
SZERKESZTŐlOZENETEK

Sz. L. - Olvasónk egy sajnos, eléggé köZkeletű tévedésnek esett áldoza
tul. A Gyömölcsoltó Boldogasszony és a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe "két
teljesen különböző dolog. A Gyümölcsoltó Boldogasszony az angyall üdvözlet
emlékünnepe, tehát azé a napé, amikor a Boldogságos Szűz a Megváltót méhé
be fogadta. A karácsonytól visszaszámítva került ez az ünnep a kilenc hónap
nak megíelelően március 25-ére. A Szeplőtelen Fogantatás (Immacu14ta Con
ceptio) ezzel szemben azt a hitigaz.ságot fejezi ki, hogy Mária, az üd~ózítQ
édesanyja fogantatásától kezdve mentes volt az eredeti bűntől. Az egyház'
míndíg vallotta ezt, dogmaként azonban csak IX. Pius pápa hirdette ki 1854.
december 8-ám., míután előzőleg az egyház püspökei szavazatukat a dogma
mellett leadták. Ettől kezdve lett december 8-ika a Szeplőtelen Fogantatás
ünnepe.

"Egy régi előfizető," - Megértjük nehéz helyzetét. amelyről levelében pa
naszkodik és amelyben, mint írja, több katolikus ismerőse adott igazat. Ol
vasónk ugyanis társbérletben él és szeretmé ezt az együttélést a kölcsönös meg
becsülés alapján emberségessé tenni. A maga részéről hajlandó is lenne a
keresztényi türelemre, társbérlője azonban semmibe sem veszi jószándékát.
Erőszakoskodik, sérteget, gyakran - főleg a gyerekek előtt - a gúny nyi
laival sem takarékoskodik, igyekszik kisajátítani a közös helyiségeket és álta
lában úgy viselkedik, mintha egyedül övé lenne a lakás. Olvasónk méltányta
lannak érzi, hogy azon a címen, hogy ő a hitét komolyan vevő keresztény,
mindig csak neki kelljen nyelni, és azt kérdezi, vajon a másik fél számára nem
lenne-e kötelező ugyanez a türelem? Nos, természetesen kötelező lenne, ezzel
a megállapítással azonban nem sokra megyünk, ha nincs módunkban a másik
embert megváltoztatní. Ha visszaszájaini nem tudunk és nem is akarunk, ak
kor a keresztény ember számára mégsem marad más hátra, mint pozitívan és
példamutatóan élni a maga kereszténységét és szeretettel felelni a szeretetlen-

. ségre is. Persze, hogy nagyon nehéz ez néha, különösen ha úgy érezzük,' hogy
csak a presztízsünk árán tudjuk megvalósítani. Mégis ez az egyedüli keresz
tény út, az evangélium, a hegyi beszéd útja, amelyet nem olvashatunk el elég
szer. Krisztus sohasem bíztatta tanítványait azzal, hogy könnyű lesz a kö
vetése. Sőt, rníndtg a legrosszabbra igyekezett öket előkészíteni. Nyilvánvaló,
hogy az On által vázolt helyzetben sokkal jobb lenne, ha a rnásik felet jobb
belátásra lehetne bírni. Idővel talán sikerül is ez. Addig is azonban - és fő

leg, ha a szóban forgó társbér1etet úgysem lehet megszüntetní - az ilyen
helyzetet a saját tökéletesedésünkre szolgáló alkalomként kell felfogni, ame
lyet talán éppen azért engedett meg a gondviselés, hogy próbára tegye ke
reszténységünket. Ami az ön által említettharmadik személyek közbenjárá
sát illeti, nagyon kérdéses, hogy az adott esetben vállalnák-e a közvetítést.
Azt az aggodalmat azonban, hogy gyermekei esetlegkiábrándulnak az apjuk
ból, amiért a sértegetésekkel szemben szelídnek: és béketűrőnek látják, egyál
talán nem osztjuk Erre semmiesetre sem kerülhet sor, ha felismerik ennek 8
magatartásnak Igazi értelmét, ha belátják, hogy nem pipogyaság és meghu
nyászkodás, hanem hiteles evangéliumi szeretet sugallja. És hogy ezt beláss~

ez éppen az ön feladata is. .

"Sárvári olvas6." - 1. Ma már nincs komoly archeológus aki a zsidók
egyiptomi tartózkodását kétségbe vonná. A bibliai elbeszélés Egyiptomra vo
natkozó részeinek hiteles voltát régészeti leletek, nyelvészeti, néprajzi és to
pográfiai kutatások igazolják. A zsidók Egyiptomba érkezését Mózes I. köny
v~ek 47. fejezetében olvashatjuk. József jelenti itt a fáraónak, hogy népe,
mínden ingó vagyonával és állataival megérkezett. A jövevények küldöttei pe-
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dig elmondják a fáraónak, hogy az éhinség elől menekültek, amely otthon
Kánaánban önmagukat és állataikat fenyegette. A fáraó megengedi, hogy
Gesszen földjén letelepedjenek. Ugyanebből az időből fennmaradt egy egyip
tomi papirusz, amelyen az egyik határtisztviselő jelenti előljárójának: "Egy
másik ügy, ami közlendő urammal, éspedig: engedélyeztük az edomi nomád
pásztortörz.seknek átvonulását a Zeku-beli Menephta erődön Per-Atúrn váro
sának környékére. hogy a királynak, minden ország fényes napjának földjein
ők és nyájaik életben maradhassanak." Ez a Per-Aturu azonos a bibliai Cesz
szen földjével és a Nilus delbájától keletre fekvő termékeny terület. Mikor
Jákob, József apja meghalt, a biblia szerint bebalzsamozták. ami jellegze
tesen egyiptomi szokás és sem Mezopotárniában, sem Kánaánban nem ismerték
és nem gyakorolták. Ugyanakkor Herodotosz görög történetíró ugyanúgy írja
le az egyiptomi balzsamozást, ahogya biblia Jákobét. Mózes neve kétségkívül
egyiptomi név. Maose, Mosu, vagy Mose azt jelenti: fiú. Egész sor egyiptomi
fáraót hivták Arnosís-nak, Amasis-nak és Tuthmosis-nak. Tuthmose volt a szob
rász is, aki a világhírű Nofretet fejet alkotta. Mózes korában a biblia tanú
sága szerínt a zsidóknak, akik addig békességben és jólétben éltek Gesszen
földjén, súlyos kényszermunkákatkellett végezniök Ramesszesz városának
építkezésénél. Az egyiptomi hieroglifakból És ábrázolatokból tudjuk, hogy II.
Ramses fáraó idejében nagyarányú építkezések folytak a Nilus delta vidékén
is és ezekhez idegen nemzetiségű kónyszermunkásokat alkalmaztak. Igen ér
dekes egybevetésre ad alkal:mat az a korabeli papirusz-levél, amelyen egy Pai
Bes nevű tanuló számol be tanárának, Arnen-ern-Opet-nek a delta vidékén tett
utazásáról. Leírja benne azt itteni jólétet és gazdagságot és különböző rnező

gazdasági művelésí ágatkat. Majdnem szószerint ugyanezekkel a szavakkal em
lékezik vissza Mózes II. könyvének 16. fejezete, valamint a IV. könyv 11. fe
jezete a pusztasági szenvedések közepette az egykori egyiptomi jólétre. A bib
liai elbeszélés hítclességét igazolják a topográfiai 'kutatások is. William Fox
wel! Albright, a neves történész, orientalista és archeológus írja ezzel kapcso
latban: "A keleti deltára vonatkozó mai topográfiai ismereteink birtokúban
megállapíthatjuk, hogy aza beszámoló, amelyet az Exodus 12, 37 és az Exodus
13, 20 közöl, topográfiailag tökéletesen helyes. Az Exodus beszámoló és a
Sinai, Midial és Kádes vidékein történt vándorlás elbeszélésének történeti
jellege, egyre növekvő topográfiai és archeológiai ismereteink birtokában min
den további nélikül igazolható. Elégedjünk itt meg azzal a megállapítással,
hogy aza hiperkritikus magatartás, amely Izrael régebbi történeti tradiciójá..
val kapcsolatban régebben általános volt, ma már nem jogosult. Még a kivo
nulás sokat vitatott időpontja is meglehetősen szűk határok között rögzíthető.

Ha körülbelül Kr. e. 1290-re tesszük, aligha tévedünk, rninthogy II. Ramses
(1301-1234) uralkodásának első éveit legnagyobbrészt annak a városnak épí
tőrnunkálataí töltötték ki, amelyet saját nevéről nevezett el - és amely az
izraelita tradició szerinti Rarnesszesz volt. A csattanós megegyezés eme dá
tum és az Ex. 12. 40-ben megadott 430 év között ("Izrael fiainak Egyiptomban
töltött tartózkodása négyszázharrmnc esztendő volt" - a bevándorlásnak te
hát Kr, e. 1720 körül kellett történnie) fennáll, természetesen véletlen is lehet,
de míndenesetre nagyon figyelemre méltó." Mindehhez hozzátehetjük még,
hogy a zsidók egész sor jellegzetesen egyiptomi szokást vittek magukkal, töb
bek közt, formailag egyiptomi eredetű a frigyszekrény használata is. A Mózes
által vezetett zsidók vándorútjukon hatalmas kerülőt tettek. A Földközi-tenger
keleti partvidéke, a mai Izrael, Sziria és Libanon ugyanis akkoriban teljes
egészében egyiptomi fönnhatóság alatt állott és a rövidebb tengerparti út ve
szélyes lett volna. Flinders Petrie már lS05-beJl expediclójával végigjárta a
Kánaánba tartó zsidók vándorútját és mindenütt meglelte a homokréteg alatt
az egykori települések maradványait. 2. A levelének második kérdésében kö
zölt értesülésnek tudecuásunk szerint semmi alapja sincs.


