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A JÚDAI DIASZPÓRAIDENTITÁS ÉPÍTÉSE
EZDRÁS ÉS NEHEMIÁS KÖNYVÉBEN

Gary N  Knoppers
The University of Notre Dame

Első pillantásra meglehetősen különösnek tűnhet júdai diaszpóráról be-
szélni Ezdrás és Nehemiás könyvében, mivel az a júdai közösség fokozatos 
helyreállításáról szól Jehud tartományban  A könyv Kürosz rendeletével 
(Ezd 1,1–4) kezdve megjelöli a visszatérések és a korábbi, déli királyságból 
megmaradtak újjáépítésére irányuló erőfeszítések sorát: elsőként néhány 
száműzött hazatérése Sesbaccár vezetése alatt (Ezd 1,5–11), amit egy na-
gyobb visszatérési hullám követ Zerubbábel és Józsue ideje alatt (Ezd 2–6), 
majd mintegy hatvan évvel később Ezdrás és kíséretének útja (Ezd 7–8), 
valamint tizenhárom évvel Ezdrás visszatérése után Nehemiás első misz-
sziójának leírása (követve a hagyományos kronológiát), végezetül pedig – 
talán nem sokkal az első küldetés befejezte után (Neh 13,4–3) – Nehemiás 
második missziója (Williamson 1985: xliv–lii; Eskenazi 1988; Willi 1995; 
Bedford 2001; 2002) 1

 A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Gary N  Knoppers: The Construction of Judean Diasporic 
Identity in Ezra–Nehemiah, Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015) 1–29  A tanulmány a folyóirat szá-
mának harmadik cikke: http://www jhsonline org  Fordította: Szabó Xavér OFM 

1 A szerző megjegyzése: Ez a tanulmány eredetileg a Judah at the Judeans: Negotiating Identity in an 
International Context című, a Heidelbergi Egyetemen rendezett nemzetközi konferencián (2008  áp-
rilis 13–16 ) elhangzott előadás szövege  Terjedelmi okok miatt előadásom nem jelent meg a kon-
ferenciakötetben (Oded Lipschits – Garry N  Knoppers – Manfred Oeming [eds ]: Judah and the 
Judeans in the Achaemenid Period: Negotiating Identity in an International Context, Eisenbrauns, Winona 
Lake, 2011)  Jelen tanulmány a 2008-as konferencia előadásának átdolgozott és felújított változata  
Szeretnék köszönetet mondani a többi résztvevőnek – Rainer Albertz, Paul-Alain Beaulieu, Bob 
Becking, Joseph Blenkinsopp, Yonina Dor, Deirde N  Fulton, Anselm C  Hagedorn, Amos Kloner, 
Reinhard G  Kratz, André Lemaire, Oded Lipschits, Jill Middlemas, Christophe Nihan, Manfred 
Oeming, Laurie E  Pearce, Joachim Friedrich Quack, Donald B  Redford (in absentia), Dalit Rom-
Shiloni, Joachim Schaper, Konrad Schmid, Katherine Southwood, Oren Tal, David S  Vanderhooft, 
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A könyvben elbeszélt nagyívű kronológia a Kürosz uralkodása alatt zaj-
ló első visszatéréstől indulva (Kr  e  538) Nehemiás második küldetésén át 
(Kr  e  432?) sokkal nagyobb időszakot ölel fel, mint amit hagyományosan 
a fogság idejének tekintünk (Kr  e  598/587–538) 2 Mivel Kürosz kiáltványa 
a könyv legelején található, a templom újjáépítésére vonatkozó rendelke-
zés és a minden száműzött júdainak szóló buzdítás (Ezd 1,3: „aki csak az ő 
[JHWH] népéhez tartozik közületek”), hogy térjen haza szülőföldjére, et-
től a ponttól kezdve egy diaszpórával (és nem egy száműzetéssel) foglalko-
zik 3 Vagyis Kürosz uralkodását követően (ahogy a szöveg elbeszélő világa 
ábrázolja), feltételezhetjük, hogy a fogságba küldött nép nem kényszerből 
maradt távol ősei földjétől 4 Az izraeliták, akik továbbra is Babilonban és 
más központokban – mint például Kaszifjában (Ezd 8,17) és Szúszában 
(Neh 1,1; 5,17; 13,6) – maradtak, jórészt maguk döntöttek így 

Ezdrás és Nehemiás íróinak szempontjából a diaszpóra már elfogadott 
életformává vált, legalább is a szóban forgó időszakban  Ezért nem korholják 
azokat, akik kivándoroltak, és Babilonban vagy máshol maradtak  Egyszer 
Ezdrásnak levitákat kell toboroznia, hogy elkísérjék jeruzsálemi útjára (Ezd 
8,15–20), de ez az eset sem indítja őt arra, hogy megfeddje babiloni honfitár-
sait, akik úgy döntöttek, hogy maradnak  Amikor Nehemiás kifejezi vágyát 
felettesének, az akhaimenida uralkodónak, hogy visszautazzon szülőföldjé-
re, nem kér engedélyt a kivándorlásra (Neh 1,6)  A pohárnok a szabadságot a 
királytól kéri, ami természetéből fakadóan korlátozott időtartalmú (Neh 2,6) 
és a megadott birodalmi felmentés Nehemiás végleges visszatérésétől függ 
(Neh 1,6)  Biztosak lehetünk abban, hogy Nehemiás imája (1,5–11) felidézi 
az elhurcoltak összegyűjtéséről szóló deuteronomikus/ deuteronomisztikus 

Jacob Wöhrle, Jacob L  Wright, Cornelia Wunsch – hasznos kérdéseikért  (A fordító megjegyzése a 
tanulmány szóhasználatáról: a Júda név a déli izraelita királyság helyén a perzsa korban szervező-
dött tartományt jelöli, amit a mai kutatásban a Jehud névvel felváltva használnak )

2 Ezdrás (Kr  e  458) és Nehemiás (Kr  e  445) hagyományos kronológiája szerint Ezdrás missziója 
(Ezd 7,1; Kr  e  458) és Nehemiás megérkezése között (Neh 1,1; 2,1; Kr  e  445) 13 évnyi hézag van  A 
redaktorok megkísérelték kiküszöbölni ezt a nehézséget azáltal, hogy kettőjük alakját a tóraolva-
sás és a Nehemiás könyvében elbeszélt (Neh 7,73b–8,18), de valójában Ezdrás idején történt Szukkót 
megünneplése kapcsán egymás mellé helyezték  Ha valaki Ezdrást Nehemiás után kívánja elhe-
lyezni – ahogy némelyek megteszik –, a könyv még nagyobb hézagról fog árulkodni Kr  e  430-tól 
(hozzávetőlegesen ekkor lehetett Nehemiás második missziójának vége) Kr  e  398-ig (a becslések 
szerint ekkor érkezik Ezdrás Jehudba II  Artaxerxész uralkodása idején)  Lásd: Williamson 1985: 
xxxix–xliv; Blenkinsopp 1988: 139–144  A kronológia mindkét olvasata, amely magában foglalja 
Ezdrás és Nehemiás misszióinak datálását, jelentős hiányosságokkal fedi le a királyság utáni idősza-
kot (Knoppers 2012)  Azon érvhez, miszerint magát a templomot nem építették újjá II  Artaxerxész 
idejéig lásd Edelman 2005 

3 A(z önkéntes) diaszpóra és a kikényszerített száműzetés közötti megkülönböztetésről lásd Scott 
1997, és legutóbb Middlemas 2012 

4 Történeti szempontból a dolgok természetesen sokkal bonyolultabbak, mint ahogy az Ezdrás (7–8) 
és Nehemiás (1–2) visszatérését megelőző utalások is jelzik 
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ígéretet (MTörv 30,1–10; vö  4,25–31)  Az összegyűjtést Isten az ő irgalmas-
ságában előre megígérte népének (MTörv 30,2 8 10), amennyiben az megtér 
(Neh 1,8)  Nehemiás kegyelmet kér Istentől a perzsa királlyal való küszöbön 
álló találkozása előtt  Úgy tűnik azonban, hogy a deuteronomikus ígéretre 
utal, aminek alapján sokkal inkább saját, s nem a száműzöttek visszatérésé-
ért imádkozik 5 Valóban, amikor Nehemiás Jeruzsálembe utazik, egyedül 
megy, fegyveres kísérettel (Neh 2,6–9)  A könyvben elbeszélt eseménysor 
tehát önmagában is fontos, mivel utal az anyaországi közösség és a diaszpó-
ra, különösen Júdának a Babilonban élő nővérközössége közti kapcsolatok 
hosszúra nyúló történetére (Ezd 1,11; 2,1; 7,6; 8,1) 6

Tekintettel arra, hogy a könyv elbeszélése szerint a jelentős kezdeménye-
zések mindegyikét diaszpórában élő emberek vagy csoportok indítványoz-
ták, hasznos lehet némi figyelmet fordítani ezekre a júdaiakra, és arra, mi 
módon kerülnek bemutatásra  A könyv szerint a diaszpórából származó ve-
zetők nagy hévvel dolgoztak  Megemlékeztek és ünnepelték visszatérésüket, 
újjáépítési erőfeszítéseiket, jótékonyságukat, bátorságukat és a reformjaikat  
Az ókori világban sok esetben, ahol egy közösség bizonyos távolságra ala-
kult ki a másiktól, a másodlagos közösséget alárendelt közösségként (vagy 
kolóniaként) tekintették 7 Ebben a könyvben azonban a hagyományos kap-
csolatok megfordultak  A Jehudban élő közösség újra meg újra megújulást 
tapasztal a más országokban élő júdaiak kezdeményezései által 8 Sőt, ráte-
kintve a leírt ellenkezésre, amit az „az ország népei” (ammê hā’āreṣ) tanú-
sítanak a „fogság gyermekei” (bĕnê haggôlâ) iránt, a visszatérők közössége 
paradox módon a saját földjükön tűnik fel egyfajta kolóniaként 9

A sikeres kezdeményezések módja, amelyet a keleti diaszpóra tagjai (a 
titokzatos Sesbaccár, Zerubbábel és Józsue, Ezdrás, Nehemiás) vállaltak az 
anyaországban, ahogy Ezdrás-Nehemiás könyve bemutatja, felvet néhány 
érdekes kérdést a júdai etnikai és közösségi identitás fogalmának fejlődésé-
ről az akhaimenida és hellenisztikus időszak nemzetközi kontextusában  Az 

5 Wright szerint (2004: 9–23) Nehemiás imája a könyv egyik legújabb szerkesztői rétegéhez tartozik  
Modelljében az ima a nehemiási szöveg keletkezésének folyamatában a hetedik réteg 

6 Ha valaki, az érvelés kedvéért, egy alternatív kronológiát szeretne követni, és ezért Ezdrást 
Nehemiás után, II  Artaxerxész, Mnémón (Kr  e  405–359) hivatali idejére helyezné, akkor a könyv 
időbeli lefedettsége sokkal bonyolultabbá válna 

7 Az effajta jelenséget kellően igazolják és alaposan tárgyalják az ókori görög városállamok és az ókori 
Mediterráneum világában hozzájuk kapcsolódó közösségek történetében (például Dunbabin 1948; 
Graham 1964; Boardman 1999) 

8 Amikor a száműzetésben élő közösségek lakóiról beszélek, némiképp eltérek a bibliai szerzők 
szóhasználatától  Ezdrás szövege gyakran utal a „fogság gyermekeire” vagy egyszerűen „Izraelre”, 
az „izraelitákra”  A biblikusok így részt vesznek egy, a közösségi identitás határairól és természe-
téről folytatott vitában, amely mostanáig tart (Williamson 1989; Ben Zvi 1995; Bedford 2001; 
Knoppers 2001; Scatolini Apóstolo 2006) 

9 A helyzet bonyolultabb Nehemiás egyes szám első személyű beszámolóiban (Knoppers 2007) 
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egyik a többszöri és egymást átfedő kapcsolatokat érinti a különböző, igen-
csak eltérő földrajzi területeken található JHWH-hívő csoportok között 10 
Ám minden különbözőség ellenére ezeket a közösségeket legalább egy közös 
vonás összeköti: mind ugyanabban a birodalomban élnek, ugyanannak a 
birodalmi rendszernek a tagjai és alárendeltjei 

Kihívást jelent a feladat, hogy felmérjük a perzsa időszak alatt a mesz-
sze szétágazó JHWH-hívő közösségek közötti kapcsolatok természetét és 
tartalmát  Évtizedekkel ezelőtt az egymással kapcsolatban álló csoportok 
egymás mellett élése a hatalmas Akhaimenida Birodalom különböző terü-
letein sok problémát jelentett a történelmi rekonstrukció számára  Ebben az 
összefüggésben rendkívül fontosnak bizonyult egy júdai közösség felfede-
zése, amely Elephantinén élt 11 Az elephantinei papiruszok megjelentetése 
és a helyszínen végzett régészeti ásatások, amennyiben az ókori Egyiptom és 
a Közel-Kelet történelmének kontextusában értelmezték, sok kérdésre fény 
derített, többek közt arra is, hogy a júdaiak hogyan éltek egy másik ország-
ban és hogyan alkalmazkodtak egy idegen környezethez több nemzedéken 
keresztül és hogyan tartották a kapcsolatot a jeruzsálemi és samariai köz-
pontú JHWH-hívő közösségekkel 

Az ilyen fontos fejlemények ellenére továbbra is sok kérdés maradt meg-
válaszolatlan a júdaiak és más etnikai kisebbségek sorsával kapcsolatban, 
akik az újasszír, újbabiloni és Akhaimenida időszakok alatt éltek a biroda-
lom területén  Nemrégiben ez a helyezet változni kezdett  Számos külön-
böző kutató vitatta azokat a dokumentatív bizonyítékokat, amelyek külön-
böző, Mezopotámia városaiban élő etnikai kisebbségek létezésére utalnak 
az újasszír, újbabiloni és a perzsa időszakokban  Ilyen csoportok például az 
elamiták, egyiptomiak, főníciaiak, júdaiak, arabok, illetve olyan főníciaiak, 
akik elkülönített enklávékban és különböző helyeken telepedtek le (Eph‘al 
1978; Joannès és Lemaire 1999; Pearce 2006; 2014; Beaulieu 2011)  A Kr  e  
6  és 5  századokban élő babiloni idegenek közötti önszerveződés és belső 
adminisztráció korlátozott formáinak tanúsága különösen is érdekes azok 
számára, akik az ilyen diaszpórában élő közösségek belső felépítése iránt 
érdeklődnek  Így például az „egyiptomi vének gyülekezetéről” (ina puḫur 
lušībūtu šá luMi-ṣir-a-a) olvashatunk egy Babilonban, Kambüszész uralko-
dásának elején íródott dokumentumban (Eph‘al 1978: 76) 

10 A nézőpontok tekintetében számos különbség van  A nézőpontok különbözőségének kidolgozását 
a babiloni júdai elitnél hangsúlyozza Dalit Rom-Shiloni 2005; 2011  

11 A Biblián kívüli bizonyságok releváns elemei között hivatkozhatunk a yĕhûdîn kifejezésre, amely 
az elephantinei kolónia tagjaira vonatkozik (például AP 6 3–10; 8 2; 10 3; Bolin 1995; Porten 1996; 
2003)  
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Dandamaev (2004), aki a Babilonban élő kis etnikai közösségek fejlődé-
sével és fenntartásával foglalkozik, rámutat arra, hogy az ilyen közösségeket 
Egyitomban, Levantében és Kis-Ázsiában olykor a névrokonaik után nevez-
ték el  A példák sorában szerepel tartalmazzák „az arabok városa”, valahol 
Nuppur vidékén, a „kilikiaiak (Humāya) városa” Szippar vidékén, Askelón 
(Išqallūnu) Nippur közelében és Qádes, valószínűleg szintén Nippur vidé-
kén  Joannès, Lemaire, Abraham, Pearce, Vanderhooft, és Wunsch 
felhívják a figyelmet „Júda városára” (āl-Yāhūdu) vonatkozó ékírásos uta-
lásokra (Joannès és Lemaire 1999; Vanderhooft 2003; Abraham 
2005–2006; 2007; Pearce 2006; 2011)  Heltzer (2002) tárgyalja a gézeriták 
(Gazarāya) koloniájaként Szippar vidékén feltűnő csoportosulást  Ezek a 
gézeriták azon csoportok között vannak felsorolva, akiknek tizedet kell fi-
zetni Ébabbar templomának (Dandamaev 2004: 141)  Eph‘al (1978: 76–80) 
és Zadok (1988) a helyneveket vizsgálják, mint például az „egyiptomiak 
települése”, az „egyiptomiak csatornája” és az „egyiptomiak városa”, ame-
lyek egy II  Nabú-kudurri-uszur uralkodására datálható dokumentumban 
fordulnak elő  Dandamaev (2004) „ikervárosoknak” vagy „testvérközössé-
geknek” hívja ezt a jelenséget, amikor szülőföldjeik közösségéről neveznek 
el kisebb településeket 

Eph‘al felhívja a figyelmet egy érdekes esetre, amikor is nyilvánvaló, 
hogy egy idegen etnikai csoport legalább néhány tagja hazatérhetett  Ennek 
az állításnak a bizonyítása 27 újbabiloni nyelvű ékírásos szövegből indul ki, 
amelyeket az észak szíriai Neirabban fedeztek fel (Aleppótól 8 km-re dél-
nyugatra)  A helyszínen talált szövegek egy nagyobb családhoz tartoztak, de 
Eph‘al érvelése szerint azokat a „neirabiniak városában” fogalmazták meg  
A babiloni falu nevét a Szíriából származó telepesek szülővárosáról kapta  
Ha a táblák szövegét valóban a babiloni „Új Neirab” városában fogalmazták 
meg, azok bizonyítékokat szolgáltathatnak arra, hogy (Kr  e  521 után vagy 
a körül) a közösség egy része a visszatérést választhatta 12 A különféle gaz-
dasági, magán- és jogi ékírásos dokumentumok részletes elemzése és köz-
zététele, melyeket Wunsch, Pearce, Beaulieu és mások végeztek, annak 
reményét keltik, hogy sokkal jobban megvilágítják a kitelepített lakosság 
történetét 

A következőkben szeretnék rápillantani arra, hogy az Ezdrás-Nehemiás 
szerzői hogyan ábrázolják a diaszpórában élő lakosság és Jehudban lakó 
visszatértek közti kapcsolatot  Ezdrás és Nehemiás könyvében természe-
tesen nem egy sor jogi és gazdasági dokumentummal, hanem a júdai élet 

12 Úgy tűnik, hogy a visszatérők a Babilonban készített feljegyzéseket meglehetősen értékesnek tekin-
tették ahhoz, hogy visszavigyék magukkal szülőföldjükre 
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választott korszakainak rendkívül összetett irodalmi bemutatásával foglal-
kozunk, amelyek tekintélyes időtávot fognak át 13 Azonkívül már az elején 
el kell ismerni, hogy ez az irodalmi szöveg bonyolult szerkesztéstörténeten 
ment keresztül (pl  Böhler 1997; Karrer 2001; Pakkala 2004; Wright 
2004; Kratz 2005)  Különösen érdekes tanulmányunkhoz az a mód, aho-
gyan az Ezdrás-Nehemiás könyv szerzői bizonyos vezetőket ábrázolnak a 
diaszpórában (főleg Ezdrás és Nehemiás), akik bekapcsolódnak és együtt 
dolgoznak a birodalom központjában a perzsa hatóságokkal  A diaszpóra 
történetében, ahogyan e bibliai írásban ábrázolják, van egy fontos fejlemény 
arra vonatkozólag, ahogy a diaszpórában élő júdaiak ahhoz a nagyobb bi-
rodalmi rendszerhez kapcsolódnak, amelynek részei  Egy diaszpórában élő 
júdabeli párosnak (Ezdrásnak és Nehemiásnak) sikerült magas pozíciókat 
elnyerni az Akhaimenida birodalmi rendszerben és a pozíciókat felhasz-
nálni őseik sírhelyeinek nagy előnyére (Neh 2,3) 14 A vezetők birodalmi 
hatalomhoz közeli sikerét össze lehet vetni, és bizonyos mértékig szembe 
lehet állítani azoknak a korábbi vezetőknek a küzdelmeivel Jehudban, akik 
a regionális hatóságokkal álltak kapcsolatban  Bár ezeket a vezetőket ma-
guk az Akhaimenidák nevezték ki, együtt kellett működniük a különböző 
helyi, satrapai és birodalmi hivatalnokrétegekkel  A könyvön belüli diakro-
nikus fejlődés megítélésem szerint fontos ahhoz, hogy megértsük az írók 
bennfoglalt esetét, miszerint az állandó diaszpóra-közösségek létének van-
nak bizonyos előnyei a hazai közösség életét illetően 15 Az Ezdrásnak adott 
artaxerxészi határozat példaként szolgálhat 16

13 Feltételezve, hogy Ezdrás-Nehemiás egyetlen könyv és nem egyszerűen két vagy több egymástól 
eltérő történetek összeillesztése  Lásd VanderKam 1992 és Becking 1998; 1999; valamint számos 
diszkusszió: Boda és Redditt 2008  Több szerzővel együtt elismerem az Ezdrás- és Nehemiás-
hagyományok eredetileg önálló létét, amelyet összeillesztettek, átdolgoztak és később kiadtak  Úgy 
tűnik, hogy az 1Ezd bizonyítéka szintén ebbe az irányba mutat  Jóllehet a két hagyomány össze-
illesztése mesterséges, Ezdrás-(Nehemiás) könyve tudatos szerkesztési jegyeket visel magát  Ezért 
helyénvalónak tűnik e két alak ábrázolását az egyetlen könyv nagyobb összefüggésében vizsgálni 

14 A három ifjú története az 1Ezd 3,1–5,6 részben valami hasonlót állít, de Zerubbábelre vanatkozóan, 
Dáriushoz fűződő vonatkozásában  Az ősök sírjaira való hivatkozás nem véletlen  Amikor 
Nehemiás szabadságot kér a királytól, hogy újjáépítse szülőhazáját, Júdára hivatkozik, illetve arra 
a városra, „ahol atyáim sírjai vannak” (ʿîr qibrôt ʾăbōtay; Neh 2,5)  Nehemiásnak Szanballat, Tóbiás 
és Gesem elleni vádja – miszerint „nektek nincs Jeruzsálemben sem részetek (ḥēleq), sem jogotok 
(ṣĕdāqâ), sem emléketek (zikkārôn)” (Neh 2,20) – az ősi jogokhoz és a földre tartott igényre vonatkozó 
kifejezéseket alkalmaz  

15 A Második Szentély felszentelése és a húsvét megünneplése (Ezd 6,1–22), valamint Ezdrás megérke-
zésének ideje (Ezd 7,1) közötti jelentős hézag éppen egy ilyen eset (Japhet 1994; 2006) 

16 Egyes kutatók az eredeti (vagy rekonstruált) arámi határozatot tekintették a teljes héber nyelvű 
Ezdrás-elbeszélés alapjának (például Kellerman 1967: 60–69)  Ők úgy vélik, hogy a szerzők a 
határozatot forrásként használják fel, hogy kreatívan ábrázolják Ezdrás misszióját, utazását és re-
formjait  Ismét mások határozottan ellenzik ezt a megközelítést, és a határozat, valamint az Ezdrás-
elbeszélés különféle részletei közötti különbségek alapján amellett érvelnek, hogy a határozat a szö-
vegbe illesztett későbbi kiegészítés, vagy pedig amellett, hogy történelmileg megbízhatatlan  Lásd 



A júdai diaszpóraidentitás építése 69

Természetesen lehetetlen tárgyalni az összes kérdést  Az elmúlt években 
napvilágot láttak különböző, olyan fontos témákkal foglalkozó specifikus 
monográfiák, mint például: a perzsa-kori Júda története, az Akhaimenida 
időszak alatti vallási átalakulások, a perzsa korona és a peremterületek kö-
zötti kapcsolat a birodalommal, egyes szövegegységek kompozíciója az Ezd-
Neh könyvben, az Ezd-Neh könyv szerzőinek kapcsolata az 1Ezd könyvvel, és 
így tovább (Grätz 2004; 2005) 

I  Artaxerxész rendelete és Ezdrás megbízatása

Az Ezdrás nevét viselő könyv bevezetése (7,1–6) számos kapcsolódó történel-
mi, földrajzi és politikai változásra reflektál  Történelmileg nézve a jelenet a 
6  sz  végétől, Zerubbábel és Józsue korától a Kr  e  5  sz  közepére került át  
Földrajzilag tekintve a jelenet a fogság utáni Júdából egy diaszpóra-környe-
zetbe helyeződik át, 1600 km-re az ókori Közel-Kelet egyik nagy városi civili-
zációjától  Politikai szempontból pedig a jelenet az Akhaimenida birodalom 
nyugati perifériájának kis előörsétől az egyik központ (Babilon) felé tolódik 
el 17 Az Ezdrás-elbeszélés első néhány sorában a bemutatott két júdai cso-
port két teljes mértékben különálló földrajzi helyszínen él együtt a perzsa 
időszak közepén  A judaizmus nemzetközi vallásá vált  Az egyik csoport 
Izrael ősi területén, Jeruzsálemben összpontosul, míg a másik csoportot 
áttelepülők alkotják, akik a távoli Mezopotámia egyik fő központjában van-
nak  Egyik közösség sem élvez politikai hegemóniát  Mindkét csoport kicsi, 
mégis része a hatalmas Akhaimenida Birodalomnak 

Sok kutató állította már, hogy annak az arámi határozatnak, amit Ezdrás 
kapott megőrzésre Artaxerxész perzsa királytól (Ezd 7,12–26) kulcsszerepe 
van abban, hogy megértsük Ezdrás eredeti, történelmi küldetését (bármi is 
lehetett az) 18 Mivel a király megbízta Ezdrást, hogy folytasson vizsgálatot 
Jeruzsálemben és Júdában „Isten törvényével, amely a birtokodban van” 

például Karrer 2001: 230; Pakkala 2004: 40–42; 227–231  Az ediktum és a környező elbeszélés 
közötti eltérések érdekesek és fontosak, de mégsem vonják maguk után, hogy az egész ediktum 
szövegbeékelt későbbi kiegészítés  Még ha az ediktum szerzői azt is állítják, hogy a perzsa király 
adta ki, ebből nem feltétlenül következik, hogy minden írásos parancsát teljesíteni kellene  Továbbá 
felmerülhet az a kérdés, miszerint az anyag kiadói – ha még oly bonyolult is a történetük – miért 
engedték meg, hogy következetlenségek maradjanak a szövegben  Az egyik tényező talán az a vágy 
lehetett, hogy elismerjék azt a szakadékot, ami a királyi, birodalmi propaganda mögött meghúzódó 
ígéretek, valamint a kicsi és távoli altartomány gyakorlati valóságai között állt fenn 

17 A jelenet hangsúlya vallási szempontból a jeruzsálemi templom befejezésétől és felszentelésétől át-
kerül a Tóra kihirdetésére és teljesítésére  Lásd továbbá Knoppers 2009 

18 Ha azt állítanánk, hogy az elmúlt évszázadban Ezdrás küldetését megvitatták, alábecsülénénk a 
dolgokat  Lásd Blum 2002, Kratz 2004, Knoppers 2009, valamint a hivatkozásokat ezekben a 
munkákban 
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(7,14), jelentős vitákat folytattak a törvény természetéről, tartalmáról és te-
kintélyéről, amelyet Ezdrás magával vitt Babilonból 19 Néhányan úgy tekin-
tettek erre a királyi rendelkezésre, mint ami kulcsot ad, hogy megértsük a 
szélesebb körű Akhaimenida birodalmnak alávetett államokkal foglalkozó 
politikát  Valóban, néhányan úgy látták, hogy a rendelet Jehud alaptörvé-
nyeként rámutat a Tóra birodalmi engedélyezésére (Frei 1995; 1996; Koch 
1996; Blum 1990: 345–360; 2002: 246–428) 20 Mindenesetre e rendelet tar-
talmának sokkal több köze lehet ahhoz a módhoz, amin keresztül Ezdrás-
Nehemiás szerzői ki akarták építeni a kapcsolatot a babiloni és a jeruzsálemi 
JHWH-hívő közösségek között, az Akhaimenida korona és a számos állam 
közti kapcsolathoz hasonlóan, amelyet szabályoztak a hatalmas birodalom-
ban  Azt is megvizsgálhatjuk, hogy ez az idegen monarchiából származó 
királyi rendelet megerősíti vagy újradefiniálja a száműzött babiloni és a ha-
zai, júdai közösségek közti viszonyokat az Akhaimenida uralom szélesebb 
körében 21

Két fontos elemet kell kiemelnünk  Az első az a mód, ahogyan a 
fermân felhatalmazza Ezdrást, hogy vizsgálatot folytasson Júdában és 
Jeruzsálemben „Istened törvényével, amely a birtokodban van” (Ezd 7,14) 22 
Ez a kezdeti megbízatás meglehetősen homályos, de Artaxerxész rendelke-
zésének a végén Ezdrás egy sokkal részletesebb és széleskörű jogi megbíza-
tást kap, összhangban az „isten bölcsességgel”, amelyet birtokol 

Rendelj tisztviselőket és bírákat,23 hogy igazságot szolgáltassanak24 az egész népnek 
a Folyamon túli (tartományban), és mindazoknak, akik ismerik a te Istened törvé-
nyeit 25 És az, aki nem ismeri, azzal ismertessék meg (a törvényeket) 26 Aki nem lesz 
szolgája Istened törvényének és a király törvényének,27 szolgáltassanak neki igazságot 

19 Bármi legyen is a „Istened, birtokodban lévő törvényének” pontos mivolta, amelyet Ezdrás-
Nehemiás kiadói egy korábbi forrásban vélelmeztek, a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a mos-
tani irodalmi kontextusban a kifejezés a Pentateuchusra (vagy annak egy utolsó előtti változtára) 
vonatkozik  Lásd legutóbb Lee 2011 

20 Az elmélet kritkájához lásd a ZAR 1 (1995) hozzászólásait, valamint a tanulmányokat: Watts 2001  
Schmid (2007) védelmébe veszi a néhány szempontból átdolgozott hipotézist 

21 Polak (2006) a mondattan alapján különbséget tesz a dokumentumokban használatos (főleg kele-
ti, hivatalos) arámi és az arámi nyelvű elbeszélői keretben alkalmazott (főleg nyugati) arámi nyelv 
között 

22 Sőt, az utóbbi egy régebbi, pontatlan megfogalmazás bővítését tartalmazhatja (Knoppers 2009) 
23 LXX Ezd 7,25 a grammateisz főnevet használja @yfpv-re, valószínűleg a @yrps szóra reflektálva  Az 1Ezd 

8,23 azonban a kritasz főnevet használja. Lásd még Grätz 2005:77 
24 Így a qere (a @yd többes számú participiuma); a ketiv olvasata: @ynad 
25 Az elvárt forma az egyes számú td lenne, vö  14  és 16  versek 
26 Így a masszoréta szöveg (lectio difficilior). Az 1Ezd 8,23 és a szír fordítás a várt egyes számú alakot 

hozza 
27 A masszoréta szöveg szerint  1Ezd 8,24: „Istened törvénye és a királyodé” 



A júdai diaszpóraidentitás építése 71

buzgón:28 akár halálra, akár testi büntetésre,29 akár vagyonbeli büntetésre és böntönre  
(Ezd 7,25–26)

A rendelet utolsó része hatékonyan rendezi át a Jehudban élő JHWH-hívők 
kapcsolatát a környező területeken lakókkal  Ezdrásnak – a büntetés terhe 
mellett – érvényt kell szereznie királya és Istene törvényeinek a Folyamon 
túli tartomány egészében  Az azonban vita tárgya, hogy ez a rejtélyes szöveg 
egyszerűen egy adott fennhatóság alatt álló területen akarja-e alkalmazni 
a rendeletet a JHWH-hívőkre vagy tágabb értelemben minden lakosra ki-
terjeszti azt  Én az előbbi értelmezést támogatom, mindenesetre létezik 
a jogi hatóság egyfajta kibővítése, amelyet e különleges szöveg szerzője 
is maga előtt láthatott, és amely messze túlnyúlik yĕhûd mĕdîntā határain 
(Knoppers 2009)  A hihetetlen befolyás, amellyel ez a száműzött és vissza-
tért pap rendelkezik, lényegesen megnöveli (mintegy viszonzásképpen) a je-
ruzsálemi templom hatalmát, vagy legalább is azoknak a tisztségviselőknek 
és bíráknak a hatalmát, akiket éppen ő nevezett ki 

A könyv kontextusában tanúi lehetünk egy figyelemreméltó fejlemény-
nek Ezdrás korában, amely meghaladja a korábbi generációk eredményeit  
A rejtélyes Sesbáccár feladata valószínűleg az, hogy vezesse az első babi-
loni visszatérést, visszavigye Jeruzsálembe a templomi edényeket és némi 
alapot képezzen a Második Szentély megépítéséhez (Ezd 1,5–11; 5,13–16) 30 
Így ezek az első visszatérők kezdik meg a JHWH-kultusz visszaállításának 
folyamatát Jeruzsálemben  A keleti diaszpórából induló második vissza-
térési hullám vezetői (Zerubbábel és Józsue) sokkal jelentősebb sikereket 
könyvelhetnek el  A tisztviselők legalább egy nemzedékkel később sokkal 
nagyobb csoporttal térnek vissza Jeruzsálembe, értékes ajándékokat és ado-
mányokat hoznak magukkal, találkoznak a helyi ellenfelek által támasztott 
nehézségekkel, és fokozatosan leküzdik az akadályokat, hogy újjáépítsék és 
felszenteljék a Templomot (Ezd 2–6)  Ezért mind Sesbaccár, Zerubbábel és 
Józsue előbbre segítik a közösséget és újjáépítik annak központi, kultikus 
intézményét 

Ezek figyelemre méltó eredmények, Ezdrás kinevezésekor azonban egy 
olyan tekintéllyel találkozhatunk, amely az Akhaimenida Birodalomban 
közvetlenül a hierarchia csúcsáról származik  Ahelyett, hogy a helyi Jehud 

28 A masszoréta szöveg szerint (anrpsa) és hasonlóképpen az 1Ezd 8,24: epimelósz, „gondosan”  Vö  
LXX Ezd 7,26 hetoimósz, „készségesen” 

29 A wvrv (ketiv) / yvrv (qere) mint testi fenyítésről lásd Rundgren 1957; Falk 1959; Blenkinsopp 1988: 
152  Vö  1Ezd 8,24 timōria, „megfizetés”  Mások a wvrv szót a vrv gyökből származtatják: „gyökeres-
től kitépni” (HALOT 2002b–2003a) és száműzetésként értelmezik a jelentést 

30 Ahhoz a kérdéshez, hogy Sesbaccárt meg kell-e különböztetnünk Zerubbábeltől és hogy Sesbaccár 
rakta-e le a templom alapjait; lásd VanderKam (2004: 4–10) 
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tartományi, az Eufráteszen túli regionális, valamint hierarchikus sorrend-
ben fáradoztak volna a központi kormányzati hivatalnokokkal az elhúzó-
dó tárgyalások során, a jehudi közösség tagjai a perzsa királytól jutottak 
előnyökhöz, mivel az egyik kivándoroltnak közvetlen bejárása volt a per-
zsa uralkodóhoz  Kürosztól kezdve Dárius koráig próbálták újjáépíteni a 
templomot, de hiába, így beszéli el nekünk az Ezd 4,4–5 szerzője, mivel az 
„ország népe” által tanúsított ellenállásban ott voltak a megvesztegetett hi-
vatalnokok is (Ezd 4,4–5) 31

Az ilyen vertikális szövetség, amely mellőzi a regionális szövetségeket, 
annak érdekében, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a legfelső birodalmi 
hatósággal, egyik hatása, hogy átrendezheti a helyi erőviszonyokat  Sőt, az 
efféle királyi szövetségek valójában súlyosbíthatják a központosított hata-
lomhoz szorosan kapcsolódó kedvezményezettek és a regionális vagy helyi 
hivatalok közötti kapcsolatokat, melyek azon fáradoznak, hogy megőrizzék 
szokásos kiváltságaikat és pozícióikat 32 Így a király által kijelölt személy, 
Nehemiás nemcsak a helyi tisztviselők ellenállásával találkozik, hanem 
azokéval is, akiknek befolyásos pozíciójuk van a jeruzsálemi közösségben 33 
Egy király által közvetlenül kijelölt személy hatékonyan tud küzdeni e nagy 
ellenállás ellen, mivel az ellenfeleknek számolniuk kell a megbízottnak a 
birodalmi koronához fűződő kapcsolataival  Ezt a zaragozai Bahya ben Aser 
a középkori spanyol királyi udvarában jelenlévő zsidó szolgálatról tárgyalva 
így helyezte kontextusba: „Az, aki a király nemesei közül az egyiknek hű-
bérese, nem olyan magas állású, mintha a király hűbérese lenne  A király 
vazallusától még a nemesek és a miniszterek, de maga a király is fél ”34

A Sesbáccár, Zerubbábel és Józsue kora, valamint az Ezdrás és Nehemiás 
kora közötti váltás elemzéséhez azt a szempontot lehetne felhozni, hogy 
Sesbáccár, Zerubbábel (és talán Józsue is) perzsák által kinevezett tisztvi-
selők voltak, akik alá voltak rendelve egy nagyobb, birodalmi kormányzás 
hatalmának  Ezdráshoz és Nehemiáshoz hasonlóan ők is feletteseik paran-
csának szolgálatában álltak  Ezdráshoz és Nehemiáshoz hasonlóan ők is 
csak egy meghatározott ideig álltak szolgálatban, vissza lehetett őket hív-
ni vagy el lehetett őket mozdítani  Sőt, néhányan úgy gondolják (például 
Blenkinsopp 1988: 200), hogy Ezdrást valójában visszahívták vagy leváltot-

31 Szó szerint: „felbéreltek ellenük tanácsosokat is, hogy meghiúsítsák tervüket” 
32 Az efféle gyanúnak és bizalmatlanságnak megvan az alapja, mert a hízelgések a korona által kijelölt 

birodalmi kinevezett irányába csökkenthetik a helyi vagy regionális erőforrásokat is (például Ezd 
7,21–23) 

33 Lásd Fried 2004, bár magam nem értek egyet a kutatónő minden következtetésével  Nehemiás és 
Hananiás szerepének lehetséges párhuzamáról egyiptomi kontextusban lásd Albertz 1994 

34 Ben Asher 1968 (3 423), ahogy idézi és fordítja Yerushalmi 2005: 14  Ezzel a kijelentéssel Ben 
Asher a MTörv 28,10-et kommentálja 
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ták  Nehemiás esetében azt látjuk, hogy ő visszatért Jeruzsálemből Szúzába 
egy meghatározhatatlan időre, mielőtt megkérte hűbérurát, hogy adjon 
egy másik eltávozási lehetőséget (Neh 13,6)  Mindenesetre Sesbaccárnak 
és Zorobbábelnek, mint helyi vezetőknek nem volt nagy mozgásterük, sok 
uralkodót szolgáltak ki és az adminisztráció számos hivatalnokával dolgoz-
tak együtt  Hogy Izsák ben Mózes Aráma szavaira utaljak, aki a 16  századi 
spanyol királyi udvar zsidó kapcsolatait kommentálta: jobb a királyok szol-
gáinak lenni, mint a szolgák szolgáinak 35

Artaxerxész rendelete és a jeruzsálemi templom

A vertikális szövetség előnyeit más szempontból is nézhetjük  A fermán 
Ezdrásnak számos kiváltságot biztosított a perzsa uralkodó részéről, va-
lamint további ajándékokat, hogy azzal térjen vissza Jeruzsálembe 36 
Hangsúlyozom: nem kívánom rekonstruálni Ezdrás történeti szerepét a 
perzsa birodalmi hálózaton belül, inkább irodalmi ábrázolását vizsgálva 
szeretném feltárni a birodalmi hálózaton belül betöltött szerepét, ahogy a 
könyv szerzői látták 

Artaxerxész fermánjának beható vizsgálata jelzi, hogy a legtöbb rende-
let nem foglalkozik az Ezdrás tulajdonában lévő törvénnyel vagy Ezdrás 
közigazgatási és törvénykezési küldetésével, csak a templommal  A legtöbb 
rendelet tartalmazza a pazar ajándékok listáját, amit az uralkodó király 
ajándékozott a jeruzsálemi szentélynek  A támogatásokat, engedményeket, 
kedvezményeket és hagyatékokat a következőképpen vázolhatjuk:

• támogatja azokat az izraelitákat, papokat és levitákat, akik, ha úgy 
akarják, Ezdrás kíséretében visszatérnek Jeruzsálembe (13  vers);

• egy meghatározatlan ezüst és arany összege a királytól és tanácsosa-
itól, amit önként ajánlottak fel, hogy Ezdrás vigye „Izrael Istenének, 
aki Jeruzsálemben lakik” (15  vers);

• engedmény, hogy mindazt az aranyat és ezüstöt, valamint a babilo-
ni nép és a papok részéről a templomnak felajánlott önkéntes ado-
mányokat (talán vám- és tehermentesen) Ezdrás elvigye rendelteté-
si helyére (16  vers);

35 Izsák ben Mózes Aráma 1565 (fol  318v; ahogy Yerushalmi 2005: 14 idézi) úgy vélte, hogy az is-
teni gondviselés része volt, hogy a diaszpórában élő zsidók nem rabszolgaként kerültek közönséges 
gazdájuk alá, hanem „megmaradtak a föld királyainak kezében és a királyok szolgái voltak, nem 
pedig a szolgák szolgái” 

36 Mint ilyen, aligha ez az egyetlen perzsakori bibliai irodalom, amely hízelgő módon ábrázolja a per-
zsákat (Grabbe 2004: 70–99; Kessler 2006; Blenkinsopp 2013: 54–70) 
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• engedmény Ezdrásnak, hogy az ezüstön vásároljon bikákat, koso-
kat, bárányokat, „hozzá étel- és italáldozatot”, hogy bemutassa őket 
a templom oltárán (17  vers);

• engedmény Ezdrásnak és rokonainak, hogy a megmaradt ezüstöt és 
aranyat az istenség akaratának megfelelően szabadon felhasználja 
(18  vers);

• felszólítás, hogy a templomi szolgálatra átadott edényeket Ezdrás 
vigye Isten elé, Jeruzsálembe (19  vers);

• támogatás, hogy meglegyenek a templomhoz szükséges dolgok, 
amelyekről Ezdrásnak „kell gondoskodnia”, és fedezhetők legyenek 
a királyi kincstárból (20  vers);

• királyi parancs a Folyamon túli összes kincstárosnak, hogy gondos-
kodjanak 100 talentum ezüstről, 100 kor búzáról, 100 bát borról, 100 
bát olajról, sóról pedig korlátlanul (21–23  versek);

• meghatározatlan időre szóló adó-, járulék- és vámmentesség a pa-
pok, leviták, énekesek, kapuőrök, templomszolgák számára, vala-
mint más, a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő tisztvise-
lőknek (24  vers) 

Mint ez az összefoglaló is mutatja, Ezdrás megbízásának a lényege, hogy 
eljuttassa az embereket, és elvigye az aranyat, az adományokat és a kivált-
ságokat Jeruzsálembe  Az ókori közel-keleti királyeszméhez hozzátartozik, 
hogy az uralkodó támogatja birodalmának egyik szentélyét, eltekintve at-
tól, hogy ebben az esetben az uralkodó történetesen idegen  A helyi, dávidi 
királyság már nincs trónon Júdában, de a perzsa király, aki hatalmon van, 
úgy döntött, hogy gazdagon támogatja ezt a szentélyt 37 Ezdrás-Nehemiás 
könyvében kapcsolat van a király és a templom között, ahogyan a Sámuel-
Királyok és a Krónikák könyvében, de a király ebben az esetben külföldi  Az 
Akhaimenida uralkodó átvette a királyi felelősséget, hogy ellássa és fenn-
tartsa a jeruzsálemi templomot és szorgalmasan, nagylelkűen gyakorolja is 
azt 

A jeruzsálemi templomnak juttatott perzsa támogatás áll a királyi rende-
let középpontjában, ez jól látszik abból, ahogy Ezdrás Artaxerszész fermán-
jának hírére reagál  Ezdrás magasztalja ősei Istenét, „aki ezt a király szívébe 
sugallta, hogy megdicsőítse az Úr házát Jeruzsálemben” (Ezd 7,27) Ezdrás 
hálája egyenesen a jeruzsálemi szentélyre összpontosít  Tény, hogy Ezdrás 

37 Ezdrás-Nehemiás könyvében a Dávidra vonatkozó hivatkozások jórészt a kultikus szabályokra és 
előzményekre korlátozódnak  A dinasztikus ígéreteket nem említik, és Zerubbábel dávidi leszárma-
zását sem hangsúlyozzák (Knoppers 2004: 81–82) 
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semmiféle részletet nem árul el arról, hogy őt a perzsa király törvénykezési 
feladattal látta el 38

A rendeletben a birodalmi korona és a júdai kivándoroltak közötti köz-
vetlen kapcsolat előnyei nyilvánvalóak 39 Ezdrás nem csak arany és ezüst 
hagyatékot kap a királytól és tanácsosaitól (7,15), hanem olyan támogatást, 
amely lehetővé teszi számára, hogy a királyi kincstárból vegyen ki a jeruzsá-
lemi templom támogatására (7,20)  Talán még ennél is fontosabb az a jog, 
ahogy meríthet az ‘ăbar nāhărâ szatrapiáinak kincstáraiból (7,21)  A rendkí-
vül nagylelkű támogatás, amit a király megkövetel hivatalnokaitól, különö-
sen figyelemre méltó  Néhány előkerülő szám teljes mértékben hihetetlen  
Például a parancs, hogy a királyi kincstárnokok 100 talentum ezüsttel támo-
gassák Ezdrást, rendkívüli  Hérodotosz szerint (3 91–92) a királyi jövedelem 
az Eufráteszen túl (Ebir Nāri) 350 ezüsttalentum volt évente az Akhaimenida 
időszak elején (Briant 2002: 390–393)  Eszerint az Ezdrásnak adott jog az 
Ötödik Szatrapiából származó, a királyi udvarnak juttatott egész jövedelem 
egynegyede és egyharmada közötti összeg lehetett 

Ebből a szempontból értékes az az összehasonlítás, amelyet Grätz (2005: 
139–140) a hellenisztikus királyi adományozószövegekkel elvégez  A kérdés 
azonban, amit feltehetünk, hogy a mindenre kiterjedő összehasonlítást kor-
látoznunk kell-e a hellenisztikus szövegekre 40 Az ajándék adása és cseréje 
állandó volt az ókori Közel-Kelet államaiban jóval a hellenisztikus kor előtt 
és sokkal később is (Zaccagnini 1983; 1987; Na’aman 2000; Westbrook 
2000)  A szerző tehát játszik a perzsa uralkodók hírnevével, ügyesen ma-
nipulálja az ajándékcsere rendszerét egy nagyobb, nemzetközi, hűbéri vi-
szonyokon alapuló gazdaságban (Briant 1982; Sancisi-Weerdenburg 
1989; Mitchell 1997)  Az adók, járulékok, vámok és adományok komplex 
rendszerét sikeresen alkalmazták az egymást követő Akhaimenida királyok, 
hogy fokozzák államuk presztízsét és irányítsák a királyi családnak, illetve 
az arisztokráciában, a vezetésben és a katonaságban előnyben részesítettek-
nek juttatott ajándékokat  Az adókkal, járulékokkal és vámokkal együtt az 
adományozás nagyon fontos eszköz volt, amellyel az Akhaimenida uralko-
dók növelték gazdagságukat, közvetlen patronátusukat és a legkülönbözőbb 
szinteken befolyásolták a vezetőket a birodalmuk által ellenőrzött régiókon 

38 Ezdrás hálás Istenének, hogy „felém hajlította kegyét a király és tanácsosai meg minden nagybe-
folyású udvari tisztje előtt” (Ezd 7,28)  Az ilyen közvetlenül és személyesen megfogalmazott áldás 
azonban tetszőleges számú különböző dologra vonatkozhat 

39 Szintén feltűnő Nehemiás kijelentése (Neh 5,15), hogy ő nagyvonalúbban bánt a termények adóz-
tatásában, mint az őt megelőző kormányzók, akik közé (hallgatólagosan) beleérti Sesbaccárt és 
Zerubbábelt is 

40 Továbbá nyilvánvalónak tűnik, hogy Artaxerxész rendelkezése többet jelent, mint csak adományo-
kat (Schmid 2007) 
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keresztül (Briant 1989; 2002: 302–323, 388–415; Lewis 1989)  Az ilyen királyi 
adományok kedvezményezettjei adósai voltak a királynak a nekik juttatott 
kegyek szerint  A szatrapák, akik a nagykirály alatt szolgáltak, szintén éltek 
az adományozással, hogy támogassák pártfogoltjaikat, akik lekötelezettek 
voltak nekik (Briant 2002: 308–325, 340–345, 394–398) 

Az egyik érdekes jellemzője Artaxerxész rendeletének az Ezd 7-ben, hogy 
az adományozás normális menete teljesen megfordult  Rendes körülmé-
nyek között az adók, járulékok, vámok és adományok túlnyomórészt a pe-
rifériáról folytak be a központba, nem pedig fordítva  Biztos, hogy vannak 
ismert esetek, amikor a perzsa uralkodó stratégiai szempontból kedvezett 
egy bizonyos templomnak (vagy a templom papságának) és bizonyos királyi 
adók alól felmentett egyeseket vagy egész intézményeket (Tuplin 1987) 41 
Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy az volt a kötelessége az egyes 
személyeknek, nagyobb földbirtokosoknak, kormányzóknak, szatrapáknak 
és a templomi tisztviselőknek, hogy szolgálják a Nagy Királyt azáltal, hogy 
megadják neki mindazt, amivel tartoznak neki  Ezdrás könyvének jeleneté-
ben az adók, járulékok, vámok és adományok rendszere teljesen fordított  A 
kedvezmények és javak áramlása teljesen kiegyensúlyozatlan és egyoldalú  
Minden szívesség és örökbehagyás Ezdrás és útitársai felé irányulnak az-
zal a céllal, hogy növeljék a pénzállományukat, a Templom berendezését és 
személyzetét 

A perzsa király és Jeruzsálem, Júda földje és a júdai szentély közöt-
ti kapcsolat szintén nyilvánvaló abban, ahogy a rendelkezés az isteni fen-
ségcímekkel bánik  A júdai nép nemzetközi státuszához mérten az Isten a 
hazai és diaszpórában élő csoportok istentiszteletében egyaránt egy saját és 
egyetemes istenség  Ami a sajátos vonatkozásokat illeti: JHWH-t azonosí-
tották az őseik istenével, egy bizonyos földdel, egy bizonyos tórával, és a je-
ruzsálemi egyetlen szentéllyel 42 Ehhez a saját státuszhoz illeszkedik, hogy 
JHWH-t „Izrael Istenének” nevezik, „aki Jeruzsálemben lakik” (7,15), illet-
ve „Jeruzsálem Istenének” (7,19)  De Izrael Istene Babilonban is tevékeny  
Ő Izrael Istene, aki vezeti a „királyok királyát”, hogy kiváltságokat adjon 
Edzrásnak és népének (7,12–26)  Illik az ő egyetemes státuszához, hogy 
JHWH-t „az egek Istenének” nevezik 43 Figyelemre méltó, hogy ezek a jelzők 

41 Ugyanakkor meg kell említenünk olyan eseteket is, amikor a perzsák lerombolták néhány lázadó 
állam infrastrutúráját (beleértve templomokat is) 

42 Néhány kutató úgy tekintette „Kaszifja helységének (hā-māqôm)” említését a 8,17-ben, mint ami 
egy JHWH-szentélyt jelöl Babilonban  Bár nagy valószínűséggel tűnhet úgy, hogy papok és leviták 
csoportja élt ezen a „helyen”, nincs egyértelmű bizonyítéka annak, hogy itt egy JHWH szentélyt 
építettek volna (Knoppers 2003: 320, 55  lábjegyzet) 

43 A cím előkerül Kürosz dekrétumában (Ezd 1,2), az arámi levelezésekben (Ezd 5,11 12; 6,9 10), máshol 
a későbbi szövegekben (Zsolt 136,26; Jón 1,9; Neh 1,4–5; 2,4 20; Dán 2,18–19 37 44; Judit 5,8; 6,19), és 
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egy perzsa uralkodótól származnak és egy birodalmi rendeletben jelennek 
meg 44

Az utolsó fenségcím némi magyarázatot igényel 45 Feltételezhetjük, 
hogy a perzsa uralkodó, Artaxerxész Ahura Mazdaról állíthatta, hogy az 
„Egek Istene”, de ő a levelében JHWH-ról beszél így, amikor (a többes szám 
második személy megszólításával) a Folyamon túli összes kincstároshoz for-
dul (7,21–23) 46 Ugyanez a parancsa elrendeli a kincstárosoknak, hogy lássák 
el Ezdrást bármiféle ilyen anyaggal és tartalékokkal, amit „az Egek Istene” 
szükségesnek ítél az „Egek Istenének templomához”, ami a király vágyán 
alapul, nehogy a harag rászálljon „a királynak és fiainak országára” (7,23)  
Nem kis irónia van abban, hogy amikor Artaxerxész Ezdráshoz fordul, 
személyes („Istened”) és helyi kifejezésmódot használ („Izrael Istene, aki 
Jeruzsálemben lakik”, „Jeruzsálem Istene”) amikor Ezdrás istenéről beszél, 
de amikor a nem-júdaikhoz szól (a Folyamon túli kincstárnokokhoz) a mul-
tinacionális „Egek Istene” fenségcímet alkalmazza az istenségre (utalással 
Ezdrás törvényére és a jeruzsálemi templomra) 47

Egyértelmű következménynek látszik Ezdrás támogatásában, hogy a 
kincstárnokok kettős célt töltenek be  Kezdjük azzal, hogy szolgálatuk meg-
felel a királyi parancsnak, hogy segítsék az utazó királyi kijelöltet és a regi-
onális szentélyt, amelyet ez a konkrét személy pártfogol  De feltételeznünk 
kell, hogy az efféle helyi tisztviselők nem lehettek túl lelkesek, hogy lemond-
janak saját forrásaikról és kiegészítő támogatásaikról és egy olyan szentélyt 
támogassanak, amelyik kívül esik saját, helyi joghatóságukon  Ezért a király 
megemlít egy másik motivációs tényezőt  Szolgálatuk eleget tesz az egye-
temes istenség követelményeinek és segíti a birodalmi udvartartást (és így 
őket) elkerüli az isteni harag  Az ügyet akkor kicsit másképpen kezelhetik  
Ha a birodalom vagy a király vagy bármelyik fia a jövőben némi szenve-
dést tapasztalna meg, a megpróbáltatást annak lehet tulajdonítani, hogy a 
Folyamon túli kincstárnokok nem mozdították előbbre időben és nagyvo-

az Elephantinéből származó júdai dokumentumokban (például AP 30 2, 27–28; 31 2; 32 3–4; 38 3, 
5; 40 1) 

44 Hasonló irodalmi toposz fordul elő a Krónikák könyvében (Ben Zvi 1999)  Lásd még Japhet 1982 
korábbi feldolgozását 

45 Daniel Miller személyes beszélgetéskor történt közlése nyomán 
46 A könyv nagyobb összefüggésében nem egyedülálló ez a szóhasználat  Kürosz dektrétuma (Ezd 1,2 

[// 2Krón 36,23]) ugyanúgy használja a JHWH istennevet 
47 Másrészt azt is mondhatjuk, hogy ezek a birodalmi uralkodó az ediktuma által érintett saját hi-

edelmek és gyakorlatok iránti érzékenységet jeleníti meg  Azzal a vitával kapcsolatban, melyet a 
papi hagyományban azért folytatnak, hogy szűkítsék a széles és mindent befogadó monoteizmus 
fogalmát a végtelen számú isteni fenségcímek retorikai felhasználásában, lásd Schmid 2011 
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nalúan Ezdrás és a jeruzsálemi szentély ügyét 48 Az isteni fenségcímek helyi 
és nemzetközi elosztása a rendelet egészében nem tűnik véletlenszerűnek 

A szélesebb bibliai környezetben az egyirányú, Jeruzsálemnek történő 
ajándékozás és adózás a dicső salamoni kort idézi fel  A Királyok könyvének 
elbeszélésében Salamon uralkodását az első szentély építésének és megszi-
lárdulásának időszaka jellemzi 49 Mint Ezdrás kora, Salamon első időszaka 
is békés időszak volt (1Kir 4,20; 5,4–5 18; vö  11,14–25)  Salamon élete során 
a Földközi-tenger térségének különböző országaiból kapott sarcot (1Kir 
5,2–4)  Például a tíruszi Hirám 120 talentum aranyat küldött tisztelete jeléül 
az izraelita királynak (1Kir 9,14)  Egy másik híres példa Sába királynőjének 
jeruzsálemi látogatása, aki különböző ajándékokat hoz, köztük 120 talen-
tum aranyat, páratlan mennyiségű fűszert és drágaköveket (1Kir 10,2 10)  Az 
egyik szöveg arról beszél, hogy Salamon 666 talentum aranyat kapott évente 
a nemzetközi kereskedelemből befolyt bevétel mellett (1Kir 10,14)  A szerzők 
úgy mutatják be Salamont, mint akinek az egész világ adózik: „az egész vi-
lág arra vágyott, hogy lássa Salamont    mindenki hozta ajándékát: ezüst és 
aranyedényeket, öltözékeket, fegyvereket, fűszereket, lovakat és öszvéreket, 
évről évre ” (1Kir 10,24–25) 50 Az ilyen híradások a kívülről jövő bevételekről 
hozzájárulnak az izraelita történelem aranykoráról alkotott elképzelésünk-
höz  Az ajándékok és az adók Salamont összehasonlíthatatlanul gazdaggá 
teszik (1Kir 3,13; 10,23), de Jeruzsálemet is gazdagítják (1Kir 10,21 27) 

Ahogy Salamon esetében is, a javak áramlása Ezdrás könyvében nagy-
részt egyoldalú és kiegyensúlyozatlan 51 Mindkét esetben a nem-izraeliták 
nagyban hozzájárulnak Jeruzsálem fejlődéséhez  Van azonban néhány je-
lentős különbség is a két helyzet között  Először is: Ezdrás száműzött, nem 
őslakosa Júdának  Ezért Ezdrás korában egy harmadik fél is bevonódik a 
történetbe, egy közvetítő: Ezdrás és az ő babiloni száműzött társai  A király-
ság utáni Júdában Ezdrás-Nehemiás könyve kiadóinak szemszögéből ez a 
bőkezűség mutatja a babiloni közösség értékét és a birodalmi rendszerhez 
fűződő kapcsolatait 

48 A nép és a templom Folyamon túli szatrapák és kormányzók általi ilyen támogatását megfelelő-
en feljegyezték  Ez előkerül, amikor Ezdrás és társainak Jeruzsálembe történő utazásáról olvasunk 
(Ezd 8,36),

49 Az összehasonlítás kedvéért a Királyok könyvének szövegére összpontosítok  A 2Krón 1,1–9,31 szöve-
ge, amely a Királyok könyvének adósa, egyfelől visszahangozza, másrészt viszont el is tér Salamon 
deuteronomikus ábrázolásától (Dillard 1984; Japhet 1993; Throntveit 2003) 

50 A versek szövegkritikájáról lásd Knoppers 1993–1994, 1 129 
51 Ez így van, bár a helyezet Salamon esetében nem ennyire egyoldalú  Salamon szállít árut máshová 

is és bizonyos városokat átenged a tíruszi Hirámnak, hogy fizessen szolgáltatásaiért, amiért az épít-
kezési projektekben segédkezik neki (1Kir 5,25; 9,11–12; 10,13)  A Krónikák könyve átalakítja Salamon 
és Huram (Hiram) kapcsolatát, hogy Huramot önként és boldogan alárendelje Salamonnak 
(Knoppers 2015) 
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Másodszor, Ezdrás esetében jelentős jótékonyságot látunk a visszatérők 
felé is, akik Ezdrást kísérték  Harmadszor, Ezdrás korában a kívülről érkező 
ajándékok és adók többnyire a Templom felé irányultak és nem korának 
jelentősebb politikai szereplője vagy kormányzója felé  Ez jól tükröződik 
Artaxerxész képén 52 Az, hogy mesés mennyiségű adót kell fizetni az ősi vá-
rosnak, szintén tükröződik Ezdrás könyvében, mert ő személyesen az ilyen 
nagylelkűségből nem húz hasznot 

Negyedszer: ugyanúgy, ahogyan Artaxerxész rendelkezése beszél a je-
ruzsálemi templom privilégiumairól, ez a szentély fölötte áll minden más 
jahvista versenytársának  Tudjuk, hogy a késői perzsa időszakban különbö-
ző méretű JHWH-templomok léteztek a samariai Garizim hegyén és nyilván-
valóan az idumeai Makkedah (Khirbet el-Qôm) térségében 53 Lehet, hogy 
voltak más JHWH-szentélyek is  Egyértelmű, hogy a jeruzsálemi templom 
nem volt riválisok nélkül  Az Ezd 7-ben olvasható levél a birodalmi tekintély 
igénybevételével támasztja alá a jeruzsálemi templom presztízsét  Az, hogy 
a legmagasabb politikai hatóság a Birodalomban olyan kifejezéseket alkal-
maz, mint „Izrael Istene, akinek Jeruzsálemben van a lakása (7,15)”, „Istenük 
jeruzsálemi háza” (7,16), „Jeruzsálem istene” (7,19), „Istenetek háza” (7,20), 
„a menny istenének háza” (7,23), és „ez Isten háza” (7,24), árulkodó  A bi-
rodalmi hatalom megerősíti a JHWH, Izrael, a város és a templom közötti 
kapcsolatokat  Aki nem tudja, hol van Izrael Istenének a lakóhelye, az ide-
gen király tisztázza a dolgokat  Így a birodalmi rendelkezés írásban is olyan 
tekintélyt és státuszt ad a templomnak, a tórának és a papságnak, amelyet a 
valóságban nem élvezhettek 

A kép elnagyolt, de rámutat Jeruzsálem és templomának támogatására  
A rendeletben minden még inkább lenyűgöző lesz, ha figyelembe vesszük, 
hogy nem ez az első eset, amikor efféle jóindulatot mutatnak Jeruzsálem 
felé a perzsa korban (Kessler 2007)  Az Artaxerxész és a Babilonban élő 
júdai közösség által küldött ajándékok és tisztelgés kétszer is felidézi a jeru-
zsálemi templom korábbi előnyös helyzetét  A legközvetlenebb párhuzam, 
ahogy számos kommentátor már rámutatott, a Kürosz alatti bevándor-

52 Ha az udvarra és a templomra mint két olyan alappillérre gondolunk, amelyekre az ókori Közel-
Kelet monarchiái épültek, megállapíthatjuk, hogy a perzsa királyok Ezdrás-Nehemiás könyvében 
jól játsszák az uralkodók szerepét  Ugyanakkor bizonyos esetekben feltűnő a királyi propaganda és a 
tényleges teljesítmény közötti eltérés  Egy sokkal összetettebb és problematikusabb kép jelenik meg 
például Artaxerxész király időrendi szempontból tévesen kontextualizált levelében és válaszában, 
amelyet az Ezd 4,6–24-ben olvashatunk (Williamson 1983; Halpern 1990; Glatt-Gilad 1993) 

53 A Garizim hegyi templomról lásd Magen 2000; 2007; 2008abc; Magen, Misgav, and Tsfania 
2004; Kartveit 2009; Dušek 2012; Knoppers 2013  A lehetséges why templomról Idumeában lásd 
Lemaire 2004 
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lás 54 Mindegyik esetben egy perzsa király engedélyezi a visszatelepülést a 
száműzetésből és a hazatérést a babiloni júdai közösség egyik tagja vezeti 
(Sesbaccár és Ezdrás; Ezd 1,1–6; 7,13; Pakkala 2004: 44–45)  Mindkét eset-
ben a bevándorlás nemcsak a köznépet foglalja magában, hanem a papokat 
és a levitákat is (Ezd 1,5; 7,7)  Mind Sesbaccár, mind Ezdrás alatt a missziót 
helyesli, ha éppen nem finanszírozza az akhaimenida király (Ezd 1,3–5; 5,13; 
7,15; Japhet 1982)  Hogy segítse a júdabeli helyreállítási erőfeszítéseket, kü-
lönösen ami a jeruzsálemi templom helyreállítására vonatkozó erőfeszítése-
ket illeti, a babiloni júdai közösség önkéntes adományok egész sorát ajánl-
ja fel (Ezd 1,6; 7,15–16)  Mindegyik esetben a kultusz kellékeit visszaküldik 
vagy visszakerülnek a jeruzsálemi templomba (Ezd 1,7; 5,14–15; 6,5; 7,19) 

A Sesbaccár és Ezdrás alatti áttelepülések párhuzamaihoz mások hozzá-
veszik még a Zerubbábel és Józsue alatti áttelepüléseket is  Csakúgy, mint 
a Sesbaccár és Ezdrás alatti kivándorlás, a Babilonban élő júdaiai vezetés 
által vezetett kivándorlás is magában foglalta a teljes papi osztályt, levitákat, 
zenészeket, ajtónállókat és templomi szolgákat (Ezd 2,1–70 // Neh 7,6–72a)  
A perzsa király mindkét esetben megparancsolja a Folyamon túli regionális 
hatóságoknak, hogy anyagilag támogassák az áldozati kultusz visszaállítá-
sát Jeruzsálemben (Ezd 6,6–12; 7,20–22) 

Ilyen párhuzamokat kommentálva, a kutatók gyakran rámutattak az 
akhaimenida hatóságoknak tulajdonított erős szerepvállalásra a jeruzsá-
lemi kultusz támogatásában  Feltehetjük a kérdést, hogy az egyes szerzők 
miért hangsúlyozták a perzsa uralkodó Jehud közösségének nyújtott kegye-
it  Miért ábrázolják a birodalmi rezsim végtelen nagy jótékonyságát a kis 
jeruzsálemi szentély iránt? Az egyik ok a birodalmi vezetés megtámogatása 
lehet 55 Ezdrás imájában elismeri, hogy „szolgák vagyunk”, de hangsúlyoz-
za, hogy „szolgaságunkban” sem hagyott el bennünket Istenünk és felkel-
tette irántunk a perzsa királyok jóindulatát 56 A közösségi bűnbánat a Neh 
9,36–37-ben egy még erősebb kijelentéssel zárul:

„És most mi szolgák vagyunk! Éppen azon a földön, amelyet őseinknek adtál, hogy 
élvezzék annak gyümölcsét és javait, azon vagyunk szolgák  Termése azokat a királyo-
kat gazdagítja, akiket fölénk helyeztél vétkeink miatt  Ők tetszésük szerint uralkodnak 
rajtunk és jószágainkon, mi pedig nagy nyomorúságban vagyunk!”57

54 Karrer (2001), hangsúlyozva Kürosz ediktumának szerepét, azt állítja, hogy az nem csak ezt a 
konkrét szövegrészt, hanem a nagyobb könyvet is keretbe foglalja 

55 A perzsa időszak ezen témájának ismétlődéséről és fontosságáról lásd Albertz 1994; Willi 1995; 
Ben Zvi 1999; Bedford 2001; 2002; Grabbe 2004; Kessler 2006 

56 Az imádság ily módon elismeri a nehézségeket és a bizonytalan feltételeket anélkül, hogy támogat-
ná az aktív ellenállást a birodalmi rezsimmel szemben 

57 A szakasz kevésbé komor értelmezéséhez lásd Oeming 2006 
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Úgy látszik, a perzsa-kori Jehudban sem volt mindenki kibékülve az idegen 
megszállás tapasztalatával 58

Az emigránsok által megjelenített vezetés kiegészíti az egymást követő 
perzsa uralkodók által meghozott konstruktív intézkedéseket  Júda király-
ság utáni helyreállításában az összes kritikus lépést a keleti diaszpóra tagjai 
tették meg  Sőt, az Ezdrás alatti visszatérés során a nagylelkű akhaimenida 
beavatkozás is közvetlenül egy kivándorolt júdai pap kérésére történt  Ez a 
siker Jehud népe számára a babiloni-júdai kapcsolat fontosságát hangsúlyoz-
za 59 A szöveg nem mondja, hogy a közösség Jehudban intézhetett-e vagy 
sem kéréseket a perzsa hatóságokhoz  A szöveg egy közelebbről pontosab-
ban meg nem határozott kérésről beszél, amelyet egy Babilonban lakó, júdai 
írástudó pap intézett az akhaimenida vezetés leghatalmasabb vezetőjéhez 
(Ezd 7,6)  A birodalmi uralkodó nemcsak válaszol, hanem teljes egészé-
ben teljesíti Ezdrás kérését  Így nem csoda, hogy az elbeszélő megjegyzi: 
„JHWH, az ő Istenének keze nyugodott rajta” (Ezd 7,6)  Tekintettel a sike-
res beavatkozások ezen módjára, úgy tűnik, hogy a keleti diaszpóra bebizo-
nyította, hogy a szülőföldön élő közösség megélhetése és folyamatos jólléte 
szempontjából fontos 

Konklúziók

A fogságot számos bibliai (és ókori közel-keleti) szövegben stigmának, az 
isteni elutasítás és büntetés jelének (például Hillers 1964) tekintették  Az 
elhurcolást, az olyan szövegekben, mint Ozeás, a Deuteronomium, Ezekiel, 
Sámuel–Királyok és a Zsoltárok könyve borzalommal, veszteséggel, meg-
alázással, leigázással, tehetetlenséggel és nyomorral társítja (például Ez 
12,13–16; 16,35–58; Zsolt 89,39–53; 137)  A fogság átok és Izrael a száműzetés-
ben átokká lesz (Weinfeld 1972: 348–349 [# 21])  Ha a népet idegen földekre 
száműzték, ott idegen isteneket fog imádni (MTörv 4,25–28; 28,36, 64; 1Sám 
26,19; Jer 5,19; 16,10–13)  Más országokban – a Deuteronomium szerzői így 
nyilatkoznak – a kevés túlélő izraelita azoknak a fából és kőből, kézzel ké-
szített istenségeknek szolgál majd, amelyek képtelenek arra, hogy lássanak, 
halljanak, egyenek vagy illatot érezzenek (MTörv 4,28)  A fogságban a nép 
elfogyasztja majd a tisztátalan eledelt (Józs 22,19; Ám 7,17; Oz 9,3; Dán 1,8) és 
az emberek szenvednek attól, hogy nem tudják megtartani a hagyományos 
ünnep- és szabadnapjaikat (Oz 9,4) 

58 Tágabb értelemben, talán mindent egybevéve azok sem örültek, akik azokért az előnyökért küzdöt-
tek, amelyeket egy ilyen megszállás hozott Jehudnak  Általánosabban lásd Grabbe 2004: 310–313 

59 Különösen, mivel ez a kapcsolat az „ország népei” által gyakorolt befolyás ellen hatott 
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A szórvány problémájával foglalkozó prófétai szöveg nagy hányada oly 
módon próbálja megoldani a kérdést, hogy egy jövőbeli visszatérésről vagy 
az országba visszatért nép nagy összegyülekezéséről beszél (például Oz 
1,10–2,1)  A nép ilyen tömeges visszatérése minden égtáj felől Izrael és Júda 
helyreállításához vezet, amit Isten áldása, egy új letelepedés, jólét és nemze-
ti szolidaritás kísér (Jer 30,1–31,40; Ez 36,1–38; 37,15–28)  Ezekiel utolsó feje-
zeteinek írói még azt is elképzelik, hogy miként állítják vissza a határokat, 
átrendeződnek az egyes törzsek az országban, felépül az új templom és egy új 
Jeruzsálem (47,13–48,35)  Fontos felidéznünk, hogy ez a prófétai remény nem 
tűnt el a perzsa időszakban, miután már néhányan visszatértek az országba 
(Kessler 2009)  Éppen ellenkezőleg, folyamatos hangsúlyozását találjuk a 
fogságból való jövőbeli visszatérésnek Zakariás (8,1–12) és Deutero-Zakariás 
(például 10,6–12) próféciáiban  Néhány szentírásmagyarázó egyenesen pró-
fétai türelmetlenségről beszél a Sionra való lassú visszatérés(ek)ről: „Ha a 
Zak 1–8 egy politikai program más közösségekre való hivatkozással, akkor 
minden bizonnyal ez az a pont: a szétszórtság ideje lejárt, itt az idő hazatér-
ni” (Kessler 2007: 164) 60

Az Ezdrás-Nehemiás könyv szerzői számos módon részben fordítottak a 
fogságról alkotott hagyományos képen, amely több más bibliai írásban fel-
lelhető  Sok, egymást kiegészítő stratégiát látnak jónak, hogy boldoguljanak 
az élettel az egyetlen birodalmon belül  Egyértelmű, hogy a szerzők elisme-
rően nyilatkoznak a hazatelepülőkről, akik részt vesznek a Jeruzsálem felé 
tartó migrációkban, hogy a már oly szükségessé vált lendületet meghozzák 
a gyéren lakott és elmaradott júdai közösségnek (Knowles 2006)  A keleti 
diaszpóra kulcsfontosságú eleme lesz Júda folyamatos felvirágzó és reform-
történetének 61 Ebben a hosszú távú történetben a perzsa vezetés kulcs-
szerepet játszik: lehetővé teszi a száműzötteknek a hazatérést, támogatja a 
Templom újjáépítését, számos figyelmességgel és kiváltsággal halmozza el a 
jeruzsálemi templom köré összegyűlt közösséget 

60 Amikor Ezdrás és Nehemiás könyvének szerzői Aggeust és Zakariást idézik (Ezd 5,1–2), ezt azért 
teszik, hogy kiemeljék, teljes szívvel támogatták a templom újjáépítését, és nem azért, hogy ezáltal 
a dávidi sarj, Zerubbábel felé irányuló támogatásukra helyezzék a hangsúlyt (legyen szó bármilyen 
támogatásról is)  Ezdrás és Nehemiás könyvének szerzői mégcsak nem is említik meg Zakariás pró-
fétai reménységét, hogy a száműzöttek jelentős csapata visszatér Júdába 

61 Az Ezdrás-Nehemiás könyvben felvázolt séma nem egyedi, de az elkövetkező évszázadokban is 
megmarad  Egy későbbi korban, a keleti diaszpóra fontossága nyilvánvaló a tannák, amórák, és ké-
sőbb a szavórák és a gáonok erőfeszítéseiben, amikor összeállítják és átgondoltan megszerkesztik a 
monumentális Babiloni Talmudot , amely a judaizmus egyik forrásává válik  (A fordító megjegyzé-
se: A tannák a Krisztus utáni első két évszázad tanító rabbijai, az amórák pedig a 3–5  században élt 
zsidó rabbik, akik megjegyzésekkel és magyarázatokkal látták el a Misna, és az ún  baraiták szöve-
gét  A következő rabbinikus időszak tekintélyes tanítói a szavórák [500–600] és a gáonok [610–1040] )



A júdai diaszpóraidentitás építése 83

De bármennyire is ünneplik az országba visszatérteket és Jeruzsálem in-
tézményeinek folyamatos újjáépítését, az Ezdrás-Nehemiás könyv szerzői 
nem igénylik a tömeges visszatérést és a fogság problémájának megoldását 62 
Ezdrás-Nehemiás könyvében olyan JHWH-hívő csoportokat találunk, akik 
hatékonyan meghonosítottak egy új életformát idegen országokban  Ezek a 
júdaiak sikeresen elrendeztek számos vallási, gazdasági és társadalmi ügyet, 
hogy őseiktól örökölt földjeiktől távol éljenek  Ez a közösség az ősi hazá-
ban, és nem a júdai közösség Babilonban az, amelyik több küzdelemmel néz 
szembe  A hazatelepültek közössége Jehudban a kivándoroltak folyamatos 
beavatkozását igényli, hogy újra saját útjára találjon  Egyfelől a Jehudbeli 
közösség a figyelem középpontjában van, másfelől a keleti diaszpórában lé-
tező közösségek pedig a periférián  Mégis, más szinten, a keleti diaszpóra 
periférikus közösségei központi szerepet töltenek be Jehud reneszánszában 

Abban az összefüggésben, amelyben a júdaiak nemzetközi jelenség-
gé váltak, a közösségek Jehudban és Babilonban egy egymástól kölcsönö-
sen függő kapcsolatban léteztek  Az egyik nem létezett a másik nélkül  A 
júdai diaszpóra-közösségek tagjai megőrizték kapcsolatukat őseik földjével 
– annak történelmi városával, templomával és lakosságával (Eph‘al 2006)  
Függnek ettől a közösségtől, mert ennek az alprovinciának (lakossága, veze-
tői, temploma, papjai, levitái és az ország) léte és jól léte elengedhetetlen sa-
ját identitásukhoz  A júdai közösség tagjai Jehudban viszont támaszkodtak 
társaikra a keleti diaszpórában, hogy újjáépítsék és támogassák intézménye-
iket  A diaszpóra történetében van egy további fejlemény, amely jelentősen 
megnöveli Júda helyzetét a gyarmati uralom nemzetközi kontextusában  
Néhány nemzedék elteltével két diaszpórai vezetőnek van közvetlen kap-
csolata az Akhaimenida birodalom vezetésével, amellyel nagy előnyhöz 
juttatják ősi örökségüket  Ebből a szempontból a diaszpóra-közösségek és 
vezetőik nélkülözhetetlenné válnak a Jeruzsálem központú júdai közösség 
hosszútávú megújulásához 

Úgy tűnik, hogy az Ezdrás-Nehemiás könyv íróinak előnyös helyzete 
bizonyos lehetőségeket adott arra, hogy fenntarthatnak közösségeket a bi-
rodalom uralma alatt élő, különböző leigázott területeken  A fogság ször-
nyű csapás volt Júda számára, katasztrofális következményekkel (Smith 
1989; Vanderhooft 1999; Lipschits 2005; Middlemas 2005; 2012)  Ezért 
a babiloni deportációk okait és hatásait még továbbra is felpanaszolják (Ezd 
9,6–15; Neh 1,8; 9,27–37)  A fogság messzeható következményei közül azon-

62 Bár Kürosz ediktumának legelső változata (Ezd 1,2 // 2Krón 36,23) ebbe az irányba mutathat, mivel 
Kürosz valamennyi száműzöttől azt kéri, hogy térjen vissza az országba, az ediktum más változatai 
azonban a templom helyreállítására összpontosítanak (Ezd 5,13–16; 6,3–5) 
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ban néhány Júda javára szolgált 63 A külföldön élő száműzötteknek sikerült 
túlélni az idegen megszállást és ügyesen kiaknázni egy hatalmas birodalom 
erőforrásait, hogy annak segítségével alakítsák kicsiny otthoni közösségü-
ket  Azt a kérdést azonban fel lehet tenni, vajon már az Ezdrás-Nehemiás 
könyv szerzői tekintettel voltak-e a longue duréere  A diaszpóra aligha volt 
tervezett esemény, de a judaizmus nemzetközi jellegének határozottan meg-
voltak az előnyei 

63 Ebben a vonatkozásban fontos, hogy Ezdrás bűnbánati imája (9,6–15) és a nagy levita imádság (Neh 
9,5–37) más kérdésekre összpontosít  Ezdrás az imájában a vegyes házasságok következményeit fáj-
lalja  Úgy gondolja, hogy a vegyes házasság a kihalás lehetőségével fenyegeti az országban élő mara-
dékot (9,13–15)  A levita imádságban a szerzők felpanaszolják, hogy az országba való visszatérés nem 
vezetett nemzeti autonómiához  Ellenkezőleg, a nép, amint láttuk, továbbra is egy idegen hatalom 
szolgája (Neh 9,36–37) 
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