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Mit látott Nehémiás?
Nehémiás megérkezése Jeruzsálembe új

korszakot nyitott az ókori város történetében. A

babiloni fogság ideje alatt kialakult

nyomorúságos állapotok ellenére Isten hűséges

embere nem adta fel a reményt a város bizton-

ságának és jólétének helyreállítására (Neh

1,2–11). Mióta „Jeruzsálem pusztán hevert és

kapui tűzben égtek meg”, azóta arra vágyott

Nehémiás, hogy tehessen valamit szeretett

városáért (2,3–5). Vajon milyen állapotok

késztették a júdabelieket arra, hogy eljuttassák

Nehémiáshoz a város nyomorúságának hírét?

A szerény kezdetektől

Más ókori városokhoz hasonlóan

Jeruzsálem fejlődését is a földrajzi, domborza-

ti és történelmi tényezők határozták meg. A

várost két észak–keleti irányú hegygerinc

között, a terület középpontján elhelyezkedő

hegyes-völgyes vidéken alapították, mely a

három meredek völgyszakasszal tagolt hegy-

oldalnak köszönhetően jól védhető volt az

ellenséges támadásokkal szemben. Jeruzsá-

lemet talán éppen stratégiai előnye miatt talál-

ta egykor vonzó fővárosnak Dávid. A keleti

hegyvonulat délkeleti lankáinál csörgedező

Gihon patak biztosította az eredetileg ide

települt óváros vízellátását. A hegyekkel

határolt fennsíkon elhelyezkedő Jeruzsálemnek

igen kevés kereskedelmi kapcsolata volt a

környező, gazdaságilag fejlett partvidékkel.

Így, mielőtt Dávid fővárossá tette

Jeruzsálemet, a város igen csekély, nagyjából

ezerfős népességgel rendelkezett, kb. 12 hek-

tárnyi területen.
1

Azonban Dávid intézkedései nyomán

Jeruzsálemben sok minden megváltozott. A

főváros életén nyomokat hagytak a

„dávidi birodalomnak” mind a győ-

zelmei, mind a kudarcai. A dávidi és sala-

moni korszakban (Kr. e. 1000–922) a

birodalom vallási, politikai és adminiszt-

ratív központjaként Jeruzsálemben pom-

pás királyi palota és előkelő templom

épült, a város lakott területe pedig 2,5-

szeresére nőtt, melyet fallal vettek körül.

Évszázadokkal később, Ezékiás király

(Kr. e. 715–687) reformjai idején a város

területe kb. 150 hektárra nőtt, amikor

kiépítették a nyugati városrészt egy

nagyszerű vízellátó csatorna segítségé-

vel, melyet a híres Siloám tavába

vezettek bele. Jeruzsálem népessége

ekkorra megközelítette a huszonötezer

főt. Noha Ezékiás tehetségének és

Istenbe vetett hitének köszönhetően

szépen fejlődött a város, nagyjából száz

évvel később, Kr. e. 586-ban a babilóniai

sereg romboló munkája nyomán jelentős

károkat szenvedett.
2

A babiloni fogság idején

A babiloni seregek rombolása után,

a száműzetés évei alatt az elhanyagoltság

miatt romlott tovább a város állapota. 

Kőoszlop az ókori perzsa fővárosból

(Pasargadae) Nagy Círusz uralkodása

idején, melyen óperzsa felirat olvasható,

miszerint Círusz felhatalmazza a

babiloni foglyokat a hazatérésre
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Ezért volt szükség Nehémiás küldetésére. A régészeti és

a bibliai beszámolók szerint a babiloniak mintegy 18 hónapig

tartó katonai ostroma teljesen megsemmisítette a várost.
3

Ennek bizonyítékait az 1980-as évek egyik legnagyobb

jeruzsálemi feltárása során találták meg.

A sötét hamu vastagon lerakódott rétegei a város teljes

leégését mutatják. A mindenhol szétszórt bronz és vas nyíl-

hegyek, valamint az összeroskadt épületszerkezetek mutatják

a rombolás fokát.
4

A város javainak feldúlása, a férfiak

megkínzása, a nők meggyalázása és a lakosság nagy részének

A Templom-hegy kb. 480 méter hosszúságú nyugati fala az alapokkal és négy templomkapuval

A Garizim-hegyi templom romjai felülnézetből. A Kr. e. 128-ban lerombolt samaritánus templomot Szanballát családja 

építtette, akik igyekeztek Nehémiást Jeruzsálem újjáépítésében megakadályozni



elhurcolása megszüntette a Babilon

elleni lázadás lehetőségét. A Sion

hegye, Jeruzsálem sorsának és di-

csőségének szimbóluma sakálok lakhe-

lyévé vált (JSir 5,18).

Jeruzsálem teljes lerombolása

után jó 50 évvel, amikor Kr. e. 539-ben

Círusz leigázta Babilóniát, engedé-

lyezte a hadifoglyok hazatérését. Így

Kr. e. 538-ban (majdnem száz évvel

Nehémiás érkezése előtt) a hazatérő

zsidók lerakták a jeruzsálemi templom

új alapjait. Ezt követően Kr. e. 520-ban

a hazatérők második csoportja

Zerubbábel vezetésével, valamint

Haggeus és Zakariás próféták

üzenetének hatására hozzákezdett az új

templom felépítéséhez, amit Kr. e. 515-

ben avattak fel. Miközben Júda for-

mális kiskirálysággá vált a hatalmas

Perzsa Birodalom területén, Jeruzsálem

státusa az újjáépített templommal

korántsem volt provinciális. Éppen

ezért, a zsidók ellenségei, akik perzsa

fennhatóság alatt szerették volna látni

Jeruzsálemet, minden erejüket latba

vetették, hogy a templom ne épüljön fel

(lásd Ezsd 4). Igaz, amikor Nehémiás

Kr. e. 445-ben megérkezett Jeruzsálem-

be, a templomépítés már jó 70 éve

befejeződött. Viszont a többi épület

olyan rossz állapotban volt, hogy

Nehémiás-nak gyakorlatilag egy egész

várost kellett újraépítenie.

Az elpusztult város

A régészeti beszámolók szerint

Jeruzsálem területe Nehémiás idejében

az ezékiási 150 hektárról visszaszorult

30 hektárnyira (a dávidi és salamoni

idők méretére), a lakossága pedig kb. 4500 főből állt. Az

összehasonlítás kedvéért jegyezzük meg, hogy Jézus idejében

a város kb. 230 hektáron terült el, kb. negyvenezer fős

népességgel.
5

Azért mondta Nehémiás, hogy „atyáim városa

elhagyatott” (Neh 2,3), mivel a kis létszámú lakosság a keleti

városrészen, a Templom-hegytől délre koncentrálódott,

eközben a nyugati rész, a Sion hegye teljesen lakatlan maradt,

de a keleti terület falai is megerősítetlenül álltak.

Amikor Nehémiás a városhoz ért, a felettébb siralmas

állapotok miatt földbe gyökerezhetett a lába, a szívét pedig

szomorúság tölthette el, és így szólhatott magában: „Jaj! de

árván ül a nagy népű város! Sionnak útjai gyászolnak” (JSir

1,1–5). Tudunk a leégett kapukról és a leomlott falakról. De

volt ott valaki, aki áruval kereskedett volna? Játszottak

gyerekek az utcákon? Nehémiás vajon jól épített otthonokat

láthatott, vagy inkább csak kunyhókat és rozoga viskókat?

Nehémiás vizsgálódásai a városban csak azt bizonyítot-

ták, amit Perzsiában a hírnököktől hallott. Jeruzsálem

„elhagyatott” (Neh 2,17, más fordítás szerint: „pusztán

hever”, vö. 2,3), a héber chareb szó egyébként gyakori az

Ótestamentumban, és többféle tartalmat hordozhat. Valószínű
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A Gihon patak a Kidron-völgyben. Ezékiás király alagutat építtetett a Siloám

tavához, hogy Jeruzsálem vízellátását biztosítsa. Ez a fejlesztés 

a keleti területeket is érintette

Jeruzsálem lerontott falából származó, megmunkált kődarab,

amit Nehémiás láthatott, amikor Perzsiából hazatért Júdea

kormányzójaként Kr. e. 445-ben



azonban, hogy Nehémiás szóhasználata nem elvadult

pusztaságra utal, hanem inkább meddő, elhagyott vidékre,

a régmúlt dicsőségének romjaival, ahol nem számottevő

az emberek vagy más élőlények jelenléte. Ez a jelentés-

tartalom összhangban van a régészeti leletekkel, és

megerősíti, hogy amit Nehémiás látott, az nem más, mint

a város élettelen szerkezeti váza, azaz a „megszáradt

csontjai”. 

Mi történt a hazatért csoportok otthonaival (Hag

1,4)? Miért mondja Nehémiás a 7,4-ben, hogy „nem épül-

tek fel a házak”? A javító munkálatok elsősorban a dolgo-

zók otthonainak a szomszédságában történtek (például

Neh 3,10.21). Nehémiás valami mást érthetett ezalatt.

Nem épült fel elég ház ahhoz, hogy nagyobb népessége

legyen a városnak, melynek jövőbeli jólétéhez és bizton-

ságához emberekre lenne szüksége.
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Ez lehetett Nehémiás

aggodalmának az oka. A júdeai és a környező ókori

városokról készített tanulmányok szerint minél fejlettebb

gazdaságpolitikával rendelkezett egy város, annál

homogénebb szerkezetűek voltak az épületeik, a

lakóházak kivitelezése pedig egyre inkább a praktikus

használatot szolgálta. Eközben a szegényebb és jelenték-

telenebb városokban – amilyenné Jeruzsálem is lett a

száműzetés évei alatt – olyan „szükséglakások” épültek,

melyek minden tudatosságot nélkülöztek.
7

Sőt, a régészek
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A falak újjáépítésének története (elképzelésen alapuló ábrázolás)

Perzsa lovat és lovasát ábrázoló finom művű szobrocska

Nehémiás korából



következtetései szerint a száműzetés előtt épült házak közül

mind elpusztultak, melyek a lerombolt délkeleti védfal

közelében álltak. Az ásatások bizonyítják, hogy a falakról

leomlott kőtörmelék volt az, ami a házak között vezető utakat

elzárta, amit Nehémiás tapasztalt éjszakai vizsgálódásai során

(2,14). Így a zsidóknak a délkeleti lejtőnél haladó régi város-

fal helyett a hegyvidéken kellett újat építeniük, ami tovább

szűkítette a városhatárokat.
8

Nehémiás „lakóhelyeket” talált

Jeruzsálemben, nem pedig gondosan felépített házakat. A

házak rendezetlensége és a megrongálódott falak együttesen

szolgáltatták a város „kórtüneteit”. 

Nehémiás panasza a városkapuk miatt

annak kifejezése, hogy a város általános

állapotát igen aggasztónak találta. A város-

falhoz és a városkapukhoz hozzáépített he-

lyiségeknek kiemelkedő közösségi szerepük

volt: a városlakók szinte minden lényeges

kereskedelmi, közigazgatási vagy szociális

ügyletet a város kapui körül bonyolítottak

(lásd 5Móz 21,19; Józs 20,4; Ruth 4,1; 1Kir

22,10; Neh 8,1–3; 13,15–22; Péld 31,23). A

jelenlegi régészeti bizonyítékok alapján

nincsenek pontos ismereteink az összes

Nehémiás könyve által felsorolt városka-

puról, de a felsorolás érzékelteti

jelentőségüket. A megrongálódott és

elhanyagolt városkapuk olyan várost szim-

bolizálnak, melynek életjelei igencsak

gyengék. Nehémiás gyakorlatilag a város

„pulzusát” vizsgálta szemlélődései során.

A dicső reménység

Mit látott Nehémiás, amikor megér-

kezett Jeruzsálembe? Egy történelmi várost, a

korábbi dicsfényei nélkül. Az ott lakókra job-

ban illett a „csavargók” megjelölés, mint a

„lakosok” kifejezés. Összefoglalásként azt

mondhatjuk, hogy Nehémiás a lerombolt és

kifosztott városra Isten szeretetével és

kegyelmességével tekintett, nem vetette meg a

„kicsiny kezdetet” (Zak 4,10; vö. Hag 2,3–4).

Tudta, hogy Isten terveit semmi sem akadá-

lyozhatja meg, így Nehémiás hitének szemei a

romok és a szemét között is meglátták egy

szebb jövő építésének lehetőségeit.
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Jeruszálem feltételezett elhelyezkedése Nehémiás idejében

Jeruzsálem

Nehémiás idejében

0 1 mérföld

0 200 400 méter

Jebúszi Jeruzsálem, melyet meghódított Dávid

A város kiterjeszkedése Salamon uralkodása alatt

Néhány tudós szerint ez a terület nem tarozott a városhoz a 
hellenisztikus korszak idején


