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rndsus yall:is
Mozes elsci konyve No6 tcirtenetenek 6s a vizozonnek a le-

ir6sa utSn No6 gyerrnekeinek lesz ilrmazottait sorolja fel. R6sz-
letesebben ezutdn No6 legidcisebb fi6nak, Semnek csal6d j6,r6l
sz6l. S6m rtemzed6k6b6l eredt sok id6 utSn Tdr6. Ezutiln k6-
vetkezik ez a szakasz,:

"T616 nemzetsege pedig a kovetkezo: T616, nemz6 Abra-
lrdmot, N6chort 6s Ar6nt. Ardn pedig nemzette L6tot. De A-
r6n meghalt, atyja szine elcitt sztilciftildj 6n, KSldeus Urban.
i,br6m 6s N6hor pedig feles6get vettek : Abr am felesegenek
neve S6rai volt, N6,chor felesegenek a neve pedig Melka; ez
Ar6nn&k, Melka atyj Snak 6s Jeszka atyj Snak volt a le6nya,
S6,rai azonban meddci volt s igy neln volt gyermeke. Vette az-
tfn Tfu6 AbrSmot, a fiat, meg L6tot, Ardnnak a fianak a
fiet 6s S6,rait , a meny6t, AbrSmnak, a fianak a feles6 get 6s

kivezette riket Kaldeus Urb6l, hogy Kdnaan fdldjere menje-
nek" (Gen. 11, XX. 27 - 31).

" Az fr pedig mondta Abrdmnak : Eredj ki fiildedr6l, ro-
konsS,god kiiztil 6s aty6d hdz6,b6l s menj arra a fdldre, amelyet
rnajd mutatok neked" (Gen. 12, 1.).

Az Urbol valo kiv6ndorlSs parancsa AbrSmnak (a k6s6b-
bi abrah6mnak) sz6lt. Abr6m engedelmeskedett 6s mivel a
csalSd feje Tdr6 volt, AbrahSm atyja, o vezette a v6ndorl6st.
N6chor 6s csald,dja nincs emlitve az elvonulok kozott Meg-
legyzflsre m6lt6 az is, hogy Arfm val6szintileg m6s any6t6l
szdrmazott, mint Abr6m. Minthogy a szentir6s hangsulyozza,
hogy Ardn a sztilcifcildj6n, Urban halt In€g, lehet, hogy fiv6-
rei, Abr6,m 6s Ndchor m6g nem Urban sztilettek. Es igy szol
a szciveg: "El is jutottak Hilrdnig es ott megtelepedtek. Es
lett Tfx6 napjaib6l kltszfizotven esztendci 6s meghalt Hdrdn-
ban" (Gen. 11. 32.)

"Hetventitesztendcis volt Abr6m, amikor elindult H.f.r,f.rr-
b6l. Vette ugyanis a S6,rait, a feles6g6t meg L6tot, testv6r6-
rrek fiet,, s minden vagyonukat, amijtik volt, meg azokat a lel-
keket, akiket Hfl,rhnban szereztek 6s elindultak, hogy Kdnrailn
f0ldj6re menjenek. Mikor azutiln oda jutottak, Stvonult Ab-
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rfim az orszagotr, eg6szen a szichemi helyig, eg6szen a Hires-
viilgyig" (Gen. 12, 4b - 6a),.

Ebben az idciben Szodomfft, 6s Gomor6,t megtSmadta itt
kirdly; Kodorlahomor az elamit6k kir6lya, Tadal a nemzetek
kirdlya, Amrafel Sennaar kir6lya 6s Airok Pontus kirSlya
(V. ti. : Gen. L4, 9,). Woolley ezt az Amrafelt Hammurabival
azonosftja. igy szil6rd tSmpontot kapn6nk a pontosabb id6-
nregh ataroz6,shoz.

Nem tudiuk mennyi vagyonnal indult el T616 es csal6dja
Urbol, H5,r6nban azonban m6r vagyonuk volt, mikor onnan
tovSbb indultak. Rabszols6ik nem voltak Urban, legal6bb is
nem hoztftk azokat magukkal, viszont HarS,nban "szere ztek"
rabszolg6kat s ezekkel egyiitt indultak azutan tovabb KSna-
itn fele.

Abrah am sztilet6si 6v6nek pontosabb megkcizelit6se az
egyiptomi fdra6k uralkodasi idej6b6l allapi tha-to meg. Tdbb
ilyen vonatkoz6su elmelet kozott a legval oszintibbnek l6tszik
32, hogy a zsid6k Esyiptomb6l valo kivonul6sdnak idej6n If.
Ilams zesz uralkodott ( 130 I - 1234), aki LZg6 - ban az orontesntelletti Kadesn6l legySzte a hettitj 6kat. A kivonulds az lzl0-1260 kcizcitti idcire tehetci. 1230 - ban az izraelitek mflr pa-
lersztin ftban vannak, vagy a v6ndorl6s v6gen a puszt6ban (V.
cj. :Ad6mtol Krisztusig.).

Most tehdt k6t eset lehets6ges. Az elsci szerint, ha az7270' 6vhez hozzS'adjuk a 430 evnyi egyipromi tartozkodasidejet (ennyit mond u.i. a h6ber ,r"du.g es a latin forditdsa,Ex' 12' 40), valamint a 2g0 esztendcit, az Abrah am sztilete-s6tcil a zsidoknak Egyiptomba vonulSs6ig eltelt idcjt, akkoraz 1990' esztend6t kapiuk Abrah 6tm sztiletesi idcipontj6ul.Ha azonban a gcircig forditSsra tSmaszkoduilk, ez a mA,-sodik lehetciseg 
-, akkor az izraelitek treyiptomban valotattozkod6sa csak 2I5 evre terjedt s isi- az IZT0 + ZIs

+ 290 - 1775. esztendcit kapjuk Abrah 6m lztiletesi evetil.
Az elsci esetben a 75 6ves Abrah am 1915 -ben indult el

H6ranb6l, teh6t semmik6ppen sern lehetett Hammur6bi kor-
t6rsa. A m6sodik azonban mintegy felevs zdzadnyi pontoss6g-
gal lehetciseget ad arra, hogy Abrah6mot val6ban Hammura-
bi kordban k1pzelj tik el.

A XVIII . szilzad mSsodik fel6re tehetcj tehdt mindenk6p-
pen az & jelenet, amelyrcil M6zes elsci konyve (L4, L7 - z0)
sz6l. A Szodomilt 6s Gomorift kirablo 6s Lotot is magukkal



-*r .i;*inar**'**.c&o, -i&.

viv6 egyesrilt kirSlyokat Abrah 6m szolgdival tildozobe vette,
nleg is verte a visszavonulokat 6s az egesz vagyont Lottal e-

svtitt visszahozte miutSn egeszen Damaszkusz vid6k6ig izte
oi<et. l\{ikor AbrahSm a gyciztes csapattal "visszafel6 tartott,
kiment eleje Szodoma kirf,lya a S5,ve vdlgybe, vagyis a Ki-
r6lyvolgybe, Melkizedek, S6lem kirS,lya pedig kenyeret 6s

bort hozott el6je, mert a fels6ges Isten papja volt 6s meg6lda
of es monrl6: AlCja rneg Abrah6mot a fels6ges Isten, ki az e-

get 6s foldet teremterte 6s 6ldott legyen a fels6ges Isten, ki-
nek segitseg6vel kezeclben vannak ellens6geid. Erre o tizedet

'adott neki mindenbtil" (Geu. L4, L7 -20) "

A jelenet rendkivtil gazd,ag 6rt6kes adatokban. Akdr ka-
nadnit6k (S6rn dccs6nek, K6mnak leszSrmazottai) , akar szki-
tdk eltek a ktjzvetlen kdrny6ken, pap - kir6lyuk az eget 6s

ftildet teremtci irelseges Isten papja, igaz ember volt es nyil-
vdn alattvaloi ill, hivei is ezt a hitet vallottak. Az a l6ektir
fogadta itt Ahr.ahSmot, mely az cisi sum6r muvelts6get is
jellern ezie. Nagyoll r,'al5 szini, hogy ugyanolyan ttral - altdii
tsaldciba 'rartazo.'; n6pek eltek itt is, mint annak idej6n Su-

m6rban. Sdt, nrig;rsfofu b6k6ben, rnint a F olyamkijzb€o, ahol

ebben az iCoben mir Sum6rra nagyon neh6z id6k jartak s

maga Ur pompSs vdrosa is romokban hevert. Lehet, hogy 6p-

pen onnan hfiz6Ctak el 6szak - nyugat fel6 az 6vezredes se-

mita nyomds elcil, egy szigetet alkotva a sum6r vSrosok ill.
telepek mes sze 6szakra tov6bbvonul6 lincol ataban. Galilea-

ban tudunk Skythopolis v6rosSr6l, melytcil d6lre 8 r6mai

nr6rfoldre fekiidt egy Salem v6rosa. Szent Jeromos emliti
ezt a v6rost, mely giirogiis irAssal Salumias (Epist. ad. Ev.-

Op. I.) Bdr lehet ez a Salem v6ros a k6s6bbi Jeruzs6lem is,

att6l ftigg6en, hol rogzitjtik a sive* - viilgyet, m6s n6ven

KirSly - viilgyet.
Melkizecleknek nagy 6s kiterjcrlt tisztelete volt m6g e

kereszt6ny 6korban is, ezt Epif6niuszt6l is tudjuk, aki "mel-
kizedekis La" szektdrol tesz emlitdst (Aclv" Haeretic. II" 5") .

Az 6si szittya n6pek (sum6rban is fellelhet6) napkultuszS-

nak az az 6sr6.qi haEvomdnya, mely egvszem6lyben egyesf-

tette a f6na,ni 6s kir6lvi m6lt6s5got, a fiatalabb Sroni pap-

sdg nasy tekint6lye ellen6re is nagy hatSst srakorolt a zsi-
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d6 n6,pre. Ennek sok nyoma tal6lhat6 meg az Osztlvets6gi
szentiras kiinyveiben, mag|val a jeruzs6lemi templommal
kapcsolatban is.

J. Fitzgerald - Lee ( 170. 1. ) es tijbben, Josephus F la-
vius, Plutarchos 6s Eusebius nyom 6n, rigy v6lik, hogy a
hikszoszok a Nilus als6 thjdn, Avaris v6rosa kiirtil 6ltek,
rnfg Amenophis fdra6val ossze terrt titkiiztek. A f6,ta6 eltjbb
kit6rt 6s trti6pi 6,ba hfiz6dott hatalmas sereg6vel. A hikszo-
szok azLrt|n elhagytilk trgyiptomot 6s JeruzsSlem vid6k6n te-
lepedtek le. George Ad6m Smith (261. 1.) szerint Josephus,
aki az o hellenista m6dj6n Slland6an Hierosolyma formSt
haszn 6lja, azt tijbbszijr Solyma atakb6l szSrm aztatja, elv6g-
re neki jobban kellett tudnia. Ez pedig Melkizedek SSleme.
Gorcig irok ml,r haszn eftak ezt a form6t. Id6zi azutiln Chole-
rilos gorog k6lt6t, aki szerinte az i. k. e. V. szdzadban be-
sz6lt a judeai hegyvid6krcil, mint a "Sol;rmai hegyekr6l"
Illaneto pedig szol a zsid6krol, akik szinten elhagytak Egyip-
tomot, mint elcibb a solymaiak , Azonositani szoktSk ezt a
nevet a Homerosnal tal6lh ato Lycian Solymi - val is. Maga
Josephus F lavius (1948:397) ezt mondja: a virosnak "t6-
gente Solyma volt a neve".

trlzeku tan nem nehez osszeftigg6st talalni a lovas kultu-
raju fernmtives szkitak (szitty 6k) Szent S6lyom tisztelete
(sz6mos eg'yiptorni emlek Sbrdzolja) s ennek Kdnaftnba 6ttil-
tetett fcjvarosa, a k6sobbi Szent S6lyom Hierosolyma ktt-
zott. A szitty6k ut6,n a kfnaftnita n6pek is folytattAk Jeru-
zshlemben a Nap tisztelet6t, sok6ig m6g p6rhuzamosan is a
zsid6 isl;entisztelettel is. trrrtjl erdekes r6szleteket kdziil Ij-
jas Antal legrjjabb munkhjfhan. Az 1968. 6vi jeruzs6lemi fL-

satS,sok sor6n a vArfal felszin alatti r'6sz6n, zsid6 reg6szek
szkita rovas - feliratokat tal6ltak. trkkor azonban a kutato-
6rkokat sietve visszatemett6k.

Val6s zini, hogy a hikszoszok (szkitek) trgyiptomra m6rt
sfilyos csapasai tett6k lehetov6 a zsid6 nep trgyiptombol va-
lo kimenektil6s6t 6s az elpu sztitott vS,rosokban tal{lt arany-
trirgyak magukkal vitel6t. Ezt a lovas szittya n6pet ktjvet-
t6k azutdn a zsict6k a pusztai vSndorl6suk ut6n K6,na6,nba is,
ahol mhr addig a szittyl,k j6l berendezkedtek, v6,rosokat 6'
pitettek. Hogy mik6ppen irtottSk ki fokozatosan a zsidok a

izitty dkat, arr6l el6g bcisdges adatokat kiiziilnek a szentir6s
kcinyvei.
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Ezutan a kis kitclres utan t6rjtink ismet vissza Nfelkize
clek szemelyere.

Az Uj szovetsegi szentiras is eleg reszletesen foglalko-
zik Melliizedek szemelyevel. A z.sidokhoz irt level, idezve az
Clszcivetsegi honyvek trtal:rsat a.z Aclirmnak es F;vannk megi-
g6rt 1llegvfii tor a, hangsulyo zza, hogy an -'lVlelkizedek-reuclg 

e
szerint" valo lesz . Ez iI i\Ielkizedek - fele 1ra1-li rend az egesz
r;szovetsegi papsag f'ele {.t irll. A zsiclokhaz irt level szerz6je
ezzel egyben alaztrtossirgra es szerenys6grc inti azokttt, akik
tl tnozesi - torveiiS,eil es t\z tLzokhoz ttig'gcsztett hagyomanyok
iranti t'ag its zkod,as bol keszeh voltak ki.ia l,szr.rn i az Isten tor.-
venyet: az irgalnrart es trz igazsagot (ztz eg.yctemes emberi
testvdrisdg nagy igazsagait). A hasznossagra, a rnasolion va-
lo uralomt':t. epti16 et'l<olcsi ttragrutartirs ug'yirrris azzrtl szeret-
ne magatartirsanak helyesseget igttzolni, hogy 6 volt a.z "ii-
gyesebb," mert a mitsik llem vette eszre, hogy megtevesz-
tes aldozttttt lett, rilvtdcn, hogy sii<eltilt test.,'ere L becsapni.
Azt a lt:rgy tar,'olsago'u, ltttriL epi) cbberr Li'z icloben es lizrmmu-
rerbi es Melliizetleli szenrei)'ebett vi lirg'tt.iilil szcnrlelhcttink, j ol
nrutatj a a kozos oszril'etsegbrji leszirrmer zLztLotL IJj szovetseg
es a Talmtrd szelieiltirici5c. '\.2 eg'yiliet u i\lelliizecleir - rendr
Krisztus pil]) - kiraiy, iL niitrriliat LL b:rbiiorii sz-ellenriseg lelkti-
lete elteti. Az el-sci tLz tlirlk tci'enttetlcrr itrsagbol ilt'i.rd, a ma-
sodik egyszet'tien etttrek a, hiirnyli.

A Zsidokhoz frt level
igy jeilemzi lVlelkizedek lclkiiletet : "Ez a l\felkizedek, Salem ki-
r6lya es a felseges Isten papier volt, aki a kirirlyoli legycizesebrii
visszatertj Abrahirrn ele rnetrt es megalclotta. Allurhirm ezert
tizedet adott tiel<i mintleltb(tl. A lleve azl. ielenti: Lrz tgazsirg
kiralya, S6lern kirdlya pedig: iI beliesseg kirfrlf a. A1rl, anyrr
es nemzetsegrend nelltiil, nilli.jainak kezdete es eleti:nek vege
nelkiil lep fel. ig;y Isten fiahoz hasottlirun pal) mirrarl rnincl-
tjroklte. Il ezzet ek tehirt, mil.yen nr!l'1,' embcl' (i, akinel' Alrrl-
ham, a pfttriftrka, tizetlet adott u zsil<nrirrry leg.javirb(rl. Levi
fiainak, mivel a papi tisztet, vischli, szittten tneg.valr a t,orve=
Ir )'es j oguk arra, hogy' t izedet szecij enel< 11 neptiil, birr 6k is
Abrah amtol szarmaznak. Ez viszont, alii nem irz 5 nemzet-
segi.ikb6l szarma.zott, tizeCet vett Abrahi mttil, s niegalclotta
tLz igeret horclo zojat. irieicjl tritrcs lietseg', holl'y ir nag.r.obb
aldja meg a kisebbiket. Itt halando enrberek szeclnek tizedet,
c,tt pedig &2, aki a tanusirg szerirrt el. Sdt, Abr':.rharn miatt

llondhatj uk, Levi is, aki tizedet szed, szint6n ftzetett tizedet,
nrszen j elen volt mfrr aty ja szemelyeben, mikor eleie ment
ILelkizcrlehnek" (7, 1 - 1L)) .

Melkizeclek tehirt "nem &z 6 nemzcts6gtikb6l szdrrnazott" ,
rrern Abriiham viigy Levi neynzetsegbcil valo, stit valoszinfi,
hogy neln is Sem rlemzetsegbiil. Ez a t6ny ismet alilthmaszt-
J &, rnost mar etnikai oldal''61, Iilclliizedck sumer szhrmazS,-
sanak lehetiiseget

A Zsidokhoz ir:t level i4y folytatja: "Ha a levita pap-
s&S, rnelynek vezetese alatt a nep a torvenyt kapta, tcikele-
tessegre vezetett volna, mi sztikseg volna m6g arra, hogy
rnas lepjen fel, aki l\,Ielliizedek renclje szerint es nem Aron
rendjebol vakt." \7, 11.) A levita papsSg teh6:t nem veze-
tett el a tokeletessegre, csupan trsten torv6nyeinek, kdzttik
sok, csupan meghrft,arozott icleig 6rvenyes ttirv6ny6nek hir-
cieteser^e es szolgalatirra lett rcndelve. Amikor a,z id6 betel-
jesedett, Krisztus eljott, megjelent az uj tcirveny, mely mar
tokeletessegre visz. "A korabbi torveny ugyanis megsztint,
tnert hatastaliinna es erlkalmatlannS: valt' ' (Zsid. 7, 18).
Az idezet azt is 1elzi, hogy a Melkizedek - f6le papsdg is ttt-
keletessegre vezetett a levita papsAg elcitt, legalabbis abban
az ertelemben, hogy a papri renclben, a papi karakterben va-
lami orok vonfst talan epp az egyetemes emberi testve"-
riseg von6s6t hircletett rreg, mely a Krisztusi paps6gban
tova,bb el, nent uiupirn bi;rcnyos tjrol< igazsagokat hirdetett.

A Nfell<izedck - lele 1;r,psag lenyeges jeleircil es hldoza-
tarol reszletesel;ben \r:)trl szo egy elcjbbi munkamban, itt csak
treh6ny vonast emelek l(i. Ahol vAn paps6g, vAn alclozat es
rr&nr]&k keg;,slenr _ kozvetito jelek vagyis szentsegek. E.zel<
nlegvoltak a Levita piiprriignal is es a Melkizeciek - fele pap-
sagnAl is. Ebben az ntubbi esetben "termeszeti" szentsegek-
ttek vrlgy a "megviiltirs elijtti" szeutsegeknek hivhatn6nk e-
zeket . Az a tobblet azolrl;att, unii a }felliizedek - fele paps6got
r'-z Aroni - ltapsirg fole etneli, zrz valamilyen szemelyes szent-
s(:g, szemelyes es nem leg6lis, elciirSsok szerint igazodo,
rtibrik6lis szentseg. Az 6sz0r"etsegi paps6,g mar a kdzelgci es
rnagat egyre .it;bbun rr-regisrilelteto isteni KtilCott fele rrir-
ttyitj a az cnri;cri te kintrteket. Itrit azclnbatr magu it prrp nem
tesz eletevel is tanfrs6got r6la, a vele lelekben kapcsolodir
hit es eszerirrti elet reveli, lilutta maracl a szemelyes elet-
szentseget rnegkir''ano, tanito es sugarzo Melkizedek - felE
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papsdgnak. Ez ut6bbi ugyanis ol5'211, melyre All, hogy "nem
a testi leszdrmazas torvenye szerint lett azza,, hanern a hal-
hatatlan 6let erej6b6l" (Zsid. 7, lG).

Ilyen Krisztus fcipaps6ga is, s6t m6g inkabb, mert o ma-
ga a halhatatlan EIet. De ezert tokeletes a megvaltds e-
l6tti lehetcisegek kozott a Melkizedek - f'ele papsag is,
mert: "hiszen a torveny nem vezetett tok6letessegre, hanem
csak annak a jobb remenynek bevezetese volt, amellyel k6-
zel jutunk Istenh ez." A jobb rem.ry, az "elsii evangelium"
ig6rete az eljcivendci isteni Krildottre vonutkoz(rlag azonban
tov6bb 6lt a Melkizedek - rendi papsagban, mint rrz elsii ki-
nyilatkoztatfsnak nemzedekr'61 nemzedel<r'e tovirbbhagyoma-
nyozott mapn/a. Az Isten nem hilg.ytu magirra me.q az Oszo-
vets6g elcjtt elct emberiseget senr . Az elsii szovetseg erejeben
J6zus Krisztus, az isteni Kozvetit6, nrirr megtestestilese elcjtt
liegyelmeivel megerintette a virlasztot,tak lelket, "mert Je-
zus mindenkor el, hogy kozbenjarjon erttinl<" (\r. rj.: 7, ZS).

"Nem szabad azt gondolni, hogy :r l<oi'tilrneteles meg-
adSsa elcitt Isten -.zolgeii, akikben meg r,olt a I(ozve titb hite,
ennek a Kozvetitcinek semmifele szentsege irltal nem nyujt-
hattak kisdedeiknek sefrftseget, bar az ir6s valami sfrlyos ok
miatt tudatians6gban al<ar hogyni benntinket annak mivolta
felcil" 

- 
mondja Szent Agoston (Contra Julianum V. 11, 45.

v. (i.: Schtitz, ff. 392. I.).
"Szent Tam6s nem minden varl 6szinriseg n6lktil azt is ta-

nitja, hogy a bukott term6szet allapotaban mas szentseg is
volt, igy legalabb egy a nagS'l<onrak szemelyes btineinek el-
torl6s6re. Hisz a btinbocsanat elnyeresehez sztikseg'es az Isten
resz€:rol a biztosit6s, hogy a btinbocsanatot es elegtetelt el-
fogad ia; tehat nem eleg a mer(i szemelyi teli esf tm6ny"
(Schtitz: u.o.). Az cjsi sum6r kolteszet megrenclit6 btinbanati
im6ds6gokat mutat fel 6s meg6r"izte a pap felold ozitst kerci
imS,jdt is. A kinyil atkoztatS,sbol szinten kittinik ( G en . 14,
17-20 stb.), hogy volt papsdg ("u felseges Isten papja volt"),
volt fildozat ("kenyeret es bort hoz elci") es aldas ("megal-
dotta 6t") . A Zsidrlkhoz frt level szerzoje min rfezt megismetli
6s m6g azzal is megercjsiti, hogy kimondja : ez a fajta papi
rend "a halhatatlan elet erejebcil" r'agyis Isten l<egyelmebrjl
sztiletett.

Az cisi kultrirfokon a legut6bbi id6kig megtalirlhato titkos
avatfsi szettartdsok ercisen val6szintisitik a bf:rrndlas 6s h5,-

zassag szentsegenek az Elsrj szovets6g idejeben valo megletet
is. A magyar magusok csalirdj6ban, ill. a hetedik gyermekben
ordklridri magus hivertfisreu-ndasban meg a, XIII. szazadban is
{elfedezhetj iik bizonyos papi szolg6lat megvalt6s elcitti
6Jlapotra szant szents6genek tryomtrit.

Test szerint tehat, eL t<lrveny szerint, Jezus Krisztus Sem
csalad jf/ra tartozlk, pupsager viszorrt az erkolcsi tcikeletesseg
szerint Melkizedek-fele. Vzrgyis j elenlegi tud6sunk szerint a
Iegmagzrsabb mriveltseg, erkolcs es tudas osi alapj irra epiilt,
nem krilon kegyelmi segitserg nelktil: sumer jellegti. igy hely-
re6ll t:z LLz egyensnly, melyet emberi igazsagerzetiink is su-
gall. Jezus egyesiti magaban az emberiseg minden erteket es
r.'allara veszi, hogy kiengesztelje, az embenseg rninden vet-
ket. I\telkizedek - rerrdi ltapsirgon kereszttil vezett az emberise-
get, melyet LL sirtiur a babiloni szellemrnel megtevesztesekbe
es pusztulasba visz. A joval gyozi le a rosszat, az aj6ndekoz6s
szellemevel a rablirset, ar tatn itassal a butitast, szeretettel a
gy rilOletet, LLz Onlelaldozirssal iI gyilkolast, aldSsmondassal az
atkozodast, a lejlcidest clcsztci elrivel a visszerhuzo rnaradisagot.

Mindaz, ami a tfelkizedek-fele papsS,gban ertek: mentes-
seg sztiklStokoru emberi szernpont<lktol, Isten akaratSnak tel-
jesitesere kesz kcgycs lclktilet, minden ember hhtrftnyos meg-
ktilonboztetes nelkiili igztz szcllgalata, elettel vakl tanusagtetel
mindarr(rl, amit hisz es hirdet, cs rnindezt a halhatatlan
eiet erejeb6l: LL'L istcni keg.yelem iranyitas6val es segitsege-
vel nlegvalositva, - ez mind beieeptilt, es belenritt Krisztus
f ripapsagirba. A mcg v irltirs elcitti, az IJlsti szovetseg idej enek
papsagaL (s ezen belul LLZ ar:.Lltylag igen kis idcire szoio Aron-
{ele lrapsagot is ) a terme:szetfeletti krisztusi papsag megfe-
jelte, megkt-rronaztzt. Lzert meri monCani a Zsidokhoz irt le-
vel, hogy a Nlelkizedek-rendi papsag, ennek a papsSgnak le-
nyeges karaktervonasui m izttt, "Isten IriShoz hasonloan pap
rnarad mindclrt-rkke''. A Krisztus altal alapitott papsagban is
tovabb elnek, tovabb is kell elniok, mindorokke az cjsi Melki-
zerlek-f ele papsag karaktci'vonasainak, most mar azonban
megercisitve, megszeutelve ris f elemelve a term6szetfeletti rend
intezmenyesitett rendj eben Krisztus titokzatos testen€k, az
tr gyh aznak kiep itesere.

Az Oszovetseg konyvei egyre reszletesebben szolnak az
eljovendri Messiasrol, trz isteni Kozvetit6rcil, akiben az egesz
vilag Isten egesz kulonleges Sldasat, a kiengesztekid6st nyeri
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majd el. I\{6g Urban , az 6si sum6r fcjv6rosban hangzott a"r,

isteni hfvds Abr:ah Srnhoz, folytat6lagosan a rndr elribb idezett
r6,sz utdn: "6s benned nyer 5ld6st a fdld rninden nernzetsege"
(Gen. 12, 3). Majd k6scibb Izsdkhoz szrilva az rJt, nr6r r6"zle-
tezi, mik6ppen jon az 6ld5s Abrah 6mtol: "fvadekoclban nyer
ald6st a fdld minden nemzete" (Gen. 26. 4) . Izaias m5r pon-
tos adatokat krizcil errcil az Ivad6kn'rl:

"Gyermek sziiletih 1t {yan i.s nekiink.,
Es Fiu aclatik nekiittlt,,
S a f ,irdelemseg az 6 urillnra keriil,
ds lesz az 6 neue:
C soddlatos , T an acsad 6 ,,

Isten, Hds,
Az circikltdaalosng A tyja,
a beke Feiedel,me.
I{ ciaekszik maicl 'rtrelnt u ,

s a bdkenek nem lesz udse :'' (Tr. 9, 5 - 6).

Abrahdmnak 6s csalSdj6nak azonban hfis6gesnek kell len-
niok nagy hivatdsnkhoz, rneg l<ell tartaniok az Urral kotittt
sztivets6get, tok6letesnek kell lenniok.

Tudjuk, hogy abrah 6m csalSclja sokszor megszegte ezt a
szcivets6get, lilzadott az Isten ellen, btint biinre halmozott a
n6p is 6s egyesek is. A n6p hitetlenkeCett a pusztaban s az
Isten azzal biinteti meg ciket, "hcgy minrlazok a f6rfiak, kik
latt6k dicscis6gemet . . . s m6gis probirra tettek mar vagy
tizszer s nem engedelmeskedtek sz&vamnAk, nem latjak meg
azt a foldet, amely felcjl megesktidtem atsrdiknak" (Num. 14,
22-23) . Visszautas itottfk az Isten kiralysagSt feletttik 6s
o)yan kir6lyt koveteltek maguknak, mrnt a tobbi n6peknek
van. (I. S5m. 8.). AtadtSk magukat t), bflr'Snyimirdasnak mfr
a pusztdban va16 v6nCorl6s idejen s kescjbb sajat hazSj uk
{6ldj6n is . Az Uristen az6rt a bzrbiloni fog;sdgba vitette el nagy-
r6sztiket. Onnan csak egy kis r6sziik t6rt vissza s a r6gi ha-
z€tban a kezdeti lelkesed6s utSn a lelki 6let rnegmerer,'edik, a
tcirv6nyek kiilscjleges megtartdsa , ttrlz6 nemzeti 6rz6s veszi
brrtokfha a szfveket. De a legnagyobbak kozatt is mennyi
lrishittis6g, btin 6s par5,znas6g. Az Isten zrzonban v6gtelentil
jo 6s irgalma oriikk6val6" A n6p eg6sz6ben 1'grzs egyre jobban

clhajlik attril az tittril, amire Isten hivta. Mintiig csrtk egy kis
r'(rsz bizonl'rrlt husegesnek, az isteni btintetes elsdpri a hritle-
neket. 1\Iegnrz6trn sz6l err6l maga a btintetii Isten:

"NTint i:z cllcrlscg' ver, figy vertelek Leget rettenetes biin-
tetess(.|, rnort vctl<erl olyan n:rgy, rnei't llurrdd olyan sok. Miert
liiirltasz r"omlusod m i:rtt, gy6!{yithatatlrrn f|jclalmad miatt ?

i\'Iert vetked ol.villr rtrrgy, mel't lrundd oly:ttt sok, ezert tettem
ilyet velerl" (Jet'. :10, 1.1-1 i-r) tis egyeb helyeken (Deut" 28,
,19-l-;ji ; 62, 61--67 ; ,lor. 29, 1B; :10, 12_- 1f-r, stb.). Tehat
egyirlt:rl:in nini'scn liztosftvtr Isten itldirsa a lll-inosdkre is,
m inth lr irrr toma t ik Ll srrn .ielentene iidvdsseget zrz Abrah am csa-
lirdjlrba vulir bcikt:rttutirs. I,lrre rnrgtl Jezus Kriszttts figyel-
tneztef i a liot'ltlrrli zsi,]ol<zrt.

De figlrgl meztette erre (iket trz 6szrivets6gi szentirSs is.
Itltizes 1)iu'rrn('ritr tr, felclrlrlfiti s zerctatt.e nemt'sak a zsidokra
vonrrtkr>zot t, nr int ttzt :I 'l'lrlm ud szr:retne f elti"intetni, hanem
nrinrlen cntl;cll'c. I,)g6szen kifc iezetten kimontl.ja ezt Lev. 19,
18 : "szeresd f elr:ba r:'rtorlitt, mint tcnlrlilgrl(1:tt" es ki is fejti :

f ,c\/. 19, :l:l--i),1: " l Iu .irivcv6ny l:rli ozil< f i)ldel eken 6s tartoz-
liorlil< ki\ztctr:l<, lre teg.yetr:k szemrelrinvirst neki ; olyan legyen
liiiztetel< mint :r benilsrriilirtt, s ult)' s?tct'clrsrctek mint tenmaga-
trrkal, hi::z ti isi irivcvcn.yck volt:rtol< I,lg) iptom foldjen." Az
(tszdvcts;e.rl' mirirlr'n isten i kiilsi! eu lrelsti l<cdvezmeny mellett
sont vctl c cl Aln'l'lirim n?nr at1 :;('g'cttol.;. it'i, tx"cclcti btinb6l folyo
crtt:lmi elliontal5'r-,ririlirs:it 6s trl<:rrltti l'osirizlilhajlasat. Ezt azLr-
tiin rencil; f viil kimcl.r'iteti,c a l'og'sirg ;rlirt,t 1<ozelr6l is megis-
rtrcrt baliilon i s:zclli:m. A 1:l{i. zsoltiir erriil a hatasrol meg-
tlobbcntii ltepet f'es;t:

" IJrtlt ilott lrittl'rt , I r: 'tt,\'()rn ()t ttl,t,,
Ilol rlo,q. rrli i r,,,,'!f i:r' t rr r:krrl
Ilu ilttttlr. rlkii:t{tlr:1 1 lr'l leirldrt!
Iiol rlo{,, ult,i Tn ('!r(rqtrl,'jrt,

Ii.s szi lil,rilt oz urigia lii.sdr:d ri dr:s!"

Tlasonlri lelliiilctet itrtrlnak el az fi.n. 6tokzsoltdrok, "me-
I;,'ck az ()szovet s;eg f elfc.gasa szerint a zsoltarosnak vagy a
vilasztott n6pnek ellensegeire az Isten 6tket k6rik rr&gy jdven-
cldlik rneg" (Szentirds, 1932. 459. 1. jegyzet). Ilyen lelktilet-
rcil tanirskodik Kir. IV. 8, \2; Iz. 13, 16; az. 10, L4; Nah. 3,
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10; stb. is.
Tudiuk i6l 6s a szentir6sma gyaraz6k r6szletesen ki is

fejtik, hogy az6rt, mert valami benne van a szentirasban, az
nem egyszersmind helyes is vagy megengedett Isten szeme-
ben. A szentir6k leirnak sok egy6ni brint, gyilkossSgot, csa-
ldst, szem6rmetlens6get, Ieirjdk a nep sok btin6t is, mert ez is
elcifordult a ttirt6nelem sor6n, melyet vazolni akarnak es mert
a biinre kcivetkez,S isteni btintetes megmutatja nekrink, milyen
az Isten. Btinre btintet6st ktild es b6nat n6lktil nem ad bocs6-
natot. igy kell nezntirrk a nacionalista, soviniszta kifejezese-
ket, m6s n6pek ellerr t6mado dtihdt, haboruskodfst, 6tkozo-
d6st, gytilciletet is. A szentiro ezeket a kifejezeseket, sokszor
kitlt6i vagy irodalmi stilus szinten haszn 6,Ija, de ezzel nem
feiezi ki helyesl6s 6t a gytilolkrides felett . F.zt maga az oszovet-
segi isteni kijelentesek sem helyeslik. Az oszcivetsegi szent-
ir6sban csak azt kell keresntink, mit akart az Isten ezzel vagy
azzal a r6szlettel, tiirt6nettel, kifejezessel nektink mondani,
mint igazsdgo"L. Ez ugyanis tevedes nelktil i igazsag" A tobbi
elem mell6kes ielentcisegti 6,s ez6rt gondos irodalffii-, mtifaji- es
stilusvizsgiiatok, kortcirt6neti ismeretek stb. sztiksegesek
ahhoz, hogy helyesen 6rtstk meg a szentirast. fz6rt is helyes
csak olyan r6szleteket olvasni a szentirf,sbol, melyeknek ez a
h6ttere kellcien fttl van tdwa, 6s egyidejtien megm agyar6zb,sra
kertil. Hz nem azt jeleti, hogy csak a tetszetcis rdszleteket ol-
vassuk a szentir6sb6l. Ellenkezoleg, a btinokre kovetkezo btin-
tet6seket, Isten bi.intetci iteleteit, a b{intetes 6s szenvetles os-
torcsapd,sait is olvasnunk kell, mert ktilcinben hamis es egy-
oldalfi k6p marad meg benntink az egyidcire kiv6la sztott nep-
nek adott isteni kedvez6sekrcjl. Isten sokszor megf enyitette
n6p6t s ez az a jelentcis torzitas, amit ennek elhallgat6sSval
a Talmud v6:gez es igy teljesen hamis hangulatba ringatja
hiveit. A btintet6sek elhallgatAs6val azt a latszatot, scjt tani-
t6st adja, hogy minden, amit zsidok elkovettek, az mincl he-
lyes 6s a zsid6 n6'p szdm6ra, megengedett, scit szrikseges volt.
Igy sziiletett meg az a talmudista magatartds, mely saj at hi-
b6,ir6l sose besz6l, mert az szerinte nincs, de mindenkinek ori6si
v6tkei vannak, ktilcinosen, aki a villasztott n6pet hibaira figyel-
mezteti. igy tort6nhetett meg &2, hogy a nemet naciznnus mar
csir6j 6,ban szemb etalf,lta magift a talmudistak altal meg.szer-
vezett vil6ggal, az izraeliek 6ltal megke zdett fegyveres ag-
resszi6 6s az cisi sztilcifttldjiikrrjl elizott tdbb mint 1 milli6

fcinyi arab szenved6se nriatt fel6j tik ir6nyul6 megvetFs
ellen6lias lifttdn azonban rigy tesznek, mintha csod6lkoznanr
Es az ENSz-ben a Talmuddal probSlnak vedek ezni.

Erdekes v6ltoz6sa az idcjknek es egy nagy tigyelmezte ,cs
rejlik benne: Sumer sz6tt6pve 6s elnyomorf tva inkabb lassan
lettint mint nep a tcirtenelemrcil hosszu id6kre, mintsem, hogy
fi"tr elnyomo tsabilon erkcilcset es "tcirvenyet" atvegye s ezzel
tisstin vissza. Az egykor vdlasztott nep mar sok nepkeverede-
sen Atment utodai viszont azok, akik tcjrtenelmi-fdldrajzr foly-
tonoss.4gukat is regen elvesztettek, atvettek a fogs6gba hur-
cokiik erkcilcset es embertelen "tcirvenyeit", csakhogy fenn-
tartsanak egy hatalmat, ami a reg'inek c-qupan latszata. Az
isteni Kozvetitot, a Mew6ltot v6ro es jcivetelere felkes z;j.lt
zsidos6g elfogadta Krisztust, azok, akik vegleg a babiloni fdldi
hatalom hivei akartak maradni, azok magukra vallalt6k a Tal-
mud szolgalatat. trs ma nyiltan megvalljak, hogy erejilk, fenn-
marad6suk zaloga a Talmud (Lazarus Goldschmidt, hitkozsegi
vezetok, zsido vilagszdvetseg, Izrael allam, stb.). Saj at szavaik
alapjan is teh6t most mar 6k ennek a babiloni szellemnek
kepvisekii lettek. Ugyanakkor az emberiesseg, a humanit6s
elkiilcs, melyet a vil6g politikai testiilete, az ENSz is elfoga-
clott, tinnepelyesen kihirdetett es tagjainak ajSnlott torveny-
beiktatasrao lenyegeben egyezrk a Melkizedek-iele paps6g 6ltal
fenntartott es hirdetett erkolccsel, Sumer erkcilcsevel, a Mel-
kizedek-rendi orok f tipap krisztusi erkolcsevel.

De tekintsiik flt egeszen vazlatosan az esemenyeket, amig
id6ig ertek. A iVlari kiralys6g ut6n az obabikrniai birodalom
emelkedett fel ( 1894-1595 ) , Sumer fokozatosan elsem itiz6,-
l6dik, vegscj maradvanya 17 40 utan a "'fengermelleki dinasz-
tra" Del-Sumerban, 12 uralkodoval. Reszben egyidej tien az
oasszir kiralys6g ( 1850-1780. ) .

Kozepbabiloniai kir6lys6g (1593 - 1170) , a kasszit6k 36
uralkodirj aval.

Kozepasszir birodalom, 9 uralkodoval (I. Szzulmanassz 6rl
+ 19 kiraly (I. TiglatpiieszAi') , usszcserl 1380 - 885 kdzoLt.

Egyiptomban AZ''ujbirodalom" (1555-1090).
Ltjasszir birodalom (883-612), Szanherib 704-681 k6-

zott.
Ujbabiloniai birodalom (625-539), kaldeus dinasztia 6

uralkodoja, kciztuk II. Nebukadnecar (604-562) .

A perzs6k uralma Ktiros ztol (529) , f . I)areiosz, Xen<es,
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III. Dareiosz, akit \egylzott Nagy SSndor (330), hogy csak a,

legnevezetesebbeket emlitsfrk, az Akhaimenida dinasztia tag-
jai kciztil.

Btt6l kezdve a maked6n uralom kijvetkezett MezopotSmia
felett (330-150), majd a parthusok Kr. u. 226-iS. Ett6l kezd-
ve Mezopot6mia a szasszanida Perzsia r6sze (266-640) . Ez-
ut6n az arabok tornek Mezopotdmi 6ra, mely 640-tol 1258-ig
a bagdadi kalif6tus r6sze lesz. A XIII. szfuzadban elcibb a mon-
golok, majd a tiirokok tdmad A,sa kilvetkezik. Ennek eredm6-
nyek6ppen 1533-I9L4 kozott torok uralom al,att 6ll a Folyam-
kaz. Zamarovszky megj egyzi, hogy kb. 430-ban Urukr6l emli-
t6s tcirt6nik (Erech) mint kereszt6ny ptispiiki sz6khelyrcil . Ez
az utols6 hir sum6r v6ros betelepit6s6r6l.

Erdekes idegv5,g6 r6szlet, Nagy SS,ndor (1968: 178-79)
kozl6se alapj 5n, hogy " a m6d Is hun vagy turkfa jta lova,s-
n6p volt, fejlett 6llatteny6:szt6ssel 6s r6szben foldmtivel6ssel
foglalkoz6 torzsek sziivets6ge. Mdr Kr. e. a IX. szdzadban sz5
van az asszir feliratokban a m6dek vagy madajok, madak
orszS"ghrol, ahonnat Tigletpilesz-6r asszir kirSly nagy hadi
zs6kmdnnyal, ktiloniisen sok tev6vel 6s l6val t6rt haza."

Asszarhaddon 673 - ban Kr. e. hadlat v,ezetett a t6voli
m6dek, a "pattusarik", vagyis a p6rtusok ellen s onnan szin-
t6n sok 16 6s teve zshkm6nnyal t6rt haza.

A babiloniaiak "ilrnnllrrrualtdiih" rrevcu llevezteh ;r nre-
deket, mikor ezek Kr. e. 614-ben elfogl alt6,k Assziria r6gi
fovfxos6t, Assurt s ezt a verszop6 n6^et v6gleg lettjrtek. Az
trjbabiloniai kr6nik6s igy irt r6luk: "rVfarduk isten segitcit a-
dott Babiloni6nak. . . . az ammamand6k kir6lya, akinek
nincs pSrj a . .. feltilrcil 6s alulr6l leteritette Assziriilt mint
az b,wiz, bosszrit allt Babilon6rt,, minden6rt megfizetett" . . .

De k6scibb a nagyhatalommf, fejkidittt perzsa n6p Kti-
rosz kirSlyuk alatt a Vf. szilzadban Kr. e. a m6deket legyoz-
ve orsz5"g6"hoz csatoltr. Kr. e. 529 - ben a pdrtusokat is le a-
karta torni, de az ellentik vezet,ett harcban 6let6t vesztette."

A perzsdk teh!ft megdcintott6k Ktirosz vezet6,s6vel az
fjbabiloniai birodalmat Nabonidot legyozve. Ekizcileg Kiirosz
mdr a m6deket is legyozte, de a pdrtusokkal nem bfrt. Az u-
tols6 fjbabil6niai kirdl.r,' [a Bibli6ban Baltazf,;r (555 - 539)
n6ven szerepel], azon az 6jszak6n halt rr€9, amelyen D6niel
pr6f6ta konyve szerint a lakoma alatt a falon megjelent i-
r6st a pr6f6ta megfejtette: "Ugyanauzon az 6jjelen megcilt6k

Baltazdr kaldeus kir6lyt 6s a m6d D6,rius foglalta el az or-
sz6,got, h,atvank6t esztendcis kor5,ban"' (D5n. 5. 30.) Kt'irosz
tir6lysSga kezdetben (b3g - 5zg) a m6d - perzsa sereg Gob-
rias iCunaru) hadve z6r vezet6,s6vel foglalta el Babilont. Bal-
tazhr a kirSlyi vdr v6delm6ben esett el. A szir forditSsban a

"perzsdk kir6lya"-k6nt DSrius szerepel, holott I. Dareios
4ZL - 48b kiizritt uralkodott. Lehet, hogy nagy hire 6s gaz-

clagsflga miatt elciv6t elezt|k nev6t egyes ir6k. M5s magy atfi'-

,ui szerint a med D6,rius azonos az utols6 m6d kirdJlyal,
.r\sztiagesszel, ism6t m6,sok szerint a Babilont elfoglal6 Gob-

ri6sszal.
Teh6t mindenk6ppen Asszurt is 6s Babilonil,t is valoja-

ban a m6dek foglal tak el, de ekkor rigy l6,tszik a zsi-

cl6k Kiiroszt s.gitett6k hatalomra s ez rirvides€r kibuktatta
nr6d vet6lyt fnsftt a kir5lys6gb6l. A drSmai 6s a forr6sokban
eddig m6g nem tirgyalt esem6nyek gyors&h, meglepet6ssze-
rtien kovetkeztek be, melyben a p6nznek nagy szerepe lehe-

tett. T6ny, hogy K{iros znak elsci Babil6ni uralkod6si 6veben

megjelent a zsid6k fogs6g6b6l val6 kienged6s6nek ir6,sos ren-
clelete. Ezdrd,s 1, 1 szerint s ez az 6v az 537. vagy ar' 536.

volt. Kr. e.
A kij6ts zott m6dek egy r6,sze ekkor hfiz6dhatott tov6,bb

esz,ai f,el6 a tiz - "im5d6k," a parszizmus hazS,ia' fel6, maid
a szasszanida Perzsia 6szaki 6s nyugati t1,jaira. A m6dek m5'-

sik r6sze nyomban nyugat fel6, a Van - t6 ir6,ny6,ba fordult,
ahol a purinsok birod.alm6nak volt er6s katon a - n6p'e. K6-

scjbb az- ormeny - hegyvid6k fel6 vonultak vissza, ahol a sza,sz'

szanida uralom alatt tal6lk oztak rokonaikkal. A magyar 6s-

tijrt6netben innen mdr nyomon kovethetcj a magyar nep 16-

szeinek egymasratal fib"sa az Aral -, Kaspi 6s Fekete-

tenger vid6k6n. Egy XIII. szhzadbeli domonkos szetT,etestcil

tudjuk, hogy az orm6nyek kir6lya k6rte tcile, kiildiiin sok

lrithirdetcit, ha hazat6r Magy arorszfusrla, mert az o orszfi'96-

ban m6g sok magyar 61, aki 6sei hit6t kilveti.
A kazhriai 6llamcsiny a 8 - 9. sz*zad fordul6i6n, melyrcil

f)unlop, Artamonov stb. tud6sitanak r6szletesen, azt mutat-
ja, ho-gy milyen m6lyen belenyrilt a babil6ni szellem a n6-

puk ttiitenet6be. Ehhez hasonl,6 6llamfelforgat6sok nagy szam'
butt fordulnak el6 az fuzsiai n6pek, majd k6scibb a, vil5,g titbbi
n6pe kriztitt is. Megalakulnak a talmudi erkijlcsre 6ptilci tit-
kos t6rsas5,gok, a kalandosok, szabadkcimtivesek s legut6bb a
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cionistek. Jellemz(iiiik, hogy mrikodesrik etryr6sze a nyilvd,-
noss6g elcjtt emberharati jelleggel folyik. Ilogy megis iitt os
szdvets6gtik \ran, ez azt mutatja, hogy munkalkodasuk ma-
sik resze kivonja magat a kozvelerneny ellenrirzese aktl, tar-
'sadalomellenes, a szoci5lis es az alapvetci emberi jogegyen-
lcjseg, ellen tamad. A tagok korlatlan onkeny rabjaikept keny-
telenek tovabbszolgalni a vezet(tk altal gJrnkorolt hal6los fe-
n)'egetesek alatt, melyeket meggonrlel:rtlan piilanatukban nla-
grrk vSllaltak magukra. Az F,eyhazi Torvenykcinyv kikozosi-
tes terhe alatt tilti a katolikusoknak ilyen titkos tarsasdgok-
ba valo belepeset, s ezzel a legnagyoltb veclelemben reszesititjkef es mindenki szamara komoly figycl meztetest ad.

A babiloni fogsirg idejen mzr,jcl a med - perzsa biroda-
kir rban a zsidos6g vezet(ii nrar rlem a kiralyok, hanem a pa-
ii: csalSdok scit vilagi fert'iak lettek. David sarja, Sherub-
label, a fogs6gbol kiszabadulva, egy kis icliire visszatert rjsei
i:oldjere, de azutan ismet Babiionba htrz6clott vissza, ahol

:&$&srangu udverri ember volt, inkabb az;rkayt maraclpi, ir-
a Ijjas Antal, majd iey folytatja:

"Helyette a vezetest egy hatalmas szellemi energiaju
"rabiloni zsido vette 6t, I. Artaxerxes kiraly poharnoka, Ne-
lremiSs. 6 tlz allamferfi ftilen Vet, politikai es szellemi messze-
tekinteset, lehengerlci tetterejet aldozta nepenek, folepitette
a Templonrot, &z egesz neit kdzmr-rnka.javal, es tjssze tudott
fogni a m6sik gigaszi (es eg'yben le.itelyes) egyeniseggel,
tr'zdtassal. Ezclrzis ltem Dirvicl vagy Aron sarja, o is politikus
(perzsa kiralyok allamtitkanr, all:rmminisztere, kancellarja),
de amellett minden id6k egyik legnzrgyobb szentf rastudoja.
A zsidos6g LL "T'ijrveny irnokil" cimmcl tisztelte meg. 6 volt
az elsci mint fria a vilagi irirstudonak azoknak a nem pa-
poknak, akik mint a zsido kozosseg tanitoi es vezetoi, a Tor-
v6nyt tis a Tant megciriztll< es tovirbbepitettek. Az irastu-
tud6k "Szgferim" _ cit6le elerlpek . Az yolt eletenek fe_
ladata, hogy tr, Tiszta Tzrnt atnyr-rjtsa nepenek, s ezt teljesi-
tette is. Ez a szellemi erejevel pr61efuri tekintelyti tud6s: fe-
leslegesse tette Mozes vegs6 f ormirban irasbzr f oglalt kony-
veivel a profet6kat. Ez a vilirgi emlter teremtette meg leg-
tisztabb forrnaban a Teokr aciat es nyu j tott a 6t a F cjpapok-
nak, akik a perzsa birodalom kereteiben, az azzal valo leg-
csekelyebb surlodas nelktil urall<odtak zajtalanul es esem6ny-
telentil, egy olyan nep felett, amely a babiloni fogs6gban ket

nemzed6k 6letideje alatt ktilonben anyanyelvet valtott; a hA
ber helyett a volt asszfr birodalom hivatalos nyelvet, az rin.
"birodalnri arirnti nyelvet besz6lte" (99 - 100" lap) 

"

'fermeszetesen Ezdras, mint kormanyzo egy6niseg, csak
a gyakorlati igazgat6s szempontj ebil "tette feleslege.ss6 a
pr:ofet6katl' A pr6fetai konyvek a kinyilatk oztatas nagy tit-
I<ait orzlk. Izrael nepenek btineit ostorozo szavaik azonban
utj6ban allottak azoknal< iL belsci erciknek, melyek a nernzeti
tintuclat, scit a nemzeti briszkeseg kiepitesen faradoztak Teny,
hogy ezek az urt6bbi ercik l(risztus fellepesekor mar tulsuly-
ban voltzrk a vezeto retegbelr, fokozatosan kiepitett6k a naci-
onalista 'J'almucl - m:rgyarazatof< segftsegevel a zsiclosAg vi-
laguralurat. Nlindcrrcil reszle l,escn egy trraisilt tttttttka ozol,
rrrely ramutat an":I is, hog'y a J)avid sarjbtil virio "exilarcha"
vagy "kir5l y" , urki a talmudistdk szerint a vil6g ura lesz egy-
Iior, fokozatosatr elhuzriclik a nyilvanossag elcil es kb. a XII.
szazadt6l m6r ismeretlen szekhelyer6l iranyitja a vilagura-
lom megszel'\'ezeset. 'i'eny az is, hogy a zsidtisirgot ma is vi-
lagi vezet6ik irirnl'it j ak a ra.bbil<on keresztiil es 6k szabj ak
meg a "hag-vomatt.\.okhoz vulo irtiseg" ktilttnbozo fokaihoz va-
lo ragaszkoclirs merteket.

Flallgtrssuk nreg, m it il' elriil trz id6sztikrol Graetz, a
boroszloi rabik 6pzo tanaru, akit elet iroja nem tart naciona-
lista zsidortak :

"Ebben a hos szu id6szakban, mely csaknem ket 6vsza-
zadig tart, melyben a zsicl(r kozossegi elet a ton,ennyel meg-
szilirrdul t es a zsicltisirg kiep itese sa j at elemeinek megnove-
kedesevel es iclegen elernek t'clvetelevel megvalosult, Nehe-
nri6 s halalirtol u liei'zs:r birorlulonr lehanyatl6 sirig, egy sze-
mel)'iseg neve st)m csentiiilt fel, amelyik ezen a nagy mti-
von clolgozott. li1rp illy nem jegyeztek 1el semmilyen em-
lf tesre melto tortenelmi tcnyt sem. A zsido kozoss6gnek e-
g6sz tevekenysege bef.ele irirnytrlt es ez sai atossSg6ban a
liortarsak elcitt nem trint eleg jelent6snek ahhoz, hogy an-
rrak kezdetet, folyam atat es hatasiit az utoclol<nuk h6trahagy-
JAk" (287. lap).

Annal jelentcjsebb volt azonban az a teny, hogy az 6szo-
r,etsegi szentiras ekl<or is bovtilt, szovegebe ekkor is keriil-
tek bele olyan r6szletel<, mely,ek kinyil atkoztatott igazsftgok
elemeikent szerepelnek. Az oszovetsegi szentir'6sbol kielemez-
lretcj hit es erkolcsi igazsagok ugyanis t6vedhetetlen ki-
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nyilatkozt'at6sok. Ha pedig ezeknek abz igaas*,goknak egyik-
m6sik elem6t m6r j6val a szentir6,s v,Sgsci sztivegez6se elcitt
egyebtitt megtal6ljuk, akkor jogg,al felt6telezhetjtik, hogy
ott rs kinyil atkoztatSs ittj6,n j utottak az emberis6g birtoka-
ba, vagy legal6bbis ott is helyesen ismert6k fel t6vedhetet-
lentil igaz voltukat. A fenti bizonyitds gondolatmenet6nek
ellenpfibfl,ja, hogy az djszovets6gi szentfrSs sztiveg6ben s az
egyhd:z 616 tan it6"s6,ban is mint kinyil atkoztatott ig,azshgok
szerepelnek. Ebben a vonatkozS,sban a m6d - perzsa biroda-
lom m6gus - valldsSnak rlszletes vizsgitlata is m6g sok meg-
lepci eredm6nyt ig6r.

F'igyelemre m6lt6, hogy Graetz m6r 1888 - ban ezeket
irta:

"A mSgusok vil6g5,t6l ktiriilv6ve a zsid,6k tdbb dolgot ta-
nultak el a peyzs6,ktol. Nem keriilhette el a figyelmtiket, hogy
n6mely perzsa tanitS,s 6s torv6ny felttinci hasonlosagot mu-
tatott saj6t tiirv6nyeikhez 6s szokasaikhoz, csak m6s formS-
ban, 6s €Drlr€k hat6,sra al6, kertiltek" (284. 1.).

"A perzsa vallSsb6l sz,6ymaz6 egyes nlz'eteket 6s szokh-
sokat a z,sid6k akaratlanul 6tvettek vagy legalSbbis nem e-
16S hatdrozottan tartottak ril&,gukt,5l t6vol. Ugy gondoltek,
az istens6get dicsciitik meg azzal, hogy ir6ni myriSdok elj5,-
r6s5,nak megfelelclen k6szs6g€s, parancsol6juknak akarat[,t
gyorsan v6grehajtd szolgfl"kat rendelnek mell6je. Az "Isten
kcivet€i", rakik a bibliai irodalomban mint ktildottek szere-
pelnek, kik v6grehaj tjak parancsait, a p€rZsa vall6s amesa-
spent6i 6,s nazatSi mintajdra, 6gi l6nyekk6 lettek 5,tal'akitva,
kiknek saj6t egy6nis6g,tik 6s hatilr'ozott szem6lyis6giik van.
l{6ber n6vvel 6s saj Stos ktildet6ssel elgondolt angyalok let-
tek belciliik: Rafael, a betegs6geket gy6gyit6 angyal ; Gabriel,
a gyozelem angyala; Michael, Izrael v6dciangyala; Uriel vagy
Suriel , a vil6gossSg angyala; Matatron talhn 6pp a perz,sa
Mithars 6tv6tele 6s m5sa.

Ahogyan a babiloni - perzsa korny ezetbol a, zsid6k Stvet-
t6k az angyalokat, fgy vett6k et a gonosz szell'emek (d6mo-
nok) elk6pzel6s6t is, azt t& tanitS,st, amely nem is volt olyan
furtalmatlan. A perzs6k a sot6ts6g istene mell6, az o Angro-
Mainyusuk mell6, d6v6k - b6l all6 kis6retet adtak ; ezek cir-
dtigr l6nyek voltak, akik az emberekre leselkednek. A J6b
kiinyvben a S5,t6n ftbrdzol6sra, aki k6riirommel vSdol minden
embert, a legkivSl6bbat is, adta az indit6st hamis, gonosz
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lenyek megalkotS,sS,hoz. igy Slltak eki g:onosz szellemek zsi-
di' von6sokkal, a S6t5,n mint elsci d6mon, bizonyos m6rt6k-
ben Angro - Mainyus k6pm5,sa 6s emellett m6g m6s ordogok
is: Asmodai, Samael, egy halSl - angyal, aki az erpber 6let6-
re leselkedik, hogy azt elvegye t6le.

E.zek a perzsa m6gusvall6sb6l kolcsonzott babonSs elk6p-
zel6sek kSros hatS,ssal voltak, mert szokS,sok 6s 6rtelmetlen
sztivegek, melyeknek m6gikus hatS,st tulajdonitottak, beha-
toltak a zsid6s fryba 6s fftalakitott{,k annak jellem6t. Annak
az elk6pzel6snek az elfogad6sa, hogy goncsz szellemeknek ha-
talmuk van az ember felett tiszt1,taian Sllapotban, alvSs u-
tan, bizonyos cselekv6sek eset6b€r, kiilcinosen holttest 6s
ravatalozohely kiizel6ben 6s, hogy ezek mosakodS,sokkal 6s
szertart6sokkal eliizhet,Sk, rendkiviili tcirv6nyes eloirfisokat
hozott l6tre, melyek az 6letet komorabb6, hangolt6k 6s ki-
sertet - f6lelmet 6bresztettek.

Az ir6ni - perzsa elk6pz,el6sek hatSsa alatt a zsid6s 6,5-
ban egy fj el6gt6teltan is kifejl,6dott. Ez az eg6sz vil6gminden-
s6get k6t nagy birodalomra osztotta, a vilSgossSg 6s a scit6t-
s6g birodalm6ra, 6s a tiszt6,kat, az Ahura - Mazda kilvetriit
a vil6goss6,g orsz6,g5,ba, a paradicsomba, a tisztittalanokat
pedig, &z Angro - Mainyus kcivet6it, a siitets6g orszagdba,
a pokolba helyezte. A hal5,l ut6n az ember lelke m6g h6rom
napig a test kozelfiben tart6zkodik, azutdn a foldi 6let6nek
megfelelcjen a nazat6,k felves zik a paradicsomba, vagy a d6-
v5k a pokolba cipelik. A hal6l ut6ni visszafizet6snek ez az
elk6pzel6se is befogaddsra tal6,lt a zsid6sSg koreben. Az E-
den kertje (Gen Eden), amelybe helyezi a teremt6stort6net
az elsci emberp 6rt ,az A"rtatlansSg Allapotfiban, "paradicsom-
nt6" lett iltalakitva 6s a Hinnom (ge - Hinnom) volgye Je-
ruzsdlem mellett, melyben Achfuz ota gyermek6ldozatokat
mutattak be, adta a nevet az rijonnan alkotott pokolnak. A
paradicsomba a jfi,mborok 6s tiirv6nytisztel6k kertilnek, a ge-
Hinnomba (geena) a gonos zok 6s btinosOk. Az ir"6ni nt6,gus-
kcirbcil szhrma"z6 ezzel iisszeftiggci 'elk1pzel6s az embernek a
sirb6l val6 eljovendci felt6madSs6r6l olyan m6lyen bef6sz-
kelcidijtt a zsid6 n6pnek a gondolkod6sm6dj 6ba, hogy kote-
lezo hitcikkelyk6nt pecs6teltldritt In,€g, noha a J6b kdnyv-
nek koltcije ezt a tanit6st k6ts6gbe vonta.

A m6gusvall5,s, amelyik eu test feltrimaddsrir6l sz6l6 ta-
nitAst feld,llitotta 6,s szil6rdan orizte, azt egy eljcivendci i-
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d6re rogzitette, amikor majd Ahura - Mazda az 5 ellenfel6t
legyozi es rnegsemmisfti ; akkor ennek ism6t ki kell adnia
"a tiszta emberek" elrabolt testeit. Ezt a rem6nykeltci 6s a
gondolkod6sra is kihato hitet a zsid6sdg a sz6ferikus idciben

ann6l moh6bban fogadta €1, mivel frdsaiban utalAsok 6s meg-
felelcis6gek k6zn6l voltak erre. A pr6fet6knak az "utols6 it6'
let" napj 6rol szolo kijelent6s6ben az irSstud6k rigy velt6k,
hogy a feltdmad6sra val6 utalSs van, es ennek kiivetkezt6'
ben ezt a rem6nyt mint hitt6telt fogadt6k el. A mindennapi
im6ban Istennek halat adtak, hogy az elhrinytakat egyszer
ism6t 6letre kelti. trgy l6t6 abban az idoben, amikor a zsi-
d6 n6p hal6lktizclelm6t vivta, i1y viga sztalta a szenvedciket:
"Sokan a porbahunytak koztil fel fognak 6bredni, ezek az

trrok 6letre , azok az iirok gyall"zatra 6s tjriik elvet6sre". trb-
b6l egy saj6tos vis szafiz;et6s - tanit6s alakult ki a jovcinek
vag'y " az el iovenclci vilSgnak" szines lef r6sfval. Csodalatos
vilag tarult fel a szem elrjtt, amelyik ezt beitta. treyszer az

6let minden baj a kiegyenlitcidik, minden csalod6s megszii-
nik. A jamborok es jilk, a torvenytisztelcik es igazak, akik a

foldon olyan sokat szenvedtek, felkelnek a sirb6l 6s tiden es

tisztiln rnennek be az orok eletbe . . . I)e, hogy milyen lesz
ez a feltSmad6s es ez a szep 6s tiszta eljovend6 vilag'l En:cil
szdmot adni azonb&n, ez kivtil allt az elkepzeles koren" (285 -

g7).
De 6pp ez megmagyar ilzhatatlan volna, ha maga a l ol-

t6mad6s es az orok elet t6nye is elkepzeles lett volna. A Ino-
hamed6nok Kordn ja pelddul r6szletesen, foldi kepekben va'
zotja az oroklet oromeit, magan viselve a foldi elkepzelesek
kezevonSsdt. Az oszovets6e,i konyvek vegs6 megfogalm azoi
k6ts6gkivril isteni sugalm azas alapj6n valogattak ki 6s vet-
t6k 6t a mdgus vall6s sok tetelet, melyek epp ezert a hit 6s

erkolcs dolg6t 6rintci hitie,azs6gok. Az fjszovetsegben mind-
ezek a reszletek m6g jobban megvil6gosodnak es hatilrozott
megfogalm azast nyernek. De amint Graetz helyesen rnegjegy-
zi, milr halvany utaldsok ezekre vonatkoz6an az oszovetseg-
ben is voltak. Itt is azt tal6lj uk, hogy az 6szovetseg n6p6n
kivtil m6r joval elcilcb es joval tisztftbban a m6gusok, vagy
legalSbbis egy resztik, ismertek ezeket a kinyil atkoztatott
igazsS,gokat. L6nyeg6ben ezek mind az cjsi sum6r hagyat6k-
ban is megvoltak. Ezen ism6t nincs mit csod6lkoznutrk, hi-
3zen f.sten nem hagyta maghra sem az egyeseket, sem a n6-

peket az cissziilcik kora 5ta. MSgusok voltak azok, akik iob-
butr folismert6k 6s kijszdntittt6k J6zust, mint sok zsid6 He-

r6des kirSllyal az 6ltikiin (MAt6 2, 1 7, 16: Magi M6ia) '
I(6scibb mfr olvasunk olyan m6gusr6l is, aki ellenkezett J6-

zus tanitfis6val (Csel. 13, B 6s 8, g), de ez egydltalSn nem
jelent i azt, hogy taniths6ban egy6bk6nt semmi igaz SllitSs
vagy kinyil atkoztatott t6tel nem lett volna.

Graetz teh6t "idegen elerneknek" tartja a perzsa mdgus-
vallSsbol Stvett szentirSsi r6szeket, vagyis a szentirSst olyas-
minek k6pzeli €1, melynek tulajdonk6ppen teljes eg6sz6ben

6s minclen izlben zsid6nak kellene lennie. Ugyanez az 5ll5s-
pontja a tdbbi "idegen elemrdl" is. Ez az elk6pzel6s a zsid6

szellem alkot6s6nak v6li vagy akarja elfogadtatni az, 6szilvet-
s6gi szentf rdst, rnely elk6pzel6snek semmilyen alapia nincs,
csak a l<6scibb fokozatosan kifejlcidott zsid6 nacionalizmus.
Az osz6vetsdg sugalm azoJa az egesz emberist6g Istene. A t6-
nyek ma mlr ugyan ezt tapasztalatilag is igazoliek. Szinte
valamennyi kulttirn6p Istentcil kapott megvilSgositSsai ott
allnak az 6szijvets6gi kdnyvekben, melyekbe zsiC6 szerzSk

Isten sugalm az|"sa mellett azokat dsszegylijtott6k 6s fo-
kazatosan egi/re inkdbb zsid6 nacionalista irodalmi kontiisbe
(tlLoztett6k. A Talmudban azuthn m6r nemcsak az irodalmi
kijntos, hanem rnaga az 6szovets6gi magy ardzott tanitds is

zsid6 rntiv6, a zsicl^6 vilSguralom eszkiiz6v6 v6lt ilrt'almatlan-
nak lf;tsz5 vall6si kontiisbe rejtve.

Sern Graetz, sem a Talmud nern ismer egyetemesen elfo-
gadott vildgos elvet ayra rronatkoz6an, hogy mik6nt kell fdl-
ismerni az 6sztjvets6gi l<onyvekben a t6vedhetetlen tanitSst.
A gyakorla,tban az6rt logikusan alaliult ki a Talmud: emberi
v6leked6sek gytijtem6nye, melyet sztiks6g szerint 6rtelmez a
rabbi 6s ez tz, amit itt 6s most kiivetni kell.

Ebb6l er:ed az az AllSspont, hogy a d6monok 6s vez6rtik,
a s6tdn csupdn elk6pzel6s. F,zzel a g,onosz l6lekkel szembeni
6brenl6t 6s 6valcodds 6rtelmetlenn6 vdlil< s ez a S6t5n legna-
gyobb gyozelme : e l6lek nem hadak oztk ellene, s6t szovets6-
ges6v6 v6lik. A l6lek 6s a S6t6n szovets6ge figy jelenik ffi€g,
mint az igaz vallAs 6s igazi istentisztelet mintdja, melyet az

eg6sz vil6gnak koteless6ge elfogadni. A vilagttirt6nelem sok
titk6r,6l, ennek az alapelvnek ismeret6ben, Iehull a lepel.

Item arr6l van sz5, hogy m6sok akdr egyesek, akilt

F I2B e'g

r29



n6pek , ak6r egyestil6sek kozott nincsenek hib6k, btittdk'
gonos ztettek, sajnos vannak. De egyedtil a talmudi szel-

lemmel f iitott egyestilesek biztatj6k taei aikat "Istentol ka-
pott tiirv6nyeikkel " a rossznak t\z elktjvetesere valamilyen
"j6" 6rdek6ben, legtijbbszijr a legnagyobb titohban. Ugyanak-
kor ezt az erktllcsi magatartdst a ket'esztenys6g rov6s5,ra ir'
jfk, hogy ezzel m6g nagyobb zavart csindlSanak. I'edig csak
elci kell venni a Talmudot es Kriszttts tanit6,sat, atnint az 'az

Uj szovets6gi szentirSsban 6ll. Aki a Talrnudra hivatk ozik,
minden gonosztettre szentseget tal6lhat a bonyolultan fogal.'
mazott eloirl,sok alapj 6n, de egy hereszteny sem taiirlhat go-
nosztett6nek megokolSsara igazol6st Krisztus tanitftsfb6l. Te-
kr6t a Talmud ftilbujt6.

Rendkiviil alahuzza ezt az ert6lielest, hogy a l<ereszt6nl-
a,rra ttirekszik, min6l tobb k6zbe juttassa el Krisztus tanit6-
s5t, a talmudistSk viszont amennyire csak lehet, elrejtik a
Talmud teljes 6s hiteles szovegeit, maga il Tr,rlmud tilalmaz-
za annak egyedtili olvas6s6t stb. I-Ia nemzsrtl6k id6zik a Tal-
mudot, amfg lehet, ,fl talmr-ldistak nem villasznlnak, nem bo-
cs6tkoznak vitSba, hallgatilak. I{a azvtS"n meiiis kell valamit
mondaniok, azt felelik, hogy a nemzsidok meghamisitottak a

Talmudot. De egyszer sem lehet hallani azt, hogy ugyanak-
kor kozciln6k pontosan, hogy szerinttik hcgyan van az az i'Ce-

zett r6sz. Nem is tehetik, mert az eszmei megvitat{,skor ir
nemzsidok a legkenyesebb pontossSggal idlzik a hivatalos
zsido Talmud kiad6sokat.

Imm6r mintegy otezer 6v tapasztalata utirn most mdr i-
cl6szerti az eg6sz emberis6g egeszs6ges fejkicl6se 6ndekeben
kikriszobolni rninden nacionalista, fasiszta, fajelmeletet hir-
detci es az alapvetri emberi jogegyenlciseget tagado alapkciny-
\-et, melyek kiiztitt a legmakacsabb a Talmud. I\,,faguknak a
zsid6knak es az o vezeLoiknek kell tinnep6lyesen 6s nyilvdno-
san kijelenteniok, hogy a Talmud minden embertelenseget
hirdetci es parancsolo i:eszletet egyszer s mindenkorra hat6-
lyon kiviil helyezik. Ezt ktilonben az ENSZ 1965 decemb,er
Zl,-en eliogadott 6s a tagallamok 5,ltal trirvenyhoz6s frtjan ki-
hirdetett egyezm6ny a faji megktilonboztetes valamennyi for-
mejanak kiktiszcibolesercjl ktitelezoen elci is irja. A kil'ejezet-
tcn biztositott verll6sszabadsSghoz valo jog nem lehet ment-
s6g a Talmud embertelens6geinek fdnntartS,silra, mert sen-

i, irrek nem lehet semmilyen szabads6ga ayra, hogy a kiviil-
;, I ltikat embertelens6gekkel sfij thassa . F.zt eleve kizdr ja az
rrr''5/&rrcsak egyetemes kotelezettslgi alapvetci emberi joge-
:'\'onl6seg, verlamint az trNSZ kozgyrilese altal 1963. 6vi no-
r crnber 26-fm elfogadott nemzetkozi egyezm6ny a Ntirnbergi
l\cmzetkozi l(atonai Biros6g alapelveinek eglretemes 6rv6-
rryesegercil es az emberis6g ellen elktrvetett br-incselekm6nyek
c I cvtilhetetlens69ercil. *

"l\{ivel azt mondjdtok:
Mi szovets65re lepttink a halSllal 6s szerzodest kotdttrink az
;rlvilSggal,

IIa el is jd a sulrogo ostot', trti'rtket eI nern ir,
lllcrt a lmzttssrisr,tt tr:ttiik reTnerlyscgtinkke,
Es u hazugsag oltalrnuz rnirtket:
Azet t igy szol uz Ur Isten:
i rrt,e d rt e g)t liriue t tcszelt ,Siort
Kiprobalt k due t,
Szegle thdue t, ertekeset alapjaba
Ahi ltisz, meg ncnt, futu'moclik,
Es a jogot teszewt rrt,eroonna,
.S uz i,gazsrigot rnerciuesszciue;
Es jegesri lorgatja frl a ltazugsag menedeket,
Es aizeh ara.szt jdk el nle ntsurir"rit.
Es semrniue lesz szciaetsegtek, & haldllal,.
es Trem dll m{: g szerzoclestek az ahtilaggrtl;
Ha elid a suhogo osto'r,
osszetdr titcket.
AluiTtyszor csak eljo, eler titeket;
lVIert eljct rnajd lutjnalortkent, dj jr:l - nal;ltel,
Es csak ri rniile te t ohoz:
Me gerteni a kinyilatkoztatast."

(Ir. 28, 15 - l9).

# V.6.: 197 l. Cvi I . tvc. (Nlagyar I(6zlony 1971, 6. sz.)

alaltitib a,

b ee pitue ,

- 130 l:iI


