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Az ókori mediterrán világnak, mely a keresztyénség
bölcsője volt, a fő jellemzői a különleges földrajzi és éghajlati
viszonyok. Az évről évre előforduló éhínségek mindig a „szűk
esztendők” tönkrement terméseivel hozhatók összefüggésbe.
Az ókori ember el sem tudta képzelni azt a bőséget, hogy az
éves termésnél több felesleget lehetne elraktározni a gabona-
tároló ládákba, vagy hogy a törvényhozók gazdasági prog-
ramja arra intené a termelőket, hogy abban az évben már ne
vessenek többet. Ebben a világban ismeretlen volt a tárolási
kapacitás vagy a felesleg fogalma, ezért az éhínség volt az
egyik legveszélyesebb természeti csapás.

Hogy megérthessük, milyen súlyos és gyakori
fenyegetést jelentett az éhenhalás az első században élők
számára, pontosan kell ismernünk az akkori táplálkozási
szokásokat és a mediterrán éghajlati viszonyokat. A görög-
római társadalom étrendje főként a magvak, az olajok és a bor
fogyasztásán alapult. Az elsődleges szénhidrátbeviteli forrást
az étkezések elengedhetetlen részét képező gabonamagvak
jelentették. A zsírok legfontosabb táplálékforrása az olívaolaj
volt. Fehérjeforrásként a szárított, pácolt vagy frissen sült hal
szerepelt a görög-római étrendben. Míg a római konyha
gyakori alapanyagai voltak a szárnyasok, a vadhúsok és a
madártojások, igen ritka volt az ún. vörös hús. Többnyire a
zöldségek töltöttek be komplettáló szerepet a gabona, az olaj
és a bor mellett. Mégis, a változatos étkezési szokások
ellenére a gabonának volt meghatározó szerepe az étkezések-
ben, és így hiányának is az éhínségek idején.1

A palesztinai viszonyoknak is nagyjából ezek voltak a
jellemzői. A vörös húsok, vagyis elsősorban a marhahús, igen
ritka volt, az átlagemberek étkezéseiben nem is szerepelt,
inkább csak különleges alkalmakkor tálalták fel. Húsételként
a zsidó családoknál terítékre került a baromfi, és az ószövet-
ségi szokásokkal ellentétben a hal, mely az újszövetség idején
gyakori táplálékká vált. A gyümölcsök közül nagy jelentősége
volt a szőlőnek és az olívabogyónak, az olívából főként olajat,
a szőlőből pedig bort készítettek. Kedvelt nyers gyümölcs volt
a füge, és mivel az éghajlati viszonyok kevés zöld növénynek
kedveztek, a zöldségek közül főleg babot és lencsét fogyasz-
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tottak. Nem csoda, hogy a csekély húsmennyiség, kevés
gyümölcs és zöldségféle fogyasztása mellett a palesztinai
étkezési szokásokban is nagy jelentőségük volt a
gabonaféléknek. A kenyér minden étkezés elengedhetetlen
része volt.2

Mindazonáltal a palesztinai éghajlati viszonyok nem
kedveztek a gabonatermesztésnek. Palesztina ugyanazon a
szélességi fokon fekszik, mint Oklahoma, Arkansas,
Mississippi, Alabama, Georgia és Dél-Karolina, azaz a szub-
trópusi övezet északi részén. Ezen a vidéken csak két évszak
van, a száraz, meleg, napsütéses nyár, és a hűvösebb,
viharokkal szabdalt tél. Az éghajlat sajátosságai még országon
belül is igen nagy eltéréseket mutatnak, jóllehet a Szentföldnek
csak egy keskeny része a művelhető földterület, mely kb. 65
km széles nyugat–keleti irányban, és 145 km hosszú észak–déli
irányban. Az éves esőzés jeruzsálemi átlaga valamivel több
mint 650 mm. Míg kb. 24 km-rel keletebbre, a Holt-tenger
mellett kevesebb mint 100 mm csapadék hullik évente, és az
átlaghőmérséklet 10 Celsius-fokkal magasabb, mint a
jeruzsálemi fennsíkon.3 Az ún. „korai esővel” veszi kezdetét
az őszi–téli évszak, ezáltal a talaj alkalmassá válik a szántásra
és a vetésre.4 Az ún. „késői eső” tavasszal, nagyjából április-
ban vagy májusban hullik a növekvő vetésre, ellátva azt kellő
nedvességgel az éréshez, ami aztán lehetővé teszi a június eleji
aratást. A normál éves átlagot vizsgálva a palesztinai termés
csapadékellátottsága igen szegényes. Ha egy száraz
esztendőben a szokásos csapadéknak csak a fele hullott, ez
mindenki számára éhezést jelentett, vagy enyhébb esetben a
legszegényebbek számára az alapvető élelmiszerek nem
voltak hozzáférhetők a hirtelen megnőtt termelői árak miatt.
Az éves csapadékmennyiség átlaga Jeruzsálemben és
környékén 1922–1935 között az évszázados átlag 74%-a volt,
de ezek között az évek között volt olyan is, amikor a normál
mennyiségű csapadéknak csupán az 50%-a esett.5

A fenti adatok alapján világosabb képet kapunk a
Bibliában leírt száraz esztendőkről, melyek éhínséget ered-
ményeztek (lásd 1Móz 41,54; 1Kir 17,1; 2Kir 8,1; Lk 15,14).
A természeti katasztrófák, úgymint a viharos erejű szél-

lökések, melyek Palesztinát sújtották Kr. e. 64
húsvétja után, a pestis és a poklosság (lásd Ám
4,9) terjedése és az idegen hadak megszállásai
csak tovább rontották az egyébként is nehéz
körülményeket. Ha valamilyen oknál fogva
elpusztult a termés a szombatév előtti vagy utáni
évben, amikor a föld bevetetlenül pihent, az
éhezés következményei még súlyosabbá váltak.
A római imperátor, Klaudius uralkodása alatt az
éhezés ilyen fokozott mértéket öltött, amikor a
„szombatév” Kr. u. 47/48-ra esett, és a zsidók
nagymértékű szenvedései arra ösztönözték Pál
apostolt, hogy missziós adományokat gyűjtsön
(lásd 2Kor 9,3–15). A legvalószínűbb, hogy az
aratás Kr. u. 47 nyarán sikertelen volt, amit a
szombatév Kr. u. 48-ban tovább súlyosbított és
elnyújtotta azt Kr. u. 49 tavaszáig.6

Az antik világot sújtó éhínségek tehát
egymástól elszigetelten ütötték fel a fejüket. A
mediterrán vidék egyik térségében pusztító éhín-
ség többnyire nem jelentett éhezést az egész
vidék számára. Az ókori források alapján össze
tudnánk állítani több olyan listát, melyek az
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Az éhezés jegyei az állatokon is megfigyelhető. Ez a dombormű 
egy éhező szamarat ábrázol

Egy tükör segítségével láthatjuk a kis fa szobrocska hátát,
mely gabonát őrlő embert ábrázol. Az arc aránytalanul nagy,
a térdei csontosak, és a bordái alján kinyúlt a bőr. A szobrot

a 6. egyiptomi dinasztia idején faragták (kb. Kr. e.
2345–2181)
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újszövetségi korszak éhínségeit és
azok helyi sajátosságait jellemzik.
A római történetírók például arról
tudósítanak, hogy magát Rómát is
többször fenyegették éhínségek,
lásd Kr. u. 23-ban (Suetonius,
Tiberius, VIII); Kr. u. 41-ben
(Seneca, On the Brevity of Life,
XVIII. 5); Kr. u. 51-ben (Tacitus,
Annuals, XII:43 és Suetonius,
Claudius, XVIII:2); Kr. u. 62-ben
és Kr. u. 92-ben (Suetonius,
Domitianus, VII). Tacitus írásai
szerint a Kr. u. 51-es éhínség idején
Klaudiust a Római Fórum közepén
ostromolta az éhező tömeg, és csak
a római katonák gyűrűjében tudott
elmenekülni a helyszínről.
Suetonius arról is beszámol, hogy a
római polgárok száraz kenyér-
darabokkal dobálták az imperátort.
A megrázó élmény után Klaudius
minden eszközt megragadott, hogy
biztosíthassa Róma számára a
megfelelő mennyiségű gabona-
utánpótlást. Többek között jutalmat
ígért azok számára, akik gabona-
szállításra alkalmas hajót építettek,
és garantálta azon kereskedők
számára a nyereséget, akik télen is vállalták a tengeri szállítás
kockázatát, hogy gabonát szállítsanak Rómába. Ugyanígy

Palesztinát is sújtotta a sorozatos gabonahiány az újszövetségi
időkben. Kr. e. 163-ban V. Antiochus Jeruzsálem felett aratott

győzelme után nem volt kenyér az
országban, amit még az is súlyos-
bított, hogy az előtte való év szom-
batév volt. Nagyjából Kr. e. 65-re
tehető az a nagy szárazság, aminek
a zsidó hagyomány szerint egy
ünnepelt rabbi imádsága vetett
véget. Onias rabbi egy kört rajzolt
a porba, és imádkozott, miközben
elhatározta, hogy nem mozdul
onnan addig, míg Isten esőt nem
ad. Erre kisvártatva olyan
felhőszakadás érkezett, hogy az
emberek siettek a rabbihoz, imád-
kozzon Istenhez, hogy állítsa meg
az esőzést. Azóta úgy ismerik őt,
mint „Oniast, a körrajzolót”
(Taanith 3.8).

Az erőszakos, hurrikánszerű
vihar Kr. e. 64-ben egész Palesz-
tinában elverte a termést. Amikor
Nagy Heródes Kr. e. 37-ben
győzelmet aratott Jeruzsálem
felett, éppen szombatév volt, éhín-
séget okozva a városban. Egy
különösen nehéz éhínség ütötte fel
a fejét Kr. e. 25/24-ben, Nagy
Heródes uralkodásának 13.
évében. A hosszúra nyúló
szárazság élelmiszerhiányhoz

A szűk esztendőkben az éhezők a cserépkorsókban tartalékolt ennivalóra voltak utalva,
különösen a Kr. u.-i 1. században. A korsókon látható világosabb foltok azok a javítá-

sok, amikkel a régészek a hiányzó részeket kipótolták

A terrakotta gabonatörő-edény jól mutatja az éhezés fokát, aminek a mozsártörő 
már kikoptatta az alját és használhatatlanná vált



Bibliai tájak – emberek 31

vezetett, ráadásul megváltoztatta a táplálkozási szokásokat,
ami hajlamossá tette a lakosságot a különböző járványokra.
Majd egy újabb gabonaéhínség következett, amikor Kr. e.
24/23-ban beköszöntött a szombatév. Josephus így ír erről
(Antiquities, XV. 305–309): az éhezés olyan súlyos mértéket
öltött, miközben a kelet-mediterráni térség szomszédos orszá-
gai éppen úgy szenvedtek, mint Palesztina, igen kevés eladás-
ra szánt gabonával rendelkeztek, Nagy Heródes pénzt veretett
a palota arany- és ezüst-díszeiből, nem halogatva tovább
országa megmentését. Végül egy személyes jó baráton
keresztül, aki római hivatalnokként dolgozott Egyiptomban,
Heródes befolyást szerzett az egyiptomi gabonaexport felett,
és saját költségén szállítmányokat küldetett Palesztinába. Az
újszövetség korának legnagyobb gabonaéhsége azonban
Klaudius imperátorsága alatt sújtotta a Szentföldet Kr. u.
47/48-ban. Hasonló szárazság jelentkezett Kr. u. 69-ben, ami
egybeesett a Kr. u. 68/69-es szombatévvel.7

Az első századi éhezések jelentették a legnagyobb
csapást a szegényebb rétegek számára. A gabonával való
kereskedés kiszámíthatatlansága megnövekedett élelmi-
szerárakhoz vezetett, ráadásul a mindig készenlétben álló
spekulánsok tevékenysége tovább rontotta az amúgy is nehéz
helyzetet.8 A nyereségvágyó kereskedők és a tehetősebb pol-
gárok a közelgő éhínség legkisebb gyanúja esetén is készek
voltak felvásárolni és rejtegetni a teljes gabonakészletet, éhín-
séget idézve elő ezzel ott is, ahol nem kellett volna annak
lennie. Amikor Kr. e. 64-ben a viharos szél elverte a termést,
a búza ára azonnal a 16-szorosára nőtt a „határidős gabonapi-
acokon”.9 A Jelenések könyvének 6. fejezetében a híres „négy
lovas” közül a harmadik egy olyan éhezésről beszél, amikor
negyed gallon búzának egy dénár az ára, ami egy napi mun-
kabérnek felelt meg, és Ciceró leírása szerint (Against Verres

III.81) a Szicília szigetén kereskedett búza normál árának 11-
szerese volt.

A Jel 6,5–6 rész azt is leírja, hogy az embereknek család-
juk ellátásához idegen árpát kellett vásárolniuk borsos áron, és
mindössze háromnegyed gallon volt az egész család napi
éhezési kvótája. Tehát lényegében az első századi éhezések
ugyanúgy osztályszintűek voltak,10 mint korunkban a har-
madik világ országaiban és az alacsonyabb szociális és gaz-
dasági körülmények között élők számára. A tehetősebb tár-
sadalmi rétegeket nem érintették az éhezés borzalmai, mivel
nekik nem okozott különösebb nehézséget a magasabb árszín-
vonal. A szociális és gazdasági piramis csúcsán helyet
foglalóknak még a legsúlyosabb éhezés idején sem kellett
nélkülözniük. 

A Kr. u. 47/48-ban Klaudius imperátorsága alatti
Paleszinát sújtó éhezés sokkal átfogóbb jelleget öltött, mint az
újszövetségi érában bármelyik másik.11 Az éhezés egyenes oka
a Nílus vízszintjének az évszázados átlag feletti megemel-

A szárazság idején használaton kívüli malom, alján
gabonaszemekkel. A durva szemű gabonát a tetején beöntöt-

ték, beleillesztettek a tetején levő lyukba egy botot, és egy
ember körbejárt a malom körül, forgatva a botot. A finomra

őrölt gabonaszemekből kipergett a liszt a malom alján

A Nílus-delta hajdan is bőven termő vidék volt, de mai
bősége ismeretlen volt két-három évezreddel korábban
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kedése volt, ami az ókori világ számára a „kenyéradót”, a
Nílus partján termő gabonaföldeket tette tönkre.12 A szokatlan
áradás későbbi és szegényebb aratást eredményezett a szoká-
sosnál, ami magát Egyiptomot is éhínséggel sújtotta Kr. u. 45-
ben. A búza ára megkétszereződött, ami több volt, mint a
Vespasianus császársága (Kr. u. 69–79) előtti rekordok. Az
egyiptomi válság hatásai két évig gyűrűztek tovább. Mire
újból megnyíltak a gabonapiacok, akkor Palesztinát újabb
éhség sújtotta. Josephus leírja (Antiquities XX.51), hogy
amikor Heléna, a Tigristől keletre fekvő Adiabene királynője
elzarándokolt Jeruzsálembe az éhínség idején, annyira
megindította őt a nép nyomora, hogy követeket küldött
Alexandriába, az egyiptomi kikötővárosba, hogy gabonát
szállíttasson, és Ciprusra, hogy egy rakomány fügét hozasson
a júdeaiak szenvedéseinek enyhítésére.

Pál apostol adománygyűjtéseinek történelmi háttere a
júdeai éhínség Klaudius idején, amikor az apostol a pogány-
keresztyén gyülekezetek figyelmét az éhező jeruzsálemi
keresztyének szenvedéseire irányította. Számos újszövetségi
igehelyen olvashatunk erről, de a legfigyelemreméltóbbak az
ApCsel 11,27–30 és a 2Kor 8,1 és 9,15 (vö. Róm 15,25–33;
1Kor 16,1–4 és Gal 2,1), melyek Pál első missziói gyűjtéséről
szólnak. Bár nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok,
hogy bizonyíthassuk feltevésünket, de valószínűsíthető, hogy
az első századokban a keresztyénség soraiba nem a tehetősebb
emberek álltak, hanem az alacsonyabb szociális és gazdasági
osztályok tagjai. Ebből logikusan következtethetünk arra,
hogy az éhínségek elsősorban őket sújtották.

Mi késztette Pált arra, hogy pásztorként és gyülekezet-
plántáló missziómunkásként magára vegye azt a szolgálatot is,
amit ma, néhányan kicsit lesajnálóan is a „szociális evangéli-
umként” emlegetünk? Az apostol zsidó neveltetésének része
volt az adakozás és a szegények megsegítésének szokása,
annyira, hogy az ApCsel 6,1–6 szerint a zsidókeresztyének
buzgósága vetekedett a pogánykeresztyének missziójával. Az

Ószövetség Isten szeretetének jeleként ismétel-
ten hangsúlyozta a szegényekkel és az
elszegényedett atyafiakkal való könyörületes
bánásmódot, ami az aratás után visszamaradt
termést szedegető szegények jogainál is
megfigyelhető. 

Másrészről a mediterrán vidéken és a
Közép-Kelet országaiban élő zsidóság rend-
szeres adományokat küldött a jeruzsálemi
szegények megsegítésére.13 Pál maga is zsidó-
keresztyén volt, vagyis a zsidó jótékonysági
hagyomány örököse. A Klaudius korabeli éhín-
ség idején azonban a zsidó vezetők ellen-
ségessége a keresztyén hitre áttért atyafiakkal
szemben abban is megnyilvánult, hogy
elzárták előlük a jótékonysági adományokat,
nyomorúságos sorsra juttatva őket ezzel.

A keresztyének adománygyűjtései és a
szegények segélyezése egyértelműen a
Krisztus szeretetéből fakadtak (lásd 2Kor 8,8),
mely a hálának olyan mértékét érte el az
emberek szívében, ami megtérésre vezette
őket, hiszen „ismeritek a mi Urunk Jézus
Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén,
szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő
szegénysége által meggazdagodjatok” (2Kor

8,9). A jeruzsálemi adományokkal alkalma nyílt az apostolnak
bizonyságot tenni arról, hogy mind a zsidók, mind a pogányok
egyazon család tagjai, vagyis testvérei egymásnak az Úr Jézus
Krisztusban.
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Az egyébként változatos vadvilágot jelzi a tojásain ülő kacsa, ami 
a szárazságok idején szinte egyáltalán nem volt megfigyelhető

David Rogers / British Museum (535/3A–4)


