is termett. A telepíté
seket és kerteket kerítéssel vagy fallal védték minden veszély 
ellen. Mivel a szőlő napigényes, ezért a domboldalakra, teraszos 
művelés formájában telepítették. A tőkéket egymástól 2—3 mé
ternyire ültették. A szőlőtő néha 10 méter magasra is megnőtt, 
s törzsvastagsága 60—70 cm volt. Ismerték a zsidók a lugas
rendszerű szőlőtelepítést is. A legnemesebb szőlők fürtjei nem 
voltak nagyok, de kitűnő ízük volt. A nagy, öt-hat kilogramm 
súlyú fürtök nem voltak olyan édesek, de elsőrangú borokat ké
szítettek belőlük. A nagy szőlősgazdák vincellérekkel dolgoztat
ták a szőlőt, akik azt szakszerűen kezelték.

A fürtök már júniusban kezdtek érni. A szüret azonban csak 
szeptemberben—októberben volt és a sátoros ünneppel fejező
dött be. A fürtöket a sajtóhoz hordták, ahol levét sajtolás és ta
posás útján nyerték. A mustot vagy szőlőmézzé főzték, vagy bor
rá erjesztették. A hosszabb ideig tartani kívánt bort korsókba 
töltötték és többszörösen átfejtették. A gyors elhasználásra valót 
tömlőkbe töltötték. A törvénynek sok előírása van a szőlőműve
léssel kapcsolatban. A szombat-évben műveletlenül kellett 
hagyni, köztesnövény termesztése tilos volt, szüret után meg 
kellett engedni a mezgerélést stb. A tolvajt szigorúan büntették, 
de a vándor, átutazó szomj át olthatta a fürtökkel. Aki szőlőt ül
tetett és négy évig fáradt vele, nem volt köteles hadba vonulni, 
hogy az ötödik esztendőben élvezhesse munkája gyümölcsét. A 
legnemesebb szőlőfajta volt a Sőrék. Kicsi fekete bogyója volt, 
bora sötétpiros. Ezt nevezték szőlő-vérének.

Izráel kevés hajlamot mutatott a bibliai korban a kereske
delemre. Sokkal szegényebbek voltak, semmint nagy tőkebefek
tetéssel kereskedelmi vállalkozásokba foghattak volna. Így amire 
a földműves és pásztorkodó zsidónak szüksége volt, amit nem 
tudott maga előállítani, azt megvette a házaló kánaánitól.

A kereskedelem Izráelben csak Salamon uralkodása alatt 
kezdett fellendülni. A megváltozott életmód, az igények növe
kedése, s az egyre szélesebb külpolitikai érintkezés ezt megindí
totta. Egyiptommal és Föníciával, valamint az arabokkal való 
érintkezés egyre jobban a kereskedelem kiépítéséhez vezetett.

Izráel búzát, olajat, balzsamot, fűszert, tölgyfát, különféle 
gyümölcsízeket exportált, viszont behozatalra szorult ruhane
műkben, ékszerekben. Salamon fontos külpolitikai célnak tekin
tette Ecjongáber kikötő megszerzését az Aqabai-öbölnél. Amikor
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ez sikerült, a kereskedelmi hajózásban jártas föníciaiakkal ösz- 
szeköttetést létesített a mesés Ofír tartománnyal, ahonnan ara
nyat, elefántcsontot, ezüstöt és ébenfát importált igen nagy 
mennyiségben. Ofír volt az arany országa. Amikor Salamon a 
föníciaiak segítségével hajókat építtetett, Ofírból 420 talentum 
aranyat hozatott. Ugyanezt akarta Jehósáfát, neki azonban ném 
sikerült.

Amikor Salamon leigázta a filiszteusokat, megnyílt előtte a 
Földközi-tenger is. Egészen Tarsísig tudott hajóin eljutni. Tarsís 
akkor nagyon fejlett kereskedelmi központ volt. Innen leme
zekbe vert ezüstöt, vasat, ólmot és ónt importált.

Az ilyen „világméretű” kereskedelem azonban nem érintette 
szervesen Izráel népét, hiszen legtehetősebbjei is szegénynek bi
zonyultak erre. Salamon halálával össze is omlottak ezek a vál
lalkozások.

A szakadás után Júda elvesztette kereskedelmi vezető szere
pét. Izráel azonban továbbfejlesztette a föníciaiakkal és a szí
rekkel való kereskedelmét. Izraeli kereskedőknek még Damasz- 
kuszban is saját városnegyedük volt. Izráel fiait a kereskedelmi 
pályára a fogság késztette. Itt csak ez volt a lehetőség, hogy ön
magukat és családjukat fenntarthassák. Ettől kezdve vetették 
magukat jellegzetes szívósságukkal a kereskedelmi életre.

A zsidó történelem utolsó szakaszában nagy becsben állottak 
a különféle mesterségek. Minden írástudónak el kellett sajátí
tania valamilyen foglalkozást. Ettől függetlenül a zsidó nép soha 
nem volt sem ipari, sem kézműves nemzet. Egyetlen mesterség
ben sem közelítették meg a szomszédos népeket. Soha nem volt 
valamilyen speciális zsidó iparág, vagy kézművesség. Amit pro
dukáltak, a kánaáni művelődés, vagy művészet nagyon rossz le
másolása volt. Maguk gyártotta szerszámaik primitív munka 
eredményei voltak. Természetesen köztük is akadt, aki kiváló 
technikai ügyességre tett szert. Ilyen volt a szent sátor építésénél 
dolgozó Bccaleél és Oholíáb. Ez azonban ritka volt.

A fazekat többnyire agyagból készítették, bár később a föní
ciaiaktól megtanulták a rézből készült fazekak készítését is.

Ebben főztek, de vizet, gabonát, bort és olajat is tároltak. A 
nomád életmód késztette őket a fazekasság elsajátítására. Ennek 
mesterei az asszonyok lettek, kiknek pótolni kellett az eltört edé
nyeket. A korongon kiformált edényeket napon szárították, tűz
ben kiégették. Izráel népe ezzel az iparral még Egyiptomban is-
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merkedeít meg. A fazekasmesterek a városokban céhekbe tömö
rültek és külön negyedben laktak. A fazekasmester szerszáma: 
forgókorong, melyen formálta az agyagot; égetőkemence, mely
ben nemcsak az edényeket, de a lámpákat és agyagszobrocská
kat, játékokat is égették. Késői leletek szerint az izráeliek már 
értették a zománcozás technikáját is. Az előkerült és jelzésekkel 
ellátott edények azt tanúsítják, hogy már üzemszerűen művelték 
ezt az iparágat. Netáimban és Gederában volt a fazekasok köz
pontja.

A kovácsmesterség a legrégebbi kézműves iparág. A Palesz
tina elfoglalását követő időről olvashatjuk, hogy a filiszteusok el
viszik a legjobb izráeli kovácsokat, hogy jó fegyvereket készítse
nek. Ők készítették a mezőgazdasági munkákhoz szükséges szer
számokat: ekevasat, csoroszlyát, ösztökét és minden fém szerszá
mot. Nemcsak elkészítették, hanem karban is tartották azokat. 
Ezt a munkát rendesen a vándor-kovácsok végezték. Ez ma is 
így van Palesztinában. De értettek a fejszék, szekercék, dárdák, 
kardok, pajzsok, sisakok és hadieszközök elkészítéséhez is. Szer
számaik Ézs 41,7 szerint: üllő és kalapács.

A lakatosmesterség nem fedi a mai értelmű szakmunkás fo
galmát. Akkor a lakatos bronz- és vasmunkás volt, aki mező- 
gazdasági szerszámokat és fegyvereket készített. A lakatosok leg
maradandóbb alkotásai a híresen szép vaskeretes kapuk, melyek
ről Ézs 45,2-ben olvashatunk.

1 Kir 5,15 szerint a kőfaragók, kőművesek termelik Salamon 
király jeruzsálemi építkezéseihez a követ a Libánonon. De nem
csak termelik, hanem építenek is, tehát egyszersmind kőműve
sek is voltak. Fő szerszámuk a fűrész volt. Salamon még tírusi 
kőművesekkel dolgoztatott, vagyis akkor még Izráelben nem 
voltak olyan kőművesek, akik nagyszabású építkezéseket elvé
geztek volna. Ebben is a föníciaiak voltak Izráel tanítómesterei.

A takácsok a szövés és fonás mesterei. Ez hosszú időn át ti
pikusan házi ipar volt. A nagy szükséglet azonban ezt is önálló 
kézművességgé fejlesztette ki. Ennek a munkának legfontosabb 
eszköze a szövőszék. Az izráeli takácsok egyszerű szövőszéke 
függőlegesen felállított keretből állt, melynek tetején keresztbe 
fektetett rúdról az ún. zugolyfáról csüngtek alá a sorban felkö
tött és nehezékkel ellátott fonalak. A bélfonalat aztán a vetélő 
segítségével húzták át a kifeszített fonalszálak közt (egyik előtt, 
a másik mögött). Mikor elkészült a szövet, egyszerűen levágták
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a zugoly fáról. Ez természetesen egyre tökéletesedett, úgyhogy az 
ÜT korában már henger alakú szövést is tudtak produkálni.

Különös lendületet adott a takácsmesterség fejlődésének a 
lenruhák elterjedése és készítése. Eleinte ezt a ruhát csak a pa
pok hordhatták, valamint a király és fiai.

A takácsmester nem keverhette össze a lent és a gyapjút. A 
fonás kizárólag az asszonyok foglalkozása volt. A zsidó nő gyap
júból, leve- kecskeszőrből, vagy kenderrostból font a ma is 
használatos kézi rokkán. Otthon készítették a ruhának valót, a 
sátoranyagot állati szőrből, vagy lenből. A városiasodás során 
már ezt is egyre inkább a takácsmesterek végezték.

Palesztina ásványi kincsekben nagyon szegény. így kifeje
zetten ércbányászattal nem is foglalkozhattak. A nemes és nem 
nemes fémeket importálták. A Holt-tenger vidékén volt minimá
lis bányászat, ahol ként, aszfaltot és sót termeltek. A bányászat 
tulajdonképpen ki is merült a kőbányászatban.

Ércen a Bibliában általában bronzot kell érteni. Ez volt az 
az első érc, amit az emberiség igen széles skálában fel tudott 
használni. A tudósok véleménye szerint az Palesztinában a kő
korszak végén, illetve a bronzkor elején jelent meg. Ez kb. a 
Kr. e. 2500-ra tehető. Ekkor már ismerték és árusították a rezet. 
Tiszta réz helyett azonban mindig fémvegyületet használtak, 
mely a következőkből állt: 90% réz, 10% cin, más fémvegyület- 
tel elegyítve. Ennek az a magyarázata, hogy mind a Sinai-félszi- 
geten, mind a Ciprusban, Spanyolországban és a Holt-tengertől 
délre fekvő rézbányákban sohasem találtak tiszta rezet. A réz 
előfordulása mindig a kénnel volt kapcsolatos.

A bronzból, az ércből különféle tárgyakat készítettek: fej
szét, kést, fegyverzetet, láncot, tükröt, írótollat. Mindezeket ön
tés, vagy kovácsolás útján állították elő. Később, mikor egyre 
nagyobb területet kapott a felhasználásban a vas, az ércet, a 
bronzot kizárólag műtárgyakra használták. így például az égő
áldozati oltár gazdag díszítésére.

Minden bizonnyal a vasérc elterjesztését Izráel a filiszteu- 
soktól vette át. A vas, mint feldolgozható érc Egyiptomban Kr. 
e. 1200, Palesztinában 1000 táján jelenhetett meg. A vasérc fel
dolgozása, kibányászása minden bizonnyal nem izráeli kezdemé
nyezés volt. De természetesen a vasérc bányászatát és feldolgo
zását Izraelben is megelőzte a bronz bányászata és feldolgozása. 
Palesztinában a Jordán folyótól keletre a Jabbók folyó köze
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lében találtak egy vasbánya nyomára, ahol a vas egy ásvány vizű 
forrás üledékéből jött létre.

Feltűnő 5 Móz 8,9, mely egyértelműen vasról beszél, mint 
földjének nagyszerű adományáról. Holott itt egyértelműen ba
zaltot kell értenünk a Biblia fordításából (helytelen fordítás!). A 
bazalt ugyanis szín, súly és keménység tekintetében nagyon ha
sonló a vashoz. Az 5 Móz 3,11-ben szereplő „vaságy” helyett is 
minden bizonnyal bazaltszarkofágot kell értenünk.

Ősidőktől ismert és felhasznált nemes fém az ezüst. Eleinte 
csereeszköz volt, amit a régi keletiek kis hordozható mérlegen 
mértek. Nem tudni, mikortól használták az ezüstöt pénzalak
ban. Azt viszont tudjuk, hogy régtől kezdve használták, mint 
egyes tárgyak drága díszítő elemét. Palesztina ötvösei boszorká
nyos ügyességgel használták fel. Palesztinában nem bányásztak 
ezüstöt. Importcikk volt. A föníciaiak hozták Görögországból. 
Azonban az sem lehetetlen, hogy a Sinai-félszigeten is voltak 
ma már ismeretlen ezüstbányák. Mint nemesfém a későbbi idő
ben, főleg Salamon uralkodása alatt mindinkább az arany kerül 
előtérbe. Izraelnek természetesen aranybányái sem voltak. Ezt is 
importálták India, Afrika és a mai Spanyolország vidékéről.

Az importált, vagy nagyon csekély mértékben otthon feltárt 
nemesfémeket kiváló ügyességgel az ötvösök munkálták meg.

Izraelben nem volt ismeretlen a kohászat. Az Ószövetség 
szól az ötvösmesterség technikájáról. Az aranyat, ezüstöt olvasz
tással tisztították, vagy lúgsóval mosták ki a tiszta ércet.

Egy ötvösmester a következő eszközökkel dolgozott: üllő, 
kalapács, fogó, pöröly, fúró, olvasztótégely és égetőkemence. Ter
mészetesen minden ötvösművész értett a fémek és érctárgyak fé
nyezéséhez is. Munkáik művészi voltát számtalan ránk maradt 
remekmű mutatja. Ügyességük, kifinomult technikájuk ma is 
bámulatot keltő.

b) Gazdasági élet
A régi izráeliek az ókor többi népéhez hasonlóan súly sze

rint lemért nemesfémekkel, és nem pénzérmékkel fizettek. Bár 
használtak a babiloni, egyiptomi és kánaáni ,,pénzek”-hez ha
sonló nemesfém darabokat, ezek azonban csak korongocskák, 
gyűrűk vagy kis rudak voltak. Jós 7,21-ben pl. „egy 50 sekel sú
lyú arany rúd”-ról esik említés. Valójában tehát ezek is súly 
szerint lemért nemesfémek voltak. Üzletkötésnél, fizetés esetén
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rendszerint újra lemérték ezeket a pénzeket. Csak a fogság után 
kezdtek használni mai értelemben vett pénzeket, elsősorban per
zsa, majd később görög érméket. De eleinte még ezeknek a hasz
nálatánál is a súly volt az irányadó.

A mértékegységeket az ÓT-i korban a babiloni rendszer sze
rint állapították meg. Ez a hatvanas szorzószámú rendszer való
színűleg csillagászati megfigyeléseken alapul. Mivel a mértékek
nél nem volt a mai értelemben vett, pontosan meghatározott 
alapegység, meglehetősen nagy a bizonytalanság és csak körül
belül tudjuk mai mértékkel kifejezni az ÓT-ban szereplő mér
tékeket.

A súlymértékek pontos meghatározását az is nehezíti, hogy 
kétféle egységet is használtak, a könnyűt és ennek kétszeresét, a 
nehezet. Ezeken kívül még volt egy „királyi mértékegység”  
(seqálim be’eben hammelek). Ezt az adózásnál használták.

Az ÓT-i pénzek alapegysége a sekel volt. Mivel ez ezüst
darab volt, azért sokszor helyette egyszerűen az ezüst (keszef) 
meghatározás szerepel. Volt aranysekel is, ennek értéke jóval 
nagyobb.

Az ürmértékek különféle edényeknek a mértékei voltak. 
Ezeknek egymáshoz való viszonyát egészen pontosan ismerjük. 
Külön űrmértéket használtak a szilárd és külön űrmértéket a fo
lyékony anyagok mérésére.

A hosszmértékek pontos meghatározása azért nehéz, mert 
természetes mértékek voltak ezek, az emberi test különböző tag
jai szolgáltak alapjukul. Éppen ezért a területmértékek is bi
zonytalanok.

Az ÓT-i mértékeket a következőkben foglaljuk össze rö
viden :

1. Súlymértékek

Arany Ezüst
Könnyű talentum (kikkár)  = 60 mi na = kb. 49 kg kb. 43 kg 650 g
Nehéz talentum = 60 mina = kb. 59 kg kb. 52 kg 380 g
Könnyű mina (máne) = 50 sekel = 818,5 g 727,—  g
Nehéz mina = 60 sekel = 982,2 g 873 g

sekel (seqel) = 16,37 g 14,55 g
béka (beqa) = 1/2 sekel = 8,18 g 7,27 g
gera ( gérá)  -  1/20 sekel = 0,8 g 0,73 g

(A sekelt mások 11,4 grammnak veszik, természetesen ettől függően változik 
a többi mérték.)
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Ezüst talentum = 27 191,70 Ft (43,5 kg)
Arany talentum = 1 658 127,30 Ft (49,2 kg)
Ezüst mina = 453,—- Ft (728 g)
Arany mina = 27 627,60 Ft (820 g)
Ezüst sekel = 9,— Ft (14,5 g)
Arany sekel = 552,30 Ft (16,4 g)
Dárik (darkmón/adarkón) = 165,—  Ft (8,41 g)

-3. Ürmértékek

a) Gabonamértékek
1 kab (gab) = 2,05 liter
1 széa (szé’á) = 6 kab = 12,3 liter
1 éfa ( ’éfá) = 3 széa = 36,9 liter
1 hómer (hómer) = 10 éfa = 369,2 liter
1 ómer ( ’ ómer) = 1/10 éfa = 3,7 liter
1 isszáron ( ‘ isszárón) = 1/10 éta = 3,7 liter
1 letek (letek) = 1/2 hómer = 184,6 liter
1 kór (kór) = 369,2 liter

b) Folyadékmértékek
1 lóg (lóg) = = 0,51 liter1 hin (htn) = 12 lóg = 6,12 liter
1 bat (bat) = 6 hin = 36,92 liter
1 kór (kór) = 10 bat = 369,2 liter

4. Hosszmértékek
Ezé kiélnél:

1 ujj ( ’eeba) = 1,85 cm 1,85 cm
1 tenyér (tefah) = 4 ujj = 7,4 cm 7,4 cm
1 arasz (zeret) = 3 tenyér = 22,21 cm 25,91 cm
1 könyök ( ’ammá) = 2 arasz = 44,42 cm 51,82 cm1 mérőnád

-pálca (qáne)  = 6 könyök +  1 tenyér = 310,97 cm

(Ezékiel könyvében 1 könyök = 2 arasz +  1 tenyér, a többi ennek megfelelően 
nagyobb.)

5. Területmérték

Az ŐT-ban egyetlen területmérték szerepel, az „iga”  (cemed 1 Sám 14,14). 
Ez akkora földterületet jelentett, amekkorát egy pár („egy iga”  = cemed) 
ökörrel egy nap alatt föl lehetett szántani. Egyes számítások szerint 1 iga = 
= 2756 négyzetméter (=  0,2756 hektár) = 766 négyszögöl 

(1 hektár = 1,738 kát. hold)

2. Pénzek
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1 év = 12 hold-hónap = 354 nap (+  időnként szökőhónap) 
(sáná —  hódes -— jóm)

1 hónap = 29— 30 nap, kezdete az újhold feltűnésekor 
1 nap = 24 óra, napnyugtától —  napnyugtáig 
1 őrváltás = 4 éjszakai óra

A  nappali órák kezdete reggel 6 óra, az éjszakai óráké d u. 6 óra

6. I d ő e g y s é g e k

8. Kulturális élet

Ügy ötven évvel ezelőtt még tagadták a tudósok, hogy Mó
zes és a vele egykori izráeli vezetők bármelyike is tudott volna 
írni. Ezek a tudósok egyfelől elismerték, hogy Egyiptomban az 
írás mestersége már évezredekkel ezelőtt kifejlődött, másfelől 
azonban tagadták, hogy a nomád életet élő izráeli nép az írás 
tudományát elsajátíthatta volna. Most már azonban világos, 
hogy Mózes idejében Ázsia és Afrika találkozási pontján Palesz
tinában és a Sinai-félszigeten az írás tudománya ismeretes és 
gyakorlott mesterség volt. Tény az, hogy két olyan írásrendszer 
is elterjedt, melyet az izráeli ember elsajátíthatott. A Tel-el 
Amarna-i levelek között egész sor olyan írást találhatunk, me
lyet a kánaáni kiskirályok ékiratos betűkkel, babilóniai nyelven 
küldtek a fáraónak a Kr. e. XV. sz. végén és a XIV. sz. elején. 
Elő-Ázsiában ez idő tájt a babilóniai nyelv volt a diplomáciai 
érintkezés nyelve. A babilóniai írás, legalábbis a királyi udva
rokban, közkeletű és ismert írás volt. Később a nehézkes babi
lóniai ékírást az ókánaánita-héber-föníeiai-nak nevezett, sokkal 
egyszerűbb betűírás (háromszögletű írásrendszer) váltotta fel. 
Ennek legrégibb emlékeit e század elején a Sinai-félszigeten fe
dezték fel. Ez az ősi nyugat-semita írásrendszer és ábécé volt az 
elfogadott a Földközi-tenger keleti partvidékén. Innen vették át 
és ezt sajátították el a görögök is, akik ezt kelet regés hőséről, 
Kadmosról nevezték el.

Az a görög állítás, hogy ennek az ókánaáni mássalhangzós 
írásnak feltalálói a föníciaiak lettek volna, csupán annyiban felel 
meg a valóságnak, hogy a görögök valóban a föníciaiaktól ta
nulták meg az írás mesterségét és tudományát. Egyébként ezt az 
írást, melyet jól ismerünk, melynek mássalhangzóit és azok sor
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rendjét jól tudjuk, minden valószínűség szerint Kréta (vagy 
Egyiptom?) adta a világnak (Zsolt 25; 34; 111; 119; 145 stb.).

Az egyes betűk eredete és neve a görögben is sémita ere
detre vall: alef=alfa; bét=béta; gimel=gamtma stb.

A tulajdonképpeni Palesztina területén ennek az ókánaáni 
mássalhangzós (háromszögletű) írásnak a legrégebbi emlékei: 75 
darab feliratos cserép a Kr. e. 9—8. századból Aháb király samá- 
riai palotájából. Ezek címke-feliratok voltak, melyeket boros- és 
olajos korsókra írtak.

Ilyen a gézeri kis földműves-naptár a hónapok neveivel. 
Ilyen Masa, móábita király köve, a siloahi felirat, különféle pe
csétek, mint pl. Sémának, Jeroboám egyik hivatalnokának ún. 
oroszlános pecsétje, amit Tell-el Muteselim-ben találtak meg. 
Ugyanilyen írással íródtak az észak-szíriai fejedelmektől szár
mazó sendzsirli-i feliratok. A Samáriában talált 75 darab cse
répre tintával, írónáddal írtak. Az írónád rutinos kezelése és az 
egyes szavak, mássalhangzók pontos kiírása arra vall, hogy ami
kor ezeket készítették, az írás tudománya már régen elterjedt és 
kiművelt volt. Nincsen semmi ok annak bizonygatására, hogy 
Mózes és kortársai írástudatlanok lettek volna. Az sem való
színű, hogy amikor a törvény egyik-másik részét fel akarták je
gyezni, akkor okvetlenül a babilóniai ékíráshoz kellett volna fo
lyamodniuk. Az ókánaáni-héber, ún. háromszögletű írás Izráel- 
ben az idők során teljesen háttérbe szorult, de formáit a Kr. e. 
4. században a samaritánus gyülekezet átvette, és a mai napig 
fenntartotta. A Makkabeus szabadságharcban, valamint a Kr. 
utáni zsidó szabadságharcokban több ízben is megkísérelték en
nek felelevenítését.

A háromszögletű írás elhagyásának az oka az lehetett, hogy 
a Kr. e. VI—IV. században maga a héber nyelv is lassanként holt 
nyelvvé vált és előretört az araméi nyelv Izraelben. Ennek ura
lomraj utása hozta magával a saját írásrendszer, a négyszögletű 
írás, a kvadrát-írás kialakulását. Ennek legrégebbi emlékei az 
elefantinei papiruszok. A IV—II. században az araméi írásrend
szer betűi mind szabályosabb formát öltöttek és így fejlődött ki 
lassanként az a héber írásrendszer, melyet a mai héber nyelvű 
Bibliákból ismerünk. Ez a négyszögletű írásrendszer Jézus korá
ban már általánosan elterjedt volt. Jézus korában a héber írás
tudók még csak kizárólag mássalhangzókat írtak le. A most ol
vasható, bibliai írásokban levő magánhangzós és pontozási rend
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szer csak a Kr. u. IV. századtól működő masszóréták heroikus 
fáradozásának eredménye. Ök az immár teljesen kihalt héber 
nyelvet és annak biztos és szilárd kiejtését, mint a szent szöveg 
eredetijét akarták megkonstruálni és az utánuk következő nem
zedékek számára megmenteni.

Így a magánhangzós és pontozásos írásrendszert semmikép
pen sem tekinthetjük az ószövetségi Szentírás Istentől ihletett 
alkatrészének. Hiszen az Ószövetség legrégebbi kéziratai a Kr. u.
9. és 10. századból, tehát jóval az ősrégi újszövetségi kéziratok 
utáni korból valók.

Az írás tudománya tehát Izraelben régi és viszonylag széles 
körben művelt tudományág volt. A zsidók az írást már a 
Kánaánba való beköltözés előtt megtanulták. Ezt a letelepedés és 
a kánaániakkal való érintkezés még jobban elmélyítette. Bírák és 
Ézsaiás könyve arra is enged következtetni, hogy már valami
féle iskolák is voltak, melyekben az írást taníthatták. Emellett 
voltak hivatásos írók, szófér-ek, akik nagyon nagy szerepet ját
szottak a társadalmi életben. A legmagasabb rangú író körül
belül a kancellári tisztet töltötte be a király oldalán. Voltak 
olyan írók, akik a törvény példányait másolták le, vagy alacso- 
nyabb-magasabb rendű bíróságok okmányait, jegyzőkönyveit ve
zették. Voltak, akik családfákat készítettek, vagy az ősök törté
neteit jegyezték le.

Természetesen voltak az írók között ún. „kis emberek” is, 
akik éppen úgy, mint ma is a keleti bazárokban található író
deákként, apró-cseprő ügyekben készítették igen kis pénzért egy
szerű emberek számára a szerződéseket, folyamodványokat, le
veleket.

Biztos az, hogy a hivatásos írnokon kívül az írás mesterségé
ben otthonosak voltak a papok és a léviták. Később egyre töb
ben sajátították el az írás tudományát, hogy a törvényeket lemá
solhassák, s így jobban megtarthassák az előírásokat.

A Bibliából különféle írásműveknek egész sorával ismerked
hetünk meg. Törvénytáblák, törvény-gyűjtemények. Okiratok, 
okmányok, melyeket a szentélyben helyeztek el, gyülekezeti ha
tározatok, adásvételi szerződések, vádiratok, vádló levelek, ki
rályi parancsok, prófétai beszédek, melyeket táblákra vagy köny
vekbe jegyeztek fel. Találkozhatunk irodalmi és történelmi gyűj
teményekkel, évkönyvekkel, hivatalos és magánjellegű gyűjte
ményekkel. A hivatalos írásműveket: királyi parancsokat, adás
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vételi szerződéseket, titkos iratokat minden esetben pecséttel 
látták el. Az aktákat agyagkorsókban, vedrekben őrizték (amar- 
nai levelek is!).

Az írás anyagául kő-, agyag-, vagy érctáblákat használtak. 
A rendkívül nagy fontosságú törvényeket kőbe vésték, és a 
nyilvánosság számára kiállították. Általában azonban agyagot, 
esetleg ólmot, vagy valamilyen ércet használtak.

Az íráshoz mint művelethez ércíró vesszőt, esetleg gyémánt 
tűt (Jer 17,1) használtak. A betűket agyagba vagy ércbe vésték. 
A nagyobb irodalmi művekhez egészen korán használatba vették 
a papiruszt. A papirusznád, melynek leveléből készítették a pa
piruszt, Egyiptomban és Palesztinában terem. A papiruszból már 
Kr. e. XI. században nagy exportot bonyolítottak le a föníciai 
Byblos (Gebál) és a kánaáni Kirjáth-Széfer (Könyv-város) váro
sokba.

Jer 36,23 az első ószövetségi hely, mely a papiruszt, mint 
íróanyagot említi. Később chartész néven 2 Ján 12 v.-ben olvas
hatunk róla. biíoss

A papiruszra írónáddal és tintával írtak. A nádat finom kés
sel, az íródeák késével hegyezték ki, hogy írásra alkalmas le
gyen, a tintát (héberül: de jó ; görögül: mélán) koromból készí
tették, fekete festő-alapanyagból. Ezt a tintát minden alkalom
mal vízzel kellett felhígítani. Ez természetesen azt is jelentette, 
hogy a papiruszon levő írást bármikor le lehetett mosni, el lehe
tett távolítani.

Egy hivatásos író íróeszközeit az övén csüngő tarsolyában 
hordta. A papirusztekercsek, csíkok öszeragasztásából alakították 
ki a könyv formáját. A nagy terjedelmű papiruszfelületre oszlo
pokban írtak, ez az ún. delet. Többnyire csak az egyik oldalára 
írtak a papirusznak, igen ritka dolog volt, ha a hátlapot is hasz
nálták. A hosszú, négyszögletes papirusz két keskenyebb végére 
egy-egy rudat erősítettek, s az olvasás után ezekre a rudakra 
csavarták fel az így kiképzett tekercseket (megillá, megillat, 
széfer). A könyv, vagy tekercs megnyitása jobbról balra való
csavarással történt.

Minden bizonnyal ismerték a zsidók a papirusztekercsek 
mellett az ókorban használt és sokkal tartósabb bőrtekercseket 
is. A már fejlettebb technikával előállított pergamenről csak az 
ÜT-ban van szó (2 Tim 4,13). Nevét feltalálása helyéről Perg'a-

94



mosz városáról kapta. Az említett helyen membrana néven sze
repel.

A görög geometria (földméréstudomány, számtan) szónak 
elzsidósiasított alakja: aritmetika, azaz a számolás tudománya, 
számtan. A geometria a késői zsidóságban az írásmagyarázás 
sokféle mesterkedéseinek egyike, mely abból állott, hogy a Bib
lia valamelyik szavából mássalhangzói számértékének valamely 
kombinációjából bizonyos titkos értelmet, jelentést hoztak ki. 
Ügy is előfordult, hogy valamely bibliai számösszeget a neki 
megfelelő mássalhangzó betűire írták át és így egy titkos ér
telmű szót alkottak. így pl. az 1 Móz 14,14-ben előforduló 318 
számot Eliézer szóra írták át, miután az ebben a szóban szereplő 
mássalhangzó betűinek számértéke 318. Ez így áll össze: 
’álef — 1; lámed — 30; jód =  10; cajin — 10; zajin =  1 ; rés =  200; 
összesen 318. Ezzel azt akarták magyarázni, hogy Ábrahám se
gítője csak Eliézer (1 Móz 15,2; 24,1—2). Azt is jelentette ez az 
1 Móz 49,10 héber szövege szerint, hogy a héber szövegben álló 
„jábó Siló”  (eljő Siló) kifejezés mássalhangzóinak számértéke 
358-at ad ki, s ugyanezt az összeget a Másiah szó mássalhangzói
val fejezték ki. Ezt arra alapozták, hogy ennek mássalhangzói is 
számmal 358-at adnak ki, s ennek alapján a szöveget úgy ma
gyarázták, hogy a jábó, Siló =  jábó Másiah. Vagyis abban a Mes
siás eljövetelére vonatkozó utalás van.

A geometriának ilyen alkalmazásával az Ószövetségnek szá
mos helyéből magyaráztak ki titkos értelmet. (Jel 3,18 a Fenevad 
értelmezése ilyen titkos szó mássalhangzóinak az értelme. Itt azt 
tekinthetjük, hogy a fenevadon az író Nérót, a római császárt 
érti: A Kcszár Nérón zsidó kifejezés mássalhangzóinak számér
téke 666: Qóf =  100; számek =  60; rés =  200; nún =  50; rés =  
=  200; váv =  6; nún — 50, ez pontosan 666!)

Mint minden nép életéhez, Izraeléhez is ősidők óta hozzátar
tozott az ének és zene. Amikor írásba foglalták az első embe
rekről szóló hagyományokat, az ősök között ott szerepel Júbál, 
„minden citerás és fuvolás ősatyja” (1 Móz 4,21). Az ÓT is ta
núskodik arról, hogy a pusztai forrásoknál, munka közben, gaz
dagok ünnepi lakomáján vagy a harcból győztesen hazatértek 
üdvözlésekor dalok hangzottak fel. Bár Izraelben az ének is el
sősorban isten dicsőségének szolgálatában állt, még a zsoltárok 
között is akad olyan ének, amely eredetileg lakodalmas ének volt 
(Zsolt 45). A családi gyász kifejezője a kíséret nélkül szóló szo
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morú hangú gyászfurulya hangja. Izráelben voltak hivatásos si
ratok, énekesek és zenészek, akik a temetési menetben gyász- 
énekeket (qínót) énekeltek.

A zenét nagyra becsülték. Emberfeletti erőt tulajdonítottak 
neki, hitték, hogy az ember szomorúságát, amelyet gonosz démo
nok okoztak, a zene elűzi (1 Sám 16,23). A zene arra is alkalmas 
volt, hogy természetfeletti elragadtatást, prófétai ihletet te
remtsen.

A régi Izráel zenéje valószínűleg hasonló a mai palesztinai 
muzsikához. Ebben a ritmus fontosabb, mint a dallam és az éne
ket gyakran ritmikus mozgással kísérik. Kedvelték a váltakozó 
énekeket, amikor csoportok felelgettek egymásnak és gyakran 
használták az énekben a refrént.

Izráelben az ének és zene fő helye a templomi kultusz volt. 
A Zsoltárok könyve arról tanúskodik, hogy az istentiszteletek 
cselekményeit énekkel és zenével kísérték. Voltak ún. zarándok
énekek is, amelyeket valószínűleg későbbi időben a nagy ünne
pekre Jeruzsálembe vonulók útközben énekeltek (pl. 121 Zs). 
1 Krón 23—25 fogság utáni listája szerint, amely egészen bizo
nyosan megbízható régi hagyományokon alapul, a jeruzsálemi 
templom ének- és zene-szolgálatát Dávid szervezte meg. 4000 
lévita énekesről és 288 előénekesről, ill. muzsikusról van benne 
szó. Valószínű, hogy az első templom kultuszához szervesen hoz
zátartozott az ének és a zene.

A Bibliában említett sokféle hangszerről nagyon hiányos is
mereteink vannak. Az asszír-babilóniai, valamint az egyiptomi 
emlékek alapján azonban megkísérelhetjük a bibliai hangszerek 
rendszerezését.
a) Ütő vagy rázó hangszerek

Kézidob (tó f; LXX: Tympamon). Ez a fa- vagy érckeretre 
kifeszített bőr körös-körül érclemezzel ellátva a csörgő szerepét 
töltötte be. Rendszerint a ritmus élénkítésére használták, egyik 
kézzel a magasba emelték, s másik kezükkel játszottak rajta. 
Templomi célokra nem használták.

Cimbalom (mecűtájím, vagy celcelím. LXX: kymbála). Két 
homorú érclapból állott, melyet a taktus jelzésére egymáshoz 
vertek. A templomi zenének egyik nagyon fontos kelléke volt! 
Nem azonos a mai cimbalommal!

Sistra (menaaneím). Egy rázószerzám, mely karikákon
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függő ércrudacskákból állott. Ez a ritmus zörejével kísérte 
a zenét.

Salisím. Ez a hangszer 1 Sám 18,6-ban fordul elő, hogy mit 
kell érteni rajta, bizonytalan. Talán hárfa (kinnór).

b) Húros hangszerek
Hárfa (kinnor, LXX: kinyra, organon, kithara, psalterion). 

Már az ősi sémiták és egyiptomiak is ismerik ezt a hangszert. 
Nem azonosítható a mai modem hárfával, mivel ezt menet köz
ben is lehetett használni. Alakja azonos volt a görög kitharáéval, 
vagy az egyiptomi lantéval. Derékszögű fára voltak kifeszítve 
különféle húrok, melyek hossza különböző volt. Ennek a zene
szerszámnak a rezonáló szekrénye alul van.

Citera (nebel; LXX:  nabla, organen, vagy psalterion). Szin
tén nem azonosítható a mai ún. citerával. Tömlőszerű (nebel =  
tömlő) rezonáló szekrénye elég hosszú és mély volt. 3—12 húrja 
egyik oldalról nyílt keretre keresztbe volt feszítve.

Sambuka. Dán 3,5-ben olvashatunk erről a zeneszerszámról. 
Ezt a háromszögletű, rámára kifeszített négy húrból álló zene
szerszámot az arabok ma is használják.

c) Fúvós hangszerek
Fuvola {halit =  kifúrt nád. LXX: aulosz). A legkülönfélébb 

formákban és a legkülönbözőbb alkalmakra használták, alkalmas 
volt a gyász kifejezésére is. Bizonyosan azonos volt az asszírok 
fából, vagy nádból készített több sípú, kettős nádfafuvolájával.

Pásztorfurulya. Az előbbinek egyszerűbb, primitívebb vál
tozata (úgáb; LXX: organon, kithara). Ez nem sokban különbö
zik a mi általunk ismert mai fuvolától, helyesebben a furulyától.

Szumpóneiá. Dán 3,5 említi ezt a hangszert, ami tulajdon
képpen nem más, mint a duda. Görög eredetű hangszer, mely 
nem speciálisan keleti zeneszerszám.

Maszróqítá: ugyancsak Dán könyve előbbi helyén található. 
A revideált Károlyi fordítás szerint ez síp. A LXX szerint: 
syrinx. Ennek a hangszernek rendeltetése, és alakja felől sem
mit nem tudunk. Valószínű, hogy furulya-szerű zeneszerszám 
lehetett.

Kürt (sáfár; LXX: keratiné, sálphinx), Kosszarvból készült. 
Különösen a fogság utáni papság idejében volt kedvelt hang
szer. Hangja ugyanúgy, mint a közönséges kürt hangskálája,
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csak nagyon kevés és kis terjedelmű változatra volt alkalmaz
ható.

Érckürtökkel csak a görögökkel való érintkezés, azok kultú
rájának hatása után találkozhatunk a zsidóság körében.

9. Időszámítás

Ha az emberiség a világ teremtésétől, vagy pl. Ádám szüle
tésétől kezdve folytatólagosan kezdte volna az esztendők számo
lását, akkor az időszámítás tekintetében biztos talajon állnánk. 
A dolog nem ilyen egyszerű. Az ószövetségi korban valamely ha
tározott és általánosan ismert világtörténeti eseményből kiinduló 
időszámítással először csak a Makkabeusok korában találkozunk, 
amikor Izráel fiai is kénytelenek voltak elfogadni az ún. sze- 
leukida órát. Ez Kr. e. 312-ben kezdődött és a szír keresztyénség 
körében évszázadokon át érvényben volt. Izráel népe megelége
dett azzal, hogy időbeni fordulópontokul oly eseményeket tekint
sen, melyek aránylag szűk keretek közt voltak ismeretesek, és 
ezeknek időpontját sokszor nagy nehézségek árán lehetett, vagy 
egyáltalán nem lehetett megállapítani.

A bírák és királyok korának kronológiai és synchronisztikus 
adatai látszólag egészen pontosak, de ha közelebbről vizsgáljuk 
őket és megpróbáljuk a világtörténelem idevágó adataival ösz- 
szeegyeztetni, szinte leküzdhetetlen nehézségekkel állunk szem
ben. Nem tudjuk, hogy pl. a bírák korában nincsenek-e egymás 
után elmondva és datálva olyan események, melyek voltaképpen 
az akkori Izráel területének különböző pontjain egyszerre men
tek végbe. A Királyok könyvében is nagy nehézséget okoz, hogy 
a társuralkodást folytató királyok uralmi ideje külön-külön van 
feljegyezve, s a társuralkodás időtartalma nem állapítható meg. 
A szabály szerint egységes naptárra és időszámításra irányuló 
törekvés először természetszerűleg papi körökben vetődött fel. 
Ezékiel, a pap, minden próféciájának időpontját páratlan pontos
sággal jelöli meg. Valószínű, hogy ilyen papi törekvések hozták 
létre a királyok kora előtti nagyszabású időszámítási rendszert 
is, mely egészen bizonyosan a négyezer esztendős világkorszak 
gondolatán, s azon a jellegzetes papi nézeten alapul, hogy Izráel 
fiainak Egyiptomból való kivándorlásáig a világkorszak kéthar
mada, azaz 2666 év telt el. Ha nem vesszük figyelembe a régi gö~
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rög és samaritánus Biblia eltérő adatait, akkor ez a kivándorlás 
előtti 2666 év a következőképpen tagolódik: A teremtéstől az 
özönvízig (1 Móz 5 kk) a 10 ősatya =  1656 év, — az özönvíztől, 
ill. Sémtől Ábrahámig (1 Móz 11,10 kk) összesen 290 év, — Áb
rahámtól az Egyiptomból való kijövetelig (1 Móz 21,5; 25,26; 
47,9; 2 Móz 12,40) összesen 720 esztendő, ami az összes eszten
dőt tekintve 2666 év.

Minden olyan kísérlet, melyet az ásatások és a geológiai tu
domány eredményeivel akként szeretné harmonizálni a kiván
dorlás előtti időszámítási rendszert, hogy az egyes számokat a 
samaritánus Biblia számadataival változtatja meg, hogy így a 
Biblia időszámítása egyben geológiai és világtörténeti időszámí
tás is legyen, — gyökeresen elhibázott. Minden ilyen kísérlet 
nem megjavítása, hanem elrontása annak az időszámításnak, 
melynek nagyszerű alapgondolata, hogy a világtörténet Isten 
terve szerint az Őáltala megállapított periódusokban zajlik le. 
A népek története összetartozik, s az egész világtörténet tulaj
donképpen keret, melybe Isten az emberiség Krisztus által való 
megváltásának tényét akarja belerajzolni. Az Ábrahám kora 
előtti időszámításnak kétségtelenül ilyen szimbolikus, teológiai 
jelentősége van. Hiszen ha a geológia százezer éves távlataitól 
eltekintünk is, kétségtelen, hogy ma már a történelem világánál, 
ásatások és megdönthetetlen történelmi dokumentumok alapján 
messzebb tekinthetünk a népek életébe a Kr. e. 4000 esztendő
nél. Ábrahámig, az ígéret népe ősatyjáig azonban a bibliai idő
számítás szilárd alapot nyújt. A bibliai időszámítás végleges rög
zítésére figyelembe kell vennünk elsősorban az asszír eponym- 
listát, mely ugyan töredékekben maradt ránk, de Kr. e. 893—666 
évekre abszolút megállapítható, s a 763-i napfogyatkozással csil
lagászatilag is alátámasztható.

Ez az eponymlista az említett években a legfőbb asszír mél
tóságok évi jegyzéke, kiknek neveihez hozzájegyezték a hivata
luk idején végbement legfontosabb események rövid történetét. 
Fontos időszámítási forrás Ptolemaeus babiloni kánonja, mely 
csillagászati célokra felsorolja az új-babilóniai, perzsa, görög
macedón és római uralkodókat, megadva egyben uralkodásaik 
éveit is. Ezekből a feljegyzésekből kétségtelenül megállapítha
tók az izráeli történelem következő adatai: A karkári csata, 
amelyben Aháb még részt vett 845-ben; Jéhú adófizetése 842- 
ben; Mináhém adófizetése 733-ban; Samária bukása (legna
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gyobb valószínűség szerint) 722-ben; Szanhérib Jeruzsálem előtt 
701-ben tartózkodik seregeivel; a karkemisi csata 605-ben; 
Nebukadneccár 604—562-ig való uralkodása; Jeruzsálemnek a 
babilóniaiak által való meghódítása 586-ban; Babilonnak Cyrus 
által való meghódítása 538-ban.

Ezeknek a megdönthetetlen szilárdságú időszámítási adatok
nak a felhasználásával az eponymisták korától visszamenőleg így 
kombinálhatunk:

Az ország két részre szakadása 932-ben, Salamon urakodá- 
sának kezdete 972-ben, Dávid uralma 1012-től, Saul uralma 
1032-től. Kivonulás Egyiptomból 1450 táján.

A Királyok könyveinek időszámítási adatainál nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a királyok évei antedatálva van
nak, uralkodásuk első és utolsó csonka éve egy-egy teljes évnek 
van számítva.

Ez magyarázza pl. azt a tényt, hogy az ország kettészaka
dása óta a Júda-beli Ahazjá és az izráeli Jórám egyszerre történt 
haláláig -Júdában 95, ellenben Izraelben 98 év van uralmi időül 
számítva. Nehézségek mutatkoznak Jehóás és Áház uralkodása 
időpontjának megállapításában Júdában, aminek oka az, hogy 
Uzzijjának (Azarjának) Amacjával, s másfelől Jótámmal együtt 
töltött uralkodói évei tekintetében pontos adatokkal nem rendel
kezünk. Nehézség van Pekahjá, Pekah és Hóseás izráeli királyok 
uralmi éveinek megállapításában is, amit a tudósok újabban úgy 
próbálnak magyarázni, hogy Pekahját és Pekaht egy személy
ként kezelik.

Kemény vita tárgyál képezi az Egyiptomból való kivándor
lás pontos ideje is. Az egyes vélemények két és fél századnyi el
térést mutatnak (1450— 1400). Azt a feltevést, hogy a kivándor
lás Merenptah fáraó (kb. Kr. e. 1234—1225) idejében történt 
volna, kinek egyik emlékművén a Ysiraal (Izrael) név szerepel, 
el kell utasítanunk, mert ez esetben Mózes, Józsué, a honfogla
lás és a bírák egész sorára nem egészen 200 esztendő maradna, 
s ez leküzdhetetlen időszámítási nehézséget okozna. Sajnos a 
Biblia a Salamon előtti korokban csak „Fáraókról” beszél, anél
kül, hogy azok közül valakit is nevén nevezne.

Az Exodus fáraója minden valószínűség szerint II. Ameno- 
phis volt, aki a 18. dinasztiából származott.

Ő megközelítőleg 480 évvel a templom építése előtt uralko
dott. Nagyon megkönnyítené az ószövetségi időszámítást, ha az
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1 Móz 14,1-ben Ábrahám kortársaként említett Amráfel azonos 
lenne az Öbabilóni Birodalom nagynevű uralkodójával, Ham- 
murabival, akinek uralkodását meglehetős biztonsággal teszik a 
Kr. e. 1955 és 1913-as évekre. Annyi bizonyos, hogy Amráfel 
nem uralkodott előbb Hammurabinál. Hammurabi uralkodásáról 
a bibliai tudománynak nincsen pontos adata.

A fogság utáni korban az időszámítás ismét némi bizony
talanságot mutat. A gyülekezetnek Esdrás és Nehemiás által tör
tént újjáalkotása, valamint a samaritánusok szakadásának idő
pontja csak hozzávetőleges időponttal állapítható meg. Ellenben 
teljesen szilárdak a görög-macedón kortól évszámlálásunk kez
detéig fennmaradt időszámítási adataink, mivel azok általánosan 
ismert viiágtörténeti eseményekkel hozhatók kapcsolatba. A zsi
dóság mai időszámítása Serira rabbi (meghalt 1019) óta haszná
latos. Ez az időszámítás a Kr. e. 3761. évet tekinti a világ terem
tése esztendejének, s a bibliai időszámítási adatokat az athéni 
Meton hold-ciklusaival és a szeleukida érával hozza kapcsolatba.

A napot (jóm) az izráeliek eleinte hasonlóan a babilóniaiak
hoz, reggeltől estig számolták. Az estétől—estéig való számítás 
későbbi eredetű. Bár az óra fogalmának megfelelő kifejezés a 
Bibliában nem található meg, bizonyára már ősidőktől kezdve 
részekre osztották a napot, amit bizonyít Aház napórája is. Jézus 
korában a napot (napfelkeltétől napnyugtáig) 12 órára osztották, 
s így az izráeliek 1 órája kb. megfelelt a mi 7 óránknak, S 9 órá
juk egyenlő volt a mi délután 3 óránkkal. Az órák időbeli ter
jedelme az évszakokkal együtt természetszerűleg változott. Az 
éjszakát először három őrségi időre osztották: az éjjeli őrség 
kezdetére, amely kb. este 10-ig tartott, középső őrségre, ez este 
10-től éjfél után 2-ig tartott, és az utolsó vagy hajnali őrségre. 
A római uralom idején négy őrséget különböztettek meg: esti 
őrség 6—3-ig; éjféli őrség 9—12-ig; kakasszó éjféltől 3-ig, és haj
nali őrség 3— 6-ig.

A hét fogalmára és eredetére nézve két elméletet ismerünk. 
Az egyik azon a megfigyelésen alapszik, hogy a Holdnak négy 
fázisa van, amelyek mindegyikében 7—7 napot tölt és így min
den új fázisba lépése egy új hét kezdetét jelenti.

A másik elmélet szerint a hét számítása a hét planétával 
kapcsolatos, amennyiben az ősrégi ember mindegyik planétának 
egy-egy napot szentelt. Ez az utóbbi felfogás — melynek nyomai 
világosan láthatók a hét napjainak francia neveiben — régeb
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binek és eredetibbnek tűnik. A hét fogalmával ha nem is kifeje
zetten mai formájában, mind a teremtés, mind az özönvíz tör
téneténél találkozhatunk. A hét napjait a zsidók egyszerűen sor
számokkal jelölték. Ebben a tekintetben csak a szombat-nap volt 
kivétel. Ez volt a hét utolsó napja, mely 3 Móz 23,1-ben kifeje
zetten szombatnak, sabbátnak van említve. Ezt, mint ünnepet a 
zsidóságnak teljes munkaszünettel kellett megünnepelnie. Az 
ÜT-ban a szombat előtti napnak is van ünnepi jellege: előkészü
leti nap.

A hónap héber neve: hódes és jeráh. Mindkét szó Holdat 
jelent. Bár az özönvíz történetében, feltehetőleg egyiptomi ha
tásra a holdtól független hónapok nyomával találkozunk. Ügy 
látszik, hogy Izráel fiai a nomád életmód hatására hamarosan 
megfeledkeztek a nap-éven alapuló hónapszámításról. Később 
kánaáni eredetű hónap-neveket használnak, melyek a föníciai 
időszámításra emlékeztetnek. De ezen hónapok nevei voltakép
pen az évszakok neveivel azonosak.

Hódes Háábíb: kalászok, különösen késő tavaszi árpakalá
szok hónapja.

Hódes Zív: a virágok ideje? (1 Kir 6,1)
Jeráh Háetáním: állandó patakok időszaka, melyek akkor is 

folynak, ha a nyári hőségben a vidék teljesen kiszáradt.
Jeráh—Búi: téli záporesők ideje.
Egy Gezer-ben, a Kr. e. 9. században talált héber feliratú 

földművelő naptár három kettős hónapot sorol fel:
Egy az őszi ünnepé, egy vetésé, egy kései vetésé, valamint 

öt egyes hónapot: a lentépés, árpaaratás, többi aratás, szüret és 
gyümölcsszüret hónapja.

A hónap Izraelben 29—30 napos volt a bírák korától kezdő
dően. Minden hónap Üjholddal kezdődik, vagyis a mi újhol
dunkra következő estével, amikor az újhold sarlója láthatóvá 
lett. Ha felhő, vagy köd eltakarta a Holdat, akkor a 30-ra kö
vetkező nap magától értődőén Üjhold napjának számított. Ké
sőbb hiteles tanúk által állapították meg, hogy a holdsarló meg
jelent és erről hivatalosan fényjelzéssel, kürtzengéssel, követek 
küldésé/el adtak hírt.

A hónapok nevei az idők folyamán változtak. A kánaáni hó
nap-nevek eltűnésével egyszerű sorszámokat kezdtek használni. 
Később a régi kánaáni hónapokat összhangba hozták a naptár
ral, s Ábíb lett az 1., Zív a 2., Etáním a 7., Búi a 8. hónap. Még
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később az asszír-babilón hónapnevek terjedtek el, melyeket ré
szint egy ninivei tábláról, részint a Targumokból és Josephus 
műveiből ismerünk. Miután a hold-hónapok a nap-évnél kisebb 
időt alkotnak, szokásba jött a naptárnak három évenként egy 
második ádár-ral való helyesbítése:

Szám Kánaán i 
nevek Babil. Ered.

héber Évszak

1. Ábíb Níszán Észt 3,7; Neh 2,1 márc.—ápr.
2. Zív Ijjár — ápr.—máj.
3. — Síván Észt 8,9 máj.—jún.
4. — Tammúz — jún.—júl.
5. — Ab — júl.—aug.
6. — Elül Neh 6,15 aug.—szept.
7. Etáním Tisrí — szept.—okt.
8. Búi Marhesvám — okt.—nov.
9. — Kiszlév Zak 7,1 nov.—dec.

10. Tébet
Neh 1,1 
Észt 2,16 dec.—jan.

11. — Bebát Zak 1,7 ián.—febr.

12. Adár
Észt 3,7

febr.—márc.
13. —                (Veádár 

Szökőév)

A régi izraelieknek két időmérőjük volt, a Nap és a Hold. A 
hónapokat a Hold járása szerint számították, az éveket a Nap 
járásának megfelelően.

Ahhoz, hogy a kettőt egymással összhangba tudják hozni, 
ún. betoidott napokra, vagy időszakokra volt szükségük. A régi 
Izraelben e tekintetben még nem volt szilárd megállapodás és 
ezért a betoldási módszerek évszázadok során változtak. Először 
úgy látszik, egyes hónapokba az Űjhold napja után még egy má
sik Üjhold napját toldották be, vagy az esztendő végén toldottak 
be 10, vagy 11 napot.

Később minden esetben póthónapokkal helyesbítették a nap
tárt és a Jeruzsálemben levő főtanács joga és feladata volt meg
állapítani, hogy melyik év után kell póthónapot beiktatni. Az 5. 
századi elefantinei papiruszok adataiból Kiszlév hónap 1. napja 
a 470—410. években még mindig október 12. és december 12. kö-
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zött van valamely napon. Ez a nagy időbeli eltérés világosan 
mutatja egyfelől a póthónapok szerepét és rávilágít arra, hogy 
ez idő tájt a zsidók még milyen nagy határozatlanságot mutat
tak a naptár összeállításában.

Az év kezdete őszre esik. Ez pontosan megfelel a palesztinai 
éghajlati viszonyoknak és palesztinai földművesek érzületeinek. 
Ilyenkor az esztendő munkája elvégzést nyert, a nyár forróságá
tól kiaszott föld megrepedezve és vastag porréteggel takarva 
eped az eső után, mely ha jön, új életet ad és új munkára hív. 
Az október—novemberi korai esővel kezdődik az új év. Az asz- 
szír-babilóni uralom a későbbi időben arra kényszerítette a 
zsidókat, hogy az esztendő első napját tavaszra tegyék át Ezt ők 
meg is tették, de ugyanakkor ragaszkodtak a maguk régi év
beosztásához, s ebből fejlődött ki a polgári és a vallási évszá
mítás különbsége.

A polgári Újév tavasszal Mszán hónapban kezdődött, a val
lásos Újév megmaradt ősszel a Tisrí hónapban, mely a polgári 
év 7. hónapja volt.

A  palesztinai évben két évszak volt: nyár és tél. A téli év
szak kb. novembertől áprilisig tartott. A korai esők ilyenkor ha
talmas viharok formájában jelentkeztek és a vastag porréteggel 
fedett föld szinte megelevenedett. A vetés ideje a tél. Az Énekek 
Éneke 2. fejezetében rajzolt természeti képek megfelelnek a mi 
tavaszunknak. A sátoros ünnep ősszel tulajdonképpen újévi ün
nep volt.

10. Vallásos élet

AZ ISTENTISZTELET HELYE 

a) A hajlék (miskán)
A régebbi fordítások „sátor”-nak nevezték azt a szent he

lyet, amelyet a Tóra tanúsága szerint Mózes az ÜR parancsára a 
szövetség ládája számára építtetett. Ez az elnevezés valószínűleg 
onnan ered, hogy a hajlék deszkavázára sátorlapokat borítottak. 
A  héber miskán szó szerint azt a helyet jelenti, ahol valaki ál
landóan lakozik. Ezért megfelelő magyar szava a hajlék.

A hajléknak deszkaváza volt. Egy-egy deszka hossza 5 m,
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szélessége pedig 75 cm volt. A deszkákat keskenyebbik részükkel 
ezüsttalpakba állították szorosan egymás mellé, így építették fel 
a hajlék oldalait. Maga a hajlék egy kb. 75X5 méter alapterü
letű, 5 méter magas építmény volt. Az ezüsttalpakra egymás 
mellé rendben felállított deszkákat kívülről keresztrudakkal erő
sítették össze. Karikák voltak az egyes deszkákon s ezeken dug
ták át a rudakat. Maguk a deszkák és a rudak akácfából készül
tek és arannyal borították be őket. Erre a deszkavázra került rá 
a tulajdonképpeni „sátor” . Ez négyszeres rétegből állt. Először 
egy 20X14 m nagyságú sátorlapból, amely lenből volt szőve. Az 
anyagba díszítésül kerub-alakokat is szőttek. Ez a díszes sátor
lap, amely egyben a hajlék tetejét képezte, a hátsó részen a föl
dig ért, kétoldalt azonban csak a deszkák közepéig. A második 
sátorlap, amelyet az elsőre borítottak, valamivel nagyobb volt. 
Ezenkívül még két, bőrből készült fedele is volt a hajléknak. Az 
egyik vörösre festett kosbőr volt s ennek a tetejére negyedik ré
tegként egy delfinbőr takarót borítottak.

A hajlékot belülről két részre osztották. A belső, kisebbik 
részt szentek szentjének (qódes qodásim), a külső, nagyobbik 
részt szentélynek (qódes) nevezték. Ezt a két részt a kárpit 
(párákéi) választotta el egymástól, amely ugyanabból az anyag
ból és ugyanúgy készült, mint a hajlék első, díszes sátorlapja. 
Mivel a kárpit egyetlen egybeszőtt anyag volt, a szentek szent
jébe való bemenetelkor a főpapnak fel kellett emelnie a kárpit 
alját és csak úgy mehetett be. Ez a nehézkesség is azt juttatta 
kifejezésre, hogy a legbelső szentély el van zárva a külvilágtól 
és oda csak kivételes alkalommal mehet be kiválasztott személy.

A hajlék bejáratát egy kevésbé díszes függöny takarta.
A szentek szentjében, amely valószínűleg kocka alakú volt 

(5X5X5 m), egyedül csak a szövetség ládája (’arón, há’árón) volt. 
Akácfából készült, arannyal vonták be kívül és belül. Méretei: 
kb. 175X75X75 cm. A láda hordozható volt, a rudakat a láda 
felső szegélyéhez erősített aranykarikákba lehetett dugni. A 
láda rúdjait soha nem vették ki a karikákból, így az mindig út- 
rakész állapotban volt.

Ebbe a ládába tették a Bizonyságot, azaz a törvény kőtáb
láit. Külön jelentősége volt a láda fedelének (kappóret). Tiszta 
aranyból készítették. Ötvösmunkával két kerub-alakot formáltak 
ki rajta. Ezek a kerubok a láda fedelén ülő, vagy térdelő szobrok 
voltak olyasféleképpen elhelyezve, hogy egymással szembenéz
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tek, egy-egy szárnyuk összeért, a másik pedig a láda fedelére 
simult. Az összeérő szárnyak mintegy díszes szék háttámláját, a 
fedélre simulok annak karfáját képezhették. A régi Izraelben 
nemegyszer Isten trónusaként képzelték a ládát. Az ŰR, aki „a 
kerubok fölött ül” , erről a helyről nyilatkoztatta ki magát (2 
Móz 25,22).

A szentek szentje szigorúan elkülönített hely volt, ahova 
2 Móz 25,22 értelmében Mózes bármikor bemehetett, a főpap 
csak az engesztelési ünnepen, amikor a leölt bak vérével meg
hintette a láda fedelét. A födél szó a héberben éppen ezzel a 
meghin léssel van kapcsolatban. A káfór ige alap jelentése: befed, 
betakar. Ebből származik a kippér alak, amely már az engesz
telési szertartás végzését, bizonyos tárgyaknak, vagy személyek
nek az áldozati állat vérével való képletes befedését, meghinté- 
sét jelenti. Innen ered, hogy a LXX, az ÓT görög fordítása, va
lamint az ÜT a hilasztérion görög szót használja erre, ami már 
engesztelést jelent.

A szentélyben a kárpit előtt, a ládával átellenben állott az 
illatáldozati oltár (mizbéah miqtar qötoret). Ez az oltár is akác
fából készült és arannyal vonták be. Méretei: 1 m magas, 50X50 
cm az asztalrésze, amelynek négy sarkán voltak az oltár szarvai. 
Ezen az oltáron mutatták be a reggeli és esti illatáldozatokat.

A szentély északi oldalán állott a szent kenyerek asztala 
(hassulhán, sulhan lehem pánim). Méretei: 70 cm magas, a lapja 
100X50 cm. Ehhez az asztalhoz aranytálak, serpenyők, ivócsé
szék és áldozati helyek tartoztak. Itt tartották a szent kenye
reket és az italáldozathoz szükséges italokat.

A szent kenyerek asztalával szemközt a szentély déli olda
lán volt az egy tálentum (kb. 49,5 kg) tiszta aranyból, ötvös
munkával készült „gyertyatartó”  (mönórá) és felszerelése. Vé
gein az akkor használatos mécsesek számára készült kelyhek 
voltak. Nagyságáról nem ír az ÓT, sőt a pontos formáját is csak 
a hagvománvból és a római Titus-diadalív egyik domborművéről 
tudjuk rekonstruálni. 2 Móz 25 leírása alapján a következőket 
állapithatjuk meg: a gyertyatartó törzséből jobbra-balra három
három félkör alakú ág nyúlt ki, amelyeket mandula alakú ke
hely-, gömb- és bimbó-mintákkal díszítettek. Az ágak egyszint- 
ben végződtek. Ezekhez készült 7 olajmécses, koppantó és hamu
tartók. A mécsesek éjjel-nappal égtek.

A hajlék bejárata előtt, nem messze a bejárattól, a pitvar
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közepén, mosakodásra szolgáló rézmedence állott. Ez a medence 
azért kellett, hogy a papok a szertartások elvégzése és a hajlékba 
való belépés előtt benne mosakodjanak. A mosdás rendszerint 
csak rövid szertartás volt, kezüket és lábukat nedvesítették meg. 
Még előbbre állott a nagy áldozati oltár (hammizbéah), amely 
akácfából készült és 21/2X 21/2X 11/2 m volt. Az oltárnak négy réz
szarva volt. Az oltár belül üres volt, belső üres részét valószínű
leg homokkal vagy kövekkel töltötték ki. 2 Móz 20,26 alapján 
valószínű, hogy legalábbis az egyik oldalon homokból vagy kö
vekből rézsútos feljáratot raktak az oltárhoz. Az oltárhoz tarto
zott a felszerelések egész sora: a hamu összegyűjtésére szolgáló 
fazekak, lapátok, hintő edények, villák és szenes serpenyők, 
mindezek rézből.

Az udvart 21/2 m magas szőnyegfal vette körül. Ennek a sző
nyegfalnak az anyaga hasonló volt a hajlék első sátorlapjának 
anyagához, de valószínűleg nem voltak kerubok ráhímezve. Az 
északi és déli oldal hossza 50 m volt és 20—20 réztalppal ellátott 
akácfa oszlop tartotta a szőnyegfalat. Az oszlopokan jobbra- 
balra két-két kampó volt, ezeken ezüst huzal volt kifeszítve és 
erre akasztották a szőnyegfalat. A nyugati oldalon 10 réztalp
pal ellátott akácfa oszlop volt és 25 m-es szőnyegfal. A keleti ol
dalon volt a bejárat. Itt jobbról-balról 71/2—71/2 m-es szőnyegfal 
volt 3—3 réztalpas akácfa oszloppal ugyanúgy, mint a többi ol
dalon. A középen kimaradt 10 m volt a kapu. Ezt függöny ta
karta. Mind a hajlék sátorlapjait és deszkáit, mind pedig a ke
rítés oszlopait kicövekelték.

A munkálatok vezetői Mózes irányításával a Júda törzséből 
való Becalél, aki különösen is az ötvösmunkában és a fafara
gásban volt jártas és a Dán törzséből való Oholíáb, aki a szövő-, 
fonó- és hímzőmunkában volt járatos. A hajlékhoz szükséges va
lamennyi anyagot maga a gyülekezet adta össze és mindenki te
hetsége szerint résztvett a hajlék elkészítésében.
b) Salamon temploma (habbajit)

A templom leírását 1 Kir 5—7 és 2 Krón 2—4-ben találjuk.
Maga az épület, amely egy nagy udvaron állott, két külön

böző részből tevődött össze. A belseje volt a tulajdonképpeni 
templom (habbajit) és ezt körülvette 3 oldalról egy háromeme
letes építmény úgy, hogy csak a keleti oldalon volt bejárat a 
templomba. A templom méretei a következők: hosszúsága 30 m,

107



szélessége 10 m, magassága 15 m. Ennek az épületnek volt egy 
10X5 méteres előcsarnoka is. A templom belseje 2 részre osz
lott: a szentély 20 m hosszú volt, a szentek szentje pedig 10X 
X10X10 méteres.

A teljesen szabályos alakú szentek szentje (döbír) egészen 
sötét volt. A cédrusfa deszkafalakat belül finom arany borítás
sal látták el és ezt különféle metszetek, kerubok, pálmafák és 
virágok díszítették. A padló is arannyal volt beborítva. Itt állott 
két hatalmas kerub-szobor, melyet olajfából faragtak és arannyal 
borítottak be. A szobrok magassága 5—5 m volt és kiterjesztett 
szárnyaik, melyek közül 1— 1 21/2—21/2 m volt, teljesen átérték a 
helyiség szélességét. A Krónikák könyve szerint a kerubok arc
cal befelé állottak. A középütt összeérő két kerubszárny alá ke
rült a láda, valószínűleg úgy, hogy a láda két rúdjának a vége 
állott kifelé a bejárat felé. A kerubok, amelyeknek szárnyai 
szinte a földig értek, a szentek szentjének közepén állottak, te
hát mintegy 5 méternyire a bejárattól. A szentek szentjét egy 
cédrusfa fal választotta el a szentélytől és ezen a falon egy olaj
fa ajtó nyílott. Mind a válaszfal, mind az olajfa ajtó ugyancsak 
be volt borítva arannyal és metszett minták voltak rajta. Az ajtó 
nagysága nehezen állapítható meg. 1 Kir 8,36 szerint két méter 
volt az ajtónyílás szélessége és 3 m volt a magassága. Kétszárnyú 
ajtó volt, és arany sarkakon forgott. Az ajtón kívül még egy 
kárpit is függött a bejáraton. Ez a mózesi hajlékhoz hasonlóan 
kék és piros bíborból, meg karmazsin színű lenből készült és ke- 
rubalakok voltak beleszőve.

A szentély (hékál) egy 20 m X  10 m és 15 m magas terem 
volt. Felül, két oldalon rácsos ablakai voltak, így valószínűleg a 
szentély is félhomályban volt és csak a benne elhelyezett mécse
sek nyújtottak némi világosságot. Falai arannyal voltak borítva, 
és virágos mintákkal díszítve. A szentély előtt a templom tulaj
donképpeni bejáratát, egy 10X5 m-es csarnok (úlám) képezte. A 
bejáratnál jobbról-balról két hatalmas rézoszlop állott. Magas
ságuk 9 m. Belül talán üresek voltak, átmérőjük kb. két méter. 
Az oszlopfők leírása bizonytalan. Mind a Kir., mind a Krón. sze
rint a két oszlop tetején egy-egy 21/2 m átmérőjű, recés, háló
szerű díszítéssel ellátott gömb volt, 1— 1 gömbön két sorban, 
valószínűleg a felső és alsó részén 100—100 gránátalma formájú 
dísz volt körös-körül. A gömbök felül kinyílt liliomformára vol
tak kiképezve (1 Kir 7,19). A jobb oldali oszlopot Jákínnak, a
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bal oldalit Bóáznak nevezték el. Nevük jelentése bizonytalan, a 
szó szerinti fordítás kb. ez: Jákín: ő szilárd, szilárdan áll, Bóáz: 
őbenne van az erő.

A templomépületet három oldalról körülvevő háromemeletes 
melléképület kamráiban, szobácskáiban a templom felszerelését, 
eszközeit és kincseit helyezték el. Azt nem tudjuk pontosan, hogy 
lakóhelynek is használták-e ezt. A melléképület emeletei föl
felé szélesedtek és így illeszkedtek rá a templom lefelé lépcsőze
tesen kiszélesedő kőfalára. A földszinti helyiségek 21/2, az első 
emeletiek 3, a második emeletiek 31/2 m szélességűek voltak. A 
helyiségek magassága 21/2—21/2 m. A ház jobb oldalán volt csak 
bejárat és itt csigalépcső vezetett föl az emeletekre. A szobák kö
rös-körül egymásba nyíltak.

Az épület anyaga mindenek előtt kő, melyet a kőbányákban 
faragtak megfelelő alakúra és készen szállítottak a helyszínre. 
Ezenkívül libanoni cédrus- és fenyődeszkák és gerendák, melye
ket a tíruszi szakmunkások vágtak és faragtak ki. Ez a faanyag 
a templom falainak belső borítására, valamint a tetőzet geren- 
dázatára és beborítására szolgált.

Külön nagy munka volt a templom felszerelésének elkészí
tése. A szentélyben a szentek szentje bejárata előtt állott a füs
tölő áldozati oltár, amely alighanem kőből épült és ezt borítot
ták be cédrusdeszkával, a deszkát pedig arannyal. A Krón. köny
ve ezen felül azt írja, hogy a szentélyben 10 arany gyertyatartó 
és 10, valószínűleg arany borítású asztal állott, jobbról-balról 
5—5. Ebből arra következtethetünk, hogy a gyertyatartók lénye
gesen kisebbek voltak, mint a mózesi hajlék egy tálentum arany
ból készült gyertyatartója.

A templom udvarában állott a hatalmas égő áldozati oltár 
(mizbéah). Csak Krón. közli az adatait: 5 m magas, 10X10 m 
területű. Alighanem ennek is egy hatalmas sziklatömb képezte 
az alapját, és ezt vették körül talán egy tenyérnyi szélességű réz
borítással. Az oltártól délkeletre állították fel azt a hatalmas réz
medencét, melyet az ÓT „öntött tenger”-nek (hajjám enúcáq) 
nevez. Ez 5 m átmérőjű, kb. félgömb alakú, tenyérnyi vastag 
rézből készült medence volt, pereme kifelé hajlott és a perem 
alatt körös-körül kétsoros díszítés volt. Ez a hatalmas medence 
12 rézbikán állott. A bikaszobrok hármas csoportokban a négy 
égtáj felé tekintettek. A medence űrtartalmát a Kir. 2000 bálban 
állapítja meg, ez kb. 730 hektoliter. Ezenkívül 10 kisebb, kerekes
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talpakra helyezett medence is volt az udvarban, 5—5 a nagy ol
tár két oldalán. A medencék talpát oroszlán, kerub és egyéb 
mintájú ötvözetek képezték, maguk a medencék 1/2 m mélysé
ginek és talán 2 m átmérőjűek voltak. Űrtartalmuk 40 bát, azaz 
1450 liter. A 10 kisebb medence az áldozati húsok megmosására 
szolgált, a „tenger” pedig a papok mosakodására (2 Krón 4,6). 
Ezenkívül még számtalan rézből készült eszköz, üstök, lapátok, 
hintőedények stb. egészítették ki az oltár felszerelését.

A rézből készült felszerelés a tíruszi Hírám műve volt. A 
réz öntését a Jordán völgyében, a Jordán keleti partján, a 
Jabbók folyótól északra Szukkóth és Cáretán között végezték, 
mert itt volt megfelelő agyagos talaj, amelyben a szükséges for
mákat elkészíthették.

A templom pontos helyéről csak a Krón. tájékoztat. E sze
rint azon a helyen épült a templom, ahol valamikor Dávid a 
jebúszi Ornán vagy Arauna szérűjén oltárt állított. Ez a hely a 
Mórijjá hegye, tehát ugyanaz a hely, ahol Ábrahám Izsákot ké
szült feláldozni (1 Móz 22,2— 14 — ez az Űr hegye). Ez a hegy 
Cijóntól, Dávid városától északra van a Kidron völgye fölött.

*

Egy néhány szót kell szólnunk a templom történetéről. Ezt a 
templomot már Dávid meg akarta építeni, de az ő életében csak 
a templomhoz szükséges anyagok gyűltek össze, amelyeket át is 
adott Salamonnak, mikor királlyá kenték (1 Krón 29). 968-ban 
Salamon szerződést kötött Hírámmal, Tírusz királyával a temp
lom építéséhez szükséges faanyagok kitermelésére és szállítá
sára. A fát a Libanon-hegységben vágták ki, a napszámosokat és 
pallérokat Salamont adta. A nem izráeliek közül valók voltak a 
napszámosok (2 Krón 2,17—18). A szerződés szerint a Libanonon 
kivágott fákat (ében, cédrus és fenyő) a tengeren tutaj ózták le 
Joppéig (2 Krón 2,16) és onnan szállították Jeruzsálembe. 968 
második havában (Zif) kezdték el építeni a templomot és 961 
nyolcadik havában (Búl) fejezték be az építést és szentelték fel 
a templomot. Ekkor hozták el ünnepélyes menetben a ládát a 
sátorból, amelyet Dávid akkor állíttatott fel, amikor a ládát Je
ruzsálembe hozták, és elhelyezték a szentek szentjében a ke- 
rubok szárnyai alá. A felszentelési ünnepen hatalmas áldozato
kat mutattak be és Salamon maga mondta el a templomszente

110



lési imádságot. Salamon 14 napos ünnepet rendelt el ebből az 
alkalomból az egész országban.

Nem sokkal Salamon halála után 927-ben Sísák (Sésák) 
egyiptomi fáraó szállta meg Jeruzsálemet és ekkor a templom 
kincseit, mindazt, ami csak elmozdítható volt, magával vitte. 
Roboám, Salamon fia kezdte pótolni a kincseket, de pl. a Sala
mon által készített aranypajzsok (mágén) helyébe csak rézpajzso
kat csináltatott. — Jóás uralkodása alatt, talán 820 körül, már 
elég sok javítani való volt a templomon és Jóás a gyülekezet 
hálaáldozati ajándékaiból rendbehozatta a templom rongálódá
sait. — A következő adat Jótám idejéből való (739—734). Jótám 
2 Kir 15,35 szerint az Űr házának felső (talán északi oldalon 
levő) kapuját építette meg. Ez a kapu a templomot körülvevő 
kőfalon nyílott. 2 Kir 16-ban azt olvassuk, hogy 735-ben, a szír— 
efraimi háború idején Áház a templom kincseit a királyi család 
kincseivel együtt elküldi hódoló ajándékul III. Tiglát Pilézernek, 
Asszíria királyának, hegy szabadítsa őt fel. Mikor 733-ban Áház 
hódoló látogatásra ment Damaszkuszba és ott meglátta azt a réz
oltárt, amelyen ez alkalomból mutattak be ünnepi áldozatokat 
— talán politikai okokból (így akart kedveskedni a hatalmas 
uralkodónak) — elkészíttette ennek a damaszkuszi rézoltárnak a 
mását és azt tette a salamoni oltár helyébe, ez lett a főoltár, a 
régit félretetette. Ugyancsak ekkor alakíttatta át a nagy rézme
dencét, levette a bika-szobrokról és kőtalpra helyeztette, a többi 
medencét is levetette a réztalpakról. A külső épületeken is vál
toztatott, a szombati hajlékot (műszak hassabát), amely talán 
egy oszlopos fedett csarnok volt, áthelyeztette és a királyi palo
tából nyíló kaput is más helyre tétette.

Ezékiás 701-ben Szanhérib asszír király támadásakor úgy 
próbált megszabadulni hatalmas ellenségétől, hogy a templom és 
a királyi kincstár összes ezüstjét odaadta Szanhéribnek, még a 
templom ajtóinak és ajtófáinak aranyborításait is, melyeket pe
dig ő maga készíttetett. Még Ezékiás idejében újra megtelt a 
templom kincstára, erre mutat 2 Kir 20,12k. Mikor Berodák 
Baladán babiloni király ajándékokat küldött Ezékiásnak, Ezékiás 
megmutatta a templom kincstárát.

Manassé, aki 691—639-ig uralkodott, több oltárt építtetett a 
templom mindkét udvarában és ezeken „az egész mennyei sereg
nek” (csillagistenségek) mutatott be áldozatokat, ezenkívül az
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Asérát is bevitte a templomba, s valószínűleg a kánaáni pogány 
templomok mintájára a szentélyben állította fel.

622-ben Jóslás újra rendbe hozatta a templomot. Először is 
a templomépületet renoválták. Ekkor bukkantak rá arra a tör
vénytekercsre, amelyet Deuteronomiumnak nevezünk. Az épület 
rendbe hozása mellett Jósiás minden bálványkultuszt is szám
űzött a templomból. Ekkorra már egész sor kultuszi eszköz volt, 
amellyel Baálnak, Asérának és a csillagisteneknek mutattak be 
áldozatot. Ezeket Jósiás elégette, azzal az Asérával együtt, ame
lyet Manassé állíttatott fel a templomban. Leromboltatta azokat 
a házakat, amelyek a templom mellett (talán az udvarban) a 
szakrális prostitúció céljait szolgálták és azokat az oltárokat, 
amelyeket Manassé állíttatott a templom két udvarában.

597-ben Jehójákín (Jekonja) uralkodása alatt az első fogság- 
ravitel alkalmával Nebukadneccar a templomot is kifosztotta. Az 
összes aranyeszközt összetörette és úgy vitte el. Az 587. év ne
gyedik hónapjában Cidkijjáhú király és serege a kiéheztetett és 
már erősen megrongált várost elhagyta s ekkor a babiloni sereg 
a város többi házával együtt a templomot is elpusztította. Elő
ször kirabolták, a rezet összetörték és úgy szállították el. A 
templom épületét felgyújtották. Arról, hogy mi lett a ládával, 
semmit sem ír, sem a Kir., sem a Krón. könyve, de valószínű, 
hogy ezekben a zavar >s időkben veszett el a láda, mert a fogság 
utáni újjáépítéskor nem említik. 2 Mák 2,4kk-ban olvassuk, 
hogy Jeremiás a ládát, a füstölőoltárt és a szent sátort Nébó he
gyén egy barlangban rejtette el s a barlang nyílását elfedte. 
Eszerint majd csak akkor kerül újra elő, amikor az ŰR újra 
összegyűjti népét. Más hagyomány szerint, amikor Gedalja meg
ölése után a zsidók Egyiptomba menekültek és magukkal vitték 
Jeremiást, a ládát is magukkal vitték.

538-ban Círusz, Perzsia királya engedélyt adott a zsidóknak 
a fogságból való hazatérésre és a templom újjáépítésére. Ezsdrás 
könyve tudósít arról, hogy a hazatérés után azonnal elkezdték 
építeni a templomot, de azután különféle okokból hamarosan 
abbamaradt ez a munka. Az építésnek erről az első szakaszáról 
a következőket tudjuk: Az 538. év hetedik hónap első napján 
először is az oltárt építették meg. A Libanonról hozattak cédrus
fát az épület rendbe hozásához. A fát most is a tengeren szál
lították le Joppéig és onnan vitték Jeruzsálembe. 536 második 
hónapjában volt az ünnepélyes alapkőletétel és kezdték meg ma
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gának a templomnak építését. Nem jutottak sokra az építésnek 
ebben a szakaszában.

520-ban Aggeus és Zakariás próféta kemény feddő próféciái 
után kezdtek újra neki az építésnek. Ekkor Dáriusz király adott 
engedélyt, sőt anyagi segítséget is az építéshez. Érdekes, hogy 
Círusz király engedélyének másolata megvolt Ahméta várában 
(Ekbatána) és ebben az írásban a templomra vonatkozó pontos 
adatok is voltak. Ezek szerint a templom szélessége 30 méter, 
magassága is 30 méter, az épület fala 3 réteg kő és egy réteg 
fa. Visszaadták mindazokat az arany és ezüst kegyszereket, me
lyeket Nebukadneccár annak idején elvitt Jeruzsálemből. Dáriusz 
ezen felül adott még a királyi kincstárból pénzt, áldozati állato
kat, áldozathoz való búzát, sót, bort és olajat. Ezzel a nagy 
anyagi segítséggel négy esztendő alatt felépült újra a templom 
és 516 Ádár hó 3-án nagy ünnepség keretében felszentelték. Kö
zelebbi adatokat erről a templomról nem tudunk. Az bizonyos, 
hogy külsejében sokkal szerényebb volt, mint a salamoni 
templom.

A  RÉGI KELETI VALLÁSOK

a) A keleti vallások közös vonásai
A régi keleten a legősibb vallási képzet alighanem egy nagy 

női istenségben való hit, aki minden életnek univerzális anyja és 
aki a termékenységet testesíti meg. Ennek társa rendszerint egy 
ifjú, meghaló és feltámadó isten. Ez keleten nagyon gyakori, hi
szen a növényzetnek feltűnően gyors a kivirágzása és az elmú
lása. És rendszerint szoros kapcsolata van ennek az ifjú istennek 
az istennővel, aki újra meg újra életre ébreszti őt. Ezt az isten
párt Mezopotámia vidékén Istár és Tammuz néven ismerik. Kis- 
Ázsiában a késői hagyomány Magna Mater (Kübele) és Attis né
ven emlegeti. Egyiptomban ezt a szerepet vette át Izisz és Ozí- 
risz, akik eredetileg önálló istenségek voltak. Szíriában és Pa
lesztinában a nagy istenanya Astarte (Asera vagy Anat), míg az 
ifjú isten Esmun, mely a görögöknél az Adonisz (héber: ’ádón) 
nevet viseli. Ennek az istenpárnak kultuszában az életet és a ter
mékenységet tisztelték, tehát ezekhez az istentiszteletekhez hoz
zá tartozott a szakrális nemi közösség rítusa. Azt hitték, hogy 
titokzatos módon részesülnek az ifjú isten halálában és feltáma
dásában, hogy a testi halál után élethez jussanak. Pl. az egyip-

8 Az Ótestámentom világa 113



tömi hit szerint eleinte csak a király, később azonban minden 
ember, halála után Ozírisszá változik és mint Ozírisz „nyuga
ton” , azaz a halottak birodalmában tovább él.

A tiszta természeti istenségek körébe tartozott a sok helyi
leg kötött istenség (numen), különösen Szíriában és Palesztiná
ban. Az ÓT elsősorban ezekre gondol, mikor a kánaániak 
boáijairól beszél. Ezekről azt gondolták, hogy szent fákban és for
rásokban, hegycsúcsokon és szent sziklákban lakoznak és urai, 
birtokosai, tulajdonosai (ezt jelenti a héber baál) voltak ezeknek 
a szentnek tartott helyeknek. Ezek a numenek eredetileg nem 
voltak istenek, hanem jótevő szellemek, akik pl. egy bizonyos 
környéken a földnek termékenységet ajándékoztak. Különös kö
rülmények között egyes esetekben persze a nagyobb istenek 
rangjára emelkedhettek. Szent helyeiken áldozatot vittek nekik 
ajándékul —  azt gondolták, hogy ezzel táplálják a nument. Eze
ket az ajándékokat vagy egyszerűen odahelyezték az oltárra, 
vagy pedig égő áldozatul adták.

Az istenség és az emberek közötti személyes kapcsolat gon
dolatának alapja a törzsi istenségekben való hit. Ezt különösen 
a nomád törzseknél találjuk meg, amelyet ezek a letelepedés 
után is megtartottak. A törzsi isten férfi, a törzzsel vérközösség
ben volt, és a törzs vezérének, urának és bírójának tartották. Az 
is természetes, hogy a törzshöz csak egyetlen törzsi isten tarto
zott, aki a törzs fölött kizárólagos uralmat igényelt. Nem volt 
szükségszerűen helyhez kötött, még akkor sem, hogyha több 
olyan szent hely volt, ahol ennek az istennek a kultuszát gyako
rolhatták. A törzsi kultuszban úgy látszik, hogy áldozati lakomá
val összekötött közösségi áldozat (héber: selem) volt. Ennek 
alapja az a gondolat, hogy közösen étkeznek az istenséggel és a 
szent áldozati állat közös élvezése által az istenség és a törzs
beliek titokzatos egyesülése megy végbe.

A kulturált országokban ősi idők óta a város-istenségeknek 
volt nagy jelentősége. Ezek voltak a városi életnek, a város sor
sának és rendjének őrzői. Itt is alapvető jelentőségű volt az is
tenség megkötöttsége: egy történetileg létrejött közösséghez és 
egy szilárd település lakosságához volt kötve. Mint a város lakói, 
az istenség is egy városi házat, azaz templomot kapott. A temp
lom magától értetődően a városhoz tartozott s eredetileg a városi 
lakóház, esetleg a város-király palotájának mintájára épült. A 
városi kultúra régi területén, Dél-Mezopotámiában és Egyiptom
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bán a legrégebbi időkben fontos szerepet játszottak a városi is
tenségek. Elsősorban Egyiptomban mutatható ki, hogy a későbbi 
panteonnak majdnem minden istene eredetileg valamelyik vá
rosnak istene volt.

A régi keletnek egész területén tisztelték az égi- és csillag
istenségeket. A Nap és a Hold, a Vénusz csillag és más planéták, 
nemcsak életajándékozó hatalmak voltak, hanem mint a rend, 
szabályosság és jog védelmezőit istenségekként tisztelték. Ugyan
ez érvényes más kozmikus hatalmakra és jelenségekre, pl. a 
földre és a tengerre, a viharra stb.

*

Ezekkel a jelenségekkel mindenütt találkozunk a vallástör
ténetben. És mint mindenütt, a régi keleten is számtalan eset
ben összekeveredtek a különböző istenalakok a történelem folya
mán. Különösen a különböző népek keveredésekor történt ez 
meg, akár természetes folyamatképpen, akár tudatos teológiai 
meggyőződésből. A régi kelet kulturált országaira jellemző a 
nagy asztrális és univerzáüs istenségeknek másfajta istenalakok
kal való kombinálása. Egyiptomban pl. a régi napistenek Ré és 
Hórusz, más istenekkel való egyesítését találjuk. Ez különösen 
az összetett istenmevekben (pl. Ammon-Ré), vagy abban a je
lenségben mutatkozik meg, hogy régi, eredetileg önálló isten
nevek az egyik napisten mellékneveként szerepelnek.

Egyiptomon kívül a régi keleten általánosságban emberalak
ban képzelték el az isteneket. Állatalakban csak az alacsonyabb 
rendű démonokat és szellemeket képzelték és ezeket a templo
mot vagy palotát őrző hatalmakat pl. a bejáratnál fantasztikus 
keveréklények alakjában ábrázolták (pl. emberarcú szárnyas- 
bika Asszíriában). Szíriában, Kis-Ázsiában és Mezopotámiában 
az ember alakú istenség mellé gyakran egy bizonyos állatot ad
tak kísérőnek és szimbólumnak, éspedig úgy, hogy az istenséget 
az illető állat vagy állatpár hátán állva ábrázolták. — A legré
gebbi Egyiptomban állatalakban gondolták az istenséget. Állat
kép ábrázolta az istenséget, az illető állat annak szent állata volt 
és a pap a kultuszban magát az istenséget képviselve a megfe
lelő állat maszkját viselte. Ez a vonás Egyiptom vallástörténeté
ben mindvégig megmaradt, sőt később még inkább előtérbe lé
pett. Emellett azonban Egyiptomban is ismerték az ember alakú
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istenségeket. A régi állatistenekről úgy beszéltek, mint emberek
ről és később ember alakban ábrázolták őket, de állatfejjel.

A nagy univerzális és asztrális istenségeknek, akik kozmikus 
hatalmakat és jelenségeket testesítettek meg, mítoszai is voltak. 
Ezeknek alapjai nagy kozmikus jelenségek voltak, amelyeket 
kultikus cselekedeteknél recitáltak és ezzel akarták a jelenségek
nek szabályos menetét befolyásolni. A napisten naponta megszü
letik az ég királynőjéből és minden este bemegy a halottak biro
dalmába. Ugyanilyen a növényvilág váltakozó meghalásának és 
feltámadásának ábrázolása az ezt képviselő istenségekben.

Soha nem volt éles határ az istenek és az emberek között. 
Ez Egyiptomban és Mezopotámiában különösen is a királyok is- 
tenítésében mutatkozott meg. Még életükben valamelyik isten
ségtől származtatták magukat.
b) Hivatalos kultuszok

A legnagyobb hatalomra azok a kultuszok tettek szert, ame
lyek szoros kapcsolatban voltak a nagy történelmi változásokkal 
és amelyeket a nagy birodalmak hatalmas uralkodói gyako
roltak.

Egyiptomban az 5. dinasztia fáraói, akik a Kairótól délre 
fekvő Heliopolisz Ré szentélyének papságából származtak (az ÓT 
ezt a várost ősi nevén említi: Ón), Ré napisten kultuszát tették 
államvallássá és ezzel alapozták meg a régi Egyiptom uralmát. 
— Később tűnt fel Amon isten. Ezt a 12. dinasztia Felső-Egyip- 
tomból származó fáraói tisztelték és kultuszát a felső-egyiptomi 
Tébában vezették be. Ebben a városban volt már a 11. dinasztia 
rezidenciája is. Amikor az Újegyiptomi Birodalomban a fáraók 
Tébát tették székhelyükké, akkor Amon — közben már a régi 
birodalmi istennel, Ré-vel egyesülve Amon-Ré néven —, mint 
új birodalmi isten jutott hatalomra. Tébában óriási templomokat 
emeltek számára, gazdag ajándékok által hatalmas birtokai let
tek és ez rendkívüli befolyást szerzett papságának. — Amon-Ré 
hatalmát csak átmenetileg veszélyeztette valami; IV. Amenofisz 
fáraó (18. din.), aki „teológus fáraó” volt, a hagyományos egyip
tomi kultuszt a napkorong (Aton) kizárólagos kultuszával akarta 
helyettesíteni. IV. Amenofisztól maradt ránk az a himnusz, melyet 
a napkoronghoz írt és amelyet nyüvánvalóan ismert a 104. zsol
tár írója. A napkorong kultuszának nevében kezdte el IV. 
Amenofisz a harcot az ország régi istenei ellen, mindenekelőtt
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Amon-Ré ellen, aki közöttük a leghatalmasabb volt. Minden 
régi feliratból kikapartatta a gyűlölt Amon nevet, sőt a saját 
nevét, amely ugyancsak Amon névvel van összetéve, megváltoz
tatta Ehnatonra, ami azt jelenti: kedves a napkorongnak (ha
sonló a görög „Teofilosz” képzéshez). Végül elhagyta Tébát, az 
Amon-kultusz főhelyét, és messze, lejjebb a Nílus jobb partján, 
egy új rezidenciát épített, melyet Ahat-Aton-nak (a napkorong 
horizontja) nevezett. Ennek romjai a mai Tell-el-amarna mellett 
vannak. Itt egészen új, a régi tradíciótól elfordult szabad élet- és 
művészet-stílust alakított ki. De a tradíció hatalma erősebb volt, 
mint a király akarata és IV. Amenofisz halála után nem sokkal, 
Amon-Ré és vele Téba, a főváros, újra elfoglalta hagyományos 
helyét.

Mezopotámia déli részén a régi sumér városállamok között 
Enlil, ill. Elil (Nippurból) volt az uralkodó istenség. Miután az 
Óbabilóniai Birodalom Babilon városát tette Dél-Mezopotámia 
centrumává, Babilon városának istene, Marduk lépett a panteon 
élére és átvette Enlil funkcióit, sőt ennek „bél”  (-úr) epiteton 
omanszát. Ö volt a Babüon városában trónoló királyok istene, az 
istenek és emberek királya. Évenként tavasszal, új év kezdetekor 
ünnepelték Babilonban trónra lépésének ünnepét, amikor a ba
bilóniai világteremtés-eposzt (enuma elis) felolvasták, amely sze
rint ő a világ teremtője. — Asszíriában Assúr isten állott az is
tenek élén és ő volt az Asszír birodalom istene. A fővárosban, 
Ninivében volt régi nagy szentélye. Ahogyan a neve mutatja, az 
asszíroknak régi törzsi, ill. népi istene volt, jóllehet nem is tud
juk pontosan, hogy vajon az „Assúr” név eredetileg népet, vá
rost, vagy istent jelölt-e. Assúr úgy lett birodalmi istenné, hogy 
az asszír hatalom mind jobban és jobban kiterjedt. Az új asszír 
korban babilóniai analógiára megünnepelték Assúr trónra lépé
sének ünnepét is.

A hóriaknál Tesup, a viharisten volt a főisten, feleségével, 
Hepával. Valószínű, hogy Tesup egyúttal a Mitanni birodalom 
állami istene is volt. A hettitáknál ezzel szemben egy istennő ál
lott az államvallás középpontjában. „Arinna város napistennője”  
volt itt a legfőbb birodalmi istenség és mellette a fővárosban 
tisztelt viharisten állott. Se az istennőnek, se az istennek a tulaj
donnevét nem ismerjük még.

A legyőzött és csatlóssá tett népeknek a helyi kultuszok 
mellett a régi keleti hatalmak birodalmi isteneit is tisztelniük
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kellett. A Perzsa Birodalom azonban, amely a régi iráni istent, 
Ahura Mazdát tisztelte, nem kényszerítette a népeket erre a 
tiszteletre, hanem ahol szükséges volt, inkább helyreállíttatta 
ezeknek a népeknek régi kultuszát. Ugyanez volt a helyzet Nagy 
Sándor és a diadochok birodalmában is. A mindig nagyobb je
lentőséget nyerő uralkodó kultuszt önként elismerték a biroda
lom lakosai. IV. Antiochus Epifánesz meg akarta változtatni a 
jeruzsálemi templomi kultuszt (Kr. e. 167 dec.), és a hagyományos 
kultusz helyébe új kultuszt vezetett be. Bár ez a Makkabeusok 
fölkelésére szolgáltatott alkalmat, a változtatás a jeruzsálemi kö
rök beleegyezésével történt.
c) A pogány vallások és az Ótestámentom

A törvényben, a próféták igehirdetésében és az ÓT történeti 
könyveiben (amelyek vagy próféták vagy papok művei) sokszor 
előfordul ez a kifejezés: elohím ahérím. Ez az Izráelen kívüli 
más népek isteneit jelenti. — Amikor Izráel népe Kánaánba ke
rült, találkozott az őslakók kultuszával. A kánaáni őslakók val
lása a Baál vallás volt. Minden egyes vidéknek, fontosabb hely
nek, hegyoromnak, forrásnak, sőt néha egy-egy különlegesebb 
alakú sziklának, vagy fának megvolt a maga Baálja. Palesztina 
északi részében bikaszoborral ábrázolták a Baált és ezt a szobrot 
szent helyen őrizték. Általában az ország minden részében, való
színűleg valamennyi város és falu mellett megvoltak a Baálok 
szent helyei. Ezek természetes, vagy mesterséges dombok, „ma
gaslatok” (bámót) voltak, amelyeken ott állott a szentfa, kő, for
rás, liget, ott épült az oltár, vagy ott állott mellette egy kőoszlop 
(maccébá). Egyes helyeken, megint inkább az északi vidékeken, 
főleg a Samáriai-hegységben és attól északra, kőből épített szen
tély is volt ezeken a magaslatokon, melyeket egyszerűen „ma
gaslatok házai” (bét vagy báttím bámót) néven neveztek. Való
színű, hogy a honfoglalás idején lefoglalták azokat a magasla
tokat, amelyek a legyőzött városokhoz tartoztak és ezeken az 
ÚRnak mutattak be áldozatokat. Ugyanakkor azokon a helye
ken, ahol az őslakosság megmaradt, a magaslatokon továbbra is 
a Baáloknak mutattak be áldozatokat. Egy bizonyos idő után (le
het, hogy azonnal, vagy a Bírák könyve szerint Józsué halála 
után) megindult a kölcsönhatás és létrejött a keveredés. Az ÚR 
lett a legfőbb Baál. Ilyen magaslaton állították fel pl. Silóban a 
szent sátort. Bír 6 leírja, hogy hogyan teszi Gedeon az Ofra mel-
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letti magaslat Baál oltára helyébe az ÚR oltárát. Még Salamon 
idejében is ilyen magaslaton volt pl. az a Gibeoni szent hely, 
ahol Salamon első áldozatát mutatta be és ahol az ÚR megjelent 
neki (1 Kir 3). A Kir. könyve sokat ír arról, hogy még Juda ki
rályai is meghagyták ezeket a magaslatokat. Csak Jósiás szün
tette meg (legalábbis hivatalosan) a magaslatokon való áldozást, 
de Jósiás halála után minden újra kezdődött, ami azt mutatja, 
hogy 622-től 609-ig is valamilyen módon megmaradt a magasla
tok kultusza. Az emberek szívéből nem tudta Jósiás kiirtani en
nek a gondolatát. Jósiás reformjának ezen a téren mégis döntő 
jelentősége van, ti. Jósiás a papoknak megtiltotta a magaslato
kon való áldozást, Júdában ettől fogva csak Jeruzsálemben mu
tathattak be áldozatot az ÚRnak. Azzal, hogy a papok nem ál
dozhattak a magaslatokon, és hogy az ŰRnak csak Jeruzsálem
ben van szentélye, többé nem gondolhatta senki jogosan azt, 
hogy a magaslatokon is az URat tiszteli, hanem aki a magasla
tokon mutatott be áldozatot, az nyíltan hátat fordított az ŰR- 
nak. Persze ez nem jelentette azt, hogy teljességgel megszűnt 
volna a synkretizmus, hiszen Jósiás nagyapja a jeruzsálemi 
templomba is bevitte az Asérát és bár Jósiás kiirtotta mindazt, 
ami a jeruzsálemi templomot „megfertőztette” , Jósiás utódai 
újra összekeverték az ŰR tiszteletét az idegen istenek tisztele
tével.

Azt, hogy a pogány vallásoknak milyen hatása volt az ÚR 
híveire, legjobban Dávid történetében látjuk. 1 Sám 26,19-ben 
Dávid Saullal beszélget és arról panaszkodik, hogy ha neki el 
kell hagynia az országot, az azt jelenti, hogy idegen isteneknek 
kell szolgálnia. Az ókori Izraelben is meglevő gondolkodás sze
rint minden földnek és népnek megvan a maga istene. Aki ide
gen földre megy, annak a földnek az istenét kell tisztelnie, ahová 
megy (vö. 2 Kir 17,26kk). Izraelnek hazája az ÚRtól kapott 
örökség volt. Izraelen kívül még nem tisztelték akkor az ÚRat. 
Izraelen kívül lakni azt jelentette volna: részt venni az idegen 
istenek tiszteletében. —- A Kir. könyvének említett helye arról 
szól, hogy Sargon, Asszíria királya, birodalma különböző részei
ből a fogságba vitt izraeliek helyébe új telepeseket küld és ezek 
a maguk isteneit tisztelik. Azonban a nagyrészben lakatlanná 
tett országban elszaporodott vadállatok, elsősorban az oroszlá
nok, emberek életét veszélyeztetik. Az ott maradt izráeliek sze
rint ennek oka az, hogy a telepesek nem ismerik ezen ország is

119



tenének tiszteletét. Ezért a telepesek kérik Asszíria királyát, 
küldjön egy papot a fogságba vittek közül, hogy az tanítsa meg 
őket az ország istenének tiszteletére. Izraelben is úgy gondolkoz
tak, mint más pogány népeknél: amely földön laknak, annak a 
földnek istenét kell tisztelni. Az ÚR Izráel földjének Baálja, te
hát itt őt kell tiszteim, vagy őt is kell tisztelni.

A Baálok tisztelete mellett, vagy talán még az előtt, megvolt 
a kánaáni őslakosok közt az Aséra-tisztelet, amely később egye
sült a Szíriából és Föníciából származó Astarte-, vagy Astóret- 
tisztelettel. Az ÓT már semmi különbséget nem tesz a kettő kö
zött, tehát Izráel idejében már keveredett a két istennő tiszte
lete. A barnákon (magaslatokon) folyó istentisztelethez ezért 
mindig hozzátartozott a szakrális prostitúció, amellyel hatni 
akartak az istennőre, hogy ajándékozzon termékenységet a növé
nyeknek, állatoknak és embereknek. Ennek hivatalos funkcioná
riusait az ÓT „parázna nőknek” (qödésá) és „férfi paráznáknak” 
(qödésím) nevezi. Ez a kultusz nyilvánvalóan nagy mértékű er
kölcsi romlást okozott. De, hogy milyen erős volt a hatása, az 
megmutatkozik abban, hogy Izráel tele volt olyan áldozati he
lyekkel, ahol ezeknek a paráznáknak külön házuk is volt.

Ez egyik és fő oka annak, hogy amikor a próféták megbé
lyegzik a nép bálványimádását, azt paráznaságnak nevezik. Igaz, 
hogy ennek a kifejezésnek sokszor van olyan értelme, hogy Iz
rael az ÚR felesége, s mikor bálványok után jár, házasságtörő 
lesz, mert elhagyja férjét. De még azokon a helyeken is, ahol 
nyilvánvaló ez az értelem, pl. Hóseásnál, világosan érthető, hogy 
a próféta egyben valóságos paráznaságról is beszél. •— Ezek a 
„paráznák” szent személyek voltak, akiket elkülönítettek a nor
mális családi élettől. Ez a szokás az érzékiségnek kedvezett, de 
mégis több volt, mint szexualitás. A szülőiség mély érzéseit 
érintette és reménységet adott gyermektelen asszonyoknak egy 
olyan társadalomban, amely nagyon kegyetlen volt a gyermek
telen asszonyok iránt.

A kánaániak baáljaikat és aséráikat valamilyen szobor alak
ban ábrázolták. A szobrot rendszerint fából készítették és arany
vagy ezüstlemezekkel borították be. Nemegyszer az egész szob
rot aranyból vagy ezüstből készítették. Erre utal az a próféták
nál sokszor található leírás, hogy a mesteremberek öntött bál
ványokat készítenek. A Sinai-pusztában Áron a néptől össze
gyűjtött ékszereket olvasztotta egybe és öntötte formába. Így ké
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szítette el azt a bikaborjú-szobrot, amelynek képében szabadító 
Istenüket imádták Izráel fiai (2 Móz 32). Lehetséges, hogy kőből 
nemcsak egyszerű oszlopokat, hanem istenszobrokat is faragtak. 
Legalábbis erre lehet következtetni egyrészt e bálványok nevéből 
(peszel), másrészt abból, hogy a próféták a fa- és ércistenek mel
lett kőisteneket is emlegetnek. (Ézs 40,19—20; 46,6— 7, Jer 10,9). 
Sok adatot találunk arra is, hogy nem is készítettek szobrot, ha
nem egyszerűen maga a kő- vagy faoszlop jelképezte a szentély
ben jelenlevő istent. Az Aséra pl. sokszor csupán egy faoszlop, 
vagy pedig egy közönséges élőfa volt.

Ezekre az istenszobrokra, vagy oszlopokra — bár csak jel
képek voltak — a kánaáni őslakosok s később az izráeliek is úgy 
tekintettek, mint istenekre. Amikor a próféták a magaslatok 
kultuszát bírálták és ezekről az istenekről beszéltek, éppen azt 
hangsúlyozták, hogy ezek „emberi kéz művei” (Ézs 44,9). Ezért 
nevezik a próféták ezeket a bálványszobrokat „semmik”-nek, 
„hiábavalók”-nak, „nem istenekének, „istenkék”-nek, akik nem 
tudnak megszabadítani és segíteni.

Kánaán földje minden időben ki volt téve a szomszédos né
pek hatásának. Különösen a két nagy szomszéd, Mezopotámia 
és a Nílus-völgye — amelyek között a kereskedelmi összekötő út 
éppen Palesztinán át vezetett — volt nagy befolyással kultuszi 
szempontból.

Bizonyára már Izráel letelepedése előtt ismerték itt a csil
lagoknak, „az ég seregeiének tiszteletét. Az Asszír, majd az Új- 
babilóniai Birodalom hatalmának idején ez a hatás nyilván még 
jobban erősödött. így . aztán a próféták nagyon harcoltak e 
kultusz hívei ellen. Ezek az emberek rendszerint házaik tetején 
állítottak fel illatáldozati oltárokat, amelyeken a különböző csil
lagisteneknek mutatták be áldozataikat, „az ég seregeinek” , 
vagy az „ég királynőjének” . Ezenkívül a napnak és a holdnak a 
tisztelete is megtalálható volt Izráelben.

Az egyiptomi hatás leginkább abban mutatkozott meg, hogy 
elterjedt a varázslásnak, szellemidézésnek és hasonló titokzatos 
műveleteknek szokása. Ezek többnyire az Ozírisz-kultusszal vol
tak kapcsolatban.

Természetesen a környező kisebb népek vallási befolyása is 
megmutatkozott. A filiszteusok, szíriaiak, ammóniák, moábiak 
istenei mind ismerősek voltak Kánaánban. Különösen is a Molok 
vagy Mólék néven tisztelt istenség kultusza gyakorolt nagy be-
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íolyást Kánaánban. Annak is nyomát találjuk, hogy ez a kultusz 
keveredett és egybeolvadt a Baál-kultusszal.

Ezeknek az istenségeknek a kultuszában voltak olyan cse
lekmények is, amelyeket Izráel vallási törvénye is előírt. A 
kultusz legfőbb cselekménye pl. az volt, hogy áldozatokat mu
tattak be ezeknek az isteneknek. Szinte minden istenségnek mu
tattak be illatáldozatot, étel- és italáldozatot. A kánaániak úgy 
gondolkoztak, hogy az istenek érzékeny személyek, akik nagyon 
sokat adnak méltóságukra. Ebből vezethető le az egész áldozati 
kultusz. Mindig nagyon vigyáztak a szertartás hibátlan, pontos 
vgérehajtására. Az illatáldozat az istenség tetszésének keresése 
volt. A jó illattal akarták az istenség jóindulatát felkelteni. Az 
étel- és ital áldozat rendszerint hálaáldozat volt, amelyet a termés 
legjavából mutattak be, mintegy köszönetképpen az azt ajándé
kozó istenségnek. Ehhez az áldozathoz az istenség táplálásának 
gondolata is kapcsolódott. Az italáldozat egy részét az áldozatot 
bemutató személy fogyasztotta el és ez a szeszes ital segített el
érni a szent révület állapotát, amelyben elnyerhették az istenség 
kinyilatkoztatását és tovább adhatták azt (3 Móz 10,9).

Ezeknél a kultuszoknál igen nagy szerepet játszott a véres 
áldozat. 3 Móz 7,27-ben olvassuk ezt a tilalmat: aki akármilyen 
vért eszik, népe közül ki kell irtani. A vér Izráel és az ókori 
kelet gondolkodása szerint az élet hordozója. Ezért a pogányság
ban a vérrel mindenféle varázslást űztek. Megitták, mert azt 
hitték, hogy ezzel az életet biztosíthatják maguknak, növelhetik 
életerejüket. Izráel számára a vér ivásának tilalma azt jelentette, 
hogy az életet egyedül az ÚRtól várhatja.

Általában állatokat vágtak le és mutattak be áldozatul az 
istenségnek. De jól ismerték keleten az emberáldozatot is. Kü
lönösen is az elsőszülött feláldozása volt szokásban. Az ókori ke
leten ismert volt az emberáldozatnak az a formája, hogy az 
anyja méhét megnyitó elsőszülöttet a később születendő gyerme
kek életének megváltására föláldozták, pl. nagy agyagkorsóban 
eltemették, vagy elégették. A királyok korában ez a rettenetes 
szokás Izraelben is felütötte fejét. Mégpedig valószínűleg az első
szülöttekre vonatkozó törvényre való hivatkozással (2 Móz 13,2). 
Jeremiás hevesen tiltakozott ez ellen (Jer 7,31; 9,5; 32,25), mert 
az ÚR ezt nem parancsolta. Az ószövetségi törvény rendelkezik 
az emberi elsőszülött megváltása felől. Ez a mélyebb értelme 
1 Móz 22,13-nak is.
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A pusztában élő emberek, de hozzájuk hasonlóan a kánaáni 
őslakosok is hitték, hogy nagyon sok természetfeletti szellem lé
tezik. Ezeket két csoportra oszthatjuk.

Egyik csoportjuk: a gonosz szellemek. Az ÓT-ban is szerepel 
közülük egy-kettő. Ilyesvalaki volt a 3 Móz 16-ban említett 
Azázel, a pusztában lakó gonosz démon. A név maga homályos 
kifejezés, jelentését nem lehet biztosan megállapítani. Mivel a 
szövegben az „Azázelnek” kifejezéssel szemben az ,,ŰRnak” ki
fejezés van, arra lehet következtetni, hogy személyes lénynek 
gondolták Azázelt is. Ugyancsak ilyen gonosz szellem, démon 
volt az Ézs 34,14-ben említett démon, a lilit is.

A természetfeletti szellemek másik csoportjába a jó szelle
mek tartoztak. Ezek a föld megtermékenyítésében és lakosainak 
megoltalmazásában játszottak nagy szerepet. Ilyen szellemek 
voltak eredtileg a forrásokban, fákban, kövekben lakozó baálok 
is, akik csak később lettek istenekké.

A kánaáni kultuszok különböző népszokásokat is meghono
sítottak az őslakosság körében. Ilyen volt pl. az, hogy a levágott 
áldozati állat húsát a szertartáson résztvevők, egy család, vagy 
egy törzs tagjai, közösen fogyasztották el. Ez az étkezés a csa
lád, ill. törzs tagjainak az istenséggel és egymással való közössé
gét valósította meg. Szokássá vált továbbá különféle varázslások 
üzése és jövendőmondás is. Leányaikat kultuszi prostitúcióra ad
ták. Varázserő szerzése céljából „a gödölyét az anyja tejében főz
ték meg” . Szokássá vált, hogy halottak gyászolásakor bőrüket 
megvagdosták, magukat megcsonkították a gyászolók. Innen ért
hetők a Tórának ezekre utaló tilalmai, amelyek azt mutatták, 
hogy az ÚR mindezt nem kívánja népétől.

Soha nem volt ideálisan tiszta Izráel vallási élete. Józs 24-  
ben olvashatjuk, hogy az atyák Egyiptomban és a pusztában bál
ványimádók voltak. A pusztai vándorlás története is arról tesz 
bizonyságot, hogy a pogány hatások nem tűntek el és nem szűn
tek meg. Ugyanezt mutatja az Áron által öntött aranyborjú, 
amelyet szabadító istenükként imádtak. Józsuának is azért kel
lett elmondani nevezetes szavait (Józs 24,15) a sikemi országgyű
lésen, mert nagy bajok voltak vallási téren. A bírák korának 
történetei világosan mutatják, milyen nagy volt a pogány kul
tuszok hatása. A történeti könyvek meg a próféták írásai való
jában annak a történetét írják le, hogy hogyan kellett az ÚRnak 
és embereinek tusakodniuk Izráellel a bálványimádás miatt. Ha
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beszél is pl. Jeremiás arról, hogy a pusztai vándorlás Izrael 
menyasszonykora volt, szavaiból kitűnik, hogy a szép az volt 
benne, hogy tetszett az ÚRnak, kedves volt az Úr előtt. Vagyis: 
az ÚR szeretete látta olyan szépnek azt az időt. Izráel népe min
dig az ÚR ellen tusakodott és az ÚRnak is mindig tusakodnia 
kellett Izraellel. Ebben a tekintetben 1 Móz 32 szimbóluma en
nek a viszonynak.

Soha nem szabad tehát semmiféle evolúciós elméletet alkal
mazni Izráel vallásos életére. Nemcsak az az elmélet nem igaz, 
hogy kezdetben bálványimádók voltak, aztán fokozatosan fejlő
dött a vallás, míg a „próféták valláserkölcsi monotheizmusá”-ig 
jutott, hanem az sem igaz, hogy a mózesi vallás, a vándorlás
kori vallásos élet volt a legtisztább és ez fajult el előbb a fogsá
gig, majd a rabbik, farizeusok és írástudók koráig. Mindig harc 
folyt a tiszta, igaz hitért Izraelben. Ezért olyan fontos ismernünk 
azokat a különböző vallásokat és azok kultuszát, amelyekkel 
Izráel találkozott Kánaánban és amelyek hatásának ki volt téve 
története folyamán.

AZ ISTENTISZTELETI SZEMÉLYEK

a) Papok és léviták
A papi szolgálatnak Izraelben is hosszú története van. Nem 

egyszerre lett úgy, ahogyan azt a Mózes második könyvében ta
lálható törvény írja. A papi szolgálatnak a lévitákra, Lévi tör
zsének tagjaira való korlátozása talán csak a fogság utáni idő
ben történt meg. Ezt látszik bizonyítani az, hogy a fogságból 
visszatérőknek igazolniuk kellett származásukat, és aki nem 
tudta igazolni, hogy Lévi törzséből, ill. Áron családjából szár
mazik, az nem lehetett pap (Esdr 2). Az ősatyák történetéből 
arra következtethetünk, hogy kezdetben a családfő végezte a 
papi szolgálatot.

A külön papi hivatallal Izráel népe valószínűleg Egyiptom
ban találkozott. József felesége az egyiptomi főpap leánya volt. 
Mózes a midiániak főpapjának leányát vette feleségül. Sok val
lástörténésznek az a véleménye, hogy a papi hivatal kezdetben 
karizmatikus funkció volt és csak később lett intézménnyé. Az 
ÓT papokra vonatkozó törvénye elég késői eredetű és az idők
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folyamán valószínűleg sokat változott. így a történelem folya
mán ment végbe Áron családjának, 111. Lévi törzsének kiemelése.

Ez a történelmi folyamat a magyarázata annak, hogy az ÖT 
különböző irataiban eltéréseket, néha ellentmondásokat is talá
lunk a papságról szóló tudósításokban és a rájuk vonatkozó tör
vényekben. Az alábbiakban mégis megkíséreljük a papi hivatal 
és szolgálat összefoglaló leírását, úgy, ahogyan az az ÓT iratai
ban előttünk áll.

A Törvény szerint elvileg Áron valamennyi utóda pap 
(kóhén), de csak akkor lehet ténylegesen is a papi hivatal vise
lője, ha megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket 3 Móz 21— 
22 alapján a következőkben foglalhatunk össze:

Külső és belső tisztaság, testi épség. A szolgálat idején tel
jes önmegtartóztatás, nem szabad szeszes italt inni. Halál esetén 
is csak a legközelebbi hozzátartozó holttestéhez szabad közeledni. 
Minden egyes szolgálat előtt kezüket és lábukat meg kell mos- 
niok. Magát a szent szolgálatot valószínűleg saruikat „leoldva” , 
mezítláb végezték (2 Móz 3,5).

A papok feladata két nagy munkakörre osztható. Először is 
ők járulhattak az ÜR színe elé. Ök mutatták be a hála- és en
gesztelő áldozatokat, végezték a kultuszi szertartásokat. Ök me
hettek be a sátor, ill. templom szentélyébe és az ő feladatuk volt 
a sátornak, ill. templomnak rendbentartása. Valószínűleg már a 
pusztai vándorlás idején meg volt szabva minden papi személy 
feladata. Akárki nem érinthette a szent sátor részeit és felsze
relését. A papi szolgálatot később még pontosabban beosztották.

A papok másik feladata a gyülekezeti szolgálat volt. Taní
tották az ŰR törvényét. Kihirdették az ünnepeket. Ök állapí
tották meg, hogy az áldozatra szánt állat, vagy áldozati ajándék 
megfelel-e az előírásnak. Ezenkívül az élet egész területére ki
terjedt szolgálatuk. Háborúk esetén ők buzdították a népet az 
ŰR mellett kitartásra és bátorságra. Főbb peres ügyekben bírás
kodtak. A fogság utáni időkben a legfelsőbb tanács tagjai vol
tak. Ök állapították meg a különböző tisztátalanságokat, meg
vizsgálták a bélpoklosokat, megállapították, hogy meggyógyul
tak-e. Valószínűleg más egészségügyi szolgálatokat is végeztek. 
A kereskedelmet is ők ellenőrizték. A papok közül kerültek ki a 
királyok tanácsadói s ezek résztvettek a politikai életben is.

A papok jövedelméről többször is szól a Tóra. Ök kapták a 
tizedet, az elsőszülöttek váltságdíját, lényegében minden áldozat
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az övék volt, mert azokból csak egy kicsiny „emlékeztető” részt 
kellett az oltáron elégetni. Ez alól csak az az áldozat volt kivé
tel, amelyet a papoknak magukért kellett bemutatniuk és az ún. 
égő áldozat, amelyeket teljes egészében el kellett égetni az ol
táron. Az áldozatokon kívül a papoké volt az a váltságdíj is, 
amelyet a tisztátalan állatok elsőszülöttei helyett kellett fizetni. 
A papok kaptak földbirtokot, de a léviták 48 városából 12 az 
övék volt, ez volt a lakóhelyük.

Általában ugyanazok a törvények érvényesek a főpapra 
(hakkóhén haggádól), mint a papokra, csak sokkal szigorúbban.

A főpap mindig Áron közvetlen leszármazottja volt, tehát 
elvileg mindig elsőszülött. Feleséget csak leányok közül választ
hatott magának (özvegyet nem). Sokkal szigorúbb volt a főpap 
családjára vonatkozó törvény.

A főpapot külön szentelték föl. Ennek a fölszentelésnek két 
része volt (2 Móz 29, 3 Móz 8). Az egyik abból állt, hogy meg
mosdatták, beöltöztették a főpapi ruhába és fölkenték, azaz szent 
olajat öntöttek a fejére. A fölszentelés második része pedig az 
volt, hogy engesztelő és felszentelő áldozatot kellett bemutatnia 
előbb önmagáért, azután a népért. A Tóra szerint Áron felszen
telése egy hétig tartó ünnep volt, hét napon keresztül mutatott 
be áldozatokat.

A főpapnak az általános papi szolgálaton kívül különleges 
feladatai voltak. A nagy engesztelési ünnepen ő ment be a szen
tek szentjébe a bak vérével, hogy ott meghintse a láda fedelét. 
Ez alkalommal azonban nem a díszes főpapi ruhát viselte (mert 
az nyilvánvalóan azt juttatta kifejezésre, hogy ő a dicsőséges 
Isten képviselője a nép előtt), hanem csak egyszerű papi ruhát 
(3 Móz 18). Ezenkívül naponként reggel és este ételáldozatot kel
lett bemutatnia önmagáért és a többi papért. Ö volt az Űrím és 
Tummím hordozója. Ezek segítségével ő adta meg az ÜR vála
szát, közölte döntését főbenjáró ügyekben és fontos kérdésekben. 
5 Móz 17 és 2 Krón 19 alapján arra lehet következtetni, hogy ő 
volt a legfőbb törvényszék elnöke.

Míg a papok és léviták csak bizonyos meghatározott korukig 
viselhettek hivatalt, a felszentelt, fölkent főpap élete végéig hi
vatalában maradt.

Az ÓT történeteiből arra következtethetünk, hogy a törvény 
értelmében vett főpapság csak később alakult ki Izráelben. A 
honfoglalás idején és a bírák korában nem volt törvény vagy
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szabály arra vonatkozólag, hogy kik lehettek papok és nyilván, 
nem volt rendezett a papi -szolgálat irányítása se. A Bírák köny
vének történetei arra mutatnak, hogy eleinte nem is voltak kü
lön papok, hanem pap, próféta és a nép vezetője, sőt hadvezér 
ugyanaz az egy személy volt (pl. Debora, vagy Gedeon). Az való
színű, hogy azért a különböző kultuszhelyeken voltak olyan sze
mélyek, akik a papi szolgálatokat végezték és később fokozato
san kialakult egy tradíció arra vonatkozólag, hogy kik és milyen 
körülmények között lehetnek papok. Mivel pedig a sílói kultusz
hely, ahol a szent sátor mellett egy pogány eredetű templom- 
épület is volt, fő helynek számított, érthető, hogy az itt szolgáló 
Éhnek „főpapi” tekintélye volt. Általában azt mondhatjuk, hogy 
a szövetség ládája körüli szolgálatból alakulhatott ki a főpapi 
tisztség. Éli után pl. Sámuel vette át ezt a hivatalt, de ő egyben 
próféta is volt, s ráadásul hadvezér és a nép vezetője.

Az első király, Saul egy alkalommal magának igényelte a 
papi, ill. főpapi méltóságot is, amikor Gilgálban áldozatot muta
tott be, nem várva meg Sámuelt (1 Sám 13).

Amíg nem volt Jeruzsálemben templom, a különböző szenté
lyeknél különböző főpapok lehettek. Élin kívül ilyen tekintélyes 
lehetett Nób-ban Ahímelek. Még Dávid idejében is ketten visel
ték a főpapi címet: Abjátár és Cádók. Salamon idejében követ
kezett be a döntő fordulat ezen a téren, mikor Abjátár száműze
tésével Cádók lett a templom főpapja.

A főpapok felsorolása tekintetében nagy a különbség a Ki
rályok és a Krónikák könyve között. Az utóbbi pontos listát kö
zöl a főpapokról egészen Árontól kezdve. Ez a lista fogság utáni 
összeállítás, hitelességében nem kételkedhetünk, csupán azt kell 
megjegyeznünk, hogy célja nem annak közlése, hogy a felsorol
tak mikor és hogyan gyakorolták főpapi hivatalukat, hanem an
nak igazolása, hogy a tradíció nem szakadt meg. Ezzel igazolja 
a fogság előtti utolsó pap, Jehocádák (1 Krón 5,41 a Héber Bib
im számozása szerint, a régi számozás szerint 6,15), és a fogság
ból hazatérő Jésua főpapi hivatalának jogosságát (Esdr 3,2).

Ezzel szemben a Királyok könyve csak azoknak a főpapok
nak nevét említi meg, akiknek működését a deuteronomista tör
ténetíró a próféták mértéke szerint helyeselte. Ilyen pedig csak 
néhány volt. Pl. Jójada, a gyermek Jóás nevelője (2 Kir 11), aki 
éppen azon a réven lett főpappá, hogy a királyi család egyetlen 
megmentett tagját rábízták. Vagy Hilkija (2 Kir 22), aki Jósiás
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idején a templom renoválásakor megtalálta a törvénykönyvet, 
aminek alapján a deuteronómiumi reformot végrehajtották.

Az északi országról a Királyok könyve azt írja, hogy Jero- 
boámtól az asszír fogságig különböző izráeli törzsekből származó 
emberek lettek a bételi és dáni szentély főpapjai s hogy Jero- 
boám az „alja népből’' választott papokat, nem Lévi törzséből.

A fogság után már csak a cádókiták lehettek főpapok, azaz 
a Salamon által kijelölt Cádók egyenes leszármazottai.

A Tóra úgy rendelkezik, hogy Izráel elsőszülöttei helyett 
megváltásként Lévi törzsét kell egészen az ŰRnak szentelni. 
Ezért ez a törzs nem kapott örökséget Kánaánból. Lévi törzsének 
ez az elkülönítése gyakorlatilag két dolgot jelentett. Egyrészt azt, 
hogy ezzel hangsúlyozták a léviták hivatásának méltóságát, más
részt azt, hogy a léviták elszegényedtek (5 Móz 10,8; 12,19 stb.).

A léviták szolgálati idejére vonatkozó adatok elég eltérőek. 
20, 25 vagy 30 éves koruktól fogva 50 éves korukig végezték a 
rájuk bízott szent szolgálatot. Gyakorlatilag a papok szolgái vol
tak. A pusztai vándorlás idején ők hordozták a hajlék részeit és 
felszerelését.

A Krónikák könyvében a léviták szolgálatának már pontos 
rendjét találjuk, amelynek megszervezését Dávidra vezetik visz- 
sza. Eszerint a lévitáknak négy csoportja volt. Az elsőbe tartoz
tak a legtöbben. Ezeknek az volt a feladata, hogy a papoknak 
segítsenek az áldozatok bemutatásánál és rájuk volt bízva a 
templom kincseinek felügyelete is. A másik csoport tagjai közül 
került ki a városok bírósága és bizonyos tanácstagsága. A har
madik az ajtónállók, templomi felügyelők csoportja volt. A ne
gyedik csoport tagjai az istentiszteleti szolgálatot végezték, ők 
voltak a templomi énekesek és zenészek. Ez a beosztás az össze
omlásig megmaradt.

Az ország két részre szakadása még nehezebbé tette a lévi
ták amúgy se könnyű helyzetét. Ügy látszik, ekkor a legtöbben 
Júdába települtek és még jobban elszegényedtek. Innen érthető, 
hogy a Deuteronomium az özvegyek, árvák és jövevények mel
lett a lévitákat is olyanoknak ítéli, akik iránt jótékonyságot kell 
gyakorolni. Lehet, hogy a deuteronomiumi reform következté
ben szolgálat nélkül maradt vidéki papság is nagymértékben 
növelte ezeknek az elszegényedett lévitáknak a számát.

Érdekes, hogy a fogságból hazatérők között a több mint 4000 
pap mellett mindössze 341 lévitáról esik említés. Feltehető, hogy
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a többiek, megtalálva helyüket és megélhetésüket Mezopotámiá
ban, nem is akartak visszatérni az előző szegénységbe. A haza
tértek viszont nagyobb megbecsülésben részesültek, miután te
vékenyen részt vettek a templomnak, majd Jeruzsálem falainak 
újjáépítésében.

Az ÓT-ban szó esik a léviták jövedelméről. A tized eredeti
leg a léviták javadalma volt és ők ennek csak egytized részét ad
ták a papoknak. Arról is tudunk, hogy ezt se fizette pontosan a 
nép s így nem volt jelentős javadalom. Ugyancsak a lévitáké lett 
volna a hadizsákmány ötvened része. Miután azonban egyre in
kább csak vesztett háborúik voltak, ez se jelentett semmit. Any- 
nyi előnyük volt a többi izráelivel szemben, hogy adómentessé
get élveztek és fel voltak mentve a katonai szolgálat alól.
b) Papi ruhák

2 Móz 28 és 39-ben részletes leírást találunk arról, hogy a 
papoknak milyen ruhát kell hordaniok. Bizonyára ez se a pusz
tai vándorlás idején nyerte el végleges formáját, de az feltehető, 
hogy egyiptomi mintára, kezdettől fogva volt valamiféle papi 
ruházat Izráelben. A papi ruhát a Tóra a következőkben írja le.

Köntös (kötonet), mintásán szőtt, lenből készült ruha, való
színűleg nem sokban különbözött a jobb módúak ruháitól. Álta
lában földig érő, hosszú ruha volt. A törvény csak egyetlen, eh
hez való alsóruhát említ, egy rövid nadrágot. A köntöst egy de
réköv szorítottá össze.

A palást (möíl) kék bíborból készült, egybeszőtt köpeny, ill. 
lepel volt, amely teljesen elfedte a köntöst. Alsó szélén körös
körül kék és piros bíborból és karmazsin fonalból készült grá
nátalma alakú bojtok és arany csengettyűk váltakoztak.

Az efód eredetileg a kánaáni népeknél a bálványistenség ru
házata volt, amelyet funkció közben a pap öltött magára, ezzel 
mutatva, hogy az istenség nevében cselekszik. Egyben ez a ma
gyarázata annak, hogy az „efód” szó az ÓT-ban kétféle jelentés
ben fordul elő. Jelenti a főpap ruhadarabját, de jelenthet közön
ségesen bálványt is.

Izráel papi efód ja kék és piros bíborból, karmazsin és sod
rott lenfonalból készült díszes ruhadarab volt, amely derékig, 
vagy combközépig ért. Volt egy átkötő öve, ugyanabból az 
anyagból, de arannyal átszőve. Két darabból állították össze, eze
ket a vállrészen egy-egy ónyxkővel ékesített aranykapocs fogta
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össze. A két ónyxkőbe születési sorrendben belevésték Izráel fiai
nak nevét, hatot-hatot egy-egy kőbe.

A hősen, amely „hósen mispát” , azaz döntések közlésére 
szolgáló hősen néven is szerepel a Törvényben, ugyancsak kék 
és piros bíborból, karmazsin és arannyal sodrott lenfonalból 
készült. Két arasz hosszúságú és egy arasz szélességű anyag volt, 
amelyet aztán kétrét hajtottak és így keletkezett egy kb. 20X20; 
cm nagyságú zseb-féle. Ennek a külső oldalán arany foglalatban 
négy sor drágakő volt, a következő sorrendben: 

rubin, topáz és smaragd, 
karbunkulus, zafír és jáspis, 
opál, agát és ametiszt, 
krizolit, ónyx és nefrit.
Erre a 12 drágakőre is rá volt vésve Izráel 12 fiának neve, 

A hősen négy sarkán egy-egy aranykarika volt. A két felső ka
rika az efód vállkapcsaihoz volt erősítve aranylánccal. A két alsó 
karikába fűzött kékbíbor fonalból sodrott zsinórral a főpap de
rekára kötötték a hósent.

Ebben a hósenben volt az Úrim és Tummím, a szent sors
vetés eszköze. Az ÓT nem határozza meg közelebbről, mik le
hettek ezek. így csak következtetésekre vagyunk utalva. A kör
nyező népek hasonló kultikus eszközeit tekintve kétféle dologra 
gondolhatunk. Vagy két különböző színű, talán fehér és fekete 
kövecske, vagy pedig két különböző hosszúságú nyilacska. Ezt 
használták akkor, amikor fontos ügyben kellett ítéletet hozni, 
vagy dönteni.

Valami turbán-félét hordott minden pap. Ennek közelebbi 
leírását azonban nem találjuk. A főpap süvegéről (micnefet) 
azonban két adatot közöl a Tóra. Az egyik az, hogy ez is lenvá
szonból készült, tehát anyaga azonos volt a többi ruhadarabéval, 
A másik pedig az, hogy a süveg homlokrészén kék bíborfonallal 
egy aranylemez volt odaerősítve, melyen a következő felírás állt: 
„Az ŰRnak szentelt” (qódes ladonáj).

A palást, a hősen és a díszes süveg csak a főpap ruházatához 
tartozott, ezt viselte akkor, mikor főpapi tisztében járt el. A már 
említett egyetlen kivétel a nagy engesztelési ünnep volt, amikor 
a szentek szentjébe lépett az engesztelő vérrel. Ekkor csak az 
egyszerű papi ruhát viselte.
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AZ ISTENTISZTELETI TÖRVÉNYEK

a) Ünnepek

Izráel az Isten választott népe és ezért minden napja szent 
nap. Erre mutatott a naponként kétszeri áldozat, amelyet a szent 
helyen, ill. a templomban mutattak be. A Tóra azonban külön 
ünnepekről is rendelkezik.

A nyugalomnap (sabbát) a hétnek hetedik napja volt. Külö
nös hangsúly esik erre a hetenként ismétlődő ünnepnapra. A ké
sőbbi idők folyamán ez lett Izraelnek, a zsidóságnak ismertető
jelévé. A szombatnap törvényét évszázadok folyamán Izráel ta
nítómesterei, sokszor a többi törvény rovására, a legnagyobb tör
vénnyé tették.

2 Móz 20,11 azzal indokolja ezt a törvényt, hogy az ŰR hat 
nap alatt teremtette a földet és a hetedik napon megpihent. 
Ezért népének is meg kell tartania a hetenkénti nyugalomnapot. 
Ehhez később azt a deuteronomiumi indokolást is hozzátették (5 
Móz 5), hogy a szolgáknak is meg kell adni a pihenőnapot, hi
szen Izráel is volt szolga Egyiptomban s megtapasztalhatta, mi
lyen nehéz munkát kell végeznie a szolgának és mennyire szük
sége van a pihenésre.

A nyugalomnap törvénye megtilt minden munkát a hetedik 
napon. Ezt még vetés és aratás idején is meg kell tartani. Ezen 
a napon tüzet sem szabad gyújtani és ételt se szabad készíteni. 
Mindenféle munka, amit a nyugalomnapon végeznek, halállal 
büntetendő. Ezen a napon a napi áldozat kétszeresét kell bemu
tatni.

Üjhold (hódes) a hónap első napja. Ügy ünnepelték, mint a 
nyugalomnapot. A pap kürtöléssel jelentette be a gyülekezetnek 
ezt az ünnepet. Ezen a napon is tartózkodtak a munkától és na
gyobb áldozatot mutattak be.

A hetedik hónap az ünnepek hónapja, olyan „sabbát hó- 
nap”-féle volt. Későbbi időben ezzel a hónappal kezdődött az 
év. Ebben a hónapban volt a legtöbb ünnepnap.

Újév (rós hassáná). A  hetedik hónap első napja nyugalom
napnak számított (3 Móz 23,24, 4 Móz 29). Ezen az ünnepen az 
újhold ünnepekénél is több áldozatot mutattak be és a kürtölés 
is ünnepélyesebb volt.

Nagy engesztelési ünnep (jóm kippúr; hakkipúrím) (3 Móz
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16). A hetedik hónap tizedik napján szigorú böjt volt és semmi 
munkát nem volt szabad végezni. Ezen a napon ünnepi isten
tiszteletet tartottak, amelyen a főpap engesztelő áldozatot mu
tatott be önmagáért, a népért és a szentélyért. Önmagáért egy 
bikát, a népért és a szentélyért két kecskebakot. Az egyik kecs
kebakot és a bikát levágták, ezek vérével a főpap meghintette 
az oltárt, a sátort és ezzel a vérrel ment be a szentek szentjébe, 
hogy ott engesztelő áldozatképpen a láda fedelét is meghintse 
vele. A másik baknak a fejére tett kézzel megvallotta és ezzel 
jelképesen arra a bakra vetette a nép minden bűnét és gonosz
ságát. Ezt a bakot aztán kivitték és szabadon eresztették a pusz
tában, mintegy jelezve, hogy elvitte a nép bűnét. Ez az eszten
dőnként megismétlődő ünnep Izráel egyik legfőbb ünnepe volt.

A sátoros ünnepet (szukkót) a hetedik hónap 15. napjától 
kezdve hét napon keresztül ünnepelték a pusztai vándorlás em
lékére. Ebből nyilvánvaló, hogy későbbi eredetű, noha az a Tóra 
rendelkezik felőle, amely Mózes korába helyezi az ünnepek ke
letkezését. Az ünneplők hét napig ágakból és levelekből készí
tett sátrak, helyesebben fedelek, színek alatt laktak. Ezeket a 
sátrakat a templom udvaraiban és a lakóházak lapos tetején állí
tották fel. Rendkívül sok ünnepi áldozatot mutattak be és az ál
dozati lakomát a gyülekezetben, vagy legalább családonként kö
zösen fogyasztották el. A nyolcadik napon befejező ünnepi isten- 
tisztelet volt és ez egyben az egész ünneppel teli időszaknak a 
befejezését is jelentette. Nem tudni, hogy ez az ünnep nem azo
nos-e a másutt ászíj néven említett őszi betakarítás, azaz szüret 
ünnepével.

A páska (peszah) az első hónap 14. napjának estéjével kez
dődött. Ekkor vágták le a páskabárányt a sátor, vagy a templom 
udvarában, égették el a kövér részt az oltáron és öntötték ki a 
vért az oltár aljára. A bárány húsát családonként fogyasztották 
el ünnepi lakoma keretében.

Ez az ünnep az egyiptomi szabadulás emlékünnepe volt. Ér
dekes, hogy az ÓT alig 1—2 alkalmat említ, amikor valóban 
megtartották. 4 Móz 9 szerint egyszer a pusztában, Józs 5,10 sze
rint egyszer Kánaán elfoglalása idején, 2 Kir 23,23 kk szerint 
Jósiás reformja alkalmával, Esdr 6,19 szerint pedig a hazatérés 
után. Attól kezdve valószínűleg már rendszeresen, évről évre 
megünnepelték a páskát. Egy 419-ből való elephantine-i papi
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rusz szerint az Elephantine szigetére telepített zsidó határőrség 
hazájától távol is megtartotta ezt az ünnepet.

A kovásztalan kenyerek ünnepe (maccót) nevét onnan kapta, 
hogy ezen az ünnepen, amely az első hónap 15. napjától 25. nap
jáig tartott, ugyancsak az egyiptomi szabadulás emlékére csak 
kovásztalan kenyeret ettek (2. Móz 12,39, 5 Móz 16,3). Az ünnep 
első és utolsó napján nagy ünnepi istentisztelet volt, de egész 
héten át naponként különleges ünnepi áldozatokat mutattak be 
(4 Móz 28,19 kk). Mivel ez az ünnep közvetlenül csatlakozott a 
páskához, a kettőt együtt ünnepelték és általánosan elterjedt 
neve peszah-maccót volt.

Az aratási hálaadó ünnepet (kácír) vidékenként más-más al
kalommal tartották, attól függően, hogy hol, mikor kezdték meg 
az aratást. Ezen a napon „zsengét” kellett hálaáldozatul bemu
tatni, mellette egy esztendős bárányt égő áldozatul, a hozzátar
tozó étel- és italáldozattal együtt. Hálaadó ünnep volt ez, azért, 
hogy az ŰR termést adott. Addig nem is ettek a friss termésből, 
amíg ezt az áldozatot be nem mutatták.

A hetek ünnepét (söbúót) az aratási hálaadó ünnepet követő 
ötvenedik napon 7 héí letelte után ünnepelték. Tulajdonképpen 
a gabonaaratás befejezésének ünnepe volt ez. Ekkor két, friss 
lisztből sütött kenyeret mutattak be áldozatul hét darab eszten
dős bárányt, egy bikát, két kost égő áldozatul, valamint a szo
kásos étel- és italáldozatot. Munkaszünetet tartottak és ekkor 
vendégelték meg a szegényeket, azokat, akiknek nem volt ter
mésük. Az ünnepi istentiszteleten, vagy családonként ekkor 
szokták felolvasni Rut könyvét. A görög nyelvű zsidóság később 
ezt az ünnepet pentékoszté (=  ötvenedik) néven emlegette. Ilyen 
módon kapta később a keresztyénségben a Szentlélek kitöltésé
nek ünnepe a „pünkösd” nevet, ti. a páska utáni ötvenedik 
napról.

A Púrím-ot a tizenkettedik hónap 14. napján ünnepelték an- 
nap emlékére, hogy a Perzsa Birodalomban élő zsidók Xerxes 
idején megmenekültek a pusztulástól, mikor már elhatározták 
kiirtásukat. Erről az ünnepről az ÓT-ban csak Eszter könyve ír, 
amely az ünnep keletkezésének körülményeit írja le és amelyet 
ezen az ünnepen szoktak felolvasni.

A nyugalom esztendeje (sönat sabbátón) azt jelentette, hogy 
minden hetedik esztendő szombatév, azaz nyugalomév a föld 
számára az ÚR dicsőségére. A hatodik esztendő sátoros ünnepé-
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tői a hetedik esztendő sátoros ünnepéig nem volt szabad meg
művelni a földet, abból kellett élni, amit a föld magától adott. 
Ebben az esztendőben minden adósságot is el kellett engedni, 
ezért nevezték ezt az évet „elengedés évé” -nek. A sátoros ün
nepen felolvasták a Tórát, ill. annak egy részét. Ezt az ünnepet 
csak a honfoglalás után rendelték el, de kétséges, hogy valaha 
is megtartották. A próféták ui. szüntelenül azt vetették szemére 
a népnek, főleg a gazdagabb vezetőknek, hogy nem tartják meg 
és nem engedik el az adósságokat, rabszolgasorban tartják a sze
gényeket.

A nagy örömünnep évéről szóló törvény (sönat hajjóbél) 
3 Móz 25,8 kk-ben olvasható. Minden ötvenedik esztendőben, az
az minden 7 szombatév után következő esztendő „jubileumi esz
tendő” , nagy örömünnep év volt. Ez az ünnepév a 49. év hetedik 
hónapjának 10. napjával kezdődött a nagy engesztelési ünnepen. 
A  nagy örömünnep évében mindent rendezni kellett, ami eltért 
az eredeti, az ÜR rendelése szerinti állapottól. Ez különösképpen 
is két dologra vonatkozott. Egyrészt minden izráeli születésű 
rabszolgát szabadon kellett engedni, másrészt minden földbirto
kot vissza kellett adni eredeti tulajdonosának, hogy így a tör
zsek, családok öröksége újra csorbítatlan legyen. Ez az év is 
nyugalomévnek számított, elmaradt a vetés és aratás. Az ünnepi 
esztendő beköszöntét a papok kürtszóval jelezték.

Nem valószínű, hogy ezt az ünnepévet megtartották volna 
a királyság idején. Arról pedig a zsidó hagyomány is beszél, 
hogy a fogság után egyáltalán nem gyakorolták. Viszont a zsidó 
kegyességben a jóbel-év az eljövendő üdvösség képévé lett 
(Ézs 61,1).

b) Tisztasági törvények
A választott nép Istenhez tartozásával függenek össze azok 

a törvények, amelyek különbséget tesznek a tiszta és tisztátalan 
állapot között és előírják a tisztulás módját. Ezek a törvények 
nem erkölcsi értelemben vett tisztaságról, vagy tisztátalanságról 
beszélnek. Ezt az is mutatja, hogy az előírt tisztulási szertartások 
mindig fizikai és soha nem lelki folyamatok. Tehát nem bűn
bánat tartásából állt a megtisztulás, hanem mosakodásból. 
Ugyanakkor azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy bár mai 
s?:emmel nézve észrevehetünk e törvényekben olyan vonatkozá
sokat, amelyek az illető személyek egészségének védelmét szol
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gálták, ezek mégsem egészségügyi törvények, hanem szándékuk
ban és indokolásukban is vallási törvények.

A törvény különbséget tesz tiszta és tisztátalan, megehető és 
meg nem ehető állatok között (3 Móz 11, 5 Móz 14). Általános
ságban ez a szabály: Tiszták, tehát megehetők azok az állatok, 
amelyeknek hasított körme van és kérődzők. Amelyeknél azon
ban e két feltétel közül valamelyik nincs meg, tisztátalannak 
•számítanak.

A vízi állatok közül az uszonyos és pikkelyes állatok tiszták, 
a többiek tisztátalanok.

A madarak közül azok a tisztátalanok, amelyek dögevők.
A rovarok közül csak a sáska ehető.
A csúszó-mászók és kétéltűek mind tisztátalanok.
A tisztátalannak bélyegzett állatok között sok olyan van, 

amelyik pogány istenek szent áldozati állata volt. Ez azonban 
önmagában nem döntő ok a tisztátalanságra, mert pl. a tehén és 
a bika több pogány istennek is szent állata volt, mégis tiszta az 
izráeli törvény szerint.

Ezek az állatokra vonatkozó tisztasági törvények bizonyos 
.mértékig kapcsolatban vannak a régi démon-hittel is, amely sze
rint bizonyos állatok a tisztátalan démonok hatalma alatt 

vannak. Ide tartoznak még azok a törvények is, amelyek szerint 
nem szabad megenni a megfulladt állatokat, általában a dögöt, a 
vadaktól széttépett állatokat, ezenkívül a vért.

Nagyon részletesen mondják el ezek a törvények, hogy mi
kor, milyen körülmények között és mennyi időre lesz tisztáta
lanná az ember (3 Móz 12— 15; 22,3—8, 4 Móz 19). Ezeket az 
eseteket általában a következő fő csoportokra oszthatjuk:

Először is általában a nemi élet folyamatai, akár természete
sek, akár valamilyen betegséggel kapcsolatosak. Tehát: menstru
áció, szülés, magömlés, vagy a különféle betegségekkel együtt
járó folyások és vérzések. Itt emlékeztetnünk kell a papi tör
vényre is, amely szerint a papok a szent szolgálat idején köte
lesek magukat a házasélettől is megtartóztatni. Ez azt mutatja, 
hogy a házassági együttélés is a tisztátalanságok közé tartozott.

Tisztátalanság volt a halottal való mindenféle érintkezés. 
Nemcsak a holttest megérintése, hanem pl. az is, ha valaki 
ugyanabban a szobában tartózkodott, amelyben a halott feküdt. 
Nemcsak az emberhalál tesz tisztátalanná. Az is tisztátalanná 
lesz, aki bármiféle állat hullájához ér. Az a lévita, aki az áldo-
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/ati állat elégetendő részeit kivitte a táborból, aznap estéig tisz
tátalan volt.

A tisztátalanságok harmadik nagy csoportja az, amelyet a 
törvény „poklosság” révvel illet. Nemcsak ember, hanem ház, 
vagy edény is lehet poklos. Ami a házaknak meg tárgyaknak 
poklosságát illeti, valami olyan penészedésre, gombabetegségre 
és rothadásra kell gondolnunk, amelynek folyamatát már nem 
lehetett megállítani. Az embert a poklosság kirekesztette egy 
időre a gyülekezetből és általában az emberi közösségből. A ház
nak, ruhának, vagy egyéb holmiknak poklossága esetleg ezek 
teljes lerombolását, ill. elégetését vonta maga után.

Gondolnunk kell a törvénynek azokra a kijelentéseire is, 
amelyek a pogányságot és a pogányok lakta területet eo ipso 
tisztátalannak nyilvánították.

E tisztátalanságok valamennyi csoportjára jellemző, hogy 
nemcsak azokat az embereket nyilvánítja a törvény tisztátalan
nak, akik egyik vagy másik rendelkezés hatálya alá esnek, ha
nem azokat is, akik ilyen tisztátalan személyek holmijához ér
nek, vagy olyan tárgyakat érintenek, amelyeket tisztátalan sze
mélyek érintésükkel tisztátalanná tettek.

Aprólékos pontossággal intézkedik a törvény a megtisztu
lásról. Először is pontosan megállapítja, hogy melyik tisztátalan- 
ság hány napig, általában mennyi ideig tart. Ehhez mérten ál
lapítja meg a tisztulási szertartás mértékét. Valamennyi tisztu
lási szertartás tartalmazza a vízzel való lemosást és bizonyos 
égő áldozat és vétekáldozat bemutatását. A különösen súlyos 
tisztátalanságok esetén, pl. halott érintése után egy veres tehén 
hamvával kevert vízzel kell meghinteni az embert a tisztulási 
szertartás folyamán (4 Móz 19). Kétségtelen, hogy az ilyen szer
tartások mágikus vonásokat tartalmaznak.

A poklosságból való tisztulás megállapítása a papok dolga 
volt. Az égő áldozat és vétekáldozat volt a tisztulási szertartás 
utolsó mozzanata. Ezzel mintegy azt jelképezték, hogy az illető 
újra teljes jogú tagja a gyülekezetnek, mert áldozatot mutat
hat be.

A tisztasági törvényeknek nagy jelentősége volt Izrael éle
tében. Összefoglalóan azt kell mondanunk: ezek a törvények fi
gyelmeztették Izráel népét, Isten választott népét Isten szent
ségére, arra, hogy Isten színe elé nem léphet akárhogyan az em
ber. Isten közelében élni azt jelenti, hogy minden lépésre és cse-
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lekedetre kínos pontossággal vigyázni kell. Ezek a törvények 
igaz istenfélelemre tanították Isten népét.

Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a törvények nem 
erkölcsi tisztátalanságról és tisztaságról szólnak és nem bélyeg
zik alacsonyabbrendű embernek azt, aki valami okból tisztáta
lanná lesz. A törvény maga beszél arról, hogy az ember akarata 
ellenére is tisztátalanná válhatik. Ugyanakkor kicsendül belőlük 
a gyülekezeti életnek, mint Isten színe előtt folyó életnek komo
lyan vétele is. Ez pedig azt jelenti, hogy minden korhoz kötött
ségük ellenére van bennük olyasmi, ami túlutal Izraelen és az 
ÓT gyülekezetén.

c) Fogadalmak (neder)
A törvényben fogadalmakról is történik rendelkezés, de a 

többihöz viszonyítva azzal a különbséggel, hogy nem parancso
latok, hanem rendszabályok formájában. A fogadalom nem min
denkire kötelező törvény, hanem önkéntes felajánlás.

Mivel a fogadalom gyakorlatban mindig valami ajándék 
odaadása, vagy valamiről való lemondás volt, fogadalmat álta
lában csak olyan tehetett, aki szabadon rendelkezett magával 
vagy tulajdonával. Ezért részletezi a törvény, hogy pl. a család
ban élő leány, vagy a férjével élő asszony csak a családfőnek, ill. 
a férjnek tudtával és beleegyezésével tehetett fogadalmat. A fo
gadalom nem volt kötelező, de ha valaki fogadalmat tett, akkor 
annak megtartása kötelező volt. Ezért mondja a Prédikátor: 
„Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és 
nem teljesíted” (Préd 5,4).

Bizonyos esetekben a fogadalmi ajándékot pénzen meg le
hetett váltani, de ezt soha nem lehetett megtenni abban az eset
ben, hogyha áldozati állat volt a felajánlás, vagy hogyha a foga
dalom valamiről való lemondás volt. Megtörtént, hogy a szülő 
önként, vagy Istentől kapott kinyilatkoztatás alapján felajánlotta 
születendő gyermekét Istennek. Ezek kivételes esetek voltak és 
egész életre szóló felajánlások voltak. Ezeket a fogadalmakat 
nem lehetett pénzen megváltani. Az íráshely homályossága miatt 
nagy probléma Jeftének, Izrael egyik bírájának fogadalma (Bír 
11). Nem tudni, hogy Jefte miképpen teljesítette fogadalmát, 
amely ellene mondott más törvénynek, mert a Tóra értelmében 
nem áldozhatta föl égő áldozatul gyermekét. A legvalószínűbb
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az a magyarázat, hogy Jefte leánya élete végéig az ÚR szolgála
tába állott és soha nem ment férjhez,

A fogadalmaknak egy jellegzetes fajtája volt Izraelben az, 
ha valaki hosszabb-rövidebb ideig az ÚR szolgálatára szentelte 
magát. Ezek a fogadalomtevők voltak a názírok. A názírok tör
vénye, 4 Móz 6, egy már meglevő gyakorlatot szabályoz. A 
názírnak fogadalma idején tartózkodnia kellett a borivástól, ál
talában a szeszes italtól. Nem volt szabad halottal érintkeznie, 
még akkor sem, ha valamelyik szülője, vagy testvére halt meg. 
Végül nem volt szabad haját és szakállát megnyírni, vagy éppen 
lenyírni. Ha valaki mégis megszegte valamelyik szabályt foga
dalma idején, az addigi fogadalmi ideje érvénytelenné vált. Ilyen 
esetben a szokásos tisztulási szertartás és az előírt áldozatok be
mutatása után elölről kellett kezdenie a fogadalmi idő letöltését. 
Az ÓT csak két olyan embert említ, akinek názír-fogadalma 
egész életre szólt. Az egyik Sámson, a másik Sámuel. Sámsont 
isteni kijelentésre, Sámuelt pedig önként, hálából ajánlotta fel 
anyja egy életen át való istenszolgálatra (Bír 13,1, 1 Sám 1).

d) Áldozatok (qorbán)
Már az ÓT első lapjain olvasunk arról, hogy Kain és Ábel 

áldozatot mutat be a föld terméséből, ill. a nyájból. S azután is, 
az ÓT valamennyi történetében, minden könyvében újra meg 
újra szó van áldozatokról. Az ÓT természetesnek veszi, hogy az 
emberek Istennek áldozatot mutatnak be. Nem ad külön tanítást 
arról, hogy mit is jelent az áldozat, hanem csak leírja a külön
böző alkalmakat, hogy kik, mikor, hol mutattak be áldozatot. 
Ezenkívül törvényeket ad az áldozatok fajtáiról, bemutatásuk 
módjáról, helyéről és idejéről.

Az előzőkben már láttuk, hogy az áldozat az ókori vallások 
tartozéka és nem sajátosan izráeli jelenség. Éppen ezért lehet
nek az izráeli áldozati törvényeknek közös vonásai a környező 
pogány népek áldozati gyakorlatával. Néhány ilyen közös vonást 
az alábbiakban összefoglalunk, mielőtt az izráeli áldozatokról 
szólnánk.

Az áldozat lehet Istennek adott ajándék, amikor az ember 
hálából, vagy az Isten hatalmának elismeréseképpen mutat be 
áldozatot.

Az áldozat lehet a közösség kifejezője, vagy erősítője. Vala
miféle közösséget hoz létre az áldozatot bemutató ember és az
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azt elfogadó Isten közt és hogyha többen mutatják be ugyanazt 
az áldozatot, az közösséget teremt az áldozatot bemutató embe
rek között is. Mivel az áldozat levágott állatok húsából, ételből, 
italból állott, természetesen alakult ki az, hogy az áldozat bemu
tatása alkalmával közös lakomát is tartottak. Ez az asztali kö
zösség is az emberek Istenhez és egymáshoz tartozását fejezte ki.

Az áldozat lehet engesztelő jellegű. Aki bemutatja, az Isten 
bűn miatti haragját, ill. a büntetést szeretné elhárítani úgy, hogy 
az áldozati ajándékkal, vagy az áldozat véres voltával jóindu
latra deríti az Istent, vagy „fizet” az Istenen esett sérelemért.

Az áldozatnak ezek a vonásai különösen gazdagon mutat
koznak meg az ÓT-ban.

Az első időkben, a pátriárkák korában, Izráel törzsi életé
ben, sőt még a királyság korában is decentralizáltan, szervezet- 
lenül folyt az áldozati kultusz. Eleinte a családfő mutatta be az 
áldozatot. Ilyeneket olvasunk Ábrahámról. Jób könyve történeti 
részének régi időkből származását mutatja az a tudósítás, hogy 
Jób maga mutatott be áldozatot egész családjáért. A letelepedés 
után valószínűleg először településenként, községenként folyt az 
áldozatok bemutatása, majd később kialakultak bizonyos kultu- 
szi helyek (Siló, Bétel, Síkem, Samária, Jeruzsálem stb.). Ezek a 
kultuszok mindig szoros kapcsolatban voltak a helyi tradíciók
kal. Józsué és Bírák könyve tudósít arról, hogy az első időkben 
különösképpen is nagy hatással voltak ezek a helyi tradíciók Iz- 
ráel vallási életére és kultuszi gyakorlatára. A nevezetesebb kul
tusz! központok fokozatosan kialakították azokat a közösségeket, 
amelyek aztán jelentős szerepet játszottak Izráel népének törté
netében.

Kezdettől fogva volt bizonyos versengés a különböző szenté
lyek között, és mindig annak a szentélynek volt nagyobb tekin
télye, ahol a király, vagy egy nevezetesebb főpap lakott. így tett 
szert különösen is nagy tekintélyre a jeruzsálemi szentély. A 
templom építésének tervével Dávid a jeruzsálemi szentélyt a 
legmagasabb rangra akarta emelni. Valószínűnek látszik, hogy 
ez hosszú ideig csak terv maradt, bár Salamon felépítette a 
templomot, de az ország két részre szakadásával nem lehetett 
Jeruzsálem a központi szentély.

622-ben Jósiás reformja döntő változást jelentett. Ez az ún. 
deuteronomiumi reform, amelynek törvénykönyve Mózes V. 
könyve, nemcsak a legmagasabb rangra emeli a jeruzsálemi
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szentélyt, hanem ezt teszi egyetlen szentéllyé. Jósiás következe
tesen végrehajtotta ezt a törvényt. Ettől kezdve minden más 
Kultusz törvénytelenné vált. Jósiás halála után azonban kiderült, 
hogy ez a reform nem volt kellően előkészítve és megalapozva 
és amit az erős kezű Jósiás hatalmával kikényszerített, az halála 
után hamarosan összeomlott.

Mégis megindult egy olyan folyamat, amely később oda ve
zetett, hogy az istentisztelet, közelebbről az áldozatok bemuta
tása kizárólag papi funkcióvá lett. Ezért egyre inkább szüksé
gessé vált az istentiszteletek pontos rendjének megállapítása. A 
fogság utáni időben születtek meg azok a törvények, amelyek 
kínos pontossággal, aprólékosan előírták az istentisztelet minden 
mozzanatát. Ez az ún. Papi Irat — amely elsősorban Mózes III. 
és IV. könyve — lett a későbbi zsidóság törvénykönyvévé. Ez 
egyúttal Izráel egész történetének átértékeléséhez vezetett. Aho
gyan Jósiás korából minden régi történeti eseményt a Deute- 
ronomium szemszögéből ítéltek meg, amint azt Sámuel és a Ki
rályok könyveiben látjuk, úgy most mindent ennek az újonnan 
megfogalmazódott törvénynek a mértékével mértek. Ez a ma
gyarázata annak, hogy a Krónikák könyve sokban eltér az előbb 
említettektől. Természetesen nem kigondolt, vadonatúj törvé
nyek és rendelkezések születtek a fogság után. Ősi hagyomá
nyoknak, gyakorlatoknak, kultuszi cselekményeknek teológiai 
rendszerbe foglalása ez a papi törvény. Éppen ezért nem járunk 
helytelen úton akkor, ha a következőkben az áldozatokról ennek 
a törvénynek alapján szólunk.

A legfontosabb áldozati törvényeket a következő helyeken 
találjuk meg: 2 Móz 12 páskaáldozat, 2 Móz 24 szövetségkötés,. 
3 Móz 1—7 égőáldozat, életáldozat, békeáldozat, vétekáldozat, 
jóvátételi áldozat, 3 Móz 16 a nagy engesztelési ünnepi áldozat, 
továbbá 4 Móz 7, 18, 28—29 fej.

Az összefoglaló qorbán kifejezés jelentése felajánlás, aján
dék, adomány. Ez az áldozat különféle módon történhetett. Le
vágták az áldozati állatot, ekkor véres áldozatról beszéltek 
(zebah). Elégették az állat húsát egészen vagy csak részben, ek
kor tűzdldozatról (’issé) szóltak. Az áldozatnak csak egy kis da
rabját füstölögtették el illatszerekkel az oltáron, ez az illatáldo- 
zat (qötoret). Az áldozat egy bizonyos részét a magasba emelték, 
majd visszavették, ezt nevezték jelmutatott (tönúfá) áldozatnak. 
A föld első termésének legjobb részét zsenge (bikkúrím) áldozat
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formájában mutatták be. Az italáldozatban (neszek), mint a neve 
is mutatja, az oltárra, vagy az oltár mellé öntötték a bort.

Minden áldozat bemutatásakor illatszereket, olajat, sót hasz
náltak. Volt olyan áldozat, amely csak egyszerűen bemutatás 
volt, pl. a szent kenyerek asztalára rakták le az áldozati kenye
reket. A bemutatott áldozati állatok húsának, a különböző élel
miszereknek, és a bornak javarésze a papoké lett. Arra gondosan 
ügyelni kellett, hogy a bemutatott áldozat tökéletes, hibátlan, ép 
legyen, ezért csak fiatal, egészséges állat lehetett az áldozat. Az 
is szigorú előírás volt, hogy az áldozatként elégetett rész, az áldo
zati állat, élelmiszer vagy növény legjava legyen. Ősi időktől 
fogva az egyik legnagyobb bűnnek tartották, ha a pap maga ré
szére vette el az áldozat legjavát (1 Sám 2,13kk).

3 Móz 1—7-ben megtaláljuk az áldozatok legfontosabb faj
táit, ezek a következők:

Éqőáldozat (cólá). Rendszerint szarvasmarhát mutattak be 
égőáldozatul. A bőr lenyúzása után az egész áldozati állatot el
égették az udvarban levő főoltáron. Ezért teljes áldozatnak is ne
vezték. Ilyet mutattak be hivatalos állami aktusok alkalmával 
(1 Kir 9,25: templom felszentelésekor), de magánáldozatként is 
be lehetett mutatni.

Ételáldozatként (minhá) rendszerint finomlisztet, olajat és 
tömjént mutattak be. A régi időben minden áldozatot minhának 
neveztek (1 Móz 4,3kk Káinnak és Ábelnak az áldozata egyaránt 
minhá). Nem tudni, mikor lett a minhá speciális értelemben étel
áldozat. A papi törvényben kevés kivétellel (3 Móz 5,11 és 4 Móz 
5,15) mindig más véres áldozattal együtt szerepel.

A békeáldozat (zebah sölámím) hála vagy közösségi áldozat. 
Rendszerint szarvasmarhát áldoztak fel, amelynek nagyobb ré
szét áldozati lakomában közösen költötték el a szent hely mel
lett, csak a kövérjét égették el az oltáron. Ennek az áldozatnak 
a tetőpontja éppen a közös lakoma volt. Érdekes, hogy ez az ál
dozat a Papi Iratban nagyon rtikán fordul elő.

Sokkal gyakoribb a vétekáldozat (hattá). A Törvény itt elő
írja, hogy ezt szándékosan elkövetett bűnökért nem lehetett be
mutatni (4 Móz 15,27kk). Ennek az áldozatnak is csak a kövér
jét égették el az oltáron, a hús a papoké volt. Ilyen áldozatot 
mutattak be minden felszentelésnél (2 Móz 29: oltárfelszente
lése), ha egy názír vagy bárki más tisztátalanná lett (4 Móz 6,10;
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3 Móz 32,6), valamint szinte minden nagyobb ünnepen (4 
Móz 28).

Az előbbin kívül gyakran szerepel még a jóvátételi áldozat 
(ásám 3 Móz 5,6), bűnhődési áldozatnak is nevezték. Rendszerint 
olyankor kellett bemutatni, amikor valakit, elsősorban Istent 
megkárosították. Vele járt a kár megtérítése is. Isten megkáro
sítása hűtlenségnek (maal) számított. Rendszerint bárányt vagy 
kecskét mutattak be áldozatul, de akinek erre nem tellett, be
mutathatott két gerlicét vagy galambfiókát. Ennek az áldozatnak 
a bemutatója bocsánatot nyert. A bárány vagy kecske kövérjét 
égették el az oltáron, a húsa a papé volt. — A két utóbbi áldozat 
közötti különbség még a rendkívül aprólékos papi törvényben 
sem világos.

Az áldozatok tehát Izráel számára azt jelentették, hogy az 
URat elérhették hálájukkal, vele közösségre juthattak az áldo
zati lakomában, de a legnagyobb dolog az volt, hogy itt találhat
ták meg a bűnbocsánatot.

Elsősorban az előbb idézett törvénykönyv, de azután a zsol
tárok és az ÓT többi könyve jónak és helyesnek tartja az áldo
zati kultuszt. Amit az áldozatok papi törvényéről az előbbiekben 
mondtunk, igazolja, hogy nemcsak utólagosan, egy jóval későbbi 
korszakban tartották fontosnak és helyesnek a kultuszi áldozato
kat, hanem kezdettől fogva Isten jó és kötelező rendje volt ez 
Izráel ízámára. A prófétáknál mégis találunk számtalan olyan, 
megnyilatkozást, amely szembenáll ezzel a véleménnyel. Az 
egyik legjellegzetesebb Ézs 1,1 Okk. Ebből legtöbben arra követ
keztettek, hogy az ÓT-ban az áldozati kultusznak két ellentétes 
megítélését találjuk, és ezek két különböző forrásból származ
nak. Izráel történetének, még inkább kegyesség-történetének 
alaposabb vizsgálata után rájöhetünk, hogy ennél sokkal kompli
káltabb a helyzet. Az említett ézsaiási hely vizsgálatakor rögtön 
megállapíthatjuk, hogy Ézsaiás nem egyszerűen az áldozatokat 
és kultuszi cselekményeket tartja elvetendőnek. Ö azt mondja, 
hogy nem lehet a hivatalos előírt kultuszi cselekmény kedves az 
ÜR előtt, ha azt véreskezű zsarnokok gyakorolják, olyanok, akik 
az Isten törvényéből csak az áldozatok pontos bemutatására tö
rekednek, ugyanakkor nem gyakorolják azt az irgalmasságot, 
amit ugyanaz a törvény parancsol minden embernek.

Komplikálja a helyzetet az is, hogy — amint már utaltunk 
rá — az áldozati kultuszban a környező pogány vallásokkal sok

142



közös elem is volt. A próféták nagyon sokszor éppen ez ellen a 
pogány hatás ellen hadakoztak.

Azt is figyelembe kell venni, amit az utóbbi időben a teoló
gusok különösen hangsúlyoznak, hogy a próféták az ősi tradí
cióknak hűséges őrzői és elhívott tolmácsai voltak. Az az Ézsaiás, 
aki nagyon kemény szavakkal szól Júda áldozati kultuszáról, 
amikor az eljövendő Messiás korszakáról szól, éppen az ÚR há
zának hegyét látja kimagasodni minden fölé (Ézs 2) és azt 
mondja, hogy aki megszabadul a veszedelemből, hálaáldozatot 
mutat be az ÚRnak (pl. Egyiptom Ézs 18,7).

Megfigyelhető az ÓT-ban végül, elsősorban a zsoltárokban, 
hogy átvitt értelemben szól az áldozatokról, egy klasszikus példa 
erre: „az Istennek kedves áldozat a töredelmes lélek” (Zs 51,19).

Az áldozatnak ezek a vonásai már túlutalnak az ÓT világán. 
A Bibliában az utolsó áldozat az, amit Jézus Krisztus mutatott 
be a kereszten. S ha ezzel lezárta is a kultikus áldozatok sorát 
(Zsid 10), azt, amiben ezeknek az áldozatoknak az értelme ki
kristályosodott, az Istennel való közösséget, a bűnbocsánatot, az 
Isten iránti hálát, és imádatot még megfoghatóbbá tette.

A SZENT IRATOK

Izráel istentiszteleti életéhez hozzátartoztak a szent iratok, 
melyek hosszú történeti fejlődés folyamán alakultak ki.

a) Ősi hagyomány, hogy a Sinai-hegyi szövetség igéit leír
ták. Az eredeti két kőtáblára az ÚR maga írta fel a tíz igét (2 
Móz 24,12, 31,18). Mózes 2. és 3. könyve is a szövetség ezen ősi 
igéi alapján íródott. Az első leírt igék törvények, rendelkezések, 
szövetségi rendszabályok voltak, amelyeket azért kellett leírni, 
hogy az utódok számára is megmaradva dokumentálják az ŰR 
szövetségét Izráellel. Emellett ezek az írott törvények Izráel szá
mára minden időben azokat a rendszabályokat, utasításokat je
lentették, amelyek a szövetség tagjainak helyes magatartását 
szabták meg. Bár ezeknek a törvényeknek egy részét, mint pl. a 
két kőtáblát, eltették a szövetség ládájába, vagy valami föld
alatti üregbe, barlangba rejtették, egyre inkább az vált gyakor
lattá, hogy az istentiszteleten ezeket a törvényeket felolvasták. 
2 Móz 12 azt mutatja, hogy a törvényekhez hozzátartozott bizo
nyos esetekben azoknak az eseményeknek a leírása is, amelyek 
egy-egy kultuszi cselekmény keletkezését mutatták. Bár eleinte
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valószínűleg szájhagyományképpen terjedtek ezek a történetek, 
idők folyamán szükségessé vált azok írásba foglalása. Ugyanígy 
hozzátartozott ezekhez a törvényekhez bizonyos hitvallásszerű 
formulák leírása is (5 Móz 6,4—5, 5, Móz 26,5—9). A legnevezete
sebb eseményeknek — mint amilyen az Egyiptomból való sza
badulás — írásba foglalása is bizonyára korán megtörtént. Ugyan
így, egy kicsit később, írásba foglalták azokat a hagyományokat, 
amelyek Izráel ősatyáinak történetét tartalmazták, valamint 
azokat is, amelyek a világ teremtését és az első emberek törté
netét mondták el.

Arról is olvasunk, hogy pl. a királyság megalakulása idején 
törvénybe foglalták a király és a nép jogait és kötelességeit és az 
így megírt könyvet a szentélyben helyezték el (1 Sám 10,25). 
Azután leírták Izráel történetének eseményeit, de mindig úgy, 
hogy azt a törvény alapján értékelték.

Már a törvények tekintélye is íróik tekintélyén alapult. A 
leírt igék tekintélyét az adta, hogy Istentől származtak. Mózes 
vagy Sámuel Isten megbízottjai voltak és Tőle indíttatva foglal
ták írásba az igéket. Még inkább hangsúlyos ez a prófétáknál. 
Egyrészt szinte minden prófétai könyvben olvasunk arról, hogy 
a próféták külön megbízatást kaptak Istentől. Ez a megbízatás 
az ÚRral való személyes találkozásból ered. Másrészt a próféták 
bizonyos ismételten előforduló formulái (így szól az ÚR, így ra
gadott meg engem az ÚR igéje, ezt láttatta meg velem az ÚR 
stb.) kifejezésre juttatják, hogy a próféta az ŰR indítására szólt 
és nem a maga akaratából.

Bizonyára elég korán elkezdték írásba foglalni azokat az 
énekeket és imádságokat, amelyeket Izráel istentiszteletein hasz
náltak. Mindenesetre Dávidról már tudjuk, hogy írt zsoltárokat, 
de az ÓT-nak vannak olyan költői részei, amelyek még régebbi 
időkből származnak. Az egyik ilyen legrégebbi költemény, amely 
végül nem a zsoltárok gyűjteményébe, hanem a Bírák könyvébe 
került, a Debora és Bárák diadaláról szóló ének (Bír 5).

Az eddigiekből kitűnik, hogy az ÓT iratai történetileg más 
sorrendben alakultak ki, mint ahogyan azok Bibliánkban meg
találhatók. Kimutatható, hogy az első írott könyvek a törvénye
ket tartalmazták. Az ÓT-i történetekből is kiderül, hogy elsősor
ban az ilyen törvény jellegű iratoknak volt a legnagyobb tekin
télye. A deuteronomiumi reform alapirata Mózes 5. könyve, ame
lyet Jósiás király ünnepi istentiszteleten olvastatott fel a gyüle
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kezet előtt. Csak később alakult ki azoknak a könyveknek a 
gyűjteménye, amelyeknek íróit prófétáknak ismerték el és ame
lyek Izráel népének történetét, s ezzel kapcsolatos próféciákat 
tartalmazzák.

b) A szent iratok jelentősége tehát abban van, hogy belőlük 
Izráel népe Isten szavát hallotta. Nagyon fontos azt tudnunk, 
hogy ezek az iratok elsősorban istentiszteleti használatra készül
tek és nem valami titkos tudományt tartalmaztak. Még a késői 
keletkezésű papi törvények se egyszerűen csak a papi rend szá
mára írt utasítások voltak. Hogy mennyire így volt ez, az a 
makkabeusi korszak után mutatkozott meg legjobban. Ekkor 
ugyanis egymás után keletkeztek azok az apokaliptikus iratok, 
amelyek csak a beavatottak számára voltak érthetők. Ezek az 
iratok azzal próbálták a maguk tekintélyét növelni, hogy ko
rábbi eredetűnek állították magukat a prófétai iratoknál. Nem 
véletlen, hogy Ádám, Énok, Noé és a pátriárkák apokalipszise 
címmel vagy igénnyel jelentkeztek. Ez az oka annak, hogy a 
makkabeusi kor után kezdték meg a zsidó gyülekezetben azok
nak a könyveknek a listáját megállapítani, amelyek a zsidó gyü
lekezet szent könyveinek számítottak. Ez az időszak a zsidóság 
teológiai megújulásának korszaka, ekkor alakult ki a zsidó 
kánon-fogalom.

A kánon szó sémi eredetű (qáné =  nád). Ezt a klasszikus 
görög átvette, ott alap jelentése egyenes bot, azután átvitt érte
lemben használja Philo és Pál apostol is (Gál 6,16). Ez az ér
telme ment át később egyházi használatba. A zsidó teológiában 
a kánon azt jelenti, hogy az ÓT-i szent iratok a gyülekezet szá
mára kötelezőek és ahhoz kell mérni mindent. Azonban Kr. u. 
100 körül Josephusnál már azt látjuk, hogy a fő hangsúly a 
kánon formális jellegén van. Josephus szerint ugyanis a kánon
nak négy ismertetőjele van:

A szent iratok Istentől ihletettek és egy pontosan elhatárolt 
kinyilatkoztatási időszakból valók, ti. a Mózestől Artaxerxesig 
terjedő időből.

A könyvek szentsége anyagi jellegű: abban különböznek a 
profán irodalomtól, hogy „nem szennyezik be a kezeket” . A 
profán irodalom, ha az ember hozzáér, „a kezeket beszennyezi” 
és ezt rituális mosakodással kell ismét megszüntetni.

A könyvek szám szerint korlátozottak. 24 könyvet tartunk 
kanonikusnak, Josephus 22 könyvet nevez meg, ugyanis a Siral-
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mák könyvét Jeremiáshoz, Rut könyvét a Bírák könyvéhez vette. 
A 12 kispróféta mindig egy könyvnek számított.

Végül a szent iratok érinthetetlenek, azaz azokon egy betűt 
sem szabad változtatni. A másolásoknál és a felolvasásnál is gon
dosan vigyázni kell a szövegre, hogy azon semmi változtatás ne 
essék.

Josephus felfogása, amely a korabeli zsidóság uralkodó fel
fogása volt, az, hogy a kánon garanciája a szent iratok szerzői
nek ihletettsége.

Volt a zsidóságban a kánon keletkezésének egy másik felfo
gása, ezt az ugyancsak Kr. u. 100 körül apokrifus II. Ezsdrás 4. 
könyve közli. E szerint a kánon nem a történelem folyamán las
sanként, hanem Ezsdrás idejében egyszerre keletkezett. Ezsdrás 
Jeruzsálem pusztulása után 30 esztendővel (557) látta látomásait. 
Isten leikével eltelve, lediktálta a Jeruzsálem pusztulásakor meg
semmisült iratokat 5 segítőtársának, akik 40 nap alatt leírták a 
24 kanonikus könyvet és azt a 70 titkos könyvet, amely egyedül 
csak a „bölcsek” számára való kinyilatkoztatást tartalmazta. Ez 
utóbbiak az apokalipszisek voltak. A kánon keletkezésének ezt 
a felfogását a II. sz.-ban a keresztyének is átvették és még a 
középkori egyházban is ez volt az uralkodó felfogás a kánonról. 
A zsidó Éliás Lévita a masszőret-hammasszóret című, 1538-ban 
megjelent könyvének előszavában az előbbi felfogás módosított 
változatát képviseli. Eszerint az ÓT 24 könyve Ezsdrás idejében 
már megvolt, de Ezsdrás és a „nagy zsinagóga” tagjai állították 
össze egy könyvvé az egészet. Ezekre vezethető vissza az ÓT 
zsidó-kánonbeli hármas felosztása.

Az ÓT-i kánonnak ez a felfogása ma már tarthatatlan. Egy
részt az ÓT egyes iratainak keletkezéséről pontosabb ismere
teink vannak, másrészt a zsidó kánonnak az az elrendezése, hogy 
Dániel, Ezsdrás, Nehemiás, valamint Krónika 2 könyvét a kánon 
harmadik részébe, annak is a végére teszi, értelmetlen lenne en
nél az elméletnél. Ugyancsak ellene mond ennek a zsidó hagyo
mánynak az, hogy a samaritánus gyülekezet csak a Tórát vette 
át, és az, hogy a LXX-ban található alexandriai iratgyűjtemény 
más könyveket is tartalmaz és más sorrendben. A kánon kelet
kezése egy hosszabb történeti folyamat eredménye és abban 
nagy része van a szent iratok istentiszteleti használatának úgy, 
ahogyan azt az előzőkben ismertettük.

c) A zsidó kánon hármas tagoltsága: a Tóra, a Próféták
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(uebiím) és az Iratok (kötubím) visszatükrözi az ÓT iratgyűjte
ményeinek történeti keletkezését. Ezek az iratgyűjtemények csak 
a fogság után szerepeitek „kánon” értelmében. Ekkor első he
lyen a történetileg is először kialakult iratgyűjtemény, a Tóra 
állt. A Tóra öt könyve, amelyet hagyományosan Mózes 5 köny
vének nevezünk (görög névvel pentateuchosz), több hagyomány 
(a jahvista, elohista, deuteronomista, és papi hagyomány) össze
fonódásából lett a zsidó gyülekezet istentiszteleteinek legfonto
sabb szent könyvévé. A Tóra kiemelkedő tekintélyét már az ÓT- 
ban is látjuk. 1 Kir 22—23-ban a „Mózes törvényét” találják 
meg és olvassák fel és ennek alapján hajtják végre a reformot. 
Ezsdrás és Nehemiás is Mózes törvénye alapján hajtotta végre 
a zsidó gyülekezetben a második nagy reformot (Neh 8). A törté
nelem folyamán később a samaritánusok szakadása idején (IV. 
században) a Garizím hegyén létesített kultusz szent könyveként 
csak a Tórát vették át. A görög diaszpórában is először csak 
Mózes 5 könyvét fordították le görögre és ismerték el hivatalos 
Szentírásnak. Mindez azt rr>utatja, hogy a héber kánon legtekin
télyesebb része a Tóra volt. Innen érthető, hogy az ÚT nem egy
szer „a törvény” néven említi az egész ÓT-t, a zsoltárokat is 
ebbe tartozónak veszi (Jn 10,34, 15,25). Ennek ellenére még 
sokáig bizonytalan volt a Tóra terjedelme. Pl. 2 Móz 35- -40-nek 
még a LXX idejében se volt végleges szövege, még az után is 
változtattak rajta, mint ezt a LXX-val való összehasonlításból 
kimutathatjuk.

Az ÓT-i kánon második részét, a Prófétákat csak a Kr. u. 8. 
században osztották két részre: „korábbi (előbbi) próféták”-ra 
(nöbiím risóním) és „későbbi próféták”-ra (nöbiím aharóním). 
Nem lehet megállapítani, hogy ez a megjelölés egyszerűen a 
könyvek elhelyezési sorrendjét, vagy az idői sorrendet juttatja-e 
kifejezésre. Ezek a könyvek a Tóra könyveinek alakulásával 
egyidőben, részben azokkal együtt keletkeztek.

A korábbi próféták könyveit különböző forrásokból dolgoz
ták össze és alakították át. így született meg az az egész, össze
függő történetírás, amely Izráel népének a történetét tartalmazza 
(Józsuétől a Királyok 2. könyvéig). Ezeknek a könyveknek egy
séges szempontja az, hogy Istennek a történelemben véghezvitt 
cselekedeteit a jelenre is vonatkoztatják. A legújabb kritikai ku
tatások megállapították, hogy ez az egységes szempont Izráel 
történetének a deuteronomium értelmében való feldolgozásából
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ered. Ezért „a deuteronomista történelem”  néven is emlegetik. 
A  Krónikák könyvét már nem vették föl a korábbi próféták 
közé. Ez arra mutat, hogy a Krónikák keletkezése idején a 
deuteronomista történelem lezárt gyűjtemény volt. A LXX 
szövege azonban azt mutatja, hogy a korábbi próféták gyűjte
ményének a IV. és III. sz.-ban még nem volt változatlan kánoni 
jellege.

A későbbi próféták könyveinek tekintélyét elsősorban a pró
féták Istennel való személyes találkozása adta meg. A próféták 
igehirdetését, mondásait (akár ők maguk, akár tanítványaik, 
vagy követőik írták le) azért gyűjtötték össze, hogy ezzel az is
teni tekintélyű igéket elevenen tartsák a gyülekezetben. A pró
fétai iratokban található hasonlóságok arra mutatnak, hogy volt 
valamiféle prófétai tradíció, amely a különböző időkben élt pró
féták igehirdetését befolyásolta. Ez nem jelentette azt, hogy a 
próféták mindig egyformán beszéltek. Különösen is nagy eltéré
sek vannak a próféták között a jövendő megítélése tekintetében. 
Egyeseknél az ítéleten van a hangsúly, másoknál az Isten jö
vendő szabadításán és a nép megtérésén. Csak a fogság kataszt
rófája hozott ennek a feszültségnek valami megoldást, mert a 
nagy tragédia igazolta az ítéletről szóló próféciákat, az a gyüle
kezeti megújulás pedig, amely már a fogság idején megkezdő
dött, egyben az ún. üdvpróféciák beteljesedésének kezdetét je
lentette Izrael számára. A prófétai iratok ilyenformán lettek a 
Tóra mellett a gyülekezeti istentisztelet szent iratai. Az iroda
lomkritika által kimutatott későbbi betoldások, hozzátételek, 
glosszák éppen ennek a gyülekezeti istentiszteleti használatnak a 
bizonyítékai. Pl. Ámosz könyvének a doxológiái azt mutatják, 
hogy a gyülekezet liturgikus keretben olvasta fel Ámosz prófé
ciáit. Ezsdrás és Nehemiás papi reformja azonban olyan fejlődést 
indított meg, amely ellentétes volt a prófétai inspirációval. Ezt 
egy-két ÓT-i hely is mutatja (Zak 13,2kk, Zsolt 74,9), így ke
rülhetett sor a prófétai irodalom gyűjteményének lezárására. En
nek kb. Kr. e. 200-ban meg kellett történnie, mivel az ebből a 
korból származó Jézus Sírák könyve az „atyák dicséreté”-ben 
(48,22—49,12) megnevezi Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt és a 12 
kisprófétát. Ugyanezt igazolja az is, hogy a 185 táján keletke
zett Dániel könyve már nem került bele ebbe a gyűjteménybe. 
Ez a lezárás persze nem jelentett későbbi értelemben vett ka
nonizálást. Ezután is kerültek új darabok a prófétai gyűjte
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ménybe (pl. Zak 12—14 apokalipszise), persze már nem mint ön
álló könyvek.

Az ÓT iratainak harmadik csoportja az „Iratok” (kötúbím) 
nevet kapta. Ennek a névnek eredete az, hogy ez a gyűjtemény 
olyan iratokból áll, amelyeket csak megírtak, eredetileg nem is 
liturgikus használatra. Ennek oka valószínűleg az, hogy ezek az 
iratok nem támasztanak közvetlenül és világosan olyan isteni 
igényt, mint a Tóra és a prófétai könyvek. Ebbe a csoportba ke
rültek a Zsoltárok. Ez a gyűjtemény érte el leghamarabb a szent 
írás tekintélyét. Nyilván azért, mert javarészt a kultuszban hasz
nálatos énekeket és imádságokat tartalmazta. Egyesek szerint a 
léviták és a templomi énekesek érdeke is volt ez, mert ők léptek 
a kultuszi prófécia örökébe. A Zsoltárok könyvének tekintélyét 
mutatja Lk 22,44, amely szerint Jézus az egész ÓT-t „Mózes 
törvénye, a próféták és a zsoltárok” néven említi. Valószínűleg 
ugyancsak kultuszi használat emelte tekintélyre később a Siral
mak könyvét, amelyet Jeruzsálem pusztulásának emlékünnepén 
használtak. Ennek a könyvnek a tekintélyét még az is emelte, 
hogy Jeremiásnak tulajdonították. Egy másik ilyen, ünneppel 
kapcsolatos könyv volt Eszter könyve, amely a zsidó púrím ün
nep alapirata. Ezsdrás, Nehemiás, valamint a két Krónika köny
ve papi körökben emelkedett isteni tekintélyre a Tórával való 
kapcsolatai miatt. A Példabeszédek, Prédikátor, valamint Jób 
könyvét a bölcsességirodalomhoz tartozása miatt ismerték el is
teni ihletésűnek. A Példabeszédek és Prédikátor, valamint még 
az Énekek Éneke tekintélyét az alapozta meg, hogy ezeket a 
könyveket Salamonnak tulajdonították. Jób, Rut és még Dániel 
könyvét is elsősorban az a régi hagyomány segítette a kánonba, 
amelyet feldolgoznak.

A kánon végleges lezárása azonban nem történhetett meg a 
Kr. sz. előtti időben. Az előbb említett Jézus Sírák könyve azt is 
sejteti, hogy még folyamatban volt a kánon kialakulása. A hel
lénista zsidóságban még egy egész sereg könyv számított szent 
iratnak.

Mivel Jézus Sírák még nem szól lezárt kánonról, viszont 
Josephus már egy végleges kánont, ill. a farizeusi kánon alap
elveit is ismeri, a zsidó kánon lezárásnak a Kr. e. 100 és a Kr. 
u. 100 közötti időben kellett megtörténnie. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy ez a kánon-lezárás egy konkrét történeti szituá
cióban végbement dogmatikus megállapítás, egy már meglevő
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szent irodalomnak a többitől való elhatárolása volt. Nagyon lé
nyeges az, hogy az említett Zakariás apokalipszis, valamint Dá
niel könyve kivételével az apokaliptikus irodalom könyvei nem 
kerültek be a kánonba. Ez mutatja annak a teológiai irányzat
nak a jellegét, amely ebben az időben a zsidó zsinagóga ural
kodó irányzata volt. Megállapíthatjuk, hogy néhány könyv körül 
elég hosszú vita folyt, mielőtt elismerték volna kanonikus voltát. 
A szadduceusok nem ismerték el a farizeusok kánonát, számukra 
egyedül a Tóra volt a mérvadó.

De a farizeusok között is sok vita folyt az egyes könyvekről. 
Sokáig vitatott volt az Énekek Éneke és a Prédikátor kanonikus 
volta. Végül a jamniai (Jabné) zsinaton Kr. u. 100 körül ezek
nek a kanonikus voltát is megállapították. Ezután az időpont 
után is voltak még viták, hogy pl. Ezékiel, Eszter vagy a Példa
beszédek könyvét nem kell-e kizárni az istentiszteleti haszná
latból. Ez a vita azonban nem érintette ezeknek a könyveknek a 
kánoni tekintélyét. Kr. u. 100-ban már megállapították, hogy 
22—24 könyv tartozik a kánonba. A régi tradíciókban csupán a 
könyvek sorrendjében van eltérés. Ennek oka, hogy az ún. 5 
ünnepi tekercset (hámés mögillót) külön csoportba vették, mert 
ezeket az 5 nagy ünnepen olvasták fel: az Énekek Énekét a pás- 
kaünnepen, Rut könyvét a hetek ünnepén, a Siralmakat Jeru
zsálem pusztulásának böjti emlékünnepén, a Prédikátor könyvét 
a sátoros ünnepen, Esztert pedig a púrím ünnepén.

A kánon szentségének materiális felfogásához hozzátartozott 
az is, hogy a szent iratok szövegét változtathatatlannak tartot
ták. Ebből azonban az következett, hogy egyre kevésbé a tarta
lom volt a döntő. A zsidó gyülekezetben a szent iratok merev, 
statikus alapelvvé lettek, s egyre inkább megszűntek Isten dina
mikus eleven igéi lenni. A farizeus kánonfogalom kialakulása a 
zsidóságban a törvényeskedő irányzat győzelmét jelentette. A 
kánon olyan korláttá lett, amely a zsidóságot minden eretnek
ségtől elhatárolta. Ékért ragaszkodtak a zsidók a palesztinai ká
nonhoz, és mikor a keresztyénség a LXX-t elismerte és hasz
nálta, azt a zsidóság feladta.

d) A keresztyénség az ÓT értékelésében természetesen szem- 
benállt a rabbinista zsidósággal. Az egyház számára a Szentírás 
az Isten kinyilatkoztatását tartalmazta, de ez nem jelentette a 
zsidó inspiráció- és kánon-fogalom külsőleges, formális elfoga
dását. Ezt bizonyítják az ÚT-ban szép számmal előforduló szá-
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bad-idézetek (1 Kor 1,19, Ef 4,8 stb.). Általában az ÚT a LXX-t 
idézi. Külön figyelemre méltók az evangéliumoknak azok az 
ÓT-i idézetei, amelyek Jézus magyarázataival szerepelnek.

A görög egyházban, bár Athanázius különbséget tesz a 
kanonikus iratok és a szent olvasmányok közt (ez utóbbiak az 
apokrifusok), az egyházi gyakorlatban ez a különbségtétel nem 
érvényesül. A jeruzsálemi zsinat (1672) a Salamon Bölcsessége, 
Jézus Sirák, Tóbiás és Judit könyvét kanonikusnak ismerte el.

A nyugati, római egyház gyakorlatilag a LXX-t fogadta el. 
A legtöbb egyházatya az apokrifusokat éppenúgy idézi, mint a 
kanonikus iratokat. A hippói és karthagói zsinaton (393, 397) 
Augustinus hatására megerősítették az apokrifusok tekintélyét, 
csak Hieronymus követelte, hogy a héber kánont fogadják el. 
Az 1546-os trienti zsinat állapította meg, hogy a Vulgata ótestá- 
mentomi könyvei a kanonikusak és ezzel szentesítette az ale
xandriai kánont. Ugyanez a zsinat a Szentírással egyenlő értékű
nek nyivánította a tradíciót, amit az egyházatyák képviseltek.

A lutheri reformáció a zsidó kánon könyveit ismerte el az
zal a közismert értékeléssel, hogy ezeknek a könyveknek értéke 
abban van, hogy „Krisztust prédikálják” . Luther bibliafordítá
sának 1534-i kiadásában közli az apokrifusokat azzal a megjegy
zéssel, hogy ezek olyan könyvek, amelyek nem azonos értékűek 
a Szentírással, de hasznos és jó dolog olvasni. Az ÓT könyveihez 
írt előszavai azt igazolják, hogy a lutheri reformációtól távol állt 
a zsidó kánon materiális, formális felfogása. A protestáns orto
doxia azonban erősen a zsidó kánonelmélet irányába hajolt visz- 
sza és ezzel újra problémává lett az ÓT könyveinek inspirált- 
sága és szó szerinti, fundamentális értékelése.

e) A kánon történetén kívül fontos legalább röviden, vázla
tosan ismernünk az ószövetség szövegének történetét.

Az eredeti héber szöveg mássalhangzós szöveg volt. Abban 
a formában, ahogy azt ma nyomtatásban ismerjük, először csak 
a Kr. u.-i IX—X. sz.-ban jelent meg. Tulajdonképpen ebből az 
időből származnak a héber ÓT teljes kéziratai. Ez a szöveg az 
ún. Maszoréta (masszorá — hagyomány) szöveg, a galileai Tibé- 
riásból, amely a zsinagógái írástudomány egyik központja volt. 
Csak néhány évtizede ismerjük az ÓT-nak a maszoréta textus 
előtti szövegeit. Egy néhány helyen (elsősorban Kairóban) talál
tak elrejtett régi mássalhangzós szövegeket, amelyeket kivontak 
a zsidó istentiszteleti használatból, de nem semmisítettek meg,
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hanem elrejtették vagy eltemették őket ún. „kincseskamrákéba 
(geníza). Ugyancsak ebből a szempontból jelentősek azok a kb. 
2100 esztendős kéziratok és töredékek, amelyek „Holt-tengeri te
kercsek” néven lettek világhírűvé.

A maszóréta szöveg két nevezetes írástudó család, a Ben 
Aser és a Ben Naftali több nemzedéken át végzett szorgalmas 
munkájának az eredménye. Ez a munka abból állt, hogy először 
is pontosan megállapították a héber mássalhangzós szöveg álla
gát. Minden könyv végére odaírták, hogy hány mássalhangzóból 
és hány mondatból áll az illető könyv. Ellátták magánhangzók
kal is a mássalhangzós szöveget. Ahol szükségesnek látszott 
margó jegyzeteket is írtak, amelyek a szöveg helyes olvasására 
vonatkoztak. A maszóréták végezték el az ÓT-i könyveknek 
szakaszokra osztását is. Ebben elsősorban a zsidó istentiszteleti 
használat volt számukra mérvadó. Ez a beosztás nem azonos a 
mi mostani fejezetbeosztásunkkal, mert azt csak a Kr. u. XIV. 
sz.-ból a Vulgata alapján állapították meg. Még későbbi a ver
sek számozása. A maszóréták által használt mássalhangzós szö
veg valószínűleg azonos a Kr. u. 100-ban megállapított kánoni 
szöveggel. A legtöbb ún. variáns csak helyesírás tekintetében tér 
el egymástól, és lényegtelen, főleg másolási hibákból eredő kü
lönbség van köztük.

Ezt bizonyítják a holt-tengeri leletek is. 1947-ben és a kö
vetkező években a Qumrán környéki barlangokban megtalálták 
Ezsaiás próféta könyvének egy teljes mássalhangzós szövegét, az 
ún. Habakuk kommentárban Habakuk könyvének 1—2. fejeze
tét, ezenkívül számtalan töredéket Mózes 1., 3., 5. könyvéből, a 
Bírák könyvéből, Dániel könyvéből. Sok töredéket még a mai 
napig sem tudtak azonosítani. Ezekben az iratokban, ha nem is 
következetesen, de megtalálhatók azok a mássalhangzós jelölé
sek, amelyek a magánhangzókra utalnak (matres lectionis). Sok 
kézirat megegyezik az ÓT régi fordításaival, mindenekelőtt a 
LXX-val. A holt-tengeri leleteknek ma már óriási irodalma van, 
jóllehet feldolgozásuk még csak a kezdetén tart. Ennek ismerte
tésére nem térhetünk ki.

Jelentős még a Tórának az a kézirata, amely a samaritánus 
gyülekezet szövege volt. Ezek a régi szövegek az óhéber ábécéből 
származó írással vannak leírva. Javarészt mássalhangzós szöve
gek, más szakaszbeosztással és interpunkcióval (mondatbeosztás
sal), mint a maszóréta szöveg.
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Az ÓT szövegének története szempontjából jelentősek azok 
a régi fordítások, amelyek a keresztyénség előtti korból szár
maznak. Az egyik ilyen az araméi fordítás, melynek többféle 
formája van. A zsidó istentiszteleti gyakorlatból következett, 
hogy a felolvasott héber szöveget a mindenki által érthető arám 
nyelven is tolmácsolták. Ezeket a tolmácsolt szövegeket később 
írásban rögzítették és vagy versről versre hozzáírták az eredeti 
héber szöveghez, vagy pedig külön iratot készítettek belőlük. 
Ilyen arám nyelvű fordításokat (targumok) elsősorban a Tóráról 
készítettek. Keletkezésük magyarázza, hogy különböző változatai 
találhatók ezeknek a Targumoknak. Később ezeket egyesítették, 
és megállapítottak egy hivatalos Targum-szöveget. Ilyen Targum 
készült a próféták könyvéhez is.

A Földközi-tenger környékén élő zsidó diaszpóra számára 
készültek az ÓT görög fordításai, elsősorban zsinagógái haszná
latra, de privát használatra is. A görög fordításokhoz az első lé
pés az volt, hogy a héber szöveget görög átírásban készítették el, 
ami azt mutatja, hogy a diaszpórában élő zsidóság már nem 
tudta, vagy csak nehezen tudta olvasni a héber írást. Később 
azonban a héber szöveget sem értették. így vált szükségessé a 
görög fordítás elkészítése. Már a Kr. e. III. sz.-ban elkészült 
Alexandriában a Tórának görög fordítása, s később ezt követte 
az ÓT többi része. Az ÓT legnevezetesebb fordítása a LXX  
(Septuaginta — „Hetvenes” ), amelynek külön legendája volt. E 
szerint 72 tudós, akiket Jeruzsálemből Alexandriába hívtak, 72 
nap alatt egymástól függetlenül ugyanazt a fordítást készítette 
el, s mivel ezek a fordítások tökéletesen megegyeztek; ez lett a 
görög nyelvű gyülekezetekben kötelező érvényű kánon. Bár ez a 
tudósítás csak legenda, tény, hogy a LXX hosszú időn keresz
tül a diaszpóra-zsidóság' Szentírása volt, és csak a Kr. u.-i 2. 
században veszítette el hitelét a zsidók előtt, mivel a keresztyé
nek Szentírásuknak fogadták el. Ekkor készült el egy új görög 
fordítás, az Aquüa-fordítás, amely a héber szöveg szó szerinti 
görög fordítása. Éppen ez a szigorúan szó szerinti fordítás, 
amely sokszor egész groteszkül hat, adta meg a tekintélyét a 
zsidó gyülekezetben. Ugyanebben az időben készült el a LXX re
víziója (Theodotion), amelyből csak töredékek maradtak fenn, 
éppen úgy, mint a III. sz. elejéről való lényegesen jobb Sym- 
machus-féle görög fordításból.

f) A keresztyén egyházban is inkább a görög szöveget ol
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vasták, mint a hébert. A keleti egyházban az ÓT-i szöveg törté
nete egyszerűen a LXX története. A LXX kéziratoknak és töre
dékeknek mintegy 2000 darabját ismerjük, melyek részben pa
piruszra, részben pergamenre írt szövegek, vagy csupa nagybe
tűkkel (Maiuscula) vagy csupa kisbetűvel (minuscula) íródtak. A 
LXX terjedelemben és a könyvek sorrendjében is lényegesen el
tér a maszóréta szövegtől. Tartalmazza az apofcrifusokat, és a 
felosztása: történeti, költői és prófétai könyvek.

Nevezetes fordítása az ÓT-nak a szír Pesittá, amelynek ke
letkezési korát nem ismerjük. A Kr. u. V. századból származik 
az ÓT örmény fordítása, amely a LXX alapján készült. A IV. 
századból való a gát fordítás, amelyet Wulfila püspök készített 
ugyancsak a LXX alapján. Az arab fordítások meglehetősen ké
sőiek, nem is egységesek. Nagyon régi, talán a III. századból való 
a LXX aiapján készült kopt fordítás. Ugyanilyen a IV. század
ból való etióp fordítás.

A nyugati egyház legrégebbi és legjelentősebb ÓT fordítása 
az ún. Vctus Latina, a LXX latin nyelvű fordítása a III—IV. szá
zadból. Sajnos ezt a fordítást alig ismerjük, mert a IV. század
ból való Vulgata kiszorította. Ez a Vulgata lett a nyugati egyház 
hivatalos fordítása, alapiában véve Hieronymus munkája. O a 
LXX latin fordítását később a héber szöveg alapján revideálta. 
Ezt a szöveget fogadta el a trienti zsinat 1546-ban a katolikus 
egyház kanonikus szövegének. A Vulgata terjedelmében és a 
könyvek sorrendjében a LXX-hoz igazodik. A régi keresztyén 
hagyomány alapján Luther és Károlyi Gáspár is jórészt a LXX 
és Vulgata szövegéhez igazodott az ÓT fordításánál. Ma azon
ban általánosan elfogadott tudományos elv az, hogy az ÓT for
dítását a Maszóréta szöveg (Biblia Hebraica) alapján kell elké
szíteni.



III. RÉSZ
Az Ótestámentom embere

1. A  héber ember lelki-szellemi élete

Rendkívül nehéz kézzelfogható és általánosan érvényes ké
pet alkotnunk a héber ember lelki-szellemi életéről. Hiszen a 
lelki és szellemi élet területén igen differenciáltan jelentkezik az 
egyes embert jellemző vonás. Ehhez járul még, hogy a régmúlt 
emberének lelkisége és annak megjelenési formái igen nagy 
mértékben térnek el a mai emberétől. Éppen ezért kilátástalan 
vállalkozás volna, valamilyen zárt és részletes képet akarnánk 
megrajzolni a héber ember lelkiségéről. Csak a feltűnő és jel
lemző vonásokra kell szorítkoznunk. A főbb jelenségeket sorol
juk föl és csak azután keressük azokban az összefüggéseket.

A VII. század utolsó negyedéből származó Deuteronomium- 
ban találunk néhány följegyzést a haderő felállítására vonatko
zólag (20,1—9). Otthon kell maradnia annak, aki új házat épített 
magának, de még nem költözött bele. Nem kell hadba vonulnia 
annak, aki új szőlőt telepített, de még nem szüretelt róla. Annak 
sem kell résztvennie a harcban, aki feleségül vett valakit, de 
még nem vitte haza saját otthonába. Azt szoktuk mondani, hogy 
ezek a rendelkezések a Deuteronomium egész szellemének meg
felelően humanista szempontokat érvényesítenek. Ez így igaz is, 
de nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a 
háttérben vallásos szempont motiválta ezeket a rendelkezéseket. 
Az újonnan épített ház gazdája, a szőlős-gazda és az ifjú férj is
teni erők hatalmában vannak, amelyek ott őrködnek az új épü
let, a friss telepítés és új házasság fölött és nem hagyják bünte
tés és megtorlás nélkül, ha a hatalmi körükbe került ember bár
mi oknál fogva kivonja magát hatáskörükből. A megtorlás eb
ben az esetben az volna, hogy az illető elesnék a harcban és így 
nem erősítené, hanem inkább gyengítené az izraeli népfelkelők 
haderejét. Annak tudata, hogy szembehelyezkedett az isteni erők 
igényének és a büntetés utoléri, egyenesen gyávává tenné a csa
tában és ez a gyávaság ráragadna társaira is.

Exodusban (23,28 kk) és másutt is találkozunk Istennek az
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zal az ígéretével, hogy rettenetes félelmet küld előre népe előtt,, 
amely kiűzi az ígéret földjéről a kanaániakat. De nem egy év 
alatt űzi ki őket, hogy pusztává ne váljék az ország és a mezei 
vadak el ne szaporodjanak. Isten tehát a gyávaság, a bátortalan
ság lelkületét bocsátja Izráel ellenségeire, hogy megfutamodja
nak előtte. Először csak egy valaki esik „pánikba” , de ez rára
gad a társára és végül az egész seregre.

Ezt a veszélyt akarja elkerülni Izráel, amikor a csata meg
kezdése előtt kiszelektálja azokat, akik bátortalanok valami ok
nál fogva. Semmiféle erkölcsi elmarasztalást nem jelent ez. Csu
pán azt akarják elkerülni, hogy a félelem másokra ráragadjon.

Ebből viszont az a tanulság, hogy a héber ember érzékenyen 
reagál környezetének hatásaira és hangulatára. Az egyén érzése, 
lelki állapota függ környezetétől és viszont. Sok példát lehetne 
ennek igazolására felhozni. Saul találkozik a nábik (próféták) 
egy csoportjával, akik extatikus állapotban vannak. Ez az extázis 
azonnal hatalmába keríti Sault is (1 Sám 10,5). Egy másik alka
lommal azzal a feladattal küld követeket Dávidhoz, hogy hozr- 
zák vissza. A követek azonban találkoznak egy csoport nábival, 
akiknek az éléii Sámuel áll. Azonnal extázisba esnek a követek 
is. És hiába küld Saul újabb és újabb követeket, azok sem tud
ják kivonni magukat a prófétai extázis hatása alól, sőt maga 
Saul is erre a sorsra jut, amikor személyesen keresi föl Sámuelt 
és a prófétai csoportot (1 Sám 19,20—24).

Sok más példával lehetne még igazolni megállapításunkat, 
hogy a héber ember hajlamos arra, hogy a tömeg hangulatát 
magáévá tegye. Viszont ennek az ellenkezője is tény, hogy ti. a 
héber ember képes magányos életet élni és egészen önállóan vi
selkedni, tekintet nélkül arra, hogy mi a bevett szokás és hagyo
mány. Néhány példát ennek ecsetelésére is felhozunk, mert a 
héber embernek ezt a vonását nem mindig látják jól a Biblia 
olvasói.

Mika ben Jimlá-t említeném első helyen (1 Kir 22,7—28), 
aki arról volt nevezetes a királyi udvarban, hogy soha jót, min
dig csak rosszat tud jövendölni a királynak. A jó  és rossz ebben 
az esetben úgy értendő, hogy nem a király tetszése szerint be
szélt, hanem Isten akaratának megfelelően. Először ő is egyetért 
a nábik véleményével. De amikor felszólítja a király, hogy a 
tiszta igazságot mondja, akkor egészen más szavak hagyják el 
ajkát. Az egyik udvari ember pofonvágja ezért, a király pedig
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börtönbe veti, de hajthatatlan marad: négyszáz nábíval szemben 
kitart igaza mellett! Itt az egyén szembeszáll a tömeg vélemé
nyével, mert itt nem a tömeg hangulata határozza meg az egyén 
szellemi-lelki arculatát, hanem Isten szava és felszólítása. Külön 
úton kell járnia és ragaszkodnia kell az egyedül fölismert igaz
sághoz akkor is, ha az megszégyenítéssel és szabadsága elvesz
tésével jár együtt.

Ugyanúgy jár el Nátán próféta is, amikor szembeszáll a há
zasságtörő Dávid királlyal (2 Sám 12,7) és Ámos próféta, amikor 
megjelenti Amáciás főpapnak, hogy mi történik a néppel és ma
gával a főpapi családdal (7,10—17).

Azt mondhatná valaki, hogy ezek mind próféták voltak, te
hát rendkívüli emberek, akiket különleges feladatokkal bízott 
meg Isten elhívatásuk alapján. Pedig nem így van! Hiszen hi
vatkozhatunk pl. Dávidra. Milyen váratlan és számunkra szinte 
érthetetlen érzelmi hullámzások játszódnak le ebben az ember
ben, aki házasságtörést követ el és annak következtében Betsa- 
bénalk gyermeke születik. Ennek a gyermeknek Isten ítélete 
alapján meg kell halnia. Dávid azonban mérhetetlenül szereti 
ezt a gyermeket és ragaszkodik hozzá. Amikor már halálán van 
a gyermek, Dávid elkezd böjtölni a gyermek életéért. Éjszaka 
sem veti le a gyászt és böjtölést jelképező zsákruhát, nem fek
szik ágyába, hanem a puszta földre kuporodik. Amikor meghal a 
gyermek, udvari emberei nem merik megmondani neki. Hiszen 
ha eddig úgy szerette a gyermeket, ha mindent megtett azért, 
hogy életben maradjon és környezetének unszolására sem volt 
hajlandó lazítani a szigorú böjtölésen, mit fog tenni, ha meg
tudja a gyászhírt. És amikor környezete suttogásából mégis meg
tudja, hogy mi történt, egészen furcsán viselkedik: megmosak
szik, más ruhát vesz föl, imádkozik a templomban és enni kér. 
Magatartása tehát nincs összefüggésben előző viselkedésével, el
lene mond minden várakozásnak és gyásznak is. Környezete is 
csodálkozik ezen, azért ezt az egészen racionális magyarázatot 
adja nekik: „Én megyek majd el hozzá, de ő nem jön vissza 
hozzám” (2 Sám 12,15—23). Korának szokásait félretéve és an
nak gondolkodásmódját meghazudtolva jár el tehát Dávid eb
ben az esetben.

Ugyanaz a héber ember tehát, akit olyan könnyen magával 
ragad környezetének és kortársainak hangulata és szokásmódja 
és szinte személytelen részévé tud válni annak a közösségnek.
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amelyben él, ugyanaz a héber ember ki tud törni környezetének 
a hatása alól és lerázza magáról korának szokás-bilincseit. E két 
véglet között mozog tehát a héber ember lelki-szellemi világa. 
Ügy értendő ez, hogy a héber ember sokkal nyitottabb a külső 
befolyásokra, a hangulatokra, érzelmi és akarati kitörésekre, 
szenvedélyesebb és egyúttal ingerlékenyebb is, mint az európai 
ember. Ezért esik Saul olyan könnyen extázisba, ezért viselkedik 
Dávid másként a gyermek halála előtt, mint utána és másként, 
mint azt környezete és mi várnánk.

A héber ember szenvedélyes reagálása a külső benyomá
sokra egyébként is sokszor megfigyelhető az Ótestámentomban. 
Jónás azt a parancsot kapja, hogy menjen Ninivébe és hirdesse 
meg Isten ítéletét a város ellen a lakosság bűnei miatt. Első moz
dulata a parancs után, hogy el akar menekülni Isten és a meg
bízatás elől. Nem sikerül neki és amikor másodszor is megkapja 
a parancsot, szenvedélyes odaadással fog hozzá annak végrehaj
tásához. Átütő sikere van bűnbánatra hívó prédikációjának: 
egész Ninive megtér! Ekkor megbocsát Isten a városnak, amelyet 
eredetileg el akart pusztítani. Hogyan reagál Jónás Istennek erre 
a döntésére? Szemrehányást tesz Istennek, hogy miért hajszolta 
bele ebbe a vállalkozásba, amikor tudta, hogy szolgálata így vég
ződik: jobb neki, ha meghal (Jón 4,2).

Hasonló esetet mond el az Ótestámentom Illéssel kapcsolat
ban is, akinek nagy vitája támad a Karmel-hegyen Baál-isten 
prófétáival és győz Illés. Ezen föllelkesedve Karmeltől Jezréelig 
gyalog fut a király kocsija előtt. De amikor Jezábel, a baál- 
kultusz nagy patronálója megfenyegeti, elszáll nagy bátorsága, 
elmenekül a Pusztába és arra kéri Istent, hogy vegye magához 
(1 Kir 18,1— 19,4).

Az érzelmi hullámzások széles skáláját vonultatja fel az 
Ótestámentom a héber embereknél. A tartós reménykedés be
teggé teszi az embert (Péld 13,12), a nyomott kedélyállapot ki
szárítja a csontokat (Péld 17,22). Maga Isten sem mentes az ér
zelmi hullámzásoktól, hiszen még nem is a legprofánabb kifeje
zés, ha azt mondják Istenről, hogy belefáradt a nem kívánt is
tentiszteletbe (Ézs 1,14).

A héber ember tehát állandó vigyázzállásban él: szenvedé
lyes, szinte zabolátlan kitörésekben reagál az élet jelenségeire. 
Mégsem csak ezek a vonások jellemzik, hanem az a mód is, aho
gyan megbirkózik magával az élettel.
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2. A z  é le tet é ln i k ell

Minden ember igyekszik megbirkózni az élet problémáival. 
Keresi életének értelmét. Nemcsak életbevágó döntések alkal
mával, hanem az élet apró-cseprő dolgaiban is. Ahogyan az em
ber megbirkózik lelkileg és szellemileg a világ dolgaival, abból 
tűnik ki, hogy ki és mennyit ér. Ugyanez vonatkozik a kisebb- 
nagyobb emberi csoportokra is. Ezeknek értékére abból lehet 
következtetni, hogy milyen szellemi légkört alakítanak ki a ma
guk körében. Ezért kíséreljük meg most megtudni, hogy hogyan 
viszonyul az Ötestámentom embere az élet nagy eseményéhez.

Az Ötestámentom embere nagy megfigyelője az élet jelen
ségeinek és tapasztalatait alkalmazza, beleépíti világképébe is. 
Megfigyeli, hogy hogyan tanítja a sas repülni fiókáit. Ott repdes 
fiai fölött és figyeli minden mozdulatukat. Szárnycsapásai aggo
dalmat fejeznek ki. Ha elfáradnak fiai, alájuk repül, hátára ve
szi őket és visszaviszi fészkükbe. Ugyanígy „repdes” Isten Lelke 
is a víz színe fölött, amikor megteremtette Isten a mennyet és 
földet (1 Móz 1,2). De miért repdes olyan óvatosan Isten Lelke 
a víz színe fölött? Ennek megértése végett vissza kell nyúlnunk 
a babilóniai mítoszhoz, amely szerint a világot el kellett hódítani 
a tengertől. Az őskaosz ma is ostromolja a világot és elnyeléssel 
fenyegeti. Az Ótestámentómnak ez a felfogása rendkívül fontos 
jelenség témánk szempontjából. Az Ötestámentom szerint nem 
olyan magától értetődő dolog sem a föld keletkezése, sem az, 
hogy még ma is megvan. A szárazföldet állandóan ostromolja a 
tenger árja és létében is veszélyezteti. Számos utalás történik 
erre az Ötestámentomban. „Én raktam homokot a tenger hatá
rául örök rendként, amelyet nem léphet át” (Jer 5,22). „Te csil
lapítod le a tengerek zúgását. . . ”  (Zs 65,8).

A héber ember tudatában ezek nem mítoszok vagy költői 
képek, hanem tények. Az ember lakta földet állandóan fenye
getik létében a káosz hatalmai és ha nem volna Isten, akkor a 
káosz úrrá lenne a teremtésen és bekövetkeznék a pusztulás. Az 
özönvíz valójában ez volt Isten akaratából az emberiség romlott
sága miatt. Ezért a tudat legmélyén ott szunnyad valamiféle bi
zonytalanság. Ezt úgy lehetne mondani, hogy a kozmikus bizony
talanság határozza meg az Ötestámentom emberének világné
zetét.

Két fontos körülményt kell még itt figyelembe vennünk. A
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mai ember naptárban méri az időt. Órájáról állapítja meg a nap
palt és éjszakát, a csillagászok számításai alapján a hold- és nap
fogyatkozást. Reggel és este, nyár és tél, napsütés és napfogyat
kozás, eső és szárazság magától értetődő természeti jelenségek. 
Senki sem teszi föl a kérdést, hogy ennek így kell-e lennie, vagy 
esetleg valamikor másként is lehetne. Az Ótestámentom embere 
azonban még megőrzött valamit a „kezdet” emberének életérzé
séből, aki feszülten figyelte, hogy holnap is úgy lesz-e, mint ma 
volt, vagy egy évvel ezelőtt. Fölkél-e a nap holnap is? Bekö
szönt-e az esős évszak, vagy elmarad? Lesz-e tehát aratás a vetés 
nyomán? A feszült várakozás nyomait találjuk meg a mítoszi 
töredékekben és népies elbeszélésekben. Ezért hangzik el az 
özönvíz után Isten ígérete: „Amíg csak föld lesz, vetés és aratás, 
hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka soha nem szűnik 
meg” (1 Móz 8,22). Az Ótestámentom embere szemében azonban 
mindez nem magától értetődő, hanem Isten csodálatos világkor
mányzásának eredménye, annak a rendnek eredménye, amelyet 
belehelyezett ebbe a világba. De még így sem biztos, hogy ez az 
isteni ígéret minden embert megszabadít kínzó bizonytalanságai
tól és világfélelmétől.

A hold- és napfogyatkozások mindig arra emlékeztették a 
héber embert, hogy gondoljon a világnak a végére is. „Mert az 
ég csillagai és csillagzatai nem szórják szét világosságukat. A 
nap elsötétül, amikor fölkel és a hold sem ragyog világosan” 
(Ézs 13,10). És a későbbi hit szerint ez lesz majd a jele annak, 
hogy beköszöntött az ŰR napja, „amikor pusztává teszi a földet 
és elpusztítja a bűnösöket” . A néphitben ma is él ez a szemlélet. 
Minden hold- és napfogyatkozás megrémíti az embereket. Ag
godalom fogja el őket, ha késik az esős évszak beköszöntése. Ha 
tartós szárazság van, kétségbe esnek az emberek, nem is any- 
nyira a kenyér miatt, hanem hogy egyáltalán lesz-e még ezután 
eső?!

Az Ótestámentom emberének ezt a kozmikus aggodalmát 
erősítik a földrengések is. Palesztina kimondottan földrengéses 
része a földnek. 1927. július 11-én volt az utolsó földrengés 
>ezen a területen, amely rengeteg emberáldozatot követelt. Ézs 
13,7—8 érzékelteti legjobban, hogy milyen hangulatot teremtett 
annak idején egy földrengés: „Mindenkinek keze elernyed, min
den ember szíve megolvad. Megriadnak, kínok és fájdalmak le
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pik meg őket, vajúdnak mint a szülő nő. Sápadtan néznek egy
másra és arcuk lángban ég.”

A görögök kozmosznak nevezték el a világot. Ez a szó dísz-t 
jelent és díszes rendet. A görögök szerint olyan a világ, mint a 
kitakarított lakás, ahol minden a helyén van és a helyén is ma
rad. A római ember natura-nak nevezte a világot, ami annyit 
jelent, hogy valami megszületett, tehát létezik: minden úgy van, 
ahogyan megszületett. Az Ótestámentom embere viszont 
ÖLÁM-nak nevezi a világot, ha ez a szó egyáltalában a világot 
akarja jelenteni, hiszen igazi értelmét a mai napig sem tudjuk 
kibogozni. Valószínűleg az elrejtettet, az ismeretlent, a titokza
tosat jelenti. Még akkor is beleillenék ez az értelmezés az 
Ótestámentom emberének világképébe, ha nem ez volna a szó 
értelme. Hiszen az Ótestámentom emberének az egész világ 
nagy-nagy titok! Értelmét nem kutatja. Azzal is tisztában kell 
lennünk, hogy a héber ember nem ismer elvont dolgokat és fo
galmakat. A dolgokat milyenségükben ragadja meg, írja le és 
csodálja őket.

Ezért ha olyan jelenségre bukkan, vagy olyan eseményt él 
át, ami számára addig ismeretlen és nincsen neve, akkor az 
pala, tehát „csoda” . Csoda, nem a szó teológiai értelmében, ami
kor három fokozatát állapítjuk meg a csodának: a természet 
rendjének felbomlása, azután maga a csoda és végül a természeti 
folyamatok helyreállítása. Ilyen jellegű csodákról is tud az 
Ótestámentom embere és akkor Isten „kinyilatkoztatásának” 
vagy nagy tetteinek (geburót) nevezi azokat. Csoda az Ótestá
mentom embere szerint mindaz, ami nem mindennapi és meg
szokott, amin csodálkozik az ember. Ezért él az Ótestámentom 
embere a csodák világában.

Milyen hatást gyakorolnak ezek a csodák az Ótestámentom 
emberének életérzésére? Amikor Mózes apósának, Jetrónak a 
juhait őrzi a pusztában, anélkül hogy tudná, elérkezik az Isten 
hegyéhez, ahol egy lángoló csipkebokrot pillant meg, amely 
azonban nem ég el. Elhatározza, hogy közelebb megy a bokorhoz 
és megfigyeli: miért nem ég el a csipkebokor (2 Móz 3,1—3). Az 
ilyen bátor, sőt merész elhatározás azonban csak Mózesre jel
lemző, aki kivételes ember volt. Különben az Ótestámentom em
berére az jellemző, hogy megretten minden váratlan dologtól. 
Alig van még másik nyelv a világon, amelynek annyi szava és 
kifejezése volna a félelem és rettegés megjelölésére, mint a hé-
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bér nyelvnek. Még a betlehemi mezőn is így kell megszólítaniolc 
az angyaloknak karácsony éjszakáján a pásztorokat: „Ne félje
tek!” (Lk 2,10). Helyesebb volna különben így fordítani: „Ne ré
müljetek meg!” —, mert a félelem mindig egy bizonyos ve
szélyre irányul, viszont a bizonytalantól és váratlantól megrémül 
az ember. Az Ótestámentom emberét a bizonytalanságnak ez az 
érzése tölti el, ha szokatlan dolog történik vele.

De van még valami, ami rémületbe kergeti a héber embert 
és mint állandó érzés, ott lappang a lelkében. Számára a világ 
nemcsak a világ rendjét fenyegető káosz és földrengés miatt fé
lelmetes, hanem az iszonyatot és rémületet keltő démonok és 
szellemek léte miatt is. Ne tévesszen meg bennünket az a tény, 
hogy viszonylag ritkán van szó róluk az Ótestámentómban! Nem 
szabad róluk beszélni, mert akkor megjelennek. A szigorú egy- 
istenhit tagadja létezésüket, elsősorban azt, hogy bármiféle ha
talmuk volna az ember fölött, de azért az Ótestámentom embe
rének kegyességében ezek létező valóságok voltak.

A démonhitet és a tőlük való félelmet a kanaáni kultuszból 
örökölték az izráeliek. Bár az is hozzátartozik a dolgok ismere
téhez, hogy amikor eljutottak a vallásos öntudatnak a követke
zetes érvényesítésére, a valamikor „meghitt” puszta idegenné 
vált számukra. A letelepedetteknél is felejthetetlenek maradtak 
a vándorlás rémületei a végeláthatatlan pusztában, forró hőség
ben, veszélyes vadállatok, repülő sárkányok, azázelok és démo
nok serege társaságában (1 Móz 21,15k, Ézs 30,6; 34,llkk, 3 
Móz 16,8k stb.). Az egyszer paraszttá lett embernek már nem 
vezet út a puszta szabadságába, hozzánőtt a röghöz s ezért a 
puszta a démonok és rémület helye már (Jób 24,4).

Ézs 13,20kk szerint Bábel elpusztul, nem lesz többé lakott 
hely, hanem a rossz szellemek tanyája. Nemcsak Bábéira vonat
kozik ez, hanem minden valamikor lakott helyre, ahol ma csak 
romok találhatók. E romok mellett sietve halad el a vándor és 
fütyül félelmében (Jer 19,8 stb.), mert rossz szellemek tanyáz
nak ott.

Az egész ország két részre osztható abból a szempontból, 
hogy mely helyek otthonosak és biztonságosak, és melyek nem. 
Ott érzi magát biztonságban az ember, ahol emberekkel van 
együtt: a szántóföldön és réten. Ami azon túl van, azt kerülni 
kell, az már a magány s ezért félelmetes és titokzatos is. Az 
Ótestámentom embere közösségi ember, de nem egyszerűen
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alaptermészeténél fogva, hanem mert fél az egyedülléttől. Csak 
Jézus szabadította fel és adott példát arra, hogy nem kell félnie 
sem a sötétségtől, sem az egyedülléttől (Mk 1,35) — mert nincse
nek ott szellemek és démonok.

A héber embert minden oldalról megkötöttségek tartják 
fogságban. Lélegzetét visszafojtva figyeli a természet rejtelmeit, 
amiket nem ért és ezért csodának tartja azokat. Ezért olyan ma
gába zárkózó az Ötestámentom embere. Nem kínozzák prome- 
theusi vágyak, nem akarja átalakítani a világot. Csak azt szereti, 
amit már megszokott, amit ráhagyták ősei. Szerinte az ősöktől 
kell megtanulni, hogy mi az ember teendője a világban, életben. 
Pontosan úgy kell eljárni, ahogyan ők tették. A hagyomány, az 
atyák öröksége szent a szemében és meghatározza egész életét. 
Ez a hagyománytisztelet, a réginek, az öröklöttnek megbecsülése 
jellemzi az ótestámentomi ember technikai kultúráját is. Bár az 
Ötestámentom jó pár évszázadot ölel föl Izráel életéből, alig tör
tént valami változás a háztartási és termelő eszközök készítésé
ben. Isten megtanította arra, hogy hogyan kell szántania, vetnie. 
Aszerint kell eljárnia minden időben (Ezs 28,26.29). A szellemi 
élet területén sem következtek be nagy változások. Régi és új 
szépen megférnek egymás mellett.

Itt kell megfigyelnünk a héber gondolkodásnak egy rendkí
vül jellemző vonását, A történelem a héber gondolkodásban nem 
egyszerűen az, ami elmúlt, tehát már nincs. Az atyáknak adott 
ígéreteket érvényeseknek ismerték el a későbbi nemzedékek is 
magukra nézve. A történelemnek ez a sajátos értelme tükröződik 
a héber múlt időnek az értelmezésében is. A próféta múlt idő
ben mondja el, hogy Isten valamit mond a mostani embereknek, 
de ez a múlt jelenben értendő. Ami valamikor megtörtént, az 
nem a múlté, hanem a jelené is. Isten az ősöket vezette ki Egyip
tomból, de a késői utódok mégis azt mondják, hogy „minket” ve
zetett ki onnan (2 Móz 13,16).

A mai ember el sem tudja képzelni, ahogyan az Ótestámen- 
tom embere a jelenben át tudja élni azt, ami a múltban történt. 
A nép élete évszázadokig, sőt évezredekig tart, de ez az élet nem 
szakad szét múltra és jelenre, hanem egy élet, mert a nép egész 
története folyamán azonos marad önmagával.

Az öröklötthöz, a hagyományhoz való ragaszkodás erősen 
érvényesül a ránk maradt törvényekben és rendelkezésekben is. 
Feltűnő viszont, hogy a legrégibb gyűjtemény, az ún. Szövetség
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Könyve (2 Móz 20, 24—23,12) a közösségi élet sok vonatkozását 
rendezi ugyan, de egyes területeket nem vesz tudomásul. Vonat
kozik ez a 7. századból származó Deuteronómiumra is. Ez a jogi 
gyűjtemény szinte csak az esetleges válogatás benyomását kelti. 
Pedig itt is arról van szó, mint a Szövetség Könyvénél is, hogy 
csak olyan rendelkezés szerepel ebben a gyűjteményben, ami a 
megjelenés idején aktuális volt és ezért hangsúly esett rá.

A törvények és előírások harmadik gyűjteménye az ún. 
Papi Irat, amely a fogságban keletkezett. Jellemző rá, hogy Mó
zesnek tulajdonítják, mint ahogyan az előző két gyűjteményt 
is, tekintet nélkül arra, hogy ez megfelel-e a történeti tények
nek, vagy sem (Zs 90,1). A Papi Irat rendelkezései két szempont
ból is figyelemre méltóak ebben az összefüggésben. A Papi Ira
tot ugyanis a „zsidóság atyja” , Ezékiel próféta és prófétai köre 
alkotta meg a fogságban. Célja az volt, hogy biztosítsa a fog
ságban élő és szétszórt zsidó vallásos közösségek megmaradását. 
Ezért volt szükség az élet pontos rendezésére. Ami eddig magá
tól értetődő és ismert volt a múltból, az most szigorú előírássá 
lett. Ilyen pl. a sabbát vagy a tiszta és tisztátalan megkülönböz
tetése stb. Ennek a kínos szabályozásnak lett eredménye a 
kazuisztika, annak a legapróbb részletekbe menő előírása, hogy 
mit szabad és mit nem szabad tenni. Ennek pedig az a feltétele, 
hogy tudnunk kell, ki mikor követ el bűnt. Tilos bűnt elkövetni, 
de hogy mi tilos és mi nem, azt végső soron nehéz megállapítani. 
Itt tehát már nem elég az öröklött tudás és ismeret. Meg kell 
az előírásokat tanulni. Nem elég az erkölcsi jószándék és akarat, 
hanem pontosan ismerni kell az előírásokat. És még így is ott 
szorong az emberben a félelem és rettegés, hogy valami olyasmit 
követ el, ami tilos, tehát bűn. így jött azután létre a rettegés val
lása, ami annyira jellemzi a késői zsidóság kegyességét.

Az Ótestámentom emberének és gyülekezetének az életét 
ilyen negatívan jelentkező hatása mellett azonban van a Papi 
Iratnak pozitív jelentősége is. A Papi Irat ugyanis egy nagy tör
ténelmi mű, amely a világ teremtésével kezdődik és egészen Mó
zesig fogja át Izráel történetét. Ebbe a nagy történelmi műbe 
dolgozza bele a Mózesnek adott törvényeket és parancsolatokat. 
Az Ábrahámnak adott ígéret beteljesedése, tehát a honfoglalás 
zárja le a művet. Itt megáll a Papi Irat. Egy szót sem szól Izráel 
missziói feladatairól, mert szerinte Izráelnek egyetlen feladata, 
hogy tisztelje az egy Istent, ahogyan őseitől megtanulta.
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Végül még egy vonását kell az Ótestámentom emberének 
megrajzolnunk. Egész története folyamán idegen népek és kultú
rák ütköző pontján élt Izráel. Az egyiptomi birodalom mindig 
terjeszkedni akart észak felé és a tell-el-amarna-levelek tanú
sága szerint sok területet tartott Palesztinában megszállva. Szel
lemi szempontból azonban alig volt hatással Izráelre. A másik 
nagyhatalom és kultúra az asszír—babilóniai kultúrkör volt, 
amely nyelvi és szerkezeti szempontból is közelebb állt Izráelhez. 
Amikor megfejtették az akkád kultúra maradványait, babilóniai 
hatást gyanítottak mindenben, ami a legkisebb hasonlóságot is 
mutatta az Ötestámentomban az asszír—babilóniai kultúrával. 
Kétségtelen, hogy a Közel-Kelet kultúrájának alapját az asszír—- 
babilóniai magas kultúra vetette meg. Azonos talajból nőtték ki 
kultúrái, de ezen a közös talajon szellemükben és lelkiségükben 
nagyon is eltérő kultúrák nőttek a magasba, többek között az iz- 
ráeli is.

Az Ótestámentomnak bármelyik korszakát vizsgáljuk, min
dig azt állapíthatjuk meg, hogy az Ötestámentom eredményesen 
szállt szembe mint kultúra is a babilóniai hatással. Amikor leg
inkább tudta volna veszélyeztetni önállóságát, ti. a fogság idején, 
akkor lett legtudatosabb és legtisztább Izráel monoteizmusa Má
sodik Ezsaiás próféta működése nyomán. Talán az is közreját
szott a győzelem kivívásában, hogy Izraelnek már korábban köz
vetlenül a honfoglalást követő időkben szívós szellemi harcot 
kellett folytatnia a kanaáni baalizmussal szemben. Hóseás pró
féciája utal erre a harcra és annak eredményére, amikor ezt 
mondja: „Ügy lesz azon a napon — így szól az ŰR, hogy így 
fogsz hívni »férjem« és nem így, hogy »baálom«. Eltávolítóm 
szájából a baálok neveit és nem emlegeti többé nevüket” (Hós 
2,18— 19). Mert a baál jelentése is úr és férj ugyan, de közte és 
Isten között olyan nagy különbség van, mint a paráznaság és 
házasság között. Két világ áll szemben egymással: az érzékiség 
vallása és az erkölcs vallása. Az Ótestámentom emberének 
emiatt különleges érzéke volt a jó és rossz megkülönböztetése 
iránt.

Ha most azt a kérdést vetjük föl, hogy hol szerezte meg az 
Ótestámentom embere ezt az érzéket az etikum iránt, akkor 
csak egy válaszunk lehet: a falu közösségében, az igazságot te
vők gyülekezetében. Állandóan elhangzik a próféták szájából az 
intelem, hogy igazságnak kell lakoznia a kapukban. Itt tartották
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a helység összes teljes jogú és felnőtt polgárának részvételével a 
bírósági tárgyalásokat.

Az Ótestámentom szerint minden közösségi életnek rendjét 
és egységét, békéjét és jólétét igazság biztosította. Az emberek 
csak úgy tudnak együtt élni, hogy mindenki megkapja azt, ami 
neki jár, amihez joga van. Az igazságosság föltételezi a jogot, 
a jog pedig megköveteli az igazságosságot. Az Ótestámentom 
embere gyakorlott jogász és jogi formulákban tud gondolkodni. 
Eszményképe az az ember, aki igaz. Igaz az az ember, aki be 
tudja bizonyítani ártatlanságát, ha valamivel vádolják. Igaz az 
az ember, aki megfelel a közösségi élet követelményeinek. És 
igaz az az ember, aki engedelmesen eleget tesz Isten minden kö
vetelményének. Ezért az igaz ember egyúttal a kegyes ember. A 
kegyesség az Ótestámentomban nem érzelmi dolog, hanem er
kölcsi feddhetetlenség a legfőbb Bíró szemében. Hiszen Isten 
maga az igazságos Isten. Mivel mindnyájan úgy születtünk, hogy 
jogunk van az igazságosságra, hogy a legkisebb közösség, a csa
lád, de a népek nagy közössége sem tud igazságosság nélkül élni, 
ezért az igazságosság megsértése merénylet az élet ellen. Ezért 
mondja az Ótestámentom ismeretlen szerzője: „Az igazságosság 
fölmagasztalja a népeket” (Péld 14,34) és az Újtestámentom 
apostola kiegészíti: „Az Isten országa igazság, béke és Szentlélek 
által adományozott öröm” (Rm 14,17).



IV. RÉSZ
Izráel története

1. Szabadulás Egyiptomból

„Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba és 
jövevény volt ott kevesedmagával, de nagy, erős és hatalmas 
néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, 
nyomorgattak és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. 
Akkor az ÜRhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az 
ÜR pedig meghallotta szavunkat és meglátta nyomorúságunkat, 
gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az 
ÜR Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet 
keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a 
helyre és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó föl
det.” (5 Móz 26,5—9.) Izráelnek ez az ősi hitvallása azt mutatja, 
hogy mindig úgy látta múltját, hogy annak legnagyobb esemé
nye az Egyiptomból való szabadulás volt. Nem kétséges, hogy 
ennek a hitvallásnak történeti alapja van. Ezt a történeti alapot 
nem nehéz megtalálni.

Az ókorban Egyiptomban nem volt szokatlan jelenség, hogy 
a Nílus deltájának keleti határán, a Sinai pusztája felől nomád 
törzsek csoportjai bebocsáttatást kértek, elsősorban azért, mert 
szárazság és éhínség fenyegette őket addigi lakóhelyükön. Egy 
Kr. e. 1205-ből származó papiruszon olvasható II. Szethosz fáraó 
egyik határőr-tisztjének jelentése, amelyben azt írja, hogy Edom 
felől beduin törzsek vonultak be tkw (Szukkót) felé pr-’tm 
(Pitóm) felől jőve, nyájaikkal együtt, hogy a király birtokán le
telepedhessenek és életben maradhassanak. Ez a tudósítás akko
riban nyilvánvalóan semmi rendkívülit nem jelentett. Ilyesmi 
gyakran előfordult. Az edomi beduin törzsek a Sinai-puszta túlsó 
oldaláról jöttek, éppenúgy, mint később az izraeliek. Ezeket be
engedték, rendszerint kb. azon a tájon, ahol ma a Krokodil-tó 
(birket ettimsah) van a Szuezi-csatorna középső vidékén. Minden 
valószínűség szerint ez az a terület, amely az ÓT-ban Gósen 
földje néven szerepel. Ez a tudósítás igazolja, hogy az ótestamen- 
iturni hagyománynak történeti alapja van.
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Egyiptomban az oda települt izráeliek azok közé az emberek 
közé tartoztak, akiket a régi egyiptomi dokumentumok pr néven 
emlegetnek. Ezt igazolja az is, Jiogy Mózes 2. könyvének elején 
Izráel fiait az~egyiptomiak „héberek’ -nek nevezik. Ui. a héber 
’ibrim  es az egyiptomi pr ugyanazt a szógyököt tartalmazza. így 
nevezték az egyiptomiak azokat az embereket, akikkel „állami 
munkát’’ szoktak v é g e z t e t n i .  Ramszesz „építkezéséről tudjuk, 
hogy ilyen pr-emberek hordták a köveket Amon szeretett váro
sának, Ramszesznek építéséhez. Ugyanilyen tudósítást- olvasunk 
Memfisz építéséről is. III. Ramszesz idejéből is tudunk pr-em- 
berekről, akik Heliopoliszban telepedtek le. IV. Ramszesz idejé
ből pedig olyanokról, akik a Tébától keletre fekvő kőbányákban 
dolgoztak. Mindez megfelel a Mózes 2. könyvében közölt hagyo
mánynak, még annak is, amit 2 Móz 1,11 feltűnően konkrét köz
lésében olvasunk, hogy az izráeliek a Nílus deltájának keleti ré
szében Pitóm és Ramszesz városok építésénél napszámos^ munkát 
végeztek. Ez nem azt jelenti, hogy a két tudósítás azonos ese
ményre vonatkozik, de alátámasztja a bibliai tudósítás hitelét.

Történetileg nem állapítható meg pontosan, mikor követke
zett be az az esemény, amelyet 2 Móz 1— 14 leír. Valószínűnek 
látszik, hogy az izráeliek a fáraó engedélye nélkül szöktek meg 
Egyiptomból (2 Móz 14,5/a). Érthető, hogy az egyiptomiak nem 
akarták elengedni munkásaikat. Ezért feltétlenül úgy kellett el
indulniuk, hogy arról az egyiptomiak ne tudjanak. A menekülők 
a Sinai pusztája irányába indultak. A különböző tudósítások bi
zonytalanok a tekintetben, hogy hol történhetett a tengeren való 
átkelés. A legvalószínűbb, hogy az ún. szirbóni-tónál (mai nevén 
szebhat berdavil) kellett az izraelieknek átkelniük a vízen. 2 Móz 
14,2 is ezt látszik igazolni, bár az itt megnevezett helyek ma már 
ismeretlenek. Az egyiptomiaknak nem sikerült megakadályozni a 
menekülést, az üldöző sereg a mocsárba, vagy valami váratlan 
katasztrófa következtében, a vízbe fulladt. Ezek azok az esemé
nyek, amelyeknek történeti valósága felől nem lehet kétség.

Az Egyiptomból való szabadulás története azonban nemcsak 
ezeket a puszta eseményeket jelentette Izráel számára. Amint azt 
az idézett hitvallás bizonyítja, ebben Isten szabadító cselekede
tét látták, amellyel Isten elkezdte Izráel népének történetét. Ért
hető hát, hogy nem pusztán annak a napnak eseményeit írja le 
Mózes II. könyve. A hitvallásban is így mondták, hogy az ÚR 
„erős kézzel és kinyújtott karral nagy félelmet keltő jelek és cso
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dák között hozta ki népét Egyiptomból” . A 2 Mózes 7— 12-ben 
leírt tíz csapás ezek közé a félelmet keltő jelek és csodák közé 
tartozott. Ezek a csapások mind pontosan beleillenek az ókori 
Kelet világába, bár első hallásra hihetetlennek, legendának tűn
nek. Talajkutató tudósok véleménye szerint azt a területet, ame
lyet a biblia Gósen földjének nevez, az akkori Nílus keleti ága 
rendszeresen elöntötte és ezért a legjobb földek egyike volt. Ára
dáskor a felesleges víz természetes levezetést nyert a Timsah- 
tavon keresztül a Vörös-tengerbe. Később I. Szeti fáraó uralko
dása alatt, abban az időben, amely egyesek szerint Izráel Egyip
tomból való kivándorlásának kora, megváltozott a helyzet. A 
Vörös-tenger felé keletkező homokbuckák eltorlaszolták a víz le
folyását, a Nílus keleti ága holt ággá változott. A holt ágban 
megindultak a pangó vizekre jellemző folyamatok. Az iszapban 
különféle baktériumok által termelt kénhidrogén keletkezett. A 
kénhidrogén megbüdösítette a vizeket és a halak elpusztultak 
benne. A kénhidrogén egy része pedig lekötődik vegyület for
májában, vasszulfid lesz. Ez a vasszulfid oxidálódva barnásvörös 
vasrozsdává alakul és ettől vörössé válik a víz. Az elpusztult ha
lakon milliárdnyi baktérium szaporodott, s a rothadó tetemeket 
legyek lepték el. A kénhidrogén elől a vízből elmenekültek a 
békák, és ellepték a földeket. Az elszaporodott legyek terjesztet
ték a betegségeket. Mindez a folyamat esetleg egybekapcsolód
hatott egy előzetes hirtelen lehűlés következtében bekövetkezett 
időjárás változással és így jég is eshetett, amely elverte a vetést. 
A jégdarabok oxigénbőségükkel különösen is elősegíthetik azt az 
oxidáló és savképző folyamatot, amely a kénhidrogént felszaba
dítja. Ha ehhez hozzávesszük az azon a vidéken még ma is gya
kori sáskajárást, valamint azt, hogy a hirtelen időváltozás követ
keztében fellépő szélviharok a sivatag homokját olyan sűrű fel
hőkben zúdítják a lakott településekre, hogy ott valóban olyan 
sötétség támad, hogy „tapintani lehet” (2 Móz 10,21), akkor már 
egyáltalán nem tűnik legendának az egyiptomi 10 csapásról szóló 
elbeszélés.

Jelentős szerepe van az Egyiptomból való szabadulásban 
Mózesnek. Amit róla itt olvasunk, ugyancsak több, mint legenda. 
Számtalan olyan adatot tudunk az ókorból, hogy elnyomott né
pek gyermekei hatalomra és tekintélyre tesznek szert és végül 
saját népükön segítenek. Az a tudósítás sem alaptalan, amely 
arról szól, hogy az újszülötteket a folyóba kell dobni. Vallástör-
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ténetileg kimutatható, hogy a folyók isteneinek emberáldozatot 
mutattak be és ez így volt az ókori Egyiptomban is. Végül az 
sem szokatlan dolog az ókori Keleten, hogy egy-egy rabszolga
gyermek az uralkodó adoptált gyermekévé lett. Így mindaz, 
amit 2 Mózes 1—2-ben Mózesről olvasunk, történetileg is elfo
gadható. Lehet, hogy jóval későbbi megfogalmazása ez Mózes 
élettörténetének, de ez nem jelenti azt, hogy a felsorolt tények 
csupán legendák. Mózes, az elnyomott Izrael gyermeke naggyá, 
tekintélyessé lesz. Az egyiptomi ember megöléséről szóló tudó
sítás azt mutatja, hogy nem szakadt el népétől. Külön hangsúly 
esik arra, hogy Mózes megbízatást kapott Istentől arra, hogy Iz
raelt kivezesse Egyiptomból. Az erről. szóló tudósítás (2 Móz 3) 
azonos értékű a későbbi próféták elhivatási élményeivel. Nem 
Mózes viszi végbe az Egyiptomból való szabadítást, hanem az 
ŰR. Mózes az ÚR küldötte, prófétája, aki az ŰR akaratát közli 
a fáraóval és a néppel.

Külön hangsúlyos az Egyiptomból való szabadulás történeté
ben az, hogy itt nem egy-egy emberről, már nem is egy család
ról, hanem egy népről van szó. Az a kinyilatkoztatás, amelyet 
Mózes közöl, a népnek szól. „Megláttam népem nyomorúságát 
Egyiptomban és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatok 
miatt. . . ”  (2 Móz 3,7). „Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, 
vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból” íuo. 10. v.). Az 
Egyiptomból való szabadulás Izráel fiainak néppé léteiét jelenti. 
Még akkor is így van ez, ha valószínűnek kell tartanunk, hogy 
azok, akik Egyiptomból így megszabadultak, a későbbi Izraelnek 
csak egy néhány törzséből valók voltak. A legújabb kutatások 
szerint föltehető, hogy az ún. Ráhel-törzsek /(József és Benjámin) 
voltak ezek. Ügy tűnik, hogy Izráel népének többi törzse nem 
volt soha Egyiptomban. Ezek hagyományaiban ugyanis csak a 
honfoglalás témája szerepel, Egyiptomról szó sincs. Az 5 Móz 26- 
ban olvasható ősi izráeli hitvallás azonban azt tanúsítja, hogy ■—• 
mint később sok más népnél is — az egész nép egynek tudta ma
gát azokkal, akiket Isten kiszabadított Egyiptomból. Az a hit
vallás tehát, hogy Izráel Isten népe, és hogy akkor lett Isten 
népe, amikor az Egyiptomban rabszolgasorban élő izráelieket ha
talmas jelek és csodák által megszabadította és Mózes vezetésé
vel kihozta, az egész Izráel hitvallása s nem csupán egyeseké, 
vagy egy kisebb csoporté. Az egész ÓT számára jelentős ez a
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szemlélet. Izráelnek elsősorban mindig, mint népnek van köze 
Istenhez, és Isten is mindig elsősorban a néphez szól.

Az Egyiptomban való tartózkodásnak és az onnan való sza
badulásnak pontos idejét nagyon nehéz megállapítani. A fejezet 
elején közölt történeti adatokból kiderül, hogy ezek az esemé
nyek csupán Izráel számára voltak nagy jelentőségűek, az ókori 
Egyiptomban nem keltettek különösebb feltűnést. Éppen ezért az 
egyiptomi tudósítások egyikét sem tudjuk azonosítani Izráel 
Egyiptomból való szabadulásával. Ha mégis valami idői meghatá
rozást keresünk, az ÓT-i adatokból kell kiindulnunk. Az egyip
tomi tartózkodás idejéről két helyen esik szó. 2 Móz 12,40 k 430 
esztendőt mond, 1 Móz 15,13 kereken 400 esztendőről szól. Mind a 
két adat túlságosan hosszú időnek tűnik. Van még egy régebbi 
utalás az egyiptomi tartózkodás idejére, 1 Móz 15,16-ban az ÚR 
ezt mondja Ábrahámnak: „Csak a negyedik nemzedék tér vissza 
ide.” Ez az adat valószínűbbnek tűnik. Az Egyiptomból való sza
badulás idejére vonatkozólag azonban már említettük 2 Móz
I , 11-et, amely feltűnően konkrét tudósítást tartalmaz, „ ...m u n 
kafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sa
nyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó szá
mára: Pithomot és Ramszeszt.” Ez II. Ramszesz fáraó idejébe 
utal bennünket (Kr. e. 1290— 1223). A tell el-masuta-i leletek 
szerint Ramszesz fáraóról ismeretes, hogy ő építtette ki a Nílus 
deltájában a királyi kastélyt, amelyet saját nevéről per-Ram- 
szesz-nek nevezett el. így az ÓT-ban megnevezett két város azt 
bizonyítja, hogy itt megbízható hagyománnyal van dolgunk. 
Nagy jelentőségű, hogy ilyen konkrét adatot találunk. Igaz, hogy
II. Ramszesz uralkodásának közel 70 esztendeje nem engedi meg 
a pontos meghatározást, de annyit mondhatunk, hogy Izrael 
egyiptomi tartózkodása és onnan való szabadulása a Kr. e. 3. év
ezred folyamán volt. Ez a palesztinai eseményeknek is megfelel, 
mert a kutatások szerint más izráeli törzsek ebben az időben 
kezdték meg benyomulásukat Palesztina területére.

Mint Izráel egész történeténél, itt is a legjelentősebb az a 
szemlélet, amely a történet leírásában megmutatkozik. Mózes 2. 
könyvének eleje, különösképpen is a 15. fejezet, valamint a 
zsoltárok idevonatkozó kijelentései (pl. Zs 105,16 kk) nem csupán 
a történeti eseményekre utalnak, hanem arról tanúskodnak, 
hogy Isten a történelem folyamán a többi néptől eltérően Iz
raellel különlegesen bánik, mert Izraelt kiemeli a népek közül.
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és saját népévé teszi. Ezért Izráel nemcsak magukat az esemé
nyeket látja, hanem az eseményekben és azok mögött a szaba
dító Istennek akaratát és cselekedeteit is, Isten Izráel népét meg
vásárolta magának (2 Móz 15,16). Sokszor kapcsolódik ide a meg
váltás kifejezése. Abban, ahogyan Izráel átkel a Vörös-tengeren, 
a nép a teremtés URának hatalmát látja. Az ÚR megdorgálta a 
Veres-tengert és az kiszáradt (Zs 106,9), a tenger elfutott az ŰR 
elől (Zs 114,3). Izráel népe történetében kezdettől fogva az égnek 
és földnek egyetlen URa cselekszik.

2. Szövetségkötés a Sinai-hegynél

Aránytalanul nagy anyag van összegyűjtve azokról az ese
ményekről, amelyek a Sinai-hegynél történtek (2 Móz 19,1—4 
Móz 10,10). Ennek a viszonylag késői összefoglalásnak az anyaga 
a következő: Isten félelmetes természeti jelenségek között meg
jelenik a Sinai-hegyen és szövetséget köt Izráel népével. Ez a 
szövetség Isten uralmi igényének az elismerése. Mostantól fogva 
Isten Izráel Istene és ez azt jelenti, hogy Izráel egész élete hozzá 
van kötve. Az aprólékosan mindent előíró törvények hosszú sora 
bizonyítja ezt.

Magáról az esemény színhelyéről sem tudunk egészen bizto
sat. Legtöbb helyen Sinai néven szerepel a kinyilatkoztatás he
gye. De a deuteronomiumi iratokban inkább Hóreb a neve. 
Valószínűleg a Sinai név a régebbi. Érdekes, hogy csak a bizánci 
korszakban kezdték a Sinai-félsziget hegyeit úgy emlegetni, 
mint amelyek közül valamelyik a „Sinai-hegy” lett volna. Maga 
a félsziget is ebben az időben kaphatta nevét. Két hegycsúcs is 
van, amely ezt a hagyományt őrzi. Az egyik a 2244 m magas 
dzsebel muszá, azaz Mózes-hegy, legtöbben ezt tartják a Sinai- 
hegynek. A másik a tőle nem messze fekvő 2602 m magas 
dzsebel katerin, amelyen egy kolostor is épült, ahol a bizánci 
keresztyénség sinai tradícióját őrzik. Vannak, akik egy harma
dik, ettől nyugatabbra emelkedő hegycsúcsra, a dzsebel szerbál
ra gondolnak. Ez utóbbin, a kősziklákon feliratokat is találtak, 
amelyből kiderül, hogy a Kr. u.-i II. és III. sz.-ban ez a hegy 
zarándokhely volt. Meg kell állapítani, hogy nagyon gyengék 
azok az érvek, amelyek a Sinai-félsziget déli részén levő hegyek 
valamelyikét tartják a kinyilatkoztatás hegyének. Csupán a Kr.
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u.-i VI. sz.-tól jelentkezett ez a hagyomány. A Sinai-hegy helyét 
nem lehet megtalálni- azoknak a helységneveknek a nyomán, 
amelyek a Tórában szerepelnek. Az 1905-ben Flinders Petrie 
által felfedezett híres sinai-feliratoknak semmi közük az izrae
liekhez. így ezek se szolgáltatnak bizonyítékot. A feliratok ti. a 
Kr. e. XV. sz.-ból származnak, valószínűleg kánaáni bányászok
tól, akik egyiptomi szolgálatban állottak.

Éppen ezért nem lehet határozottan cáfolni azokat a felte
véseket, amelyek egészen más helyen keresik a Sinai-hegyet. Az 
utóbbi időben sokan arra a megállapításra jutottak, hogy ez a 
hegy az Aqabai-öböltől délkeletre Arábiában található. Emellett 
a következő megfontolások szólnak: 2 Móz 19-ben azt olvassuk, 
hogy mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, az 
egész hegy füstbe borult és tűzben jelent meg az ÚR. Ez azt lát
szik bizonyítani, hogy a Sinai egy még működő vulkán lehetett. 
2 Móz 13,21 k szerint Izráel éjjel tűzoszlopot, nappal felhőoszlo
pot látott maga előtt és ez vezette a Sinai-hegyhez. A Sinai-fél- 
szigeten nem volt a történelmi időkben soha működő vulkán, 
ezzel szemben Északnyugat-Arábiában az Aqabai-öböltől mint
egy 200 km-re délkeletre volt. Elképzelhető, hogy a várható tör
zsek ekkora utat is megtettek. Azonfelül annak a lehetősége is 
fennáll, hogy a vándorló izráeli törzsek a vulkáni jelenségekben 
az isteni megjelenés (teofánia) külső jeleit látták. A 4 Móz 33- 
ban közölt helységnevek is lehetővé teszik, hogy erre az észak- 
nyugat-arábiai vulkán-vidékre gondoljunk. Azonban a felsorolt 
bizonyítékok még nem elegendők arra, hogy minden kétséget 
kizáróan meg tudjuk állapítani a Sinai helyét.

Ezenkívül az ÓT-ban más hegyek is szerepelnek, amelyek 
Isten kinyilatkoztatásával, vagy megjelenésével kapcsolatosak. 
Az egyik ilyen a Széir-hegy, amely a Holt-tenger és az Aqabai- 
öböl között elterülő hegyvidék neve. A másik pedig a Párán (5 
Móz 33,2 és Bír 5,4). Ezek a megjelölések mindig a „Sinai”-ra 
vonatkoznak, de éppen ezekből állapíthatjuk meg, hogy még az 
izráeli hagyomány is bizonytalan a Sinai holléte felől.

Azt is meg lehet állapítani, hogy a sinai-hegyi kinyilatkoz
tatás konkrét történeti összefüggése is ismeretlen. Azok a tudó
sítások, amelyek a sinai-hegyi szövetségkötésről szólnak, vi
szonylag későiek és utólag kapcsolták össze az Egyiptomból való 
kivonulással. Éppen ezért nem lehet meghatározni a kinyilatkoz
tatás időpontját sem, bár annyit megállapíthatunk, hogy való
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színűleg ez volt az egyik legrégebbi esemény Izráel népének éle
tében.

Ugyanilyen nehéz történetileg megállapítani, hogy mi tör
tént tulajdonképpen a Sinainál. Az ótestamentomi tudósítás 
ugyanis már olyan feldolgozás, amely Istentiszteleti használatra' 
készült, tehát nem a történet ismertetését tartja szem élöttT ha
ngra. az abban levő kinyilatkoztatást. Természetesen ez nem je
lenti azt, hogy a Sinai-hegynek, vagy az ott történt események
nek a valóságában kételkednünk kellene. Csupán arról van szó, 
hogy a történettudomány módszereivel nem tudjuk elérni ezeket 
az eseményeket és a földrajzi helyet se tudjuk pontosan megál
lapítani. Azt azonban el kell fogadnunk Izráel tanúságtételéből, 
hogy egy meghatározott helyen és időben végbement ez az ese
mény, amely Izráel egész életét és magatartását döntően megha
tározta.

A Sinai-hegynél történtekből két lényeges dolgot emel ki a 
tudósítás: az Isten nevéről és az Isten akaratáról szóló kinyilat
koztatást. '

A sinai-hegyi kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik az, hogy Is- 
tennek új neve van. A régi ’él saddáj név helyett, amely a ha
gyomány szerint az atyaktóTörökölt istennév volt (2 Móz 6,3), 
mostantól fogva a Jahve név az, amelyen Isten kinyilatkoztatta 
magát. Ennek a névnek egyik magyarázatát 2 Móz 3,14-ben ta
láljuk. Ez azonban néni a  név jelentésének magyarázata, hanem 
arról adott kinyilatkoztatás, hogy Isten igazi Isten, aki nem 
adja ki magát az embernek, megőrzi titkait és nem enged be
pillantást azokba. Ugyanakkor ez a kinyilatkoztatás tudatja, 
hogy Isten élő, cselekvő Isten, aki kezdettől fogva irányítja az 
egész világnak az életét és különösképpen is Izráelnek életét. 
Ebből a szempontból nagyon jelentős annak megállapítása, hogy 
az új név semmiképpen sem jelent új Istent. Ugyanaz az Isten 
jelenik meg Izráelnek a Sinai-hegyen, akit a régiek ’él saddáj 
néven ismertek, aki az atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákob
nak Istene. Ugyanaz az Isten köt most szövetséget Izraellel, aki 
az atyáknak az ígéreteket adta és aki az ígéreteknek beteljesí
tését kezdte el azzal, hogy Izraelt kiszabadította Egyiptomból. 
„Én, az ŰR vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom föld
jéről, a szolgaság házából.”  (2 Móz 20,2)

A sinai-hegyi kinyilatkoztatás másik lényeges tartalma az a 
törvény, amely Isten akaratát közli. Kétségtelen, hogy ennek a
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törvénvnek _sok közös, vonása van más ősi, keleti törvényekkel. 
Már régen rámutattak pl. arra, hogy mennyi megegyezés van 
Hammurabi törvényei és a Tórában található törvények között. 
Hasonló jelenségre mutat 2 Móz 18 is, amely arról tudósít, hogy 
Mózes Jetrónak, Midján papjának tanácsát megfogadva a midiá- 
niak törvényeiből is átvesz valamit. Ha azonban közelebbről 
megvizsgáljuk-azokat a törvényeket, amelyek az ÖT szerint a 
Jahve és Izráel közötti szövetség törvényei, és összehasonlítjuk 
ezeket az ókori Közel-Kelet vallási és társadalmi törvényeivel, 
kitűnik, hogy Izráel nem egyszerűen csak átvette a törvényeket, 
hanem át is alakította azokat, mindenekelőtt teljesen alárendelte 
a szövetség Istenének. Ez először is abban mutatkozik meg, hogy 
Izraelnél a törvény sokkal inkább személyes jellegű, mint az 
ókori keleti népeknél. A törvény mindenekelőtt azért elköte
lező jellegű, mert az Jahvénak, Izráel Istenének akaratát juttatja 
kifejezésre. A törvény fölött Jahve őrködik, annak megszegését 
személye elleni véteknek, felségsértésnek veszi és harmad-, ne
gyedízig bünteti. A személyes jelleg abban is megnyilvánul, 
hogy a Sinai-szövetségben az első és legfőbb parancsolat, amely
nek minden parancsolat alá van rendelve, Jahve egyedüli tisz
teletének és félelmének követelése. A féltékeny Isten akarata 
nyilvánul meg a törvényekben. Ezeknek a törvényeknek a sze
mélyes jellege abban is megnyilvánul, hogy megkívánják az em
bertársnak, mint személyiségnek komolyan vételét. A törvény a 
rabszolgákat is védi (2 Móz 21), azokat, akik Izraelen kívül em
bernek se számítottak. A törvényben számtalan helyen esik szó 
az embertársról, „felebarát”-ról, annak védelméről, személyisége 
tiszteletben tartásáról. Az ókori Kelet történetében szinte párat
lan az a követelés, amely az özvegyek és árvák jogainak tiszte
letben tartására vonatkozik. Érdemes arra is figyelni, hogy Iz
raelben nem lehetett halállal, vagy csonkítással büntetni a lo
pást. Hacsak ezeket a vonásokat vesszük is figyelembe, megálla
píthatjuk, hogy Izráel törvényei lényegesen különböznek a kör
nyező népek törvényeitől, mai kifejezéssel: korukat megelő

zően szociálisak.
A sinai-hegyi szövetséghez kapcsolódik Izráel istentiszte

letének (kultuszának) kialakulása is. Érdekes módon azonban ez 
a kultusz nem egy megkötött helyhez kapcsolódik, hanem az ÜR 
ládájához. Sok igazság van abban a feltételezésben, hogy a láda 
Isten trónusa, Isten jelenlétének színhelye volt. Mégis figyel
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nünk kell arra, hogy a sinai-kinyilatkoztatással kapcsolatban a 
ládát szövetség-ládájának nevezték, azért, mert azt a két kőtáb
lát rejtette, amelyre a szövetség igéi voltak felírva.

A sinai-szövétség jelentősége végső sorban éppen abban van, 
hogy Izráelt Istenhez köti, egyrészt azzal, hogy ezt a népet Is
ten megvásárolta magának, másrészt azzal az elkötelezéssel, 
hogy ez a nép engedelmességgel tartozik Istennek. Igv Izráel 
nem csupán politikai és társadalmi értelemben vett nép, hanem 
Jahve gyülekezete, olyan közösség, amelyet az Isten tisztelete, 
az Istenhez tartozás tudata tart együtt. Ebben a szövetségben a 
,nép” kifejezés teológiai értelmet nyer. Szent nép, ami azt je
lenti, hogy az Istenhez tartozik, az Isten tulajdona.

Izráel a sinai-szövetséget, ezt a szent néppé léteiét össze
kapcsolta az atyák hagyományaival. Ez azt jelenti, hogy ebben a 
szövetségben egy ősi ígéret megvalósuláséinak kezdetét látta. 
Isten ígéretet adott egy népről, amely minden nép számára ál
dás lesz (1 Móz 12,1—3). Ilyenformán ez a nép létével, szövetsé
gével és a szövetség megtartásával papi szolgálatot végez vala
mennyi nép érdekében (2 Móz 19,5—6). Bár a történelem folya
mán gőgös önhittséggé torzult Izraelben a kiválasztottság tu
data, a sinai-szövetségnek ezt az alapvető szolgáló-tendenciáját 
legalább szent irataiban mindig őrizte és a későbbiek folyamán 
is, pl. a próféták igehirdetésében, újra meg újra megszólaltatta.

3. Vándorlás a pusztán át

A múlt században és századunk elején egynéhány kutató 
végigjárja azokat az útvonalakat, amelyeken föltevésük szerint 
Izráel törzsei Egyiptomból Palesztinába vándoroltak. Többféle 
föltevés van az útvonalakra, amint az az előző fejezetből is ki
tűnik. Ennek az az oka, hogy a Tórában közölt állomáshelyek 
ma már egyáltalán nem találhatók meg. Legalábbis azok, ame
lyek a Tóra szerint a „Sinai pusztájáénak, esetleg a mai Sinai- 
félszigetnek a területére esnek. A régészek megállapították, hogy 
minél közelebb kerülünk Palesztinához (bármelyik feltételezett 
útvonalon haladunk), annál biztosabb' adatokat találunk. Qádes, 
vagy a Nébó ma is megtalálható. Az azonban még mindig vita
tott, hogy hol lehettek a 2 Móz 14 elején, vagy a 4 Móz 21-ben 
felsorolt táborhelyek.
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Ez mindenesetre azt mutatja, hogy a pusztai vándorlás Iz
rael számára olyasféle régi hagyomány lehetett, mint amilyen 
a magyarok őseinek vándorlása valahol Kelet-Európábán. Ez 
természetesen megint nem azt jelenti, hogy nem volt ilyen ván
dorlás, hanem azt, hogy jelenleg nincsenek konkrét, bizonyít
ható történeti és földrajzi adatok róla. Az is lehetséges, hogy a 
különböző táborhelyek elnevezése csak az izráeli hagyományban 
szerepel azon a néven s a korabeli, vagy későbbi elnevezések 
egészen mások voltak. Az mindenképpen megállapítható, hogy 
bármerre vezetett is a vándorló törzsek útja, a Holt-tenger, ill. 
a Jordán keleti partja felől közelítették meg Kánaánt.

A Tóra elbeszéléséből kitűnik, hogy .a pusztai vándorlás 
történetéből maguk a történetek a fontosak, mert Izráel később 
visszatekintve erre az időre Isten gondviselő, vezérlő szeretetére 
emlékezett. „Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az ŰR, már negyven esztendeje a pusztában, hogy 
megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szí
vedben: megtartod-e parancsolatait vagy sem? Sanyargatott és 
éheztetett, de azután mannával táplált, amit nem ismertél és 
atyáid sem ismertek. így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyér
rel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ŰR szá
jából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagadt 
meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy 
fegyelmez téged Istened, az ŰR, ahogyan az ember fegyelmezi 
a fiát” (5 Móz 8,2—5). A Deuteronomiumnak ez az összefoglaló 
értékelése, amely minden bizonnyal jóval később, a királyok ide
jében keletkezett, mutatja, hogy Izráel számára a pusztai ván
dorlás eseményei prédikációvá váltak. Ök maguk se kutatták a 
földrajzi és történeti dokumentumokat, hanem elfogadták eze
ket a történeteket úgy, ahogyan azt atyáiktól hallották. Innen 
érthető, hogy az Izráel történetével foglalkozó tudományos mun
kák nem tárgyalják ezeket az eseményeket, bár ezekből is sok 
konkrét következtetést lehet levonni.

A pusztai vándorlás meglehetősen kényelmetlen, nehéz idő
szak volt. Elsősorban az élelem és a víz hiánya miatt. A rende
zett, civilizált egyiptomi élethez képest a pusztai vándorlás rend
kívül kényelmetlen, nehéz, új helyzetet jelentett. Jellemző a 
bibliai elbeszélésekre a realitás. Nem idealizálják a pusztában 
vándorló Izraelt, nem állítják, hogy a nép az ŰR iránti rendít
hetetlen bizalommal rótta a nehéz utat, hanem leírják, hogy a
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nép zúgolódott, Mózes ellen lázadt és hogy szívesen vállalta, 
volna inkább újra a rabszolgaságot Egyiptomban. Mégsem az 
volt a megoldás, hogy visszakerültek Egyiptomba. Nem is kellett 
áldozatul esniök az éhségnek és szomjúságnak, mert Isten cso
dálatos módon gondoskodott róluk. A mannáról és a fürjekről 
szóló tudósítás egyrészt nagyon reális, másrészt viszont Isten 
csodálatos cselekvését írja le. A természetrajzi részben szóltunk 
arról, hogy mind a manna, mind a fürjek tömeges megjelenése- 
természetes jelenség lehetett. Izráel azonban ebben mégis Isten 
csodáját látta. Ez pedig annak a bizonyítéka, hogy egész törté
netét Istenhez való viszonyában értékelte.

Ugyanilyen jellegűek azok az elbeszélések is, amelyek a. 
pusztai vándorlás egy másik nehézségét írják le: a pusztai no
mádokkal való összeütközésekről szóló tudósítások. Ezek az el
beszélések is részben figyelemre méltó realitással tudósítanak 
arról, hogy a pusztai vándorlás során nemegyszer az életük is 
veszélyben forgott és hogy a nomádokkal való összeütközések 
sokszor hoztak csúfos vereséget Izráel számára. A többi nép 
hagyományaitól eltérően itt megint nem idealizálják őseiket, 
nem tartják őket rettenthetetlen bátorságú hősöknek, hanem, ha 
mégis győztek egy-egy csatában, azt az ÜR segítségének tulaj
donították, éppenúgy, mint azt, hogy a sok vereség és kudarc 
ellenére mindig előbbre jutottak, mind közelebb ,,az ígéret föld- 
jé”-hez.

Külön figyelemre méltó az, hogy ezek az elbeszélések nem 
leplezik el, hogy a hosszú vándorlás alatt Izraelnek belső válsá
gokkal is meg kellett küzdenie. Nemegyszer tört ki lázadás Mó
zes és Áron ellen. Egyrészt azért, mert őket okolták azért, hogy 
Izráel válságos, nehéz helyzetbe jutott: otthagyva a viszonylag 
kényelmes életet, éhezniük, szomjazniuk kellett, vagy éppen el
lenséggel harcolni. Máskor meg azért lázadtak fel, mert nem 
akarták elismerni Mózes és Áron vezetésének jogosságát. Külö
nösen nehéz volt az az időszak, amikor Kánaán határához érve 
a kiküldött felderítők azzal a jelentéssel jöttek vissza, hogy le
hetetlen behatolni az ország területére. Az a lázadás, amely ek
kor támadt, rendkívüli válságba sodorta a vándorlókat. Hosszú 
időre lehetetlenné vált az előbbrejutás. Izráel ezt később úgy 
értékelte, hogy Isten büntetése sújtotta őket és ezért kellett még 
negyven évig vándorolniok a pusztában. Ez a negyven eszten
dei vándorlás valóban rendkívül hosszú, különösen ha felmérjük:
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azoknak az utaknak lehetséges hosszúságát, amelyek Egyiptom
ból a Sinai-félszigeten át Palesztinába vezetnek. Ezeknek felmé
rése ti. azt mutatja, hogy a nomád népek vándorlását véve fi
gyelembe, nagyon rövid idő, legfeljebb egy év alatt, feltétlenül 
oda kellett volna érniük Palesztina határához. Minden kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy a vándorló törzsek valóban rend
kívül hosszú ideig voltak úton. Ennek oka lehetett egyrészt a 
többi nomád nép ellenállása, másrészt a belső ellenállás és vi
szály. Az már Izráel sajátos történelemszemléletéhez tartozik, 
hogy a pusztai vándorlás hosszú idejét Isten büntetésének te
kintették.

Külön érdekes színfoltja a pusztai vándorlás hagyományá
nak a Bálám prófétáról szóló elbeszéléssorozat. Ezt sem lehet 
egyszerűen csak legendának tekinteni. Bizonyára találkoztak a 
vándorló törzsek az ellenállásnak azzal a fajtájával is, amelyet 
ezek az elbeszélések tükröznek. Az útjukba eső nomád törzsek 
megpróbáltak mágikus ráhatással, átokmondással akadályt gör
díteni a vándorlók elé. Az elbeszéléssorozat azonban megint ta
núságtétel arról, hogy Izráel egész pusztai vándorlásában Isten 
vezetését látta és azt, hogy Isten minden körülmények között 
keresztülviszi akaratát és teljesíti ígéretét.

Izráel a pusztai vándorlás idejére tette istentiszteleti rend
jének keletkezését. Kétségtelenül megállapítható, hogy azok a 
leírások, amelyek Mózes második, harmadik és negyedik köny
vében a különböző ünnepekről, istentiszteletekről és áldozatok
ról szólnak, jóval későbbi megfogalmazásúak, részben még a 
királyok koránál is későbbiek. Így pl. bizonyosra vehető, hogy 
az ún. kultikus Tórában leírtak egy későbbi istentiszteleti és 
ünnepi rend visszavetítése Izráel őskorára. Ez megint nem je
lenti azt, hogy a pusztában vándorló törzseknek nem volt semmi 
kultusza és nem tartottak ünnepeket. Sőt nagyon valószínű, 
hogy ezek a későbbi ünnepek és kultuszi törvények valóban ősi 
hagyományokon alapultak. Azok a törzsek, amelyek Egyiptom
ból Palesztinába vándoroltak, olyan kultuszi hagyományokat 
hoztak magukkal, amelyek a letelepedés után is döntően befo
lyásolták Izráel vallási életét. Az ókori keleti népekre jellemző, 
hogy a később kialakult rend tekintélyét az ilyen ősi hagyomá
nyokból azzal alapozták meg, hogy magát a kialakult rendet ve
títették vissza a régi időbe.

A pusztai vándorlás történetei nemzedékről nemzedékre
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szálló, élő hagyományok írásba foglalt dokumentumai, amelye
ket jó néhány évszázaddal a letelepedés után foglaltak össze és 
fogalmaztak meg véglegesen. Természetesen elsősorban azzal a 
célzattal, hogy a nép a maga korára nézve tanuljon belőle, fel
ismerje küldetését és maga mellett tudja az ígéreteit hűségesen 
teljesítő Istent.

4. Kánaán elfoglalása

Palesztina már ősidők óta lakott terület volt, amikor az iz- 
ráeli törzsek oda behatoltak. Az ottani lakosságot a Biblia a 
„kánaániak” összefoglaló névvel jelöli, bár bizonyos, hogy na
gyon különböző népek laktak ezen a területen. A kánaám lakos
ság közös vonása viszont az volt, hogy számos megerősített vá
rosban telepedett le. Amikor az izráeli törzsek behatoltak erre 
a területre, természetesen sokszor került sor összeütközésre az 
őslakossággal. Józsué könyve arról tudósít, hogy, bár egyes ese
tekben az elfoglalt városokból elűzték az ottani lakosságot, sőt 
a városokat is lerombolták, nagy általánosságban mégis meg
hagyták helyükön a kánaáni őslakosságot és az izráeliek új vá
rosokat alapítottak. Ezek a városok azonban nem voltak olyan 
erős fallal körülvéve, mint a kánaániaké. Inkább mezővárosok
nak nevezhetnénk őket.

A letelepedéskor Izráel életmódja valamelyest közeledett az 
ottani lakosok életmódjához. A kánaániak életmódja azonban 
alapjában véve idegen maradt az izráeli törzsek számára és csak 
jóval később, a királyság idején vált Izráel életmódja is ehhez 
hasonlóvá. A letelepülő izráeliek továbbra is földműves és állat- 
tenyésztő életmódot folytattak. A kereskedelem, ipar, amely a 
városi kultúra tartozéka, még sokáig a kánaániak kezén maradt. 
Ugyanilyen idegen maradt a betelepülő izráeli törzsek számára 
az a társadalmi rétegződés, amely velejárója a városi kultúrá
nak. Végül nemcsak hogy idegen, hanem félelmetes is volt Iz
rael számára a kánaániak haditechnikája, különösképpen is a 
harci-kocsik. Ezek ellen sokáig nem tudtak védekezni.

Leginkább azonban a kánaániak vallása és erkölcse volt ide
gen. 1 Móz 9-ben azt olvassuk Kánaánról, a kánaániak ősatyjá
ról, hogy perverz és szemérmetlen. 1 Móz 26-ban és 34-ben a 
történetek azt mutatják, hogy a kánaáni lakosság közelében Iz-
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ráel leányai nem mutatkozhattak egyedül, mert erőszaknak 
estek áldozatul. Ez természetesen összefüggött a kánaáni kultu- 
szi élettel, amelyben jelentős szerepet játszottak a qedésák, a 
kéjnők. Ezenkívül az ország tele volt ősi kánaáni szentéllyel. 
Ezek mindegyikének megvolt a maga jellegzetes kultusza, amely 
elsősorban a nagy földművelési ünnepekhez kapcsolódott.

Ilyenformán a nomád Izráel ismét merőben új helyzetbe ke
rült, amikor behatolt Palesztina területére. Szembe kellett néz
nie azzal a problémával, hogy meg tudja-e tartani ősi életfor
máját és nem utolsósorban kultuszát, vagy pedig alkalmazkod
nia kell a palesztinai viszonyokhoz. Kétségtelen, hogy az első 
időktől fogva fokozatosan átalakult Izráel életformája és egyre 
jobban hozzá hasonult a kánaánihoz. Amint említettük, kényte
lenek voltak ők is városokat építeni és egyre inkább felhagyni 
a nomád életmóddal. Bizonyos békés kapcsolatok is kialakultak 
Izráel és az őslakosság között. De arról is tudunk, hogy bizo
nyos helyeken a kánaáni őslakosok az újonnan jöttek szolgáivá 
lettek (Józs 9).

Bár sok helyen egyre inkább a kánaáni életmódhoz alkal
mazkodtak, Izráel mégis igyekezett megtartani régi életrendjét, 
elsősorban is a 12 törzs rendszerét. Erre mutat az a királyok 
korából való lista is, amely Izráel törzseinek Palesztinában való 
elhelyezkedését írja le (Józs 13—21). Ez a későbbi eredetű felso
rolás ősi rendet és hagyományt foglalt írásba. Bár a leírásból 
egészen pontosan nem tudjuk megállapítani az egyes törzsek te
rületét, mert vannak városok és települések, amelyek két törzs 
területében is szerepelnek és vannak hiányok is a fölsorolásban, 
nagyban és egészben mégis azt kell mondanunk, hogy Izráelnek 
kezdettől fogva az volt az igyekezete, hogy a maga élet- és tár
sadalmi rendjét fenntartsa, sőt a kánaániakra is rákényszerítse.

Természetesen ez nem ment mindig békés úton. Nem egy 
esetben kemény harcot kellett folytatniuk azért, hogy egy-egy 
területen letelepedhessenek. Józsué könyvének 6. fejezete leírja, 
hogy mindjárt a Jordánon való átkelés után ellenállt nekik Pa
lesztina legősibb városa a már akkor is több ezer éves Jerikó 
és ezt az ellenállást kemény harcban kellett legyőzniök. Izráel 
ezt a legelső nagy ostromot úgy tekintette, mint Istentől kapott 
jelet arra, hogy Kánaánt elfoglalhatja. Ezért hangzik úgy a tu
dósítás, hogy Izráel nem a maga erejével, hanem Isten segítsé-
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gével és csodájával dönti le azokat a félelmetes falakat, ame
lyek először álltak ellent a honfoglaló törzseknek.

Jerikón kívül még egy jó néhány város elfoglalásáról olva
sunk különböző tudósításokat. Nem egy leírás mutat hasonló
ságot azokkal a későbbi eseményekkel, amelyeket Európa tör
ténetéből ismerünk, amikor nomád törzsek, magyarok vagy 
mongolok, rendkívüli ravaszsággal és csellel foglaltak el beve
hetetlennek látszó, erős kőfallal megerősített városokat (pl. Józs 
8). A kutatók megállapították, hogy ezeknek a megerősített vá
rosoknak az elfoglalása nem egyetlen időszakban történt, sokat 
közülük hosszú idővel Józsué után foglaltak el. Az izráeli ha
gyomány azonban, a pusztai vándorláshoz hasonlóan, itt is le
egyszerűsítve mindezt a honfoglalással hozta kapcsolatba. Ezzel 
azt akarták bizonyítani, hogy Izraelnek ősi joga van a kánaáni 
városokra.

Ezek a harcok semmiben sem különböztek az ókori Kelet 
többi kegyetlen harcától. Nemegyszer megtörtént, hogy egész 
városok lakosságát teljesen kiirtották, az állatokat is mind el
pusztították, sőt, semmi zsákmányt nem tartottak meg, mindent 
elégettek. Ezzel azt juttatták kifejezésre, hogy harcuk szent 
harc. Ezért mondták ki sok esetben a hadiátkot (herem), ami azt 
jelentette, hogy a meghódított várost mindenestül az ÜRnak ál
dozták. Ebben a tekintetben Izráel honfoglalása lényegesen kü
lönbözik más népek honfoglalásától. A tudósítások nem egysze
rűen hódításról, nagy zsákmányszerzésről, fölényes győzelemről 
szólnak, hanem arról, hogy Izráel Isten ősi ígéretének betelje
sedéseképpen foglalja el az „ígéret földjé”-t és ezért Istennek 
áldozza azt, ami a hadijog szerint a győztesek zsákmánya lenne. 
Mivel ma minden keresztyén, sőt minden jóérzésű ember rend
kívüli kegyetlenségnek érzi a hadiátoknak ezt a gyakorlatát, 
ezen a ponton számtalan támadás éri a Bibliát. Ha azonban fi
gyelembe vesszük a fentebb elmondottakat, legfőképpen pedig 
azt, hogy ezek a történetek nem példamutatás céljából íródtak 
és nem azért, hogy ezzel Izráel, vagy bármely más nép későbbi, 
akár mai magatartását előírják, vagy, hogy ezek alapján bármi
féle hasonló kegyetlenséget igazolni lehessen, jobban megértjük 
ezeket a történeteket.

Izráel számára ősi időktől fogva az volt a legégetőbb kér
dés, hogy Istenhez, az ŰRhoz való viszonyát a környező népek 
veszélyeztették a maguk vallásával. Nem szabad elfelejtenünk,
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hogy ezek az ókori keleti népek nem valami békés természetűek 
voltak. Vallási tekintetben se voltak türelmesek, mindig hódí
tani akartak. Két nép összeütközése egyúttal mindig két 
kultusznak, két vagy több istennek egymás elleni harca volt. 
Amikor Izráel Palesztinában letelepedett, számolnia kellett azzal, 
hogy az ott élő lakosság ilyen hódító szándékkal törekszik majd 
arra, hogy az újonnan jöttékét asszimilálja. Ehhez hozzájárult az 
az ősi hit is, hogy minden országnak megvan a maga istene. így 
Kánaánnak,' ül. Kánaán különböző területeinek is megvoltak a 
maguk istenei. Mikor Izráel erre a területre lépett, akkor ezek
nek az isteneknek a hatalmi körébe hatolt be. Izráel azonban egy 
egészen másfajta Isten vezetése alatt érkezett Palesztinába. Az 
ŰR nem olyan helyhez kötött Isten, mint a kánaáni istenek. 
Ezért valami módon nyilvánvalóvá kellett lennie annak, hogy 
Izráel melyik isten uralma alatt él. Bizonyos, hogy nem volt ki- 
esi az a hatás, amit a helyi istenségek kultuszai Izráelre gyako
roltak. Viszont azok az izráeliek, akik az ŰR megbízottaiként 
a népet vezették, mindenképpen azt akarták nyilvánvalóvá 
tenni, hogy az ŰR hatalma nem csorbult meg azzal, hogy népe 
más istenek területére érkezett. Ezt egyrészt azzal igazolták, 
hogy újra meg újra hangoztatták: az ŰR kiszabadította Egyip
tomból, tehát az egyiptomi istenek területéről Izráelt, és diadal
masan átvezette a pusztán s ezzel az is bebizonyosodott, hogy Ö 
hatalmasabb a pusztai népek isteneinél. Ezért Kánaánban is ez 
az Isten, az ŰR akar maradni népének istene. Másrészt pedig 
kezdettől fogva terjedt az a hagyomány, amelyet ugyancsak a 
királyok korában foglaltak írásba, hogy az ŰR Izráel atyáinak 
Istene, ősi időktől fogva Kánaán Istene is, és azok az ősi szent 
helyek, amelyeken a kánaániak különböző baálok kultuszát űzik, 
eredetileg az ŰR szent helyei.

Ebből is érthető, hogy a nép vezetői a honfoglalás kezdeté
től fogva féltőén vigyáztak, nehogy kultuszi, vallási tekintetben 
összekeveredjék Izráel ezekkel a népekkel. Félelmük jogos volt, 
hiszen a történelem általában arról tanúskodik, hogy hasonló 
esetekben a nomád hódítók beleolvadtak az elfoglalt területek 
lakosságába, átvették annak nemcsak életmódját, szokásait, kul
túráját, hanem legtöbb esetben vallását is. Izraelnek az volt a 
törekvése, hogy legalább ebben az egy tekintetben feltétlenül 
megtartsa különállását. Arról ezekben a történetekben nem ol
vasunk, hogy Izrael a kánaáni őslakosságot misszionálni akarta
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volna. Inkább kiirtotta őket, ha úgy látszott, hogy vallási életét 
veszélyeztetik.

A honfoglalásban különleges szerepe van Józsiiénak. Józsué 
Mózes teljhatalmú utóda volt. Ö az, aki átvitte Izráel népét a 
Jordánon Kánaánba, az ígéret földjére. A Józsuéról szóló ha
gyomány egy kivételes képességű és kegyességű embert állít 
elénk. Már a pusztai vándorlás idején Mózes kiválasztott segítő
társa volt. Fiatal korától kezdve ő volt a hadvezér. A neve, 
amely szabadítót, segítőt jelent, arra mutat, hogy mint hadvezér 
is kivételes képességű volt. Egyike volt azoknak, akik Mózes 
megbízásából a kánaáni helyzet felderítésére mentek, de társai
tól eltérően a nagy lázadás idején Mózes mellé állt. Nemcsak 
Mózes bízta meg őt azzal, hogy Izráel népét az ígéret földjére 
vezesse, hanem az ŰRtól is különleges megbízatást kapott (Józs 
1,1—9). Mint ilyen „karizmatikus” , azaz isteni megbízatású ve
zető, rendkívüli buzgósággal gyakorolta hivatását. Bizonyos pon
tokon úgy tűnik, hogy Józsué csak nézője volt az eseményeknek 
(pl. Jerikó ostrománál), máskor pedig minden hadvezéri tehet
ségét és ravaszságát bevetette a harcba (Józs 10). És végül, élete 
végén, az utolsó országgyűlésen hitének rendkívüli erejével és 
bátorságával rábírta a népet, hogy hű maradjon az ŰRhoz: „Ha 
nem tetszik nektek, hogy az ŰRnak szolgáljatok, válasszátok ki 
magatoknak még ma, akit szolgálni akartok, akár azokat az is
teneket, akiknek atyáitok szolgáltak, amíg a Folyamon túl vol
tak, akár az emóriak isteneit, akiknek országában laktok. Én 
azonban és az én házam az ŰRnak szolgálunk.” (Józs 24,15). Ez
zel a határozottsággal bírta rá Izráel népét a helyes döntésre.

A Józsuéról szóló hagyomány egyben azt is mutatja, hogy 
Izráelnek a honfoglalás idején és még sokáig azután se volt sem
miféle államszervezete. így ebben a tekintetben is elkülönült a 
kánaániaktól, akik kis városállamokban, vagy ezek szövetségé
ben éltek.

5. A  bírák

A Bírák könyve, amely végleges formájában ugyancsak a 
királyok korából, a Deuteronomium idejéből való, ősi hagyo
mányokat gyűjt össze a honfoglalás és a királyság kezdete kö
zötti időből. Hozzávetőleges számítások szerint ez kb. 200—250
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esztendő. Ebben az időben is fennállt az a különbség államszer
vezet tekintetében Izráel és a kánaániak között, amelyről az 
előző fejezetben szóltunk. Izráel tulajdonképpen még mindig 
csak törzsekben élt és csak a bizonyos kultuszi helyeken gyako
rolt közös istentisztelet fűzte őket egymáshoz.

Ennek a korszaknak jellemzője a küzdelem a kánaáni ősla
kókkal, meg a Kánaánba betörő idegen népekkel, különösképpen 
is a távolról jött, titokzatos „tengeri nép”-pel, a filiszteusokkal. 
Ügy tűnik, hogy az izráeli törzsek bizonyos mértékig megalkud
tak az új helyzettel és kezdtek fokozatosan alkalmazkodni a ká
naániak életmódjához. Ezzel az alkalmazkodással egyidőben 
egyre inkább megmutatkozott a különböző kánaáni kultuszok 
hatása is. Valami érdekes vallási keveredés jött létre, olyan, 
amit a történelem folyamán nem egy esetben megfigyelhetünk, 
és amelyet később a hellén korszakban szünkretizmusnak nevez
tek. Ilyen jelenség volt az, hogy Izráel átvette a helyi baál 
kultuszát, de úgy gondolta, hogy a baál tiszteletével az URat 
tiszteli.

Ezzel azonban nem hárult el a konfliktusok veszélye. Újra 
meg újra kemény harcokra került sor. Nomád törzsek rablóhad
járatainak voltak kitéve a letelepedett izráeliek, akik többet 
szenvedtek ezektől a támadásoktól, mint a kánaániak. Ennek 
oka valószínűleg az volt, hogy az izráeliek nem rendelkeztek 
olyan jól megerősített városokkal, mint az őslakosság, és nem is 
volt olyan jól megszervezett a védekezésük és olyan jó a hadi- 
technikájuk, mint azoknak. A Bírák könyvének későbbi megfo
galmazása ezt már úgy értékeli, mint az ÜR büntetését az elpár
tolásért, azért, hogy más isteneknek szolgáltak. Mégis volt segít
sége Izráelnek ebben a harcban. Nem úgy, hogy kialakult valami 
egységes államszervezet, vagy legalábbis egy védősereg, amely 
fokozatosan fejlődő haditechnikával fel tudta volna venni a har
cot a támadókkal szemben. Alkalomszerűen támadt egy-egy had
vezér, aki összegyűjtötte Izráelnek, vagy egy-egy törzsének sere
gét, vagy pedig egymaga szabadította meg őket a támadóktól. 
Ezeket a hadvezéreket, szabadítókat nevezi a könyv bíráknak.^ A 
bírák is Józsuához hasonló karizmatikus vezetők voltak. Ezt jut
tatja kifejezésre az, hogy a legtöbb bíróról azt olvashatjuk, hogy 
,,az ŰR lelke” indítja őket Izráel megsegítésére.

A bírák karizmatikus voltának legkifejezőbb leírása a Biblia 
egyik legrégebbi elbeszélése, Debora és Bárák története. Debora,
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Izrael bírája prófétanő, aki prófétai szóval küldi el Bárákot az 
ellenség legyőzésére (Bír 4—5).

Ezek a bírák az ellenség feletti győzelmük után egy ideig 
a népnek, helyesebben inkább egy-egy törzsnek a vezetői ma
radtak életük végéig. Nem volt maradandó a kormányzásuk és 
nem alakult ki semmiféle államszervezet vezetésük alatt. A bí
rák Izráel szabaditól voltak, akikről később úgy beszéltek, hogy 
őket az ŰR akkor küldte, amikor a nép valami nagy ínség ide
jén visszatért az ŰRhoz és segítségért kiáltott Hozzá.

A bírák történeteinek ez a sémája: Izráel elhagyja az 
URat, a kánaáni isteneknek szolgál, ezért az ŰR büntetésül rájuk 
szabadítja az ellenséget. Az ellenség kegyetlen uralma megtéríti 
Izráelt s a nép újra az URat hívja segítségül. Az ŰR szabadítót 
küld, ennek győzelme után Izráel békességben él egy ideig, ad
dig, amíg az URat szolgálja. Azután újra kezdődik minden elöl
ről. Mivel a bírókról szóló történetek Izráel különböző törzsei
hez kapcsolódnak, valószínűleg nem ilyen folyamatosan mentek 
végbe az események és az is lehet, hogy voltak olyan esemé
nyek, amelyek egy időben folytak.

A bírák története folyamán megismerkedünk Izráel ősi és 
újabb ellenségeivel: arámmal, móábbal, a kánaánicikkal, midján- 
nal, ammónna1 és a füiszteusokkal. Némelyik szövegben az el
nevezések is bizonytalanok. így pl. nem tudni biztosan, hogy a
3. fejezetben a későbbi Szíria lakóiról van-e szó, vagy pedig az 
edómiakról, akik Palesztinától délre laktak és akiket Izráel még 
a pusztai vándorlás korából ismert. A móábiak a Holt-tengertől 
keletre laktak és ebben az időben Izraelhez hasonlóan megpró
báltak behatolni Palesztina területére. Ők is elfoglalták Jerikót, 
így jutottak Izráel közelébe és tették egy időre adófizetővé a né
pet. Móáb legyőzése azzal kezdődött, hogy Éhú megölte Móáb 
királyát és ezután támadta meg a móábiakat. A ,,kánaániak” el
leni győzelem Debora és Bárák vezetésével azért volt jelentős, 
mert a több mint 900 harci kocsival rendelkező hadvezért, Sise- 
rát győzték le és így kiderült, hogy a korszerű haditechnika el
lenszerét is meg lehet találni. Izráel ezt úgy értette, hogy az ŰR 
a harci kocsiknál is erősebb és semmiféle hatalom nem képes az 
Ö terveinek megvalósulását megakadályozni. A. midjániak ré
gebben barátságos viszonyban voltak Izraellel. Ez a Sinai-félszi- 
geten élő nomád nép Ábrahámtól származott (1 Móz 25,2). Mózes 
felesége Midján papjának leánya volt (2 Móz 2,15). A midjániak
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egy része azonban a Jordántól keletre élt és ezekről a midjániak- 
ról mint ellenségről szólnak a tudósítások (4 Móz 25 és 31). Bír 
6—8-ban a midjániak rablók, akik az amálekiekkel és más 
beduin törzsekkel szövetkezve törtek be Kánaánba.

A midjániaktól Gedeon szabadítja meg Izráelt. Gedeon tör
ténőiéből kiderül, hogy nincs többé lehetőség a pusztai népek 
számára a Kánaánban való letelepedésre. Ezekből az elbeszélé
sekből újra a főtéma csendül ki: Izráel elpártolt az ÜR-tól, ezért 
jött a büntetés. Gedeon azzal kezdi a szabadítás munkáját, hogy 
lerombolja a baál-oltárt. Mikor pedig a midjániakkal való ösz- 
szeütközésre kerül sor, elég egy maroknyi sereg, mert nem Iz- 
ráel, hanem az Űr viszi végbe a szabadítást (Bír 7,7 kk).

Különösen erős támadás érte Izráelt az ammóniák részéről. 
Ammón Móáb testvérnépe, de annál régebbi és erősebb s a mai 
Jordánia területén élt (a nép nevét Jordánia mai fővárosa, a bib
liai Rabbat Ammon helyén épült Ammán őrzi). Amikor Izráel 
a Jordántól keletre eső területet elfoglalta, Ammont is kele
tebbre szorította. A bírák korában ez az erős és hatalmas nép 
nemcsak a régen elvesztett területet próbálta visszaszerezni, ha
nem behatolt azokra a területekre is, ahol Izráel legerősebb tör
zsei, Júda, Benjámin és Efrajim telepedtek le.

A legrészletesebb elbeszélések a filiszteusok ellen harcoló 
Sámsonról szólnak. Sámson, akit születésétől fogva „az ŰRnak 
szenteltek” , názír volt. Egész története ehhez a názír voltához 
kapcsolódik. Amíg fogadalmához hűséges, addig diadalmaskodik 
a filiszteusok felett, amikor megszegi fogadalmát (engedi, hogy 
a haját levágják), elbukik. Később, mivel a názír-fogadalmat 
meg lehetett újítani, újra győz: még a halálával is megsegíti Iz- 
ráelt. Sámson hol csellel, hol hatalmas erejével, de mindig egye
dül harcolt a filiszteusok ellen. A róla szóló elbeszélések csak 
tudósítások és nem adnak értékelést Sámson magatartásáról. A 
Sámsonról szóló történetek nem erkölcsi történetek, nem is hősi 
tettekről szóló elbeszélések, hanem arról szóló tudósítások, hogy 
Isten küldött egy názírt, aki erejével és eszével, még halálával is 
segíti, megmenti a bajbajutott Izráelt.

Egy néhány szót kell szólnunk a filiszteusokról is. Ez a nép 
nem volt őslakos Palesztinában, noha ez a terület a mai napig a 
filiszteus (pelistí) nevet őrzi. Származásáról csak feltevések van
nak. Egyesek szerint Kréta szigetéről, mások szerint Görögor
szágból, vagy még északabbról, a Balkán-félszigetről a Földközi-
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tengeren át jutottak erre a partvidékre. Rendkívül erős, egész
séges és harcias nép volt, és a későbbi időkben is sokáig Izráel 
egyetlen igazi ellenfele.

Az eddig említetteken kívül a Bírák könyve még öt, ill. hat 
bírót említ név szerint. Ezek: Tólá, Jáír, Ibcán, Elón, Abdón és 
Sámgár. Ezeket „kis bírák” -nak szokták nevezni. Ez a nevük on
nan ered, hogy az előbb említett nagy hősökkel, Izráel megmen
tőivei összehasonlítva lényegében alig mond róluk valamit a 
könyv. Ügy tűnik, hogy csak egy Izráel bíráit felsoroló lista ada
tai azok, amelyek a Bírák könyvébe kerültek ezekről az embe
rekről. Történet nincs róluk, kb. ilyen séma jellemzi a róluk, 
szóló tudósítást: . . . után fölkelt Izráel megszabadítására . . .  Ö 
. . .  esztendeig volt Izráel bírája. Amikor meghalt, .. .-ben temet
ték el.

A bírák korához tartozik Abímelek királyságának epizódja 
is (Bír 9). Ez az első olyan történet, amelyben említés esik a 
királyságról. Tulajdonképpen nem is Abímelek személye a fon
tos itt, hanem az a tény, hogy akadt valaki, aki megpróbálta 
megváltoztatni az eddigi életrendet, amely Izráelt megkülönböz
tette a kánaániaktól és helyébe új rendet akart hozni. Ezt az 
első királyt Izráel egyértelműen elutasítja. A történet összefügg 
azzal, hogy előzőleg már Gedeonnak felajánlották a királyi ko
ronát, ő azonban ezt határozottan visszautasította a következő 
indokolással: „Én nem uralkodom rajtatok, a fiam sem fog ural
kodni rajtatok. Az ÚR uralkodik rajtatok.” (Bír 8,23) Ebből nyil
vánvaló, hogy Izráel Isten akaratával összeegyeztethetetlennek 
tartotta Abímelek igényét a királyságra. Abímeleknek nincs is
teni hivatása, saját magát teszi királlyá, önkényesen cselekszik, 
így Abímelek királysága, mivel Isten akarata ellen való, az igazi 
királyságnak csak gyászos karikatúrája. Tulajdonképpen csak a 
kánaániakat nyeri meg ennek az ügynek (nem véletlenül esik 
említés arról, hogy Abímelek anyja kánaáni volt). Uralma mind
össze három esztendeig tartott és csúfos véget ért.

Ez az epizód két dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt arra, 
hogy Izráel a bírák korában magától értődő, Istentől kapott 
rendnek látta azt, hogy csak időnként támadt Isten megbízásából 
egy-egy vezető, aki szükség idején kisegítette Izráelt a bajból, 
így mindig nyilvánvaló volt, hogy az ÚR maga tartja kezében 
népének sorsát, Ö az, aki megbünteti az elpártolást és Ö az, aki 
megmenti népét. Ahogyan Gedeon mondta: az Úr uralkodik.
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'Másrészt azonban már ebben a korban jelentkezett az az igény, 
hogy legyen Izráelnek uralkodója, ahogyan a körülötte élő né
peknek volt.

Két másik, egymással lazán összefüggő epizód tartozik még 
a bírák korához. Az elbeszélések Dán és Benjámin törzséről 
szólnak. Közös vonásuk, hogy mindkét elbeszélésben egy betle
hemi lévita szerepel és az ő személye körül zajlanak az esemé
nyek. Az elbeszélések alaphangját az a megállapítás adja meg, 
hogy akkor még nem volt király Izraelben és ezért mindenki azt 
tette, amit helyesnek látott.

Az első történet arról szól, hogy Dán törzse új helyet keres 
magának letelepedésre. így jut el Palesztina északi részére. 
Vándorlás közben elrabolják az efrajimi Míká házából az oda
telepedett betlehemi lévitát és az öntött bálványszobrot a házi 
istentisztelethez tartozó berendezésekkel együtt. Lajísban, ame
lyet később a törzs nevéről Dán-nak neveztek el, szentélyt állí
tanak fel és ott pappá teszik a lévitát. Ennek a történetnek az 
alapja nyilvánvalóan az, hogy a honfoglalás után még hosszú 
ideig bizonytalan volt az egyes törzsek letelepedési helye, és mi
vel nem volt egységes államszervezet, a kisebb-nagyobb csopor
tok tetszés szerint kerestek maguknak megfelelőbb helyet. 
Ugyanígy tetszésük szerint létesítettek maguknak szentélyt és 
rendezték be azt. Papnak is azt választották, akit akartak, bár 
úgy tűnik, hogy ebben az időben Lévi törzsének nagy tekinté
lye volt.

A másik történet, amely Benjámin törzséről szól, arról ta
núskodik, hogy a Bírák korában egymással is szembe kerültek 
Izrael törzsei. Az azonban figyelemre méltó, hogy nem akármi
lyen ok váltotta ki köztük az ellenségeskedést. Ebben az epizód
ban arról van szó, hogy egy ugyancsak betlehemi lévita felesé
gét a benjámini Gibeában meggyalázzák, és emiatt a gyalázat 
miatt fognak össze a szomszédos törzsek, tör ki a harc köztük és 
Benjámin között, amely végül Benjáminnak majdnem teljes 
pusztulásával végződik. Mindössze 600 benjámini férfi menekül 
meg, a többieket asszonyostul, gyermekestől kiirtják. Később 
azonban gondoskodnak arról, hogy mégse pusztuljon ki egy 
egész törzs Izraelből (Bír 21,5 kk). Ez a történet megmutatja, 
hogy milyen zűrzavaros korszak volt a Bírák kora, hogy erköl
csileg is nagy volt a romlás, e tekintetben is mindenki azt cse
lekedte, amit helyesnek látott. Mégis megmutatkozott valami
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rend, Izráel törzseinek közössége, mint gyülekezet szembeszállt 
ezzel az anarchiával, nem tűrte, hogy gyalázatosán Isten aka
rata ellen cselekedjenek. Másrészt ugyanez a gyülekezet érezte, 
hogy nemcsak ítélet, büntetés a feladata, hanem őrködnie kell a 
nép egésze fölött.

Az a kb. 2 évszázad, amely a honfoglalás után telt el, nagy 
változásokat előkészítő korszak volt. A kánaáni őslakosságtól 
merőben eltérő társadalmi viszonyok között élő Izráel két dol
got tapasztalt meg. Az egyik az volt, hogy az IJR irányítja népe 
egész életét. Erről szólnak a bírák történetei. Ugyanakkor azon
ban egyre inkább látszik, hogy valami új van készülőben. Egyre 
jobban felismerik, ha nagy ellenkezések között is, hogy gyökeres 
változásnak kell következnie az élet rendjében. A rendezett tár
sadalmi viszonyok között élő kánaáni őslakosság mindig jobban 
megtalálta a módját annak, hogy hogyan védekezzék a betörő 
nomád népek ellen, sokkal biztonságosabb és rendezettebb kö
rülmények között élt. Izráel törzseinek meg kellett látniok azt 
is, hogy szétszórtságukban az a veszély fenyegeti őket, hogy el
szakadnak egymástól, vagy éppen szembekerülnek egymással. 
Az állapotok egyre zűrzavarosabbak lettek, nem volt egységes 
irányítás és egyre nehezebben jutottak egyetértésre, Már az őket 
összekötő közös hit is veszélybe került ennek a korszáknak a 
végén.

6. A  királyság

A kutatóknak az a véleményük, hogy Sámuel életének vége 
felé már nagyon érett volt a helyzet arra, hogy Izráel politikai 
vezetésében döntő változás menjen végbe. Sámuelt a bírák kora 
utolsó nagy alakjának tarthatjuk. Karizmatikus vezető, aki pró
fétai, hadvezéri és papi tisztet visel. Általános tekintélynek ör
vend Izráel törzsei között. Ö abban különbözik a bíráktól, hogy 
nem csupán egyetlen törzs vezetője, hanem személyében szinte 
összefogja a legtöbb törzset. A filiszteusokkal való harcai, nagy 
győzelmei rendkívüli tekintélyt biztosítottak számára, prófétai 
és papi szolgálatával újra megerősítette az Izráel törzseit egye
dülállóan összekötő kapcsot: a kultuszi közösséget. Élete vége 
felé, hatalmát megkísérli átadni fiainak (1 Sám 8), de azok al
kalmatlannak bizonyulnak a vezetésre, mert könnyen megvesz-
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tegethetők. így bebizonyosodik, hogy a karizmatikus hivatal 
nem örökölhető.

A külpolitikai helyzet is egyre aggasztóbb Izráel számára 
ebben a korszakban. A szomszédos népek, mindenekelőtt a filisz- 
teusok részéről fenyegeti veszedelem az izráeli törzseket. A fi- 
liszteusok, a Földközi tenger partvidékén éltek, öt városállam
ban: Gáza, Askalon, Asdód, Akkáron és Gát, öt fejedelem ural
ma alatt, akik legalábbis háború idején szövetségben voltak 
egymással. Szervezettségük, jó hadifelszerelésük és ügyes poli
tikájuk félelmetessé tették őket. Velük szemben a minden poli
tikai és katonai szervezet nélkül élő izráeli törzsek szinte telje
sen tehetetlenek voltak. Bár Sámuel nagy győzelmet aratott fö
löttük, később újra megerősödtek és fenyegették Izraelt. Ha eh
hez hozzávesszük, hogy a környező többi nép a Jordántól ke
letre, vagy a sivatag felé délre már mind szilárd államszerve
zetben élt és államformájuk a királyság volt, megértjük, hogy Iz
raelben is egyre inkább jelentkezett az az igény, hogy legyen 
királyuk, „mint minden pogány népnél szokás” (1 Sám 8,5). Ter
mészetesen ekkor még nagyon erős volt Izraelben az a tradíció, 
amely annak idején Gedeon és Abímelek korában határozottan 
szembeszállt az ilyen igényekkel. Nemcsak Sámuel, hanem bizo
nyára vele együtt nagyon sokan képviselték ezt a véleményt: 
„Istenetek, az ÜR a ti királyotok” (1 Sám 12,12). Ez a párt bi
zonyára elsősorban Izráel sajátos különállását féltette, még ak
kor is, ha esetleg józan ésszel be kellett látnia, hogy nagy igaz
ság van azoknak kívánságában, akik azt akarták, hogy Izráel 
a környező népekhez hasonlóan korszerű államformát válasszon. 
Ezeknek az igazsága abban volt, hogy ők Izráel puszta létét lát
ták veszélyeztetve, és ezért inkább készek voltak ősi tradíciókat 
is feladni. Jól látták, hogy a helyzet megérett erre a változásra. 
Elsősorban Izráel fenyegetett helyzete döntött ebben a kér
désben.

Ez abban mutatkozik meg, hogy az első ember, akit király- 
lyá választanak, hadvezér. Sault éppen hadvezéri tehetsége tette 
alkalmassá arra, hogy Izráel királya legyen. Ez azonban sajátos 
programot is adott az újonnan alakult izráeli királyságnak: tkp. 
még nem a királyi intézményt fejlesztették ki, hanem a haderőt. 
Saul uralma alatt Izráel katonai szervezetté alakult, mert úgy 
látszott, hogy az adott helyzetben erre van a legnagyobb szük
ség. Amikor Sámuel a király jogait közli a néppel, szinte kivé-
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tel nélkül olyan jogokról beszél, amely Izráelnek, mint hadinép
nek a fejlődését szolgálja (2 Sám 8,10—18). Ugyanakkor tisztá
zatlan marad a király többi joga, pl. a kultuszhoz való viszonya. 
Később ebből adódik az a konfliktus, amely végül Saul elvette- 
téséhez vezet (1 Sám 13). Az első király még a karizmatikusok 
közé tartozik, ezt mutatja Saul életének az az epizódja, hogy egy 
alkalommal a próféták közé kerül és maga is prófétái (1 Sám 
10,9 kk). Saul „elvettetése” éppen abban nyilvánul meg, hogy 
„az ÜR lelke eltávozott Saultól” (1 Sám 16,14). Ügy látszik, hogy 
a szükséghelyzet, amely lényegében nem különbözött a bírák ko
rának hasonló helyzeteitől, nem volt elég alap az állandó király
ságra. Valami másnak is kellett jönnie. Saul végül döntő vere
séget szenved a filiszteusoktól és maga is elesik a csatában a 
trónörökössel, Jonathánnal együtt. Ezzel ér véget Izráel király
ságának első szakasza, amelyet csupán epizódnak tekinthetünk.

Sámuel könyve ennek az epizódnak nagy jelentőséget tu
lajdonít. Izráel népe egy új helyzetben döntést hoz, és ősi tradí
ciókat vet el fennmaradása érdekében. Világos, hogy Sámuelt ez 
a teológiai probléma érdekli: ha Izráel királyt választ, veszélybe 
kerül a többi néptől való különállása. Isten ellenesnek tartja, 
hogy Izráelnek királya legyen, az ilyen döntésben Istentől való 
elpártolást lát. Sámuel könyve szerint Isten látja, hogy ez a dön
tés őellene van (1 Sám 8,7). Igaz, hogy a nép nem törődik ezzel 
a teológiai problémával. Ök csak azt látják, hogy Sámuel fiai 
alkalmatlanok a vezetésre, nyilvánvalóan már a tradicionális 
bírói hivatal is alkalmatlan arra, hogy abban a korban, a fenye
gető kül- és belpolitikai válság idején, a népet vezesse. Ezért új 
rendet kell bevezetni, olyat, ami az új követelményeknek meg
felel. A környező népek példájára hivatkozva, azokéhoz hasonló 
államformát választanak. Nem is gondolnak arra, hogy ezzel 
megtagadják, hogy Izráel Isten népe. Az a meglepő fordulat 
Sámuel könyvében, hogy Isten, aki Sámuelnek ad igazat, azok
nak enged utat, akik őt elvetették. Sőt még csak nem is azt 
mondja: hadd tegyék, amit akarnak, és lássák meg, mi lesz be
lőle, hanem ő maga választja ki Sault, aki az adott helyzetben 
legalkalmasabb Izráel megmentésére.

Mégis, van valami, ami Izráel királyságát megkülönbözteti 
a többi népétől. Isten az egész királyságot, mint intézményt 
Izráelben aláveti a Törvénynek. A király is engedelmeskedni 
tartozik Istennek. Sault ugyan a nép választja királlyá, de
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benne azt választja, akit Isten már erre kijelölt. Izráel, tudtán 
kívül, azt választja, akit Isten akar. így továbbra is Isten uralma 
alatt marad, most már királyostól. Ez az államrend olyan, mint 
a többi pogány népé. Izráel mégis Isten népe marad. Állam
formájában beleolvad környezetébe, de valami megkülönbözteti 
őket a többi néptől: Isten törvénye, amelynek királyostul en
gedelmeskedni tartozik.

Ennek az epizódnak még egy különös eseménye van. Sá
muel átadja bírói, vezéri tisztét Saulnak, de valami megmarad 
neki. Ő lesz az, aki az ŰR akaratát közli a királlyal és a néppel. 
Sámuel próféta marad, ő kapja és adja tovább a kinyilatkozta
tást. így ő a karizmatikus vezérek sorának utolsó tagja, de 
ugyanakkor első azoknak a prófétáknak sorában, akik ott állnak 
a király mellett és akiknek döntő szerepük van Izráel történe
tében.

Bár Saul királysága csak első epizódja egy új korszaknak, 
mégis kitűnik, hogy döntő fordulat ez Izráel történetében. Ettől 
kezdve már nem olyan egyszerű és világos a helyzet. Mostantól 
fogva mindig probléma, hogy mit akar Isten, mit akar a nép 
vagy a király. Ettől kezdve lesz Izráel története egyre hasonlób
bá a többi nép történetéhez, és ettől kezdve válik egyre in
kább szükségessé, hogy a történetet sajátos módon értelmezzék. 
Történetileg és irodalmilag kimutatható, hogy itt kezdődött a 
történetírás Izráelben. Mindazokat az eseményeket, amelyekről 
az eddigiekben szóltunk, ettől kezdve kezdték írásba foglalni.

7. Dávid, a nagy király

Az izráeli történetírás egyik legrégebbi része a Dávid ural
kodásának története (2 Sám 6— 1, Kir 2). Dávid királyságának 
története már nem régi hagyományok írásba foglalása, hanem 
valóságos történetírás, amelyből világosan láthatjuk a történeti 
előzményeket és a történeti összefüggést.

Dávid Júda törzsének legfontosabb városából, a Jeruzsálem
től 8 km-re délre fekvő Betlehemből származott. Övele kezdődött 
Júda törzsének történelmi szerepe. Dávid élete pályája azzal kez
dődik, hogy Saul környezetében tűnik fel, mint tehetséges és 
ügyes fiatalember, aki hamarosan Saul fegyverhordozójává lesz. 
Népszerűvé válik, és ez felkelti ellene a király bizalmatlanságát és
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féltékenységét. Jóllehet Jonathánnal, a trónörökössel baráti vi
szonyba kerül, végül menekülnie kell Saul elől. Hazájába mene
kül és ott bujdósik a júdai begyek között. Bújdosásában nem 
marad egyedül, sokan csatlakoznak hozzá, és segítik őt, hogy 
Saul ne árthasson neki. Ez az időszak, Dávid egész élete számára 
döntővé válik. Ebben a korban nevelődik katonává, sőt hivatá
sos harcossá. Ekkor szövődnek azok a személyes kapcsolatok 
közte és a déli törzsek között, amelyek később hatalmának alap
jául szolgálnak. Különösen jelentős az az időszak, amelyet a fi- 
liszteusok között tölt. A filiszteusoktól megtanulja a haditechni
kát, a hadvezetést, az egész katonai rendszert, és ezt rendkívüli 
találékonysággal éppen a filiszteusokon próbálja ki először (1 
Sám 29— 30). Vállalva azt a kockázatot, hogy árulónak nézik, a 
filiszteusok szolgálatába állt (1 Sám 27). Tudatosan tette meg 
ezt a lépést és nem riadt vissza a kétszínűségtől sem. A filiszteu- 
sck bizalmába férkőzött, ugyanakkor nekik ártott a legtöbbet. 
Ügy adódott, hogy a filiszteusok bizalmatlansága miatt nem 
kellett részt vennie a Saul elleni döntő csatában. Számára nyil
ván nem volt meglepetés, hogy a filiszteusok győztek. Nagyon 
tudatosan és okosan, a győzelem után nem jelentkezett trónkö
vetelőként. Megvárja, amíg eljönnek hozzá Saul halálának híré
vel. Ezután is csak Hebronba megy, ahol a híres mamréi szen
tély a dél-palesztinai törzsek kultuszi központja volt. Ezekkel a 
törzsekkel tartotta eddig is a kapcsolatot és most Saul halála 
után kiderül, hogy érdemes volt várnia. „Eljöttek Júda férfiai és 
fölkenték Dávidot Júda háza királyává” (2 Sám 2,4). Nem pon
tos meghatározás, mégis bizonyos, hogy ez azt jelenti, hogy Dá
vid a későbbi Júda királyává lett ekkor. Az itt élő törzsek (Júda, 
Káleb, Otniél, Kain, Jerakmeél és Simeon), amelyek Simeon ki
vételével Júdától származtatták magukat, régóta elismerték Dá
vid tekintélyét. Ugyanakkor a tőlük északra élő többi izráeli 
törzs, Saul fiát, Isbósetet tette királlyá. Ez az első politikai sza
kadás az izráeli törzsek között.

Dávid számára izgalmas kérdés volt, hogy mit fognak szólni 
királlyá választásához a filiszteusok. Ügy látszik, hogy semmi ki
fogást nem emeltek ez ellen, sőt hallgatólagosan beleegyeztek. 
Nyilvánvalóan jó szemmel nézték, hogy Júdában önálló király
ság keletkezett, ezzel az eddig egységes Izráel kettészakadt és 
nyilvánvalóan meggyengült. Ugyanígy nem tettek semmit az 
északiak ellen sem, annál kevésbé, mert ott gyorsan követték
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egymást a változások. ísbóset két esztendeig volt király, s köz
ben vezérei egymással is szembefordultak. Volt közöttük' olyan 
is, aki Dávidhoz pártolt. ísbósetet saját emberei ölték meg. Ha
marosan kitört a háború az északiak (akik magukat Izráelnek 
nevezték) és Júda között. Egyre inkább megérett a helyzet arra, 
hogy Dávid az északiaknak is királya legyen. Erre régi idő óta 
megvolt a lehetősége. Egyrészt azért, mert jól ismerték őt, mint 
Saul fegyverhordozóját és hős vitézét. Másrészt azért, mert egyik 
felesége Saul leánya, Míkál volt. Mikor ísbósetet megölték, Tz- 
ráel felajánlotta Dávidnak a királyi koronát. Dávid rendkívül 
okos politikával kezdettől fogva azt tanúsította, hogy ő nem el
lensége Saul családjának. Mindenkit megbüntetett, aki úgy akar
ta behízelegni magát nála, hogy Saul családjának ártott. Meg
ölette azt, aki a csata után Saul koronáját elhozta neki, és azt 
hazudta, hogy ő ölte meg Sault. Megölette ísbóset gyilkosait is. 
Magához fogadta Saul unokáját, Jonathánnak fiát, Mefíbósetet. 
Mindezzel rendkívül kedvező légkört alakított ki az izraeliekkel. 
Végül szövetséget kötött velük és ezzel őt Izráel királyává ken
ték fel (2 Sám 5,1—3). Ezzel most már Dávid Júda és Izrael 
királya lett. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a királyság perso- 
nális unió volt, amelyben jogilag két külön állam volt, csak 
ugyanazt a személyt választották királlyá. Ez lényeges különbség 
Saul korához képest.

Arra a hírre, hogy a két ország Dávid uralma alatt egye
sült, a filiszteusok rögtön támadásra indultak. Ez már nem volt 
közömbös számukra. Felismerték, hogy többé nem tekinthet’k 
Dávidot csatlósuknak. Az új ország, amelyet birodalomnak is le
het nevezni, veszélyes hatalommá alakulhatott számukra és ezt 
igyekeztek megakadályozni (2 Sám 5,17 kk). Jeruzsálemtől nyu
gatra, a Refajim völgyében vonultak fel nagy sereggel. Ez sem 
véletlen, mert éppen Jeruzsálem városállamának területe volt az, 
amely elválasztotta egymástól Júdát és Izraelt. Itt ütközött meg 
Dávid először nyíltan a íiliszteusokkal. Ebben az ütközetben Dá
vid számára minden kockán forgott, mert esetleges vereségével 
elveszíthette volna mindkét királyságát. A csata kimenetelén a 
Palesztina fölötti uralom kérdése fordult meg. Dávid egy várat
lan támadással valószínűleg dél felől meglepte a filiszteusokat. 
Itt mutatkozott meg először, mennyit tanult tőlük. Nem a Saul 
idejéből ismert nagy létszámú népi felkelő hadsereggel, hanem 
viszonylag kis létszámú, de hivatásos katonákból álló zsoldos
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sereggel vette fel a harcot a filiszteusok ellen. Ezt a sereget 
Dávid alaposan fölszerelte, a filiszteusokéhoz hasonló fegyver
zettel. így aratott győzelmet a filiszteusok fölött azok haditech
nikájával. Az első vereség után a filiszteusok még egyszer meg
kísérelték Dávid leverését. Ügy tűnik, hogy ez alkalommal még 
nagyobb erővel vonultak fel. A csata majdnem ugyanazon a he
lyen folyt le, de Dávid most észak felől támadott, alighanem is
mét olyan meglepetésszerűen, mint első alkalommal. Ebben a 
csatában döntő győzelmet aratott és hosszú időre véglegesen 
szétverte a filiszteusok seregét (2 Sám 5,25). Ez a filiszteusok el
leni győzelem alapvető jelentőségű volt Dávid további uralko
dása számára. Olyan tekintélyt vívott ki ezzel, hogy szinte min
denben szabad kezet kapott a néptől. Ügy alakíthatta államának 
rendjét, ahogyan jónak látta.

Dávid első dolga az volt, hogy birodalma számára egy köz
pontot teremtsen. Amíg Hebronban lakott, addig úgy tűnhetett, 
hogy vagy csak Júdára terjed ki tényleges hatalma, vagy pedig 
Júdát nagyobbnak, tekintélyesebbnek tartja Izraelnél. Rendkí
vüli államférfiúi bölcsességre vall, hogy azt a semleges területet 
választotta ki birodalma fővárosául, amely a két ország között 
terült el: Jeruzsálem városállamát. Jeruzsálemet eddig nem fog
lalták el az izraeli törzsek. Ez a jebúsziak által lakott városál
lam mindeddig az őslakók kezében maradt. Dávid elfoglalta a 
várost, amely ősi idők óta uralkodott az egész környéken és va
lóban a legalkalmasabb volt arra, hogy a birodalom fővárosa 
legyen. Amikor a várost elfoglalta és „Dávid városa’ -ként szék
hellyé tette, nagyon bölcsen nem csatolta azt egyik országhoz 
sem. Jeruzsálem megmaradt városállamnak, lakói a jebúsziak 
is ott maradtak, és Dávid egyszerűen Jeruzsálem királyainak 
örökébe lépett.

A következő döntés, arnit Dávid hozott, az volt, hogy a szö
vetség ládáját Jeruzsálembe hozatta és ezzel nemcsas politikai, 
hanem kultuszt központjává is tette a várost a 12 törzs szövet
ségének. A Láda különleges tekintélyt kölcsönzött Jeruzsálem
nek. Dávid valószínűleg a mai óváros területén felállított szen
télybe vitette először a ládát (2 Sám 6). Itt egy ősi kánaáni szen
tély volt és ennek helyét foglalta el most Izrael központi szenté
lye. Dávid a papokat királyi tisztviselőkké tette (2 Sám 8). Ettől 
kezdve „Sión” hegye Izráel kultuszi életének különleges fogal
mává vált.
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Ezután Dávid elfoglalta és birodalma részévé tette az addig 
önálló kánaáni városállamokat is és ezzel megszüntette Júda és 
Izráel területi szétszakadozottságát. 2 Sám 24,5—7-ben találjuk 
a birodaom határainak leírását. A határ Jordántól keleti részen 
Árnon folyónál Aroer városával kezdődik és ettől az Aroer— 
Bibon—Medeba vonaláig a keleti részt Dávid birodalmához tar
tozónak vehetjük. Ugyancsak ide tartozott Gileád, majd észa
kon a Jordán forrásainál Dán, egészen Tirusz és Szidon határáig. 
A Jordántól nyugatra eső rész a tengerpartig a birodalomhoz 
tartozott, csupán a filiszteusok városai maradtak önállóak. Délen 
egész Beérsebáig terjedt a birodalom. I Kir 4-ben olvashatjuk, 
hogy Salamon ezt a birodalmat kerületekre osztotta és az ottani 
leírás adja Dávid birodalmának pontos határait.

Dávidnak jelentős politikai lépése volt az is, hogy a kánaáni 
őslakosságot nem űzte ki, hanem bevette a birodalomba. A vá
rosállamok bekebelezése békés úton történt, a kánaániaknak 
megmaradt a társadalmi rendje, életformája, vagy legalábbis 
nem változott lényegesen. Csupán a városok királyainak helyébe 
került Júda és Izráel királya, azaz ezek elismerték Dávidot 
uralkodójuknak.

Dávid Júda és Izráel királyságát nagyhatalommá tette: le
számolt a szomszédos ellenséges törzsekkel és szinte egyiptomi 
mintára teremtett egy Palesztina—Szíriái Birodalmat. A filisz
teusok legyőzése után legyőzte Moabot (2 Sám 8,2). Moáb a bi
rodalom csatlós államává lett, bár királysága megmaradt, de el 
kellett ismernie Dávid uralmát. Ugyancsak meghódította Dávid 
Arámot (2 Sám 8,3—8), a mai Szíriát. Ez valószínűleg egy hosz- 
szabb háborúban történt, mert Hadadézer többször is megpróbált 
Dávid ellen támadva Arámnak önállóságot szerezni. Hadadézer 
valószínűleg a Jordántól keletre eső területen próbált újabb or
szágot alapítani, Dávid azonban itt is elérte és leverte. Ezzel 
egyúttal megpecsételődött egy másik országnak, Ammonnák a 
sorsa is.

Ammon fővárosát, Rabbát hosszabb ostrom után foglalta el 
Dávid. Az ostrom végső szakaszában Dávid személyesen is részt- 
vett és a győzelem után maga vette el Ammon királyának koro
náját és ezzel koronáz,ta önmagát Ammon királyává. így Ammon 
és Arám Dávid birodalmának tartományává lett. Ezekre a he
lyekre helytartókat küldött. Ilyenformán Dávid uralma kiterjedt 
Szíria középső részére is. Szíria északi részével, az Orontesz fo
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lyó melletti Hamáttal békés kapcsolatok alakultak ki. Hamát ki
rálya hódoló ajándékot küldött Dávidnak.

Nem tudni, mi adott okot arra, hogy Dávid EdómoX is meg
támadja. A vádi el-arábá környékén egy bizonyos Só-völgyben 
aratott diadalt Dávid serege Edóm fölött. Joáb, Dávid vezére 
hat hónapon keresztül pusztított Edómban. Még a királyi palotát 
is feldúlták és a királyi családot is kiirtották, egyedül az egyik 
kis hercegnek, Hadádnak sikerült a Sinai sivatagon át Egyip
tomba menekülnie. Edóm is Dávid birodalmának tartományává 
lett. Ez azért volt fontos, mert ezzel út nyílt az Aquabai-öbölhöz 
és egyben a Vörös-tengerhez. Amellett Edóm területén a vádi 
el-arábá peremén ércbányák is voltak, ezeknek kincseit később 
Salamon tudta jól kihasználni.

Békés kapcsolatok alakultak ki a föníciai tengerparti város
államokkal, főként Tírusszal, amelynek királya Hírám, Dáviddal 
baráti viszonyba került. Így jutott Dávid a különösen értékes 
libanoni cédrushoz, és azokhoz az ácsmesterekhez és kőművesek
hez, akik Jeruzsálemben a királyi palotát és egyéb épületeket 
felépítették.

Ilyenformán Dávid királya lett Izraelnek, Júdának, Jeruzsá
lemnek, Ammónnak, és tartományává tette Szíria és Palesztina 
egész területét. Ez az első ilyen birodalom ezen a területen, és 
lényegében egyetlen bölcs politikusnak és hadvezérnek a műve. 
Természetesen nemcsak Dávid rátermettsége, bölcsessége és had
vezért tehetsége teremtette meg ezt a nagy birodalmat. Közre
játszottak ebben az akkor kedvező történeti, politikai körülmé
nyek. Egyiptom a 21. dinasztia idején gyenge volt, önmagában 
meghasonlott, a tébai papok uralkodtak benne. Mezopotámiában 
Babilónia már régen elveszítette politikai hatalmát, mivel a kasz- 
sziták hódították meg ezt a területet. Asszíria is elgyengült. Kis- 
Ázsiában a hettita birodalom is elveszítette régi nagy hatalmát. 
Mindezeket tekintetbe kell venni akkor, amikor Dávid nagy bi
rodalmának kialakulását vizsgáljuk.

Ezzel az izráeli törzsek helyzete is gyökeresen megváltozott. 
Nemrégen még meg kellett elégedniük azzal, hogy az őslakosság 
egyszerűen megtűrje őket. Dávid birodalmának tekintélyes pol
gáraivá lettek. Talán először érték meg történetük folyamán, 
hogy nem elszenvedik, hanem maguk alakítják Izráel történetét. 
Az is igaz azonban, hogy Dávid hatalma már nem egyszerűen a 
12 törzsön alapult. A birodalomnak az izráeliekkel egyenrangú
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polgárai voltak a kánaáni őslakosok is. A háborúkat Dávid már 
nemcsak a törzsek önkénteseivel folytatta. Igaz, hogy a törzsi 
seregeket is harcba vitte a Jordántól keletre eső szomszédos né
pek ellen és a régi szent háborúk mintájára még a szövetség lá
dáját is magukkal vitték. De sokkal inkább előnyben részesí
tette zsoldosait. Ezek nemcsak izráeliek voltak, hanem sok más 
népből valók. A zsoldossereg Dávid személyes serege volt és nem 
az izráeli törzseké. Ezek a zsoldosok segítették őt hatalomra, 
ezek foglalták el Jeruzsálemet, ezek biztosították a birodalmat. 
Ezért azt kell mondanunk, hogy a birodalom nem izráeli biro
dalom, hanem Dávid birodalma volt. Természetesen Dávid sze
mélyében Izráel törzsei az Istentől rendelt nagy királyt látták.

Mivel azonban ennyire Dávid személyéhez volt kötve a bi
rodalom, rendkívül fontossá vált az utódlás kérdése. Eddig Iz
raelben nem volt királyság, így nem alakulhatott ki a trónörök
lés tradíciója, ebben a kérdésben Dávidnak magának kellett dön
tenie. És itt úgy látszik érdekes módon cserben hagyta bölcses
sége. Túl sokáig habozott, bizonyára nem tudott dönteni ebben a 
kérdésben. Uralkodásának utolsó évei tele vannak zűrzavarral, 
lázadásokkal, amelyek azt mutatják, hogy Dávid határozatlan 
volt, és ez alkalmat adott fiainak és Saul utódainak is arra, 
hogy megpróbálják a maguk javára fordítani a helyzetet. Me- 
fíbóseti, más néven Meribaál, aki mindkét lábára béna volt, 
maga is gondolt arra, hogy Dávid helyébe lép (2 Sám 16,3). Eb
ben a nehéz időszakban jelentkezik Náthán próféta, aki azt jö
vendöli, hogy az ŰR fenntartja Dávid dinasztiáját. Mivel az a 
veszély fenyegetett, hogy Dávid halála után nagy zűrzavar tá
mad, mindenképpen döntenie kellett a királynak. A legbölcsebb 
döntés az lett volna, hogy ha Míkálnak, Saul leányának fiát te
hette volna utódjául. Mivel azonban Míkálnak nem volt fia, ez 
a legkedvezőbb megoldás lehetetlen volt. Pedig ez biztosította 
volna hosszú időre Izráel és Júda egységét. A régi izráeli örök- 
ségi jog értelmében az elsőszülött fiú lett volna az örökös. A ké
sőbbiek folyamán általában ezt a gyakorlatot folytatták Dávid 
dinasztiájában. Eredetileg Dávid fiai is erre számítottak. Az első
szülött Aramon volt (2 Sám 3,2). Kezdetben ő tartotta magát 
trónörökösnek. Absolón azonban megölte Ammónt és trónkö
vetelővé lett. Nem tudni, hogy a 2 Sám 3,3-ban említett Kileáb, 
Dávid második fia miért nem jöhetett számításba. Jóáb közben
járására később Dávid megbocsátott Absolónnak és valóban
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trónörökösnek tekintette őt. Absolón azonban egyre inkább ki
használta helyzetét és megpróbálta még apja életében magához 
ragadni a hatalmat. Ez lázadáshoz vezetett, amelynek során Ab- 
solónt Hebronban királlyá kiáltották ki (2 Sám 15,10). Nem tud
ni, hogyan sikerült ez olyan könnyen Absolónnak. Bizonyára 
csökkent Dávid tekintélye az izráeli törzsek, és részben a júdaiak 
előtt is. Dávidhoz lényegében csak a zsoldosai maradtak hűsé
gesek, ezekkel menekült el Jeruzsálemből. Végül azonban ez a 
zsoldos sereg „Efrajim erdejében” legyőzte Absolón seregét. A 
csatában Absolón maga is meghalt. Ilyenformán Dávid újra ki
rállyá lehetett. Ezen a ponton azonban úgy látszik, elkövetett 
egy hibát. Mikor ünnepélyesen föl akarták kérni, hogy foglalja 
el újra a trónt, akkor a többséget képviselő izráeli követség 
megérkezése előtt Dávid türelmetlenül üzent a júdaiaknak, hogy 
ők, akik vér szerinti hozzátartozói, előzzék meg ebben Izráelt. 
Ezzel ő maga adott okot arra, hogy Izráel és Júda ismét szembe
kerüljön egymással. Egy Seba nevű benjámini ember lázadást 
is szított Dávid és Júda ellen. Ekkor hangzott el a végzetes jel
szó: „Semmi részünk Dávidban, semmi örökségünk Isai fiában! 
Mindenki menjen sátorába, Izráel!” (2 Sám 20,1). így, amikor 
Dávid újra elfoglalta trónját, kénytelen volt először is zsoldosai 
segítségével leverni az izráeli lázadást. Ez a későbbiek szempont
jából rendkívül baljóslatú előjel volt.

Mindezzel azonban még nem oldódott meg az utódlás kér
dése. Absolón halála után Adónijá következett soron. Ö igé
nyelte is magának a trónt (1 Kir 1,5). A vezető emberek között 
keresett támogatást. Mindenekelőtt Jóáb, a fővezér, és Ebjátár, 
a jeruzsálemi királyi szentély papja támogatta őt. Ugyanakkor 
egy ellenpárt is alakult. Ennek is tekintélyes vezetői voltak: 
Bénája, a zsoldos sereg vezére, aki egyben Jóáb riválisa is volt, 
aztán egy másik jeruzsálemi pap, CácLók, és végül Nátán, a 
nagy tekintélyű próféta. Végül is ez utóbbiaknak sikerült célt 
érniök. Ebben nagy része volt okosságuknak, mert Dávid leg
kedvesebb feleségét, Betsabét bírták rá arra, hogy a maga fiát, 
Salamont javasolja Dávidnak utódul. S bár Adónija önhatalmú
lag királlyá tette magát, végül Dávid szava döntött: Salamon 
örökli a trónt. Salamont még Dávid életében királlyá kenték és 
egy rövid ideig apjával együtt uralkodott. Tekintélyét tulajdon
képpen Dávidnak ez a döntése alapozta meg. Sok történetkutató 
szerint Salamon egyáltalán nem volt megfelelő utód.
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Dávid nagy birodalma osztozott a többi keleti nagy biroda
lom sorsában. Csak addig tudott igazán nagy maradni, növe
kedni és erősödni, amíg a nagy király élt. Halála után ezekben 
a birodalmakban hol egészen hirtelen, hol lassabban, de mindig 
megindult a hanyatlás és romlás.

Izráel népe számára Dávid volt a nagy király, egyáltalában 
a király. Nem véletlen, hogy róla szól legrészletesebben az iz- 
ráeli történetírás. Később valamennyi királynak magatartását, 
döntéseit Dávidhoz mérték. Az izráeli történetírás Dávid uralko
dásának leírásánál nem csupán a puszta tényékhez ragaszkodik. 
Szinte egyetlen más királynál se látjuk, hogy annyira kiszínez
nék a király tetteit, magatartását és a vele kapcsolatos esemé
nyeket, mint ahogyan azt Dávidnál tették.

Külön hangsúly esik arra, hogy Dávid kegyes király. Ez an
nál is feltűnőbb, mivel Dávid kemény harcos volt, tehetséges 
hadvezér, bölcs politikus, aki élete java részében józanul fel
mérte, mit kell tennie, és ebben nagyon hasonlított az ókori ke
let nagy uralkodóihoz, akikről tudjuk, hogy kemény kezű zsar
nokok voltak és magukat istennek tartották. Dávid abban külön
bözik ezektől a nagy uralkodóktól — és éppen ezt hangsúlyozza 
kifejezetten az izráeli történetírás —, hogy hatalmának tető
pontján is elismeri Isten uralmát és aláveti magát Isten törvé
nyének és mindenkori akaratának.

8. Salamon

Érdekes eltérés figyelhető meg a Dávidról és Salamonról 
közölt bibliai tudósítások között. A Dávidról szóló összefüggő, 
részletes, helyenként szinte elemző tudósításokkal szemben Sa
lamon uralkodásáról csak egyes történeteket és adatokat talá
lunk (1 Kir 3— 11). A történetíró forrásmunkát használ: „Sala
mon történetének könyvé”-t (1 Kir 11,41). Ez a könyv valószí
nűleg a szokásos udvari krónika volt, .amely Salamon uralkodá
sának fontosabb eseményeit tartalmazta. Ezenkívül a Salamon- 
történetek között találunk egynéhány olyant, ami legendaszerűen 
hagyományként terjedhetett Izraelben (pl. Salamon ítélete a két 
nő között 1 Kir 3,16—28).

Salamon mindjárt uralkodása elején nagyon nehéz helyzetbe 
került: kénytelen volt felszámolni az udvari ellen-pártot, amely
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annak idején Adóniját tette királlyá. Ez a felszámolás rendkívül 
kegyetlen volt. Egyszerűen kivégeztette azokat, akik nem őt akar
ták királynak. Bizonyára nagy része volt ebben a véres leszá
molásban Dávidnak is, aki maga se látott más megoldást Sala
mon trónjának biztosítására. Ezt igazolják utolsó intései Salamon
hoz (1 Kir 2,1—9). Az is igaz, hogy Salamon enéíkül is rákény
szerült volna erre a megoldásra.

Jóáb helyett a zsoldosok parancsnoka, Benájá lett a fővezér, 
mert Jóábnak is veszni kellett. Ebjátár papot nem ölte meg, de 
száműzte Anatótba. Ezek az intézkedések biztosították számára a 
trónt, de egyben arra is kényszerítették, hogy a többi keleti ki
rályhoz hasonlóan egész uralkodása alatt kemény kezű despota 
legyen.

Ez az egyik különböség Salamon és Dávid között. Dávidnak 
személyes befolyása, elismert tekintélye volt, nem volt szüksége 
arra, hogy erőszakkal uralkodjék. Ö azért tehetett mindent a 
maga tetszése szerint, mert a nép elismerte szellemi, politikai fö
lényét és megbízott benne. Salamon örökölte a nagy birodalmat 
apjától, de bármennyire sok legenda szól bölcsességéről, gazdag
ságáról és békés uralkodásáról, a tudósításokból kitűnik, hogy 
Dávidhoz képest epigon volt, aki csak átvette az örökséget, sőt, 
akinek féltőn vigyáznia kellett arra, hogy azt megtarthassa és 
aki csak az örökölt hatalom segítségével tudott tekintélyt tartani.

Örökölte Dávid nagy birodalmát, de ezt az örökséget már 
nem gyarapította. Semmiféle hadi vállalkozásáról nem tudunk, 
sőt a történetírók hangsúlyozottan írják, hogy Salamon uralma 
békés uralom volt. Nem volt szükség arra,""hogy háborút viseljen, 
mert apja külpolitikailag is kellő tekintélyt szerzett a birodalom
nak. Ez azonban a történelem tanúsága szerint minden nagy bi
rodalom életében a romlás kezdete. Hamarosan meg is mutatko
zott ez: Salamon uralkodásának eléggé az elején visszatért Egyip
tomból Hadád és Edómnak egy jó részét felszabadította. Igaz, 
hogy Edómnak egy része, méghozzá a legfontosabb, a vádi el 
arábá, az Aquabai-öbölhöz vezető út bányáival és ércolvasztóival 
továbbra is Salamon birodalmához tartozott. De Hadád vissza
térése azt mutatja, hogy Salamon már nem is tett semmi lépést 
annak érdekében, hogy az maradjon.

1 Kir ll,23kk-ban olvashatjuk azt is, hogy egy bizonyos Recón 
elfoglalta Damaszkuszi, a Szíriái tartomány székhelyét és királlyá 
tette magát Arámban. Igaz, hogy ez se jelentette egész Szíria el-
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vesztését, de már jelentősebb veszteség volt, mert azt a várost, 
ahol a birodalom helytartója tartózkodott, egy kisebb ellenséges 
ország fővárosává tették. Ez lett az alapja annak a későbbi arám 
királyságnak, amely Szíria-Palesztinában nagyhatalommá nőtt. E 
kettőtől eltekintve Salamon lényegében meg tudta tartani a Dá
vidtól örökölt birodalmat. Uralkodása alatt a környező államok 
még tiszteletben tartották Dávid birodalmát.

Egyetlen lázadás volt Salamon idejében: Jeroboám lázadása. 
Erről meglehetősen hiányos adataink vannak (1 Kir 11,26—28 és 
40). Nem tudni, mi volt a felkelés oka. Az efraimi Jeroboám való
színűleg a robotmunkások felügyelője volt, aki „kezet emelt a 
király ellen” . Nem tudjuk, hogy kik álltak Jeroboám mögött. A 
történetíró feljegyzett egy későbbi Salamon halála utáni hagyo
mányt, amely szerint Ahijá silói próféta jövendölte Jeroboámnak, 
hogy az ÜR neki fogja adni Salamon királyságának nagyobbik 
részét (11,29—39). A felkelés meghiúsult, Salamonnak azonban 
nem sikerült Jeroboámot elfogatni és megöletni, mert ez Egyip
tomba menekült, és ottmaradt Salamon haláláig.

Ha nem növelte is Salamon a birodalmat, belsőleg nagyon 
gazdaggá tette. Uralkodásának idején nagyarányú építkezések 
folytak. A Salamon történetének könyvéből származó adatok sze
rint, a király mindenekelőtt Jeruzsálemet építette ki. Annak idején 
Dávid csupán egy új királyi palotát épített a jebúsziak királyi 
palotája helyére az óváros falain belül. Ezt Salamon renováltatta, 
de neki már nem volt elég Dávid régi városa. Üj__imrosrészt épít
tetett, ahol a fő helyet egy több épületből álló királyi palotasor 
foglalta el. Mivel a város keleti és nyugati irányban nem tudott 
terjeszkedni, Salamon észak—déli irányban bővítette azt. Legfő
képpen a Dávid városától északra eső részen emeltetett épülete
ket. Ezeket a palotákat külön fallal vette körül. Ez az új város
rész kb. olyan nagyságú volt, mint az óváros, de sokkal moder
nebb. A paloták kelet minden pompájával feldíszített és beren
dezett épületek voltak. Ebben az új épület-komplexumban emel
tette Salamon azt a templomot, amely valamennyi épülete között 
a legnevezetesebb volt. Salamon történetének könyve a templom 
építését tárgyalja legrészletesebben (1 Kir 5,27—7,9). A templom 
építésével és annak történetével a könyv más részén részletesen 
foglalkozunk. Salamon templomának az a jelentősége, hogy a ki
rályi palota épületeinek komplexumába épült, papjai királyi tiszt
viselők voltak, és így lett az izráeli törzsek központi szentélyévé.
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Ezzel megadta a lehetőségét annak, hogy a királyi uralom necsak 
a birodalom politikai és gazdasági életére terjedjen ki, hanem a 
vallási életre is. Amikor Salamon uralkodása elején kénytelen 
volt trónját biztosítani, egyúttal azt is biztosította, hogy az a 
Cádók legyen a jeruzsálemi templom vezető főpapja, aki neki 
feltétlen híve volt. — Salamon a többi várost is kiépítette, nem
csak Jeruzsálemet. Mindenekelőtt a kánaáni városokat erősítette 
meg. Ez egyrészt úgy történt, hogy renováltatta a városok falait, 
újabb erődítményeket épített, másrészt bizonyos városokban har
cikocsikkal ellátott helyőrségeket állított fel (1 Kir 9,19). A Me- 
giddó térségében folytatott ásatások során pl. feltártak egy kétség
telenül Salamon korából származó nagy épületkomplexumot, 
amely istállókból, kocsiszínekből és lakásokból állt, ez volt az 
egyik ilyen helyőrségnek kaszárnyája. Ezen a Jezréel síkságát 
és a Mezopotámia és Egyiptom közötti útvonalat biztosító erődít
ményen kívül, még egy jó néhány hasonlót találtak az ásatások 
során. 1 Kir 10,26 szerint Salamon még Jeruzsálemben is tartott 
lovakat és harcikocsikat. Dávid seregéhez képest ez óriási válto
zás volt, bár ennek a korszerűen felszerelt seregnek az ütőerejét 
soha nem próbálták ki. Így a harcikocsik csupán a királyi pompa 
fényét emelték.

„A  harcikocsik városain” kívül Salamon „raktárvárosokat”  
is építtetett. Ezek nyilvánvalóan azt a célt szolgálták,Tiogy ezek
ben a városokban halmozzák fel a királyi udvar szükségleteit 
fedező élelmiszert, ruhát és egyéb eszközöket.

Ehhez a nagyarányú építkezéshez sok munkaerőre volt szük
ség, hiszen abban az időben a munka javarészét emberi erővel vé
gezték. Ennek biztosítására fejlesztette ki Salamon a xabotmunkáU 
Már a régebbi időkből ismerjük ezt, hiszen a honfoglalás idején 
Józsué ilyen robotra kényszerítette a gibeóniakat (Józs 9). Sala
mon azonban a robotmunkának országos rendszerét fejlesztette 
ki, külön megbízott vezetője volt ennek a munkának (I. Kir 4,6). 
Nem egészen világos, hogy kik voltak robotmunkára kötelezve. 
1 Kir 5,27-ben azt olvassuk, hogy „egész Izraelből került ki a 
30 000 robotos” . Viszont 9,15kk hangsúlyozza, hogy ezek a robot
munkások a kánaáni őslakókból és nem az izraeliekből kerültek 
ki. Valószínűnek látszik, hogy az utóbbi adat a helyes, és az előbbi 
csak általános kifejezése annak, hogy az egész birodalom terüle
téről valók voltak ezek a robotmunkások. Az izráeliek ti. csak 
hadviselésre voltak kötelezhetők. Elképzelhetetlen, hogy Salamon
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despotizmusában odáig merészkedett volna, hogy az izráeliek ősi 
jogait így megsértse. Legfeljebb arra gondolhatunk, hogy az izráe
liek bizonyos esetekben saját szolgáikat kénytelenek voltak robot
munkára engedni.

A nagyarányú építkezésekhez Salamonnak rengeteg építő
anyagra is szüksége volt. Követ a birodalom területén bárhol ta
láltak, viszont az építkezéshez szükséges faanyagot nem. A leg
alkalmasabb fa a cédrus, a ciprus és fenyő volt, ezek azonban 
legközelebb a Libanon hegység erdeiben voltak találhatók. Ez 
a terület már a föníciai városállamokhoz tartozott. Salamon szer
ződést kötött Hirámmal, Tírusz királyával, amelynek alapján Hi- 
rám rendelkezésére bocsátotta az építkezéshez szükséges fa
anyagot, amelyért Salamon búzával és olajjal fizetett. Ezenkívül 
robotosokat küldött a fa kitermelésére (1 Kir 5,15kk). Hirám még 
kőfaragó és építő szakembereket is küldött Salamonhoz, elsősor
ban azért, hogy a jeruzsálemi királyi palota és a templom építé
sénél közreműködjenek.

A nagyarányú építkezések Jeruzsálemben átalakították a vá
ros képét. Külsőleg is meglátszott Salamon gazdagsága. A pompás 
épületek berendezéséhez és az ott élő királyi udvari emberek ellá
tásához viszont arra volt szükség, hogy a birodalom lakossága 
adót fizessen. Ez az adó tulajdonképpen természetbeniek beszol
gáltatása volt. Az 1 Kir 5,1—8-ban felsoroltak óriási mennyiségét 
az magyarázza, hogy egyrészt sokan voltak a királyi udvar tagjai, 
másrészt közismert, hogy az ókori keleti emberek nagy meny- 
nyiségű húst fogyasztottak. Ennek a beszolgáltatásnak rendsze
resnek kellett lennie, és ezt Salamon igen alaposan megszervezte. 
Az országot 12 kerületre osztotta és havonta egy-egy kerület volt 
köteles a királyi udvar ellátásáról gondoskodni. Minden kerület 
élén egy helytartó állt, aki felelősséggel tartozott azért, hogy a 
szükséges élelmiszert összegyűjtsék és a kijelölt időben Jeruzsá
lembe szállítsák. Valószínű, hogy már Dávid idejében megvolt a 
birodalomnak ez a felosztása, hasonló okokból, de az kétségtelen, 
hogy Salamon szervezte meg igazán. Ez a kerületi beosztás egy
úttal a birodalom közigazgatási beosztását is megadta. Egy egész 
sereg kerület a különböző izráeli törzsektől kapta a nevét. Ez a 
területi beosztás megmaradt Salamon halála után is.

Salamon rendkívül jól szervezte meg a királyi birtokokat is. 
A királyi család az ősöktől örökölt birtokon kívül tulajdonosa lett 
sok meghódított területnek, és az izráeli jog szerint mindig a
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királyra, szállt a halálra ítélt bűnösök birtoka is. Érthető, hogy 
Salamon keménykezűsége, amellyel uralmát biztosítani igyeke
zett, egyúttal birtokait is jelentősen gyarapította.

Rendkívül érdekes, hogy emellett Salamon kiterjedt külke
reskedelmet is folytatott. Mesébe illő gazdagságát ennek köszön
hette. Ebben jelentős része volt annak, hogy az Aquabai-öblön 
keresztül szabad útja volt a Vörös-tengerre, Arábia déli részére 
és a kelet-afrikai partok felé. Nagy kereskedelmi flottája volt és 
a hajók rendszeresen szállították~a különböző árukat, az aranyat 
és a luxuscikkeket. Nem tudjuk, mivel fizetett Salamon ezekért 
az árukért. Az is lehetséges, hogy valami aranylelőhelyet találtak 
a távoli Ofírban, amely vagy Dél-Arábiában, vagy a mai Szomália 
területén volt.

Az ásatások során megtalálták az Aquabai-öbölnél Salamon 
kikötővárosának Ecjon Geber-nek romjait. Itt látható, hogy Sala
mon egy teljesen új várost épített. Legfeljebb azt tételezhetjük 
fel, hogy előzőleg egy halászfalu volt ezen a helyen, ennek azon
ban semmi nyomát nem lehet találni. Itt a város közelében talál
ták meg a nyomát azoknak az ércolvasztóknak és ércfeldolgozó 
műhelyeknek, amelyekben a környéken található rezet és vasat 
feldolgozták. Az akkori technika mellett feltehetően ügyesen és 
jól rendezték be ezeket a műhelyeket, az ércolvasztásnál felhasz
nálva az öböl felől fújó erős szelet. Mivel a kikötőváros a király 
alapítása volt, feltehetően minden, ami itt készült vagy innen 
származott, királyi monopólium volt. Ez is Salamon gazdagságát 
növelte.

Még egy érdekes dologra figyeltek fel a kutatók. 1 Kir 10,28— 
29-ben olvasunk egy tudósítást arról, hogy Salamon közvetítő 
kereskedelmet folytatott: Egyiptomban vásárolt lovakat, hadi
szekereket, ez utóbbiakat valószínűleg Salamon műhelyeiben is 
elő tudták állítani, és ezeket a hadiszekereket és lovakat niadták 
a hettitáknak és az arámiaknak. Ügy tűnik, hogy ez volt Sala
mon egyik legjövedelmezőbb vállalkozása.

A tudósításokból kitűnik, hogy Salamon jórészt örökségkép
pen nagy tekintéllyel bírt a Közel-Keleten. A Dávidtól örökölt 
birodalmat Salamon uralkodása idején senki sem merte megtá
madni. Salamon maga elsősorban úgy igyekezett tekintélyét fenn
tartani, hogy gazdagságát és a királyi udvar pompáját egyre 
növelte. Külön részletes tudósítás szól arról, hogy Salamonnak a 
többi uralkodóhoz képest óriási háreme volt, és feleségei között
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nagyon sok volt a külföldi (1 Kir ll,lkk). A történetíró megjegyzi, 
hogy ez volt Salamon Istentől való elfordulásának a fő oka. A 
más népekből származó asszonyok saját isteneik kultuszát hono
sították meg a királyi udvarban. Külön figyelemre méltó, hogy 
ezek között az asszonyok között egy egyiptomi hercegnő is volt. 
Ez bizonyára úgy volt lehetséges, hogy az akkori egyiptomi fáraó 
a 21. dinasztiának valamelyik jelentéktelenebb tagja volt. Való
színű azonban, hogy nemcsak ez volt a hanyatlás oka. Nem csak 
azért gyöngült a dávidi birodalom, mert Salamon idegen asszo
nyokat tartott és ezek idegen kultuszokat honosítottak meg. In
kább úgy kell értenünk ezt a megjegyzést, hogy ez ráadásul még 
az izráeli törzseknek, mint kultuszi közösségnek a számára val
lási téren is hanyatlást készített elő. A kultusz vezetői ugyanis 
a királyi udvar tekintélyes tagjai voltak és az ő magatartásuk 
döntően hatott Izráel vallási életére.

Salamon uralkodása alatt egyre fokozódott a belső feszült
ség. A királyi vagyon növekedése csak azoknak a számára jelen
tett gazdagodást, akik a királyi udvarban éltek, vagy akik valami 
királyi hivatalt viseltek. De ennek a káprázatos pompának, 
a talán még az egyiptomit is felülmúló királyi udvar költségeinek 
fenntartásához és fedezéséhez jórészt a birodalom lakosainak kel
lett hozzájárulniok. Egyre több teher nehezedett rájuk. Törvény
szerűen következett be az, hogy egyre többen elszegényedtek. 
Nemcsak az egyszerű földművesek, hanem sokszor az izráeli tör
zsek vezető emberei is. Ez érthetően egyre inkább szította az 
elégedetlenséget. Salamon királyi uralma ugyan biztosítva volt, 
az utódjáé azonban nem.

Még komplikáltabbá tette a helyzetet az, hogy Salamon ural
kodása idején erősen megváltoztak az izráeli törzsek életviszonyai. 
Ez a változás már akkor elkezdődött, amikor Dávid birodalmába 
bekebelezte a kánaáni városállamokat és azok lakosait a biro
dalom egyenjogú polgáraivá tette. A közigazgatás átalakulásával 
egyre több állami tisztviselőre volt szükség (2 Sám 8; 20 1 Kir 4). 
Ezenkívül kimutatható, hogy nagymértékben emelkedett a városi 
élet színvonala, az izráeliek közül is sokan húzódtak a városokba 
és a vidékiek egyre inkább elszegényedtek. Innen érthető a később 
olyan gyakran használt „a föld szegénye népe” kifejezés. Salamon 
nagyarányú kereskedelmi tevékenysége következtében egyre in
kább fejlődött az ipar, egyre jobban áttértek a pénzgazdálkodás
ra, ami megint növelte a szegény és gazdag társadalmi rétegek
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különválását. Bár erre kevés adatunk van, a meglevőkből arra 
következtethetünk, hogy nem hirtelen, forradalmi átalakulás volt 
ez, hanem lassú, de feltartóztathatatlan folyamat.

Egy másik fejezetben foglalkoztunk Izráel vallási életével, és 
az izráeli kegyesség történetének főbb vonásaival, így most csak 
arra utalunk, hogy Salamon korában egyre inkább összekevere
dett az ősi izráeli kultusz a kánaáni, valamint a környező népek 
kultuszával.

Ugyancsak külön foglalkoztunk a kulturális élet problémái
val, ezért itt csak azt jegyezzük meg, hogy ebben a korban kap
csolódott bele Izráel kultúrája az ókori Kelet bölcsességirodal
mába, mint azt a Királyok könyvének utalásai, és a teljes egé
szében Salamonnak tulajdonított Példabeszédek könyve igazolja. 
Érdemes arra is felfigyelni, hogy a történetíró feljegyzése szerint 
Salamon valami természetrajz könyvet is írt az állatokról és nö
vényekről (1 Kir 5,17). Ugyancsak erre az időre esik, amint már 
megjegyeztük, az izráeli történetírás kezdete. Ekkor kezdték írás
ba foglalni Izráel ősi hagyományait, ekkor próbálták kialakítani, 
megfogalmazni Izráel világnézetét és célkitűzéseit. Történetileg 
ma már nem lehet pontosan megállapítani, de feltehető, hogy a 
salamoni királyi udvarban kezdődött el az a történetírás, amelyet 
a teológiában a „deuteronomiumi” névvel emlegetnek. Ez abban 
tér el az ókori Kelet krónika-írásától, hogy nem csupán egyes 
események felsorolását adja, hanem összefüggően írja le Izráel 
történetét és annak sajátos értékelését is tartalmazza, ti. mindent 
az ÚRhoz, Izráel Istenéhez viszonyít. Alapszemlélete az, hogy az 
ÚR a történelem Istene, Izráel az ÚR népe, és mint ilyen elköte
lezettje is. Ez a fajta történetírás Keleten egyedülálló.

Salamonnal megszilárdult Izraelben a királyság intézménye. 
A történetíró szerint ezt a királyságot Dávid alapította, de ada
taiból kitűnik, hogy az intézményt igazában Salamon szervezte 
meg. A történetíró nem tekinti változatlan világrendnek a király
ság intézményét, mint ahogyan azt az ókori Kelet krónikásai 
egyébként teszik. Inkább az derül ki magából a leírt történetből, 
hogy a királyság Izraelben a történelem folyamán létrejött intéz
mény. Ugyanakkor azonban nem tekinti tisztán profán intéz
ménynek, mert az igazi királyt az ÚR teszi királlyá és az igazi 
király mindig aláveti magát az ÚRnak. Ez természetesen elsősor
ban Izraelre vonatkozóan van így. Még egy sajátossága van Izráel-
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ben a királyi intézménynek: Dávid királysága Istennek a jövőre j 
vonatkozó ígéreteit hordozza. '

Dávid és Salamon kora. mint láttuk, gyökeres változásokat 
hozott Izráel életében a megelőző korokhoz képest. Hogy ez Izráel 
számára, mint Isten népe számára nagy krízist jelentett, az ki
tűnik a deuteronomista történetíró tudósításaiból. A királyság 
Intézménye alighanem szükségszerűen hozta magával azt, hogy 
a kultusz is intézménnyé vált. Amennyire nagy jelentősége volt 
"annak, hogy Dávid Jeruzsálemben felállította a központi szen
télyt, és hogy Salaimon ezt a szentélyt pompás templommá épí
tette, annyira érződik máris annak a problémának a jelentke
zése, hogy ez a szentély a királyi udvar tartozéka lett. Külön fel 
kell figyelnünk arra, hogy Salamon uralkodása kezdetén, amikor 
Cádokot tette főpappá, az Adónija párti Ebjátárt Anatótba szám
űzte és ezzel a vidéken élő papság és a jeruzsálemi papság közé, 
talán akaratlanul politikai válaszfalat emelt. Ugyanakkor a jeru
zsálemi papság függő viszonyba került az uralkodótól, amelynek 
a történelem tanúsága szerint csak két következménye lehet: 
vagy az uralkodók kiszolgálója lesz a papság, vagy fölibük kere
kedik és az egész politikai élet irányítójává válik. Ezek a folya
matok Izráel későbbi történetében is megfigyelhetők.

Izraelben Salamonra később két szempontból emlékeztek. 
Salamon volt a békesség királya. A neve is ezt jelentette. Az ő 
uralma" idején Izraelt nem háborgatták, és gazdasága a későbbi 
korok számára Isten áldásának jelévé vált. Nem véletlen, hogy 
Izraelben a bölcsesség teológiai alaptétele ez volt: Isten a kegye
seket megáldja békességgel és gazdagsággal. Hogy Salamon után 
megint nehéz korszak következett, azt Izraelben elsősorban azzal 
magyarázták, hogy ez a kegyes uralkodó élete végén elszakadt 
Istentől. Ehhez csatlakozik a másik szemlélet: Salamon az isteni 
bölcsesség királya. A bölcsességéről szóló legendák, de még inkább 
a Példabeszédek könyve arról tanúskodnak, hogy Izraelben az 
ókori Keleten közismert bölcsesség-életforma lényeges változáson 
ment át, amit a Példabeszédek könyvében és a Zsoltárokban több 
változatban előforduló mondás így juttat kifejezésre: „Az ÚR 
félelme a bölcsesség summája.”

Ezzel a bölcsesség több lett, mint atyáktól örökölt hagyo
mány: nem csupán a sikeres, szerencsés élet titka, hanem a ke
gyességnek megnyilvánulása. Izráel a bölcsesség forrását is az 
ÚRban látta. Az izráeli hagyomány szerint Salamon volt ennek
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a bölcsességnek eszmei képviselője. A történetíró ezt még nem 
tartotta szem előtt, ezért reálisan ábrázolva az eseményeket meg
mutatta ennek a bölcs Salamonnak gyenge oldalait is. De az iz
raeli bölcsesség előbb idézett alaptételén mérve Salamon élete 
végén elszakadt ettől a bölcsességtől, éppen azért, mert „elfordult 
az ÚRtól” .

9. Hagyomány az ősatyákról

Általános megjegyzések
Az ősatyák története eredetileg önálló elbeszélés-gyűjtemény 

volt. Erről tanúskodik az a körülmény, hogy nem tud Izraelről, 
mint népről, sem a törvényre és kultuszra vonatkozó kijelenté
sekről. Az ősatyákról szóló történetek eredetileg a nomád életet 
élő emberek nagycsaládjában keletkeztek. Az események közép
pontjában az ember és háziállat, a férj és feleség, szülők és gyer
mekek állnak. Fő problémájuk egyrészt a fiúörökös várása, hi
szen tőle függ a család tovább élése, másrészt a nyáj szaporodása, 
hiszen ez biztosítja az életfenntartást.

Ebbe a környezetbe illenek bele azok az istenséggel kapcso
latos események is, amikről ezek a történetek olyan bőségesen 
tudósítanak. Összehasonlítva a Kivonulással, a sínai-hegyi kinyi
latkoztatással vagy a honfoglalással, az ősatyák életébe nem olyan 
drámai módon nyúl bele Isten, magatartása sakkal emberibb.

Az ősatyák történeteinek tudományos vizsgálata azzal a meg
lepő eredménnyel járt, hogy az ősatyák nem Jahve-t tisztelték. 
Csak később lettek azzá, amikor történeteiket beledolgozták az 
összizráeli történelembe. Külön nevük sem volt ezeknek az iste
neknek. Mindig annak a neve után nevezték őket, akinek először 
jelentette ki magát és aki először kezdte tisztelni őket istenként, 
így jutottak az ilyen nevekhez, mint Ábrahám Istene, Izsák Ret
teneté, Jákob Erőssége. Az ősatyák istenébe vetett hitet akkor 
szívta fel magába a Jahve-hit, amikor az ősatyákat Izráel őseivé 
fogadták, ami nagymértékben gazdagította meg Izráel törté- 

, netét, hiszen az ősatyák élete nyitotta meg az ajtót annak meg
látására, hogy Isten Mózes előtt, az egyiptomi kivonulás és a sínai- 
hegyi kinyilatkoztatás előtt is formálta Izráel jövendőjét.

Nem volt egyszerű dolog az ősatyákról szóló elbeszéléseket 
összedolgozni a többi hagyományanyaggal. Ezek központi monda
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nivalója ugyanis az az ígéret, hogy az ősatyák birtokba veszik az 
ígéret földjét és ott nagyszámú utóddal áldja meg őket az Isten. 
Ezt a hagyományt összhangba kellett hozni azzal a másik hagyo
mánnyal, hogy Jahve vezette el a népet az ígéret földjére, Kána
ánba. Lényegében tehát két honfoglalási hagyományról van itt szó 
és a kettő közti feszültséget úgy oldották fel, hogy Jahve az ős
atyák Isteneként egyszer már Palesztinába vezette Izráel őseit, 
de az atyáknak adott ígéret csak időlegesen valósult meg akkor, 
mert az utolsó ősatyának, Jákobnak el kellett hagynia az ígéret 
földjét: Egyiptomba megy, ahol utódai erős néppé lesznek és így 
kezdődik el az az új történeti szakasz, amelynek a vége Kanaán 
elfoglalása Józsué vezetésével.
Ábrahám és Izsák

Azzal kezdődik az ősatyák története, hogy Isten kiszemel ma
gának egy embert és azt kívánja tőle, hogy hagyja el hazáját, 
otthonát és költözzék egy olyan országba, amelyről csak annyit 
tud, hogy Isten majd megmutatja neki. Egyidejűleg azonban azt 
a hallatlanul nagy ígéretet kapja Ábrahám, hogy ő lesz az a for
rás, amelyből minden nép áldást fog meríteni.

Útra kel tehát egy 75 éves ember családjával egy számára is
meretlen ország felé. Sikembe érkezik, de ott már kanaániak van
nak. Bételbe megy és onnét tovább dél felé minden különösebb 
célkitűzés nélkül. Csak két oltár jelzi a neki adott isteni ígéret 
nyomait (1 Móz 12,1—9). Ábrahám szótlan engedelmességének el
lenpólusa testvérének, Lótnák a magatartása, aki saját magában 
bízva azt hiszi, hogy a jobbik részt választotta. Pedig ez a válasz
tás jelenti végzetét. (1 Móz 13,2—18).

De mit ér az ígéret földjének elérése, ha nincs kinek örökbe 
hagyni? Ábrahámnak nincs gyermeke. Kételkedni kezd hitének 
értelmében. Ebbe a kétségeskedésbe helyezi bele Isten az utódlás
ról szóló ígéretet (1 Móz 15,1—6). Sőt abban a pillanatban kap 
határozott isteni ígéretet Ábrahám a fiúörökösre vonatkozólag, 
amikor emberi számítás szerint már reménytelen a helyzet. Az 
isteni ígéret és az ígéretet kapók tényleges helyzete között elvi
selhetetlen már a feszültség, amely beszédesen jut kifejezésre 
egyrészt Sára nevetésében, másrészt Ábrahám hallgatásában (1 
Móz 18,1—16).

És amikor Isten ígéretének a beteljesedése késik, saját ke
zébe veszi az ősatya sorsának irányítását. Az elbeszélés abból az
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antik világban nem ismeretlen gyakorlatból indul ki, hogy ha a 
feleségnek nem voltak saját gyermekei, akkor férjének adhatta e 
célból mellékfeleségként azt a személyes szolgálatára rendelt rab
nőjét, akit magával vitt a házasságba. Az ilyen kapcsolatból szü
letett gyermek az úrnő jog szerinti gyermeke lett. Ábrahám ese
tében azonban ez az egyébként emberi szempontból legitim el
járás ellentmond Isten akaratának. A következmények világosan 
mutatják, hogy hogyan ítélte meg Isten Ábrahámnak és felesé
gének ezt az „önállósulását” . Hágár gyermeke Isten védelme alatt 
lesz ugyan, de az ígéretek örököse nem lehet és így megint min
den olyan kilátástalan, mint korábban volt (1 Móz 16.1—14; 21,1— 
21).

Isten azonban hű marad ígéretéhez és bekövetkezik, ami 
emberi megítélés szerint lehetetlen volt: megszületik a várva várt 
fiú. Sára öregségében ajándékozta meg Ábrahámot egy fiúgyer
mekkel és nevessenek bár rajta az emberek (az Izsák név jelen
tése!), a fiúörökös megvan, ami persze azt jelenti, hogy a rab
szolganőtől született gyermeknek, Izmáéinek és anyjának végleg 
nincs maradása a családban. Menekülniük kell, végveszélybe jut
nak, de Isten megkönyörül rajtuk, az anya fel tudja nevelni gyer
mekét (1 Móz 21,1—21). Igaz ugyan, hogy a pusztai nomádok éle
tében sok minden megtörténik, ami nem egyeztethető össze Isten 
igazságos ítéleteivel és sokszor az az érzésünk, mintha az ősatyák 
Istene csak félszemmel figyelné választott emberei életét erkölcsi 
szempontból. A késői utókor vallásos embere azonban úgy ítélte 
meg, hogy Ábrahám és Sára a felesége kegyetlenül, tehát igaz
ságtalanul jártak el, amikor Hágárt és Izmáéit elűzték a pusztába. 
Szerintem éppen azért következik be később a próbatétel ott a 
Mórijja hegyén, hogy így jelezze Isten: morális szempontból el
ítéli Ábrahám magatartását.

Az ősatyák történetében mindig úgy szokták értékelni Izsák 
feláldozásának történetét, hogy itt nagyon mélyre süllyedt az 
erkölcsi norma. Pedig nem erről van szó! Isten előre tudta, hogy 
mi lesz Izsák feláldozásának a vége. De föl kellett tennie Ábra- 
hámnak, a családfőnek a kérdést: Te feleséged unszolására el
űzted házadból azt, akit emberi okoskodás alapján először örö
kösöddé tettél. Mert. nem hittél abban, hogy az isteni ígéretek be
teljesednek. Én adtam neked ígéretem alapján örököst, de most 
végig kell járnod fiaddal együtt a pusztában azt az utat, amelyet 
Hágárnak és fiának kellett végigjárnia. Ugyanúgy el kell jutnod
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fiad életét illetően a végső kétségbeesésig, mint ahogyan Izmáéi 
anyja eljutott. Mert ezt diktálja Isten igazsága. Ez Izsák felál
dozása történetének a háttere. Nem magyarázza meg ugyan az 
elbeszélést, mint ahogyan a régi elbeszélések sohasem vonnak le 
valamiféle tanulságot abból, amit elmondanak. De sejteti az ol
vasóval, hogy milyen szándékkal teszi ezt nem a ..kegyetlen” , 
hanem az „igazságos” Isten.

Ábrahám azonban mindezt nem tudja. A parancsot halálos- 
komolyan veszi. Ahogyan szakítania kellett mindennel, amikor 
elhagyta Úr városát, a kultúra, sőt akkori értelemben vett civi
lizáció varosat és bele kellett bandukolnia Isten parancsára a 
pusztába és bizonytalanságba, ugyanúgy kell most kockára tennie 
jövőjét. Izsák egyetlen fiú. Hozzá fűződik Istennek minden ígé
rete, amit eddig kapott. Isten parancsa érthetetlen számára. Vissza 
akarja venni ígéreteit? Le akarja rombolni saját művét, amit 
eddig olyan következetesen fölépített?

Ábrahám megállja a próbát. Ezért ismétli meg Isten mind
azokat az ígéreteket, amiket eddig kapott (1 Móz 22,1—19). Izsák
ról egyébként keveset tud elmondani az Ötestámentom. Születése 
és szándékolt feláldozásának a története az Ábrahámról szóló el
beszélések keretébe tartoznak. A feleségszerző útról ismert tör
ténet későbbi novellaszerű elbeszélés azzal a szándékkal, hogy 
bizonyítsa: róla is gondoskodik Isten. Ezt kivéve Izsákról csak 
egészen rövid elbeszélések, majdnem töredékek maradtak csak 
ránk (1 Móz 24,1—67). Izsák vándorló nomád pásztor ezekben az 
elbeszélésekben. A legelő keresése közben átmenetileg kulturál
tabb helyeken is megfordult és letelepedett, sőt földműveléssel is 
foglalkozott már. De azért csak „jövevényként” , tehát átmenetileg 
tartózkodott ezeken a helyeken.

Ezekben az elbeszélésekben nemcsak arra kell figyelnünk, 
hogy hogyan került összeütközésbe a legelők és kutak miatt a 
kulturált helyek lakosságával. Azt is érzékelnünk kell az elbe
szélésekben, hogy ezek a nomádok megvetéssel tekintettek a vá
rosok „romlott” lakosságára (1 Móz 26,1—3.6.12—14.lök.19— 
22.23—33).

Két elbeszélés-körre kell még kitérnünk az Ábrahámról szóló 
történetek keretében, mint amelyek egyrészt az istenfogalom, 
másrészt az „ősanya” szempontjából rendkívül fontosak. A 18. 
fejezet első összefüggő szakaszában (1— 16) arról van szó, hogy 
három férfiú tesz látogatást Ábrahámnál Mamréban. Az elbeszé-
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lés mögött az az ókorban igen elterjedt elgondolás húzódik meg, 
hogy az istenek néha inkognitóban meglátogatják az embereket, 
hogy próbára tegyék őket és magatartásuknak megfelelően meg
jutalmazzák vagy megbüntessék őket. Izráel népe valószínűleg a 
kanaáni kultúrkörben ismerkedett meg ezzel a nézettel és alkal
mazta az ősatyák történetében Jahvera. Ábrahám vendégbarát
ságát azzal jutalmazzák itt, hogy fiút ígérnek az öreg Ábrahám
nak és Sárának (1 Móz 18,1—16).

Az elbeszélés azonban folytatódik azzal, hogy Ábrahám el
kíséri vendégeit egy darabon a Sodorna felé vezető úton. Közben 
kerül sor a jól ismert párbeszédre Ábrahám és Jahve között a 
bűnös város küszöbön álló elpusztításával kapcsolatban. A prob
léma lényege, hogy a tömeg gonoszsága vagy a kevés igaz ember 
ártatlansága határozza-e meg Istent tetteiben. Elpusztítja-e az Ür 
a bűnösökkel együtt iaz igazakat is, vagy pedig megkegyelmez a 
kevés igaz ember kedvéért a sok bűnösnek is?

Ez a probléma azért jelentős, mert a régi izráeliek szerint 
magától értetődő volt, hogy maga az egész közösség felelős egyes 
tagjainak a magatartásáért és bűnhődnie kell. Ha tehát itt enged 
Isten Ábrahám érveléseinek, akkor Isten igazságos eljárásának 
új értelmét akarja hangsúlyozni a szerző (1 Móz 18,17—33). A 
Lótnái tett látogatásuk azonban arról győzi meg őket, hogy a 
város megérett a pusztulásra (1 Móz 19,1—28).

A másik jelentős mondakör az ősanyáról szóló elbeszélések. 
Három elbeszélés is szól arról, hogy az ősanya veszélybe kerül. A 
legrégibb minden bizonnyal az, amelyik az Izsák—Rebekka—Abi- 
melek-történetet mondja el (1 Móz 26,7—11). Itt még egészen 
profán alaphangú a történet és csak sejti az olvasó, hogy milyen 
veszélybe sodorhatta volna Izsák az ősanyát. Egészen más szán
dékkal mondja el az elbeszélő Ábrahám és Sára történetét Egyip
tomban (1 Móz 12,10—20). A szerző Ábrahám elindulása, tehát az 
ígéret meghallása után mondja el ezt a történetet. Azt akarja vele 
jelezni, hogy már az első lépés, amit nem Isten akaratának meg
felelően tesz meg az ősatya, az egész üdvtervet veszélyezteti. 
Istennek kell közbenyúlnia, hogy kiszabadítsa Izráel ősanyját a 
veszélyes helyzetből. A harmadik elbeszélés szerint Ábrahám és 
Sára Gerárban jutnak hasonló helyzetbe, ahol egy kicsit a hát
térben marad Isten gondviselő tevékenysége. Fontosabb itt Abi- 
melek vétke. Bár egyénileg ártatlan a király, mégis vétkezett, 
mert betört egy másik ember házaséletébe. Ezért itt arra szorít
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kozik Isten, hogy figyelmezteti Abimeleket a veszélyre, hogy még 
nagyobb bűnt ne kövessen el, ellenben igyekezzék a már elköve
tett vétket jóvá tenni (1 Móz 20,1—18).

Jákob
Ábrahám és Izsák történetei sok kicsi, egymással laza kapcso

latban levő elbeszélések. Jákob története viszont két nagy és zárt 
elbeszéléskört alkot. Az első elmondja Jákobnak és legidősebb 
testvérének Ézsaunak a történetét, akit ravasz módon megfosztott 
elsőszülöttségi jogától. A második azt mondja el, hogy hogyan élt 
Jákob nagybátyjánál Lábánnál, ahol — szintén nem minden 
ügyeskedés nélkül — családot alapít és gazdag emberré lesz.

A két nagy elbeszéléskört két másik történet kapcsolja egybe, 
amikben Isten megjelenik Jákobnak. Első találkozása Istennel 
Bételben volt abban a pillanatban, amikor testvére elől mene
külve elhagyja a szent földet, hogy anyjának a családjánál talál
jon menedéket. Másodszor akkor találkozik döntő módon Isten
nel, amikor meggazdagodva elhagyja Lábánt és a Jabbók folyót 
átlépni akarván Penuelnél szemben találja magát vele.

Jellemzi azonban a Jákobról szóló elbeszéléseket, hogy a fent 
említett hagyománykört kivéve az elbeszélésekben szó sincsen 
Istenről, összehasonlítva az Ábrahámról szóló elbeszélésekkel, itt 
szinte kikapcsolódik Isten tevékenysége. Ábrahámnak szinte min
den lépését kíséri Isten szava és tette. Itt az az érzésünk, hogy 
valahol megbúvik Isten üdvterve.

A Jákobról szóló elbeszélések hátterét kutatva azonnal sze
münkbe tűnik, hogy míg az Ábrahám- és Izsák-elbeszélések föld
rajzi helye Palesztina déli része, addig Jákob történetei földraj
zilag Palesztina középső részére esnek (Bétel, Penuél stb.), tehát 
a Jordán keleti és nyugati részére, ahol „József háza” (Efraim és 
Manassé) lakozott. Ezek az elbeszélések tehát arról tanúskodnak, 
hogy abban az időben következett be kultúrtörténeti szempontból 
átalakulás a Jordántól keletre eső részeken. Ez az eredetileg er
dőben gazdag vidék olyan népeknek volt a lakóhelye, amelyek a 
vadászatból éltek. Később, amikor Efraim törzsének a telepesei 
földet kezdtek művelni, a vadászok kiszorultak innen és helyet 
kellett adniok a pásztoroknak és parasztoknak. Jákob története 
ezt a folyamatot jelképezi: Ézsaunak, a vadásznak távoznia kell 
a pásztorkodással foglalkozó Jákobnak a területéről.

Egészen más jellegük van történeti háttér szempontjából a
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Jákob—Lábán-elbeszéléseknek. Ezekben Izráel élményei és ta
pasztalatai tükröződnek az északkeleten lakó arámokkal. Lábán 
az arámok képviselője ezekben az elbeszélésekben, Jákob pedig 
Izráelé. A kettő rivalizál bennük egymással — minden olyan esz
közzel, ami a rokonök között még egyáltalában megengedett. Ma
gától értetődő, hogy Jákob győz, különben nem volna az Ötestá- 
mentom egyetlen elbeszélés sem Jákobról és Lábánról.
József

Az ősatyák történetében különleges helye van a Józsefről 
szóló elbeszéléseknek. Már terjedelménél fogva is elüt azoktól, 
amiket eddig tárgyaltunk: összehasonlíthatatlanul terjedelme
sebb, mint azok. De más a jellege irodalmilag is. Ábrahám, Izsák 
és Jákob története mind kisebb elbeszélésekből tevődik össze, aho
gyan azok nemzedékeken át éltek a szájhagyományban és csak 
a bibliai szerkesztő dolgozta össze azokat többé vagy kevésbé laza 
irodalmi művé. Viszont a József-történetek eredetileg is zárt egé
szet alkottak és így kaptak irodalmi formát is. Az egész mű vi
szonylag zárt jelenetekből tevődik össze, amelyek mozaikszerűen 
illenek egymáshoz és mindig az utolsó jelenet teszi érthetővé az 
előző jeleneteket is. Az események döntő pontjain elhangzott ki
jelentések tárják föl az események drámai jellegét.

A József-történetek igyekeznek teljes képet adni hősükről. 
Az olvasó bele tudja élni magát az események menetébe, ahogyan 
testvéreivel bánik, vagy főnökének a feleségével találkozik. A 
szerző példaképnek rajzolja meg Józsefet. Pontosan és körültekin
tően végzi szolgálatát, önfegyelme megnyerővé teszi, tud alázatos 
lenni, istenfélő ember benyomását kelti és kitűnő szónok. Minden 
bizonnyal ilyen erényekkel kellett rendelkeznie Izraelben a kép
zett embernek abban az időben, amikor a József-történeteket 
írásba foglalták.

Abban az értelemben is különbözik a József-történet a többi 
elbeszéléstől, hogy milyen képet rajzol Istenről. Régen a kultusz
ban, a szent háborúkban vagy a papok jóslataiban élte át Izráel 
Istenét. Mindebből a József-történet semmit sem tartalmaz. Lát
szólag minden egyes eseménynek a lefolyása egészen emberi. Se
hol sincs szó arról, hogy Isten állna az események mögött. A kor
társak szemében azonban ez a József-történet volt modern ábrá
zolása annak, hogy hogyan irányítja Isten az eseményeket. József 
szájába adja mindig azokat a mondatokat, amelyek fontosak
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ebből a szempontból. Amikor leleplezi magát testvérei előtt Egyip
tomban, azt mondja: „Én vagyok József, a testvéretek, akit elad
tatok Egyiptomba. De ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, 
hogy ide adtatok el engem, mert azért küldött el Isten előttetek, 
hogy életben maradjatok! Tehát nem ti küldtetek engem ide, ha
nem Isten” (1 Móz 45,4—5.8). És ennek az egész jelenetnek a vé
gén pedig ezt mondja testvéreinek: „Ne féljetek! Nem vagyok Is
ten! Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította 
azt” (1 Móz 50,19—20). Isten tehát titokban dolgozik az emberi 
szívekben és emberi szándékok és tettek ellenére is a végső cél felé 
megy, illetve viszi az eseményeket. Ügy látszik, mintha nélküle 
történnék minden a világban. Mintha visszavonult volna a világ
tól. A valóságban azonban jelen van. Ezért nincs szükség arra, 
hogy egyes eseményeket kiemeljük a történelemből és csodásnak 
minősítsük.

A fenti sajátosságok arról tanúskodnak, hogy a József-törté- 
netek írója Dávid és Salamon korában élt és működött. Hiszen eb
ben a korszakban jelentkezett először Izráeiben az egyén új érté
kelése. Kb. olyan folyamat volt ez, Salamon korában, amit ma fel
világosodásnak vagy humanizmusnak mondanánk. Abban az idő
ben alakult ki Izráeiben a „klasszikus üdvtörténet” eszméje és 
kapott egyúttal teológiai alapokat. A szerző ennek az üdvtörténet
nek egy rövid fejezetét mondja el az utolsó szakaszban. Így teremti 
meg az átmenetet az utolsó ősatyától a nép egyiptomi tartózkodá
sához és ezzel példát ad arra vonatkozólag is, hogy hogyan igye
keztek a régi történeteket feldolgozni és a jelen számára is prófé
ciává tenni a királyok korában.

1 0 . T a n ítá s  a k ezd etrő l

A Biblia első lapjai
A Biblia elején találjuk a teremtéstörténetet. Az a körülmény 

azonban, hogy a Biblia ezzel a történettel kezdődik, még nem 
bizonyítja, hogy maga a történet régi is. Hiszen a bibliai könyvek 
sorrendje mindennek mondható, csak éppen időrendben összeál
lítottnak nem. Igen sok jel arra utal, hogy a hivő szemlélet a 
kozmosz keletkezéséről és az emberek teremtéséről elég későn 
került bele az ótestámentomi kánonba. Jellemző például, hogy 
a próféták és a zsoltárírók alig beszélnek a teremtésről és ha szól
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nak is. olyan kifejezéseket használnak, amik egyáltalában nem 
emlékeztetnek a teremtéstörténetre. Talán nem tartották fontos
nak? Lehetséges. Hiszen sokkal jobban lelkesítette őket az egyip
tomi kivonulás csodálatos menete, mint a teremtésről szóló el
képzelés. De az is lehet, hogy az ő korukban még nem számított 
szent iratnak a Biblia kezdete. Szerintem ez az oka annak, hogy 
a próféták és a zsoltárírók hallgatnak a teremtéstörténetről abban 
a formában, ahogyan azt a Biblia első lapjain találjuk.

A figyelmes olvasó azonban azt is észreveszi, hogy két terem
téstörténet ről van szó az Ótestámentomban. Az éTső (1 Moz 1,1— 
2.4) a teremtés hét napjának eseményeit mondja el. A teremt
mények sorrendje nagyjában megfelel a mai fejlődéselmélet el
gondolásainak: először növények, majd halak, madarak és emlős
állatok teremtetnek és végül az ember, mint a teremtés koronája. 
A második teremtéstörténet (1 Móz 2) az emberrel kezdődik, 

'akit a földből teremt Isten és lelkét leheli belé, hogy az agyagból 
formált ember élőlénnyé legyen. Csak azután teremti meg az 
Éden-kertet, az ember lakó- és működési terét és végül az álla
tokat.

Gyakran próbálták bizonygatni, hogy főként az első teremtés- 
történet egyes megállapításai nem maradnak el a mai tudomány 
megállapításai mögött. Ha például igaz az a világkeletkezési el
mélet, amely szerint egy ősmagból állandó tágulásban van a világ, 
akkor az ősmag adta volna azt a világosságot, amely a bibliai 
teremtéstörténet szerint a Nap és a többi égitest teremtése előtt 
megvolt. Az ilyen és hasonló összehasonlítások sok bibliaolvasó
ban erősítették meg a Bibliába vetett hitet és bizalmat. Az ilyen 
összehasonlításokat és érveket a Biblia „igaza” mellett mégsem 
tartjuk sem jónak, sem célravezetőnek. Mert lényegében elterelik 
a figyelmet arról, amit a Biblia a teremtéstörténettel valóban 
mondani akar. A Biblia világképét akarják védelmezni az ilyen 
okoskodások, holott az Ótestámentom a világról alkotott szem
léletre vonatkoztatja a teremtéstörténetet is.

Meg kell tehát elégednünk azzal a ténnyel, hogy a Biblia vi
lágképe nem felel meg a miénknek. A Földet mi nem lapos ko
rongnak képzeljük el, amely hatalmas tányérként úszik az ősvi
zeken. A mennybolt olyan értelemben, ahogyan a bibliai szerző 
elképzelte, nem létezik. Nem tudjuk tehát a Bibliát összhangba 
hozni a modern természettudományos világképpel és eltékozolt 
energia minden ilyen kísérletezés! Mózes első könyvének a ,,kez-
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dete” nem értekezés a világ „keletkezéséről” és koráról, hanem 
antropológia: az elbeszélés csúcspontja nem a kész, a rendezett 
„kozmosz” , hanem az ember megteremtése.

Az Ótestámentom első lapjai azt akarják meghirdetni, hogy 
a világot Isten teremtette és az embert bízta meg azzal a feladat
tal, hogy „uralkodjék” benne. Ahogyan a különböző égitestek 
Isten teremtményei és az a rendeltetésük, hogy „uralkodjanak” 
a világegyetem rendjén, vagy más szóval (a másál szó ezt is je
lenti) példázzák meg, szimbolizálják Isten uralmát és akaratát a 
kozmoszban, ugyanúgy kell az embernek, mint Isten teremtmé
nyének itt a földön „uralkodnia” , illetve Isten szándékait meg
példáznia. Ezt a hitvallást és az abból fakadó világszemléletét 
beleágyazza a bibliai szerző a teremtésről szóló elbeszélésbe. És 
itt gondolnunk kell a következőkre: Ha egy keleti ember közölni 
akarja valakivel gondolatait, akkor elbeszél egy történetet, összes 
hallgatója tudja, érti, hogy nem az elbeszélés részletei a fontosak, 
hanem az a gondolat és meggyőződés, ami meghúzódik azok mö
gött. Ugyanígy nem szabad szaván fognunk a Bibliát sem a rész
letkérdésekben, amik lehetnek sokszor ellentmondásosak is. Hogy 
a teremtéstörténetek a tudományosan meghaladott és megdöntött 
ptolemeusi világképet tételezik föl, az éppoly kevéssé zavaró 
mozzanat, mint ahogyan ma egy természettudós a mindennapi 
életben vagy társaságban — amikor tehát nem exakt tudományos 
gondolkodásról és fejtegetésről van szó — magától értetődően, 
a tudományos eredmények szemszögéből nézve rendkívül laiku
sán, pontatlanul, sőt „ósdian” beszél a Nap fölkeléséről és lenyug
vásáról. Ehhez képest a Biblia még tudományosabb is, hiszen 
a saját világképében gondolkodik és beszél!

Az Ótestámentom teremtéstörténete sok tekintetben össze
hasonlítható a babilóniaiak „enuma elis” teremtésmítoszával, vagy 
az antik világ egyéb más mítoszával. Ilyenkor tűnik ki, hogy 
mennyire más a Biblia teremtéstörténete, mint ezek a kozmogó- 
niák, illetve mítoszok. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy á 
bibliai teremtéstörténet szebb, igazabb és fenségesebb, mint más 
népek és vallások sokszor impozáns mítoszai. Annyit azonban 
mindenképpen mondhatunk, hogy összehasonlítva azokkal a mí
toszokkal, amelyekben istenek véres küzdelméről, győzelmeikről 
vagy pusztulásukról, a káosz sötét hatalmasságairól és sárká
nyokról van szó, — az Ótestámentom első mondata sokkal szeré-
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nyebb, de közvetlenebb is: „Kezdetben teremtette Isten a meny- 
nyet és a földet . ...” (1 Móz 1,1—5).

Azt sem mondhatjuk, hogy az ótestámentomi teremtéstörté
netnek minden szava és megállapítása azonnal világos előttünk. 
Rengeteg tanulmány jelent meg arról, hogy helyes-e a „tóhú 
vábóhú”  szavakat így fordítanunk: „puszta és kietlen” volt. Nehéz 
eldönteni, hogy „Isten lelke” a Szentlélek volt-e, amely már akkor 
ott „lebegett” a tenger fölött, vagy sem. Kérdés az is, hogy beszél
hetünk-e „creatio ex nihilo” -ról, hogy tehát Isten a világot a sem
miből teremtette-e. És kérdés bizony, hogy a másál szónak a for
dítása nem a második értelmében veendő-e a teremtéstörténet
ben. Minket izgat a „kezdet” . A hivő izráeli ember számára azon
ban az az isteni tett jelenti a kezdetet, amikor véget vet Isten 
a káosznak és megteremti a kozmoszt. Hogy milyen volt az a 
káosz, az már nem érdekli. Mégpedig azért nem, mert az izráeli 
ember úgy ismerte meg először Istent, mint a történelem Urát 
és csak azután tudatosult benne, hogy ez a világfenntartó és vi
lágkormányzó Isten egyúttal a világ Teremtője is.

Ha előítéletek nélkül közeledek a Bibliához, jelen esetben 
a teremtéstörténetekhez, akkor meghallom igazi mondanivalóját, 
hogy az élet ezernyi jelensége mögött ott van az Isten. Nem mozog 
légüres térben a benne hivő ember, mert ez a világ és annak 
minden legkisebb rejteke az Ö uralmi területe. Az embernek pe
dig az a feladata, hogy erről munkájával, életével és istentiszte
letével bizonyságot tegyen.

Az Isten képmása
A  fenti gondolat egyenes vonalban visz át bennünket annak 

a kérdésnek fölvetésére, hogy mit is jelent tulajdonképpen a te
remtéstörténetnek az a megállapítása, hogy a saját képére terem
tette Isten az embert. Az egész teremtéstörténetben úgy jelenik 
meg az ember, mint Isten teremtő tevékenységének a csúcspontja. 
Ünnepélyes mondat vezeti be az isteni monológot: „Alkossunk 
embert a képünkre, hozzánk hasonlót, hogy uralkodjék a tenger 
halain, az ég madarain és az állatvilágon és mindenen, ami csúszó
mászó állat a földön” (1 Móz 1,26). A geológusok szerint a világ- 
egyetem 3350 millió éves. Ennek a nagy korszaknak a végén jele
nik meg az ember. Tehát, ha filmet csinálnánk a világ létezéséről, 
akkor a film órákig tartana és csak az utolsó másodpercben ját
szódnék le az emberiség egész története az ősembertől napjainkig.
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A bibliai teremtéstörténetet csak ez az utolsó pillanat érdekli: 
az ember, akit saját képére teremtett az Isten. Mit jelent ez?

Kevés olyan mondat van a Bibliában, amin az exegéták 
annyit gondolkodtak volna, mint éppen az ember megteremtésé
ről szóló bibliai kijelentésen. A keresztyén egyház tanítása sokáig 
úgy vélte, hogy Ádámban, az első emberben nyilvánvaló volt 
Isten képe, ez azonban a paradicsomi bűneset következtében ve
szendőbe ment. Csak Jézus Krisztusban vált újból láthatóvá, és 
ezért joggal mondhatja Jézus: „Aki engem lát, látja az Atyát” 
(Jn 14,9). Az Ötestámentom azonban a legcsekélyebb mértékben 
sem támasztja alá ezt a felfogást. Sehol sincs szó arról, hogy a 
bűneset után az ember elveszítette ezt az ajándékot. Sőt, éppen 
arról beszél ismételten az Ötestámentom, hogy az ember mind
végig megtartotta azt. Így pl. az özönvíz után olvashatjuk: „Aki 
ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten saját 
képére alkotta az embert” (1 Móz 9,6). Tehát az özönvíz utáni 
emberiség sem veszítette el az istenképűséget.

Mások így értelmezik ezt a mondatot: Az ember elvileg és 
lényegében azonos teremtőjével, Istennel. Viszont ez a föltevés 
azután tökéletesen ellentmond annak, ahogyan az Ötestámentom 
Isten és az ember egymáshoz való viszonyát értékeli. Szinte meg
közelíthetetlen magasságban trónol Isten fenséges lakóhelyén és 
semmihez sem hasonlítható. A Prédikátor világosan kimondja: 
„Isten a mennyben van, te pedig a földön” (Préd 5,1). Ézsaiás 
próféta szava is idézhető: „A  pogány népek mind semmik előtte, 
semminél, ürességnél kevesebbnek tartja őket. Minek képzelitek 
Istent és milyen képmását készíthetnétek el?” (Ézs 40,17— 18).

Szerintem arról van szó 1 Móz 1,26-ban, hogy az emberinek 
különleges hely jutott a teremtés rendjében. Nem Isten! Nyoma
tékosan mondja az Ötestámentom, hogy az ember „csak” hasonlít 
valamiben az Istenhez. De ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy 
fölötte áll a természetnek, a vadállatoknak, az ég madarainak és 
a tenger halainak. Az ember tehát különleges helyet foglal el 
Isten és a természet között.

Erre utal a 8. zsoltár is, amely nagyon emlékeztet a terem
téstörténetre: „Amikor látom az eget, ujjaid alkotását, a Holdat 
és csillagokat, amiket Te szerkesztettél meg: micsoda az ember 
— teszem föl a kérdést, hogy gondolsz reá, az emberi nemzedék, 
hogy gondod van reá?” (Zs 8,4—5). De azután amit a 6—8. ver
sekben mond, az megint csak arról tanúskodik, hogy nem azonos
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ugyan az ember Istenével, de a környező természettel sem. Csodá
latos módon ott helyezkedik el az ember Isten és a természet 
között. Isten kegyelme ez, de alig elhordozható teher is. Mert 
az ember a föld porából való, de egyúttal Isten képmása is a föl
dön. Ez a feszültség nem oldható föl. Ebben a feszültségben nem 
találja meg az ember a helyét és lesz Isten képmásának a meg
tagadójává.

Az elveszített paradicsom
Erről beszél 1 Móz 3, a bűnbeesés története, amely ugyan 

sok mítoszi elemet is tartalmaz, de az akkori ember nyelvén cso
dálatos elevenséggel tudja elmondani, hogy mi a bűn lényege, 
ami mindig ítéletet von maga után. „Olyanok lesztek, mint az 
Isten” — mondja a kígyó az édenkerti emberpárnak. Mindig az 
a bűn lényege, hogy megszakad a kapcsolat Isten és teremtménye 
között. Ádám (az ember) és Éva (az élet anyja) már a bűnbeesés 
előtt tudják, hogy a jó és rossz ismeretének fájáról evés a bűn, 
mert akkor engedetlenek lesznek. Tudják ezt, mert hallották. De 
azért egymásra hárítják a felelősséget.

A bűnbeesés következményeként lehull róluk az isteni dicső
ségből készült ruha (képiesen szólva!), mezítelennek és tehetet
lennek érzik magukat, tehát elrejtőznek. Egymásra nézve lesz
nek mezítelenek. Ettől kezdve az emberiség története Isten drá
mai harca lesz a bűn ellen az ember megmentéséért, aki halandó 
emberré lett ugyan, de missziói feladata nem szűnt meg, csak 
a keret lett nagyobb: az egész világ.

Kain és Ábel
Két áldozatot bemutató ember az emberiség őskorában. Egy

formán meghallgatásra várnak. És ekkor azt tapasztalják — akár 
belső megbizonyosodás, akár a felszálló füst révén, a Biblia nem 
mondja meg, hogyan —, hogy Isten nem egyformán kezeli őket. 
Mert Isten szemében ég és föld különbség van a két ember között. 
Az egyiknél jóakarat van a kegyes imádságban, a másiknál pedig 
gonosz szándék szunnyad a szívben. Az első bűnbeesést most kö
veti a második és Isten tudja ezt. Ezért mondja Káinnak „ . . . a 
bűn az ajtó előtt leselkedik és rád van vágyódása” .

Lényegében tehát egy második bűnbeesés-történetről van 
itt szó. Az első történetnek (1 Móz 3) ez lehetne a felirata: „Em
ber, hol vagy? Hová jutottál?” A másodiké (1 Móz 4) pedig:
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„Ember, hol van a testvéred Hová tetted embertársadat?” Az 
első a. vallásos bűnbeesés, a második a szociális bűnbeesés. Mert 
az első az Istennel való közösséget tépi szét, ez a második pedig 
az embertárssal való kapcsolatot töri össze erőszakos módon. Az 
első bűnbeesés következtében megindult tehát a láncreakció, 
amely végül is a mélységbe taszítja az emberiséget. Lámek, Kain 
utóda ezt a pusztulásba vezető utat kövezi már kijelentésével: 
..Meggyilkolom megsebzőmet, gyermeket is, ha megüt. Hétszeres 
a bosszú Káinért, de hetvenhétszeres az Lámekért!” (L Móz 4.23—  
24).

Ősök bűnei — ősök büntetése
Az emberiség őstörténete megrázóan bizonyítja, hogy az ere

deti romlottság hogyan harapódzik el a népek életében. Az Ótes- 
támentomnak egyik legérdekesebb szakaszában, 1 Móz 6-ban 
csúcsosodik ki az özönvíz előtti emberiség bűne abban a titán
szerű dacban, amely le akarja rombolni a menny és föld, Isten 
és az ember közti korlátokat. A Biblia írója a mítosz nyelvén 
mondja el ezt, melynek egyes vonásai és elemei ma már szinte 
érthetetlenek számunkra, de annak idején mindenki azonnal 
értette. A titánok mítosza ez. az óriások és félistenek története, 
akik már az eget ostromolták. A mítosz mögött ugyanis az a 
szimbolikus értelem rejlik, hogy az őskor „félistenei” át akarták 
lépni az Isten szabta határokat.

Az Isten és az ember világa közti korlátok átlépéséről szóló 
elbeszélés az özönvíz előtti emberiség egész szellemét tárja föl. 
Nagy tettek kora ez, hatalmát és nagyszerűségét bizonyítják az 
épületmaradványok. Hatalmas hősök kora, amelynek alapvonása 
azonban az ember öndicsőítése, amivel majd még egyszer talál
kozunk a bábeli toronyépitésnél. 1 Móz 6,1—4 a Nietzsche-féle 
„Übermenschek” bűnbeesése.

Az özönvíz
Ennek láttára nem a teremtéskor elhangzott „íme igen jó” 

érzése tölti el Istent, hanem „mély szomorúság” . A gonoszság 
szíve gyökeréig megrontotta az embert. Nincs más kiút, mint az 
ítélet. Az egész emberiség emlékezetéhez tartozik, hogy egykor 
egy nagy özönvíz mindent elpusztított a földön (1 Móz 6,13—8,14). 
Izráel kanaáni szomszédaitól vette át az özönvíz emlékét, amely 
bizonyos rokonságot mutat a babilóniai özönvíztörténettel is. Ezt
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az izráeli hagyományt megőrizte és megörökítette nemcsak a 
Jahvista, hanem a Papi Irat szerzője is, de ma a Bibliában mű
vészi módon egybeszerkesztve találjuk a két hagyományanyagot.

Az özönvíz Isten válasza a nemzedékről nemzedékre szapo
rodó bűnre. De ahogyan az eddigi elbeszélésekben is mindig ott 
volt Isten irgalma (vő. Kain történeténél: 4,15) is a büntetés 
mellett, ugyanúgy itt is határt szab az ítéletnek Isten kegyelme. 
Nem mindenki pusztul el. Noé és családja megmarad. Ő lesz az 
a kapocs, amellyel összeköti Isten teremtését az özönvíz utáni 
világgal és emberiséggel. Noé sem volt bűntelen, de amíg a többi 
ember vakon rohant a pusztulásba, addig ő szótlanul engedel
meskedik Istennek. Az Űjtestámentomban a Zsidókhoz írt levél 
joggal nevezi Noét a hit ősképének: „Hit által intetett meg Noé 
a még nem látott események felől és istenfélelemmel készítette 
a bárkát házanépe megmentésére . . .  és a hitből való igazságnak 
örökösévé lett” (9,7).

Csodálatos feszültség van Isten büntetése és irgalma között. 
Amikor elszánja Isten magát az emberiség elpusztítására, akkor 
arról beszél, hogy az emberi szív „gonoszsága” miatt megbánta, 
hogy egyáltalában teremtett valamit. Viszont az özönvíz után és 
Noé hálaáldozatának elfogadása után elhatározza, hogy nem pusz
títja el többé a földet az ember miatt (1 Móz 8,15—22), hiszen 
gonosz az ember szívének gondolata ifjúságától fogva. Tehát isteni 
türelem alá helyezi a világot és benne az embert és ez a türelem 
vár arra a napra, amikor elérkezik a teljes kiengesztelés ideje, 
amikor újjá teremti az emberi szívet. Addig azonban nem szűnik 
meg vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka. 
Isten maga garantálja ezentúl a föld és a természeti törvények 
fennmaradását.

Noéval végéhez érkezik Ádám nemzetségének a korszaka, 
amely egykor „nagyon jó” volt. Noéval egy új emberiség korszaka 
is elkezdődik, amely a jelenig ér. Ezt a korszakot az jellemzi, 
hogy halál és erőszak uralkodik benne, de Isten nem veszi le 
róla a kezét. A Noéval kötött szövetségben (1 Móz 9) újból meg
ismétli Isten az első embernek adott ígéreteit: a szaporodást és 
uralkodást a földön. A vízözön tehát nem hatálytalanította Isten
nek azt az akaratát, hogy végül is az ő országa győz a földön. 
Új azonban ebben az életrendben, hogy állatokat öl az ember 
életének fenntartása érdekében.

Istennek ez a békekötése az egész emberiséggel arról kezes-
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kedik, hogy nem szűnik meg a világot és annak rendjeit látha
tatlanul hordozni. Ennek jeleként helyezi szivárványát a felhőkre. 
A szivárvány fölragyogása a nagy üdvösség hirdetése, amely felé 
vezeti Isten az emberiséget. A Noénak adott szövetségi ígéret 
kezeskedik arról, hogy kitolódott a vég egy jó vég reményében 
újabb katasztrófa helyett. Ez a szövetség tehát Isten fegyver
szüneti egyezménye a bűnös földdel.

Noénak és fiainak megáldása és a velük kötött szövetség nem 
jelenti még az üdvösséget. De az első fénysugarak itt ragyognak 
fel és mutatnak az új-szövetség felé, amikor igazzá nyilvánítja 
Isten azt, aki a Krisztusba vetett hitből él (Rm 3). így végződik 
az özönvíz, a pusztulás sötét története a „megnyugvásnak” , a „bé
kességnek” csendes légkörében a „békességnek” csendes légköré
ben ia szivárvány képével, amint az ítélet elvonuló felhőin cso
dálatosan felragyog.

A népek világa
Van a bibliai őstörténetben egy ún. nemzetségtáblázat (1 Móz 

10), amit a legtöbb bibliaolvasó méla unalommal szokott átlapozni. 
Pedig, ha közelebbről megnézzük és főként értelmét is megkeres
sük a bibliai őstörténetben, akkor érdekes eredményre jutunk.

Az özönvíz utáni korszak az Ötestámentom szerint a népek 
világának kialakulása. Szinte naiv csodálattal jegyzi meg, hogy 
Isten áldása Noén (1 Móz 9,1) hogyan ért célba a népek tarka 
sokféleségében. Évszázadokon át tartó papi szorgalmas gyűjtés 
és átgondolás eredménye ez a nemzetségtáblázat a sok névvel 
együtt. Meglepő széles látókörről tanúskodik. Átöleli a Fekete
tenger területét északon és Szomália partját délen, Spanyolorszá
got nyugaton és Iránt keleten. És ebben a keretben nem fajok 
vagy nyelvek szerint csoportosítja a népeket, hanem politikai és 
történeti összefüggéseikben.

Az emberiség nagy nyomorúságát és szétszakadozottságát, 
egymásmellettiségét és mégis egymás ellenességét akarja a bibliai 
szerző (Papi Irat) nagy vonásokban bemutatni. Mert Isten ezt a 
sokféleséget mégis egységesnek tartja. Ebben az első névsorban 
nem említi Izráelt, csak egy későbbi papi nemzetségtáblázatban 
(1 Móz 11,10—32) szól Ábrahámról, Izráel ősatyjáról. Ezzel azt 
akarja jelezni, hogy Izraelnek nincsen vadami ősi, mitikus eredete, 
hanem egy bizonyos történeti pillanatban lépett be a népek vilá
gába.
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Nyelvek sokasága

A bábeli toronyépítésről szóló elbeszélés arra a kérdésre akar 
választ adni, hogy hogyan jött létre a világon az a végzetes hely
zet, hogy az emberiség különböző népekre tagolódik és mindegyik 
más nyelven beszél, úgy, hogy a népek nem értik már meg egy
mást. Nyelvek sokasága tépi szét az emberiséget és mert nem: 
értik egymást, azért félreértik egymást, félnek egymástól és har
colnak egymás ellen.

Az elbeszélés maga (1 Móz ll,lkk) minden bizonnyal nagyon 
régi. A régi Palesztinában szóbeszéd tárgya volt a hatalmas babi
lóniai birodalom fővárosa, Bábel. Az emberek hallottak a fővá
ros szépségéről, találgatták a „Bábel”  szó értelmét, megcsodálták 
hatalmas, téglából épített templomtornyát. Maguk a babilóniaiak 
az istenek trónszékének tartották a templomtornyokat (ziggurá- 
tok). Céljuk és értelmük az volt, hogy így hozzák közel az istenek 
világát az emberek világához.

Maga az elbeszélés azonban az emberi elbizakodottság és ön
hittség jelképének tekinti a ziggurátokat. Azoknak az embereknek 
a gondolkodását leplezik le, akik úgy vélekednek, hogy mindenre 
képesek, lehetőségeiknek nincs határa. Szó sincs persze arról, 
mintha a bibliai elbeszélés le akarná becsülni a technikát és 
tudományt, amire annak idején is szüksége volt az embernek a 
hatalmas torony felépítéséhez, sőt a gazdasági összefogás is szük
séges volt hozzá. De arra nyomatékosan figyelmeztet, hogy az. 
embernek mindig gondolnia kell arra, hogy nem ő a Teremtő, 
hanem csak munkatársa Istennek az Ö teremtő és világot fenn
tartó tevékenységében.

A bibliai elbeszélés az emberi szív mozgató rugóira derít 
fényt: ez a szív Istent akarja háttérbe szorítani nagy alkotásaival 
és az embert magát megtenni önmaga világa teremtőjévé. Nagyon 
mély értelme van annak, hogy Isten a népek nyelvének össze
zavarásával válaszol. A nyelv világosan jelzi, hogy intakt-e vala
mely közösség vagy sem.

A bábeli toronyépítés az őstörténet utolsó felvonása. Ügy 
tűnik, hogy a népek szétszórásával véget ért Isten története az 
emberiséggel. Minden megelőző vétek és titáni lázadás esetében 
megbüntette ugyan Isten az embert, de az élet új lehetőségeit is 
megnyitotta előttük. A toronyépítés története azonban káoszba 
taszítja a népeket — nincs benne szó Isten irgalmáról és úgy
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tűnik, hogy ez után a bűnbeesés után nincs lehetőség új kezdetre. 
Nagy kérdőjelet hágy ez az elbeszélés az őstörténet végén.

11. Messiási reménységek

Általános megjegyzések
Az Ótestámentom a maga egészében, de különösen is központi 

mondanivalójában azt hirdeti, hogy Isten kinyilatkoztatásának 
végső célja uralmának felállítása a földön, országának megterem
tése az emberek között. Lényegében tehát nem tanít mást az Ótes- 
támentom, mint maga Jézus Krisztus, aki az Atya akaratát az 
Ótestámentomból tanulta meg.

Viszont tény az, hogy az Ötestámentom nem alkalmazza a 
Messiás (Fölkent) szót a jövő nagy uralkodójára. Az „ÚR Föl
kentjén” évszázadokon át mindig a királyt értették (1 Sám 24,7-től 
Zak 4,14-ig), sőt a perzsa király Cirusz (Kyrosz) is lehet Isten 
fölkentje (Ézs 45,1). Mivel a Messiás szót nem alkalmazták a jövő 
királyára, azért olyan nehéz egyértelműen megmondani, hogy 
mit tartsunk az Ötestámentomban kimondottan „messiási jöven
dölésnek” . Hiszen az Ötestámentomban különböző jövővárások, 
eszchatológikus üdvváradalmak vannak, amiknek a központjában 
azonban nem valamilyen messiási alak van. Ilyen pl. az Isten or
szágára vonatkozó jövendölések egész sora, vagy az „Ember Fiá
nak” megjelenése (Dán 7,13k). Az íráshelyek redukálása esetén 
minden további nélkül figyelmen kívül kell hagynunk a Jákób- 
áldást (1 Móz 49,10k), a Bileám-mondásokat (4 Móz 24,17kk) 
és az Immánuel-jóslatot (Ézs 7,14kk), mert ezek többféleképpen 
értelmezhetők és kérdés, hogy egyáltalában vonatkoztatni lehet-e 
őket az eljövendő idők alakjára.

Elöljáróban azt is meg kell állapítanunk, hogy ezek a jöven
dölések kronológiailag nem helyezhetők el, mert szándékosan 
általánosságban beszélnek a jövőről (Ézs 9,1).

A nép maga sokat foglalkozott a próféták korában jövőjével. 
Éppen a prófétai kritika alapján arra kell gondolnunk, hogy vala
miféle néphit fejlődött ki „az utolsó dolgokról” , amelyben nagy 
szerepe volt „az Ür napjának” , hiszen világosságot és dicsőséget 
fog hozni. Feltételezhető, hogy a végre vonatkozó reménységgel 
párosult a hit az eljövendő Messiásban. A vallástörténeti kutatás 
bebizonyította, hogy a régi Keleten elterjedt volt „az utolsó idők
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eszményi uralkodójának” képe és a Messiásban politikai vezetőt 
vártak. Így volt ez Izráelben is. Akár abban reménykedtek, hogy 
Dávid vagy Jósiás királyok térnek vissza, akár más képzetekkel 
társult ez a reménység, mindenképpen világi uralkodó lesz a Mes
siás, aki fegyverrel és hatalommal fogja visszaállítani a nép ha
talmát. Ez a Messiás-képzet szívósan tartotta magát a nép köré
ben egészen Jézus koráig. _Ez a hit tette Júdást árulóvá és Pétert 
Jézus megtagadójává. Heródes emiatt a népi Messiás-várakozás 
miatt rémül meg, amikor értesül Jézus megszületéséről. A nép 
pedig elkeseredik miatta, mert a názáreti Jézus sehogy sem volt 
összegyeztethető a zsidók királyáról megálmodott elképzeléseivel.

Nehéz volna közelebbit mondanunk arról, hogy a próféták 
korában már részleteiben is kialakult-e ez a Messiás-kép, mert 
a források elég szűkszavúak. A próféták azonban sok vonást vesz
nek át ebből a népies messiás-reménységből és ebből tudunk arra 
következtetni, hogy a nép körében elevenen élt a Messiásra vonat
kozó ereménység. Viszont nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a 
messiási jövendölések nem toldalékok a prófétai igehirdetések
ben, hanem gondolkodásuk centruma, mert „a próféták is mind 
Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak. e_ napokról 
jövendöltek” (Csel 3,24).

A messiási jövendölések
Ha együtt akarjuk látni és értékelni a szorosabb értelemben 

vett messiási jövendöléseket, azonnal feltűnik, hogy két, egymás
tól merőben elütő irányvonalat tudunk bennük megkülönböztetni.

Az egyik szerint hatalmas uralkodó lesz a Messiás, aki „visz- 
szaállítja Dávid leomlott sátorát” , aki az északi és déli ország
részből újból egységes nagy birodalmat fog teremteni, mint ami
lyen Dávid vagy Salamon királyok korában volt. Legyőzi összes 
ellenségeit, birodalmát fegyverrel és hatalommal kormányozza.

A másik vonal szerint egészen másról van szó. Földi hatalmi 
eszközökről szó sincs. „Minden dübörögve menetelő csizma és vér
ben áztatott köpeny meg fog égni, tűz martaléka lesz” (Ézs 9,4). A 
Messiás a béke fejedelme lesz, a béke, jólét és boldogság országát 
fogja felállítani, ahol még a természet romboló erőit is megfé
kezi. Nem fegyver fog dirigálni, hanem a jog és igazság. Nem a 
hatalomtól és elnyomástól való félelem fogja kordában tartani 
áz embereket, hanem az istenfélelem, a hűség és istenismeret: 
„Egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, gyökereiből hajtás sar
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jad. Megnyugszik rajta az ÚR lelke, a bölcsesség és értelem lelke, 
a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke” 
(Ézs 11,1—2).

Hogyan viszonyul már most egymáshoz a messiási jövendö
léseknek ez a két vonala? Több kísérlet történt a két vonal 
összeegyeztetésére, illetve megmagyarázására. A vallástörténeti 
kutatók megelégednek azzal, hogy egyszerűen megállapítják a 
két irányzat létezését. A teológiai kutatásnak azonban választ 
kell adnia a két irányzat létére. Elsősorban azért, mert hiszen a 
két irányzat nem különböző, hanem ugyanazon prófétáknál is 
megtalálható egyidejűleg.

Talán az történt, hogy később mintegy ,,belecsempészték” 
a tisztán vallásos reménységekbe a nemzeti vágyakat és politikai 
reménységeket? Nem erről van szó! Vizsgáljuk meg közelebbről 
a „politikainak” tűnő messiási jövendöléseket! jím os  próféta 
mondja ki azt a reménységet, hogy Isten „visszaállítja majd Dávid 
leomlott sátorát” J9, 11). Amikor már mindén emberi reménység 
csődöt mondott, az emberi szem csak nyomort és pusztulást lát 
maga körül, akkor kiáltja bele a próféta ebbe a kilátástalanságba, 
hogy Istennek azonban még van mondanivalója. Ugyanezt mondja 
Hóseás próféta is könyve második fejezetében a választott népről, 
amelyet azonban nem a vér és nyelv egyesít, hanem mert meg
valósult az ígéret: „Az élő Isten gyermekei” lettek. Isten kegyel
mes ígérete egyetlen alapja az új teremtésnek, az új gyülekezet
nek.

Ézsaiásnál erőteljesen jelenik meg a Messiás alakja jövendö
léseiben. Az emberi reménység helyére nála a hit kerül (7,9), ami 
nála mindig azt jelenti, hogy az ember elfogadja azt a tényt, 
hogy Isten irányítja a történelmet. Ezért nem arról van szó sze
rinte sem, hogy politikai hatalomhoz jut a gyülekezet a messiási 
korban, hanem Isten fog uralkodni. Ezért lesz az ő országa az igaz
ság birodalma és a béke országa. Ezért van még a látszólag poli
tikai és világuralmi reménységeket tápláló messiási jövendölé
sekben is azon a hangsúly, hogy a Messiás országában kivívott 
győzelem maradéktalanul Isten győzelme lesz. Egyedül és kizáró
lag Isten hatalma és dicsősége lesz nyilvánvalóvá az idők teljes
ségében. „Elénk áll és legeltetni fog az Űrnak erejével, Istenének, 
az Űrnak felséges nevével” (Mik 5,4).

Az a hatalom tehát, amivel a Messiás betör ebbe a világba, 
nem a Fáraó, nem Nebukadneccár, nem Heródes hatalma. Olyan
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hatalom ez, amely erőtelenségében mutatkozik meg: „örvendj 
nagyon, Sión leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Íme, királyod 
eljön hozzád, aki igazságos szabadító, alázatos és szamáron ül, 
szamárkanca csikaján. Kipusztítom a harckocsit Efraimból és a 
lovat Jeruzsálemből, kipusztul a harci íj is, mert békességet hir
det a népeknek” (Zak 9,9).

Hatalom és alazat, erő és gyengeség egyesül a prófétai Mes
siás alakjában. Hatalmas uralkodó és mégis a békesség fejedelme. 
Ajkának leheletével megsemmisíti a bűnösöket, és egyúttal ki
csiny gyermek, aki összetöri az erőszakoskodók igáját. Győzelmes 
király, mégis alázatos, szegény és az ismeretlen Betlehemből szár
mazik. Gyenge vesszőszál, de hatalmas cédrusfává növekedik. 
Aki még mindig kételkednék abban, hogy az ellentéteknek ebben 
a Messiás-képében álmodják meg a próféták a messiási kort, 
azok olvassák el Ézsaiás könyvében az Isten szolgájáról szóló cso
dálatos verseket (52,13—53,12). Ki Istennek ez a Szolgája? A teoló
gusok számára mindig nehézséget jelentett, hogy Ézsaiás próféta 
kettős értelemben használja a szolga szót. Egyrészt arról beszél, 
hogy Izráel népe ez a szolga, más alkalommal egészen határozot
tan egy bizonyos személyre gondol. Izráelnek ezt mondja: „De 
te Izráel, én szolgám Jákob, akit választottam, magva Ábrahám
nak, akit megszerettem, akit a föld végén ragadtalak meg és szé
léről hívtalak el, amikor azt mondtam neked: szolgám vagy! Ki
választottalak és nem vetlek el!” (Ézs 41,8—9. Vö. 42.19; 44,1; 
49,3). Azokban a szövegekben azonban, amelyeket Ebed-Jahve- 
énekek néven tartunk számon (42,1—9; 49,1—13; 50,4—11, 52,13— 
53,12) úgy beszél a szolgáról, hogy csak egy meghatározott sze
mélyre gondolhatunk, akinek az a feladata, hogy elvégezzen bizo
nyos szolgálatokat a világban, de Izraelben is, Isten megbízatása 
alapján. Hogyan értsük az Isten szolgája megjelölésnek ezt a ket
tős használatát? A legtöbb tudós vagy az egyik (kollektív) vagy 
a másik (individualista) értelmezés mellett dönt és azután meg
kísérli értelmezését végigvinni az összes éneken.

Véleményem szerint a próféta először valóban hitte, hogy 
Isten Izráel népére vagy az ítéletben megtisztított maradékra fog
ja bízni megváltó művének elvégzését. Ez pontosan megfelelne 
annak a régi hagyománynak, hogy Izráel kiválasztása missziói 
feladattal jár együtt. Ézsaiás azonban tudta, hogy az egész nép 
már nem alkalmas erre, csak az a „maradék” , amelyről már el- 
hivatásakor ezt az ígéretet kapta: „Eltávolítja az ÚR az embert
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és sok lesz az elhagyott hely az országban. De egy tized meg
marad, megtér és ez lesz a termés maradéka. Mint a cserfának 
vagy törzsének megmarad levágás után a tönkje, az ő törzse lesz 
a szent mag” (Ézs 6,12—13).

Ehhez a kis maradékhoz szól Második Ézsaiás, amikor a fér- 
gecske Jákobról és maroknyi Izraelről beszél (41,14). Később 
azonban arra a keserű tapasztalatra kellett eljutnia, hogy ez a 
maradék sem tudja végrehajtani az isteni feladatot: „Kicsoda vak, 
ha nem az én szolgám és ki oly süket, mint követem, akit küldeni 
akarok? .. . Nagy dolgokat látott, de nem őrizte meg, nyitva volt 
a füle, de nem hallott.” (42,19—20). Isten nem tudja ügyét embe
rekre bízni, a nép csődöt mondott és most a maradék is haszna
vehetetlen lett.

Ebben a reménytelennek látszó helyzetben nyitja ki Isten a 
próféta szemét, hogy láthassa azt az egyet, akinek vállára helyezi 
majd a megváltás művét. Teljesen mellékes, hogy kire gondolt 
személy szerint a próféta: Jósiásra, vagy Dávid valamelyik utód
jára, Serubbábelra vagy valamelyik prófétára. Mert ezeknek a 
jövendöléseknek a tartalma szétfeszíti minden történeti hason
latnak vagy előképnek a keretét. Amiről itt szó van, azt nem lehet 
emberről mondani, csak az „Ember Fiáról” , a testté lett igéről. I

Mert kiben másban teljesedtek be Ézsaiás várakozásai, ha 
nem Krisztusban? Hiszen Istennek ez a Szolgája az egész világ 
Megváltója: „Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob népé
nek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: a 
népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig ter
jedjen!” (Ézs 49,6). Ez a megígért Szolga a megfáradtak és meg
terheltek Megváltója. Hangját sem lehet hallani az utcákon és 
tereken (Ézs 42.2), de annál nagyobb és hatékonyabb kereső sze- 
retete, amellyel az eltévedteket megkeresi és a békétleneknek bé
kességet hoz (Ézs 53.5—6). Ez a megígért szolga az a bárány, aki
elhordozza világ bűneit. „Pedig betegségeinket ő viselte és fáj
dalmainkat ő hordozta el, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, 
verettetik és kínoztatik Istentől . . .  pedig alázatos volt és száját 
nem nyitotta meg, mint a bárány, amely mészárszékre vitetik és 
mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt és száját nem nyi
totta meg” (Ézs 53,4.7). Ismét az isteni titok tárul itt elénk, hogy 
erejét az erőtlenségben jelenti ki. És ez a bárány, az egész világ 
bűnét elszenvedő Szolga, mégis királyi hatalommal rendelkezik: 
„ .. . előtte a királyok befogják szájukat, mert amit nem beszéltek
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el nekik, meglátták és amit nem hallottak, megértették” (Ézs 
52,15).

De népe és országa is van ennek a Királynak. Maga köré 
gyűjti a foglyokat, akiket megszabadított, a vakokat, akiket lá
tókká tett, megszólítja a gyengéket, akik ki akarnak térni előle 
és rászól az erősekre, akik ellent akarnak állni hívó szavának: 
„Imé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancso- 
lóul népeknek. Imé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely 
nem ismert téged, hozzád siet az Űrért, Istenedért és Izráel Szent
jéért, hogy téged megdicsőített” (Ézs 55,4—5).

A Szolga Isten leikével felruházott fejedelem (Ézs 42,1) és 
népe is megkapta azt az ígéretet, hogy Isten kiönti rá a lelkét 
(Jóéi 2,28).

Jeremiás prófétánál (23,5k) ismét kizárólag a béke fejedelme 
az eljövendő király. „Igazság” és „bölcsesség” lesznek a Messiás 
adottságai és nem a politikai hatalom. Hasonlókat olvashatunk 
Ezékiélnél: „Egyetlen pásztort állítok föléjük, hogy legeltesse 
őket: az én szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz 
a pásztoruk. Én az Űr Istenük leszek, Dávid az én szolgám pedig 
a fejedelmük lesz. Én az Űr megígértem!” (34,23—24. Vö. 37,22kk; 
17,22kk). Nem királynak, hanem fejedelemnek mondja, mert tá
vol akar tartani tőle minden politikai és katonai gondolatot.

Az utolsó messiási jövendölésben, Zakariás próféta könyvében 
(9,9k) célhoz érkezett az Ótestámentomnak az a szándéka, hogy 
átformálja a hagyományos király-képet. Bár újból „király” a jö
vendő uralkodója — de nem Dávid utóda már! —, de nincsenek 
királyi tulajdonságai. Feladata, hogy hirdesse a békét és hatalma 
egyetemleges lesz (vö. Mik 5,3b; Zs 72,8). Nem nehéz fölfedezni, 
hogy ezek a kijelentések nagymértékben egyeznek az Isten Szol
gájáról szóló jövendölésekkel.

1 2 . S zak ad ás

A történészek szerint Salamon halála az első olyan esemény 
Izráel történetében, amelynek időpontját néhány esztendős elté
réssel — meg lehet állapítani. Ettől kezdve már sokkal konkré
tabb idői adatokat találunk a Királyok könyvében is, amely úgy 
•határozza meg a Júdában, ill. Izraelben végbemenő események 
idejét, hogy azt mindig a másik ország eseményeinek dátumához
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viszonyítja. A történészek szerint ennek a sajátos, keleten egyéb
ként közismert kronológiának kiindulópontja, Salamon halála, 
csillagászatilag megbízhatóan rögzíthető.

Salamon a Kr. e. 926 ősze és 925 ősze közti év folyamán halt 
meg. Halála döntő fordulatot hozott Dávid birodalmának törté
netében. Legidősebb fia Roboám követte őt a trónon. Júdában 
és Jeruzsálemben minden nehézség nélkül átvette az uralmat. 
Izraelben azonban ez nem volt magától értődő. Országgyűlést 
kellett összehívni Síkemben, hogy az izráeli „vének” nyilatkozza
nak: elismerik-e Salamon fiát Izráel királyának is. Abból, amit 
Dávid királlyá léteiéről mondtunk, ez természetesen következik. 
Valószínű, hogy Salamon esetében csupán Dávid nagy tekintélye 
volt az oka annak, hogy meg se kellett kérdezni Izraelt. A Síkem-. 
be összehívott országgyűlés légköre két okból volt feszült. Egy
részt az erős kezű király halála után kifejezésre jutott az izráeliek 
nagyfokú elégedetlensége. Másrészt ezen a gyűlésen újra meg
jelent az egyiptomi száműzetésből hazahívott Jeroboám. Abból 
az adatból, hogy Jeroboám nem csupán a maga elhatározásából 
tért vissza, hanem „elküldöttek hozzá és elhívták őt” (1 Kir 12,3) 
kitűnik, hogy Jeroboám eredetileg is az ellen a zsarnokság ellen 
lázadt fel, amit Salamon keménykezű uralma jelentett. Arra is 
gondolhatunk, hogy az izráeliek Jeroboámban olyan vezért lát
tak, aki kellő eréllyel tudja őket képviselni és szükség esetén a 
jeruzsálemi király ellen vezetni,

Az országgyűlés hajlandónak mutatkozott Roboámot is el
ismerni Izráel királyának, ha nem folytatja apjának uralkodási 
rendszerét, hanem könnyít a terheken, elsősorban lényegesen 
csökkenti a királyi udvar számára nyújtandó beszolgáltatásokat. 
A tárgyalásokból kitűnik, hogy Salamon udvarának tekintélyes 
tagjai hasonló véleményen voltak és azt tanácsolták Roboámnak, 
fogadja el az izráeliek királyságát a megszabott feltétellel. Ezek 
a jeruzsálemi vének világosan látták a politikai helyzetet. Az volt 
a véleményük, hogy Salamon uralmával ellentétben Roboámnak 
„szolgálni” kell a népet, nem szabad despotának lennie. Ügy lát
ták, hogy ezen a módon Roboám nemcsak leszerelné az elégedet
lenkedőket, hanem meg is nyerné őket magának, és így megment
hetné Dávid birodalmát a széthullástól. Érdekes módon az idő
sebb nemzedék képviselt a tanácskozásban ilyen haladó nézeteket, 
Roboám szűkebb baráti köre, azqk, „akik vele együtt nőttek fel” 
(1 Kir 12), ellenkező véleményen voltak. Feltehető, hogy ezek a
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fiatalabb tanácsadók a maguk kényelmét és előmenetelét tartot
ták szem előtt és nem is gondoltak a birodalom érdekeire.

Roboám döntése végzetes volt. Barátainak tanácsára nem volt 
hajlandó a terheken könnyíteni, sőt nagyon keményen beszélt az 
országgyűlésen. És ekkor újra elhangzott a már ismert jelszó: 
„Mi részünk van nekünk Dávidban? Nincs nekünk örökségünk 
Isai fiában! Menj sátraidba Izráel!”  (1 Kir 12,16). Roboám még 
azzal is tetézte hibáit, hogy ennek ellenére elküldte Izráelbe Ado- 
nirámot, a robotosok országos felügyelőjét. Adónirámot megöl
ték. És ez volt a jel a fegyveres felkelésre. Roboámnak is mene
külnie kellett. Azzal, hogy Roboám Jeruzsálembe menekült, meg
pecsételődött Dávid birodalmának a sorsa. Izráel önálló király
sággá lett. Meg is választották királynak Jeroboámot.

Ezekben az eseményekben valószínűleg nagy része volt a si
lói Ahija prófétának. Erről a prófétáról nem sokat tudunk, de 
mint mar említettük, valószínűleg ott állt Jeroboám mellett már 
annak idején, amikor ez Salamon ellen fellázadt. Egyesek szerint 
Ahija egy politikai párt szellemi vezetője volt, ez azonban nem 
bizonyítható. Fellépésével minden esetre egy olyan folyamat in
dult meg, amely Izráel és Júda történetében a későbbiek során 
jellegzetessé vált: a próféták aktív politikai tevékenysége. Ahija 
megnyilatkozása (1 Kir ll,29kk) a történetíró szerint az ÜR íté
letének hirdetése volt. Ahija tehát Isten akaratának képviseleté
ben lépett fel és ezzel azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nemcsak 
Dávid királysága van az ÜRnak alávetve, hanem azoké is, akik 
elszakadva a Dávid házától, Izraelben független királyságot alapí
tanak.

Egy másik próféta is megjelenik a színen. Ez Jeruzsálemben 
lép fel, Semájának hívják. Neki is döntő szerepe volt az esemé
nyek további alakulásában. Roboám ugyanis elhatározta, hogy 
seregét összegyűjtve megtámadja Izraelt és így kényszeríti ki, 
hogy elismerjék királyuknak. Sémája akadályozta meg a testvér
harcot. Nagy jelentőségű dolog, hogy elfogadták érvelését. Semájá 
ugyanis azzal indokolta tanácsát, hogy ami történt, az nem vélet
len, nem csupán Jeroboámnak vagy bárki másnak a lépése, hanem 
a történelem Urának a döntése. „így szól az ÚR: ne vonuljatok 
föl és ne harcoljatok testvéreitekkel, Izráel fiaival; térjen vissza 
mindenki a maga házába, mert éntőlem lett ez a dolog.” (1 Kir 
12,24). Sémája tudtára adta Roboámnak, hogy nem lehet vissza
felé forgatni a történelem kerekét. Szavaiból az tűnik ki, hogy
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látja: most érett be mindaz, ami Salamon uralkodásában rossz 
volt.

Jeroboám két jelentős intézkedést tett az önállósult Izráel- 
ben. Először is kiépítette és királyi székhellyé tette Síkemet, ezzel 
is kifejezésre juttatva azt, hogy véglegesnek tekinti a Júdától 
való különválást. A másik jelentős intézkedése az, hogy két hiva
talos szentélyt állított fel az ország déli és északi határán: Rétéi
ben és Dánban. Valószínűleg az Egyiptommal való kapcsolata jut 
kifejezésre abban, hogy mindkét helyen aranyborjú-szobrot állít
tatott fel. Ennek az intézkedésnek a háttere az, hogy a jeruzsá- 
lemi szentély politikai veszélyt is rejtett magában. Ha az marad 
a közös kultuszi hely, a júdai királyok felhasználhatják arra, 
hogy elpártolásra csábítsák a kegyes izráelieket, akik odajárnak 
istentiszteletre.

Ilyenformán az ország két részre szakadása nemcsak politikai, 
hanem vallási téren is szakadást jelentett. Jeroboám kénytelen 
volt új szentélyeket alapítani, ezeknek a szolgálatára papokat 
rendelni és általában kultuszi téren is növelni a maga befolyását. 
Az ősi tradícióból megmaradt annyi, hogy Lévi törzséből keresett 
papokat. A történetíró feljegyezte, hogy egy ismeretlen próféta 
megjövendölte ennek a kultusznak a megszűntét (1 Kir 13). Ennél 
jelentősebb azonban az az adat, hogy Ahija próféta tudatta Jero- 
boámmal: Nem lesz maradandó a királysága, sőt egész családja 
el fog pusztulni. Az fogja elpusztítani, aki utána kerül Izráel trón
jára. Ahijának ez a bejelentése megint programszerű. Előre tu
datja, hogy Izráel országának történelme véres történelem lesz.

Roboám mindössze 17 esztendeig uralkodott Júdában, 910- 
ben halt meg, öt évvel hamarabb, mint Jeroboám. Júdában sem 
alakult jobban a helyzet, egyre erősebben érvényesült a külön
böző pogány vallások befolyása és ettől a központi nagy szentély, 
a templom se mentette meg az országot.

Már az első uralkodók idején kiderült, hogy külpolitika te
kintetében is lejárt Dávid birodalmának ideje. A szomszédos ki
sebb népek fokozatosan újraéledtek és visszaszerezték önállósá
gukat. De jelentkezett már a még nagyobb veszedelem is. I. 
Sosenk („Sisák"’) fáraó 922-ben hadjáratot indított Palesztina el
len. Ez alkalommal Roboám úgy mentette meg Jeruzsálemet és 
Júdát, hogy a templom és a királyi palota kincseit felajánlotta a 
fáraónak.

A  dávidi birodalom két részre szakadása új problémát vetett
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fel Izráelben: melyik az Isten igazi népe? Az az Izráel, amely nem. 
akarta tűrni a király zsarnokságát, és önállósította magát? Vagy 
Júda, ahol a Dávid családjából való király van és ott a templom 
is a szövetség ládájával? Legalábbis a kegyes körökben általában 
Júdát tartották a választott népnek. A deuteronomista történet
író is ezen a véleményen van, legalábbis látszólag, mert azt állítja, 
hogy Izráel szakadt el Júdától. Mindent Dávidhoz mér és Jeru
zsálemet tartja az igazi kultuszi központnak. Mégis elgon
dolkoztató, hogy a hagyományos „Izráel” nevet az északi ország 
tartotta meg és ez ellen senki se tiltakozott. A történetíró is tár
gyilagos abban a tekintetben, hogy nem szépíti Júda bűneit. 
1 Kir 12—14-ből az tűnik ki, hogy nem lehet különbséget tenni 
az Istenhez való viszony tekintetében Júda és Izráel között. Az 
Izráel név használata sem olyan egyszerű, mint sokan gondolják. 
Jelenti az északi ország nevét, de a történetíró ugyanakkor az: 
egész népre, Júda és Izráel népének megnevezésére is használja. 
Korrigálnunk kell azt a hagyományos felfogást, hogy a bibliai 
történetek világosan elkülönítik egymástól Isten választott népét 
és azokat, akik nem tartoznak ebbe a népbe. A deuteronomista 
történetíró szemléletét sem lehet erre a sémára ráhúzni. Kétség
telen, hogy rámutat arra, amit helytelennek, rossznak, vagy bűn
nek tart, de ezzel éppen nem különíti el egymástól az emberek 
csoportjait, mert ugyanakkor érvényesíti azt a teológiai szemlé
letet, hogy Isten a történelem Ura és Isten nem sablonosán cse
lekszik a történelemben, de még csak nem is úgy, hogy cselekvé
séből könnyen felismerhető törvényszerűséget lehetne leolvasni. 
A dávidi birodalom felbomlásának története ennek világos és jó 
példája. Mind Júdában, mind Izráelben láthatjuk, hogyan kompli
kálja az eseményeket az emberi bűn, ugyanakkor hogyan érvé
nyesül mindenen keresztül a történelmet irányító Isten akarata..

13. Testvérharcok és forradalmak

A Királyok könyve Júda és Izráel országának történetét pár
huzamosan írja le. Az első szakaszban (1 Kir 12—2 Kir 10) java
részt csak Izráel történetéről van szó, azután 2 Kir 17-ig párhu
zamosan a két országról, attól kezdve pedig az önállóan maradt 
Júdáról. A jóval későbbi eredetű Krónikák könyve viszont már 
csak Júda történetét tárgyalja, Izráelt szakadárnak tekinti. Izráel.
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története szempontjából természetesen nem helyezkedhetünk ez 
utóbbi álláspontra, ezért a Dávid utáni időszak vizsgálatánál első
sorban a Királyok könyvét vesszük figyelembe.

Jeroboámot fia, Nádáb követte a trónon. Két esztendei ural
kodásáról a történetírónak mindössze annyi a megjegyzése, hogy 
folytatta apjának vétkét. Ez azt jelenti, hogy kultuszi téren nem
csak Júdától, hanem az ősi hagyománytól is egyre jobban elsza
kadt. Amint erről más helyen már szóltunk, a vallási életre 
egyre erősebb befolyást gyakorolt a sokszínű kánaáni kultusz.

Két esztendővel később, 904-ben Baasá, Ahija fia, fellázadt 
Nádáb ellen és a filiszteus Gibbeton melletti döntő csatában le
győzte és meg is ölte őt. Baasá uralkodásának kezdetén kiirtotta 
Jeroboám egész családját. A másik jelentős eseménye Baasá ural
kodásának az, hogy kitört a testvérharc Júdával s valószínűleg 
határvillongások formájában 24 évig, Baasá haláláig tartott. Eb
ben az időben újabb próféta jelentkezett: Jéhú. Ez megjöven
dölte, hogy Isten megbünteti a királyt kegyetlenségéért és isten
telen életéért, és az ő családját éppenúgy ki fogják irtani, aho
gyan ő kiirtotta Jeroboámét.

883-ban, Baasá halála után fia, Elá került Izráel trónjára. 
Ö mindössze két évig uralkodott, mert Zimri, az egyik harci-kocsi 
hadtest parancsnoka összeesküvést szőtt ellene, megölte őt, és a 
védelmére kelt sereget szétverte. Zimri egy hét leforgása alatt 
kiirtotta Baasá egész családját s ő maga lett a király. Azonban 
az ő királysága se tartott sokáig. Amikor a Gibbeton mellett tá
borozó hadsereg hírét vette Zimri lázadásának és Élá halálának, 
királlyá kiáltotta ki Omrit, a fővezért. Omri azonnal felvonult az 
akkori főváros, Tirca ellen és ostrommal elfoglalta azt. Zimri a 
királyi palotába vonult vissza, de mikor látta, hogy nem mene
külhet, magára gyújtotta a palotát és ott pusztult.

Omri királysága rossz előjelek között kezdődött 878-ban. A 
zűrzavaroknak még nem volt vége. Izráel meghasonlott. A had
sereg egy része Tibnit, Ginat fiát kiáltotta ki királlyá. így 4 vagy 
6 évig két királya volt Izráelnek. Ezalatt az idő alatt polgárháború 
dúlt az országban. Végül az erősebb Omri-párt győzött. Ezzel több 
mint harminc évre Omri és fia számára biztosítva volt a trón. 
Omri tekintélyes, külföldön is elismert király volt, amint ezt az 
ún. Mesa-felirat is igazolja. Ö vetette meg alapjait Izráel új fő
városának, Samáriának azon a hegyen, amelyet egy Sémer nevű 
•embertől megvásárolt.
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Omri halála után fia, Aháb lett a király. Az izráeli történet- 
írásban ő a gonosz uralkodó megszemélyesítője. 22 esztendei ural
kodásáról rendkívül részletesen ír a Királyok könyve.

Aháb uralkodásában döntő szerepet játszott felesége, a szi
dom Jezábel, aki Etbaálnak, Szídon királyának leánya volt. Erről 
az EfSaálról azt tudjuk, hogy előbb Astarte papja volt, aztán, 
elődjét meggyilkolva, erőszakkal ragadta magához az uralmat, 
így még inkább érthető, hogy Jezábellel a szídoni kultusz is meg
honosodott Izraelben. A fővárosban külön templomot építettek 
Baálnak és bevezették az Asera-Astarte kultuszt. A történetíró 
már azzal alapvetően értékeli Aháb uralkodását, hogy ennek is
mertetésével kezdi ennek a két évtizednek leírását.

Ebben a korszakban jelent meg Izraelnek egyik legnagyobb 
prófétája, a tisbei Illés. Amit a Királyok könyve Aháb uralko
dásának idejéről ír, az lényegében Illés próféta működésének tör
ténete. Jezábel ui. rendkívüli türelmetlenséggel, erőszakosan ter
jesztette a föníciai kultuszt. Azokat, akik az ŰRnak, Izráel Iste
nének nevében léptek fel, és akiket talán ebben az időben kezdtek 
el prófétának nevezni, Jezábel irgalmatlanul kiirtotta. Illés pró
féta egész működése tulajdonképpen Jezábel elleni harc volt. Fel
lépése egy több mint három esztendeig tartó pusztító szárazság 
kezdetére esik. Illés azt hirdette, hogy ez a szárazság az ÜR bün
tetése Aháb és Jezábel gonoszsága miatt. A király, de főleg a 
királyné bosszúja elől Illésnek menekülnie kellett. Először ugyan 
nem adta föl a harcot, hanem nyilvános istenítéletre hívta ki Baál 
papjait a Kármel-hegyen. Ebben az istenítéletben nyilvánvalóvá 
lett Izráel gyülekezete előtt, hogy az ÜR az igaz Isten (1 Kir 17). 
Illés a nép megrendülését felhasználva kiirtatta a jelenlevő Baál- 
papokat. Ezután azonban el kellett hagynia az országot. A próféta 
Júdán keresztül dél felé menekült a pusztába. A Királyok könyve 
őrzi azt a hagyományt, hogy Illés ekkor a Hóreb-hegyig, a mózesi 
kinyilatkoztatás hegyéig jutott el s onnan azzal az isteni meg
bízatással tért vissza, hogy készítse elő a következő évek nagy 
változásait. Az Illés-történetek azonban még nem tartalmazzák 
ezeket a változásokat. Csupán azt tudjuk, hogy Illés maga mellé 
hívta tanítványul későbbi utódját, Izráel másik nagy prófétáját, 
Elizeust.

Aháb korára külpolitikailag jellemző, hogy Júdával békes
ségben élt, viszont a szomszédos Arámmal (Szíriával) ellenséges 
viszonyban volt. A Júdával való jó viszony egészen odáig jutott,
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hogy Aháb leányát, Atalj át, feleségül vette a júdai Jehórám, aki 
852-ben, tehát még Aháb uralkodásának idején Júda királya lett. 
Ezt megelőzően már volt egy közös hadi-vállalkozása Ahábnak 
Jehórám apjával, Jehósáfát júdai királlyal Arám ellen (1 Kir 22). 
Arám ui. egyre jobban megerősödött. II. BenhadácL arámi király 
a szomszédos kis népekkel szövetkezve megtámadta Samáriát. 
Aháb kész lett volna belemenni abba a békeföltételbe, hogy hadi
sarcot fizessen és túszokat adjon, de Benhadád azt is kívánta, 
hogy egy csapat behatolhasson Izráel országának belsejébe és 
ennek szabad rablást engedjenek. Ezt azonban már nem vállalta 
Aháb, hanem ellentámadásba ment át és az elbizakodott Benha
dád hatalmas seregét megfutamította. Maga Benhadád is alig 
tudott elmenekülni. Egy esztendővel később újabb nagy csatát 
vívtak a Jezréel-síkságon. Ismét az izraeliek győztek, sőt Benha
dád végleg megadta magát. Aháb, valószínűleg számításból, meg
kegyelmezett neki, sőt, szövetséget kötött vele. A szerződésben az 
arámi király biztosította, hogy visszaadja azokat a városokat, 
amelyeket apja, I. Benhadád Baasá idejében elfoglalt. Ezenkívül 
megengedte, hogy az izráeliek Damaszkuszban üzleteket nyissa
nak. A későbbiek során kiderült, hogy Aháb taktikai hibát köve
tett el, amikor engedékeny volt Benhadáddal szemben.

Nemcsak Illés próféta volt elégedetlen Aháb és Jezábel ma
gatartásával. 1 Kir 21-ben találunk egy történetet, amely Izrael
nek ezt a korszakát jellemzi. A történetből kitűnik, hogy Aháb, 
bár nagyon kapzsi volt és a keleti kény urak módján szerette volna 
növelni vagyonát, mégis tiszteletben tartotta Izráel ősi örökösö
dési jogát. Jezábel volt az, aki gúnyolódásával és ravaszságával 
rávette őt arra, hogy hazug módon, koholt vádak alapján elvegye 
Nábóit szőlőjét, amit úgy megkívánt. Ez a történet valószínűleg 
csak példa arra, hogy ilyenek fordultak elő Aháb uralkodásának 
idején. Ez azonban már nemcsak Illést, vagy Izráel vallási veze
tőit érintette, hanem az egész népet. Kitűnt, hogy az idegen ki
rályné ellensége az egész népnek. Innen érthető, hogy később 
Jéhunak az Omri dinasztia elleni felkelése egyetértésre és támo
gatásra talált egész Izraelben.

Hamarosan újra kitört a háború Izráel és Arám között. Arám 
behatolt kelet-jordániai területekre s ekkor Aháb a júdai Jehó- 
sáfáttal szövetkezve együttesen támadta meg Benhadád seregét. 
Az előkészületek egyik fontos aktusa volt az, hogy a prófétákat 
megkérdezték a vállalkozás kimenetele felől (1 Kir 22). Ebből
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megtudjuk, hogy ekkorra már létrejött és politikai szerepet ját
szott Izraelben az „udvari prófétaság” intézménye. Mikájehú 
(„Mikeás” ) próféta története azt mutatjá, hogy ezeknek a prófé
táknak nagy többsége jól tudta, hogy egy már előre eldöntött 
kérdéshez kell hozzászólni és nem mondhatnak ellene annak, 
akinek a kenyerét eszik. A „prófétai” véleményre legjobb eset
ben is csak azért volt szükség, hogy az uralkodó és udvara lelki
ismeretét megnyugtassák, ha ugyan nem azért, hogy a nép előtt 
„igazolják” döntésük helyességét.

A csata az izráeli és szövetséges júdai seregek csúfos veresé
gével végződött és Aháb, bár álruhába öltözve meg akart mene
külni, halálos sebet kapott. Így halt meg 21 esztendei uralkodás 
után Izráel egyik legnevezetesebb királya.

Aháb fia, Ahazjá csak két évig uralkodott. Ezalatt az idő alatt 
tovább bomlott a birodalom megmaradt része. Móáb is függet
lenné vált.

Ebben az időben kezdte meg prófétai szolgálatát Elizeus, akit 
Izraelben Illés teljes jogú utódjának tekintettek. Róla sokkal több 
történet maradt fenn, mint Illésről. Egész legendakor alakult ki 
körülötte, a Királyok könyve egy sor csodás történetet őrzött meg 
róla.

Ahazjá halála után testvére, Jehórám uralkodott 12 évig. 
Jehórám érezte, milyen nagy veszteséget jelentett Izraelnek Móáb 
elszakadása. Móáb ui. nagy összegű adót fizetett Izraelnek. Ezt 
igazolja egy régészeti lelet is, amely Mésa móábi király idejéből 
való. Ez a már előbb is említett „Mesa-feMrat” , amely éppen ezt 
a közlést tartalmazza.

Jehórám megkísérelte újra meghódítani Móábot. Ehhez ő is 
segítségül hívta Júda királyát (Jehósáfátot), sőt az edómiakat is. 
A Holt-tenger megkerülésével, dél felől támadtak. A vállalkozás 
azonban kudarcba fulladt. Igaz, hogy a csatában győztek, de végül 
kénytelenek voltak visszavonulni és így nem érték el céljukat, 
Móáb továbbra is önálló maradt.

Az Arámmal való ellenséges viszony Jehórám idején is fenn
állt. Sokáig nem került sor nagyobb ütközetre, végül azonban Ben- 
hadád döntő támadást indított. Egészen Samáriáig eljutott. Körül
vette a várost azzal a szándékkal, hogy kiéhezteti. Közben azon
ban pestis vagy valami más ragály ütött ki a szíriaiak táborában 
és így kénytelenek voltak mindent hátrahagyva visszavonulni. 
Ennek a háborúnak a leírásából ikit.űnik, hogy Elizeus próféta a
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király tanácsadójaként aktív politikai szerepet játszott. Később, 
talán hivatalos küldöttként, Damaszkuszba is elment és ott Haza- 
éllel, Benhadád egyik legmeghittebb emberével tárgyalt. Nyilván 
ennek a tárgyalásnak következtében állott be döntő fordulat Arám 
történetében. Hazáéi megölte a már amúgy is beteg Benhadádot 
és ő foglalta el a szíriai trónt.

Közben Júdában is változás történt. Jehórárn, Jehósáfát fia 
lett Júda királya. Ebben az időben Edóm is kivívta függetlensé
gét. Ez volt az a különös időszak, amikor Júdában és Izraelben 
egyidőben két azonos nevű király uralkodott, akik ráadásul sógo
rok is voltak, mert a júdai Jehórám felesége az izraelinek nővére 
volt. Érdekes, hogy mégsem tettek lépéseket a két ország egyesí
tésére.

845-ben Jéhú, az izráeli sereg egyik tisztje, váratlanul rátá
madt királyára, Jehórámra. Emberei nemcsak Jehórámot ölték 
meg, hanem az ott-tartózkodó júdai királyt, Ahazját is, aki az 
időközben meghalt júdai Jehorámnak a fia volt. Ezután Jéhú Jez- 
réelbe ment és ott megölette Jezábelt, Aháb feleségét, aki egé
szen addig döntő módon befolyásolta fiait. Később Jéhú az Omri 
dinasztia valamennyi még élő tagját kiirtotta, csupán a júdai 
anyakirályné, Ataljá maradt életben Jeruzsálemben. Jéhú nem
csak az Omri dinasztiával számolt le, mikor átvette az uralmat, 
hanem a föníciai Baál-vallással is. A kultusz papjait és prófétáit 
kivégeztette.

Jéhú új dinasztiát alapított Izraelben. Ennek tagjai kb. 100 
évig uralkodtak. A hanyatlás azonban Jéhú uralma alatt is foly
tatódott. Ebben az időben Izráel már a Jordántól keletre eső terü
leteket is elvesztette. Ezzel már nemcsak a Dávid által meghódított 
területek kerültek idegen kézre, hanem az anyaország egy része 
is (2 Kir 10,32).

Ezalatt Júdában az Omri dinasztia egyetlen életben maradt 
tagja, Ataljá, Aháb leánya majdnem teljesen kiirtotta a dávidi. 
dinasztiát. Valószínűleg a maga számára akarta biztosítani a júdai 
trónt, vagy bosszút akart állni s azt akarta, hogy az Omri család 
után Dávid családja is kivesszen. Terve azonban nem sikerült, 
mert egyik leánya, Jehóseba, kilopta a palotából Jehóáház leg
kisebb fiát, a még csecsemő Jehóást. A papok 6 esztendeig rej
tegették a templomban ezt a kis gyermeket és ők nevelték fel. 
Ez alatt az idő alatt (845—839) Ataljá uralkodott Júdában. Ural
máról nem tudunk részleteket.
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839-ben Jehójádá főpap a királyi testőrség dinasztiához hű 
tagjainak támogatásával királlyá koronázta a mindössze 7 eszten
dős Jehóást. Erre a jelre „az ország egész népe” , tehát a föld 
szegény népe is, a dávidi király mellé állt. A tálját pedig, aki 
menekülni akart, megölték.

Az államcsíny után jó néhány évig a papok kormányozták 
Júdát. Később, amikor Jóás maga vette át az uralmat, kiderült, 
hogy a papok nagyon kegyes embert neveltek belőle. Egyik leg
főbb gondja az volt, hogy rendbehozza, renováltassa a jeruzsálemi 
templomot. Jóás, úgy tűnik, nem volt harcias király. Amikor az 
arámiak a tengerpart felől a filiszteusok fővárosának, Gat-nak 
elfoglalása után Jeruzsálem ellen fordultak, Jóás a békés meg
oldást választotta: hadisarcot fizetett Hazáélnek. A templomi és a 
királyi kincstár minden aranyát átadta neki. Végül Jóás is láza
dás áldozata lett, az udvari emberek ölték meg.

Izráel élete ezalatt viszonylag békésen folyt. Jéhú 28 évi ural
kodás után halt meg és trónját fia, Jehóáház örökölte. Nem tudni 
pontosan mikor és hol, de az ő uralkodása idején Izráel súlyos 
vereséget szenvedett az arámiaktól (2 Kir 13.7).

Jehóáház fiának, az izráeli Jehóásnak. idejére esik, hogy az 
asszírok legyőzték III. Benhadad arámi királyt és így a többi el
nyomott kis néppel együtt Izráelt is felszabadították. Ezzel azon
ban már új korszak kezdődött az ókori Kelet történelmében.

Míg Jehóás uralkodott Izraelben, Júdában ismét változás ál
lott be. A júdai Jehóás fia, Amacjáhú lett a király. Uralkodását 
azzal kezdte, hogy megbüntette apjának gyilkosait. De csak a 
gyilkosokat ölette meg és nem irtotta ki családjukat. A történet
író megjegyzi, hogy ezzel Mózes törvényének engedelmeskedett: 
„ne haljanak meg az atyák a fiakért, se a fiák ne haljanak meg 
az atyákért. Mindenki a saját vétkéért haljon meg.” (5 Móz 24,16). 
Amacjáhú hódított is. A Holt-tengertől délre fekvő Só-völgyben 
legyőzte az edómiakat. Ezen a sikeren felbuzdulva aztán Izráelt is 
megtámadta. Ez a vállalkozása azonban kudarcot vallott. Júda 
serege csúfos vereséget szenvedett. Az izráeli Jehóás elfogta 
Amacjáhút, elfoglalta Jeruzsálemet, annak északi, Izráel felé eső 
falát kb. 200 m hosszúságban leromboltatta és alaposan kifosz
totta a kincstárat. Ezzel azonban meg is elégedett, nem tette ma
gát Júda királyává, csupán túszokat vitt magával Samáriába. 
Végül Amacjáhút is szabadon bocsátotta. A feljegyzésekben sem
mi magyarázatát nem találjuk Jehóás cselekedetének.
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Amacjáhú halála után fia, Azarjá, más néven Uzzijjá lett 
Júda királya. Vele új korszak kezdődött Júda történetében. Erről 
a következő fejezetekben szólunk majd.

Az izráeli Jóás fia, II. Jeroboám 787—747-ig uralkodott. Ö 
volt Izráel országának legnagyobb királya. Uralma alatt újra 
naggyá lett Izráel. Elfoglalta Szíria jó részét és a Jordántól keletre 
eső, korábban elveszített területeket. Visszaszerezte Izráel tekin
télyét a szomszédos népek előtt. Két nevezetes próféta is élt eb
ben az időben: a gat-heferi Jónás, Amittaj fia, az ún. kis prófé
ták egyike és az első „író próféta” , Ámósz.

II. Jeroboám idején Izráel országa virágkorát élte. Ha nem is 
olyan mértékben, de Salamon gazdagságához volt hasonló Izráel 
gazdagsága. Természetesen annak minden velejárójával: a társa
dalmi osztályok egyre élesebb elkülönülésével, a vagyonos társa
dalmi rétegekhez tartozók egyre fokozódó pompájával, a szegé
nyek elnyomásával, a föníciai és arámi kultuszok elterjedésével, 
vallási keveredéssel, az erkölcsi élet megromlásával, elpuhulással 
együtt. Mindez Izraelben is a hanyatlás kezdetét jelentette, de 
úgy tűnik, hogy ezt csak olyanok látták, mint Ámósz, akit azon
ban éppen a királyi szentély főpapja igyekezett elhallgattatni.

II. Jeroboám halálával azután véget is ért Izráel aranykora. 
Fia, Zekarjáhú mindössze hat hónapig uralkodott. Szinte kísér
tetiesen ismétlődtek azok az események, amelyek I. Jeroboám 
után mentek végbe Izraelben. Egyik forradalom követte a mási
kat. Zekarjáhú államcsíny áldozata lett: Sállum, akiről semmi 
bővebbet nem tudunk, összeesküdött ellene, megölte nyíltan, a 
nép szeme láttára, anélkül, hogy bárki is tiltakozott volna ellene, 
vagy védelmébe vette volna a királyt.

Sallum se élvezhette sokáig a hatalmat. Neki is ellensége tá
madt, a tircai Menahém, aki talán éppen arra alapította igényét, 
hogy az ősi főváros ura volt. Kegyetlen és véres államcsíny volt 
Menahémé. Amelyik város nem akarta őt elismerni, elpusztította 
(pl. Tifszah 2 Kir 15,16).

Menahém közel 10 esztendei uralkodása idején lett igazi 
nagyhatalommá Asszíria. III. Tiglát Pilézer, akit a Királyok köny
ve Púi néven említ, nyugat felé terjeszkedett. Amikor elérte Izra
elt, Menahém behódolt neki és adófizetőjévé lett. (Érdekes az az 
adat, hogy Menahém fejenként 50 ezüst sekel adót vetett ki „a 
haderő minden vitézére” és ebből fizette meg az adót, ill. hadi
sarcot.)
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Ez azonban jelentős fordulat volt Izráel történetében. Izráel 
királya az asszír király hűbérese lett. Ezt egy korabeli asszír év
könyv így említi: „A  samáriai Menahém adót fizetett Asszíria ki
rályának.” Ezzel Menahém egyúttal azt is biztosította, hogy fia, 
Pekahjá kövesse őt a trónon. Ennek uralkodása azonban csak egy 
évig tartott, mert testőrségének parancsnoka, Pekah fellázadt el
lene és megölte őt a királyi palotában.

Pekah közel két évtizedig uralkodott. Az ő vállalkozása volt 
az ún. szír-efrajimi háború. Szíria királyával szövetkezve rátá
madt Júdára. Ekkor Júda akkori királya, Áház segítségül hívta 
Tiglát Pilézert, aki erre 733-ban elfoglalta Damaszkuszi, majd be
hatolt Izraelbe is. Ekkor már nagyon sok .izraeli került a szíriai- 
akkal együtt asszír fogságba. Abban a korban ez volt a legprakti
kusabb megoldás: az elfoglalt terület lakosságát egyszerűen áttele
pítették a birodalom belsejébe, és így többé nem volt ellenség. Az 
elfoglalt és kiürített területekre pedig a birodalom másik részéből 
más népeket telepítettek. Az Asszír birodalom egész lakossága 
ilyen foglyul ejtett népekből tevődött össze, nagyon kevés volt az 
„őslakos” .

Végül Pekah is lázadás áldozata lett. Hősé ja megölte őt és el
foglalta Izráel trónját.

Hóséja 733-tól 722-ig uralkodott. Természetesen ő is az asszír 
király hűbérese lett. De ő igyekezett megszabadulni ettől a hűbéri 
kötelezettségtől. 727-ben V. Szalmaneszer lett Asszíria királya. 
Ez után történt, hogy Hóséja szövetséget kötött Szó-val, az akkori 
egyiptomi fáraóval. Vállalkozása azonban balul ütött ki. Szalma
neszer megtámadta Izraelt, de az egyiptomiak nem segítették 
meg. A király asszír fogságba került, Samáriát, a fővárost pedig 
két évi ostrom után elfoglalták és lerombolták. Ekkor Izráel egész 
lakosságát áttelepítették az Eufrátesz mellé, kb. arra a területre, 
ahonnan izráeli hagyomány szerint az ősatya, Ábrahám szár
mazott.

A történetíró prófétai magyarázatot fűz ehhez az esemény
hez, amely az északi ország, Izráel végleges megszűnését jelen
tette (2 Kir 17,7—23). Ez a magyarázat a következő: Izráel fiai 
megfeledkeztek az ÜRról, aki kihozta őket Egyiptomból. Elfordul
tak tőle és azoknak a kánaáni őslakosoknak vallásait követték, 
akiket Isten ki akart űzni előlük. Nemcsak a vezetők, királyok, 
hanem maga a nép is bálványimádó volt, pedig az ÚR parancsa 
világos, ő nem tűr maga mellett mást. Mégse következett be azon-
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nal az ítélet. Az ÚR elküldte szolgáit, a prófétákat, akik prédi
kálták, hogy térjenek meg az ÜRhoz és tartsák meg parancso
latait. De ez nem használt. A prófétákra nem hallgattak, nem 
engedelmeskedtek, megmakacsolták magukat. Makacsságuknak 
oka az, hogy nem hittek az ÚRban, megvetették a régi szövetsé
get, nem vették komolyan az ÚR akaratát, nem bíztak abban, 
hogy az ÚR hűséges marad a szövetségben. Inkább a hiábavaló 
pogány isteneket követték és így lettek maguk is hiábavalókká, 
semmikké, így ment tönkre az életük. Ezenkívül, sőt, a törté
netíró szerint éppen ennek következtében, a politikai körülmé
nyek is megromlottak. De nemcsak Izráel tért rossz útra, hanem 
Júda is.

Még egy érdekes adatot közöl a történetíró erről a történeti 
eseményről. A fogságbavitt izráeliek helyébe az egész ország te
rületére idegeneket telepítettek. Ezen a területen már csak itt-ott 
maradt meg valami az ÚR tiszteletéből, bár Asszíria királya éppen 
azért küldött vissza az izráeli száműzöttek közül egy papot, hogy 
tanítsa az ott letelepedett népet arra, hogy „miképpen féljék az 
URat” .

Izráel történetének ez a szakasza rendkívül mozgalmas és 
változatos. A történetíró helyenként egy-egy közbevetett monda
tával mindig értékeli is az eseményeket. Az egyik értékelési mód 
az, amit az előbbi végső prófétai magyarázatban láttunk. A másik, 
amire fel kell figyelnünk, a történet leírásának drámaisága. Az 
északi országban egyre jobban sűrűsödnek az események. Ha időn
ként egy-egy csendesebb korszak adódik is, utólag mindig kide
rül, hogy az vihar előtti csend. Izráelben egymást érik a véres 
felkelések, lázadások, államcsínyek, polgárháborúk. És amikor 
egy-egy dinasztia több nemzedéken át uralkodik, akkor sincs 
nyugtuk, mert a környező népekkel kell nehéz harcot vívniuk. És 
ehhez járul még egy fokozatos belső romlás is.

Olyan történetírás ez, amely, bár csak a végén mondja ki 
nyíltan, mindig sejteti, hogy az események mögött a történelem 
Ura áll, aki hű marad ígéreteihez, de rendkívüli szigorúsággal 
megbünteti a bűnt, elsősorban éppen a hűtlenséget. A büntetés 
nem mindig valami hirtelen külső romlás. Gyakran éppen abban 
nyilvánul meg, hogy Isten átadja az egész népet saját akaratá
nak és bűnének. Azután egyszerre egészen váratlanul kilép ebbői 
a rejtettségéből és nyilvánvalóvá teszi, hogy Ö áll az események 
mögött. Ez a próféták szerepe Izráel történetében: nyilvánvalóvá
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tenni Istent és akaratát. A próféták ezt részben azzal valósítják 
meg, hogy beszélnek Istenről, hirdetik akaratát. De nem kevésbé 
fontos az sem, hogy ezek a próféták sokszor aktív résztvevői az 
eseményeknek, beleszólnak a kül- és belpolitikába, maguk is vál
lalnak politikai feladatokat, sokszor még a véres harctól sem riad
nak vissza. Csak akkor tudjuk megérteni Izráel történetének ezt 
a nagyon komplikált és sokszor zűrzavaros korszakát, hogy ha 
legalább ennyit figyelembe veszünk a próféták szolgálatából és a 
történelem prófétai értelmezéséből.

A történet itt még nem ér véget. Mindaz, ami Izraelben tör
tént, eddig is kihatással volt Júda életére. A 2 Kir 17-ben talál
ható összefoglaló történeti értékelés azonban már azt is sejteti, 
hogy Izráel országának története figyelmeztetés és példa volt Júda 
számára. Olyan figyelmeztetés és példa, amelyből okulniuk kel
lett volna.

14. Asszír hódítás. Júda egyedül

A szír—efraimi háború idején Áház, Júda királya önként be
hódolt Tiglát-Pilézernek. A későbbiekben, Izráel bukása után is 
ellenállt minden kísértésnek és nem vett részt az Asszíria ellenes 
mozgalmakban. 713 táján azonban az asdódi mozgalomban már 
Júda is részt vett. Ezt a mezopotámiai ásatások során előkerült 
egyik töredékről tudjuk. Sár gon ezen arról tudósít, hogy a filisz- 
teusokon kívül Júda, Edóm és Móáb is részt vett az Asszíria 
ellenes mozgalmakban, és hogy ezek együttesen az egyiptomi fá
raó támogatását igyekeztek megnyerni. Ez a fáraó valószínűleg 
Sabaka, a 25., etiópiai dinasztia tagja volt. Vele folytattak tár
gyalásokat és Ézs 18,1—6 arra utal, hogy ezekben a tárgyalások
ban Ezékiás király, Áház fia és utóda, is részt vett. A készülő fel
kelést azonban Sargon leverte. A fáraó a hozzá menekülő asdódi 
királyt kiszolgáltatta Sargonnak. Ezékiás azonban még idejében 
visszavonult, megfizette az adót Asszíriának és ezzel megme
nekült.

705-ben, Sargon halálakor Asszíria új királyának, Szanhérib- 
nek hosszabb ideig küzdenie kellett uralma biztosításáért, mert 
Mezopotámiában lázadások törtek ki. Ezt az alkalmat fel akarták 
használni a dél-palesztinai államok arra, hogy megszabaduljanak 
az asszír uralomtól. Ekkor már Ezékiás vezető szerepet játszott
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,a felkelésben. Az Asszíriával való szakítást azzal kezdte, hogy 
kultuszi reformot hajtott végre Jeruzsálemben. A templomból 
eltávolította mindazokat a kultikus eszközöket, szobrokat és ol
tárokat, amelyeket apja idején ott éppen az Asszíriával való 
kapcsolat megerősítésére felállítottak (2 Kir 18). Azután szövet
séget kötött azokkal a filiszteusokkal, akik még erre vállalkozni 
tudtak. Újra Egyiptomhoz fordultak segítségért, és erre ígéretet 
is kaptak. Ezékiás ezenkívül arra a merész lépésre is elszánta 
magát, hogy a babilóniai Merodák-Baladán-nal is szövetkezett 
.Asszíria ellen (2 Kir 20,12—19). A vállalkozás kudarca azzal kez
dődött, hogy Szanhérib visszaszerezte Asszíriának Mezopotámia 
feletti teljes uralmát, Merodák-Baladánt is elűzte. 701-ben pedig 
hadjáratot indított Palesztina ellen. Ez alkalommal Júdát is meg
szállta. Ezékiás csak Jeruzsálemet tudta megtartani, de azt is kö
rülvették az asszír csapatok. Végül nem tudott más tenni Ezékiás, 
minthogy behódolt Szanhéribnek, súlyos hadisarc fizetésével biz
tosította magának legalább a Jeruzsálem fölötti királyságot. Ké
sőbb hűséges adófizetéséért visszakapta egész Júda fölötti uralmát.

A Királyok második könyve három fejezeten keresztül tár
gyalja ezt az időszakot (2 Kir 18—20). Ezékiás király úgy él az 
izraeli hagyományban, mint Júda legkegyesebb királya. ,,Az ÜR- 
ban, Izráel Istenében bízott, sem utána, sem előtte nem volt 
hozzá hasonló Júda valamennyi királya között. Az ŰRhoz ra
gaszkodott és nem tágított tőle, hanem megőrizte parancsolatait, 
.amelyeket az ŰR megparancsolt Mózesnek.”

Ennek .az értékelésnek a fő oka nyilván az, hogy Ezékiás vég
rehajtotta az említett kultuszi reformot. A Királyok könyve azon
ban nemcsak az asszír kultusz nyomainak eltávolításáról szól, 
hanem arról is, hogy Ezékiás megszüntette a kánaáni kultusz jel
legzetes magaslatait, a Baál- és Asera-szimbólumokat. Érdekes 
adat az is, hogy ebben az időben külön tiszteletben részesítették 
az érckígyót. Semmi adatunk nincs arra vonatkozólag, hogy ez az 
érckígyó, amit a kultuszi reform alkalmával Ezékiás összetöretett, 
azonos lenne a 4 Móz 21-ben szereplő érckígyóval. Persze az is 
feltehető, hogy ereklyeként őrizték nemzedékről nemzedékre, de 
valószínűbb, hogy valamikor későbbi időkben a pusztai vándor
lás emlékére készítették el.

Erre az időszakra esik Izráel egyik legnagyobb prófétájának, 
Ezsaiásnak a működése. A Királyok könyvének tanúsága szerint 
Ézsaiás jelentős szerepet játszott e korszak kül- és belpolitikájá-
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bán. Elsősorban is Ezékiásnak volt közvetlen tanácsadója. A deu- 
teronomista történetíró, ha nem is mondja ki szó szerint, de úgy 
értékeli, hogy a prófétai befolyás eredménye volt az, hogy Ezé
kiás olyan kegyes királlyá lett, aki mindenben engedelmeskedni 
tudott Mózes törvényének. Valószínűnek látszik ugyan, hogy Ezé
kiás kultuszi reformja elsősorban a külpolitikai események be
folyása alatt valósulhatott meg olyan radikálisan. De az elkép
zelhető, hogy Ézsaiás próféta, aki az igazi hagyomány őre volt, 
vezető szerepet játszott ennek a reformnak mind a tervében, 
mind a végrehajtásában.

Ézsaiás se kerülhette el a próféták sorsát. Könyvéből kiderül, 
hogy nem mindig fogadták meg tanácsait a politikusok. Az első 
alkalommal, amikor Ezékiás még idejében kivonta magát az Asz- 
szíria ellenes mozgalomól, elég erős lehetett Ézsaiás befolyása. 
Másodszor azonban már nem hallgattak rá. Pedig Ézsaiás világo
san látta, és határozottan meg is mondta, hogy semmit sem ér az; 
Asszíria ellenes szövetség és hiába bizakodnak Egyiptomban, 
Asszíria királya keményen meg fogja büntetni azokat, akik ellene 
lázadtak.

Ézsaiás az első képviselője a prófétai történelem-szemléletnek. 
Bár világosan látta a külpolitikai összefüggéseket, elsősorban azt 
hangoztatta, hogy Júdának, mint Izráel népe maradékának kü
lönleges helyzete van a népek között, mert Isten választott népe 
és ezért úgy kell irányítani politikáját, hogy Istent soha ne hagyja 
ki a számításból. Izraelnek az ÜRban kell bíznia, s ha ezt nem 
teszi, nem marad meg. Ezen nemcsak azt értette, hogy elveszíti 
a háborút, hanem még inkább azt, hogy megszűnik Isten népe 
lenni. A viharos történelmi eseményekben figyelmeztető jeleket 
látott, az ÚR büntető kezét. Ö látta, hogy Júdát is fenyegeti az: 
a veszedelem, ami Izráel országát érte.

Nagyon fontos az, hogy egy olyan korszakban, amikor Júda 
vezető szerepet játszott a dél-palesztinai államok között, és ami
kor olyan kegyes királya volt, aki megtisztította a vallást minden 
pogány befolyástól, akad egy próféta, akit nem ámít el a hata
lomnak és a kegyességnek ez a látszata. Ézsaiás tudta, hogy a po
litikai sikerek csak ideig-óráig fognak tartani, és látta, hogy a 
nagy vallásosság valójában képmutatás. Könyvéből kitűnik, hogy 
ebben a korszakban Júda társadalmi viszonyai erősen megrom
lottak. Az egyszerű népet elnyomták. A törvénykezésben igazság
talanok voltak, annak adtak igazat, aki tekintélyesebb és gazda
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gabb volt. Peres úton, hamis vádakkal elvették az alsóbb társa
dalmi osztályok tagjainak vagyonkáját, s ugyanakkor, amikor ezek 
a kifosztottak, elnyomottak szegénységben és nyomorúságban él
tek, a „főemberek” rendkívüli gazdagságban, jólétben mulato
zással és semmittevéssel töltötték napjaikat. Ézsaiás könyvéből 
kitűnik, hogy Ezékiás idején, legalábbis a jeruzsálemi előkelő 
körökben igen nagy volt az erkölcsi lazaság, a romlottság, az el- 
puhultság. Amikor a próféta mindezt leleplezte és ostorozta, nem 
hallgatta el azt sem, hogy eljön erre a büntetés. Ezt a büntetést 
elsősorban abban látta, hogy Júdát is utoléri Izráel sorsa: majd 
ezt a népet is messze száműzik és akkor véget ér a „főemberek” 
hatalma, elvész minden gazdagságuk, és megkapják azt, amit 
érdemelnek.

Ézsaiás bizonyára egyike volt azoknak, akik megalapozták a 
történelem prófétai szemléletének iskoláját. Ebből az iskolából 
kerülhetett ki a későbbi deuteronomista történetíró is.

Ezékiás fia Manassé mindössze tizenkét éves volt, amikor a 
trónra került. Ez azt jelenti, hogy hosszú ideig nevelői és gyámjai 
uralkodtak helyette. Nem tudni, kik voltak ezek, de bizonyos, 
hogy nekik is részük volt abban, ami miatt a történetíró elítéli 
Manassét. Uralma alatt ugyanis fokozatosan visszatért minden az 
Ezékiás reformja előtti állapotba. Először csak a lerombolt ma
gaslatokat, Baál oltárokat és Aserákat építették fel újra. Később 
tért hódított a mezopotámiai csillagistenségek tisztelete. Azután 
újra felállították a mezopotámiai kultusz oltárait a jeruzsálemi 
templom udvarában. A Királyok könyve azt is állítja, hogy Ma
nassé elsőszülött fiát égő áldozatul feláldozta Mólóknak. Említés 
esik arról is, hogy ebben a korban a szellemidézés és varázslás 
is elterjedt Júdában.

Nem valószínű, hogy mindez Manassé műve volt. Ez a folya
mat minden bizonnyal már Ezékiás uralkodásának végén meg
indult, mert elkerülhetetlen volt, hogy az Asszíriával való hűbéri 
viszony visszaállításával újra tért ne hódítson az asszír vallási 
befolyás.

A későbbi időkben nagy problémát okozott a történetírók
nak, hogy ez a gonosznak bélyegzett Manassé király, több mint 
ötven éven át uralkodott Jeruzsálemben. Ezúttal túlszárnyalta 
Izráel legkegyesebb és legnagyobb királyait, pedig már elég ko
rán kialakult Izráelben az a szemlélet, hogy Isten jutalomképpen 
adja a hosszú uralkodási időt a kegyes királyoknak.
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A fogság utáni időben kialakult szemlélet számára elvisel
hetetlen és megbotránkoztató lett volna, hogy egy ilyen gonosz 
király olyan rendkívül sokáig uralkodjék. Ezért a Krónikák köny
vének írója —• nyilván kegyes hagyományokra támaszkodva —, 
azt írja, hogy Mamassé, Isten büntetéseképpen, egy időre asszír 
fogságba került, ott a fogságban azonban megtért, bűnét meg
bánva az ÜRhoz imádkozott kegyelemért és ezután visszakerült 
trónjára, eltávolította a jeruzsálemi templomból az idegen oltá
rokat és bálványokat, és azután élete végéig kegyesen uralkodott 
(2 Krón 33,11—20). Ez lenne a magyarázata annak, hogy olyan 
sokáig uralkodhatott.

Manassé uralkodása alatt néhány évig még működött Ézsaiás 
és vele együtt valószínűleg jó néhány próféta-tanítvány is, azok 
közül, akik mellette voltak (Ézs 8,16). A Királyok könyve szerint 
nagyon keményen harcoltak a fokozatos romlás ellen, úgy látszik 
azonban, nem sok eredménnyel.

Manassé után fia, Ám,ón örökölte a trónt. Róla mindössze 
annyit olvasunk, hogy folytatta ugyanazt, amit apja. Ö azonban 
csak két évig uralkodott, mert összeesküvés áldozata lett. Nem 
tudni, hogy kik ölték meg, de valószínű, hogy a közvetlen kör
nyezetéből valók. Ámón halálával azután megint új korszak kez
dődött Júda történetében.

Ez a korszak az asszír birodalom virágzásának kora volt. Az 
olyan kis országok, mint Júda is, nem tudták megakadályozni 
az asszír hódítást. Ennek következtében nemcsak katonailag, ha
nem politikai, vallási és kulturális szempontból is ennek az erős 
mezopotámiai birodalomnak a befolyása alá kerültek. Júda ez 
alatt az idő alatt egynéhány esztendőtől eltekintve, igazában nem 
volt önálló állam. Kénytelen volt alávetni magát a nagyhatalom
nak. Az azonban valószínű, hogy mindig voltak az ország vezetői 
között olyanok, akik arra készültek, hogy alkalomadtán elszakad
janak Asszíriától, s talán arról álmodoztak, hogy Júda újra ön
álló, befolyásos állam lesz. Valószínű, hogy ezek az emberek tet
ték el láb alól Ámónt, és akarták volna magukhoz ragadni a ha
talmat.
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15. Jósiás és a deuteronomiumi reform

Az asszír nagyhatalom összeomlása váratlan gyorsasággal 
következett be. Míg leghatalmasabb uralkodója, Assarhaddon 
Egyiptom nagy részét is meghódította, fia, Assurbanipal (669— 
632) már semmiféle háborút nem viselt. Egy jó darabig békesség
ben is élt és élvezte azt a hatalmat, amit elődei szereztek. Ö más 
területen fejtett ki rendkívüli aktivitást. Ö hozta létre azt a több 
tízezer ékiratos táblából álló hatalmas könyvtárat Ninivében, 
amelyben összegyűjtötte az akkád irodalom műveit is. 650—648 
közt azonban már belső zavargások törtek ki Mezopotámiában. 
Assurbanipal testvére, a Babilóniában kormányzó alkirály, fel
lázadt. Ezt a lázadást még sikerült leverni. Miután iazonban Assur
banipal meghalt, a lázadások folytatódtak, s megkezdődött az 
asszír birodalom szétomlása. 625-ben Babilónia önálló királysággá 
lett. Itt ekkor már káld-törzsek vették át az uralmat. Az új babi
lóniai királyság megalapítója Nabopolasszár volt. Ugyanakkor az 
iráni hegyvidéken élő méd törzsek elkezdtek előrenyomulni a Tig
ris vidékére. Észak felől pedig a szkíták támadták meg az asszír 
birodalmat.

Az asszír birodalom végnapjairól az úgynevezett Babilóniai 
krónika tájékoztat bennünket. E szerint már 616-ban Mezopotámia 
területén folytak harcok. Ekkor már a nagy birodalom többi része 
széthullott. 612-ben az egyesült babilóniai, méd és szkíta sereg 
elfoglalta Ninivét. Két esztendeig Hárán városában tartotta még 
magát egy bizonyos Assur-uballit asszír király, de mikor Hárán 
is elesett, végétért az asszír birodalom hatalma.

Eközben Egyiptom is újra önálló lett, sőt hódításra is gon
dolt. Ennek a korszaknak egyik legnevezetesebb fáraója, Nékó, 
meg akarta segíteni Assur-uballitot, Ez ugyan nem sikerült neki, 
de Szíria-Palesztinát meghódította. Érthető, hogy ezek az esemé
nyek Izráel történetében is új fordulatot hoztak. Az asszír biro
dalom széthullása új reménységet adott azoknak ;a kis népeknek, 
amelyeket leigázott. Ügy látszik, hogy Izráel területén még egy 
jó darabig fenn tudták tartani a hatalmat az ott tartózkodó asz- 
szírok. Júdában azonban másként állt a helyzet.

Amint említettük, lehetséges, hogy Ámón gyilkosai asszír- 
ellenes beállítottságúak voltak, és ezért akarták magukhoz ragadni 
a hatalmat. Ez azonban nem sikerült nekik. „Az ország népe” 
megölte ezeket az összeesküvőket. Ez azt mutatja, hogy Júdában
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rendkívül erős volt a tradíció és ragaszkodtak ahhoz, hogy a Dá- 
vid-dinasztia uralkodjék Jeruzsálemben. így a nyolcéves Jósiás 
lett Júda királya.

Egészen pontosan nem lehet tudni, mikor kezdett Jósiás ön
állóan uralkodni, az azonban bizonyos, hogy mihelyt a maga ke
zébe vette az uralmat, következetesen az Asszíriától való elszaka
dás politikáját folytatta. Valószínű, hogy ennek első lépése volt 
az a kultuszi reform, amelynek során az asszír vallás kultuszi 
eszközeit is eltávolította a jeruzsálemi szentélyből. Ezzel a kul
tuszi reformmal egyidőben, amelyre még visszatérünk, beszün
tette az adófizetést is Asszíriának. Erre már nem következett 
megtorlás, mert nyilvánvalóan ekkor (622-ben) már nem volt 
Asszíriának hatalma arra, hogy uralmának elismerését rákény
szerítse csatlósaira. Jósiás pedig tudatosan igyekezett minden 
asszír befolyást és hatást megszüntetni.

Ezenkívül, úgy tűnik, Jósiás szerette volna helyreállítani a 
régi dávidi birodalmat. Behatolt Izrael területére, ahol már nem 
talált ellenállásra. Elfoglalta Samária déli részét. Itt volt Izráel 
országának déli szentélye Bételben. A Józs 15 és következő feje
zeteiben található területi beosztás, amely bizonyíthatóan Jósiás 
korából származik, igazolja, hogy Jósiás észak-kelet felé is kiter
jesztette hatalmát és olyan filiszteus területeket is elfoglalt, ame
lyek nem tartoztak Dávid birodalmához.

Ennek a terjeszkedésnek a során, amelyet nem elhamarko
dottan, hanem nagyon józan előrelátással, óvatosan és lépésről 
lépésre hajtott végre, elfoglalta Samáriát is. Sőt Galileának egy 
részét is birodalmához csatolta. Egy rövid időre Jósiás hatalmába 
került az akkori asszír tartomány fővárosa, Megiddó is.

Jól látják a történészek, hogy Jóslásnak ez a szándéka, amely- 
lyel helyre akarta állítani Dávid birodalmát, eleve kudarcra volt 
ítélve. Egyrészt azért, mert Dávid korában még nem volt olyan 
nagy hatalom, amelynek igénye lett volna erre a területre, Jósiás 
korában azonban volt. Másrészt pedig azért, mert az Asszír biro
dalom bukásával nem szűntek meg a nagyhatalmak, hiszen erre 
a korszakra éppen az jellemző, hogy egyik nagyhatalmat a másik 
váltja. Ha megszűnik az egyik, helyébe nem sok kis állam kerül, 
hanem egy új nagyhatalom, amely igényt tart az előzőnek egész 
birodalmára.

609-ben Nékó fáraó sereget indított, hogy újra hatalomra se
gítse Assur-uballit, asszír királyt. (Itt kell megjegyeznünk, hogy
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2 Kir 23,29 vagy téves adatot közöl, vagy elírást, mert Nékó nem 
Asszíria királya ellen indult hadba. Ezt megerősíti 2 Krón 35,20 
is.) Ez a magyarázata annak, hogy Jósiás meg akarta akadályozni 
Nékót abban, hogy eljusson az Eufráteszig. Jósiásnak az volt az 
érdeke, hogy véget érjen Asszíria hatalma. Ugyanakkor azt sem 
engedhette, hogy Egyiptom hódítsa meg Palesztinát. Így került 
sor a megiddói ütközetre, bár egyesek szerint 2 Kir 23,29 [„Jósiás 
király ellene ment (Nékónak), de amint az meglátta megölte Me- 
giddóban”] — azt bizonyítja, hogy nem került sor ütközetre 
Megiddónál, hanem Nékó fáraó megölte Jósiást, vagy megölette, 
és így a júdai hadsereg kénytelen volt feladni a harcot. Ezzel 
Jósiás terveinek is vége lett, mert Nékó felhasználva az így adó
dott lehetőséget, meghódította Palesztinát.

Izráel hagyományában azonban elsősorban azért lett jelentős 
személy Jósiás, mert egy olyan kultuszi reformációt hajtott végre, 
amilyen példátlan volt Izráel történetében. 2 Kir 22-—23 írja le 
részletesen ennek történetét. A hagyomány szerint a jeruzsálemi 
templom renoválásakor előkerült a „Törvény könyve” (széfer 
hattórá), amelyet felolvastak Jósiásnak. A királyt megdöbben
tette, amit a könyvből hallott, prófétáknál tudakozódott az ŰR 
akarata felől, majd a megtalált törvénykönyv alapján hajtotta 
végre nevezetes kultuszi reformját.

A Királyok könyvének és a Tórának összehasonlításából 
nyilvánvaló, hogy a megtalált Törvénykönyv a Deuteronomium 
eredeti formája volt. Ebben találhatók ugyanis azok a törvények, 
amelyeket Jósiás végrehajtott. Lényegében két fontos rendelke
zést tartalmaz a Deuteronomium: áldozatokat bemutatni és isten
tiszteleteket tartani csak egy helyen lehet, és egyedül az URat 
szabad imádni és neki szolgálni.

Jósiás, nagy elődeihez hasonlóan, elrendelte, hogy meg kell 
szüntetni minden más isten tiszteletét, le kell rombolni ezeknek 
az isteneknek szentélyeit és oltárait. Ezenkívül megszüntetett 
minden vidéki áldozati helyet és szentélyt, ha az URat tisztelték 
is ott. A jeruzsálemi templom lett az egyetlen kultuszi hely. Való
színű, hogy a kultusz megtisztítása akkor már folyamatban volt, 
hiszen hozzátartozott az Asszíriától való elszakadás politikájához. 
Ez a törvény igazolta és segítette ezt a mozgalmat.

Jósiás a törvénynek úgy szerzett érvényt, hogy a jeruzsálemi 
templomban egy nagygyűlést tartott, amelyen Júda és Jeruzsálem 
vénei vettek részt. Itt a régi Sinai-hagyományhoz csatlakozva
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ünnepélyesen újra szövetséget kötöttek az ÚRral. Ebben a szövet
ségkötésben Jósiás, királyi hatalma alapján, vezető szerepet ját
szott.

Ezzel azonban egy olyan folyamat indult meg, amely már 
nem segítette, hanem egyenesen akadályozta a Deuteronomium 
eredeti szándékát. Ez a könyv ugyanis, nem egyéb, mint prófétai 
prédikáció Isten törvényéről. Intések és figyelmeztetések sorozata, 
azzal a célzattal, hogy Izráel megismerje, megbánja bűnét és az 
egy igaz Istenhez térjen, hogy őt szeresse mindennél jobban. A 
Deuteronomium a fő veszedelmet nem az asszír, hanem a kánaá- 
ni természetvallások kultuszaiban látja. Jósiás azonban királyi 
tekintélyénak latbavetésével ezt a törvényt arra használta, hogy 
igazolja a politikai okokból már megkezdett kultuszi reformját.

A kultuszcentralizáció is sok veszélyt rejtett. Bár megszün
tették a kánaáni vallások hatása alatt álló vidéki szenthelyeket, 
de ezzel egyben lehetetlenné tették, hogy a gyülekezet tagjai, az 
egyszerű emberek mindig Isten színe előtt tudják magukat, mert 
ettől fogva már csak Jeruzsálemben járulhattak az ÜR színe elé. 
Másrészt a jeruzsálemi templom azzal, hogy egyetlen törvényes 
szenthely lett, új tekintélyt nyert. Ez hozzájárult annak a hamis 
hitnek a kialakulásához, amely a templomban látta Isten kegyel
mének biztosítékát. A jeruzsálemi papság is nagy tekintélyre tett 
szert. Ezzel éles társadalmi különbség jött létre a fővárosi és vi
déki papság között.

A deuteronomiumi reformot nagyon következetesen és nagyon 
hamar végrehajtották. Olyan intézkedés volt ez, amelynek érvé
nyességét senki sem vonta kétségbe. Izrael egyetlen temploma a 
jeruzsálemi volt, s az is maradt ettől kezdve. Nem véletlen, hogy 
a későbbi idők folyamán Izráel egész vallási élete mindig válságba 
került, amikor a templom veszélyben forgott, vagy éppen lerom
bolták. Ebből az is következett, hogy a politikai és vallási remény
ségek egybeszövődtek és később egyre inkább a politikai remény
ségek kerültek túlsúlyba, a vallási reménységek ezeknek leple- 
zőivé váltak.

Jósiás nemcsak létrehozta ezt az új szövetségkötést, hanem 
királyi hatalmának teljes latbavetésével igyekezett végrehajtani 
azokat a törvényeket, amelyek politikai célkitűzésének megfe
leltek. Ezzel olyan területen is érvényre juttatta az állami hatal
mat, ahol ősi idők óta szakrális rend uralkodott. Például ő maga 
rendelte el a Páska megünneplését, s a királyi hatalom volt a
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biztosítéka a jeruzsálemi templom tekintélyének is. Ha a Deute- 
ronomium könyvét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az tártál-' 
máz egy sor olyan rendelkezést, amelynek megvalósítása Jósiás 
reformja során szóba se került. Ebben a törvénykönyvben pl. 
igen erős hangsúly esik a felebaráti szeretetre, általában az 
emberiességre. Vagy: azt is hangsúlyozza, hogy a király is alá 
van vetve az ŰR törvényének. Még a hadviselési törvény is olyan 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek korlátozzák a politikai és 
katonai vezetők hatalmát. Valószínűnek látszik, hogy Jósiás ki
rályt nem a próféták tették naggyá Izrael hagyományában, ha
nem a fogság utáni idők papsága. Ennek már nyomát találjuk a 
Krónikák könyvében.

16. Júda bukása

Nékó fáraó győzelme után még megkísérelte megsegíteni az 
összetört Asszír birodalmat és ezért Szíria felé vonult. Ezalatt 
Jeruzsálemben a tradíció értelmében Jósiás idősebb fiát, Jehoá- 
házt tették királlyá. Ö azonban csak addig maradhatott király, 
amíg Nékó serege Háránban tartózkodott. Három hónap múlva az 
egyiptomi sereg visszatért, s ekkor Nékó Jehóáházt elfogta, s he
lyette Jóslásnak egy másik fiát, Eliákimot tette királlyá. Ennek 
nevét Jehójákímra változtatta, ezzel is kifejezésre juttatva fölötte 
való hatalmát. Jehóáházt magával vitte Egyiptomba. Erről a ki
rályról többet nem tudunk, valószínűleg Egyiptomban halt meg.

Jehójákím már csak Júda és Jeruzsálem királya volt. Jósiás 
birodalmának több része egyiptomi tartomány lett. így veszítette 
el Szíria-Palesztina az önállósulás reménységét, amelyet az Asszír 
birodalom bukása ébresztett benne.

Az egyiptomi uralom nem sokáig tartott. Az asszír birodalmon 
a médek és a babilóniaiak osztoztak. Az Üj-babilóniai birodalom 
természetesen igényt tartott Szíria-Palesztinára is, és ezzel össze
ütközésbe került Egyiptommal. Ennek a konfliktusnak a részle
teiről nem sokat tudunk, mert az új-babilóniai királyok nem hagy
tak hátra olyan részletes krónikákat, mint az asszíriaiak. Csupán 
Jer 46,2 és Josephus tudósítása alapján tudhatjuk azt, hogy 605- 
ben, vagy 604-ben az Eufrátesz melletti Karkemisnél vívott csatá
ban Nékó vereséget szenvedett Nebukadneccártól, aki akkor még 
csak trónörökös volt, az Új-babilóniai birodalom királya Nabo-
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polasszár mellett. Ennek a vereségnek az volt az eredménye, hogy 
az egyiptomi király többé nem próbálkozott északkelet felé ter
jeszkedni. Ezzel Szíria-Palesztina is babilóniai uralom alá került. 
Sajnos semmi közelebbit nem tudunk arról, hogy Babilónia ho
gyan gyakorolta ezt az uralmát. Nem tudjuk például, hogy köte
lezővé tette-e ezeken a területeken a babilóniai kultuszt. Vallási 
tekintetben ti. Babilónia nem volt annyira engedékeny, mint más 
keleti államok (vö. Dán 3). Az kétségtelen, hogy a csatlós államok 
rendszeres adót fizettek.

Jehójákím a Királyok könyvének tanúsága szerint zsarnok 
volt, aki sokakat ki végeztetett. Jeremiás próféta is igazságtalan és 
kegyetlen despotának tartotta, akit elsősorban a királyi palota 
szépítgetése érdekelt, és aki a hűbéradóra szükséges pénzt kisajá
tításokkal és robotmunkával biztosította. Emellett rossz politikus 
is volt, mert körülbelül három évi hűséges adófizetés után meg
kísérelte kivonni magát a babilóniai uralom alól. 602-ben meg
jelentek a babilóniai seregek Jeruzsálem előtt, hogy Jehójákímot 
hűtlenségéért megbüntessék. Öt azonban ekkorra már nem talál
ták életben. Helyette fia, a tizennyolc éves Jehójákín volt a ki
rály. Ö mindössze három hónapig uralkodott, mert a babilóniai 
csapatok bevették a várost és a királyt családjával, udvarával és 
a nép vezetőivel együtt Babilóniába deportálták. Egyúttal elvit
ték a templom és a királyi palota kincseit, majd ugyancsak depor
tálták a jeruzsálemi kézműveseket, sőt egész Júdából azokat, akik 
katonai szempontból jelentős személyiségek lehettek. Jehójákín 
még sokáig élt Babilóniában. Négy Nebukadneccar korából szár
mazó okiraton is szerepel „Jehójákínnak, Júda királyának” a ne
ve. Ezeket a bábeli királyi palota romjai között találták. Ebből 
kitűnik, hogy Jehójákín családostul és udvarával együtt ebben 
a palotában élt, önálló háztartása volt, mint trónfosztott király
nak. A 602-ben és később Babilóniába deportált júdaiak, sőt 
valószínűleg az otthonmaradottak is Jehójákínt tartották az igazi 
királynak. Öróla még azt tudjuk, hogy Amél-Marduk (az ÖT-ban 
Evíl-Merodak), aki Nebukadneccar utóda volt, egy amnesztia
rendelet alkalmával rehabilitálta, a királyi udvar tagjává tette. 
Természetesen ez nem jelentette azt, hogy visszaadta neki tény
leges királyi hatalmát.

602 után Jeruzsálemben Nebukadneccar Jósiás egyik fiát, 
Jehójákín nagybátyját, tette királlyá. Ennek neve Mattanjáhú 
volt, Nebukadneccár azonban Cidkijjáhúnák nevezte el őt. Való-
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színű, hogy egyben szűkebbre szabta Júda határait, mert a Ne- 
gebet az edómi területhez csatolta.

Cidkijjáhú nagyon határozatlan király volt. Bizonyos, hogy 
ebben az időben két erős párt volt Jeruzsálemben. Az egyik a régi 
revizionista reménységeket hordozta, hogy hamarosan újra ön
állóvá válik Júda, sőt naggyá lesz, mint Jósiás korában volt. A 
másik párt, amelynek valószínűleg Jeremiás próféta volt egyik 
vezető egyénisége, a Babilónia iránti hűség megtartását követelte, 
mert úgy látta, hogy Nebukadneccar hatalma szilárd. Végül azon
ban a revizionisták kerekedtek felül és Cidkijjáhú, valószínűleg 
azért is, hogy a Jehójákín felé hajlók rokonszenvét biztosítsa, 
engedett nekik. Megtagadta a hűségadó fizetését. Erre 589-ben 
újra megjelent a babilóniai sereg Júdában, hogy megbüntesse az 
elpártolókat.

Nem biztos, hogy Cidkijjáhú túl sokat tárgyalt volna a szom
szédos kisebb népekkel, és segítséget kért volna tőlük, bár itt-ott 
találunk utalást arra, hogy ilyesféle tárgyalásokat folytatott. Az 
események során azonban kitűnt, hogy Egyiptommal volt vala
miféle szövetségi kapcsolata, és ígéretet is kapott arra, hogy meg
segítik. A babilóniai támadás azonban olyan hirtelen következett 
be, hogy Júda, sőt tulajdonképpen Jeruzsálem teljesen magára 
maradt. Jeruzsálemen kívül csupán Lákísról tudjuk, hogy egy da
rabig tartani tudta magát. Az ásatásokról szóló fejezetben szól
tunk a lákisi osztrakonokról, amelyek az ottani helyőrség parancs
nokának tudósításait és leveleit tartalmazzák. Ezekből a levelek
ből világosan kitűnik, hogy Júda kétségbeesett helyzetben volt. 
Többek között azt írja a parancsnok, aki valószínűleg egy kihe
lyezett előőrsöt vezetett, hogy már csak a lákisi jelzéseket látja, 
az azékait nem (vö. Jer 34,7). Ebben az időben ugyanis a városok 
őrtornyaiból zászló- és tűzj elekkel közölték a katonáknak adott 
utasításokat. A feldúlt, felégetett falvak és városok füstje tette 
lehetetlenné a távolabbi jelek felismerését és megértését. Jer 
4,9kk ugyancsak a szemtanú hitelességével írja le azt, amit ezek 
a lákisi katonák láthattak.

A Lákísban talált leveleknek van még egy érdekessége. A pa
rancsnok mentegetőzik a város kormányzója előtt, hogy ő nem 
olvasott el bizonyos leveleket. A lákisi leletek valószínűvé teszik 
azt a feltevést, hogy ezeket a leveleket Jeremiás írta (esetleg 
Űriás prófétának) és bennük olyasmit írhatott, amit később Jeru
zsálemben maga is hirdetett: hajtsátok fejeteket a babilóniai igá-
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ba! Ha így volt, a kormányzó Jeremiással értett egyet és lehet,, 
hogy a parancsnok a revizionisták pártján állt. Mindenesetre, 
olyasmi is szerepel a levélben, hogy Jeruzsálemben vannak olyan 
emberek, akik „az ország és város kezét elerőtlenítik” . A vezető 
emberek így vádolták Jeremiást a király előtt: „Halálra kell adni 
ezt az embert, mert erőtlenné teszi a városban megmaradt harco
sok és az egész nép kezét azzal, hogy ilyesmit hirdet nekik. Hiszen 
ez az ember a népnek nem a békességét, hanem a vesztét keresi” 
(Jer 38,4).

Még egy fontos tudósítás van a lákisi osztrakonokon: a júdai 
sereg fővezére, Kebarjáhú Egyiptomba ment és útközben Lákis- 
ban vett fel élelmet. Azt nem tudjuk, hogy Kebarjáhú milyen 
megbízással ment Egyiptomba, de valószínű, hogy egyiptomi 
segítséget akart hozni. Egy egyiptomi sereg valóban meg is jelent 
Júdában és egy időre elvonta a babilóniai seregeket Jeruzsálem 
ostromától, mivel azoknak először ezt a támadást kellett elhárí
taniuk (Jer 37,5; 34,21). Ez azonban nagyon hamar sikerült nekik, 
és így nem jelentett komoly segítséget Jeruzsálem számára. Ha
marosan elesett Azéka, majd Lákis, amelyet a babilóniaiak fel
égettek, az ásatások eredménye is mutatja ezt.

587-ben az ostromlóknak sikerült a városfalat áttörniük és. 
a városba behatolniuk. Cidkijjáhú közvetlen környezetével meg
kísérelt elmenekülni, de mikor Júda pusztájából a Jordán felé 
tartott, Jerikó közelében elfogták. Az elfogottakat Nebukadnec- 
carhoz vitték szíriai főhadiszállására, Riblába. Nebukadneccar 
kegyetlenül megbüntette Cidkijjáhút. Szeme láttára kivégeztette 
fiait, őt magát pedig megvakíttatta és bilincsbe verve Babilonba 
vitette. Valószínűleg ott is halt meg.

Jeruzsálemet kifosztották, a királyi palotát és a templomot 
felgyújtották. Salamon templomával együtt valószínűleg ekkor 
pusztult el a szövetség ládája is, amelyről ettől az időponttól fogva 
semmit sem tudunk. A templom és a palota kincseit Babilonba 
vitték. Jeruzsálem falait lerombolták, a város lakosságát valószí
nűleg kegyetlenül megkínozták.

Így veszítette el Júda véglegesen önállóságát. Ettől kezdve ez 
a terület is a Babilóniai birodalom tartományává lett. A lakosság 
java részét, főleg a jeruzsálemieket a birodalom belsejébe, Mezo
potámiába deportálták.

Ennek a korszaknak, de talán Izráel egész történetének is leg
jelentősebb prófétája volt Jeremiás. Manassé uralkodása alatt
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született 650 körül, Anatótban. Egyidős volt Jósiás királlyal. Mű
ködésének java része Jósiás uralkodásának idejére esett.

Valláserkölcsi szempontból Jósiás uralkodásának elején meg
döbbentő volt a helyzet Júdában. Jeruzsálemet az asszír csillag- 
istenségek szobrai és oltárai díszítették. Sión hegyén az idegen 
istenek bálványképeinek mutatták be áldozataikat. Az egész po
gány bálványimádás csattanója az a balga hit volt, hogy mindez
zel az igaz Istent tisztelik.

A széles néprétegek Baált, a kánaáni termékenységi istensé
get tisztelték. Vallásuk tele volt érzéki erkölcstelenséggel. Ezek 
az eltévelyedések adtak az emberek minden egyéb tettének is 
a sajátot veretet: nyereséghajhászás, erkölcstelen kicsapongás stb. 
Ilyen körülmények között lépett fel Jeremiás 627-ben.

Abból, amit elhivatásáról is, megtudjuk, hogy nem könnyen 
vállalta a prófétai szolgálatot. Akkoriban egy 23 éves fiatalem
bernek semmi tekintélye nem volt. Neki mégis meg kellett szó
lalnia. Ráadásul szülővárosában lépett fel először. De onnan ha
marosan menekülnie kellett.

Éppen fiatalsága adta meg igehirdetésének erejét. Szenvedé
lyesen harcolt minden bűn ellen. Kereste és kutatta az igazakat. 
Népének lelkipásztoraiként járta Jeruzsálem utcáit és tereit. Be
szédbe elegyedett a polgárokkal. De minél mélyebbre ásott, annál 
elszomorítóbb volt az eredmény.

Jósiás király kultuszi reformját örömmel fogadta, bár jól 
tudta, hogy a szíveket nem lehet ilyen külső intézkedésekkel meg
jobbítani. Mégis abból, hogy 622-től 609-ig majdnem teljesen visz- 
szalépett a nyilvános működéstől, arra következtethetünk, hogy 
jó kezekben tudta Júda sorsát.

Csak Ninive eleste után lépett fel újra. Üj veszedelmet látott. 
Megszűnt ugyan a bálványok tisztelete, a papság és a prófétaság 
hitvallást tett az ÜR mellett. Sión hegyén megszűnt az aggodal
maskodás is. Isten uralkodik a szent hegyen! A templomban el- 
hagzik a bűnök megvallása és megbocsátása. Ez volt a jelszó: „Az 
ÚR temploma, az ÚR temploma, az ÚR temploma ez!” (7,4). Ebben 
a zarándok-hitvallásban minden aggodalom és lelkiismeretfurda- 
lás elmerült. Ekkor szólalt meg Jeremiás mindenkit megbotrán
koztató jövendölése a templom felől: „Ezt mondja az ÚR: . . .  Úgy 
cselekszem ezzel a házzal.. . ahogyan Silóval cselekedtem. És el
vetlek benneteket a színem elől . . . ”

Azt is megtudjuk Jeremiás könyvéből, hogy nem könnyű szív-
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vei mondta ezt és a hasonló próféciákat. Ebben az időben csak 
keseregni tudott. Jól látta a fenyegető veszedelmet. Isten iránti 
hűsége és hazaszeretete kényszerítette arra, hogy fenyegessen és 
ostorozzon, de minden hiába volt, egyre ellenszenvesebb lett, ül
dözték, az életére törtek. Megnehezítette helyzetét az, hogy eleinte 
nem is látszott közelinek a fenyegető veszedelem. Az emberek 
gúnyolták sötét hangú jövendöléseiért. Végül börtönbe vetették.

Ez a korszak volt Jeremiás számára a legnehezebb. Kísérté
sében Istennel tusakodott. Ügy érezte, hogy Isten is cserbenhagy
ta. De végigjárta Istennek ezt a kemény és nehéz iskoláját. Meg
alázkodva kész volt vállalni a szolgálatot még akkor is, ha a 
magányosság, gúny és gyalázat lesz osztályrésze.

Amikor 605-ben Nebukadneccar legyőzte Nékót, és egész 
Júda megrettent szövetségese vereségének hallatára, Jeremiás 
újra megkísérelte, hogy a helyes útra térítse népét. Az ezutáni 
évekre esik Jeremiás próféta könyvének első megfogalmazása. 
Isten parancsára lediktálta tanítványának, Bóráknak mindazt, 
amit addig prédikált, „hogy megtérjen mindenki gonosz útjáról, 
megbocsássam bűnüket és vétküket” . Bárúk olvasta fel próféciáit 
egy ünnep alkalmával. Ezek igen nagy hatással voltak a népre. 
De Jehójákím tűzbedobta a könyvtekercseket, s ezzel nyíl
tan bevallotta, hogy nem kenyere az istenfélelem. Jeremiás ellen 
pedig elfogató parancsot adott ki. Tanítványai ekkor még meg 
tudták menteni.

Csak Cidkijjáhú uralkodása idején lépett fel újra. A nehéz 
korszakban a király egy ideig hallgatott rá. Jeremiás nyíltan 
szembeszállt a revizionistákkal. Levelet írt a babilóniai fogságban 
élőkhöz (Jer 29). Ebben azt üzente nekik, hogy Isten akarata sze
rint hordozzák az idegen uralom igáját, keressék Istent ott, ahol 
vannak és megtalálják, mert ő ott is Istenük. Ezt képviselte ott
hon is. Jól látta, hogy hamarosan elkövetkezik a vég. Mikor a 
város ostrom alá került, hirdette, hogy itt van Isten ítélete. Haza
árulónak bélyegezték és börtönbe zárták. De éppen a legnehezebb 
napokban mondotta el Isten csodálatos jövendölését az Új Szövet
ségről, amelyet Isten ígért népének. Amikor Jeruzsálem 586-ban 
elesett, Jeremiás kiszabadult a fogságból. Híre, úgy látszik, el
jutott Nebukadneccárhoz is, aki ekkor szabad választást engedett 
neki: elmegy-e együtt száműzetésbe a nép javarészével, vagy 
otthon marad Júdában. Jeremiás az utóbbit választotta. Talán 
ezzel is hazaszeretetéről tett bizonyságot.
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17. Száműzetés

A parasztság Júdában maradt. Nebukadneccar nem telepí
tett idegeneket az országba a deportáltak helyett. A babilóniaiak 
kevésbé voltak következetesek, mint az asszírok. Ez abban is 
megmutatkozott, hogy egy júdai embert,, Gedalját, annak a Sá
tánnak a fiát tette helytartóvá, aki jelentős szerepet játszott már 
a deuteronomiumi reform idején. Mivel Jeruzsálemet teljesen le
rombolták, a helytartói. székhely Micpa lett.

Nem sokáig lehetett Gedaljá helytartó. Azok a júdai vezető 
emberek, vagy katonatisztek, akiknek sikerült a deportálás elől 
a Jordánon túlra, az ammóniákhoz menekülni, a babilóniai sereg 
eltávozása után visszatértek és megölték Gedalját. Cselekedetük
nek indítóokát nem tudjuk. Jeremiás könyvéből értesülünk arról, 
hogy ezek Nebukadneccar bosszújától való féltükben Egyiptomba 
menekültek és Jeremiást tiltakozása ellenére magukkal vitték. 
Jeremiásról többet nem tudunk, a hagyomány szerint Egyiptom
ban halt meg.

Arról, hogy miképpen alakult a helyzet ezután Júdában, 
semmiféle konkrét adatunk nincs. Csak feltevésekre vagyunk 
utalva. Valószínű, hogy Gedaljá meggyilkolása után is júdai volt 
a helytartó. Feltehető, hogy Júda nem volt önálló tartomány, ha
nem a szomszédos Samáriához tartozott. Jóval későbbi időből, 
az ötödik évszázadból tudjuk, hogy a perzsa uralom alatt Jeru
zsálemben volt a júdai helyettes-helytartónak a székhelye.

A Babilóniában élő deportáltakról van valamennyi adatunk. 
Ezek azt mutatják, hogy a száműzőttek őrizték és ápolták az atyák 
hagyományait. A Krónikák könyvének írója meglehetősen egy
oldalúan úgy állítja be a dolgot, hogy Júda története Jeruzsálem 
eieste után a babilóniai száműzetésben folytatódik, azután pedig 
azokban, akik hazatértek Júdába a száműzetésből. Kétségtelen, 
hogy a Babilóniába deportáltak nagyon sok mindent továbbfej
lesztettek és ez Izráel történetének tekintetében jelentős volt. De 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez a csoport mégis csak 
egy része volt Izráel népének, és talán jó volna többet és rész
letesebben foglalkozni azoknak a történetével is, akik a nagy 
katasztrófa után Júdában maradtak. Ehhez azonban még elég 
sok kutatásra van szükség.

A babilóniai száműzöttek életéről sok mindent megtudunk 
Ezékiel próféta könyvéből. Ezékiel az első száműzetés idején ke-
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rült Mezopotámiába. Tőle tudjuk, hogy a száműzöttek nem fog
lyok voltak, hanem kitelepítettek. Mindennapi életüket szabadon 
folytathatták, valószínűleg azonban bizonyos közmunkára voltak 
kötelezve. Voltak helységek, ahol laktak, ott házakat építhettek, 
kertjük is lehetett, amelynek termésével szabadon rendelkeztek, 
s általában zavartalanul folytathatták mindennapi életüket. Ezé- 
kiel könyvében azt olvassuk, hogy a Kébár folyó környékén éltek 
ilyen kitelepítettek. Az a Kébár (Náru kabaru) egyike volt azok
nak a csatornáknak, amelyek az Eufrátesz és Tigris alsó folyá
sánál a földek öntözésére szolgáltak. Ez 3,15 meg is nevezi az 
egyik ilyen települést, Tel-Abib-ot. Esdrás (2,59), ill. Nehemiás 
(7,61) könyvében néhány más ilyen, helységnevet találunk.

A száműzöttek találkozhattak is egymással, szívesen össze is 
gyülekeztek, hogyha valaki nekik az otthoni énekeket énekelte, 
vagy beszélgetni akart velük (Ez 33,30—33). Idegennek érezték 
magukat ezen a földön, legalábbis az első időkben. Tisztátalan 
országnak tartották, azaz olyannak, ahol nem lehetett istentisz
teletet tartani. A kultusz régi hazájukhoz volt kötve, éspedig 
éppen a jeruzsálemi szentélyhez. Ezért vágyakoztak Jeruzsálem és 
a templom után (Zs 137).

A kultuszi cselekményektől távol és azok hiányában fonto
sakká váltak bizonyos tradicionális szokások, amelyek összetar
tozásuk jeleivé lettek. Ilyen volt elsősorban a hetedik napnak, 
a szombatnapnak szigorú megtartása, amelynek eredete a homá
lyos régmúltba nyúlik. A száműzöttek között a szombat meg
tartása hitvallássá vált, s ez egyben el is különítette őket az ide
gen környezettől. Ezen a napon nem dolgoztak, semmiféle munkát 
nem végeztek, még ételeiket se készítették el, nem indultak út
nak, az egész napot pihenésben és csendességben töltötték. Így 
kellett a szombatot szentnek tartani és vigyázni arra, hogy meg 
ne szentségtelenítsék.

Hasonló jelentőséget nyert ebben a környezetben valószínű
leg a körülmetélkedés szokása. Ez is az ÜR és Izráel népe közötti 
szövetség ismertető jele volt. Ezt a két szokást a Tórának az a 
rétege hangoztatja, amelyet Papi Iratnak neveznek. Nem kétsé
ges, hogy a Papi Iratot a babilóniai száműzöttek körében fogal
mazták.

Ez az időszak azért jelentős Izráel történetében, mert a köz
ponti szentély pusztulásával Izráel egyre inkább a múlt hagyo
mányaiból élt. Visszafelé tekintett eddigi történetére, és ezek a
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hagyományok töltötték be életét. Ezekhez ragaszkodtak. Ekkor 
kezdődött igazán a régmúlt hagyományainak összekapcsolása. 
A visszatekintés mindig azt eredményezi egy nép életében, hogy 
múltját, annak eseményeit összefüggő egésznek látja. Különböző 
időben és különböző helyeken végbement eseményeket összekap
csol és kialakít egy egységes történelemszemléletet. Ez történt 
Izraelben is. Azok a hagyományok azonban, amelyeket Izráel 
így őrzött, tele voltak a jövőre való utalással. A Kr. e. 8—7. szá
zad prófétái nemcsak fenyegető igéket mondtak Isten ítéletéről, 
hanem szóltak Isten távoli terveiről, egy boldog jövendőről, amely 
Isten népére vár.

A száműzetés idejére esik egy ismeretlen prófétának a mű
ködése is. Ezt a prófétát, mivel írásait a hagyomány Ézsaiás köny
véhez csatolta, Deutero-Ézsaiásnak szokták nevezni (Ézs 40—66). 
Ez az irat azért jelentős, mert az addigihoz képest Istenről egé
szen új képet rajzol: Az ÚR az egyetlen Isten. Rajta kívül nincs 
Isten. Ő a történelem URa. Az uralkodók az ő szolgái, s ha az 
ember nem látja ezt, az azért van, mert Isten elrejtőzködik cse
lekedeteiben. így tartja meg Isten-voltát, csak azt mutatja meg, 
•és adja tudtára az embernek, amit akar. Ő nincsen törvényekhez, 
a történelem törvényszerűségeihez se kötve. Ö mindig újat cse
lekszik.

Ez a szemlélet Izráel számára nagy biztatás volt. Ez azt je
lentette, hogy Isten nincs még a tradíciókhoz se kötve, nem kény
telen mindent mindig ugyanúgy tenni. Ha megváltoztak a körül
mények, nem kell azt gondolni, hogy minden elveszett.

Izraelnek, mint népnek a számára döntő fordulat volt a ba
biloni száműzetés ideje. Egészen új életkörülmények alakultak ki, 
új lehetőségek tárultak ki előttük. Akik hallgattak a prófétákra 
és nem azzal töltötték életüket, hogy keseregtek az elveszített 
haza és otthon felett és nem ámították magukat a hamarosan be
következő hazatérés reménységével, hanem elfogadták, hogy Isten 
helyezte őket új körülmények közé, azok megtalálták a helyüket 
ebben az új világban. Sokak előtt hamar világossá vált, hogy az 
otthoninál jobb helyzetbe is kerülhetnek. Az ÓT is megnevez 
•néhány olyan embert, aki a babilóniai, vagy később a méd és 
perzsa birodalomban magas tisztségre jutott. A jóval később ke
letkezett Dániel könyvének első hat fejezete őrzi azt a hagyo
mányt, hogy a Babilóniába deportáltak közül néhányan a biro- 
dalom magasrangú tisztviselőivé váltak. Vagy például tudjuk,
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hogy JNehemiás, Artexerxes perzsa király főpohárnoka később 
júdai helylarto~volt és magas hivatalában igen sok jót tett né
pével.

A babilóniai száműzetéssel kezdődött meg Izrael népének 
szétszóródása. Sokan maradtak a birodalomban, lettek ott keres
kedőkké, és járták be a világot. Szívükben ugyan ott hordozták 
a régi izráeli hagyományokat, legtöbben hűek is maradtak azok
hoz, megtartották Isten törvényeit, de többé nem tértek vissza 
hazájukba. S a következő nemzedékek már csak atyáik elbeszé
léséből, vagy Izráelnek éppen ettől az időtől fogva írásba foglalt 
szent hagyományaiból ismerték meg ősi hazájukat és Izráel Iste
nét.

18. Hazatérés, újjáépítés

Júda bukásának, Jeruzsálem elpusztításának talán legna
gyobb következménye a lakosság jelentős részének elhurcolása 
volt. Nebukadneccár már Jeruzsálem első elfoglalásakor (597) el- 
hurcoltatta Jójákím királyt és családját, valamint a nép jelentős 
vezetőit és harcosait. Most megint a vezető réteg krémjét hurcol- 
tatta Babilonba, úgyhogy csupán a szőlőművesek és a földműve
sek maradhattak otthon. A deportáltak száma az egyes kutatók 
szerint vitatott, 50—70 000, vagy 40 000-re teszik az elhurcoltak 
számát. A nagyarányú deportálás ellenére sem halt ki az élet 
Jeruzsálemben, s a kultuszi élet is tovább folyt.

A romokban heverő templomot, valamint Jeruzsálemet szent 
helynek, a kultusz helyének tartották. Kivételes helyet biztosí
tott ez a tény Jeruzsálem részére, nemcsak az otthon maradt zsi
dók, hanem a deportáltak életében is. Mutatja ezt a több évtized 
után is élő vágyódás a szent helyre való visszatérés után. A hazá
jától elszakadt zsidóságnak módja volt arra, hogy megtartsa ha
gyományait, örökölt szokásait, legfőképpen pedig hitét. Idegen
ben éltek, szívük olthatatlan vágyával azonban mindig Jeruzsá
lemre gondoltak, s így lélekben ott voltak a szent helyen.

Ez a példátlan összetartás népi és vallási tekintetben volt a 
mozgatója annak a hatalmas „teljesítménynek” , hogy a zsidóság 
a fogság alatt nem keveredett össze sem a leigázó, sem a környező 
népekkel.

Az új-babilóniai birodalom egyáltalán nem volt hosszú életű.
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Jeruzsálem pusztulása után aránylag rövid időn belül összeomlott. 
Kyrosz (Kr. e. 559—529) perzsa király 539-ben megtámadta és le
győzte az utolsó babilóniai király Nabonid seregeit és bevonult 
Babilonba. Itt Marduk papjai úgy köszöntötték, mint szabadítót. 
Kyrosz óriási hódításokat vitt véghez, s ezekkel megalapította a 
legnagyobb ókori birodalmat.

Birodalma Kis-Ázsia nyugati partjaitól egészen Indiáig ter
jedt. Mindezt túlszárnyálta_fia_Kambyses, aki meghódította Egyip
tomot is és ezzel ezt az ősi országot is a nagy perzsa birodalom 
részévé tette.

A kitelepített zsidóság felfokozott reménységgel tekintett 
Kyros uralkodása elé. Ennek a reménységnek a táptalaja az a 
prófécia volt, amit ÉZs 40—55-ben olvashatunk. Deuteroézsaiás 
Kyrosztól várta a templom újjáépítését is. Kyrosz valóban meg 
is adta erre az engedélyt, de a reménységek ellenére sem lett 
„messiássá” .

Kyrosz a meghódított új népekkel kapcsolatban új politikát 
alkalmazott. Az asszírok és babilóniaiak igyekeztek minden le- 
igázott népet sajátjukba olvasztani. Ezt igazolja a nép vezető 
rétegének elhurcoltatása, centrumok, templomok, kultuszi helyek 
leromboltatása és a hagyományos istenek kultuszának a kiirtása. 
Ezzel szemben Kyrosz és általában a nagy perzsa királyok, mindig 
tiszteletben tartották a leigázott népek hagyományait és minden 
sajátságos jellemvonást. Ehhez a politikához tartozott az is, hogy 
Kyrosz a babilóniaiak által megszüntetett helyi kultuszokat Mezo
potámiában újra helyreállíttatta és a Babilonba hurcolt istenszob
rokat eredeti kultuszi helyükre vitette vissza.

így válik egészen érthetővé az, hogy Kyrosz már uralkodása 
első évében, Kr. e. 538-ban, Babilon elfoglalása után, rendeletet 
adott ki a jeruzsálemi templom újjáépítésére. Ö volt az, aki visz- 
szaadatta a régen elvitt és Babilonban őrzött kegyszereket is. 
Vállalta az építkezés költségeit, ami igen nemes gesztus volt tőle. 
A templom alapjainak lerakásával, illetőleg az újjáépítés meg
szervezésével Sésbaccárt bízta meg. Az újjáépítés azonban a kez
deti lelkesedés után elakadt. Ennek valószínűleg az volt az oka, 
hogy Jeruzsálem romokban hevert és mindenkinek elsőrendű 
dolga a saját otthonának felépítése volt. Az építés akkor kapott 
új erőre, amikor I. Dareios (522—486) került uralomra és a zsidó 
nép között újra -fellángolt a messiási várakozás. Jlggeus próféta 
volt a templom építésének nagy szorgalmazója, s vele együtt re-
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ménykedett Zakariás próféta is abban, hogy hamarosan elérkezik 
a megígért messiási üdvkor. Ekkortájt volt a Dávid házából való 
Zerubbábel a jeruzsálemi helytartó. Benne és Jésua főpapban 
látták reményeik beteljesedését.

Ennek igazolását Aggeus próféta könyvében olvashatjuk 
(2,20—23). Ez az ige Zerubbábelt „pecsétgyűrűnek” nevezi, amely
nek az az értelme, hogy Isten általa pecsételi meg ígéreteit. 
Zakariás utasítást kap Istentől, hogy készítsen koronát és azt 
tegye majd a kiszemelt messiás fejére. Ez az akkori reménységek 
szerint Zerubbábel lett volna. Mindezek azonban nem teljesedtek 
be, minden ehhez fűződő remény kudarcba fulladt. Az Ószövet
ség ez után már nem is említi nevét, s semmi biztos tény nincs 
arra vonatkozóan, hogy mi történt ezután Zerubbábellel.

A templomépítés minden gáncsoskodás ellenére jól haladt 
előre és Kr. e. 515 tavaszán ünnepélyesen fel is szentelték és át
adták rendeltetésének.

Az új templom természetesen egy sor új rendelkezést állított 
előtérbe. Az istentiszteletek zökkenőmentes lebonyolításához ren
dezni kellett a papság szervezetét. A templom vezető papja a Jó- 
siási-reform óta egyúttal Izráel népének vezető papja is volt. A 
templom tulajdonképpen királyi szentély is volt, ezért az ott 
szolgálók a vezető pappal együtt amolyan királyi tisztviselők is 
voltak. Jeruzsálem pusztulása után ez megváltozott. A papok nem 
voltak többé királyi alkalmazottak, a vezető pap, a Főpap — mi
után a politikai függetlenséget elveszítették — egyre nagyobb 
politikai szerepet kapott. Az első főpap Jésua, Jócádák fia volt. 
Ö az ún. cádókita nemzetségből származott. Hosszú időn keresztül 
ez a nemzetség adta a főpapokat. Minden bizonnyal ebben az idő
ben történt az alacsonyrendű papok és a szolgálatokat elvégző 
papok közti különbség rögzítése is.

Azzal, hogy felépült a templom, még közelről sem rendeződött 
a nép belső megújulása. A Malakiás próféta könyvében ránk
maradt igék, melyek a templom megépítésének évtizedéből valók, 
erősen korholják azokat a bajokat, melyek a templomi gyülekezet
ben vetődtek fel. A papok megvetik Isten igéjét, nevét, szolgála
taikat elhanyagolják, s nem utasítják vissza a méltatlan áldozati 
ajándékokat. Sem a nép, sem a papok nem veszik elég szigorúan 
számba a törvény által Istennek biztosított szolgáltatásokat. Így 
elhanyagolták a tized szolgáltatását, sok mással egyetemben. Ko
moly hiányosság fedezhető fel a házasságok könnyelmű felbon-
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dúsában. Azt viszont sokszor elnézték, hogy nem-zsidó lányokat 
vettek feleségül.

Ezekben a nagyon égetően megoldásra váró belső rendelke
zésekben is a Babilonban élő zsidóktól kapták meg a döntő meg
oldást. Esdrás és Nehemiás fellépése reformot jelentett ebben a 
kérdésben. Tanításuk valóságos ébredési mozgalmat szült. A má
sodik templom felavatása óta már több, mint fél évszázad telt el, 
amikor Esdrást, a papot királyi megbízatással küldték Jeruzsá
lembe, hogy gyűjtést kezdeményezzen a templom javára. A de
portáltak körében, s azok utódai között kellett küldetését betöl
tenie, s az összegyűjtött pénzt magával kellett vinnie. Vele együtt 
mások is visszatérhettek hazájukba. A király megújította azt az 
engedélyét, hogy az áldozati kultusz költségeit részben a királyi 
kincstár fedezze, s ezen kívül a papoknak teljes adómentességet 
biztosított.

Nehemiás királyi pohárnok volt, akit királya I. Artaxerxes 
küldött Jeruzsálembe helytartóként 445-ben. Nehemiás vezetése 
alatt építették fel a Jeruzsálemet körülvevő falakat. Ezt az sem 
tudta meggátolni, hogy a samáriaiak, s különösen is vezetőjük 
Szanballat ezt mindenáron meg akarták akadályozni. Nehemiás 
(11,1—2) vidékről lakosságot telepíttetett fel a fővárosba. Ezeknek 
a feltelepülteknek általános adómentességet biztosított. Sok, a 
nincstelenek érdekeit védő, szociális jelentőségű rendeletet hozott. 
Ezek mind reformként hatottak az akkori időben. Célja ezzel 
Nehemiásnak az volt, hogy a zsidók által lakott, de minden tekin
tetben nagyon legyengült tartományt erősítse. Mindez természe
tesen alapjául is szolgált a kultuszreformnak. Ennek fő pontjai: 
a szombat szigorú megtartása, a papi tized hiánytalan beszolgál
tatása, valamint az idegenekkel való házasság szigorú tilalma.

Nehemiás 12 évig (445—433) volt jeruzsálemi helytartó. A ké
sőbbi időről pontos ismeretünk nincs. Nem tudjuk mi lett ezután 
Nehemiás sorsa. Feltételezik, hogy visszatért Babilonba, de az is 
elképzelhető, hogy még egyszer visszatért Jeruzsálembe.

A Nehemiás által végrehajtott reform szorosan összefonódik 
az Esdrás által megindított megtérési mozgalommal. Már a fog
ság alatt elhurcoltakba belegyökerezett az a szemléletmód, mely 
— a prófétai igehirdetés hatására — a reájuk szakadt katasztró
fát, elsősorban Jeruzsálem pusztulását Isten ítéletének és méltó 
büntetésnek tartotta. Ez a hit volt az alapja az Esdrás által meg
indított megtérési mozgalomnak.
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Ennek egyetlen célja volt: tiszta, Isten előtt kedves gyüleke
zetét, népet kell kialakítani. Ezért volt nagyon hangsúlyos a moz
galom célkitűzésében az a magatartás, mely a népet a törvény 
szigorú megtartására ösztökélte, s ezzel igyekezett elérni az Isten 
előtti kedvességet.

Ugyanezt a célt szolgálta a reformnak az a központi célkitű
zése, hogy a zsidókat el kell különíteni a környező népektől, főleg 
a Palesztina területén lakó nem-zsidóktól. A törvény megtartásá
nak és ezzel együtt távoli célként a zsidó nép fennmaradásának 
a legnagyobb gátja ezek a nem-zsidó népek, és a velük való eset
leges keveredés voltak. Ezt tükrözte az idegenekkel kötött házas
ságok egyre nagyobb száma. De ugyanezt a célkitűzést szolgálta 
a reform másik két alapvető rendelkezése: a szombat megtartása 
és a papi tized pontos teljesítése is. A szombat megtartása ugyan
is teljes elkülönülést biztosított a környező népektől, a papi tized 
pontos megtartása pedig az egy Istenhez való hűséget fejezte ki. 
Neh 9.10 szemléletesen írja le, hogyan kötelezte el magát a nép 
arra, hogy Esdrás vezetésével megtartják a törvényt. Ezután az 
egész nép — kivétel nélkül — esküt tett, szilárd megállapodást 
alakított ki és ezt aláírták, mint egy szerződést. Az eskü szövege 
részletesen is kimondja, hogy tilos az idegenekkel való házasság- 
kötés, sőt a már meglevő „vegyesházasságokat” is fel kellett en
nek értelmében bontani. A szombat törvényének megtartását és 
a tized-szolgáltatás terhének vállalását is rögzítette ez az eskü
szöveg.

A törvénynek ilyen új értelmezése és megtartása alapvető 
vonása volt az akkori zsidóságnak.

A törvény összegyűjtését Esdrás még Babilonban kezdhette 
meg. Egy hagyomány szerint Esdrás 30 évvel Jeruzsálem pusz
tulása után (Kr. e. 557) látomást lát és elpanaszolja Istennek, hogy 
a törvény szövege is elégett a pusztulásban, így azt senki nem 
ismeri. Senki nem ismeri Istennek nagy tetteit, melyeket csele
kedett és amiket ezután fog cselekedni. Ekkor Esdrás Isten pa
rancsára sok, üres, írásra alkalmas táblát készített el. Maga köré 
gyűjtött öt olyan férfit, akik gyorsan és jól írtak. Ekkor Isten 
világosságot gyújtott Esdrás szívében, aki negyven napon át 
diktálta ennek az öt férfinek a törvény szövegét, mintegy 90—94 
könyvre valót. Ezekből huszonnégyet, az ÓT törvényét nyilvános
ságra hozza, a többit pedig átadja a bölcseknek (IV. Esd 14). Ebből 
a legendából arra következtethetünk, hogy az ÓT kánon kialaku
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lásának elemei a fogság idejére nyúlhatnak vissza. Valószínű az 
is, hogy a Tóm kialakulása Esdrás idejére befejeződött. Fontos 
dolog az is, hogy Esdrás idejében kezdődött el a Tórának az a 
magyarázata is, mely azt a megváltozott viszonyokra alkalmazta, 
így alakult ki az a hagyomány, mely tekintély szempontjából tel
jesen egyenrangú lett a Tórával, sőt fölé is emelkedett. Öriási 
jelentősége volt a tóra-magyarázatnak abban a tekintetben, hogy 
ez indította meg intenzíven az írástudományt, melynek szerepe 
ettől kezdve a zsidóság életének kialakulásában döntő tényező 
volt.

Szorosan egybekapcsolódik ezekkel az új istentiszteleti forma 
kialakulása is. Babilonban nem gyakorolhatták az áldozati kul
tuszt. De szombatonként, az atyai hagyomány szerint összegyüle
kezhettek közös imára. Ennek az új istentiszteletnek az alapja a 
törvény hallgatása, annak tanulása és az ima volt. Ez lett a ké
sőbbi zsinagóga, a zsinagógái istentisztelet ősi gyökere.

Ennek egyenes következménye, hogy a fogság utáni zsidóság
ban a templomi kultusz mellé került és Jeruzsálemen kívül egyre 
erőteljesebb lett a zsinagógái istentisztelet. Az ÜT korában már 
Jeruzsálemben is voltak zsinagógák. Az istentiszteletnek ez a ket
tőssége jellemzi ekkor a zsidóság életét is. Ugyanis azzal, hogy 
újra lehetséges lett az áldozati kultusz gyakorlása, ez a zsinagógái 
istentisztelet egyáltalán nem veszítette el szerepét és jelentőségét. 
Inkább azt lehet mondani, ennek ellenére egyre erősödött. Ez az 
istentiszteleti forma főleg a fogság utáni időben bontakozik ki 
igazán. A templom ettől kezdve csak azoknak szolgált, akik fel
keresték személyesen, részt vettek az ottani istentiszteleten és 
áldozatot mutattak be. A zsinagóga azonban mindenütt meg
alakult, ott ahol zsidók éltek. Kialakult ez Palesztina egész terü
letén, csakúgy, mint a diaspórában élők közösségében. A zsina
góga tehát helyhezkötöttség nélkül, közvetlenül szolgálta az egész 
zsidóságot, minden megkötés nélkül. A zsinagóga teremtette meg 
a zsidóknak azt a lehetőséget, hogy a világ bármely tájára kerülve 
Jeruzsálem felé fordulva imádkozhassék Istenhez. Ezt tehette 
abban a reményben, hogy imáját Isten mindenhonnan meghallja, 
hiszen Ö az egész világ Ura.

A fogságból hazatértek telve voltak a messiási reménységgel 
és várakozással. Ezt a tényt Deuteroézsaiáson kívül Zakariás és 
Aggeus próféták szavai is igazolják. Amikor Kr. e. az 500-as 
évek elején a perzsa birodalom hatalmas belső válsággal küzdött,
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akkor a zsidóság úgy érezte, hogy elközelgett a messiási szaba- 
dítás órája. Ahogyan már szó volt róla, Zerubbábel felé tekin
tettek olyan reménységgel, mintha ő lenne a megígért messiás. 
Ezt erősítette az is, hogy ő Dávid nemzetségéből származott és 
unokája volt Jójákím királynak (Agg 2). Egy bizonyos, hogy ez 
a messiási várakozás egyáltalán nem teljesedett be. Egy idő múl
tán teljesen kialudt és később már csak egészen halványan emlé
keztek rá.

Ebben az időben azonban nem volt prófécia sem. A próféta 
feladatát a Tóra és annak tanulmányozása vette át, természetesen 
a tóramagyarázással egyetemben. Amíg a fogság alatti időben a 
kegyességet egyedül a prófétai ige határozta meg, addig a fogság 
utáni zsidóság életében ennek szerepét a törvény vette át. A tör
vény hatósugarába került mindenestül a kegyességi élet irányí
tása. A prófétai ige az egész népet és benne az egyes hívőt is 
Isten színe elé állította. Ez annyit jelentett, hogy a hatalmas Isten 
maga közeledik az egyes hívőhöz és nem valamilyen eszmét hir
detett meg. Amikor a fogság utáni időben a prófétai igének ez 
a hatalmas ereje meggyengült, akkor ennek korábbi szerepét min
denestül a törvény, mint vallásos követelmény vette át. Viszont 
vitathatatlan, hogy magában a törvényben is úton-útfélen meg
találhatók a prófétikus elemek.

A Deuteronómium által meghatározott kegyesség teljes mér
tékben a prófétikus istenhitre támaszkodik és átveszi Isten szere- 
tetének prófétai képét is. Ezek azonban törvénnyé és paranccsá 
váltak és mint ilyenek belevesztek a parancsolatok hatalmas er
dejébe. Így lett a törvény megtartása a legfőbb vallásos követel
mény. A törvényhez kapcsolódott a cselekedet, mint a megtartás
nak a megnyilvánulási formája. A törvényt megtartó cselekede
tek közül külön is kiemelkedtek azok, melyek meggátolták a más 
népekkel való keveredés lehetőségét. Egyszersmind ezek lettek a 
törvénynek a központi részei.

Azzal, hogy a törvény központja így kialakult, egészen új 
értelme lett Izrael kiválasztottságának is. Azelőtt is jelentős sze
repe volt ennek a prófétai tanításban. Ez azonban csak arra kon
centrálódott, hogy Istennek kell szolgálniuk és feltétlen engedel
mességgel tartoznak Istennek. Ekkor a kiválasztottság semmiféle 
biztosítékot nem ad Izraelnek, sőt bűnei miatt megbünteti őket 
(Ámós könyve!). Isten ugyanis saját népétől tűri el legkevésbé az 
engedetlenséget.
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A fogság utáni gyülekezet is tudta, hogy kiválasztottsága 
Isten szabad akarata, cselekedete. Ezt nem ők érdemelték ki. 
Azonban a nép egyre inkább kezdte magát kiválasztottságának 
tudatára bízni. Hitük szerint az a szövetség, melyre Istennel lép
tek (Aggeus) örök szövetség. Erre „rábízza” magát Izráel és nincs 
mitől félnie. Ez a hit vezette a messiási reménységet arra az állás
pontra, hogy az ítélet majd a pogányokat fogja sújtani. A fogság, 
a politikai függetlenség teljes elveszítése eszköz, mégpedig nevelő 
eszköz az Isten kezében. 2. Makk 6: „A büntetés népünket nem 
pusztulásra, hanem nevelő célzattal éri.”

A nép igyekezete, hogy a törvény megtartása által szent 
gyülekezetté váljon. Amikor a törvény került a vallásos élet kö
zéppontjába és ez volt az egyetlen mérce, mely meghatározta az 
egyes embert, akkor ez lett a megkülönböztetés is: a törvényt 
megtartók, vagy az azt megszegők. A törvényhez való ilyen vi
szonyulása magától értődőén választotta el a népet az ettől a tör
vénytől kívülállóktól és a pogányoktól. De ugyanez volt a vá
lasztó a gyülekezeten belül is: elkülönítette azokat, akik egész 
életüket ennek tanulmányozására és megtartására szentelték 
azoktól, akik ezt ilyen nemes értelemben nem tűzték ki élet
célul. Ez a szétválasztás lett az alapja a kegyesek mozgalmának 
és volt gyökere a szigorú esszénus és radikális farizeus irányzat
nak.

Már Esdrás és Neheaniás idejétől kezdve ismételten kimutat
ható a zsidóság történetében a megtérési kegyesség. Ennek alap
motívuma az a meggyőződés, hogy Isten jogosan megbüntette és 
megítélte választott népét bűnei miatt. Az ítélet pedig automa
tikusan megtérésre ösztökéli a népet. Hitük szerint ugyanis a 
megtérés, a törvény teljes megtartásához való visszatérés, vala
mint a törvény pontos, szó szerinti megtartása teszi újra kedvessé 
a megítélt népet Isten előtt.

Ez a pietista irányzat tette főünneppé a zsidó egyházi évben 
a nagy engesztelési napot. Ekkor az egész nép egységesen tart 
bűnbánatot és együtt tér vissza az Istenhez.

A fogságból hazatért zsidóság igen kicsiny, szűk területen 
Jeruzsálemben és annak közvetlen környékén telepedett le. Az 
általuk birtokolt terület határait minden irányban kb. egynapi 
járóföldre el lehetett érni. Délről Hebren vidéke nem tartozott 
a zsidó településhez, kelet felől Jerikó zsidó település volt. Tehát 
erről az oldalról a Jordán és a Holt-tenger alkotta meg a határt.
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Nyugat felől, a tengerpart síkságán pogányok éltek: a hegy alján 
elterülő Gézért (ezt egykor Salamon apósától, a fáraótól kapták 
ajándékba) pogány népek lakták. Csak észak felől terjedt a zsidó
lakta terület valamennyivel túl a régi Júda határán. Ez is csak 
annyira, amennyire a régi Samária három körzete, Efraim, Lydda 
és Ramathaim még beletartozott a zsidó település körzetébe. A 
régi Júda királysága is csak akkora területet foglalt el, hogy ki
terjedése észak—déli irányban mintegy 80 km-nyit, kelet—nyugati 
irányban pedig mindössze 50 km-nyit tett ki. A keleti rész tel
jesen sziklás terület volt, melyen terjeszkedni nem lehetett.

Csak a makkabeusi harcok utáni időben, Kr. e. a 2. sz. végé
től kezdve szélesedett ki ismét jobban a palesztinai zsidó terület. 
Ebben az időben a Hasmoneusok erőszakkal kényszerítették az 
itt élőket, a nem-zsidókat a zsidó vallás felvételére. Ezt tették 
Idumeában. Más helyeken szabályszerűen gyarmatosítottak, s így 
terjesztették a zsidó lakosságot. Ezt tették Galileában. Természe
tesen ekkor sem volt Palesztina zárt és csupán zsidók által lakott 
terület. Sok helyen a zsidók közé beékelődtek más nemzetiségű, 
pogány népek, leginkább görögök. Ezek és az általuk lakott terü
letek beolvadtak a zsidó területekbe és a lakosság közé. Ilyen 
volt Akkó, Gadara és a Dekapolisz görög város-szövetség stb. 
Még a makkabeusi háborúk kezdetén is az volt a helyzet, hogy a 
zsidóság igazán otthon csak Júdeábán érezhette magát. Minden 
más, Palesztinában elfoglalt területén diaszpórában élőnek érez
ték helyzetüket.

19. Ú jabb szakadás

A zsidóság visszatelepülésével szinte egy időre esik a samá- 
riaiak különválása tőlük. A samáriaiak á Júdától északra fekvő 
régi Samária területén élő pogányok voltak. 2 Kir 17,24kk szerint, 
amikor az északi ország lakóit deportálták Kr. e. 722 körül, akkor 
telepítette őket Szargon asszíriai király erre a területre. Ö a ki
ürült területekre a birodalom legkülönfélébb területeiről hozatott 
lakosokat, akik azután teljesen elkeveredtek az ottmaradt zsidók
kal. Ezen a területen azonban döntő többségben voltak az ott
maradt zsidók és így az újonnan odatelepültek teljesen asszimilá
lódtak a már ottlevő zsidókkal. Ebből következően érthető az is, 
hogy a zsidók kultuszát is átvették. Jeremiás könyve is tanúsko-
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dik arról, hogy a samáriaiak nemcsak, hogy beletartoztak a kul- 
tuszi közösségbe, hanem nagyon is buzgó tagjai lettek annak. 
Amikor a fogságból végre hazatértek a zsidók és elkezdték a kul- 
tuszi központ, Jeruzsálem újjáépítését és a templomépítést, a sa
máriaiak is felajánlották mindenhez segítségüket. A Zerubbábel 
vezetésével hazatértek azonban elutasították a samáriaiaknak ezt 
a gesztusát. Ez volt az indító oka az elhidegülésnek. A jeruzsá- 
lemi kultuszi gyülekezet és a samáriaiak között ettől kezdve egyre 
élesebb lett az ellentét, annyira, hogy ebből egyre szélesebb és 
erősebb gyűlölet kerekedett. Teljes ellenségeskedéssé fajult vi
szonyuk. Ez azonban nem törte meg a samáriaiak vallásos maga
tartását: továbbra is megtartották, sőt szentnek tartották a Tórát. 
Minden jel arra mutat, hogy ennek szentíráskénti átvétele még 
a nagy elhidegülés előtt történt a samáriaiak között. Ezt támasztja 
alá az a tény, hogy a kialakult ószövetségi kánont viszont már 
nem vették át és nem ismerték el magukra nézve kötelezőnek. 
Kultuszközpontként a Samária közelében fekvő Garizim hegyét 
építették ki maguknak. Itt építették fel templomukat a Kr. e. 4. 
sz. vége felé, a Jeruzsálemmel való végleges szakítás után.

Ez a templom Kr. e. 129-ben pusztult el, Hyrkanos János 
romboltatta le. Ez időtől a samáriai gyülekezetnek nem volt saját 
temploma. Érdekesség, hogy egy kicsiny samáriai gyülekezeti 
csoport még ma is él Nablúszban.

A perzsa uralom alatt Jeruzsálemben az úr a perzsa helytartó 
volt. Erről az időszakról keveset tudunk. Az Esdrás fellépése alatt 
oly hirtelen fellángolt megtérési mozgalom szinte teljesen ellany
hult, még a papok körében is. A perzsa birodalom összeomlását, 
Nagy Sándor hatalmas hódító hadjáratait a palesztinai zsidóság 
viszonylag különösebb megrázkódtatás nélkül élte ét. A helle
nisztikus küzdelmek alatt minden bizonnyal Palesztina is had
színtérré változott és ennek megfelelően igen sokat szenvedett. 
Ptolemaios ezrével hurcolta hadifogságba a zsidókat, s ez után 
Alexandriába telepítette őket. Kr. e. 301-ben eldőlt Palesztina 
végleges sorsa is az ipsusi csatában. Egy évszázadra egyiptomi 
fennhatóság alá került, tartománnyá lett. Az egyiptomi fennható
ság alatt azonban a zsidók nyugodtan éltek. Szabadon megtart
hatták és minden feltétel nélkül gyakorolhatták vallásos kultu
szukat. A nép belső ügyeit a főpapok és a nemes családok vezetői 
intézték. Ebből nőtt ki később a papi tanács, a synedrium. Az 
Egyiptom és Szíria közt dúló állandó háborúk során III. Antiochos
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döntő csapást mért V. Ptólemaiosra és seregeire. Ettől kezdver 
Kr. e. 198-tól Palesztina új uralom, Szíria hatalma alá került. 
Szíria tartománya lett és ezzel belecsöppent a Szeleukidák által 
folytatott hellenizáló politika hatósugarába.

20. A  makkabeusi forradalom és királyság

Ügy látszott, hogy már-már teljesen magával sodorja a zsidó
ságot a hellenizmus minden népet elsöprő áradata. A hellenizmus 
először minden bizonnyal a diaspórában élő zsidóság körében 
érződött. Ez különösen az alexandriai zsidó kolóniában volt ta
pasztalható. Ez idő tájt kezdtek egyre élénkebben érdeklődni a 
zsidók iránt a görög írók. Istenhitük, tisztára törekvő erkölcsi 
magaslatuk, legfőképpen kultuszuk, mely mélyen megvetett min
denfajta bálványimádást és elutasította a babonák világának min
den tanítását, nagy hatást gyakorolt rájuk. Ezzel szemben, vagyis 
inkább ezzel párhuzamban, a diaspóra zsidóságra is igen nagy 
hatással volt a görög szellemiség, az ő filozófiai érettségük és a 
görög felvilágosodás. Az istenfogalomban is megmutatkozott ennek 
a hatása. Egyre elvontabbá lett a diaspóra zsidóságban az Isten 
fogalma. Nyilvánvalóvá lett, hogy az ószövetségi törvényt úgy 
kezdték értelmezni, hogy az összekapcsolódott a racionális 
görög etikával.

A hellenizmus hatása azonban nemcsak a diaspórában jelent
kezett. Magában Palesztinában is egyre jobban éreztette hatását. 
Már a Ptolemaiusok idejében is a zsidók által lakott területek 
közelében több modern tervezésű város épült. Samária, Phila
delphia (a mai Amman), Ptolemais (a mai Akka) szinte kiabálták 
a görög szellemiséget és életstílust. Ez természetesen előbb-utóbb 
átragadt Jeruzsálemre is. Ennek pedig egyenesirányú következ
ménye volt az, hogy a zsidó vezető körök mind jobban átvették 
a görög kultúrát. Az akkori gazdasági fellendülés is sodorta a 
zsidóságot. Az Egyiptommal való intenzív kapcsolat pedig teret 
adott a gazdasági életbe való bekapcsolódásra és lehetőséget kí
nált a nagyarányú meggazdagodásra.

A hellenista hatás magával ragadta a papságot is, főként 
annak is a vezető rétegét, a Jeruzsálemben élő társadalmi elő
kelők családjait. A főpap a legelőkelőbb család sarja volt, s nem
csak papi tisztet viselt, de jelentős volt politikai befolyása is. Ez
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abból eredt, hogy a fogságból való visszatérés után úgy szerve
ződött meg a hazatértek rendszere, hogy az papi állam lett. Ez 
alakult ki a perzsa birodalomban, s a hellenista hatás alatt is 
megmaradt. A társadalmi forma a vallási közösség volt, melyben 
a vezetés a papok feladata, illetve a zsinagógákon belül az írás
tudók feladata volt.

A főpapi tiszt nagy politikai súlya magyarázza azt, hogy a 
hellenisztikus időben az uralkodók nagyon ügyeltek arra, hogy 
ki lehet főpap. Csak olyanokat tűrtek meg, akik teljesen meg
bízhatók voltak és a minden időben uralkodó politikai irányza
toknak szakembereiként tevékenykedtek az uralkodók oldalán. 
A főpap kiválasztását megkönnyítette az a tény, hogy a legelő
kelőbb és vagyonos családok — melyekből a főpap kikerülhetett 
— legelőször lettek lelkes hívei a görög szellemiségnek. Így éppen 
ezek a családok hellenizálódtak legelőször és ők voltak a minden
kori uralom legnagyobb támogatói. A gazdasági és politikai té
nyezők összejátszása, hatalmi és családi politikai érdekek kímé
letlen érvényesítése súlyos válságokat idézett elő mind a népben, 
mind pedig a főpapi családban. Ez a Kr. e. 3. és 2. sz-ban érte 
el tetőpontját. Akkor mérgesedett el a helyzet a legjobban, ami
kor Palesztina a 2. sz. elején Szíriához került és ezen belül a 
Szeleukidák egyre erőteljesebben szorgalmazták a hellenizálódást. 
Ez az erőszak különösen IV. Antiochos Epiphanes uralma alatt 
tombolt. Ö hatalmas birodalmának teljes egységét azzal akarta 
biztosítani, hogy a hellenizálódási folyamatot vallásos területen 
is erőltette. Ennek érdekében sok várost alapíttatott, melyekben 
meghonosította Zeus Olimpos kultuszát. Ennek a politikának a 
következő lépése az volt, hogy kiirtsa a „zsidó babonát” és he
lyébe a görög szokásokat ültesse. Kezére játszott ebben az is, 
hogy a vezető zsidók két részre oszlottak. Egyik részük II. Oniás 
főpap testvére Jázon köré csoportosult, aki a hellenizmus híve 
volt. Vele szemben Oniás hagyománytisztelő volt. Jázon minden
áron főpap szeretett volna lenni. Ezért még azt a kockázatot is 
vállalta, hogy Jeruzsálemet és az egész zsidóságot hellenizálja.
IV. Antiochos meg is fosztotta főpapi címétől Oniást, akinek me
nekülnie kellett. A főpap Jázon lett. Űj tisztében gimnáziumokat 
létesített, ahol a zsidó ifjak görög szokás szerint félmeztelenül 
tornáztak. Ebben bizonyos esetekben a papok is részt vehettek. 
Ez és az ehhez hasonló hellenizáló törekvések hosszú sora nagy 
felháborodást váltott ki.
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Jázon minden igyekezete ellenére csak három esztendőn ke
resztül láthatta el főpapi szolgálatát: 174—171. Felbukkant egy 
Menelaos nevezetű ember, aki ráadásul Benjámin törzsbeli, tehát 
nem előkelő családból való volt. Ö még nagyobb ajándékokkal és 
ígéretekkel megvesztegette az uralkodót és így kitúrta Jázont 
tisztéből. Jázon azonban nem nyugodott bele ebbe. Vereségét nem 
tudta elviselni. Amikor a Jázon kudarcát követő évben Antio- 
chos Egyiptomban hadakozott és veszített, Jázon újra hatalmába 
kerítette Jeruzsálemet. Tehette ezt azért is, mert Antiochosnak 
halálhírét keltették a vereség után. Jázon ezen felbuzdulva hatal
mába ragadja a főpapi tisztet. Menelaos Antiochos táborába me
nekül. Jázonnak ez a cselekedete nyílt fellázadás a szíriai uralom 
ellen és híveivel együtt úgy bélyegezték meg őket, mint akik 
Egyiptom szövetségesei Szíriával szemben. Ez ragadtatta Antio- 
chost arra, hogy seregeivel bevonuljon Jeruzsálembe és ott hatal
mas vérfürdőt rendezzen. Üjra Menelaos — a hűséges — lett 
a főpap. Antiochos kifosztatja a templomot és így tér vissza Antio- 
chiába.

Két esztendő telt el a vérfürdő és a főpapi viszály után. Antio
chos Epiphanes újabb rendelkezésekkel sürgette a hellenizálódási 
folyamatot Jeruzsálemben. Megszállta katonailag a várost. A vá
rosfalakat megsemmisítette. A hellenizmust nem támogatókat ke
gyetlen módon lemészároltatta. A Dávid-várost, Jeruzsálem ősi 
városrészét saját erődítményévé építtette ki. Mindezzel végezve 
félreérthetetlen rendeletet adott ki a hellenizálódás végrehajtá
sára: minden népnek eggyé kell lenni és minden népnek el kell 
hagynia saját törvényeit. Ezzel elérte azt, hogy beszüntette a je- 
ruzsálemi templomban folyó kultuszt. A törvényt eltiltotta és az 
ezt megszegőket halálbüntetéssel sújtatta. Aki megtartotta a szom
bat törvényét, vagy körülmetélkedett, az hálád fia volt. Pogány 
áldozatok bemutatását rendelte el. 168-bán a templom égőáldo
zati oltárán berendeztette a pogány áldozati oltárt. A jeruzsálemi 
templomot, a szent helyet Zeus Olimpos templomává szenteltette 
fel^Ettől kezdve itt Zeusnak áldoztak!

Királyi biztosok tömegei lepték el a településeket, városokat 
és felügyeltek Antiochos minden rendeletének pontos megtartá
sára és a pogány áldozatok bemutatására. Az ellenállókat nagyon 
szigorúan megbüntették. Ezek, a zsidók számára szörnyű rendel
kezések eleinte a városokban nem találtak súlyosabb ellenállásra. 
Kevesen voltak az első időkben, akik inkább vállalták a halált,
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semhogy alávetették volna magukat Antiochos rendeletéinek. 
Egyes helyeken azonban egyre gyakoribbak lettek a halálos íté
letek és kivégzések. Mindezek még a forradalom kitörése előtt 
történtek. Ezekkel a halálos ítéletekkel alakult ki a zsidó nép éle
tében a martírium alapfogalma. Az eredeti, kezdetleges helyi 
ellenállások egyre nyíltabbakká és egységesebbekké lettek. Már 
nemcsak valami passzív ellenállásról beszélhetünk, hanem mind
inkább gyakori lett a nyílt szembeszegülés. Az ellenállások már 
nem csupán a vallásos rendelkezések ellen szóltak, hanem már 
a kizsákmányolás ellen is, mely a hellenizált városokban egyre 
nagyobb méreteket öltött.

Az első igazán nyílt összetűzés Modemben (a mai el-Medijah) 
történt. Ebben a Lyddától nem messze fekvő városban a királyi 
biztos jelenlétében arra akarták kényszeríteni a zsidóságot, hogy 
áldozatot mutassanak be. A város legnagyobb tekintélyű és leg
gazdagabb polgára Mattatias megtagadta ezt. Ezután sajátkezűleg 
felkoncolt egy zsidó embert, aki engedelmeskedni akart és áldo
zatot készült bemutatni, majd megölte a királyi biztost is. Tette 
következményeként menekülnie kellett. Fiaival együtt a pusztába 
bujdosott és felszólította a hithű zsidókat, hogy kövessék őket.

Ez volt a Makkabeus forradalom első nyilvános tette. A for
radalom eleinte csak gerilla-harcokból, partizán-akciókból állt. 
A felkelőknek nem voltak kiképzett csapataik, sem elegendő esz
közük arra, hogy a jól megszervezett és felfegyverzett szír had
sereggel felvehették volna a nyílt harcot. Kezdeti sikerek után 
a forradalmat sok csapás érte. Az ellenség kihasználta pl., hogy 
a forradalmárok — hithű emberek lévén — megtartották a szom- 
bátnapot. Ennek értelmében szombatnapon nem fogtak fegyvert, 
s emiatt sok védtelen zsidó pusztult el.

Ilyen gerilla-harcok közben halt meg a szellemi kezdemé
nyező: Mattatias. Halála után a vezető szerepet fia vette át: 
Júdás. Sikereket ért el vezetése alatt a felkelők tábora, ezért 
nevezték el őt „makkábi”-nak, azaz „kalapácsnak” . Ez görögösen 
Makkabeus. Erről kapta a felkelés a nevét.

Júdás Makkabeus vezetése alatt sikert sikerre halmoztak. 
Súlyos vereségeket mértek az ellenük küldött csapatokra. Antio
chos látva sikereiket, mind nagyobb erőket vont össze és mozgó
sított ellenük. Nyílt harcban Júdás Makkabeus nagy csapást mért 
a király egyik legelitebb és ismertebb tábornokának Appollonios- 
nak seregeire. A felkelők sikert sikerre halmoztak, annyira, hogy
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legyőzték a birodalmi helytartót és seregeit is. Ezek a nagyszerű 
győzelmek vezették arra a meggyőződésre a forradalmárokat — 
hithűek voltak a törvény megtartásában! —, hogy maga az Isten 
vezeti őket. Stratégiailag megmagyarázhatatlan volt a sok sikeres 
győzelem. A szír sereg pompásan felszerelt, nagyszerűen kikép
zett, s nagy túlerőben levő hadsereg volt. így semmi esélyük nem 
lett volna a felkelőknek velük szemben a zsidóknak. Ügy érezték, 
hitték, eljött az ideje, hogy Isten királyi uralma és a bűnös földi 
hatalmasság döntő harcát megvívja.

Eközben a kegyesek a jeruzsálemi templom megszentségtele- 
nítése miatt Micpában egy ún. szükség-szentélyt rendeztek be. 
Amit meg tudtak menteni a jeruzsálemi templomból, azt mind 
ide szállították. A papi ruhákat és a szent iratokat itt gyűjtötték 
össze. Itt találkoztak rendszeresen, itt tartották bűnbánatukat és 
ide hozták el papi tizedüket. Kr. e. iw b m  Júdás Makkabeus si
keres kísérletet tett Jeruzsálem megszállására. A szír helyőrséget 
felszámolta, a pogány kultuszt teljesen kiirtotta. A beszennyezett 
templomot megtisztíttatta. Így még ebben az esztendőben (Kisz- 
lev 25-én, december végén) egyhetes nagy ünnep keretében szen
telték fel és adták át rendeltetésének a jeruzsálemi kultuszi köz
pontot.

A templom visszaszerzését követő esztendőben meghalt Antio- 
chos Epiphanes. Utódja a kiskorú V. Antiochos Ewpator lett. Mi
vel kiskorú volt, a hatalom a királyi gyámja, a tábornok-helytartó 
Lysias kezében öszpontosult. Ö azonnal hatalmas erőket vont 
ősszé" és mozgósított Júdás Makkabeus ellen. 163-ban Béth-Sa- 
charjanál döntő ütközetre került sor a két sereg között.

A hatalmas szír túlerővel szemben Júdás Makkabeus döntő 
vereséget szenvedett. Ügy tűnt, hogy a forradalom ügyének be
fellegzett. Ekkor azonban segítségére sietett egy egészen váratlan 
fordulat. A szír birodalomban Epiphanes halála óta nagy belső 
zavargás tört ki. Lysias úgy döntött, hogy 162-ben békejobbot 
nyújt a zsidóknak és szabad vallásgyakorlást biztosít nekik. Az 
a politikai éleslátás vezette őt — birodalmának egységes védel
mében —, hogy ezzel egy sokkal veszedelmesebb ellenfele ellen 
összpontosíthassa minden erejét. A megegyezést, a békét meg
kötötték. De nemsokára I. Demetrios Szótér, aki Antichos Epi
phanes unokaöccse volt, magához ragadta a hatalmat. V. Antio
chos Eupatort, a fiatalkorú uralkodót, valamint gyámját Lysiast 
meggyilkoltatta.
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A zsidók a megteremtett béke alapján már saját törvényeik 
lés szokásaik szerint élhettek. Vallásukat szabadon gyakorolhat
ták. A kegyesek megszüntették a harcot, mivel küzdelmük célhoz 
Art. Ezt tetőzte az a tény is, hogy új főpap kerül élükre, aki már 
cádókita családból származott. Menelaost ugyanis még Eupator 
kivégeztette. Az új főpap most Alkimos lett. Azonban a csend 
és béke nem tartott sókáig. Hamar kiújultak a harcok. A kegye
sek egészen rövid idő alatt Alkimosban is csalódtak. Öellene a 
harcot Júdás Makkabeus személyesen vette fel. Kétszer is meg- 
-fosztotta tisztétől, elűzve őt, de Demetriosz Szótér hadai ismét 
visszahelyezték őt főpapi tisztébe. Nem sokáig maradhatott azon
ban főpapi pozíciójában, mert hamarosan meghalt. A zsidók ebben 
isteni jelt láttak: Isten büntette meg Alkimost bűneiért.

Az újra fellángolt harc azonban már egészen más célért folyt. 
Már nem a szabad vallásgyakorlás volt a fő cél, hanem egészen 
más: a harc, a hatalomra jutás. A görögbarát irány csapott össze 
a Makkabeusok-vezette nacionalista irányzattal. Ez lehetett az az 
erő, mely kezdte megtizedelni a forradalmárok sorait. A kegye
sek hamar szembefordultak a Makkabeusokkal. Így Júdás Mak
kabeus meggyengült, belső viszályoktól megtizedelt seregével nagy 
vereséget szenvedett 161-ben, s ennek a harcnak ő is áldozatául 
esett. Testvére, Jonathán folytatta a harcot. Kezdetben nagyon 
sok nehézséget kellett legyőznie. Azonban igen jó politikusnak 
bizonyult: kihasználta az uralkodó házon belüli torzsalkodásokat, 
megerősítette hatalmát. Ennek eredménye volt az, hogy kedvező 
feltételek mellett kiegyezhetett a szírekkel. Ez időre tehető a há
ború befejezése. Ez Kr. e. 157-ben következett be. Jonathán ural
ma alatt azonban a templom a szadduceus kultusz színhelye volt. 
Ő Machmasban rendeztette be szentélyét és székhelyét. Innen 
irányította az állami ügyeket, és végül elérte, hogy a görögbarát 
zsidók eltűnjenek Jeruzsálemből.

Az új király, Alexandros Balas trónjára lépve 153-ban fő
pappá nevezi ki Jonathánt. Ez volt a Hasmoneusok birodalmának, 
és dinasztiájának megalapozása. Ettől kezdve ők egyesítik a fő
papi és politikai hatalmat egyetlen kézben.

Mindezzel azonban a Jonathán-vezette zsidó nép nem nyerte 
vissza a politikai függetlenséget. Ahogyan tovább éleződtek a szír 
birodalmon belül a belső viszályok és harcok, úgy igyekezett Jo
nathán ezeket kihasználva a maga javára fordítani. Végül is 
azonban Alexandros Balas fiának, VI. Antiochosnak a gyámja
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Tryphon tőrbecsalta és foglyul ejtette Jonathánt. Ekkor Jonathán 
testvére, Simon ragadta magához a hatalmat. Ö volt Mattatias 
utolsó életben maradt fia. Erős fellegvárakkal akarta önmagát és 
uralmát, mintegy megerősítve megvédeni. Tryphon ellenségét II. 
Demetriost támogatta. Ö éppen szorult helyzetben volt és ezt az 
alkalmat akarta Simon arra kihasználni, hogy a zsidók független
ségét kiharcolja. A szírek utolsó nagy fellegvárát Akrát kiéhez
tette, s így foglalta el. Saját uralkodásának kezdetétől számíttatta 
ezután az éveket. A nép Simont 141-ben, mint főpapot és a nép 
vezetőjét egy személyben etnarchossá emelte és fejedelemmé kiál
totta ki. Simont és uralmát Róma is elismerte. Ez megvédte és 
megerősítette őt Szíria felé. Ezzel véglegesen is megalakult a Has- 
moneusok birodalma és uralma. Az általa kiadott rendeleteket 
szentnek kellett tartani, abból megszegni semmit nem lehetett. 
Ez a döntés, ez az uralmi politika volt talán a legjellemzőbb a 
Hasmoneus uralomra. Ezért történt, hogy a kegyesek, akik már 
régen visszavonultak az ellenállástól, most nyíltan is szembefor
dultak az uralkodó házzal. Ellenzéki magatartásuk egyre éleseb
ben bontakozott ki. Ennek a nyílt ellentámadásnak, mélyebb val
lásos oka — túl a királyi politikán — az volt, hogy nem nézhet
ték tétlenül, hogy a főpap Simon felléptével újra nem cádókita 
családból származó volt. Simont rangja és főpapi tiszte felhatal
mazta arra, hogy a papság azon rétege ellen, kik nem ismerték 
őt el, bárhogyan eljárhasson.

A politika és a főpapi tiszt egyesítése már-már „messiási” 
igény látszatát keltette abban a hellenisztikus környezetben, ahol 
az uralkodókat isteni rangra, ilyen kultuszi magaslatra emelték. 
Ez a folyamat már valószínű Simon utóda Hyrkanos János alatt 
megkezdődött. Ekkor a főpapi tiszt és a királyi cím egyesítése a 
Melkisédek rendje szerint való királyság igényét jelentette. De 
ez már I. Arisztobulos alatt következett be . . .

Simon uralma tragikus körülmények között ért véget. 135- 
ben veje Ptolemais őt is és két fiát is megölte. A hármas gyil
kossággal az volt a célja, hogy az uralmat átvehesse. Azonban 
kudarcot vallott, mert Simon harmadik fia, a már említett Hyrka
nos János szembeszállt vele és magához kaparintotta az uralmat. 
Uralkodása alatt világosan érezhető fordulat állott be a zsidók 
életében. De ugyanez volt tapasztalható a Hasmoneusok egyre 
szekularizáltabb politikájában is. Idegen zsoldosokat fogadott fel, 
s ezzel a zsoldos-sereggel nagyarányú hódító hadjáratot szervezett.
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A Jordánon túli területeket, Samáriát és Idumeát hódította meg 
egy csapásra és kebelézte be saját birodalmába. Az idumeusokat 
— kik ennek ellenálltak — fegyverrel kényszerítette a zsidó val
lás felvételére.

Utódai átvették ezt az uralmi politikát. Fiának, aki közvetlen 
utóda volt, I. Aristobulosnak egy esztendei uralma alatt kezdődött 
meg az északi területen, Galileában és Itureában a zsidók hódí
tása. Ezeken a területeken annak idején annyira megritkult a 
zsidó lakosság, hogy a Makkabeusok úgy vélték, jobb, ha ezeket 
kivonják Galileából.

Csak I. Aristobulos igázta le újra Galileát és kényszerítette 
az ott lakókat a zsidó vallás felvételére. Aristobulos uralmában 
nem riadt vissza semmitől sem. Anyját is vetélytársának tekin
tette. Ugyanis apja az özvegyet tette utódául és Aristobulosból 
főpapot akart csinálni. Aristobulos, hogy uralma teljes legyen, 
anyját börtönbe záratta, s ott halálra éheztette. Alatta vált tel
jessé a hellenista vallási és politikai befolyás, ugyanis a Hasmo- 
neusok közül elsőként neveztette ki magát királynak. Az elődei 
uralma alatt megkezdett bomlási folyamat erősödött és elvesz
tette a kegyes zsidók támogatását. Végül is teljesen hátatfordított 
az eredeti célnak, a Makkabeusok által kitűzött eszmének.

I. Aristobulos halála után felesége Salome Alexandra szaba
don bocsátotta Aristobulos minden bebörtönzött testvérét. A leg
idősebbet Alexandros Jannaiost trónra ültette (Kr. e. 103—76). 
Utána hozzáment feleségül. Jannaios nemcsak folytatta Hasmo- 
neus elődjeinek hatalmi politikáját, hanem élesen szembeszállt 
minden ellenzéki irányzattal, mely nem volt feltétlenül hű hozzá. 
Különösen éreztette ezt a farizeusokkal szemben. Jannaios há
borúba keveredett a szír királlyal III. Demetrios Eukar osszál. 
Ügy látszott, elveszíti a csatát és ezt felhasználva zsidó alattvalói 
fellázadtak ellene. Jannaios ezt a csapást is kiheverve a háború 
befejezése után kegyetlen bosszút állt ellenségein. Jeruzsálemben 
egy nagy lakomán, az ünnepségek közepén mintegy 800 ellenzéki 
embert keresztre feszíttetett. A megkínzottak szeme láttára kon- 
coltatta fel azoknak feleségeit és gyermekeit. Az ellenzékiek le
törése tulajdonképpen a farizeusok véres üldözésébe csapott át. 
Annak ellenére, hogy sikerült letörnie őket halálos ágyán felesé
gének Alexandriának, kire trónját hagyta, azt tanácsolta, hogy 
béküljön ki a farizeusokkal.

Alexandra a tanácsot megfogadta, uralma (76—67) a farizeu-
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sokkal való kibéküléssel kezdődhetett. Biztosította a farizeusok 
számára a törvény farizeusi értelmében vett megtartását az isten
tiszteleteken, ezen túlmenően megnyitotta számukra az utat a 
szinedriumba, ahol eddig nem vehettek részt.

Alexandra utóda kisebbik fia II. Arisztobulos (67—63) szerezte 
meg a trónt. Bátyja a későbbi II. Hyí'kanos először lemondott a 
trónöröklés jogáról és főpapi méltóságáról. Később azonban Anti- 
patros, aki Nagy Heródes atyja volt szervezkedést indított Hyr- 
kanos javára.

Hyrkanos erre elmenekült Jeruzsálemből és Aretás arab fe
jedelemtől kapott menedéket. A testvérháború lehetővé tette, 
hogy Róma beleavatkozzon Palesztina ügyeibe. Határozottan kí
nálkozott az alkalom, hogy Róma megszerezze birodalma számára 
az országot.

Pompeius — Mitridates elleni, kis-ázsiai győzelmes hadjárata 
után — Szíria ellen fordult seregeivel.

Kr. e. 63-ban ért Jeruzsálem elé. A várost elfoglalva óriási 
vérfürdőt rendezett az ellenálló zsidók körében. Amikor seregei 
feldúlták a templomot, ő maga is behatolt a szentek szentjébe. 
Ezután újra rendezte Palesztina helyzetét: II. Hyrkanos lett a fő
pap (63—40), de szigorúan római fennhatóság alatt, s politikai 
hatalmat is kapott. Fennhatósága Júdeára, valamint Perea és 
Idumea egy részére korlátozódott. II. Arisztobulost Pompeius ha
difogolyként vitte magával Rómába, ahol diadalmenetébe a fog
lyok között vonultatta fel a római nép előtt.

Ezt követően Hyrkanos még 40-ig főpap volt, de ezzel tulaj
donképpen már befejeződött a Hasmoneusok uralma, megdőlt bi
rodalmuk. Ettől fogva Palesztina tulajdonképpen a római Syria 
provincia fennhatósága alá került.

21. A  teljes hellenizálódás

Pompeius távozása után Palesztinában egyre nyugtalanabb 
lett a helyzet.

Gabinius, Szíriái legátus éppen a kialakult helyzet miatt egyre 
jobban korlátozta II. Hyrkanos hatalmát és befolyását. Erre az 
időre tehető az ŰT-ból jól ismert „Tíz-város”  szövetségének ki
alakulása.

Ehhez nagyrészt a Jordántól keletre fekvő hellenizált váro-
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■sok tartoztak. II. Hyrkanos helyzetét nehezítette az is, hogy Lici- 
nus Crassus római prokonzul kifosztotta a jeruzsálemi templomot. 
200 talentumot készpénzben, azonkívül nagyon értékes kincse
ket, értéktárgyakat tulajdonított el, összesen mintegy 8000 talen
tum értékben, mely az akkori időben hatalmas összeg volt.

II. Hyrkanos mellett az ország politikai ügyeit minisztere 
Antipatros intézte. Az ő hatalma egyre nőtt. A római polgárhá
ború idején Antipatros Julius Caesar mellé állt és harcaiban 
Egyiptomban vitézül helytállt. Caesar viszonzásképpen megerősí
tette Hyrkanost főpapi tisztében. Ezzel egyidejűleg etnarchosi 
rangra emelte, visszaadva és számára biztosítva a politikai hatal
mat. így a Gabinius által elvett politikai hatalom újra II. Hyrka- 
nosé lett. Júdea epitroposaként Antipatros lett az ország kormány
zója. Saját magának és családja minden tagjának római polgár
jogot biztosított. Julius Caesar a diaspórában élő zsidókat külön
böző kedvezményekben részesítette. így megerősítette az alexand
riai zsidóság előbbi kiváltságait, a kis-ázsiai zsidóknak minden 
tekintetben való szabad vallásgyakorlatát. Ezeknél nagyobb je
lentőségű intézkedése volt azonban az, hogy Caesár a főpapnak 
és az etnarchosnak patrónusi jogot adott az igazságtalanul szen
vedett diaspóra zsidók ügyeinek intézésében.

Caesar ilyen irányú intézkedései lehetőséget nyújtottak Anti- 
patrosnak arra, hogy a kapott hatalmat családi körében tovább 
építse^_Phasaelt Jeruzsálem, Heródest pedig Galilea katonai pa
rancsnokává neveztette ki.

Heródes fiatal, húszegynéhány esztendős volt, de már ekkor 
is kitűnt határozottságával és erélyes intézkedéseivel. Nem sokkal 
Galileába történt kinevezése után sikerült ártalmatlanná tennie 
egy hírhedt rablóvezért, vagy felkelővezért, akit Ezékiásnak hív
tak. Heródessel szemben a synedrium is tehetetlen volt.

Kr. e. 43-ban Antipatrost meggyilkolták. Fiának, Heródesnek 
sikerült felkutatnia apja gyilkosait és az akkori rend szerint ki 
is végeztette őket. Ezek után három évvel a pártusok megtámad
ták Jeruzsálemet. Hyrkanost és Phasaelt a pártusok foglyul ej
tették. Hyraknost megcsonkították, hogy soha többé ne lehessen 
főpap és elhurcolták. Phasaelt nem tudták így megbüntetni, mi
vel ő önkezűleg vetett véget életének: börtönében öngyilkos lett.

A pártusok támadása és győzelme után a hatalom Antigo- 
nosnak, II. Aristobulos fiának kezébe került, aki királyi címmel 
ruházta fel magát.

283



Heródesnek menekülnie kellett. Sikerült Rómába jutnia, 
ahol felajánlotta mindennemű szolgálatait Octavianusnak és 
Antoniusnak. Ök szívesen fogadták ajánlkozását, hiszen Róma 
számára tűrhetetlen volt, hogy „idegen” király, egy pártusok szol
gálatában álló legyen Júdea királya. A szenátus ezt követően He- 
ródest nevezte ki erre a posztra. Ezek után Heródes visszatért 
Jeruzsálembe. Palesztinái hatalmának megszilárdítása után tért 
vissza Jeruzsálembe. Antigonosz az utolsó Hasmoneus családból 
származó uralkodó foglyul esett. Nem sokkal fogságba esése után 
kivégezték őt Antióchiában. Heródes uralkodása Jeruzsálem be
vétele után kezdődött meg Palesztinában.

Uralomra jutásának, Palesztinában folytatott harcainak és Je
ruzsálem elfoglalásának történetét szemléletesen és apró részle
tességgel írja le Josephus Flavius a Zsidó Háború c. művében. 
Ennek a hatalmas történelmi anyagnak csak kivonatát, fontosabb 
eseményeit lehet itt tárgyalni, az említett mű és az idevonatkozó 
ismert művek alapján.

Heródes idumeai származású, s római állampolgár volt. Ezek 
a tények eleve meghatározták sajátos magatartását, valamint 
uralmának politikai irányelveit is. Róma jóvoltából és kegyéből 
lehetett uralmon, hiszen nem volt több, címei ellenére sem, mint 
Róma vazallusa. Tehát minden Rómától függött.

Ezek után érthető volt, hogy intézkedéseiben egyetlen cél 
lebegett előtte, hogy Rómának kedvezzen, Róma kegyét megnyer
je. A római vezetésben Antonius és Octavianus között viszály ke
letkezett, mely szakadásban Heródes Antonius mellé állt. Anto
nius hatalmi területe a keleti birodalom volt. Az actiumi csata 
után az erőviszonyok azonban megváltoztak, így Heródesnek is fel 
kellett mérnie lehetőségeit. Ezért elutazott az actiumi csata után 
Octavianushoz. Szorongva indult Heródes Octavianushoz. Hajóra 
szállt és Rhodoszba ment, ahol akkortájt Octavianus tartózkodott. 
Egyszerű öltözékben, de királyi méltóságában jelent meg Octa
vianus előtt, nem szépítgette dolgait, beismerve, hogy hűséges 
volt Antóniushoz — hiszen ő tette őt királlyá. Elmondotta azt is, 
hogy még az actiumi csata után is tanácsaival segítette Antó- 
niust. Elmondta, hogy azt is ő tanácsolta, hogy egyetlen úton ja
víthat helyzetén, ha megöli Kleopátrát. Beismerte, Antóniussal 
együtt ő is vereséget szenvedett. Octavianus szívesen fogadta He
ródes hűségét és megerősítette őt királyi tisztében.

Heródes még uralma kezdetén hatalmas erődítményt építte-
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tett Jeruzsálemben közvetlenül a templom mellett. Ezzel akarta 
biztosítani nemcsak királyi, politikai, hanem katonai uralmát is 
a kultuszi központban. Az akkori politikai álláspont szerint az 
erődítményt Antonius nevéről Antónia-várnak neveztette el. Az 
actiumi csata után — amikor Octanianus került uralomra — He- 
ródes is mindenben őt támogatta. Hűségét és hódoltságát kimu
tatva országában tág teret biztosított és lehetőséget nyújtott 
Augustus kultuszának. Heródes Octavianusnak Kr. e. 27-ben az 
augustus (sebastos — görögül) címet adományozta. Ebből az al
kalomból Samáriát Sebastének neveztette el és sok díszes új 
épület mellett Augustus tiszteletére templomot is állíttatott.

Octavianus iránti tisztelete jeléül nevezte el a Földközi
tenger új kikötővárosát Caesarról Caesarának, ahol Augustus tisz
teletére templomot is építtetett. Jeruzsálemben megalapítja az 
ünnepi játékokat, mellyel párhuzamosan színházakat létesített. 
Annak ellenére, hogy minden igyekezetével Augustus kegyét ke
reste egy időre elveszítette a császár kegyét, mégpedig akkor, 
amikor az arab Syllaios elleni vállalkozása miatta elvesztette a 
..császár barátja” kitüntető és megkülönböztető rangot.

Ettől kezdve Heródes stipendiárius, vagyis adófizetési kötele
zettséggel tartozó alattvaló lett.

Zsidó alattvalóinak bizalmát éppen Róma-barát politikájának 
kollaboráns gerinctelensége miatt nem tudta sohasem megnyerni. 
Annyira képtelen volt erre, hogy az iránta való gyűlölet, minden 
igyekezete ellenére egyre hatalmasabb méreteket öltött.

Heródes birodalma Galileából, Samáriából, Júdeából, Idu- 
meából, valamint Pereaeából állott. Politikai manővereivel és az 
Augustusnak tett szolgálatai fejében megszerezhette magának a 
Földközi-tenger partvidékét egészen Caeseráig. Bekebelezte Sa- 
máriaiól és Gallieától az északra és keletre fekvő területeket: 
Trachonist, Auranitist, Pataneaát, és Caesaerát, Philiphit. Viszont 
sohasem tudta elfoglalni Dekapolist, a Tíz-város szövetségét.

Hatalma biztosítása érdekében Heródesnek rengeteg belső el
lenséggel kellett leszámolni. Ellenségei közül ránézve a legvesze
delmesebben a Hasimoneusok családjából még életben maradottak 
voltak. Ezenkívül ádáz ellensége volt a nemesi családok és egé
szében véve a zsidó nép maga is. A zsidók kezdettől fogva ellen
ségesen viselkedtek Heródessel szemben.

Heródes uralma kezdetén azonnal megkezdte a tisztogatást 
ellenségei körében. A Hasmoneusok családjának 45 leghívebb
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pártfogóját kivégeztette, viszont a Hasmoneus családdal békét 
akart kötni. Ezért első feleségét Doriszt útjára engedte és felesé
gül vette Mariamnet (II. Aristobulos és II. Hyrkanos unokája), 
és iránta tüzes szerelemre gyulladt.

Mariamne anyja Alexandra az első pillanattól kezdve elle
nezte ezt. Szembehelyezkedett Heródessel. Ennek a családi per
patvarnak velejárója lett az állandó udvari intrika, összeesküvé
sek és a nagyfokú bizalmatlanság. Heródes így gyanakodott csa
ládjára.

A családi viszály, s az egyre élesedő egymás elleni bizalmat
lanság és gyanakvás már megszokott tragikus vége bekövetke
zett: Heródes megölette Mariamne öccsét. Pedig Heródes maga 
nevezte ki Arisztobulost anyósa Alexandra kérésére főpappá. 
Nemsokára kivégezték azonban Mariamnét is és a Hasmoneus 
család valamennyi, még életben levő tagját Heródes eltétette láb 
alól. Ezzel természetesen a családi intrikák nem szűntek meg, sőt 
erősödtek, főleg akkor, amikor Heródes újra megnősült. Ennek 
hatására Heródes kivégeztette Mariamnétől származó minden 
fiát, s pár nappal saját halála előtt első feleségétől származó fiát, 
Dorisz gyermekét is megölette.

Ilyen helyzetben a királyi udvar életében állandó nyugtalan
ság, rémület és szinte hisztérikus kapkodás uralkodott. Heródes 
mint valóságos őrült dühöngött és kegyetlenkedett. Ügy tűnt, 
mintha a királyi udvart az őrjöngés szállta volna meg, régi jó ba
rátok egymásban ellenséget láttak és egymás ellen acsarkodtak. 
Panasz és sírás töltötte be a királyi palotát, melyben Heródes 
— aki jövőjét céltalannak látta — álmait rémek gyötörték, az őrü
let küszöbén állt.

De nemcsak az uralkodó családon és környezetén belül, ha
nem a Heródesre rábízott népen belül is nagy volt az ellenállás, 
az ellenszenv. Heródes a zsidó néppel szemben is azt a politikát 
folytatta, amit családján és környezetén belül szinte őt megőrjí
tette. Minden ellenállást iszonyú kegyetlenséggel torolt meg, be
súgók százai figyelték a lakosság minden lépését, s kegyetlenül 
csaptak le a vele szemben állókra. Korabeli vélemények szerint 
állítólag maga Heródes is többször vegyült álruhában az egyszerű 
nép közé, hogy annak hangulatát, róla alkotott véleményét ki
kémlelje, s azt kegyetlenül megtorolja. Gondoskodott uralma biz
tosításáról azzal is, hogy országa fontosabb pontjain várakat épít
tetett, melyekben jól felszerelt csoldos csapatok őrködtek hatal-
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mának fenntartásán, s őrizték politikájának biztonságát. Egyedül
álló népszerűtlensége, a minden felől érzett gyűlölet magától érte
tődően tette Heródest despotává. Sohasem tudott népszerű lenni, 
a zsidók és farizeusok minden alkalommal kimutatták iszonyú 
gyűlöletüket vele szemben. Uralmának politikai nyomását és az 
általános helyzet mérges hangulatát még fokozta az a tény, hogy 
súlyos adókat és beszolgáltatásokat mért a népre.

Hatalmas pompájú, fényűző költekezését valamiből fedezni 
is kellett. Hogy politikai céljait elérje, mániákusan bőkezű ada
kozó volt, de ennek összegét a nép terhére teremtette elő. A fa
rizeusok többsége ugyan soha nem ismerte el uralmát törvényes
nek, hiszen kétszer is megtagadta a Heródes által kért hűségesküt. 
Első ízben akkor, amikor saját maga részére kérte Heródes, má
sodszor akkor, amikor a császár számára kellett volna hűséget 
esküdni ia farizeusoknak.

A zsidó ember emlékezetében Heródes a leggyűlöltebb és leg- 
megvetettebb zsarnokok egyike volt és maradt az is.

Kora egyik legnagyobb uralkodója és vitathatatlanul egyik 
legnagyobb politikusa a zsidók által gyűlölt Heródes volt. Ellene 
szólt, hogy mindenben a hellenisztikus uralkodók jellemvonását 
hordozta magán, így azonosak voltak erényei és hibái a fenti ural
kodókkal. Korának legnagyobb despotája, azonban mindenek fö
lött számlájára kell írni azt a jó tulajdonságát, hogy szent köte
lességének tartotta alattvalóinak abszolút jólétét és tökéletes biz
tonságát.

A belső rendet hihetetlen szigorúsággal, szinte kegyetlen szi
gorral biztosította. Megszilárdította a közbiztonságot és véresen 
torolta meg a rendzavarások minden fajtáját. Ennek gazdaság- 
politikai következménye volt az ő idejében érzékelhetően növe
kedett termelés és a nagymérvű gazdasági fellendülés. Heródes. 
bizonyos esetekben még áldozatoktól sem riadt vissza. Erre jó 
példa Josephus Flavius leírása szerint az a tény, ami Kr. e. 25- 
ben történt: Hatalmas éhínség pusztított, olyannyira, hogy Heró
des saját arany és ezüst edényeit is beolvasztatta, hogy azon az. 
éhezőknek gabonát vásároljon. Sok adat szolgál arra nézve is, 
hogy Heródes tekintélyes adókat engedett el azért, hogy a nyo
morult lakosság terheit valamelyest enyhíteni tudja.

Ilyen sok szimpatikus rendelkezése, ellenére Heródesnek meg
volt az a hibája — ami tipikusan hellenisztikus uralkodói hiba — 
az a mánia volt: imádta a pompát és minden áldozatra képes volt
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azért, hogy saját hírnevét öregbítse. Ennek érdekében hallatlan 
méretű építkezéseket rendelt el.

Jeruzsálemben csodálatos palotát emeltetett magának, s az 
általa építtetett parkok korának remekművei voltaik. A birodal
mához tartozó, de a pogányok által lakott városokban templomo
kat építtetett, hogy uralkodó kultuszát és vallását minél szélesebb 
alapokra helyezze. Nemcsak bőkezűségéről volt ismert, hanem 
ezen tulajdonsága birodalmának határán is túljutott: Antiochiá- 
ban templomot építtetett a várost átszelő főút mellett. Ezenkívül 
sok más, a nem birodalmához tartozó városban középületeket és 
fürdőket létesíttetett.

Városalapításai révén nagy nevet vívott ki magának. A Föld
közi-tenger partján egy új várost építtetett az akkori viszonyok
nak megfelelően a legkorszerűbb technikával, kikötővel, amit 
Julius Caesarról Kaiserainak neveztetett el. Ez a kikötőváros fel
épülte után nem sokkal az egész partvidék egyik legfontosabb 
kikötője, kereskedelmi városa, később pedig a római helytartó 
székhelye lett. Újra alapította a régi Samáriát, melyet a császá
rok tiszteletére Sebastenak nevezett el. Joppétól, a mai Jaffától 
északkeleti irányban alapította Antipatris városát, amit apjáról 
Antipatrosról nevezett el (Pál apostol ebben a városban is töltött 
egy éjszakát, amikor, mint foglyot Caesaraba szállították, Csel 
kve.). Azok a várak és erődítmények, melyeket birodalmának ki
emelkedő stratégiai pontjain emeltetett, katonai és külpolitikai 
célokat szolgáltak. Pompaimádatának rendkívül hasznos oldala 
volt az a tény, hogy óriási összegeket és még nagyobb gondot 
fordított Jeruzsálem szépítésére. A nemes célon túl azonban Jeru
zsálem szépítésének célja az volt, hogy minél nagyobb teret en
gedjen a görög kultúra terjeszkedésének. Jeruzsálemet éppen ezért 
színházzal és Amphiteátrummal ajándékozta meg. Ez az építkezés 
természetesen a görög életformát is terjesztette. Heródes ilyen 
mérvű városfejlesztésével, uralmi politikájával mindig arra igye
kezett, hogyha burkoltan is, de a zsidóság körében terjessze a 
hellenizálódást.

A zsidó nép számára Heródes legnagyobb építkezése minden 
kétséget kizáróan a jeruzsálemi templom újjáépítése volt. Az 
építkezést Heródes Kr. e. 19-ben kezdte meg, s ez még halála 
után is folytatódott, még Kr. u. 60 körűiig. Heródes a templom 
újjáépítésénél kínosan vigyázott arra, nehogy sértse a törvény 
megtartásához híven ragaszkodó zsidóság érzékenységét, ne gá-
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tolja a kultusz állandó folyamatosságát, s annak a törvény sze
rinti elvégzését. E szempontból nagyszerű volt az a tette, hogy 
mintegy ezer pappal megtaníttatta a kőfaragás mesterségét. Így 
a templom kőzetének olyan részlegeiben is ellentmondás nélkül 
végezhették a munkát, ahova a törvény előírása szerint csak a pa
pok léphettek be.

A templom építkezésénél szinte pazarolták a márványt. Az 
aranyozást és az értékes építőanyagokat ugyanígy pazarolták. 
Nem volt alaptalan és valószínűtlen az a régi közmondás: „Aki 
nem látta a Heródes által épített épületet, sohasem látott szépet!” 
Mindez, a zsidók felé talán nagyszerű intézkedése és áldozata elle
nére Heródes mélyen hellenisztikus uralkodó volt. Ebből érthető, 
hogy saját környezetét görög műveltségű emberekből válogatta ki. 
Talán legjelentősebb udvaronca Damaszkuszi Nikolaos, kora hí
res történetírója és jónevű politikusa volt. A hellenisztikus ura
lom jellemzőjeként a hivatalok főbb állami pozícióit görögök fog
lalták el. Az ellene irányuló zsidó ellenszenv késztette arra, hogy 
hadserege trák, galata és germán zsoldosokból állott. Fiait ter
mészetesen görög műveltségre taníttatta, s mindegyiket Rómába 
küldte. Heródesnek szinte mindennapi vendégei voltak a görög 
kultúra és műveltség akkor jeles képviselői.

A zsidóság első perctől kezdve élesen szembefordult Heródes- 
sel, aki viszont mindent megtett annak érdekében, hogy uralma 
és saját maga érdekében megnyerje a zsidókat. Ennek érdekében 
sok mindenben előnybe részesítette zsidó alattvalóit, kínosan 
ügyelt a farizeusok vallásos érzékenységére, és mindenben igye
kezett messzemenően a kedvükben járni. Ennek legeklatánsabb 
példája a templom óriási méretű újjáépítése volt. Személy szerint 
óvakodott attól, hogy a templomban olyan területre lépjen, amely 
csak a papoknak van fenntartva.

Az általa veretett pénzeken és érméken olyan jellegtelen jel
vényeket alkalmaztatott, melyekre a hivő zsidóknak semmiféle 
kifogásuk sem lehetett. Szigorúan betartatta a törvény által elő
írt képtilalmat, ezért az építkezéseken csak olyan díszítéseket 
engedélyezett, melyek ezt nem sértették. Egyetlen egy olyan tevé
kenysége volt ebben a vonatkozásban, mély nagy botrányt oko
zott: egy aranyszarvast helyeztetett el fogadalmi ajándékul.

Élete vége felé a lázadók ezt az aranyszarvast leszedték és 
porrátörték, mire Heródes a lázadók vezetőit — két tekintélyes 
írástudót — nyilvánosan, elevenen megégetett.
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A tény az, hogy Heródes minden a zsidókat megnyerni akaró 
törekvése ellenére is csak eszköznek tekintette a zsidóságot poli
tikai céljainak megvalósítása érdekében. Ezt legfényesebben fő
papi tisztjének betöltése, annak gyakorlata mutatja. Mindenek
előtt el kell ismerni ezzel kapcsolatban, hogy a főpapokat mindig, 
a törvény szerint is kifogástalan családokból választotta ki. Az 
azonban történelmi tény, hogy sok főpap alexandriai származású 
volt, s így már műveltsége miatt is hajlott a hellenizmusra. Ennél 
is fontosabb azonban az, hogy annak ellenére, hogy a főpapi tiszt 
és méltóság életfogytig!anig szólt, a főpapok hivatalának idejét 
egészen egyszerűen Heródes önkényesen határozta meg. Így ké- 
nye-kedve szerint váltogathatta a főpapokat, ha valamelyik az ő 
szemében kegyvesztett lett.

Ezzel eleve kihúzta a méregfogát annak a lehetőségnek, hogy 
a főpapok bármilyen jellegű ellenzéki, politikai csoportot alakít
hassanak ki uralmával szemben. Talán ez a tény volt a legfőbb 
oka annak, hogy a zsidó nép kezdettől uralma végéig egyfolytá
ban gyűlölte Heródest. Az iránta táplált gyűlölet sok esetben 
politikai ellenállássá ötvöződött. Tény az, hogy Heródes uralma 
végén keletkezett az a radikális valláspolitikai zsidó irányzat, 
melyet később, mint zelótizmust ismerhetünk meg. A zelóták 
nyíltan proklamálták az aktív ellenállást a pogány felsőbbség- 
gel szemben. Heródes uralma idején azonban a legnagyobb be
folyása a zsidó körökben a farizeusoknak volt. Ezek személy sze
rint Heródessel szemben nem fejtettek ki ellenállást, azonban 
uralma és politikája ellen mindig hadakoztak. Heródes halála 
után Jeruzsálemben komoly zavargások törtek ki. Mely olyan 
méreteket öltött, hogy csak fegyveres beavatkozással lehetett a 
rendet helyreállítani. Heródes fiai közül Archelaos volt az, aki 
fegyvert ragadt, hogy az elszabadult indulatokat elfojtsa.

Josephus Flavius szerint Heródesnek tíz felesége volt. A rém
tettekbe illő családi ellenségeskedések és viszályok ellenére is sok 
fiúgyermeke maradt életben. Az élő gyermekek közül Heródes 
számára három létezett, akikre uralmát és birodalmát végrende- 
letileg akarta hagyni. Archelaos és Antiphas, ők édestestvérek 
voltak, valamint Fülöp. Heródes uralmát a római szenátustól 
kapta, így tervezett végrendelete csak a császár, Augustus jóvá
hagyásával léphetett életbe. Ezzel magyarázható, hogy a három 
kiszemelt utódörökös apjuk halála után azonnal Rómába sietett, 
hogy a császár kegyét kiérdemelve megkapják az apjuk által reá-
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juk hagyott országrészeket. Ezzel szemben a nép vezetősége is 
követeket küldött a császárhoz azzal a kéréssel, hogy a császár 
Heródes hozzátartozói közül senkit ne tegyen uralomra. Tervük 
az volt, hogy Augustus állítsa helyre a főpapi tiszt jogkörét — 
amit Heródes megtépázott — és rendelje Palesztinát közvetlenül 
római fennhatóság alá.

Hosszadalmas tárgyalások után született meg a császár dön
tése, mely végeredményben azonos volt — apróbb változtatások
kal — Heródes végrendeletével.

E szerint Archelaos kapta Idumeát, Júdeát és Samáriát; Anti- 
pás Galileát és Péreát; Fülöp pedig az északi országrészt.

Uralmuk kezdetétől Kr. u. 6-tól Palesztina római fennható
ság alá került. Ettől kezdve Júdeát procuratorok irányították. 
Egymást váltogatták a procuratorok, kik közül hosszabb ideig 
csak Tiberius Gratus (11—26) és Pontius Pilátus (26—36) gyako
rolták hatalmukat. Ebben az időben osztották Júdeát 11 körzetre 
(toprachiára). Ettől kezdve már az Újszövetségi kortörténetből 
kapunk bő tájékoztatást a zsidók történetéről.
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F Ü G G E L É K

Időrendi táblázatok



XIV. szd.

X III. szd. 1300 Ábrahám

1230 Izráeliek kivonulása Egyiptomból

1220 Izráeliek veresége Palesztina határánál

X II. szd. 1200— 1100 A  honfoglalás és a bírák kora (Józs lkk)
taanak-i csata (Bír 5,19) Bárák

Midjániak inváziója (Bír 6) Gedeon

X I. szd. 1010 Filiszteusok behatolása közép-Palesztinába

(Bír 13— 16) Sámson

X . szd. 1000 körül Sámuel

1000— 985 Saul

985— 963 Dávid

963— 929 Salamon

959 A  templom befejezése

929 Szakadás

K o rs z a k o k  Ő testá m en tom
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Amarna-korszak
1370 A hettiták legyőzik 1377— 1358 IV. Amenofisz, Ehnaton

Mittani birodalmát 
Szíria hettita uralom 

alatt

1363— 1328 I. Assur Uballit
Asszíria független 1358— 1349 Tutanhamen

1318— 1317 I. Ramses 
1317— 1301 I. Szeti

1296 A kádesi csata 1301— 1234 II. Ramses

1257— 1221 I. Tukulti Ninurta 
asszír király

1234— 1220 Merneltah, Palesztina 
elfoglalása, Izráelről 
első említés

1200 körül A hettita bírod, vége 1220— 1200 II. Szeti

1197 Tengeri népek be- 1197— 1165 III. Ramses
vándorlás Ázsiába

1112— 1074 I. Tiglát Pilézer

964— 933 II. Tiglát Pilézer
950— 929 Sísák (I. Sesenk)

N y u g a t-Á z s ia  E g y ip to m
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X . szd. J Ü D A  I Z R Á E L

929— 913 Roboám 929— 910 I. Jeroboára

913— 911 Abijjá

911— 871 Ászá 910— 909 Nádáb

I. Benhadádot hívja 909— 886 Baasá
segítségül Baasá ellen 
(1 Kir 15,16 kk)

IX . szd. 886— 885 Élá
885 Zimri
885— 881 Tibni
885— 874 Omri
874— 851 Aháb

871— 850 Jehósófdt Illés próféta

851  Jehósáfát és Aháb háborúja Szíria ellen (1 Kir 22)

851— 850 Ahazjá

850— 843  Jehórám 850— 842 Jehórám

843  Ahazjá

843  Ahazjá és Jehórám vesztes csatája Hazáéi ellen (2 Kir 8-9)
Jéhú megöli Jehórámot 
Elizeus próféta

842— 836  Ataljá 842— 820 Jéhú

842 Jéhú meghódol III. Sal-
manasszárnak

836— 803  Jehóás
820— 804 Jehóáház 

804— 780 Jehóás

K o rs z a k o k  Ó testám en tom
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? I. Banhadad

909— 889 II. Adad Nirari

883— 859 II. Assur nazir-pal

858— 824 III. Salmanasszár

853 Karkar-i csata

? Hazáéi

809— 782 III. Adad-nirari

N y u g a t-Á z s ia  E g y ip to m
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“V ili.  szd. 803— 775 Amacjá 789— 748 II. Jeroboám

7 7 5— 734 Uzzijá (Azarjá) 760 körül Ámósz próféta

750 körül Hóseás próféta

7 4 8 _ _ 7 3 4  Jótám régens 748           Zakarjáhú

748 Sallum

748— 736 Menahém

738 Menáhém adót fizet III.
Tiglát Pilézernek

736— 735 Pekahjá

734         Ézsaiás próféta  735— 732 Pekah
    elhívatása (Ézs 6)
Mikeás próféta

734— 733 Jótám

733— 714 Aház

733 Szír-efraimi háború (2 Kir 16)
Aház segítségül hívja

III. Tiglát Pilézert 732— 721 Hóseás 
(2 Kir 16,7)

721 Samária elesik
Izráel országa meg

szűnik (2 Kir 17)
714— 686 Ezékiás

701 Szanhérib ostromolja
Jeruzsálemet 
(2 Kir 18— 19)

K o rsz a k o k  Ó testá m en tom

298



299

781— 772 IV. Szalmanasszár

745— 727 III. Tiglát Pilézer

727— 722 V. Szalmanasszár

721— 705 II. Sargon

704— 681 Szanhérib
703 II. Merodák-baladan

K y u g a t -Á z s ia  E g y ip to m



VII. sz. 696— 642 Manassé

Náhum próféta (663— 612)

641— 640 Amón 

639— 609 Jósiás

626 Jeremiás elhivatása (Jer 1)

621 Deuteronomiumi reform (2 Kir 22—23)

609 Megiddói csata (2 Kir 23,29)

609 Jehóáház 

608— 598 Jehójákim

VI. sz. 598. dec. Jeruzsálem elfoglalása

598— 597 Jehójákín

597 első fogság (2 Kir 24)

597— 586 Cedékiás

592 Ezékiel próféta elhivatása

586. aug. Jeruzsálem lerombolása
második fogság (2 Kir 25)
Gedalja helytartót megölik (Jer 41) 
Jeremiás Egyiptomba megy (Jer 43)

561 Jehójákín rehabilitálása (2 Kir 25,27— 30)

K o rsz a k o k  Ó testá m en tom
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681— 669 Asarhadon 670 Asarhadon meghódítja

668— 626 Assurbanipal Egyiptomot

667 Assurbanipal lerombolja
Tébát

663— 609 I. Pszammetlh

625— 605 Nabopolasszár

612 Ninive eleste

611— 606 II. Assur-uballit, utolsó
asszír király 609— 593 I. Nékó

605 Karkemisi csata

604— 562 Nabukadneccár

561— 560 Evil-Merodak
(Amel-Marduk)

N y u g a t-Á z s ia  E g y ip to m
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VI. sz.

538 Cyrus ediktuma (Ezsdr. 1)

520 A templom-újjáépítés kezdete Jeruzsálemben
Aggeus próféta 
Zakariás próféta

515 A templom felszentelése
__________________________________________________________

V. sz. 495                     Elefantine-i zsidó kolónia

445 Nehemiás Júdea helytartója

439—437  Jeruzsálem falainak helyreállítása

K o rs z a k o k  Ő testá m en tom
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539— 528 Cyrus

550 Cyrus méd uralkodó
lesz

546 Cyrus Lídia uralkodója

539 Cyrus elfoglalja
Babilóniát

529 Cyrus egész Nyugat-
Ázsia uralkodója

528— 522 Kambyzesz

525 Kambyzesz elfoglalja
Egyiptomot

521— 486 I. Dáriusz
Perzsa birodalom 

(330-ig)

486— 465 Xerxes

465— 424 I. Artaxerxes

424— 405 II. Dárlus

405— 359 II. Artaxerxes

N y u g a t-Á z s ia  E g y ip to m
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IV. sz. 397 Ezsdrás Jeruzsálemben

Samaritánus szekta alakulása

348 Szíria— Palesztina felkelése III. Artaxerxes ellen
újabb fogság

334 Perzsa uralom

332 Palesztina macedón uralom alá kerül
Nagy Sándor Jeruzsálemben

301-től Palesztina a Ptolemeusok uralma alatt

III. sz.

II. sz.      198-tól Palesztina a Szeleukidák uralma alatt

190 (Makkabeus) Simon főpap Jeruzsálemben

167 Makkabeus-fölkelés

135— 105 Hyrkanus János 

104 Aristobulos

103— 77 Alexander Jannaeus

I. sz.        63 Júdea római uralom alatt

K o rs z a k  Ó testám en tom
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333 Issusi csata,
Nagy Sándor

332 Tyrus elfoglalása 332 Nagy Sándor meghódítja

330 Persepolis elfoglalása Egyiptomot

330— 327 Nagy Sándor ázsiai
hadjárata

327— 325 Indiai hadjárat

323 Nagy Sándor halála 323— 306 Ptolemaeus Egyiptom

312 Gázai csata, satrapája
Szeleukidák győzelme

301— 280 I. Ptolemaeus Lagos

175— 164 IV. Antiochus
Epiphanes

N y u g a t -Á z s ia  E g y ip to m
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Illusztrációk.



1. tábla

A  sémi-írás betűi
Sorrendben:

Dibóni felirat, Kr. e. IX. sz.
Föníciai érmek és feliratok betűi 
Űj-pún írás
Ó-héber érmék feliratának betűi 
Samáriai írás
Arám-egyiptomi írás Kr. e. V—I. sz. 
Palmyrai írás Kr. e. I.—Kr. u. IV. sz. 
Héber írás Kr. szül. táján 
Kvadrát írás kb. Kr. e. 300-tól 
Rasi Kr. u. XI. sz.

314



315



2. tábla

1—2. osztrákonok 
3—4. Tóra-tekercsek

316



317



3. tábla

1. Erődítmény (migdal)
2. Íj a Kr. e. 1. évezredből

318



319



4. tábla

Ó kori hangszerek
1. Kürt és nagydob
2. Asszír dobos
3. Kisdob és lantok
4. Egyiptomi fuvolások 
5—6. Lantok

320
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5. tábla

1. Testőr, lándzsával, Kr. e. VIII. sz.
2. Ó-egyiptomi fegyverek
3. Hettita lovas kerek pajzzsal
4. Harcikocsi-hajtó páncélöltözete Kr. e. IX. sz.
5. Asszír harcos nagy pajzzsal

322
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6. tábla

1. Kis kézimalom, fűszerek számára Kr. e. XI—X. sz.
2. Kézimalom Kr. e. XII. sz.
3. Kemence Megiddóból Kr. e. 2. évezred
4. Agyag sütőlap Kr. e. 2. évezred
5. Egyiptomi nyeles kés a XVIII—XIX. dinasztia idejéből
6. Csontnyelű kés Megiddóból Kr. e. IX. sz.



325



7. tábla

1. Női ruházat Kr. e. X —VII. sz.
2. Női gyászruha Achírám-szarkofágon kb. Kr. e. XIX. sz. 
3—4. Férfiruhák a Kr. e. XVI—X. sz.-ból

326



327



8. tábla

1. Áldozati csészék Kr. e. 1200 körül
2. Sikemi füstölőoltár Kr. e. VIII—VII. sz.
3. Zsinagógái hétkarú mécstartó

3 2 8



329



9. tábla

1. Sarló kovakőből Kr. e. 1600 előtt 
2—4. Vas sarlók (metszőkések?) Kr. e. 600 körül

3 3 0



331



10. tábla

1. Ókori cséplőszekér
2. Cséplőszán Kr. e. X —VII. sz.
3. Cséplőszekér fogaskereke Kr. e. 900 körül
4. Kapák Kr. e. 2. évezred
5. Fűrészek Kr. e. 900 körül
6. Véső és szögek Kr. e. X. sz. előtt
7. Szántás faekével

332



333



11. tábla

1. Bábel tornya (rekonstrukció)
2. A babiloni Istár-kapu

334



335



12. tábla

1. Asszír parittyás
2. íjász
3. Filiszteus harcos
4. Asszír harcos pikkelypáncélban

336





13. tábla

1. Szíriái istennő-szobrocskák
2. Bronz istenszobor Kr. e. 2. évezred
3. Ciprusból származó Asera (agyag) szobrok
4. „Hadad” isten szobra Kr. e. XII. sz.
5. Föníciai templomocska kb. Kr. e. X. sz.
G. Kőoszlopok (maccébák) Gézerből Kr. e. 1600 körül

338





14. tábla

1. A szövetség ládája (rekonstrukció)
2. Izráeli papi öltözet
3. Salamon temploma (rekonstrukció)

340





15. táb la

1. Tőrök Kr. e. X. sz.
2. Lándzsahegyek a királyok korából
3. Nyílhegyek
4. Különböző kardok a Kr. e. XVI—VII. sz.-ig

342



343



16. tábla

1. Szarkofág Bét-Seánból Kr. e. XII. sz.
2. Emlékoszlop Ras-Samrából kb. Kr. e. XIV. sz.
3. Sírkamrák a Kr. e. XVII. sz.-ból
4. „Uzziás király osszuáriuma” Kr. u. 69.

3 4 4



3 4 5



1. A petrai oltár
2. Kultuszi mosdómedencék állványai kb. Kr. e. X. sz.
3. Villák Kr. e. XII. sz.
4. Az izráeli főpap öltözete (rekonstrukció)

17. tábla

346



347



18. tábla

1. Asszír írnokok Kr. e. VIII. sz.
2. Szír írnok Kr. e. 1. évezred
3. Egyiptomi írnokok Kr. e. 2. évezred
4. Irattekercs bőrből Qumrán, Kr. e. II. sz.

3 4 8



349



19. tábla

1—2. Ókori építkezés. Egyiptomi rajz Kr. e. 2. évezred 
3. Kapu (rekonstrukció)

350



351



20. tábla

1. A pénz mérése, egyiptomi rajz Kr. e. XVI—XII. sz.
2. Pecsétek különböző korokból
3. Föníciai hadihajó Kr. e. IX. sz.
4. Filiszteus hajó Kr. e. XII. sz.
5. Római vitorláshajó Kr. sz. körül
6. Júdai kocsi Lákisból kb. Kr. e. VI. sz.
7. Kocsikaraván (rekonstrukció)

352
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21. tábla

1. Mécsesek Kr. e. X—V. sz.
2. Fém tükrök a XVI. és a X —VII. sz.-ból
3. Egyiptomi ágy Kr. e. IX. sz.
4. A szent sátor (rekonstrukció)

354
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22. tábla

1. Megiddói sírkamra-boltozat Kr. e. XVI. sz.
2. Töltéssel erősített fal Taanak Kr. e. 1600 körül
3. Töltéssel erősített kettős téglafal Gibea Kr. e. 1200
4. Szögletes és zúzott kőből épített fal Kr. e. X. sz.
5. Szabályosan rakott fal a Kr. e. IX. sz.-ból
6. „Tükrös” kövekből rakott fal Kr. sz. körül
7. Megiddói oszlopfő Kr. e. X —VIII. sz.
8. Kétszárnyú kapu-ajtó (rekonstrukció)

356



357



23. tábla

1. Hangszerek (háromhúros lant, kettős fuvola és sistrum) kb. a 
Kr. e. VII. sz.-ból

2. és 4. „Kümballon”
3. Templomi kürtök (rekonstrukció)
5. Kosszarv-kürtök (rekonstrukció)

358



359



1. Egyiptomi harci-kocsi Kr. e. 2. évezred
2. Asszír harci-kocsi Kr. e VIII. sz.

24. tábla
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