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TARTALOM : 1. Jeremiás: a figyelmeztető; 2. A  Siralmak könyve: az elkeseredés 
hangja; 3. Abdiás: a harag szava; 4. Ezékiel: a fogság látnoka; 5. A  deuteronomista 
történeti mű: az értelmezés; 6. „Második” és „harmadik” Ézsaiás: vigasztalás és 
csalódás; 7. Haggeus: a lelkiismeretre appelláló buzdító; 8. Zakariás: egy szebb jö
vő reménysége; 9. Zárszó

Nehezen találhatnánk olyan időszakot Izrael történetében, amely több ki
hívás elé állította volna a választott népet a „fogság évszázadánál”. Felvonu
ló nagyhatalmak, romba dőlő Jeruzsálem, világpolitikai fordulatok, szám- 
űzöttek közössége és az otthon maradottak feszültsége, prófétai igehirdetés 
és siralom, újjáépülés és teológiai átdolgozások jellemzik ezt az időszakot. 
Valódi krízis, melynek során Izrael népe és vallása végérvényesen megválto
zik. A fogság előtti félig-meddig szinkretista állapotokból ekkor emelked
nek ki olyan, a későbbi évszázadokat meghatározó gondolatok, mint a bál
ványok és idegen istenek végérvényes megtagadása, a monoteizmus, és az 
„új honfoglalás” átélése. Mindez azt eredményezte, hogy Isten és a nép kap
csolata végérvényesen új alapra került.

Ebben a rövid esszében ennek az évszázadnak néhány mozzanatát idézzük 
fel.

1. Jeremiás: a figyelmeztető

„Mondd meg a királynak és a király anyjának: alázko fiatok meg a porig, mert le
esik fejetekről ékes koronátok1. Körül vannak zárva a délen fekvő városok, nincs aki 
felszabadítsa azokat. Fogságba viszik egész Júdát, fogságba mindenestül.!” (Jer 
13:18-19)

Kemény szavak, de talán nem hangzottak olyan nagyon kegyetlennek pár év
vel az események bekövetkezte után. Amikor a próféta megszólalt, talán nem 
a szavak keménysége, hanem azoknak a népre gyakorolt csüggesztő hatása 
váltotta ki a legnagyobb felháborodást. Amikor azonban kiderült, hogy a 
prófétának valóban igaza lett, és így bizonyítást nyert: általa valóban az Úr 
szólt, a szavak értelme egy csapásra megváltozott. Megváltozott a nép számá
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ra, és természetesen megváltozott a király (feltehetőleg Jojákin) és az anyaki
rálynő (Nehustá) számára is. Pedig már eddig is sorakoztak az intő jelek, 
Júdában és a világpolitikában egyaránt.

Alig egy évszázaddal korábban, Manassé király hosszú, 53 évig tartó 
uralkodása alatt (Kr. e. 687-642, lásd 2 Kir 21) Júda Asszíria vazallusa volt -  
politikailag és vallási szempontból nézve szánalmas helyzet, viszont a lehe
tőségekhez képest biztonságos élet ez. Területileg megcsonkított és gazdasá
gilag tönkretett országot örökölt ő,1 aki megkereste az egyetlen lehetséges és 
járható utat. Vallásilag nem kevés kívánnivalót hagyott maga után; csillag
imádat, termékenységkultusz, bálványimádás, halottidézés, jövendőmondás 
és gyermekáldozat egyaránt tulaj doni ttatik neki. Manassé uralkodásának le
írásában eltér egymástól a két párhuzamos bibliai szakasz (2 Kir 21 és 
2 Krón 33). Az utóbbi szöveg ugyanis beszámol arról, hogy Manassé asszír 
fogságba került, ahol megalázta magát és megtért, így Isten megkönyörült 
rajta. Ez után visszatért Jeruzsálembe és megtisztította a kultuszt. Ennek az 
információnak ellentmondani látszik, hogy

1. Manassé megalázott helyzetét szinte bizonyos, hogy a deuteronomista
nem hagyta volna említés nélkül, és

2. valamennyi forrásunk hű vazallusként mutatja be őt.

A térségben uralkodása alatt több lázadás is volt [677: Szidón, 672: általános 
lázadás Assur-ah-iddina (Esharhaddon) ellen; 668: Tírusz, stb.], ő minde
gyikből kimaradt. Ezek alapján elvethetjük a Krónikás információját, ami 
mögött egy teológiai gondolatot gyaníthatunk: a szerző számára elfogadha
tatlan lehetőség, hogy egy ilyen elvetemült király megtérés nélkül sikeres 
legyen.2

Manassét követi a trónon Amón röpke két esztendeig, majd pedig az 
Ószövetség egyik legpozitívabban megítélt alakja: Jósiás király. Jeroboám 
király és az északiak elszakadása óta nevezhetjük őt a megígért királynak is, 
hisz róla szólt a jövendölés: „egy fiú  születik majd Dávid családjából, akinek Jósiás 
les^a n eve...” (1 Kir 13:2) -  olvassuk egy háromszáz évvel korábban élt prófé
tának tulajdonított kijelentésben. Minek köszönhető ez a hallatlan népsze
rűség a szerzők szempontjából? O volt a tragikus sorsú reformer király, a 
népet helyes útra vezető uralkodó, a második Dávid.3 A világpolitika reali

1 Jó  képet kapunk erről ha fellapozzuk Szanhérib Júda elleni hadjáratának leírását, Bibliai 
Atlasz Kálvin Kiadó (1994.) 43.

2 Lásd Manassé uralkodásának leírását: MILLER, J.M. -  HAYES, J.H., A History o f Anáent 
Israel andJudah (1986), 363-376.

3 Kom oróczy a reform „politikai manőver” jellegét emeli ki. Komoróczy Géza: „Jeremi
ás, Jeruzsálem, Nebúkadneccar -  kritikai értelmiségi az ókori keleten a nemzeti és a biro
dalmi politika erőterében”, in: Be^árkóqás a nemzeti baeyománjiba (1995), 191. ÖEARMAN, J.A .,
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tásai alól azonban egyetlen kis állam uralkodó családja sem vonhatja ki ma
gát. Ekkorra már emelkedik az ókori Kelet egén a babiloni világbirodalom, 
Nabú-apla-uszur4 babiloni uralkodó (Kr. e. 626-605) már fellázadt az asszír 
uralom ellen, majd (méd segítséggel) egymás után mért csapásokat az erősen 
hanyatló birodalomra. 614-ben elesett Assur, majd megbukott a főváros, 
Ninive is (612). H Assur-Uballit, az utolsó asszír uralkodó Háránba mene
kült, ott tartotta magát még három évig, míg eljött a Júda számára is tragi
kus 609-es esztendő. Ekkor tett Jósiás tragikus (és talán fölösleges, de politi
kailag mindenképp balga) kísérletet a Háránba (Assur-Uballit megsegítésére) 
igyekvő H. Nekó fáraó5 seregének feltartóztatására. így lelte a király halálát 
a megiddói síkon; így került három hónapos uralkodás után fia, Jóaház 
„egyiptomi fogságba”; és így nevezhetett ki a győztes fáraó új királyt Jeru
zsálembe. Éreztetve a hatalom szerepét maga adott trón-nevet Jojákim ki
rálynak.6 Nabú-apla-uszur elfoglalta Háránt, tovább terjesztette birodalmát 
dél felé. Ezután fia, a harcos II. Nabú-kudurri-uszur (elfogadott magyar át
írás szerint: Nebukadneccar) Karkemisnél legyőzte az egyiptomiakat (605).7 
Aki eddig kételkedett abban, hogy kié lesz a vezető szerep az elkövetkező 
évtizedekben, ekkor már mindenképp választ kaphatott kérdésére. De tud
juk: a jeruzsálemi körök nem minden esetben vívtak ki elismerést politikai 
éleslátásukkal. Az 597-es év sötét eseményeiben azután találkozik mindaz, 
ami halmozódott ezt megelőzően. A birodalmi sereg felvonul Jeruzsálem el
len, és egyáltalán nem meglepő módon diadalmasan zárja hadjáratát, amit a 
babiloni krónika az „év eseményeként örökített meg.8 Ekkor került fogság
ba egy előkelő réteg, köztük a király, Jojákin is, akinek mindössze három 
hónapos uralkodás jutott. A győztesek a trónjától megfosztott király he
lyett Jósiás másik fiát, Mattanját ültették Jeruzsálem királyi székébe -  élve a 
joggal a vazallus nevét Zedékiásra változtatva.

Talán úgy érezhették sokan, hogy itt a vég. Pedig a későbbi évek meg
mutatták: ez még csak a kezdet, az igazi nyomorúság még hátra van. Az Úr 
prófétái, köztük is Jeremiás, tették dolgukat: szóltak, figyelmeztettek, intet
tek -  hiába. A téma ismert: a nép ment saját istenei után, megszegték a szö-

Rebgion and Culture in Ancient Israel (1992) 85-86 tételesen vizsgálja és elemzi 2 K ir 23 adatait. 
Jósiás uralkodásának leírásához lásd MlTCHELL, T.C., „Judah until the Fali of Jerusalem (c. 
700-586 B.C.)”, in: The Cambridge Ancient Histoty. SecondEdition, 111/2. (1991) 383-391.

4 Névátírás Brinkman után, lásd BRINKMAN J.A ., „A történeti kor kronológiája Mezopo
támiában”, in OPPENHEIM, A.L., A y ókori Mezopotámia (1982), 411-430.

5 H. Nekó, Kr.e. 610-595.
6 Eredetileg: Eljakim, Jósiás fia.
7 WlSEMAN, D.J., „Babylonia 605-539. BC”, in: The Cambridge Ancient History. Second Edition, 

111/2 (1991), 229. A  27. fejezet részletes képet ad a világpolitikai eseményekről, a nagyhatalmi 
összeütközésekről.

8 KOMORÓCZY, „Jeremiás^ Jeruzsálem, Nebukadneccar”, 192.
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vétségét, folytatták atyáik vétkeit. De mi lesz mindennek a vége?! „így s%ól az 
Úr Veszedelmet hozok rájuk, amely elől nem tudnak elmenekülni. Segítségért kiáltanak 
majd hoznám, de nem hallgatom meg őket. Akkor majd mehetnek ]úda városai és Jeruzsálem 
lakói, és kiálthatnak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek tömjénezni szoktak, de 
azok nem tudják megszabadítani őket a veszedelem idején. Mert ahány városod van Júda, 
annyi az istened, és ahány utcád van, Jeruzsálem, annyi oltárt készítettél a gyalázatos bál
v á n y n a k . (Jer 11:11-13).

594-ben ismét feléledt a remény, hogy Egyiptom hatalma megerősödhet, 
és így Júda és a többi kis állam visszanyerheti függetlenségét. A remények 
hiúnak bizonyultak, és Júda nem kerülhette el a nagy pusztítást.9 II. 
Nebukadneccar Riblát használta főhadiszállásként, és joggal feltételezhet
jük, hogy a legrövidebb úton haladt a hadserege dél felé, vagyis Megiddó -  
Galilea irányába. Afektől délre talán kettévált a sereg; az egyik része Jeru
zsálem felé fordult (a hegyvidék irányába), a másik tovább ment dél felé. 
Benjámin területe ugyan gyakorlatilag érintetlen maradt - talán a hódítók 
nem érezték fontosnak ezt a részt, vagy a parancsnokok gyorsan kapitulál
tak, megelőzve a dúlást. Jeruzsálemtől délre és nyugatra azonban más a 
helyzet: a legtöbb jelentős települést és a kisebb erődöket, jelzéstovábbítás 
szempontjából fontos pontokat is elpusztították,10 a falvak és kisebb váro
sok maradtak csak érintetlenül. Az elhúzódó hadjáratok szép lassan a Sefela, 
Negev és a Hebron környéki hegyvidék általános romlásához vezettek;11 
akkor is, ha a palesztinai népesség lélekszám tekintetében gyakorlatilag vál
tozatlan maradt, vagyis: nem „ürült ki” az ország. A babiloni felvonulás 
előtt Júda teljes lakossága 200.000 fő körül lehetett, közülük pár ezer ember 
került idegenbe.12 A Babiloniak nem hoztak idegeneket a területre, nem te

9 Jojákin fogságáról ezt olvassuk: „Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsno
kot és a haderő minden vitézét, tízezer foglyot; a mesterembereket és a várépítőket is mind. 
Nem maradt más otthon, csak az ország nincstelen népe.” (2 K ir 24:14) A  kérdés egyszerű: 
ha ez így volt, akkor Zedékiás (vagy Cidkijja) hogyan szedett össze egy új adminisztratív 
személyzetet? Márpedig fölállította hadseregét is, hisz a babiloniak másfél éven át ostromol
ták Jeruzsálemet. AHLSTRÖM, G.W ., The History o f Anáent Palestine front the Palaeolithic Period to Al- 
exander's Conquest (JSOTSup 146), Sheffield 1993, 791, 796. Kérdésfelvetésem -  azt hiszem -  
nyilvánvalóvá teszi a választ: 2 K ir 24:14 nem tekinthető történelmi hűségű adatnak (ahogy 
ezeknek a fejezeteknek a többi része sem az, de nem is ez volt a szerzők célja).

10 AHLSTRÖM, History, 794-95. Nem minden város esik azonban áldozatul, Jerikó pl. a ba
biloni fogság alatt is megmaradt. Lásd HOLLAND, „Jericho”, in The Oxford Enydopedia o f Archae- 
ologf in the NearEast. (Meyers, E.M., ed.), Oxford 1997, 224.

11 AHLSTRÖM, History, 795-801. Jeruzsálem elestéhez, a pusztulás leírásához lásd még 
WlSEMAN, „Babylonia”, 233-236.

12 Jeruzsálem lakóinak számát tekintve becslésekre vagyunk utalva -  nem érdemes komo
lyan venni a 30.000-nél több lakost feltételező véleményeket. 2 K ir 24:14 szerint 597-ben 10.000 
Jeruzsálemi került fogságba -  ez egy teljesen figuratív adat, a nagy pusztítást kívánja hangsú
lyozni. A  16. vers már csak 7.000 + 1000 fogolyról szól, Jer 52:28-30 pedig megelégszik 4.600- 
zal -  összesen!



A  KR. E. 6. SZÁZAD 37

lepítettek le más nemzetbelieket Palesztinába. Miért tették volna, mikor a 
nép tömege lakóhelyén maradt, élt és dolgozott?! Palesztinában ráadásul 
nem egy csomó hasznavehetetlen személy maradt, hanem egy működőké
pes, csak épp politikailag függő helyzetben lévő társadalom.13 Ugyanennek 
az éremnek a másik oldala: milyen társadalom, milyen „kolónia” jött létre 
Babilóniában? A deportáltak között minden valószínűség szerint nem csak 
férfiak voltak, hanem az ő családtagjaik is. Idővel természetesen a „foglyok” 
között is megindult a házasodás, gyermekek születtek. így nyugodtan felté
telezhetjük, hogy néhány éwel-évtizeddel a deportálások után több tízezren 
éltek Babilonban. Ez a közösség pedig elegendő volt ahhoz, hogy valóságos 
szellemi közeget alakítson ki idegenben, biztosítsa a hagyomány továbbélé
sét, illetve újraértelmezését, újragondolását.14

587 tehát a tragédia éve. Elpusztult Salamon Temploma, feldúlták Dávid 
városát. Van még kiút innen? A Kr.e. 6. század bibliai irodalmát tekinthet
jük kiút-kereső irodalomnak is, a szerzők egyszerre akarják magyarázni a 
történteket, értelmezni a helyzetet és kiutat keresni. Azt azonban semmi
képp sem felejthetjük el, hogy bár Júda politikailag valóban romokban, in
tellektuális-társadalmi téren azonban tovább élt. Ennek legékesebb bizonyí
téka épp a vizsgált korszak irodalmának az a része, amely Palesztinában 
keletkezett. Az a tény, hogy művelt, alkotásra -  szerkesztésre és önálló 
munkák írására képes emberek éltek itt, egyértelműen mutatja: az elit nem 
szűnt meg létezni. Sokan helyben maradtak, míg mások az elhurcoltak kö
zött kerestek magyarázatot a megmagyarázhatatlanra.

2. A Siralmak könyve: a% elkeseredés hangja

„jaj, de sötét felhőt borított a% Úr haragja Sión kányára! Az égből a földre dobta 
Izrael ékességét, nem gondolt lábai zsámolyával haragja napján ... Olyan volt az 
Úr, mint az ellenség, pusztította Izraelt, elpusztította minden palotáját, lerombolta 
erődítményeit, megsokasította Júda leányának búját-baját. ”0Sir 2:1,5)

Fájdalmas sorok, valóban az elkeseredés hangja. A fogságra vitel éveiben 
nyilván ez volt az egyes számú reakció. Sírni, gyászolni az odalett dicsősé
get, a szépséget, a biztonságot. Ezekben a sorokban még nem érzékelhetünk 
szisztematizálási, válaszkeresési igényt: ez még a gyász hangja. Öt költe
mény, melyekben mégis megszólal a remény hangja is. Először azonban azt 
kell megállapítani, hogy a szerző számára nem kétséges, maga az Isten az,

13 Önálló tanulmányt kívánna bemutatni Palesztinát 587-538 között. A  témához lásd 
BARSTAD, H.M., The Myth o f the Empty Land (1996).

14 A z „éremnek” ezt az oldalát emeli ki KOMORÓCZY G ., „A Babiloni fogság, egyéni és 
közösségi stratégiák az identitás megőrzésére kisebbségi helyzetben”, in Bezárkózás a nemzeti 
hagyományba, 210-278, kül. 220-221. A  babiloni deportáltak életéről, státuszáról lásd 228-230.
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aki a veszedelmet hozta, az Úr az, aki elvetette népét. Azonban ez a gyalá
zatos helyzet nem tart, nem tarthat örökké: „Mert nem vet el örökre a% Úr. Még
ha megszpmorít is, irgalmai§ mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alásga és szpmorítja 
meg a% embereket. ” (JSir 3:31-33) Válasz még nincs, de remény már van: „Bizo
nyára nem vetettél el minket végképp, nem haragszol ránk annyira! ” (JSir 5:22)

3. Abdiás: a harag szava

„Ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép. Részeg
re isszák magukat, olyanok lesznek, mintha nem is lennének. ” (Abd 16)

Az első sokk hatása természetesen kettős. Egyrészt ott van a mélységes bá
nat és elkeseredés -  amihez a fájdalmas düh, harag társul idővel. Az ilyen 
„harag-irodalom” legékesebb példája lehet Abdiás próféta könyve. Itt azon
ban a harag nem közvetlen megszállók, hanem az edomiták ellen irányul -  
ha felületesen szemléljük a könyvet. Átfogóbb tanulmányozás azonban azt 
bizonyítja, hogy Edom valójában YHWH ellenségeinek a szimbólumává 
vált a héber hagyományban, mindennel, ami elvetendő és gyűlöletes, őket 
hozták kapcsolatba. így történhetett meg, hogy a Kr.e. 4-3. században olyan 
szöveggel is találkozunk (1 Esdr 4:45), amely Jeruzsálem elpusztítását nem a 
babiloniaknak, hanem az edomitáknak tulajdonította.1'’ Ráadásul sorsukat 
ők sem kerülhették el, a Holt-tengertől délre fekvő területeket ugyanúgy 
elpusztították az idegen megszállók, ahogy Ammón és Moáb sem menekül
hetett.15 16

Az érzések szempontjából tehát ez a könyv jól illeszkedik a Siralmak 
mellé. Egy újabb természetes reakciót állít elénk: gyűlöletesek és halálra 
méltók mindazok, akik YHWH és az Ő választott népe ellen tevékenyked
nek.

4. Ezékiel: a fogság látnoka

Ezékiel, ez a sokat látott és tapasztalt, sokat magyarázott és sokszor félreér
tett próféta eleven víziókkal állítja elénk üzenetét. Könyvében találunk ke
mény ítéletet, feddést és gyászéneket -  valamint a boldog jövő üdvígéretéről 
szóló jövendöléseket. A 24. fejezet jelenti a nagy törést, itt találjuk megírva 
a jeruzsálemi tragédiáról szóló híradást. A próféta számára ez mindenki 
másnál fájdalmasabb lett, hirtelen halállal vette el tőle Isten azt, aki kedves

15 A  kérdés részletes irodalommal ellátott -  nem mindenki által osztott véleményeket 
megfogalmazó -  feldolgozása: TAKÁCS E., „Abdiás könyve és Edom szerepe Júda elpusztítá
sában”, in Kortörténeti Tanulmányok, Debrecen 1999, 59-72. (Studta Bib/ica Atbanasiana 2 [1999]; 
Theologiai Szemle 1999/6).

16 BARTLETT, „Edom”, in ABD, 2: 293, AHLSTRÖM, Histoiy, 802.
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volt számára. Felesége halála kiábrázolta az egész nép veszteségét. ,,Mondd 
meg Izrael hálának: így s%ól az én Uram, az Úr Én most meggyalázottá testem szentélye
met, erősségeteket, melyre büszkék vagytok, amely nektek kedves, amely után vágyódtok; fiai
tok és lányaitok pedig, akiket ott hagytatok, fegyvertől esnek el. ” (Ez 24:21). Milyen ha
tással lehetett ez a mondat a fogság népére, arra a közösségre, akiknek ekkor 
már legfeljebb a vágyódás jelentett napi kapcsolatot Jeruzsálemmel? Ezt 
nem tudjuk, az viszont látszik, hogy Ezékiel ezzel maga mögött hagyta az 
ítéletes hangot. Az a próféta, aki nem sokkal korábban még arról beszélt, 
hogy az Úr dicsősége felemelkedett a Templomból, fölszállt a városból (Ez 
10:18, 11:23), egyszer csak az idegen népek ellen kezd szólni (Ez 25-32, 35). 
Az a próféta, aki olyan „utálatosságokról” számolt be, mint a jeruzsálemi 
bálványimádás, Tammuz-siratás, napimádás (Ez 8), az új élet ígéretéről és 
Izrael újjáéledéséről beszél (Ez 36-37). Ezzel a hangsúlyváltással, melyet az 
új Templomról szóló látomás koronáz meg, Ezékiel, a fogság nagy alakja 
megnyitja az utat a későbbi, szintetizáló gondolkodás felé.

Ezékiel érzékeltette minden hallgatójával (és könyve minden olvasójával 
ma is érzékelteti) hogy Isten jogosan ítélte meg a népet. Az Úr ellen elköve
tett bűnök, gyalázatos cselekedetek elnyerték büntetésüket, de Isten nem 
fordul el végérvényesen a választott néptől. El fog jönni tehát az a kor, 
amikor a templom küszöbe alól fakadó áldás vize keresztül fog folyni a 
pusztán, beomlik a tengerbe és meggyógyul tőle a víz Ĉ z 47:8).

5. A deuteronomista történeti mű: az értelmezés

A Héber Biblia nagy történelmi munkája már egyértelműen a drámai ese
mények feldolgozását célozza meg. Amikor a szerzők nekilátnak, hogy egy
ségbe gyúrják mindazokat az elbeszéléseket, tradíciókat, melyek a pusztából 
az ígéret földjére, letelepedéshez, királysághoz, majd évszázadok lassú vallási 
„romlása” után a pusztuláshoz vezettek, egyszerre rögzítenek eseményeket 
és keresnek válaszokat. Máig nem egységes a teológiai tudomány álláspontja 
a keletkezés helyét illetően, a vélemények megoszlanak Palesztina és Babi
lon, az otthon maradottak és a foglyok között. A mi álláspontunk a palesz- 
tinai keletkezés elfogadása felé hajlik.17

17 A  Deuteronomista történeti mű M. Noth véleménye szerint teljesen új szemszögből 
közelíti meg Izrael történetét. „A mű a Kr. e. VI. században, a fogság idején, nem sokkal Kr. 
e. 562 után keletkezett... Szerzője nem Babilonban, hanem Palesztinában élt, minthogy for
rásait itt találhatta meg legkönnyebben.” RÓZSA H., Az Ószövetség keletkezése, Budapest 19952, 
285-286. A  datálási támpontot a befejezés adja meg, ami Jojákin megkegyelmezését mondja 
el, ez 562-ben történt. A  szabadulás reményéről még nincs szó, ezért még mindenképp a szá
zad első felében kell keresni a keletkezés idejét. J. Alberto Soggin bevezetésében a keletkezést 
Babilonban, a foglyok közt valószínűsíti, de kiemeli, hogy egyes részek Kánaánban születtek.
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A mű értelmező funkciója a királyság korának elénk állításában a leg
nyilvánvalóbb, természetes módon: az, ami Dávid előtt történt, a távoli 
múlt, az atyák ideje -  a királyság viszont a fogság közvetlen előzményének 
tekinthető. Ez azonban nem jelenti a premonarchikus időszak dicsőítését, 
ennek a kornak is megvannak a vétkei, melyeket a szerző nem kendőzhet 
el. Ilyen sötét események minden könyvben találhatóak, néhány példa: zú
golódás a pusztában (Deut 1:27), Akán bűne 0ózs 7), Gibea lakóinak vétke 
és a vétek következményei (Bír 19-21), a silói papság romlottsága (1 Sám 2). 
De a legnagyobbak sem bűntelenek, hisz még Dávid is követ el gaztetteket, 
illetve ő is eltér az Úr útjától (1 Sám 27:11, 2 Sám 11; 24, stb.). A királyok 
könyvei azután már egyértelműen a vallási-erkölcsi romlottság, a királyok 
visszaélései illetve esetleges jó lépései alapján tekinti át mintegy 400 év tör
ténéseit. Igazán a szerzőt nem is érdekli más, mint az, hogy az egyes uralko
dók az Isten útján jártak-e vagy sem. Ha igen, ők jó királyok, akkor is, ha 
politikájuk a romlás felé sodorta az országot. Ilyen uralkodó volt Ezékiás, 
aki vallásilag korrekt, viszont politikailag felfoghatatlanul rossz döntéseket 
hoz, és mégis: ettől még jó király marad. Az ellenpélda a már említett 
Manassé, aki jó politikusnak tekinthető, viszont vallásilag a kelleténél több 
kívánnivalót hagy maga után. Az északi országrész uralkodói ebben a ver
senyben természetesen behozhatatlan hátránnyal indulnak, ők már bűnben 
kezdik az uralkodást, lévén nem Jeruzsálemben van a székhelyük. Az mel
lékes a szerzők számára, hogy az ország katonai és gazdasági súlypontja 
északon van, hogy Izraelhez képest Júda meglehetősen jelentéktelen erőt 
képvisel: de Jeruzsálem délen van. így aztán nem csodálkozunk azon sem, 
hogy olyan tágabb összefüggésben is jelentős uralkodó, mint a főváros
alapító Omri, mindössze hat verset kap (1 Kir 16:23-28).

Egyetlen dolgot nem szabad a fentiek kiemelésével felednünk: a szerzők 
nem is akarnak többet mondani, mint azt, hogy mindazokért a vétkekért 
melyeket elkövetett a nép, Isten jogosan mondott ítéletet. Ok nem akarnak 
egyszerű eseményrögzítő történelemkönyvet írni. Erre a célra ott vannak 
azok a munkák, melyekre időről időre találunk hivatkozásokat: a 
Júda/Izrael királyainak történetéről szóló könyvek. Ezek azonban mint 
tudjuk, nincsenek meg, a deuteronomista történetírók keze munkája vi
szont, bizonnyal éppen a sajátos feldolgozási mód miatt fennmaradt. Egy 
közönséges történelemkönyv nem hordoz olyan mély, sok nemzedéken át 
irányt mutató üzenetet, mint az ezekben felgöngyölíthető vallási-teológiai 
történetírás. Ha valaki végigolvassa ezeket a könyveket, egységben szemléli 
őket, akkor meglátja: Isten már a pusztában a nép elé állította az élet és a ha-

Erre példa többek között a honfoglalás egységes elbeszélése is. SOGGIN, J.A .: bevezetés Ószö
vetségbe, Budapest 1999, 179.

J
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Iái útját. A királyok második könyvének végéig arra a kérdésre kapunk vá
laszt, hogy miként és főként miért fordult átokra az áldás? Azért, mert a 
nép nem hallgatott engedelmesen az Úr szavára, azért mert nem az élet útját 
járta. Nem tartották meg a parancsolatokat, és nem teljesítették Isten ren
delkezéseit. Ezért -  pontosan a pusztában tett ígéret szerint -  lesújtott rájuk 
a Magasságos keze, és nem volt menekvés.18 De a végső szó nem a reményte
lenségé:

„Amikor majd beteljesednek rajtad az áldásnak és az átoknak mindestek a% igéi, 
amelyeket eléd adtam, és megszívleled mindazok közt a népek közt, amelyekhez el
űzött Istened, az Úr, és ha megtérsz Istenedhez, aK Úrhoz, es fiaiddal együtt teljes 
szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogyan ma megparancso
lom neked, akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr, könyörül rajtad, és újra öszy 
szegyűjt minden nép közül, amelyek közé elszórt Istened, az Úr. Ha az ég széléig 
űzött is el Istened, az Űr, még ott is összeszed, onnan is elhoz es bevisz téged Iste
ned, az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jó t  tesz 
veled, és jobban megszaporít mint atyáidat. ” (Deut 30:1-5)

6. ,.Második ” és „harmadik "Egsaids: vigasztalás és csalódás

„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! — mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem 
szívéhez és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen két
szeresen sújtotta az Űr keze minden vétkéért. ” (Ézs 40:1-2)

Megszólalt az új hang: a vigasztalás hangja. Letelt az Úr által a népre kirótt 
büntetés ideje, megnyílt az út az újjáépítés, a visszatérés felé. Ehhez azonban 
mindenekelőtt az elnyomó hatalom gyengülésére volt szükség. A világpoli
tika a reménykedőknek kedvezett, és amikor a Tigrisnél a Círusz vezette 
perzsa sereg legyőzte a babiloniakat, Nabonidusz számára nem volt menek
vés. Círusz, aki méd vazallusból küzdötte fel magát a „világ urának” pozíci
ójába, hazaengedett isteneket és népeket. Csakhogy legjobb tudásunk sze
rint YHWH nem volt jelen istenszobor formájában Babilonban -  ez 
megmagyarázhatja, hogy júdaiak miért nem voltak az első elbocsátott nép
csoportok között, mikor több asszír istenszobor) is hazatérhetett (539 telén 
-  538 tavaszán). Jeruzsálem foglyai csak további tárgyalások után indulhat
tak el.19 Hogyan értékelték ezeket a fejleményeket a babiloni zsidó közösség 
tagjai? Mintha csak Jeremiás Siralmait fordítaná visszájára a szöveg: „Szállj le 
és ülj a porba Babilon szűz leánya! Ülj a földre nincs már trónus, káldeusok leánya! ” (Ézs 
47:1) -  az ellenség pusztulása ez esetben az elnyomásból kezdődő felemelke-

18 Lásd Deut 28-30.
19 AHLSTRÖM, History, 815-816.
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dés lehetőségét hozza el, akkor is, ha nem lelkesednek egy emberként a ha
zatérés gondolatáért.

De -  mint említettük -  a döntő momentum talán mégsem ez, hanem Is
ten és a választott nép kapcsolatának újra értelmezése. Ehhez azonban előbb 
szükséges az idegen „istenektől” és a bálványoktól való elfordulás. Izrael 
népe ebben az időszakban úgy tűnik elkezdte másként értelmezni a „más” 
istenek szerepét. A Fogság előtti viszonyokat így jellemezhetnénk: vannak 
más istenek, de te ne törődj velük! A Vigasztalás prófétája mással hozakodik 
elő: a bálványimádás értelmetlen, bolondság, mert azok nem istenek! „Kiön
tik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent ké
szítsen belőle, és leborulva imádják. Vállra veszik, úgy h o r d o z z h a helyére teszik, ott áll, 
el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozgá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít 
meg. ” (Ézs 46:6-7) -  mi értelme lenne tehát imádni egy „istent”, aki mozdu
latlanul ott marad, ahova tették? Vállon hordozni egy „istent” mikor Izrael 
Istene vezeti az ő népét? Kiáltani egy süket szobornak? Mindez ebben az 
időszakban más megvilágításba kerül: a tilalmi listáról az őrültség, az értel
metlenség kategóriájába kerül át.20

Ezsaiás 40-55 részeit az öröm, és a reménykedés hangja hatja át. Nem 
kell többé gyászruhát hordani, nem kell többé leszegett fejjel járni:

„Ébredj, ébredj Sión, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent 
város, mert nem jön  már ide többé kömlmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a 
port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sión fogságba 
vitt leánya! ” (Ézs 52:1-2)

Ez a már-már eufórikus hangvétel azonban nem marad meg sokáig, a 
reménység nem tart örökké. Ezsaiás 56. fejezete előtt némi értetlenséggel is 
állhatnánk a boldog jövőt ecsetelő reményteli hang után -  , f Jagy étvágyú ebek 
ezek, nem tudnak jóllakni, és epek a pásztorok nem tudnak figyelni. Mind a maga útján jár, 
mindegyik a maga nyeresége után, kivétel nélkül.'’ (Ézs 56:11); de ez még nem min
den! „Ha segítségért kiáltasz tud-e rajtad segíteni bálványaid tömegei Valamennyit fölkapja 
a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozgám folyamodik, az örökli a  ̂országot, és részt kap 
szent hegyemen.” (Ézs 57:13). Micsoda? Újra bálványok? Újra gyalázatos bű
nök, mint „kutya nyakának szegése” -  disznóvér, kriptákban töltött éjsza
kák és hasonlók? Nagyon úgy tűnik (Ézs 66:3; 65:4). Ha pedig mindez már 
megfogalmazást is nyer, elérkeztünk a csalódás hangjához, amely azonban 
nem tudja elsöpörni a bizalmat: Isten szereti népét és városát: ,JSIem hallgathatok 
Sión miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és 
szabadulása, mint az égő fáklya. Eátni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes ki

20 A  fogság időszaka több vallási újítást is hoz. Ezek közül kiemelkedik a zsinagóga in
tézményének kialakulása, melynek gyökerei valószínűsíthetően ebben a korban keresendő
ek. Lásd MlTCHELL, T.C., „The Babylonian Exile and the Restoration of the Jews in 
Palestine (586-c. 500 B.C.)", in The Cambridge Anáent History., 424-425.

1
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rályok. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona lessel a% Úr 
kefében, királyifej dísz Istened tenyerén. ” (Ezs 62:1-3).

7. Haggeus: a lelkiismeretre appelláló buzdító

Menjetek fö l  a hegyre, hordjatok fát, építsétek f e l  a templomot, hogy gyönyörködjem
benne, és dicsőítsenek engem !- mondja a% Úr. ” (Hagg 1:8)

Eljött az idő! Most már minden lehetőség adott: egyesek hazatértek Babi
lonból, mások ott maradtak, és a hazatérők megkezdték életüket Jeruzsá
lemben. Igyekezték megtalálni helyüket abban a világban, amit csak nagy
apai mesékből ismertek talán. A két közösség között nyilván számos 
súrlódás és vita keletkezett, de Haggeus próféta nem a hazatérőket vagy a 
többieket, hanem az egész népet szólítja meg. A nép közössége az, ami ren
dezésre vár, de ami ennél is fontosabb: a nép és Isten kapcsolatát kell új 
alapra tenni, amihez Isten már megtette a maga lépéseit, hisz véget ért a fog
ság. Itt az idő, mondja Haggeus, fel kell építeni újra a Templomot. Már 
Ezékiel megjövendölte, hogy egy napon Izrael Istenének dicsősége vissza 
fog térni a városba, kelet felől nagy zúgással, és visszatér a Templomba (Ez 
43:2-5). Ehhez azonban fel kell építeni magát az épületet! „így sspl a Seregek 
Ura: Ez a nép azt mondja, hogy nem jö tt még el az ÚR háza újjáépítésének ideje. Az Úr 
igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok fa 
burkolattal díszített hátakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?” (Hagg 
1:2-4). Furcsa helyzet állhatott elő, mikor a nép küzdött és igyekezett a ma
ga módján, „sokat vetettetek”, de mintha elfeledkeztek volna arról, hogy elő
ször és mindenek felett Isten az, aki megérdemelné a gondoskodást. Ennek 
pedig meglett az a fájdalmas következménye, hogy „keveset hordtatok be” (Hagg 
1:6; 2:15-19). Ez a helyzet csak akkor változhat meg, ha a nép erejét a temp
lomépítésre áldozza, nem pedig a maga háza körül szorgoskodik (Hagg 1:9). 
A próféta szavai ez alkalommal nem maradnak hatás nélkül, és néhány esz
tendei kemény munka után (kb. 520-515) áll a ház: az Úr háza.

Haggeus könyve további érdekes információkat is szolgáltat számunkra: 
„Esj mondja a Seregek Ura: K é j útbaigazítást a papoktól erre nézve: Ha valaki szentelt 
húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozgáér a kenyérbez főzelékhez borhoz 
vagy olajhoz vagy bármi más eledelhez szentté válik-e az? A papok ezt válaszolták: Nem! 
Akkor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozgá min
dezekhez tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták: Tisztátalanná! Haggeus erre így 
felelt: Ilyen ez a tlép, ilyen ez a nemzet énelőttem — így szól az ÚR —, és ilyen minden mun
kájuk, sőt amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan! ” (2:11-14)

A szöveg mondanivalója nyilvánvaló, kritikus hang, számunkra viszont 
most érdekesebb az a tény, hogy a fenti szakasz nyilvánvalóvá teszi: a 6. 
század utolsó évtizedeiben már egyértelműen léteztek bizonyos tisztasági 
törvények, melyekre ügyeltek, és a döntéshozás a papok kezében volt.
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8. Zakariás: egy szebbjövő reménysége

„Esj mondja a Seregek Ura: azokban a napokban tízen is megragadnak a min
denféle nyelvű népek kőidül egy júdait ruhája szegélyénélfogva, és ezt mondják: Hadd 
tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (Zak 8:23)

Kívánhat ennél többet az Isten népe? Az egész világ, mindenki látja, hogy az 
Úr az Isten, aki népével van? Haggeus kortársa21 azonban nemcsak egy jö
vendöléssel vonzza magára a figyelmet, ő valósággal új irodalmat teremt a 
Héber Bibliában. Megfigyelhető könyvében az Isten nagyságának, felséges 
voltának hangsúlyozása: a próféta már csak a háttérben mozog, leírja láto
másait, azonban nem lép fel értelmező szereppel. Erre a funkcióra lép be a 
magyarázó angyal,, aki elmondja mindannak az értelmét, amit a vízióban a 
Mindenható közölni akar. Maguk a látomások lépcsőként vezetnek előre 
bennünket az idézett bibliai vershez, ami a szöveg tetőpontját is jelenti. A 
nyolc látomás keretét a két lovas-kép adja: a szélsebes lovak bejárják a föl
det, látják és hírül adják, hogy az nyugodt és békés. Nem fenyegeti veszély 
Isten népét, elkezdődhet a kibontakozás. Ezen a „kereten” belül pedig a 
próféta látomásai nyomán kibontakozik egy új nép, ill. egy új lehetőség a 
kiválasztott Isten népe számára. Hatalmas kovácsok törik le a Júdát, Izraelt 
és Jeruzsálemet szétszóró szarvakat; Jeruzsálem megmérhetetlenül hatal
masra növő város lesz; kegyelmet nyer a Sátán vádlása ellenére a főpap. Fő
pap 0ósua)és „fejedelem” (Zerubbabel) -  ők ketten az „olajfának az a két ága, 
amelyekből két arany csövön át folyik le az aranyszínű olaj” (4:12). Vallás és politika, 
szakrális és profán világ: minden Isten választottainak kezében van már. 
Ezután nincs más hátra, mint az átok kibocsátása, a repülő irattekercs, ami 
alapján megbűnhődik majd „minden tolvaj és minden esküdözp” (5:3). Mi van itiég 
hátra, illetve: hátra van még valami? Igen, egyetlen végső lépés: el kell távo
lítani a bűnt a nép közül, és méltó helyére kell juttatni -  így repül a „gonos
zság”, a vékában ülő asszony Sineár földjére. És mire a lovak visszatérnek: 
csupa megnyugtató hírt hoznak észak földjéről. Látomások, melyekben a 
kibontakozás lehetősége, az Istentől elkészített út bontakozik ki.

9. Zárszó

Az előzőekben csupán arra vállalkoztunk, hogy röviden végignézzünk a 
Kr.e. 6. század ószövetségi irodalmán, a kor meghatározó eseményeinek 
tükrében. Ezzel csupán egyetlen célunk volt: szerettük volna megrajzolni, 
vagy inkább felvázolni azt a képet, ami megmutatja hogyan reagált Izrael 
életének legnagyobb megrázkódtatására, a politikai bukásra, Jeruzsálem és a

21 Vagyis Zakariás könyve első nyolc fejezetének szerzője (szerzői?).
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templom elvesztésére. A fentiekből talán az látszik nyilvánvalónak, hogy a 
nép néhány évtized alatt adaptálódik helyzetéhez, felocsúdik a sokk hatása 
alól és elindul az értelmezés-kibontakozás útján. Ha pedig ezt az utat helye
sen követtük végig, akkor már nem teljesen nyitott kérdés, hogy milyen 
mozgatói voltak a nép belső változásának. Közhelynek számító igazság, 
hogy a Babiloni fogság mindent megváltoztat Izrael vallásában. Letisztul a 
jahwizmus, számos korábbi kísértés és vallási bűn nem jelentkezik többé. 
Ez viszont nem mehetett végbe egy szellemi bázis nélkül, aminek tükre az 
ószövetség fent összefoglalt irataiban áll előttünk.

c s u o

The Sixth Century BC: Crisis and Challenge
Előd Hodossy-Takács

This essay deals with one of the most fascinating periods of ancient Israel. This is 
the century of the Exile and restoration, the century of collapsing and emerging 
world powers. Israel changed more during these decades than any other times: at 
the beginning Judah was a small kingdom (bút still a kingdom!) with its own king, 
Capital, administration, priesthood, etc.; and it lost all these. The nation had exiled 
kings (in Egypt and in Babylon), destroyed cities and a nőt very promising future.

Bút among the people we can find those who were looking fór answers. From 
Jeremiah to Zechariah we can trace their steps, and besides the historical-political crisis 
we alsó tried to follow the intellectual challenge of the period as it is witnessed in the 
Hebrew Bibié. There is the warning (feremiah), the lament (Lamentations), the an- 
ger (Obadiah); there is Ezekiel who spoke about punishment and about hope and 
blessing as well. The great “historical” collection (Deuteronomy-2 Kings) gives the 
clear answer: YHWH, the God of Israel punished his people because of its évii 
ways. It does nőt mean that God left his people: we alsó find the voice of consola- 
tion (Isaiah 40-55) followed by a bit of deception (Isaiah 56-66). After the return 
Haggai tried to encourage his fellow countrymen, and we closed our survey with 
the hope of the promising future (Zechariah).
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