
Kosztolányi István

Új MEGISMERÉSEK A BIBLIA KÖRŰL

Isten igéje két alkalommal testesült meg: egyszer emberi testben, ez
a "Logos ensarkos", és egyszer írásban, ez a "Logos embiblos". Mindkettő

azért történt, hogy eljussunk Istenhez. Az első egy emberöltőnyi időt töl
tött velünk, míg a másik mindvégíg itt marad közöttünk. Ez a könyvben
megtestesült ige igazi nagy, féltett kincse az egyháznak. Katolikus felfo
gás szerínt a szentírásnak két szerzője van: egy főszerző, az Isten, és egy
eszköz-szerző, az ember. Azt jelenti ez, hogy Isten a maga gondolatainak
közvetítésére embert használ fel. Ebből következik, hogy Isten gondolatai
mindig annak a kornak eszmevilágához igazodnak saz ismereteknek azon
a szintjén szólalnak meg, amelyben élt a sugalmazott író. Ezért van az,
hogy a szentírás nem ad tulajdonképpeni értelemben vett történelmet, an
nak ellenére, hogy az is van benne; nem ad természettudományt sem,
bár hozzá is folyamodik olykor az isteni gondolatok megvilágítása oká
ból. Isten kimondottan vallási igazságokat közvetített sugalmazott írói
által és tette ezt az író korának a nyelvén. Ha valaki például egyszerű

embereknek egyszerű szavakkal el akarná mondani a világ teremtését: van
természetfeletti Isten, az anyag tőle származik, az idő is Istennek alko
tása, minden, amit teremtett, jó - ma sem járhatna el másképp, mint a
Genezis első fejezetében olvasható. Ne keressünk tehát a Bibliában tu
dományt, mint ahogy a tudományban sem keresünk Bibliát.

Mindezeket az általánosságokat sohasem hangoztathatjuk eléggé. Sű

rűn találkozunk azonban olyan észrevételekkel is, amelyek arra hivatkoz
va, hogy a Bibliában tévedések vannak, az isteni szerzőségbe vetett hitet
kívánják gyöngíteni vagy megdönteni. Kérdés, hogy miként vélekedjünk
ezekről a tévedésekről.

A másolók hibái

Azzal kell kezdenünk, hogy a sugalmazás csak az eredeti példányra
terjed ki. A szentírás terjesztése emberi gondcsságra van bízva. De bár
mennyire vigyáz is a másoló, el nem kerülheti a kisebb-nagyobb hibákat.
Ezeknek a "lectío variansoknak" az eltüntetése a szővegkritika feladata.
Olyanná kell tenni aszöveget, ahogyan az kikerült a szent író kezéből.

Három páldát hozunk fel rá.
Dávid és Góliát párharca mindenki előtt ismeretes (1 Kir. 17, 1-58).

Ebben Dávid győzelmetarat Góliát felett. mégis a Királyok második köny
vében azt olvassuk .a 21, 19-ben, hogy Elchanán ütötte le a geti Góliátot,
akinek "dárdanyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája". A két szerit
írási szöveg így ellenemond egymásnak. Magyarázata azonban az, hogy
a másoló kifelejtett egy szót, ami 1 Krón. 20, 5-ben megvan, hogya má
sodik esetben nem Góliátról, hanem Góliát jivéréről van szó.

Egy további szőveg-kiigazítás De Vaux zseniális munkája volt. A
4 Kir. 6, 25-ben olvassuk, hogy Benadád zsír király ostrom alá fogta
Szamariát, ahol olyan éhség tört ki, hogy "egy szamárfejet SO ezüstön,
egy negyed kab (112 liter) galambganéjt pedig 5 ezüstön adtak". Az 1930
ban kiadott magyar szentírásfordítás jegyzetében ezt olvassuk e hely ma
gyarázatául: "V.alószínűleg tényleges galambganéj ról van szó, bár egyesek
valami pörkölt - galamganéjhoz hasonló - borsót értenek e kifejezésen"
(925 old.). Pedig miről van szó? A szentírásnak ez a része a régi főniciai
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írással volt írva, ahol a jad és a cádé betűk hasonlítottak egymáshoz. Ezt
a kettőt összetévesztették a "harconim" szóban, mely egy hagymafélét
(ornithogallum-sárrna) jelent: jodot írtak a cádé helyett. Így azonban ér
telmet csak úgy tudtak adni a szónak, ha a jodot megkettözték és a ket
tőzésnél a szót szétválasztották, "har.aj jonimot" olvastak, ami ténylege
sen galambganéjt jelent (Vogt: Critica textus 12. old.).

Egy harmadik nehézséget az archeológia oldott mea. Szintén a Kirá
lyok negyedik könyvében szcrcpel ez a hely. Elizeus próféta megjövendöl
te, hogy Szamariában megszűnik az éhség, ezt azonban kétségbe vonta
"az egyik főtiszt, akinek a kezére a király támaszkodott" (7, 2). Az ere
detiben "salis" , vagyis harmadik ember állt. Ilyenféle tisztviselöt nem
ismer sem az ószövetség, sem az ókori Kelet. A megfejtést II. Assur
nazirpal és III. Szalmanasszár idejéből származó domborművek adták,
amelyek harckocsit ábrázolnak. A kocsin három ember van: egy kocsis,
és egy harcos, míg a harmadik hevedert tad kifeszítve a kocsi nyitott
hátulján, nehogy a harcos kiessék a kocsiból, ha a kocsi zökkenne. Ezt a
hevederest fordította a magyar szeritírás "röiisztnek".

A maga keretében

Hogy- helyesen értelrnezhessük a szeritirás szövegét, mindegyik részét
abba a földrajzi és időkeretbe kell helyezni, amelyben írója élt. Sokszor
még a legegyszerűbb kifejezéseket sem értjük meg enélkül. Ilyen állandó
kifejezés, hogy Jeruzsálembe a zarándokok "felmennek". Ha tudjuk, hogy
a Jordán völgyéből Jeruzsálemig a szintkülönbség 1000 méter, nyilvin
való lesz, hogy miért mennek fel a zarándokok és miért viseli 15 zsoltár
ezt a feliratot: canticum graduum, sir lwmmaalot, vagyis "felmeneteli
ének".

Talán itt említhetjűk meg legalkalmasabban századunk három jelen
tős régészeti felfedezését, melyek figyelemre méltó fényt vetnek a Biblia
hátterére.

Időrendben első a Rasz Samra helyén felfedezett Ugarit. Rasz Samra
Szíriában fekszik a Földközi-tenger partján szemben Ciprus szigetével.
1929-ben fedezték fel és Schaeffer végzett ásatásokat éveken keresztül.
Kr. e. 2000 körül már semita népek lakták és a .,tengeri népek" pusztí
tották el véglegesen a Kr. e. XII. században, amikor Egyiptom ellen in
dultak rohamra. A Kr. e. XV. században élte virágkorát. Nagy irodalmi
hagyaték került napvilágra, amelynek alapján Dávid zsoltárait könnyen
el tudjuk helyezni abba az időbe, amelyből az egyház származtatja és nem
kell későbbi időkre tenni az eredetüket. Még azonos kifejezések is előfor

dulnak. Igen fejlett áldozati előírásaik vannak, amelyek meggyengítik, sőt

megingatják Wellhansen egyik érvét a Mózesi könyvek késői eredete mel
lett. Sőt még olyan törvényeket is találunk, melyek a Pentateuchusban
megvannak. mint például, hogy a gödölyét nem szabad anyja tejében
megfőzni. .

A második jelentős felfedezés volt 1933-ban Mari felfedezése, aho,
Parrot végzett ásatásokat. Mari az Eufrátes középső folyásánál a jobb
parton fekűdt, a könyök fölött, melyet a folyó ott képez, ahol Szíria és
Irak határa találkozik. Ábr-ahám rokonságának átmenetileg hazája volt
eza virágzó város, mely már a Kr, e. III. évezredben megvolt. Pusztulása
a Kr. e. XIII. században következett be. Hogy milyon hatalmas város volt,
mutatja királyi palotája, melynek 260 terme került elő. A levéltárban
több mint 23.000 ékírásos agyagtáblát találtak. Kulturájának nem csak
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ez a jelzője, hanem az is, hogy iskolát találtak benne padokkal felszerel
ve. Tábláin szerepeinek bibliai nevek, mint Hárán, Náchor, Benjamin. A
szeritn-ás szarint Mózes népszámlálást rendelt el és ezt sokan hihetetlennek
tartották. Itt viszont rendeletek kerültek elő népszámlálásra, sőt sorozásra
vonatkozólag. A hadsereg vezérét Davidumnak hivták. Felmerült a kérdés,
vajon a zsidó nép második királyának, Dávidnak a neve nem cím volt-e
inkább, mint név, és csak a tisztség hordozója által lett személynévvé ?
Megvolt náluk a prófétai intézmény is; a próféta királyi tanácsadó szere-
pét töltötte be. .

1947-ben fedezték fel a harmadik nagyjelentőségű helyet, Qumránt,
amelyről napjainkban annyi szó esik. Qumrán a Holttenger nyugati olda
lán van. Ennek a fe1fedezésnek a jelentősege két irányban domborodik
ki. Egyik az, hogy a szeritírás szövegét sokkal előbbi időbe, mintegy ezer
évvel előbbre helyezi, mint eddig ismeretes volt. Izaiús tekercse ugyanis
il Kr. e. II. századba vihető vissza, a régi Iőniciai írással írt Leviticus és
Exodus töredékek pedig a Kr. e. IV. századba nyúlnak vissza. Tóbiás
könyvének eddig csak a görög szövegét ismertük, most pedig előkerült

héber és arám nyelvu szövcge is, ami valószínűvé teszi, hogy eredetileg
hébe,' volt a nyelve, mcrt nem valószínű, hogy akkor fordították volna le
arámból héberre, arnikor a héber nyelvet már nem beszélték. A másik je
lentősége, hogy természetes hátterét adja az uj szövetségnek és igazolja az
egyház felfogását, amely szerint a kegyelem a természetre épít. A fogság
ból való visszatérés utáni századok a kereszténység előkészítői voltak szel
lemi téren is és ennek egyik fókusza volt az esszénus szekta qumráni
központja. Himnuszaiból megértjük Szűz Mária Magnificat ját és Zakariás
Benedictusát, Simeon Nunc dimittisével együtt.

A szent könyvek irodalmi jellege

XII. Pius pápa különös figyelemébe ajánlotta a szentírásmagyará
zóknak az ókori keleti irodalom tanulmányozását, mert a szővegben kí-:
fejezett igazság függ az irodalmi műfajtól is. Másképp kell értelmezni egy
történelmi munkát és másképp egy történelmi regényt, másképp a zsol
tárokat és máskép a példabeszédeket. A Divino Afflante Spiritu körle
vél éles különbséget tesz a szöveg tárgya ésa szöveg előadásmódjaközt.

A sugalmazás közben a szent író szabadon gyakorolja képességeit és
az isteni igazságot sokszor különféle irodalmi formában fejezi ki. Ilyen
irodalmi formába való beöltöztetés Jób könyve. Egy történeti tényt, Jób
szerencsétlenségét költői formában dolgozza fel és közben a szenvedés
problémáját boncolgatja. Néha azonban nehéz megállapítani, vajon valódi
történetrőlvan-e szó vagy pedig inkább történeti elbeszélésről. Ilyen lenne
Tóbiás, Judit és Eszter könyve. Erre vonatkozólag 1905. június 23-án je
lent meg egy válasz a Commissio de Re Biblicától, amely megengedi, hogy
a fenti könyveket ne tekintsük valódi történeti könyveknek, ha alapos
bizonyítékok szólnak ellene. Akadnak, akik Jónás könyvét is ide sorolják,
bár ennek ellentmond Krisztus hivatkozása. Jónás azonos lehet a II.
Jeroboám alatti Jónás prófétával, aki III. Assurdán (Kr. e. 771-754)
alatt járhatott Ninivében. Tudjuk, hogy a zsidók közt el volt terjedve az
a jövendölés, hogy a pogányok is részesei lesznek Lsten országának.

Ha az irodalmi formát nézi az ember, elképzelhető, hogy a szerző

dialógus formában adja vissza a lélekben lejátszódó gondolatokat és így
nem lehetet1cn, hogy Éva beszéde a kísértővel csupán a lelkében zajlott le.
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Problémák a Pentateuchus köriil

A szentírás legrégebbi könyve a Pentateuchus. Az egyház álláspontja
az, hogy ennek Mózes a szerzője. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy Mó
zes másokat is bevonhatott a könyv szerkesztésébe, akik aztán az ő irá
nyitása mellett dolgoztak. Nem zárja ki azt, hogy későbbi betoldások,
módosítások a könyvbe ne kerülhettek volna be. Az is lehetséges, hogy
a szájhagyomány tartott fenn sok dolgot Mózessel kapcsolatban, amit ké
sőbb beiktattak a Pentateuchusba.

A Pentateuchus mózesi szerzősége mellett sok érvet sorolnak fel az
ószövetségi szentírással foglalkozó katolikus munkák. Én itt csak három
oly népre akarok hivatkozni, amelyeket a legújabb időkig csak a szerit
írásból ismertünk, azóta azonban az ásatások is fényt derítettek rájuk.

Az első nép a he,titák,akkádul Chatti volt országuk neve és Chattusas
volt a főváros, ma Bogazkői a neve. A mai Törökország helyén terült el
és a népnek egyes csoportjai Palesztinában is szerepeltek. Abrahárn tő

lük vásárolta meg Makpelát, a Dávid történetében szereplő Uriás is hetita
volt. Külsőleg az örményekhez hasonlítottak. Nyelvük indogermán nyelv,
hasonlít többek közt a latinhoz. Így uga: ego; tis: tuus; kuis: quis; kuit:
quid; kuiski: quisque. Németre hasonlít petar: Feder; nebis a cseh nebe
hez, spandi a görög spendei-hez. Külön írásuk volt, mely képírás, és 13.000
tábla került elő fővárosukból. Birodalmuknak két felvirágzása volt: Kr. e.
1900-1650 és 1430-1200 között. Egyiptommal és Babiloniával verseng
tek. Most már okmányokból ismerjük történetüket. Kr. e. 1280-ban kö
tötték meg a hetiták az egyiptomiakkal az első megnemtámadási szer
ződést.

A másik nép a heviták, szintén a Bibliából ismerősek. Héberben a
nevük hivvi. Igazi nevük hurri, de a négyszegletes írásban a res és a vau
betűk Ielcserélödtek és igy lett hivvi. 19l5-ben került elő a nevük a
bogazkői ásatásoknál. Előzőleg azonban egyik királyuk levele az amarnai
levéltárból került elő l839-ben. Tusratta, Mitanni királya írta. Nyelvük
ragozó nyelv volt, hasonlított a sumérhez és így némileg a magyarhoz is.
Rövidfejű hegyi nép volt. A sumár-akkád kulturát közvetítették nyugatra.
Kr. e. 2300-1200 közt nagy szerepet játszott ez a nép Kisázsiában. Orszá
guk Mezopotárnia északi része felé terült el. Görögben horita a nevük.
Vezetőrétegük az indoárják közül került ki. Jeruzsálem egyik fejedelme
az amarnai levelekből ismerős Abdu-Kheba. Ezt a nevet a hurrita Kheba
istennő nevével képezték.

Palesztina a filiszteusoktól kapta a nevét. Ez a harmadik nép. Ez a
karo-pizidiai nép Kisázsia délnyugati részében lakott. Innét indult nyugat
felé és benépesítette az Égei-tenger szigetvilágát, sőt talán eljutott Gö
rögországig is. 1953-ban agyagtáblákat találtak a krétai Knossosban, me
lyek alapján nyelvüket azonosítani lehetett a korai göröggel. E táblák Kr.
e. 1400~1200 köz t íródtak. Így a Biblia adata, hogy Kaftorból, Krétából
jöttek, megerősitést nyert. A K", e. XII. század elején ezek támadták meg
Egyiptomot. III. Ramzesz leverte öket és ekkor telepedtek le Palesztiná
ban Gázától egészen Kármel hegyéig. Ramvesz a "tenger népének" nevezi
őket. 1950~5l-ben kimutatták, hogy nevük azonos a pdaszg szóval. Kr. e.
1175-bcn támadták meg Palesztmát. Saul és Dávid harcoltak velük és
csak az utóbbi törte meg hatalmukat Kr. e. 990--930 közí, Ekkor a ke
reskedelem felé fordultak. Ettől kezdve miridanűtt meg lehet őket találni
a Földközi-tenuer térségében. Utukat cseréptöredékek és elefántcsontfa
ragványok jelzik. Híres ivók voltak, amint ezt Sámson történetéből sej
teni lehet. Talán ez volt az egyik oka, hogy Sámson nazireus lett, nem
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ivott bort és sört. Az ásatásoknál nagyon sok söröskorsó került elő. Ezek
az edények stilizált hattyúkkal voltak díszítve, a korsó esőre el volt látva
szűrővel, hogy a sörben lévő árpaszemek ne kerüljenek be az ivó torkába.
A hetitáktól, akiknek monopóliumuk volt a vasgyártás, átvették ezt a
monopóliumot és nagyon féltékenyen vigyáztak rá. A zsidóknak a filisz
teusokhoz kellett menniök, hogy megélesíthessék eszközeiket.

Az archeológia így igazolja a Pentateuchus adatait olyan vonalon,
ahol eddig még semmit sem tudtunk.

De nézzük most közelebbről aGenezist, Mózel első könyvét, amelyet
a Babilóniából előkerült különféle hitregékkel hoznak kapcsolatba. Ám
éppen a babiloni hitregékkel való összehasonlítás mutatja, hogya Biblia
a legtisztább monotheizmust tükrözi. Erre pedig szerintünk aligha ta
lálnánk természetes magyarázatot, hiszen a zsidókat körülvevő népek a
legvaskosabb politheizmusnak hódoltak. A szembeállításnál az ellentét
sokkal erősebb, mint a hasonlóság. Így például a babiloni vízözön-mondá
ban az istenek csak úgy hemzsegnek és a vízözön től való félelmükben
szűkölnek, mint a kutyák, és az áldozat illatára úgy sietnek, mint a legyek.

Wisemanangol régész könyvében (New Discoveries in Babylania
about Genesis) erősen síkra száll amellett, hogy Mózes a Genezist a maga
egészében a birtokában lévő agyagtáblákról másolta le. Érvei nagyon ér
dekesek. Először is rámutat az írásbeliség megszokottságára, hisz egészen
köznapi témák kerülnek leírásra és a legkisebb szerződést sem kötik meg
írás nélkül. Kr. e. 3300-ban már általánosan ismertnek mondja az írást,
sőt megemlít egy pecséthengert, amely az Úr városánál kimutatott víz
özön előtti időkből való, ezt pedig a Kr. e. 4000 körüli időkre helyezik.

A Genezis szerinte táblasorozatokból állt. Mindenegyes sorozat végén
kolofon van, ami a mai könyvcímnek felel meg, amennyiben tartalmazta
a kezdősorokat és ez végig vonult a sorozatban lévő minden táblán, mint
nálunk az egyes könyvek lapjain a fejcím; azonkívül rajta volt a dátum,
a tulajdonos vagy a leíró neve. Ezenkivül megállapítja, hogy az egyes táb
lákon nincs semmi olyasmi, amit nem tudhatott volna az, akinek neve a
kolofonban szerepel, és feltűnő, hogy e szövegrészek a megnevezett sze
mélyek halála előtt fejeződnek be.

A Genezis korai eredetére utal, hogy az első 11 fejezetben babiloni
szavak vannak, míg az utolsó 14 fejezetben egyiptomi szavakat találunk
teljes egyiptomi környezettel. Ezt később nem lehetett volna így leírni.
Szerepelnek a Genezisben olyan városok, melyek Mózes idejében IT)ár nem
voltak meg, vagy régi nevük ismeretlen volt, ezért Mózesnek az új nevet
kellett hozzáfűznie. Így például "Bela (Zoárnak hívják)", Sára "Kirját
arbában, azaz Hebronban, Kánaán földjén halt meg". Itt nemcsak az új
nevet tették hozzá, hanem még azt is, hogy Hebron Kánaán földjén fek
szik. Ezt pedig minden zsidónak tudnia kellett volna a honfoglalás után.
Ennek az a magyarázata, hogy olyanok számára készült, akik idegenként
kívülről hatoltak be Kánaán földjére.

A kritikai iránytól említett "dublettek", egyes események kétszeri
előfordulása a szövegben az ásatások fényében épenséggel igen régi idők

nek a jele. Erre utalnak a Nippurban talált ékírásos táblák. A régiek stí
lusához hozzátartozott, hogy visszatértek a már egyszer leírt dolgokra,
hogy azt más megvilágításban tárgyalják.

Az istennevek használata, melyet a kritikai irányzat egyik főbizonyí
téknak szánt, éppen arra mutat, hogy a politheizmustól lefoglalt megsze
kott istennév helyébe másikat adjanak. Ezzel kívánták megkülönböztetni
az igaz Istent a bálványoktól és így jött létre az Elohim, El Saddaj, El
Eljon és végül a Jahve.
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Valódi történések

Az ószövetség többi könyveit is sok esetben a képzelet termékeinek
minősítették. Hadd mutassak rá ezzel kapcsolatban néhány olyan közlés
re, amelyet a legutóbbi ásatások megerősítettek.

A zsidók a honfoglalast Józsue vezérletével hajtották végre. Fallal
megerősített városokat kellett elfoglalniok és ez megrettentette őket.

Nemcsoda, hogy ezzel a magasabb kultúrával nem tudtak mit kezdeni a
félnomád zsidók. Bételben kőből készült csatornarendszert fedeztek fel,
mely a Kr. e. XV-XIV. században működött és az eső- és szennyvizet
vezette kia város falain kívülre. Tell Beit Mirszimben egy csészét talál
tak, melynek díszítése oroszlánok és egymással küzdő bikák voltak. Ez a
Kr. e. XIII. századból származik és a lelet helye arra mutat, hogy ez a
kananeus város támadásnak volt kitéve. Ilyen rombolást több kananeus
városnál is meg lehete állapítani. Ez arra mutat, hogy a zsidók támadást
intéztek ellenük és a városok védekeztek velük szemben. Kultúrájuk fcj
lettrségére utal, hogy róluk nevezték el Kánaánt, ami "bíborfcstő földet"
jelent. A gyapjúszöveteket ugyanis a murex bíborcsigával Jestették. A
zsidók nem foglaltak el minden kananeus várost, hanem egyelőre a Jor
dán két oldalán a dombokon helyezkedtek el és ott legeltették nyújaik at.
Megiddó és Beth-Sán sokáig álltak ellen a zsidó hóditásnak. Megiddóról
az ásatások kimutatták, hogy a Kr. e. XII. század harmadik negyedében
pusztult el és csak jóval később épült újjá. Ebből meg lehetett állani t-mi
Bárák és Sisera ütközetének idejét, illetve Debora énekének ét keletkeze
sét, melyet így Kr. e. 1125-re tesznek.

A zsidók bírák alatti életét is mutatják a kananita vámsok kiisr,Lt
emlékei. Elfoglalták őket, megtelepedtek bennük, nemcsak átmeneLiL':;
vannak a városokban. Ez központi intézkedesre utal. De a törzsőri belü!
a szabad emberek életét élik, és azért az ostrom által okozott karok.it
nem javították ki úgy, amint kellett volna. Nem voltuk u::(y.~ni, 1'00)1
munkára kényszeríthetök. és ezért nagy munkákat nem tudtak C!Vé<:;'CZlli.
Igy érthetővé válik a Birtű« könyvének megállapítása: "Min8en ember
azt tette, amit jónak látott" (Bir. 21, 24).

A Királyok és Krónikák könyvei beszélnek Izrael és Juda Ol'sz:5~ál',":.

Izrael országa előbb tűnik el a történelem színpudáról, mint Juda, aú~'t

vele kezdjük. L Jeroboám volt az első király északon. Nem akarta mou
változtatni az Istenséget, de a láthatatlan Istent olyan jelképben tisztelk.
mint Raál-Hadadot tisztelték, és ezzellealacsonyította a jahvizrnust a
környező népek vallásához. Nem tiszta az Istennek a tisztelet", mutatják
az ostrakonokon (írott cserépdarabokon) előkerült nevek. Snmariúban
65 ilyen ostrakont találtak. A kultusz keveredését mutatják a kii·,retkccij
nevek: egyfelől Abi/Jaál, Baálmeoni, Baálzakar, másfelől Jojada. Jojasih,
Joás, Gaddijó, melyek Baálra, illetve Jahvera utalnak. Sőt van olyan név
is, mely a bika alakban tisztelt Jahvéra mutat: Egeljó, aminek jclcntcse:
Jahve fiatal bika.

Egyes uralkodók alatt nagy anyagi jólét volt, ami ellen cl prófóták
felemelték szavukat, mert az erkölcsök meglazulásával jártak. Íq,v Ámosz
jövendőléseiben (3, 15) beszél Szamar-ia elefántcsonthúzairól. 1931--1935-i
ásatásoknál 197 elefántcsontdarab került elö, amelyeknek Iaragúsan egyip
tomi befolyás érezhető. Előkerült a kerub ábrázolása emberfejű szárnyas
bikaalakkal. látható ordító oroszlán, forrásnál ivó szarvas.
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Illés próféta Akáb elöl Szeraftéba menekült és ott egy özvegynél
szállt meg, akinek háromféle cserépedénye volt: vizeskancsó (keli), lisz
tes edény (kad) és olajos korsó (cappachat), amint ezt a 3 Kir. 17, 10-12
mondja, Szamariában az ásatásoknál mind a három formát sikerült azono
sítani. Ugyancsak ebben a könyvben olvassuk, hogy Ákáb király véres
szekerét megmosták Szamaria tavában (3 Kir. 22, 38). Ez a tó, illetőleg

medence szintén előkerűlt. nagysága 10X5 méter. III. Szalmanszár (Kr. e.
853~ 324) le akarta verni Szíriát szövetségeseivel, akik közt ott vannak az
izraeliták is, és a Kurkból származó monolit felsorolja az asszir király el
lenségei közt Akábot, Izrael királyát, aki 2000 harckocsival és 10.000 gya
logossal rendelkezik.

Mikor Jehu átvette a hatalmat, akkor Szamaria lakói kosarakba
téve elküldték neki a 70 királyfinak a fejét. Szárgonnak khorszabadi pa
lotájába a trónterem ilyen jelenetekkel van ékesítve. Jehunak az ábrázo
lása különbcn fennmaradt, mcrt a kalaki fekete obeliszken rajta van,
amint III. Szalmanaszárnak adót fizet és hódolatát a földön fekve fejezi
ki. A felirat ezt mondja: "Jehu adója, aki Omri házából származik. Kap
tam tőle ezüstöt, aranyat, egy arany csészét, egy arany vázát, mely alul
csúcsban végződik, arany serleget, arany vedreket, ónt, királyi pálcát és
puruhtu fát." Évkönyveiben szintén megemlíti ezt: "Akkor kaptam adót
a tirusiaktól. szidóniaktól és Jehutól, Omri fiától."

Juda országának történetére vonatkozólag legyen szintén egy-két
adat. Saul alatt a filiszteusok elpusztították Silót. A cseréptöredékek alap
ján ezt a pusztítást Kr. e. 1050 felé lehet helyezni .

Megiddóban 1928-ban felfedezték Salamon ístállóit, ahol 300 lovat le
hotett cgyszcrrc elhelyezni. Ezek az istállók jobban voltak megépítve,
mint az emberek Iakásai (3 Kir. 9, 19). Glueck: megtalálta Salamon réz
bányáit az Araba-völgyben. mely a Holttenger alatt terült cl, a kohókat
pedit~ Tell cl-Khelcif'ohbon fC'dezte fel. Úgy voltak megépítve, mint a mai
modorn kemencék, az állandó széljárást használták fel az olvasztáshoz.

A fordítások úgy hozzák. hogy Jósiás király idejében Nekaó fáraó
az asszirok ellen vonult fel (4 Kir. ~~3, 29). De a megfelc!ő szót a régi for
díták rosszul fordították ós a babiloni okmányokból tudjuk, hogy épp
Assziria királyának segít ~('(>/:n~ sietett. A vonatkozó részt tehát így kell
Icrdítanl: Assziria királya felé mcnt .

.Teojakin királyt Kr. e. 597-ben Babiloniába vitték fogságba. Agyag
táblák kerültek elii Bnbiloniúból, melycn nyugtázva vannak a király szá
mára kiutalt ólclmiszor szál li tmányok. Nemcsak a neve szcrepel, hanem
ki van téve az is, hogy Juda országának a királya,

Starkey 1932-193G-i,g ásatásokat folytatott Lakis városúnak a helyén.
Több mint 20 ostr.ikon került elő. melyek megvilágítják Juda országa
történetének utolsó napjait, Ugyancsak innét került elő a babiloni király
tól kinevezett kormányzónak, Godoliásnak cl pecsétje. Lakis kormányzója
lehetett előbb, Jeremiás békepolitikáját helyeselte és ezért nevezhette öt
ki Nabukodonozor. Összeesküvést szorveztck ellene a nacionalisták, és
ennek az összcosküvésnck egyik tagja Jozoniás volt. Mispából előkerült

egy sértetlen sírból egy pecsét ezzel a felirattal: "Jaazanijahué (Jezoniás),
a király szolgájáé." Alul egy kakas van rajta harci állásban.

Az újszövetségi szentírással kapcsolatban János evangéliumának tör
téneti megbízhatóságát érte a legtöbb támadás. Oka kétségkivül az, hogy
ez az evangélium Jézust mint Istent mutatja be a legelső sortól kezdve.
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Már D. Strauss és B. Bauer azzal érvelt, hogy miután Jézus annyira Isten
ként jelenik meg a negyedik evangéliumban, amitosz kialakulásához pe
dig hosszú időre volt szükség, János evangéliuma semmiesetre sem ke
letkezhetett előbb, mint a II. század végén vagy a III. század elején.

A János evangélium

1935-ben C. H. Roberts féltenyérnyi nagyságú papíruszt tett közzé,
amely János evangéliumából azt a részletet tartalmazza, amikor Jézust
királysága felől kérdezi Pilátus (Jn. 18, 31-33. 37). Nagyon kicsi ez a pa
pirusz, de fontossága felbecsülhetetlen, mert írása a Kr. u. 125-130. évek
re, Trajánus vagy Hadriánus korára utal. Mivel a manchesteri Ryland
könyvtárban őrzik, Ryland-papirusznak nevezik. Már most ha a II. szá
zad első felében, János halála után mintegy 30 évvel keletkezhetett ilyen
evangéliumtöredék, akkor azt a katolikus felfogást, hogya negyedik evan
gélium 100 körül keletkezett, igazoltnak tekinthetjük.

Ugyancsak 1935-ben ,tettek közzé valamivel nagyobb papirusztöredé
ket a British Museum anyagából, amely Jézus életéből vett eseményekkel
foglalkozik és ebben különösen függ Szent János evangéliumától. Egger
ton-féle papirusznak nevezik.

L. H. Vicent az Antonia várnál Jeruzsálemben megtalálta a Lithostro
tont vagy Gabbatát, 2500 m 2 római kövezetet talált, mely az Antonia
udvara volt és kiemelkedés van rajta. Méltán kapta tehát a kiemelkedés
vagy kövezett hely nevet a zsidóban, illetve a görögben. Kr. u. 70-ben
minden föld alá került, ha tehát az evangélium később keletkezett volna
és nem a szemtanú János írta volna, akkor másvalaki semmiféleképpen
sem írhatta volna, mert erről még a helyszínen sem szerezhetett volna
tudomást.

Mondják azt is, hogy az evangélium nem keletkezhetett az I. század
végén, mert János abban Jézust rabbinak, illetve didaszkalosznak nevezi,
holott ez az elnevezés a Kr. u. II. században keletkezett. Mégis 1930-ban
Szukenik, a jeruzsálemi héber. egyetem tanára a Scopuson végzett ásatá
sai során egy csonttartót talált az első századból (70 előtt), rajta felírva a
görög Theodotion név és mellette a didaszkalosz cím arám négyzetes
betűkkel.

Külőnösen sokat hozhatnánk fel János helyrneghatározásaiból, me
lyeket az ásatások igazoltak. Ezeket csak az tudhatta, aki ott ténylegesen
megfordult és ismerte a Kr. u. 70 előtti Palesztinát és Jeruzsálemet, hi
szen utána minden teljesen megváltozott. Említést érdemel az is, hogy
Jeruzsálemben különböző csonttartókat találtak, melyek mind a 70 előtti

időkből származnak. Ezeken nagyon sok ujszövetségi név fordul elő: Sza
lame, Márta, E!eazár, Natániel, Mária. 1945-ben Talpiot külvárosban ki
ásott csonttartóken rárajzolt, festett kereszt jelet találtak. Ez még jobban
megerősíti, hogy a Herculanumban 1939-ben talált kereszt ténylegesen
keresztény jelvény volt és oratóriumot jelzett. Ezt a várost a Vezuv 79
ben betemette és majdnem 1900 évig volt eltemetve.

Az egyik jeruzsálemi csonttartőn Barsabbas név fordul elő. Ez azért
érdekes, mert ez a név csak itt és az Apostolok Cselekedeteiben fordul
elő. Ebből a temetkezési módból azt a következtetést lehet levonni, hogy
a keresztények megtartották a zsidó temetkezési szokásokat, csak megkü
lönböztető jelül odatették a keresztet. Korai keresztény időkre utal, hogy
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az egyik ilyen csonttartóból egy L Agrippa uralkodásának hatodik évé
ből való pénz is előkerült, amelynek 42-43-ban kellett készülnie.

Az Olajfák hegyén kiástak egy csonttartót, amely szintén az első szá
zadból való. Ez a felírás van rajta: "Juda, prozelita Tirusból". Ezenkívül
rá van rajzolva a konstantinusi Krisztus-monogram. Eddig mindig azt
hitték, hogy ez későbbi eredetű, de ennek alapján azt kell tartani, hogy
már az első keresztény gyülekezetek tagjai használták.

*
Mindezeknek a kérdéseknek ma már katolikus részről is hatalmas

irodalmuk van. Csupán az önálló' kiadványok címei oldalakat töltenének
be. Amit érzékeltetni akartam: hogy a szentírást valóban hitünk erőssé

gének fogadhatjuk el.

-
GÁT ISTVÁN VERSEI

Ú NAP, SZENT ÉGI ÉKSZER!

A Szél: üvöltő dervis,
meghibbant késelő,

izom, csont és velő

haláltáncot ráng, mert hisz
az őrületbe elvisz
és bomlik az ideg
ha felzúg a hideg
Szél: az üvöltő dervis.

A Fagy: kegyetlen zsarnok,
letör, torkon ragad,
megbénít ja agyad
s már nem lehet akarnod
ha fognak éles karmok
s dermeszti hirtelen
szived a szívtelen
Fagy: a kegyetlen zsarnok.

A Hó: billiónyi lepke
s hogy tiszta égi jó
csupán illúzíó:
a Föld halotti leple
s a holdfény sug felette
kísértetes mesét
míg eltűnik a szép
Hó: a billíónyi lepke

A Köd: a lég polypja,
körülfon, rádtapad,
elrejtenéd magad
de ablakod kinyitja
s ha van szivednek títka:
kiszívja álnokul
undor, míg rád borul
a Köd: a lég polypja.

A Sár: sötét kelepce,
alattomos hiuz,
bemocskol, földre húz,
utánad csúszik messze
s nincs mód, hogy eleressze
kit egyszer meglepett
az utált, megvetett.
Sár: a sötét kelepce.

A Por: [acér csavargó,
otthonos mindenütt,
tolvajként rajtad üt,
szurkál, csíp, míg kavargó
vihart ver. '. ne zavard, ó
hiszen csak arra int:
te sem leszel más, mint
Por: a [acér csavargó.

o Nap! szent égi ékszer!
ó áldott fény, meleg!
a vágy, hogy csak veled
legyek, szívemben fészkel
s nem hivhatlak elégszer
hogy jőjj, világíts át
s ne lássak éjszakát,
Nap: ó szent égi ékszer!
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