
VI. évf. 2014/3. Zsengellér József: Az emberáldozat formái az ókori Közel-Keleten…

75

VI. évf. 2014/3.

Zsengellér József

Az emberáldozat formái az ókori Közel-Keleten  
és azok kiváltása a JHWH-vallásban

Bevezetés

Az áldozat kérdéskörén belül az emberáldozat időről időre előkerül az ókorkutatás 
aktuális témái között. Az elmúlt másfél évtizedből csak két nagy gyűjteményes pub-
likációt említve, 1999-ben ezzel a témával indult útjára az Archiv für Religionsgeschichte 
című folyóirat Jan Assman főszerkesztésében, illetve a Numen vallástörténeti folyó-
irat könyvsorozatában 2007-ben látott napvilágot a Human Sacrifice in Jewish and 
Christian Tradition című kötet, mely címével ellentétben az ókori Mediterráneum 
egész spektrumát felöleli.1

Az áldozat szélesebb problematikája iránti folyamatos érdeklődés oka az, hogy 
az emberi létezés minden viszonyrendszerében megtalálható az áldozat fogalom-
köre. A vallástörténetben használt latin kifejezés, a sacrificium összetétele nyomán, 
vagyis a sacer „megszentelt” és a facere „tesz, cselekszik, (többedik jelentésében) 
birtokává tesz” kombinációjaként a fogalom a „valamit a szent szférájába helyez” 
értelmet hordozza.2 A Magyar Értelmező Kéziszótár az „áldozat” első jelentésében 
azt hozza, hogy „Az a szertartásos cselekmény, amellyel valamely természetfölötti 
hatalomnak feláldoznak valakit vagy valamit;” második jelentésben pedig úgy ha-
tározza meg, hogy „Akit, amit e cselekményben feláldoznak.”3 Ez a két igen eltérő 
meghatározás abból adódik, hogy a magyar „áldozat” kifejezésünk igei formájá-
ban a régi magyar nyelv „áld” szavának a „megáld,” melletti „feláldoz” jelentéséből 
származik, ugyanakkor alakilag azonos a főnévi formával,4 és így a német „Opfer” 
szóhoz hasonlóan egyszerre jelenti a cselekményt és a cselekvés tárgyát. Ez a ket-
tős jelentés egyértelművé teszi, hogy itt két feltétel egyidejű teljesülése szükséges, 
vagyis a cselekvés végrehajtásához jelen kell lennie a tárgyának is. Az Értelmező 
Kéziszótár definíciója rámutat arra a tényre is, hogy a cselekvés tárgya lehet ember is, 
és ez esetben beszélhetünk az emberáldozatról, kicsit drasztikusabban fogalmaz-
va, rituális gyilkosságról. Mielőtt az emberáldozatok egyik ezen alapvető elemének 

1 Finsterbusch, Karin – Lange, Armin – Römheld, Diethard: Human Sacrifice in Jewish and Chris-
tian Tradition, Numen Book Series 112, Leiden, Brill, 2007.

2 Seiwert, Hubert: “Opfer,” in Cancik, H. – Gladigow, B. – Kohl, K.-H. (szerk.) Handbuch religions-
wissenschaftlicher Grundbegriffe IV, Stuttgart, Kohlhammer, 1998, 268–284, kül. 270.

3 Pusztai Ferenc et al. (szerk.): Magyar Értelmező Kéziszótár, Budapest, Akadémia kiadó, 20032, 25.
4 Katona Lajos, „Áldozat,” in Pallas Nagylexikon I. A–Aradmegye, Budapest, Pallas Irodalmi és Nyom-

dai Rt., 1893, 326.
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kiiktatásáról, vagyis az ember helyettesítéséről szólnék a JHWH-vallásban, szük-
séges áttekinteni az ókori emberáldozatok fajtáit, hogy lássuk, milyen esetekben 
jelenhet meg a kiváltás.

Az emberáldozatok

Amikor ezt az összefüggést vizsgáljuk, mégpedig mindenképpen egyben – vagyis 
emberek feláldozását –, akkor is különbséget kell tennünk, bár más értelemben, a 
cselekvés és annak tárgya között. A distinkciót azért kell megfogalmazni, mert ez 
az áldozattípus különböző formákat ölt, és eltérő vallási, teológiai jelentéseket hor-
doz, attól függően, hogy egy vagy több ember hajtja végre az áldozatot; milyen kö-
rülmények között és milyen céllal; illetve attól függően is, hogy hány és milyen em-
beren hajtják végre. Végül még egy szempontot érdemes hozzávenni, mégpedig, 
hogy kinek, melyik istenségnek mutatják be ezt az áldozatot. Az ókori Közel-Kelet 
társadalmaiban kivétel nélkül megtaláljuk az emberáldozatnak ezeket a formáit, 
melyeket a legkülönbözőbb isteneknek mutattak be.

Kollektív emberáldozat

A cselekvés felől vizsgálva az emberáldozatot, elsőként a közösségi vagy kollektív 
áldozatbemutatást kell számba venni.5 A kollektív emberáldozat legáltalánosabb 
formája a háború, melyben az egyén mint homo militaris jelenik meg.6 Az istenek 
harca a földi világban az egyes istenek területei közötti küzdelemben jelenik meg, 
aminek révén a háború önmagában is szakrális jelleget ölt, így az ellenség meg-
ölése egyfajta áldozatbemutatás.7 Assur világ feletti uralmának biztosítása az asszír 
seregek menetelésének segítségével valósul meg, erről szól pl. I. Sulmánu-asarídu 
felirata:

9–10 Aššur és a nagy istenek, az én uraim segítségével ezt a várost elfoglaltam, 
leromboltam ... 15 Ezekben a napokban Muzri országot tejes egészében Aššur 
isten, az én uram lábához aláztam.8

5 A kollektív gyilkossághoz lásd Jensen, Adolf Ellegard: „Über das Toten als kulturgeschichtliche 
Erscheinung”. Paideuma, IV, 1950. 23–38. Gladigow, Burkhard: „Homo publice necans: Kulturelle 
Bedingungen kollektiven Totens”. Saeculum, XXXVII, 1986. 150–165.

6 Garlan, Yvon: War in the Ancient World: A Social History, Ancient Culture and Society, Lon-
don, Chatto & Windus, 1975; Stietencron, Heinrich Von – Rupke, Jörg (szerk.): Töten im Krieg, 
Veröffentlichungen des Instituts für historische Anthropologie 6, Freiburg i. Br., Alber, 1995.

7 Kang, Sa-Moon: Divine War in the Old Testament and in Ancient Near East, BZAW 177, Berlin, De 
Gruyter, 1989.

8 Magyar fordítás: Komoróczy Géza in Harmatta, János (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomatia, 
Budapest, Tankönyvkiadó, 1965, 165–166.
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Assur-ah-idina feliratában az istenség maga is részese a háborúnak, a hadvezér-
uralkodó pedig mint szakrális személy vezeti az öldöklést:

Midőn Ištár, a harc és a csata úrnője, főpapi voltom kedvelője, az oldalamra áll-
ván, íjjukat szétroppantotta, harci rendjüket megoldotta...9

A győzelem jele nem csupán a harcosok, de a hadvezérek és királyok istenség előtti 
legyilkolása:

Aššur isten, uram erejének szemléltetésére a főembereik nyakába akasztottam (a 
fejüket), s énekesekkel és citerával Ninua utcáin végigvonultam (kíséretükkel).10

Hasonlóan Assur-bán-apli Elám elleni győzelme során végrehajtott vérengzéséről írja:

Elhelyeztem Teumman levágott fejét Ninive belsővárosi kapujával szemben 
mint egy áldozatot.11

Rylke Borger szöveg rekonstrukciója és a reliefek részletei alapján Beate Pongraz-
Leisten szerint, Assur-bán-apli a győzelmi trófeaként levágott fej felett libációt hajt 
végre.12

Mesa móábi király sztéléjén az elesettek Kemós isten számára felajánlott áldo-
zatként jelennek meg:

11–12, Megöltem Qir egész népét, megelégedésül Kemósnak és Móábnak ...
16. megöltem mind, hétezer férfit, ifjút, nőt, hajadont és terheset, mert Astar-
Kemósnak ajánlottam (החרמתה) fel.13

A móábi szövegben szereplő áldozat, a חרם már egy sajátos teológiai koncepcióként 
jelenik meg az Ószövetségben. Izrael számára a JHWH által meghirdetett hábo-
rú, az ígéret földjének elfoglalása ez, melyben minden élőt és minden zsákmányt 
JHWH-nek kell felajánlani, feláldozni:

9 Magyar fordítás: Komoróczy Géza in Harmatta: 1965, 178.
10 Uo., 180.
11 Prism B vi 66–67 in Borger, Rykle: Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, 

B,C=K, D, E, F, G, H, J und T sowie andere Inschriften, Wiesbaden, Harrassowitz, 1996, 107: nikis qaqqad 
ITeumman ina irat abulli qabal āli ša Ninaki umahhira mahhuriš. A Rassam cilinderen e mondat nem 
szerepel: „Királya, Teumman fejét, aki vakmerően gonoszságot tervelt, levágtam. Vitézeit számlálat-
lanul öltem meg.” in Harmatta: 1965, 202. (Komoróczy Géza fordítása).

12 Beate Pongratz-Leisten: „Ritual Killing and Sacrifice in the Ancient Near East,” in Finsterbusch 
– Lange – Römheld: 2007, 3–33. kül. 20–21.

13 Saját fordítás, bár több magyar fordítás is létezik: Hahn István in Harmatta: 1965, 285. Hodossy-
Takács Előd: Móáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában, Kréné 9, Budapest, Újmandátum kiadó, 
2008, 124–125.
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Amikor bevisz téged az ÚR, a te Istened arra a földre, amelyre már készülsz be-
menni, hogy birtokba vedd, és elűz előled sok népet, a hettitákat, girgásiakat, 
emóriakat, kánaániakat, perizzieket, hivvieket és jebúsziakat: hét népet, ame-
lyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened, az ÚR, és 
te megvered őket, akkor mindenestül irtsd ki azokat, ne köss velük szövetséget, 
és ne kegyelmezz nekik! (Deut 7,1–2)

1. kép. Assur-bán-aplinak a Kr.e. 653-ban az elámiakkal vívott til-tubai csatája, dombormű a 
Kr.e. 7. századi asszír palotából, Ninive
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A חרם teológiai értelmezési lehetőségeinek sokszínűsége jól látható Lohfink klasszi-
kus összefoglaló cikkében, mégis újabban Thomas Römer kiemelten az Ószövetség 
emberáldozatainak kategóriájához kapcsolta.14

A Gibeában meghalt lévita felesége miatt indított irtóhadjárat, a Benjaminiták 
kiirtása is értelmezhető kollektív emberáldozatként, mivel a Bír 20,1-9-ben az Úr 
színe előtt leírt sorsvetés alapján isteni döntésként történik azok megölése, mégpe-
dig a חרם jellemzői értelmében: 

...kardélre hányták a városban lakó embereket, állatokat és mindent, amit csak 
találtak. Az ott található városokat is mind lángba borították. (Bír 20,48)

Kollektív emberáldozatként értelmezhető a szent célnak tartott haza halálig tartó 
védelme, ahogyan Kr. e. 480-ban Leónidasz spártai király utolsó emberig tartotta 
Thermopülait. Hérodotosz beszámolója szerint a delphoi phütia jóslata segítette 
erre az önfeláldozásra:

Sorsotok, ím ez lesz majd, tág terü Spárta lakói: 
vagy gyönyörű város dől romba a perzsa kezétől,
vagy, ha nem így lesz, majd Héraklész hős ivadékát
gyászolják – a királyt –, kik lakják szép Lakedaimónt.
Nála erősebb nincs bika sem vagy bátor oroszlán:
Zeusz ad néki erőt, s addig nem jósol az ajkam,
míg nem teljesedik be az egyik lehetőség.15

A kollektív emberáldozat sajátos formáját jelenti a prominens személy halálakor 
vele együtt eltemetett rokonok vagy szolga személyzet megölése. Az Iliászban (Il. 
18.333–7 (23.19–23) Patroklosz temetésekor Akhilleusz 12 trójai fogoly fiút áldoz fel, 
megöli és elégeti őket állatokkal együtt, ami nyilvánvalóan egy khtonikus istenség-
nek bemutatott temetési rítus.16

Hasonló jelenetet örökít meg a François-sír egyik freskója az etruszk Vulci város-
ából, Közép-Olaszországban, melyen a többi freskóhoz hasonlóan emberáldozat 
látható, de azoktól eltérően itt csoportos kivitelezésben.17

14 Lohfink, Norbert: „חרם,” in Botterweck, G. J. – Ringgren, H. (szerk.): Theological Dictionary 
of the Old Testament V., Grand Rapids MI, Eerdmans, 198), 180–199; Römer, Thomas: „Le sacrifice 
humain en Juda et Israel au premier millenaire avant notre ere”. Archiv für Religionsgeschichte, I, 1999. 
16–26.

15 Hérodotosz, A görög-perzsa háború (Muraközy Gyula (ford.), Bibliotheca Classica, Budapest, Európa 
könyvkiadó, 1989, 543–544).

16 Huges, Denis D.: Human Sacrifice in Ancient Greece, London – New York, Routledge, 1991, 49–56.
17 Weiler, Gabrielle: „Human Sacrifice in Greek Culture”. In Finsterbusch – Lange – Römheldv: 

2007, 35–64. kül. 46.
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2. kép. François-sír, etruszk freskó, Vulci, i.e. 4. század utolsó negyede

Végül Jósiás, júdai király északi vallástisztító tevékenységével kapcsolatos szakrális 
cselekményét is meg kell említeni. A 2Kir 23,19-20 összefoglaló verseiben azt olvas-
suk, hogy a Bételben történtek mintájára

Lemészárolta/feláldozta az áldozóhalmok összes ott lévő papját az oltárokon, és 
emberi csontokat égetett el rajtuk. (2Kir 20)

A cselekvés kifejezése a véres áldozatot bemutatni, זבח szóval szerepel a szöveg-
ben, ami egy szentélyben nem indikálhat mást, mint rituális cselekedetet. Követ-
kezésképpen a nem jeruzsálemi papság tömeges legyilkolása feláldozásukat jelen-
tette. A deuteronomisztikus teológiai szóhasználat alapján mindez idegen istenek 
kultuszának templomaiban történik, vallástörténetileg szemlélve azonban ezek 
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között lehettek JHWH templomok is, mint pl. Bétel. Így az áldozatbemutatás 
címzettje maga JHWH is lehetett.

Ezeket a kollektív áldozatokat tehát csoportosan hajtják végre, vagyis az áldozat 
bemutatója maga a közösség. Még akkor is mondhatjuk ezt, ha a szövegek alapve-
tően a királyról beszélnek. Ő mint a közösség vezetője és képviselője, sőt akár mint 
pontifex maximus a közösség nevében mutatja be az emberáldozatot. Másrészről 
az áldozatok is csoportok, vagyis tömeges áldozatbemutatás zajlott ezekben az ese-
tekben.

Elkülönítve jelenik meg a csoport által az egyénen végrehajtott rituális gyilkos-
ság, vagyis amikor egy pozíciója vagy korábbi cselekvése vagy más összefüggés mi-
att különleges személy lesz az emberáldozat tárgya.

A már említett háborús kontextusban a háború sikeréért bemutatandó ember-
áldozatokban a közösség egyéneket áldoz fel. A görög hagyományban a görög csa-
patok Trójába indulása előtt Agamemnon feláldozza lányát, Iphigéniát Artemisz 
istennőnek.18

Jefte az ammóniak elleni sikeres hadjárat esetére ígéri házanépe egy tagjának 
feláldozását JHWH számára (Bír 11,30-31). Mesa, Móáb királya Izraellel vívott há-
borúja során Kir-Hareset városában a városfalon nyilvánosan feláldozta a fiát (2Kir 
3,27); mivel Móáb istene Kemós volt, nyilván ő volt az áldozatbemutatás címzettje. 
Az áldozat sikeresnek volt mondható, hiszen a szöveg szerint Izrael felháborodásá-
ban felhagyott az ostrommal.19 Askelon város ostromáról Mernephtah fáraó karna-
ki reliefjein igen beszédes képet láthatunk. Az egyiptomi katonák harci aktusa köz-

18 A történet eltérő hagyományformákban maradt meg Homérosznál, illetve Euripidésznél.
19 A történet rövid elemzését lásd in Hodossy-Takács: 2008, 137–138.

3. kép. Iphigénia feláldozása, i.e. 375–350, vörösalakos váza, 
lelőhely: Basilicata, őrzési hely: London, British Museum
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ben a városvédők felemelt kézzel imdákoznak, és áldozatot mutatnak be, egyikük 
füstölő áldozatot, két másik emberáldozatot.20

A közösség által bemutatott emberáldozat krízishelyzetben történik, és az egész 
közösség javát hivatott szolgálni az istenség befolyásolásával. Ezt azért fontos kiemel-
ni, mert más kontextusban ilyen jellegű kollektív emberáldozat, vagyis a saját közös-
séghez tartozók közül valók feláldozása nem jellemző. Az áldozati emberek a törté-
netekben megadóan viselkednek, ami az elérendő céllal való egyetértésüket mutatja.

Az egyéni emberáldozat

Az emberáldozatok esetében általában egyes emberek feláldozására szoktunk gon-
dolni. A kollektív kategória legvégén felsorolt esetek az egyéni emberáldozat sorába 
is kapcsolhatók, hiszen szinte ott is mindenütt egy-egy embert áldoznak fel. Mégis 
az egyéni emberáldozat mozgatórugója nem a kollektív szükséghelyzet megoldása, 
hanem rendszeres és szükségszerű, vagy esetenként az egyéni szükséghelyzet meg-
oldása. Vagyis a cselekvő ezekben az esetekben a homo necans, aki emberi áldozatát 
kultikus kontextusban öli meg és áldozza fel.21 

Az emberáldozat szükségszerűségének oka lehet valakinek az akaratlagos vagy 
véletlen bűne, tisztátalanná válása vagy az istenség másként elkerülhetetlennek 

20 A relief értelmezéséhez lásd Stager, Laurence E.: „Merenptah, Israel and Sea Peoples: New Light 
on an Old Relief ”. Eretz-Israel, XVIII, 1985. 56–64.

21 Lásd Pongratz-Leisten: 2007, 5.

4. kép. Dombormű a Cachette-udvar nyugati falán, Amun-Re kerület a karnaki templomegyüttesben
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tűnő ítélete. Ugyanakkor már itt, magán az emberáldozaton belül is megjelenik 
egyfajta helyettesítés: a felnőtt helyett a gyermeke hal meg. Az egyéni emberáldozat 
legjellemzőbb formájaként, főként a nyugati sémi területen, a gyermekáldozattal 
találkozunk.

Eltekintve számos mezopotámiai mitológiai szövegtől, melyekben valakit fel 
kell áldozni akár a világ, akár az emberek teremtéséért,22 közvetlen egyéni emberál-
dozatokról is maradtak fenn adatok.

A mezopotámiai leletek közül Khaskamernek, Iskun-Szín urának, az úr-i Un-
Engur vazallusának egy kb. Kr. e. 2400-ból származó pecsétnyomója szépen ábrá-
zolja, amint az istenség, Szín, holdisten előtt emberáldozatot mutat be. Az áldozat 
egymagas Khaskamerrel, így valószínű, hogy nem gyermekáldozatról van szó.23

Izraelben, az északi országrész, Samária eleste után II. Sarrukin által különböző 
helyekről betelepítettek vallásgyakorlatával kapcsolatban a 2Királyokban olvassuk 
azt, hogy:

a Szefarvaimból valók pedig elégették fiaikat áldozatul Adrammeleknek és 
Anam melek nek, Szefarvaim isteneinek. (2Kir 17,31)

A Deir ’Alla-i Bálám-szöveg kevésbé ismert 2. kombinációjában Jo Ann Heckett sze-
rint az első kombinációban olvasható próféciára reagálva gyermekáldozat bemuta-
tásával kívánják megbékíteni az isteneket.24

22 Vö. Tiamat vagy Kingu feláldozását a világ részeinek, illetve az embernek a megalkotása során az 
Enuma Elišben. Rákos Sándor – Komoróczy Géza: Gilgames. Agyagtáblák üzenete, Bukarest, 
Kriterion, 1986, 23–24. 26.

23 Collon, Dominique: First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, London, The British 
Museum Press, 1987, fig. 532.

24 Hackett, Jo Ann: The Balaam Text from Deir Alla, Harvard Semitic Monographs 31, Chico, Calif., 

5. kép. Nanna = Szuen pecséthenger, London, British Museum, ltsz. 89.126
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A mai Amman repülőterén az 1960-as években feltártak egy templomot, ben-
ne több ezer emberi és néhány állati csontmaradvánnyal. A megégett csontokat az 
elemzés során főként 14–18 év körüli férfiak és nők maradványaként azonosították 
be, akiket a megégetés előtt ölhettek meg. Az épület formájából, méretéből és el-
helyezkedéséből a kutatók egy Kr. e. 13–12. századi emberáldozati templomként 
határozzák meg.25

Több föníciai és pun feliraton olvasható, hogy Tanitnak, Baál Hamonnak mutat-
nak be gyermekáldozatot.26

A történelmi Izrael és Júda esetében is elsődlegesen a gyermekáldozatok, azon 
belül is az elsőszülöttek feláldozásának gyakorlatára utalnak a szövegek. Armin 
Lange három szöveg alapján feltételezi a vaskori Izrael vallásában meglévő gyer-
mekáldozatot.27 A fogság előtti Szövetség könyvének (Ex 20,22-23,29) egyik részle-
te a következő előírást őrizte meg:

Ne késsél adni abból, amiből bőséged és felesleged van! Elsőszülött fiadat/gyer-
mekedet add nekem! Így cselekedj marháddal és juhoddal: Hét napig legyen az 
anyjával, a nyolcadik napon add nekem! (Ex 22,28-29)

Karin Finsterbusch szerint a szövegben szereplő בכור בניך jelentése általánosan el-
sőszülött gyermek, nemi distinkció nélkül,28 míg általában elsőszülött fiúként szo-
kás fordítani. Azért preferálható ez az általánosabb forma, mert az elsőszülöttet 
mint az anyja méhének megnyitóját kell a teremtés aktusának gyakorlása miatt az 
istenségnek, jelen esetben JHWH-nak áldozni, akár fiú, akár lány, akár hím, akár 
nőstény. A második, egy korábbi korszakot felidéző szöveg Jefte történetéből: a 
lányának feláldozása (Bír 11,31.34.39), mely, ahogyan már utaltunk rá, egy szük-
séghelyzethez kapcsolódik, mégis a fogadalom körülményeinek használatával egy 
általánosabb emberáldozati gyakorlatra utalhat. Végül a harmadik szöveg a fogság 
idejéhez kötődő Ezékiel könyvében szerepel:

Scholars Press, 1980, 80–85; Uő., „Religious Traditions in Israelite Transjordan”. In Miller, P. D. – 
Hanson, P.D. – McBride, S. D. (szerk.) Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, 
Philadelphia, Pa., Fortress, 1987, 125–136, kül. 126.

25 Hennessy, John B.: „Thirteenth Century B.C. Temple of Human Sacrifice at Amman”. In Gubel, 
E. (szerk.): Phoenicia and its Neighbours: Proceedings of the Colloquium held on the 9th and 10th of December 
1983 at the “Vrije Universiteit Brussel,” in cooperation with the “Centrum voor Myceense en Archaisch-Griekse 
Cultuur”, Studia Phoenicia 3, Leuven, Peeters, 1985, 85–104.

26 A szövegeket lásd 61A in Donner, Herbert – Röllig, Wolfgang: Kanaanäische und aramäische 
Inschriften I., 5.kiad., Wiesbanden, Harrassowitz Verlag, 2002, 17.

27 Lange, Armin: „’They Burn Their Sons and Daughters—That Was No Command of Mine’ ( Jer 
7:31) Child Sacrifice in the Hebrew Bible and in the Deuteronomistic Jeremiah Redaction”. In 
Finsterbusch – Lange – Römheld: 2007, 109–131.

28 Finsterbusch, Karin: „The First-Born between Sacrifice and Redemption in the Hebrew Bible”. In 
Finsterbusch – Lange – Römheld: 2007, 87–108.
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Ezért én is hagytam, hogy legyenek olyan rendelkezéseik, amelyek nem jók, 
és olyan törvényeik, amelyek által nem élnek. Hagytam, hogy tisztátalanokká 
váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet; hagy-
tam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az ÚR! (Ez 
20,25-26)

Itt nem egyszerűen a JHWH-nak bemutatott emberáldozat gyakorlata nyer igazo-
lást a fogság előtti időben, de mindez teológiai dimenzióba is kerül. JHWH azért 
hagyta, engedte, parancsolta mindezt, hogy ilyen tisztátalanná tételük által elke-
rülhetetlenné váljon a fogság. De erre már a deuteronomisztikus szövegek reflektál-
nak, úgy a Deuteronomiumban, mind a Királyok könyveiben (2Kir 17,17,18; és 2Kir 
21,6.10-15), illetve Jeremiásnál.

A királyság és azt megelőző idők áldozati kultuszaiban, akár az Illés és hozzá 
hasonló próféták által képviselt orthodox jahvizmusban, akár a más vallásokat 
toleráló heterodox jahvizmusban, akár a nem JHWH-vallások elemeivel telített 
szinkretista jahvizmusban29 egyértelműen jelen van az emberáldozat, különösen 
is a gyermekáldozat.

A felsorolt szövegekből és utalásokból jól látható, hogy Mezopotámiában már 
korábban, de a pun, föníciai és kánaáni területen is legalább a Kr. e. 12. századtól 
kezdve nyomon követhető az emberáldozat jelenléte.

Az emberáldozatok kiváltása

Az emberáldozat kiváltása, miként maga az emberáldozat is, általános jelenség volt 
az ókori Mediterráneum országaiban és birodalmaiban. Jól ismert egyik archetípu-
sa, Inanna/Istár alvilági útjának fiaskója, amikor az istennő azzal a feltétellel térhet 
vissza a világba, ha szerez maga helyett valakit.

A királyt helyettesítő áldozatok tipikus formái az emberáldozat kiváltásának 
már a Kr. e. 14–13. századi hettita, illetve az újasszír és újbabiloni szövegek szerint. 
A helyettesítő lehetett állat vagy emberalak (helyettesítő szobor). A királyt helyette-
sítő áldozat bemutatása akár több napos ünnep is volt, melynek lényege az uralko-
dó megtisztulása és a jövőbeli sors biztosítása.30

Eseti állatkiváltásokkal is találkozunk, így például a görögöknél is Euripidész 
Iphigénia Tauriszban című művében Iphigénia feláldozásakor egy szarvas került a 
lány helyébe, akit az istenség Tauriszba visz, és így megmarad az emberélet.31

29 A jahvizmus e formáinak részleteihez lásd Miller, Patrick D.: Religion of Ancient Israel, Luoisville, 
Westminster John Knox Press, 2000, 59.

30 Kümmel, Hans, M.: Ersatzrituale  für den hettitischen König, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1967. 
Taracha, Piotr: Ersetzen und entsühnen. Das mittelhettitische Ersatzritual für den Grosskönig Tuthalija 
(CTH *448,4) und verwandte Texte, CHANE 5,  Leiden – Boston, Brill, 2000.

31 További hasonló helyettesítő áldozatokhoz a görög irodalomból lásd Huges: 1991, 79–86.
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A bűnbak rituálé évezredes hagyományának különböző fázisaiból ismertek szö-
vegek. Úgy a mezopotámiai, mind a hettita birodalmakban, ahol a bak különböző 
típusú helyettesítő áldozati állatként jelenik meg.32

A váltságdíj sem modern találmány. A Kr. e. 1. évezredi mezopotámiai szövegek 
között vannak olyan tisztulási rítushoz kapcsolódóak, melyek arról tanúskodnak, 
hogy az isteneknek fizetett váltságdíjjal a halállal fenyegetett emberek kompenzál-
hatják életüket. Ezt mutatja a következő szöveg is:

mérje ki a váltságdíjának ezüstjét (és mondja): Ó Šamaš, ezt az ezüstöt értem, az 
első feleségemért, (többi) feleségeimért (és) [fiaimért és lányaimért] váltságdíjul 
adtam neked.33

Bár az ószövetségi teológiai összkép azt sugallja, hogy JHWH nem kívánja az ember 
halálát, mégis, amint láthattuk a korábbiakból is, a JHWH vallás története során 
különböző szinteken jelen volt az emberáldozat. A gyakorlat megváltozása sem az 
eredeti okok megszűnéséből, vagyis az emberáldozat igényének eltűnéséből adó-
dik, hanem ahogyan a teológiai gondolkodás, a JHWH-vel való viszonyrendszer 
változott, úgy alakultak ki az emberáldozat helyettesítésének lehetőségei.

A helyettesítéssel kapcsolatos szövegek is különböző szerzői köröktől származ-
nak. A deuteronomisztikus körhöz kapcsolt Ex 13,2-16-ban olvashatjuk:

Nekem szentelj Izráel fiai közül minden elsőszülöttet, amely megnyitja anyja 
méhét; akár ember, akár állat, enyém az. (Ex 13,2)
Amikor bevisz az ÚR a kánaániak földjére, ahogyan megesküdött neked és őse-
idnek, hogy neked adja, akkor add át az ÚRnak mindazt, ami megnyitja anyja 
méhét. Minden állatodnak az elsőszülöttje, ha hím, az ÚRé. A szamár elsőszü-
löttjét juhon váltsd meg. Ha nem váltod meg, szegd a nyakát. Minden ember 
elsőszülött fiát váltsd meg. (Ex 13,11-13)

Az elsőszülöttek feláldozásának módját a szamárral kapcsolatban rögzíti a szöveg, 
ugyanakkor éppen a szamárról mondja azt, hogy opcionálisan megváltható. Az 
ember elsőszülöttjének a megváltását azonban egyértelműen elrendeli a szöveg, a 
mikéntjéről azonban nem szól. Ebben a kérdésben részletezőbben, de hasonlóan 
fogalmaz a papi írói körhöz kötött Numeri 18 is:

32 A bűnbakrítus   Haas, Volkert: „Betrachtungen zur Traditionsgeschichte hettitischer Rituale am 
Beispiel des „Sündenbock”-Motivs”. In Beckman, G. (szerk.) Hittite Studies in Honor of H. A. Hoffner 
Jr., Winona Lake,  Eisenbrauns, 2003, 131–141. Janowski, Bernd – Wilhelm, G.: „Der Bock der 
die Sünden hinausträgt. Zur Religionsgeschichte von Lev 16,10.21f ”. In Janowski B. – Koch K – 
Wilhelm G. (szerk.): Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten 
Testament, OBO 129, Feriburg – Göttingen, Academic Press Fribourg – Vandenhoeck & Rupprecht, 
1993, 109–169.

33 Pongratz-Leisten: 2007, 46 (AMT 72,1 rev. 28.k. sor).
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Tied legyen az élők közül mindaz, ami az anyaméhet megnyitja, és amit bemu-
tatnak az ÚRnak, akár embertől, akár állattól való. De az ember elsőszülöttjét 
meg kell váltanod, és a tisztátalan állat elsőszülöttjét is váltsd meg. Akiket meg 
kell váltani, egyhónapos korukban váltsd meg öt ezüst sekelre becsülve a szent 
sekel szerint, amelyben húsz géra van. (Num 18,15-16)

A papi szövegben már bővül a megváltandók köre. A gyermekek esetében az Ex 
22-höz képest a nyolc nap helyett már egy hónap a megváltás ideje, és a megváltás 
módja pénzbeli, mégpedig a mezopotámiai váltságdíjakhoz hasonlóan ezüst fize-
tőeszközben adja meg.

Az egyetlen szöveg, mely nem törvényi előírásban, hanem elbeszélésben ismer-
teti meg a gyermekáldozatot, az Izsák megkötözésének története. Az Ex 22,1-14.19, 
mint a szöveg fogság előtti része Ábrahám istenfélelmére koncentrál, az istenféle-
lem pedig nem kívánja meg az emberáldozatot:

Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már 
tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlene-
det. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, 
szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt 
áldozta föl égőáldozatul a fia helyett. (Ex 22,12-13)

A helyettesítés mechanizmusa konkrétan egy állat, egy kos feláldozása, mégpedig 
égő áldozatul (עלה). A gyermek feláldozása ugyan késsel történt volna, a körülmé-
nyek égő áldozatra utalnak, ahol bár terminológiájában eltér, de körülményeiben 
mégis közel áll a papi és deuteronomisztikus tűzön átvinni vagy megégetni kifeje-
zésekhez.34

A helyettesítés kollektív formájával is találkozunk az izraeli emberáldozat eseté-
ben, szintén a papi írói körhöz tartozó szövegben:

Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek. Csak 
azután kezdhetik el a léviták a szolgálatot a kijelentés sátránál, ha megtisztítot-
tad és felajánlottad őket ajándékul. Mert egészen az én tulajdonaim ők Izráel fiai 
között. Őket választottam ki magamnak Izráel fiai közül minden elsőszülött he-
lyett, aki anyja méhét megnyitja. Mert enyém minden elsőszülött Izráel fiainál, 
akár embertől, akár állattól való. (Num 8,14-17)

A szentséghez tartozás különös formája valósul itt meg. A teljes életüket JHWH 
szolgálatára szántak emberáldozatnak számítanak, akik így helyettesíthetik Izrael 
elsőszülötteit. Ez a rendelkezés okafogyottá tenné az Exodusban szereplő egyé-

34 Izsák megkötözése elbeszélés értelmezéstörténetéhez lásd Xeravits Géza (szerk.): Izsák megkötözése, 
Budapest, Sapientia – L’Harmattan, 2009.
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ni helyettesítést, de a Numeri 18-ban előírt pénzbeli megváltást is. A helyettesítés 
azonban csak teológiai szinten valósult meg, mivel az elsőszülöttekért való pénzbe-
li megváltás gyakorlata még az Újszövetség korában is megvolt.

A kollektív emberáldozat kiváltása más formában is megtörténik, mégpedig a 
bűnért való áldozat szintjén. A Jom Kippurkor, a nagy engesztelő áldozati ünnepen 
az emberek helyett két bakot áldoznak, az egyiket égőáldozatul, a másikat bűn-
bakként Azazélnek. Itt már a helyettesítés démonizálásának előfutára jelenik meg.35

A kiváltás gyakorlata ugyan később is megmaradt, az emberáldozat egy speciális 
formáját a fogság utáni korban kifejezetten tiltották. Már a jósiási reform szövegei 
is utalnak ilyen irányú szankciókra, bár ezek történeti valósága, illetve tartóssága 
kérdéses. A fogság utáni Szentség törvényében36 egyértelműen megtiltja a szöveg a 
MLK gyermekáldozatot:

Magzatodat ne add oda, hogy elégessék a Moloknak. Meg ne gyalázd Istened 
nevét. Én vagyok az ÚR (Lev 18,21)

A MLK/Molok terminológia definiálásának problematikájába itt most nem sze-
retnék részletesebben belemenni,37 mégis fontosnak tartom kiemelni, ahogyan azt 
Armin Lange is kimutatta, hogy a fogság utáni deuteronomiumi és Jeremiás redak-
ció kifejezetten a MLK gyermekáldozat típusát tiltja.

Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azo-
kat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek 
olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, (Deut 18,9-10)38

Fölépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben-Hinnóm völgyében, tűzben égették el 
fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott. (Jer 
7,31)
Áldozóhalmokat is építettek a Baalnak, és elégették fiaikat égőáldozatul a 
Baalnak, amit én nem parancsoltam, nem rendeltem, sőt eszembe sem jutott. 
(Jer 19,5)39

Áldozóhalmokat építettek a Baalnak a Ben-Hinnóm völgyében, és feláldozták 
fiaikat és leányaikat a Moloknak. Pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem 

35 A Jom Kippur rituálé értelmezéstörténetéhez lásd: Hiecke, Thomas – Nicklas, Tobias (szerk.): The 
Day of Atonement. Its Interpretations in Early Jewish and Christian Traditions, TBN 15, Ledien – Boston, 
Brill, 2012.

36 Crüsemann, Frank: Die Tora: Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes, München, 
Chr. Kaiser Verlag, 1992, 323–329.

37 A gyermekáldozati szövegek kontextusában megjelenő מלך szó olvasatának és jelentésének újabb 
megvitatásá hoz lásd Reynolds, Bennie H.: „Molek – Dead or Alive? The meaning and derivation of 
mlk and מלך”. In Finsterbusch – Lange – Römheld: 2007, 133–150.

38 További deuteronomisztikus tiltások: (Deut 12,31; 2 Kir 16,3;17,17; 21,6).
39 Itt Lange szerint Baál JHWH szimbolikus anti-neve. Lange: 2007, 130–131.
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jutott, hogy ilyen utálatos dolgot követnek el, és ezzel viszik vétekbe Júdát. (Jer 
32,35)40

A fogság után Nehemiás könyve szerint:

Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a tör-
vényben. (Neh 10,37)

S jóllehet még nem tudjuk pontosan, mi is ez a „törvény” ebben a szövegben, az 
eddigiek alapján elmondható, hogy az elsőszülöttek áldozatát a kiváltás okán nem 
gyakorolták, a MLK áldozatot tiltották mint kánaáni csökevényt, bár talán még foly-
tatták egy darabig a perzsa korban. A hellenisztikus korban egyrészt démonizálták 
az emberáldozatokat azáltal, hogy a démonok is szerepet kaptak bennük, így ri-
asztóvá és idegenné váltak.41 Jefte és Izsák történetének újraértelmezései révén42 az 
emberáldozat egy új fajtája jelenik meg, az önfeláldozás, a mártírium.

Összegzés

Az ókori Izrael vallásgyakorlatának különböző formáiban tehát megtalálható az 
emberáldozat. A hivatalos JHWH-kultuszban, vagyis az orthodox jahvizmusban 
azonban már a helyettesítés, a kiváltás vagy megváltás révén fokozatosan kiszorult 
a gyakorlatból, a teológia szintjén pedig elítélték. Az ókori közel-keleti emberáldo-
zati hagyományok és az Ószövetség hivatalossá váló teológiája közötti alapvető kü-
lönbségként ennek nyomán általánosságban az fogalmazható meg, hogy míg azok-
ban nincs közvetlen kapcsolat az emberáldozat és a tisztulási rítusok között, vagyis 
nincsen a bűn vagy vétek kiengesztelésére szolgáló áldozat, addig az Ószövetség 
– és később arra építve az Újszövetség – teológiai gondolkodásának éppen egyik 
alapkövét jelenti a bűn vagy vétek kiengesztelésére szolgáló helyettesítő áldozat.

40 A késői jeremiási szövegek kontextusa Jeruzsálem ellen irányul, ahogyan a késői Mikeás redakcióé is: 
„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, 
esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán 
elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?” (Mik 6,6-8).

41 Bertelot, Katell: „Jewish Views of Human Sacrifice in the Hellenistic and Roman Period.” In 
Finsterbusch – Lange – Römheld: 2007, 151–173. kül. 161.

42 Pseudo-Jubileumok = 4Q225; Josephus és Pszeudo-Philón.
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József Zsengellér
Forms of Human Sacrifice in the Ancient Near East and Its Substitution 
in the YHWH Religion

Human sacrifice seems to have been a well-known phenomenon of religious practices in the 
Ancient Near East. Our sources reveal different forms of this practice which we can label as 
collective and individual sacrifices. Collective sacrifice is the war made in the name of or by 
the order of gods. Its biblical form is called חרם presented e.g. in the Book of Joshua. Similarly 
collective sacrifice is the putting to death the died ruler’s servants. Next to these cases, when a 
group of people performed the sacrifice on another group, a separate case is the execution of a 
single person by a group. Individual sacrifice made by individuals (the homo necans) was 
the most popular and children, generally the firstborns were the victims. The substitutional 
character of this sacrifice is recognized in several religions, but in the orthodox Yahwistic re-
ligion the human firstborns were also substituted. This act was connected to the atonement for 
sins and became the typos of this idea in Christianity.
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