
A legtöbb bibliatanulmányozó az Ézsaiás 40–55-nek a

babiloni száműzetés idejét (586–539) jelöli meg.
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Ennek okai

a következők: a babiloniakat vagy a káldeusokat világosan

említi a 43,14; 47,1.5; 48,14.20. Másodszor legyőzetésükre

Nagy Kürosz, a perzsa uralkodó által legalábbis utal a

44,24–45,5 (lásd még 41,2–4, ahol talán éppen

Küroszra utalva beszél az emberről, akit Isten arra

indít, hogy népeket győzzön le). A legyőzetést köve-

tően a száműzötteknek el kellett menekülniük

Babilonból (48,20; lásd még 52,11 és 55,12–13), nem-

csak azért, mert nem Babilon volt az otthonuk, hanem

az ottani erkölcsi állapotok miatt is. A babiloniakat

elítélik bálványimádásért a 45,20-ban, varázslásért a

47,12-ben és csillagjóslásért a 47,13-ban. 

A Biblia három Babilonba való elhurcolást je-

gyez fel. Az első Kr. e. 597-ben történt, és mintegy

tízezer jeruzsálemit érintett, mind felsőosztálybeli,

képzett személyek, köztük Jójákin király is (2Kir

24,10–15). A második Jeruzsálem bukása idején tör-

tént Kr. e. 587–586-ban (2Kir 25,11), és további 832

embert érintett (Jer 52,29). A harmadik feltehetőleg

Kr. e. 582-ben történt, és az utolsó 745 ember cso-

portját érintette (Jer 52,30). Jójákin királyt

Babilonban bebörtönözték, és régészek egy Kr. e. 592-

ből származó dokumentumot is találtak, ami a róla szóló ren-

delkezéseket sorolta.
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A 2Kir 25,27–30 szerint kiengedték, és

helyet kapott a többi leigázott király között Evil-Meródak-

nak, Nebukadneccar fiának udvarában, aki Kr. e 562–560-ig

uralkodott.
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Milyen lehetett az élet Babilonban az elmozdított zsidók

számára? A Biblia megmutatja az állapotok egy részét, amik

között éltek. Legalábbis néhányan közülük Tel-abibban (mai

elhelyezkedése ismeretlen) a Kebár folyónál (Ez 3,15), amit

általában a babiloniak által Kebárnak nevezett öntöző-

csatornával azonosítanak. A régészek számos nyilván-

tartási szöveget is találtak, rajtuk héber nevekkel

Nippurban, Babilontól délkeletre.
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Feltehetőleg sokan

(talán mindannyian) a száműzöttek közül magán a

városon kívül éltek. Jeremiás arra inti őket, hogy épít-

senek házakat, ültessenek kerteket, és házasodjanak

(29,4–9), azt sugallva ezzel, hogy szabadok voltak

arra, hogy normális életet éljenek, de arra nem, hogy

visszatérjenek Jeruzsálembe, amiben egyes köztük

levő „próféták” tévesen reménykedtek. A 137. zsoltár

kifejezi vágyódásukat a hazatérésre, és megfesti a

gúnyolódó babiloniakat, akik arra unszolják őket, éne-

keljenek Sionról és letűnt szépségéről.

Ezekben a kis falvakban több szempontból is kel-

lemes lehetett az élet. A babilon környéki vidéki ottho-

nokat gyakran öntözött kertek vették körül. Meródak-

Baladán – aki a nyolcadik században a babiloni felkelést

vezette az asszír hegemónia ellen – királyi kertjében gyü-

mölcsfélék, tök- és dinnyefélék, fűszerek, leveles zöldségek és

hüvelyes növények is megtalálhatóak voltak.
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A falubeli háza-

kat egymáshoz közel építhették, és az építéshez

agyagtéglát használhattak. Legtöbbjüknek nyitott

udvar lehetett a közepén. A tetők pálmafából készül-

hettek, és náddal és levelekkel borították őket. Az

udvarról induló lépcsők biztosíthatták a tetőre való

feljutás lehetőségét.
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De még a környező falvakban

élő emberek életét is a városi élet határozta meg. 

Régészeti ásatások (elsődlegesen az 1889-től

1917-ig tartó, Robert Koldewey által a German

Oriental Society számára végzett ásatás) és olyan

ókori írók, mint a görög történetíró, Hérodotosz
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vagy

a zsidó történetíró, Josephus
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magáról Babilonról is

nagy mennyiségű információt közölnek. Négyzet

alapú lehetett (körülbelül három mérföld hosszú olda-

lakkal), és közrefogta az Eufráteszt. Egyes kutatók azt

állítják, a város háromszög alapúra épülhetett.

Koldewey becslései szerint a városfal 11 mérföld

hosszan, 65 láb magasan és 85 láb szélesen húzódha-

tott. Egymástól nagyjából 65 lábra elhelyezkedő tor-

nyok erősítették a falat, és árok vette körül, ezzel meg-

nehezítve a támadást. Ahol a folyó kettévágta a várost,

további falak szegélyezték a partját, és a város két

felét híd kötötte össze.
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Egyenes utcák cikkcakkozták

be a várost.
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Nyolc kapu, mindegyik egy-egy istenségről

elnevezve nyújtott belépési lehetőséget a városba.

Mindegyik egy széles felvonulási útra nyílott. A leg-

fontosabb kaput Istárról, egy mezopotámiai istennő-

ről nevezték el, akit Sin holdisten lányának hittek,

bátyját pedig Shamash napistennek. Gyakran össze-

kapcsolták Tammuzzal, a növényzet istenével, aki a

legenda szerint azáltal hozza el a növekedési évsza-

A babiloni Istár-kapu ezen rekonstrukciója megmutatja, hogyan lát-

ták a zsidók, akiket Nebukadneccar foglyul ejtett. A kaput varázslé-

nyek díszítették a tégla dombormű részeként. A fal tégláit kék zománc

borította, míg azok a téglák, melyekből az állatokat mintázták, sárgák

és barnák voltak

Az Istár-kapu másik állata az oroszlán. A kaput

Istárról, a mezopotámiai istennőről nevezték el, akit

Sin holdisten lányának hittek. Gyakran összekapcsol-

ták Tammuzzal, a növényzet istenével, aki növekedési

évszakot hozza el



kot, hogy minden évben meghal, majd visszatér az életbe.
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Az Istár-kaput bikákat és sárkányokat ábrázoló dombormű-

vek díszítették, és a felvonulási útra, Babilon „fő utcájára”

nyílt.

Nebukadneccar újraburkoltatta az utat, és falait orosz-

lánfigurákkal díszítette, szintén domborművek formájában. A

felvonulási út másik oldalán álltak Babilon főépületei:

Ninmahnak, az alvilág istennőjének temploma, Nebukadnec-

car palotája (benne feltehetőleg a függőkertekkel), Istár temp-

loma, az Etemenanki-cikkurat, mely egy oldalanként körülbe-

lül 1400 láb és 300 láb magas, trapéz formájú épület, melyet

Nabopolassar állított helyre, az Esagila-templom Márduk főis-

tenség részére, és a város ellenkező oldalán Ninurta hadisten

temploma és kapuja.
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A város régészeti csodái természetesen

a szicíliai Diodórosz (egy nem sokkal Jézus születése előtt

alkotó történetíró) által leírt függőkertek voltak. Amyitis

médiabeli otthona után sóvárgó felesége számára építették,

alapja száz láb oldalhosszúságú négyzet, és felszálló erké-

lyekből állt. Minden erkély le volt zárva, hogy meg-

akadályozzák a nedvesség átszivárgását, elegendő

földdel volt feltöltve ahhoz, hogy a legnagyobb fák

is meggyökerezhessenek, és be volt ültetve minden-

féle növénnyel.
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Mivel a legfelső erkély majdnem

olyan magas volt, mint a városfal, úgy látszott, mint-

ha a növényzet a levegőből nőtt volna ki és a kör-

nyező épületek felett függött volna. 

A Jeruzsálemet legyőző babiloni hadsereg

erején és magának Babilonnak művészi kiválósá-

gán túl a babiloni kultúra más aspektusai is hatással

lehettek a zsidó száműzöttekre. Ennek a hatásnak

egy apró bizonyítéka lehet az a gyakorlat, hogy a

zsidó gyermekeknek babiloni neveket adtak.

Például Jójákin (Jekonjá) egyik fiát Senaccarnak

nevezték el (1Krón 3,18), aminek egy lehetséges

jelentése „Sin (a hold isten) óvja az apát”; egyik

unokája pedig a Zerubbábel (3,18–19) nevet kapta,

ami annyit jelent, „Babilon gyermeke”. Ezek a

nevek nem azt mutatják, hogy Jójákin áttért volna a

babiloni istenekhez, de rámutatnak a babiloni kul-

túra átható befolyására.
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Egy másik jellegzetes vonás, amiről a babiloni kultúra

híres volt, az a tudományos eredményeinek magas szintje. A

második évezreddel kezdődően a babiloniak foglalkoztak

matematikával (beleszámítva a másodfokú egyenleteket és a

holdnaptárt, minden három évben egy ráadás hónap-

pal, hogy igazodjanak a Naphoz), csillagászattal, csil-

lagjóslással, alapvető gyógymódokkal és bizonyos

vegyi agyagokkal és gyógynövényekkel kapcsolatos

ismeretekkel.
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A legnagyobb fenyegetést a száműzöttek hite

számára mégis a hódítóik vallása jelentette. A zsidók

valószínűleg találkoztak a babiloni vallás aspektusai

közül hárommal. Ezek közül az első annak politeiszti-

kus természete. A pantheon tetején, melyet legna-

gyobb részt a korábbi mezopotámiai civilizációktól

vettek át, három istenség trónolt. Az első Anu, aki

olyan magasan állt az emberek fölött, hogy alig volt

vele kapcsolatuk. Az ősi sumér vallásban oldalán a

hatalmas Enlil istenség állt, a szél istene, és Nippur

városának saját istene.

Babilonban azonban Márduk állt a helyén,

Babilon főistene. A harmadik Ea volt, a vizek és a böl-

csesség istene. Őt rangban három másik követte, akik-

nek nevei már szerepeltek korábban: Shamash (a napis-

ten), Sin (a holdisten) és Istár (a háború, a szerelem és a nemzés

istennője). Minden más isten alacsonyabb rangú volt ennél a

hatnál.
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Az ókori írók 43 különböző isten templomáról számol-

nak be Babilonban.
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Az imádók gyakran helyezték el isteneik

képmásait ezekben a templomokban. Hérodotosz leírja például

az egy asztalnál ülő nagy arany Zeusz-képmást az egyik szen-

télyben és egy 18 láb magas aranyszobrot egy másikban.
17

A babiloni vallás aspektusai közül a második, hogy eze-

ket a képeket az ünnepségek alkalmával végigvitték Babilon

utcáin. Ezek közül az ünnepségek közül a legfontosabb az

Akitu vagy újévi ünnep, melyet minden év tavaszán ünnepel-

tek. A papok faképeket vájtak, majd bevonták ezeket arannyal

és ékkövekkel (vö. Ézs 40,18–20; 41,7). Ezután megmosdot-

tak és imádkoztak. Ezt követően elszavalták a babiloni terem-
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A holdistenség ábrázolása megtalálható volt Asszíria és Babilónia

minden nagyobb városában

Az Istár-kapu másik állata a bika



téseposzt, az Enúma elist, és talán el is játszották. A királyt

rituálisan megalázták, majd visszaállították a hatalomba.

Végighajtották az utcán, majd száműzték és feláldozták. Az

istenek képeit behozták Babilonba, mindegyiket külön menet-

ben. Majd azt mondták, az istenek összegyülekeztek, hogy

eldöntsék a következő év sorsát. A ünnepség a „szent esküvő-

vel” ért véget (a termékenységet biztosítandó) és egy lakomá-

val.
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A képmáskészítés természetesen megszegte a

második parancsolatot (2Móz 20,4–6), és az Ézs

40,19–20; 42,17; 45,16.20 becsmérli ezeket a szer-

tartásokat.

A babiloni vallás aspektusai közül a harma-

dik, hogy a babiloniak mítoszokat szavaltak istene-

ik tetteiről és gaztetteiről, akik nem álltak a nemi-

ség és a hadviselés fölött. Az Enúma elis című

teremtésmítoszban például a babiloni főisten,

Marduk lemészárolja Tiamat tengeristennőt, ketté-

szakítja, és belőle teremti meg az eget és a földet.
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A Biblia elbeszélése a teremtésről az 1Mózes 1-ben

semmit nem mutat a babiloni elbeszélés feszültsé-

géből és zűrzavarából. Isten csupán megszólalt, és

a világ létrejött, teljes egészében beleilleszkedve az

Isten tervébe.

Szembenézve ezzel és a babiloni kultúra

egyéb befolyásoló tényezőivel, Isten száműzött

népe hűséges maradt. Isten a kellő időben felhasz-

nálhatta Küroszt, hogy legyőzze Babilont. Mégis,

még egy olyan késői könyvben is, mint a Jelenések

könyve, a szerzők elméjében a város azon erők és

királyságok szimbólumaként hagyott lenyomatot, melyek

Isten ellen fordultak (lásd Jel 18,2–3.21–24). 
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Egy szertartási edény héber felirattal 

Babilon városának ábrázolása Nebukadneccar király időszakának Kr. e.

600 körüli elrendezéséről
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Babilónia a Kr. e.-i 18. század elején és a század derekán

Babilon történelmi városrészének helyreállított része 

Babiloni világkép. Az Enúma elis kezdősorú babiloni terem-

téseposz szerint Marduk isten Tiamat tengeristennőt, ketté-

szelte és megalkotta belőle a földet és az eget. A bibliai

teremtéstörténet nem számol be hasonló zűrzavarról


