xv,
Kramer

tr6nus
(1963

a

lrresszahaditd,

: ZgL - ZgG) meg6ltapitja:

"Biztos, hogy a Biblidnak m6g a legr6gibb r6szletei is
b- A,ltalSnos v6lem6ny szerint jelenlegi
alakjukban nem
kertiltek leir6sra kordbban, mint Kr.e. 1000, mig a tegtdbb
sum6r irodalmi eml6k kb. Kr.e. 2000 kcirtil t<elett<
vagy nem sokkal k6scibb. Ez6rt teh6,t itt nem lehet "reit,
szo semmif6le kort6rsi kcilcscinz6,srol sum6r irodalmi forr6sokbol.
Sum6r hat6s a kanaanita, hurui, hettita 6s az akkdd irodalmon kereszttil vonult be a Bibli6ba, ktilonosen ez ut6bbin
keresztiil, minthogy amint ez j6l ismeretes az akkdd
n1'elvet eg6sz PalesztinSban 6s kcirny6k6n haszn Alt1k a Kr.
e. rn6sodik 6vezredben, mint gyakorlatilag az eg6sz irodalmi vil6g kiiziis nyelv6t. Az akk6d irodalmi mtiveknek ez6rt
i6l ismerteknek kellett lennicik a palesztinai ir6st ismerci
emberek el6tt, bele6rtve a zsid6kat is. Ezekbcil az akkdcl irodalmi miivekb6l tov6bbd nem kev6s nyomon kovethetci
visszafeld a sum6r alapmintakig, melyek sLf^ruiokon keiesztiil trita 6s fi,jra 6tir6,sra 6s iltalakftasra kertiltek.
Mindamellett egy mSsik lehets6ges forrdsa is volt
Bibliara gyakorolt Sum6r hat6sn ni mely sokkal ink6bba
kiizvetlen 6s eg'yenes, mint &2, amit elcjbb v1zoltunk. Sok
ttrd6s megeg:y ezik abban, hogy bi,lr az Abrah 6m- tcirt6net
amint a'z a Bibli6ban all, sok legerdds 6s mitikus r6szletet
taftalmaz, m6gis jelentcis igaz magot rejt magdbgil, bele6rtve Abrahdmnak K6ldeus Urban val6 sztilet6s6t, tal'fn Kr.
e' 1700 kiiriil, 6s az o csalddi 6l,et6nek korai szakas zdt. Nos,
Ur az 6si Sum6r legfontosabb v6rosainak egyike,
,roiO jaban Sum6r fciv6rosa volt tcirt6nelm6nek h6rom kiilonb
ozo
korszak6ban. Len yiigozo 6ptiletei voltak 6s az egyestilt
angol-amerikai 6sat5sok, melyeket itt folytattak
6s 1934
kiizcitt, sz6p szhmfi' sum6r irodalmi eml6ketLg22
tal|itak itt.
Abrah 6m 6s cisei bizonyos ismeretekkel birhattak
azokr6l,
a sum6r irodalmi term6kekrcil, melyeket sajdt vdrosuk
akad6mi5j6n m6soltak vagy alkottak. trs eeydl talfn nem lehetetlen, hogy o 6s csal6dtagjai ebbcil a sum6r ismeretbcjl
es
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tudom6nyb6l magukkal vittek eg;ret s m6st Pal,esztindba , ahol azutdn ezek fokozatosan r6szei lettek azoknak a hagyomdnyoknak 6s forrdsoknak, melyeket irdshoz 6: .1.,0 zsid6k a
Biblia kcinyveinek tissze6llit6sdhoz 6s szerkeszt6sdhez fdlhaszndltak.

Barhogyan is legyen, ime n6h6ny bibliai p6rhu zam a
sum6r irodalomb6l, amely k6ts6gbevonhatatlanul sum6r hat6s nyom aira mutat". Ezek ut5,n a szerzo fiilsorolja a f6bbeket.

Ilyenek: a vil6g: teremt6se, az ember teremt6se, a teremt6s techn ik6"ja, paradicsom , ozonviz, Kain - Abel motivuma, B6bel tornya 6s az emberis6g, sz6tsz6led6se, a fdldi
6let 6s annak Inegszenrez6se, szem6lyes Isten, tiirv6nyek,
etika 6s mor5l, isteni visszaf izet6s 6s nemzeti szerencsetlens6g, a csapds - motivum, szenved6s 6s alfu;at: a J6b - motivum, halitl 6s trilvil6g.
Mint l6tj uk, Kramer, korunk egyik legkiv6l6bb sum6r
nyeltud6sa 6s irodalomtcilrt6n6sze, term6szetesen szaktudominyos szempontb6l veszi figyeiembe a Bibli6t, nem hittudomdnyi szempontb6l, mely az 6sz 6rvek mellett a, hitigazs6gok vilS,gossdga segitsegevel t6j6koz6dik. Nem veti fel a
teol6giailag dcintci k6rd6st, vajon a p6rhu zamok a bibliai leir6sok es a BibliSn kf vtili, 6sibb erecletti irodalmi eml6kek
l<tizcitt mennyiben isteni kinyil atkoztatds eredm6nyei 6s
rnennyiben az emberi mtivelcid6stort6net Sthagyom6n yozott
emlekei ; hogyan szovcidik ijssze az Isten term6szetfolittti bezrvatk ozLsa az ember term6szetes 6rtelmi es akarati tevekenyseg6vel. trlzeknek a k6rcl6seknek a vizsgdlata m6g solr
elmelytil6st kf vdn 6s k6rd6s, hogy egy6ltalSn atlathai; uk-u
teljesen azt a titkot: mikent ir6nyitotta 6s ir6ny itja Isten
az embert az isteni titkok mindig m6lyebb megismer6se fel6.
J6zus Krisztus, a val6s6gos Isten 6,s valos6gos e,mber a

hit vil6tT6nak legnagyobb m6lys6geibe vil6gitott bele, amikor hfrtil adta a tan itds6,t befogadni k6sz kiivetciinek a

mennyei Atya 6ital rt,bizott titkokat. Az eg6sz emberi nem
Atvj 6rol sz6l6 tan itS,sdval 6s a Melkizedek -f6le paps6g6nak megalapitds 6wal tovabb folytatta az d.brah 6m kor5t6l irodalmilag lesztikitett alapvetci emberi testv6ris6g 6s
az egyetemes paps6g szellem6nek ki6pit6s6t.
kcizcis
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JEZUSBAI{ MINDEI{ KOR MINDEN EMBERENEK LEGI{EMESEBB VAGYAI VALTAK
VALoRA.
Jdzus megho zta mindenki szdmdra a gonosz hatalm6t6l valo szabadulAs lehetcis6get. Ki kell bontanunk az oszovets6gi Szentirdsb6l az cirrik6rt6kii isteni tanitil,st, fcik6nt
J6zusnak, a m,egigert Megszabad itonak szemelyere vonatkt-i-

zoan. A zsid6 nernzeti v 5.gyakoz5,st6l 6s ennek iroCalmi
kcintos6tcil, amennyire lehet, szabadon kell szeml6lntink az
emberis6g v6,gy6da"sdt az Asszony Ivadeka utan, hogy meg
a
lStszata se legyen annak, mintha o csak a zsid6 nep
megszabadulAs6t hozta volna el. A zsid6knak is szabaclsagot
hozott a gonosz rabs6g6b6l, ha f,elismerik 6s kcivetik
azt az
utat, melyet J6zus mutatott, de ezt az utat minden embernek mutatja. Az fi liturgiai szdvegeknek ez nelia
sikertil, pl.: "sz6trombolt minden csapd6t, melyet azszepe'
gyo fillitott" (Prefd,ci6 nagyb|jt 1. vas6r.napj6n) . ,,6 ctskimeg_
testes{il6s6nek titka r6v6n a hit vildgossdg6 ri""uiutte"ai'embert, hogy ne t6velyegjen a sctt6ts6g fitjan, 6s minda zokat,
akik szolgas6gra sztilettek a,z cisbfin Al-tal,' a,z
uj j1tsztilet6s
ftirdciidben tisztdra mosva, Isten fogadott fiaik6nt
szivebe
zdrta" (Pref6,ci6 nagyb ojt 4. vas6rnapj 6rn). ,,M egszhnta
az
emberis6get is vehink 6rzo szive, 6s titokzatos szentsegek
6'lt'al fi 6letre sz6litia hfveit" (Pref6ci6 nugyn
ojt b. vasdr-

6n) stb.
magyar hittudontdnyos irodalom szdm6,ra ez6rt nagy
jelentcis6g:ti munka Ijjas Antal legrijabb
tooni., mert felhivja a fig:yelmet azokra az 6kori ututa*okra, melyek
sok
esetben m6g az Abrah 6m elcitti korban a nemzed6kekrcil nemzed6kekre tov6bbad6d6 Asszony Fi6nak eljovetel6re
s az 6 megszabadit6 mtiv6re mutatnak. Sum6r es
egy6b cjsi
eml6kek ic6z6s6t
tal6liuk ebben a munk dban, de 6rlem
demben sokszor r6mutat a Szentfrds eg,yes r6szeinek
6kori
eredet6re. fgy meg6r ezteti Krisztus atat<j6nak
6s
mtiv6nek
szinte kozmikus jelentcis6g6t. Ez6rt hely6nval6nak ld,tszik
a kcinyv6nek egyik, szinte cisszefoglal6 a'ieitegti-- fejevsvvvwl
--- -o
^v" zet6t, befejez6sk6nt idlzni (81 - g4. 1.) .
"Ma m6r tudjuk, hogy olyan konyv, amely a ,,Jezus
tdrt6nete" cimet viseli homlokfun, nem ,,e"uUr at' tdrben
6s
id6ben kordnak Palesztindjdra. Az 6 tcirt6nete sokkal
korabban
napj

A

-
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l<ezdodott. Nern akartunk itt az cisvallSsok kutatSsdnak teoItieiai eredm6nyeire kit6rni, peCig P. Wilhelm Schmiclt cs6bft6an sokat fut r6luk s egy mdsik cisszefoglal6 muitk.rbol is
lrittinik, hogy gondolatvil6gukban szerepel -az Ulsci ltrrnbercjscik btinbees6se, Isten elfordulSsa t6hik s a, titotrrzatcs cisig6ret, amelyet vdgiil J6zus vfltott be. Nem kivdntunk foglalkozni a Kcikorszak Vilagvallfsir,val sem, amel;, b1r lcizvebetteket, megis adott r6la eg6szen megfoghato jel,eket "teoltgiai"
gondolatvildg6ban. Ellenben, ha rcividen i.s, majd foglaii*ornunk kell a mdr Kr.e. n6gye zer eves es nemzetkr;zii6 lett
"sum6r - s6mi kultur6lis internaciondl6val". Ennek tertilet6n
elt ii, Jezus Krisztus, az Isten F ia; mint ember a mar akkor
tdbb ezer eves archaikus kultrira sztilcitte, aki az lin. "arameus", megpedig a "birodalmi aram nyelvet" beszelte, tehat a
babilorri birodalom6t, amely a F ogs6g alatt lett a zsidgk fj, bfrr
semi anyanyelv6v6. Azaz kcizel 6llott a babil6ni biroclalom 6kiratainak a nyelvehez. J6zus mondataibol m6g 6kiratos 5abi-

loni sz6lamok - szokdpek - hasonlatok tekintenek rfnk es hangzanak fel6nk.
Az Olvas6nak meg lesz alkalma l6tni, hogy amikor petert felruh 6zza a Kulcsok Hatalm 6val, azt cjssemi sz6k6p feiezi ki, tcimoren annak tartalrndt, a hasonlat m6gott: fenyli
iog6,szi pontossaggal. Es emelle terrneszetes mg4o1 el6, szines 6s srilyos jelentessel kertil az "Alvil6g Kapui',, a ,,Haldl
I(apui" kifej ezes, amely az Ist6r mitosz isteneposz6bgl, Ist6r
Alvil6gra szfillfts6rol is ismercis az 6kiratok fanulm inyoz6inak, s6t magyarul olvashatj uk, az erecletinek megfelelcj, pontos es egyben kolt6i forditasban.
Azutdn ott van meg J 6,zus Iegbenscjbb mivoltdnak jelz6s€, hogy o a Szenth6romsdg 6leten beltil "rsten Igeje';. Ma
m6r a romai Institutum Biblicum es Commissio Biblica nagy
nevti egyhdzi tud6sai sejtik, scit v6lik es megdllapitjak ennek
keleti eredes6t. Azt, hogy az rin. "Babiloni l.,ogos z-fogalornmal" val5 megnevez6se : a babiloni csereptiblalrol indulhatott el J6zus fele. Ez a megnevezes az atlaet "awatu', szoval
jeldlte meg a vall6startalmfi Igefogalmat. A sz6 eleinte
mennydcirg6st jelentett, azutan isteni parancsot, v6gtil teremt6 Isteni Ostevekenys6get. Nem szabad azt gonciolnunk, hogy
ez valami kalandos feltev6s.
. Hogyan volt lehets6ges &2, hogy ez Szent Jdnos evangelist6ig: jusson el ? A k6rdes eg,y6ltal6ban nem neh1z. Egy iO201

zus lcorSban milt n6gyezer6ves kultrira nem semmistil meg
teljesen mindiissze hdromsz6z 6v alatt, m6g ha Nagy SSndor
cisszetorte is annak utols6 politikai szerkezet,dt amely €gy€'
sitette : a perzsa birodalmat. A hell6niz6,l6dfn, b6rmennyire
is elcjrehaladt, m6g csak csillog6, de v6kony lakkm 6zk6nt fedett le m6ly r6tegeket, amelyeket m6g eg6szen az cisi kulttrra jart 6t. pkfrSst J6zus idej6ben mf.r tal6n legfeljebb nt4hirrry ezey ember ttidott csak olvasni, de az cis nyelvek linguisz iiliai t6n y'e, a l<6pzelet m6lyre ivakodott adotts A"gai, scjt a
gonrlollcod6s teologiai kultfir tja: m6g nem sztintek rl€9, m6g
nem adtSk fel magukat. Ne feledjtik €1, hogy a zsid6silgot
li6tszer 6rte igen m6ly 6s er6s mezopotSmiai hat6s. Elciszor
is eredes6nek (ugyan csak egyik) r6sz6rcil, a PatriSrkdk sunt(:r' - akl<6 d kultrir frja 6s kirnutathatrian ottani fogalmi kultf;raja r6sz6rcil. Mfrsodsorban pedig a babiloni F ogsig hetven
(:ve alatt, amikor ldtre jott az ugyancsak magas babil6niai
tcckiltie kultfrr6val elscisorban szemb€ft, de bizonyos m6rt6Iriil ar, n:rle fogilr.'raiban kifej ezett sajirt teol6gi6j uk teljes kife.il{lcjrr,'-:, 6s EzclrSs gigdszi egyenis6g6nek tud6s - kore megtererntette az 6szovets6g rnajdnem v6gleges redakci6jdt. Bizonyos fcgzrlrnak tal6n nem hivatalosan tovSbb 6ltek a papsdg k tildnl: ozii iskolAiban, legink6bb talSn azokb&h, akikbcil
a holt - tengeri emigrdnsok szekthja lett. Ezeknek fennmarirtit f rasai , a Holt - tengeri Tekerc'.sek, nem is 6rthet6ek a
stlrnei'- akk6C - babiloni es asszir vallSsi kultfrra ismerete n6llitil" Ezekb6l fakad Keresztelo Jdnos stflusSnak vakito pomp6ja, cle m6gink6tb Jdnos evang6lista szikrazo kepzeletvilaga. IIa valaki elolvassa az Apokalipszis konyv6t, azt kell hintircr, h{r.r1 '*"' 6 **g; lirttlr Szirrgon kirirlyi prrlotirjirt, sziu'nyas bil(6it, sr.sifeiti oroszldnjait 6s egy6b csodaszdrnyeit, lirtta a het
kiilonltiz6 emeletiikhen litilonbozo szinti ziggur irt - teraszokat.
Klpzeletvilaga ez6rt ktilcnb ozik a tobbi tanitvirnyoket6l 6s
evan"gelistiri:1.:tol, mert az ov6 ott alakult a Kumrdni Kolostor
papi rlisszidenseinek a keleti emlekeket m6g 6rzo vildgfban
es annalr fogalmai kozcitt s mi6rt ne onzt6k volna meg azok a Tcremtij Isteni dstevekenys6g vonatkozl spekulSciol<at rs a babiloni teologi6b6l.
De u s\ranilt'c'tt erclekes, hogy eredetileg 6kiratri jegyekkel , tzcl:rttil< szittten babiloni nyelven bukkan fel az a sz6,
irmivel Jezus legink6bb szerette illetni mag6,t (6s ami majd202

nem e kiinry cime lett) : "Az Ember{ia". Legtnk6bb egy 6babil6ni tiired6kr6l lehet sz5, amely risy l6t"zik, ennek a megnevezfisnek tudtunkkal els6 felbukkan6sa. Ezt a megnevez6st
haszn 6lta fel a Babil6ni Fogsig
csak a megnevez6st
- egyetlen sz6val jeliilje meg Mt,
idejdn D6niel pr6f6ta, hogy
akinek fogalmSt elcitte mdr Jesdja ("Izai6s") pr6f6ta ismerte: az isteni Messi6st, aki majd, mint e'mber jiin el an emberis6get megy6ltani. D6.niel teh6t nem a babil6ni mitoszok
teol6gi6j6b6l meritette a fbgalmakat. Az "Emberfia" me'gnevez6st 6 csak alkalm azta, ugyanolyan iin6ll6an 6s ugyanolyan roppant t6vols6gb6l, mint Szent J6nos evang6lista az
"lge" fogalmdt J6zusra. De nem 6rdektelen, hogy J6zus 6ppen ezt az 6si 6s az 6 arhm anyanyelv6vel rokon babil6ni
nyelvii Messi6s - nevet vette et D6nieltdl, amikor az ld6k teljess6ge eljiitt..."
Erre a Sum6rig visszanyril6 tiirt6neti h6,tt6r - magyarSzatra Ezekiel ktinyv6vel kapcsolatban dr. Gyiirki Ldszl6 a
fiint emlitett Ijjas kiinyv ut6n p6ldit is mutat "Ezekiel pr6pr6f6ta 6s ,a babil6ni eml6kek" cimmel (Katolikus szo t97L.
szept. 19.) :
"A pr6f6ta a deportdltak elsci csoportjdval kertilt BabiIonba 597 - ben, teh6t m6g Jeruzs6lenr pusztulSsa elcitt. Ekkor 25 6ves volt, s igy Clrus kir6ly rendelet6nek kibocs atasakor 84 6ves lehetett, ha m6g 6letben volt ekkor. Mivel semmi emlit6s sem tort6nik PalesztinSba val6 visszat6r6s6r6l, azt
gondolhatjuk, hogy Babilonban halt ffi€g, idegen fiildbe temett6k feles6g€, "szem6nek gydnyoriis6ge" (Ez. 24, 6) mell6.
Ezekiel pr6f6tai mfikiid6se szorosan kapcsol6clik kor6val
6s kiirnyezet6vel, azokkal ,az, esem6nyekkel, amelyek akkor
tiirt6ntek. Pr6f6tai besz6dei sztinteleniil hirdetik JeruzsSlem
pusztulhsdt, de az isteni biintet6'st is, amely az ammonit6kra
6s filiszteusokra vtx. Nem keriili el Isten it6let6t Fonicia 6s
Egyiptom sem. A pr6f6ta szerint Nabukodonozor sem a maga politikai Almait hajtja v6gre, hanem Jahvet szolg6lja 6s
az 6 terveit viszi diadalra. Jeruzs6lem pusztulis6val a pr6f6tai t6ma megv6ltozik: a visszat6r6srcil, az fjjS6pit6srril besz6l Ezekiel. Nem sz6l azonban arc61, hogy milyen m6don
tiirt6nik ez. A kort6rsai kozzil azok, akik ",a, val6sdg talaj6,n
mozogtak" nem lSttak ehhez m6s utat, mint a babiloni birodalom buk6s6t. A pr6f6ta szem6ben azonban Jahve a,z a h6s,
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atii osszetciri
Izraelt.

a birodalrnakat (Ez. Bg 39) 6s illlitja

helyre

t-'r so_nriolat:ii:a
L'-tli i,i, naiT]'on
rtail},on llatott
hatott ee babiloni
[abilotti mitol6gi
mitol6gia,
|::n:tl], i6(Jrr\iLrri{

mriv6szet es szokasok, cg"l,sizrr,sil
lLlt (t
t., ltorny
I\(-r_[ II)1 e,Lv,Le,
gIU.
ezete, ahol
"t-,".7 r_',f,\., ! crl ?:r.
a nol
el
il t.
archeokis;ia
ti:iifisirg:r
szerint
megtalalha9*,T.\
lt::U
::t
""
tok a pr6feta konyveben. tlgy teliinthetj iik ezeket, mint a
fest6kanyag'ot a nrtgy festm enyhez. Ifonclanivalojahoz
ezeket
rs felhasznal.ja.
A bevezet(i lirtornltsil.b:rtt :r n(:{l'r,, cl(tlenyr(il 6s tlz isteni
szek6rrcjl szol (1, 5 - 28) , amelyben folismerhetrjk
a babiloni
elemek' A negy 6liileny negy ru'cc:al enrbcr,
oroszl an, bika,
sas szerepel" A rnezopotirmiai emlekek ko,zott
negyarcri el6lenyek forrlulnltk eltj. Az:ri'cok nrincligketzrrcu es
azonosak.
Az asszir alkotd soliban il ktivetl<ez(t villtozatok szel.epelnek:
emberi test, szts;fe.i cmberi tcst, oroszlirnf ej
oroszlan
test, ernbcrfcj lrika tcst, enrberi'e.i . F-]zcl<et a.z elemeket
eg)'esiti magaban a sizartr)'ils brka, a palotirk bejarrr
titnal, vagy
emberfe.j, sas sllitrtlyttl<, oi'orizkin sztigy es bika
test. Ezek az
elemek talalhelt6k a pl'ol'eta lirtonrnsar,an. A pr6fet*
ezel<et
trbban az idciben az asszir varosokban
Khorsabadb&r, I{itriveben, I{alakhblrn ronrokbun nre13. Iathatta.
Ezeknek a
jelentese vitatott, tle atrncntel<
itr kereszteny hagyomi'ryba is.
trzekiel profeta es a Jelenesel< l<cin"yveb6l,
gelista szimb6lurnai (enlber, oroszlan" hika,mini'a negy evansas), s igy drzik
az tjs sumer mitologiirt. Ezekiel lirtomasainak
allata"i egy tronszekeret ttlrtanak. Ez a kep Izraell;en is ismer6s
volt: Jahve
tronol a kerubokon, vagy a kenrbok f6littt. A magy
araz6k
hettita hagyonrattyt'a szoktal< itt !tollrlolni, erhol
ket
szarnyas
szfinx a hatdn egy kciral:rku talapzatot tirrt,
vagy
ezt
Iret oroszlan tartja. Az azul()iiitirs nern megi'elelcj,
'gyan
mert
mindket esetbetr nem istenseget, hanem oszlopot
kertilt azotrban Karl<entisir6l egy szobor-csn1;or-t,tartanak. trldamelyen egy
szakalas til6 istenalak l6thato,--amelyet,
liet
gyimaszokat
vago oroszl6n tart, ezeket meg eg)' nrgad
ozo fejti ernber tartja feken.
A profeta latomirsanak tovirbbi t'eszehez is tal6ltink
z*szszir emleket. A pr6f'eta reir.ja ,,Jahveh dics6segenek
kep6t,,
(E' 1, 26 - 28) ' Asszir cloktrmcntLrm vilag, itja
meg ezt szciveget. rr. Tukulti
Ninurta (gg0 - gB4) baro td,jfhan,aame_
lyet Asszurban talirltak, van egy errlekes festm6ny.
trmberek
'
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fdldtt, akiknek csak a feje ldtszik , &z 6s k6kje l6tha,t6, s eb
ben a k6ks6gben egy "ember forma", aki egy tiizes kor fdl6
magaslik 6s iijat, tart a kez6ben. Nagyon val6sz ini, hogy a
pr6f6ta el6tt Asszur eml6kmtiv6nek leirSsa 6llott, s Asszur
dics6s 6S6t "Jahve dics6s6g6re" cser6lte ki.

Az tij templom fcilszerel6s6nek leiris 6,ban szerepelnek a
k6tarcri kerubok (ember arc 6s oroszl 6n axc) Ez. 4L, 18-19.
Itt is asszir hatds t6tele zheto fdl. Egy Karkemisb6l val6 faragvdnyon szint6n hasonl6 6'I6l6ny l6that6: Sllati test 6s ket
fei egyik oroszl 6n, a rnisik ember. A pr6f6ta, sziiveg6vel
val6-hasonl6s6g nyilv6nval6.
Egy alkalommal az fir megp arancsolta Ezekiel pr6f6t6nak, hogy rajzolja le t6gl6lra JeruzsSlem v6ros6t (F,z. 4, 1).
Ez is babiloni von6s. Gyakran talSlunk agyagtiblSkon rajzot, amely,ek egy - egy vid6ket, vdrost vagy h6nat 6,brhzolnak.
Nippurban tal6ltak egy raj zot, amely a v6ros pontos t6rk6p6t
mutatta fontosabb 6ptileteivel 6s csatorn6ival. Ennek segits6g6vel sikertilt ellen6rizni az 6satSsok eredm6nyeit. A pr6f6t6nak ezt a vdrost amit t6glfua rajzolt ostromlott 6llapotban kellett ilbrdzolnia: kiiriilv6ve s6ncokkal, seregekkel
6s falttirci kosokkal (Ez" 4, 2). F,zzel kapcsolatban is meglepd
hasonl6s6g talSlh at6 az asszir eml6kekkel, amelyeken megostromlott er6ss6gek l6that6k. Az eg,yik ilyen k6p rohamot
6brdzol, s azt mutatja, hogy egy hadig6p megtciri a vdros
fal6t (szdmos ilyen jellegti eml6k kertilt elci bronzt6blSkon is,
amelyek a IX - VIf., szdzadb6l val6k, a Khorsabad palot6it
diszitett6k.
"IW sz6l az Cr: Jeruzsdlemet a nemzetek ktizep6be heIyezem 6s ktir6je az orszdgokat" olvassuk Ezekiel pr6f6ta ktinyv6ben (5, 5) . A British Nfrizeumban taldlh a,t6 egy ffibla, amelyen az ilbrdzolt vdros a kozmosz kcizep6n van, (JeruzsSlemben a Szent Sfr templomban ma is mutatnak egy helyet, amely a "vil6g kdlddke". A kozlpkor raj zai is szivesen
csoportositottilk a kiilonboz(i orczdgokat Jeruzs6lem kiir6. Ez
szint6n Ezekiel szri,veg6re megy vissza.
Kard, 6hins 69, jilrvil,nyos betegs6g, amivel d,z Ur a pr6fdta szerint megveri Izrael hdzdtc (G, 11 ; 7, 1b ; rz, 16). A
Gilgames eposzban Ea isten szemreh6nydst tesz Enlilnek az6rt, hogy 'a vizozon helyett mi6rt nem oroszl6nnal, farkassal,
6hs6ggel 6s jdrvfinyos betegs6ggel btintette meg az embere.-- 205
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lret. Ez a hasonl6sdg sem lehet v6letlen.
A je ruzsiilerni ternplcr:rbr-n folyo bdlr'Snykultuszr6l sz616 lStom6sblln a profeta "rnindenfele csusz6 mdszo 6s egy6b irllittok Sbrazolasat" l6tja horos - kcirtil a falon (tr2. 8, 10) Az
egyiptorni balvdnyirnSddsra g;ondolhatunl<, cle ugyan ezt l6thatta a profeta Ist5.r knpujdn is. Ugyancsak babiloni eredetri
"Tammuz sirat6sa" is, amelyrcil a pr6feta a 8, 14-ben besz6l.
A foniciai panteonban Aclonis neven szerepel ez az istenseg,
s minden evben rnegemlelteztek haldlarol. Leirja a profeta az
Ur hazaban folyo Lrflvanyimiicl6st, ami a nap imacl.asab6l All.
A gordg szrjvegben 20 ferfi szereltel {Lz imddok l<ozcitt A hriszes szLm a babiloni napisten Sarnas szdma. "Agat tartanak az orrukhaz"
oh,assuk tor,Sblt a profet 6nfil (8, 17)
Ez a geszttts is elcilorclul
tobb emleken, mint az al1zatossdg
6s megaiSzkodds j elkepe az istenseg elcitt.
Amikor az Ur kihirdeti, hogy iI b6lr'Snyimir,do jeruzsdlemiek sorsa a legyilkol6s lesz, eg.yfittal azt is kijelenti, hogy
azok keriilik ki az iteletet, akiket kereszttel niegj elolt az ezzel megbizott ferfi, kinek f rosze r lesz az olclalSn (tr2. g, Z.) . Az
itoszerrel abrazolt ferfi igen gyakori az asszir ernl6keken, arnikor a zsakm any szdmbavetelercil, vetgy lefejezesrcil van szo.
Ez a f6rfi egyik l<ezehen irove :isz6t, a mdsikban irotabldt tart.
Az irothbl6k elefantcsontbol 6s fabol keszriltek, viaszl emezzel
voltal< bevonva. Az ebben & jelenetben szereplci het emtier
(hat az itelet v6grehajtoja, egy peclig az frocledk) a het babiloni ciemonra entl el<eztet, arnelyek egy exor.ci zynust tartalmazo tablan szer.epelnek.
A profeta szedeki6s kirdly sorsdr6l ir a., 19, 4 - g-ben:
verembe keriil es litncra vc,l'ilr, lietrecben Babilon kirdlyahoz
viszik. Ez a leirirs az ot'oszllanvailirszatra es az ellenseggel
szemben 9,)rakorolt kegyetien banasmorh'st emlel< eztet. Sarfon
liirdly egy ketrecben fllftotta ki a legy6zdtt IJruk t<iraly6t.
Ketrecet talaltak hasonlo ceh'a g'),irr"tr,a l{inive l<eleti kapu"

jhnf,J is.

A J(rsolt es balv6nyok megkerclezese hivatalos m6don
tort6nt egesz MezopotdmiSlcan. A rna"j megvizsgirlasabol a j6vcit akartdk megtudni. Ezekiel tanus6ga szerint Babilon kittiya is ehhez a modhoz folyamodott (2I, 2I) . A josok szb,mdra ktilonb azo maimodellek flltak rendelkezesre, amelyek
cser6pb6l, vagy bronzbol k6sztiltek. Ezek ktilonb ozd ala,kjd,2
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b6l j6soltak a jciv6r6l. Mari palotij6b6l 32 j,6slatot szolgq16 majmodell kertilt el6.
Ezekiel pr6f6ta egyik alleg6ri6j6,ban k6t asszoliyrdl \-besz6l (Ez. 23). Ohola JeruzsfleOhol6r6l 6s Oholib fr6l
met szem6lyesiti ffieg, aki kiv6nsSgra gyullacl ez asszir':k ir6nt (23, 12) . S6t kivdnsdgra gerjedt a falra festett ferfiak
lattSra, a k6ldeusok szines A"hrfnolSsdra is (23, 14) . Itt a
profeta a nagy asszir palot6k szines tbrdzolSsfra gondol.
Az rij JeruzsSlemrcjl szolo lStomdsban is tal6lunk bab;..
loni von6sokat. A pr,6f 6ta elragacltatds 6ban Izrael fdldj 6re kertil, s ott egy f6rfit lat. Ennek a f6rfinek a ktilseje olyan vol1,
mint az 6rc, kez6ben lenzsinort es m6rcivesszcit tartott (Ez.
40, 3). A zsinor es a m6rcivesszci ilbrdzolSsa igen gyakori a
mezopotdmiai eml6keken . Ezek az 6pitkezesek kim6r6sen51
voltak haszn6laban . Az fj jeruzs6lemi templom kinyilatkoTtatdsht trzekiel egy "titokzatos ember" kozbejott6vel hirdsti ki. Itt is p6rhu zamot vonhatunk a sum6r Gudea l6tomSs[val. "Almomban egy f6rf it lSttam alakj a mint az 6ge, alakjs
mint a fdlde, feje szerint isten volna, karja szerint az An?u
sas volna, tijrzse szerint tlz Orkdn volna ; jobb it,n, balj6n sroszlan lapult. Hilzftnnk epiteset parancsolta nekem, cle me$-

6rteni nem tuclom" (I(omoroczy G. A surner it'odalom kistiilrr.e Zg0. o.). Rajta hivtil mds istenek is szinre lepnek (Nisuba, Ninclub), hogy kijelol.iek a ternplcm hely6t. Az epiilgl
csak szanios egi l6tomirs es utasit6s utdn 6ptil fol. Ezekisl
Iirtom6sirnak ternitloma sohasem 6piilt fdl, cle azt al<al'j a i{ifejezni, hogy az fij templom nem etnberi 6pitii szemelyts
rnllnk6ja, hanem inkabb Jahveh parancsa, a vegtelen szentsegri Isten6, aki a titokzatos ember kdzbel'ott6vel ad j a t6datdra akara tat. Ez magy arazza rneg az isteni sz6ndekot.
trbb6l a rovid fejtegetesbcjl is lStjtrk a II. Vatikd.ni Z$inat "fsteni kinyilatko ztatasrol" sz(tlc hittarti rendelkezesettqi
megSllapithsdt a Szentir6s - magynrazak felaclatdral: 'rSzti[,s6ges, hogy il magy arl,zo a,zt, az 6rtelmet kutassA, amely et a
szent szerz(t ki akar'f fej ezni 6s ki is fej ezett a meghathrszott korti|irenyek kcizepette, kor6nak 6s mrivelts6genek szittljehez kepest, az akkori irodalrni mrifajok segitsege\'ol." (1e.
p.) "
Erdekes 6s egyben jellemzci korunkra, hogy pl. a hollatl6
Katek izmusnak nevezett Hittani Olvasokonyv es Isidofs
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patriarchdk tiirt6net6ben el6fordul6 szok6sok 6s nevek a,z%a,\,
amit a modern kutat6s ennek az, idciszaknak 6kir6s6b6l kibettiziitt."
F6lre6rt6sek elkeriil6se v6gett lesziigezzik, hogy a H.O.ben vannak 6rt6kes szaka,szok 6's szempontok is, melyek az
eddigi zsinatok szellem6ben mutatj 6k be a mai kor nyelv6n

Epstein "Judaism" c. mtive (Penguin Books, London 1970)
egyar{,nt elterelni igyekszik a fig-velmet a vilzolt k6rd6s
l6nyeg6t6l. A kozv6lem6nynek, az emberi tudatnak ez a megt6veszt6se (finomabban 6s idegen sz6val: az azzal val6 manipul6l6s) ugyanabban az ir6nyban tort6nik. 6s ez jellemzci a
titbbi hasonl6 szellemii kiadv 6nyra is.
Ktils6leg a k6t munka a krisztusi megv6lt6s - tan legellent6tesebb magy ardzatdt, k6pvisel6 keretben jelenik meg.
1\Iindkett6re jellemzci az is, hogy minden kritikSt rosszindulatrinak min6sit, holott ugyanakkor sokban ftiggetlenitik magukat a nyilv6nval6 t6nyekt6l. Csak ery p6lda erre.
A holland H. O. angol sziivege (34 - 35. old.) szerint:
"Valahol a Nilus 6s Eufr6tesz kiiziitt nomdd ttirzsek csoportja 6lt, rnely menekiilt a mtivelt Egyiptomb6l, abb6l az orszilgbSl, ahol ncm tudtak sem 6lni mint egy csoport 6s nem
tudt6k vallSsuhat sem gyakorolni. Dr6mai menekiil6s ut6n
el6rt6k Kadest a sivatagban. Istentik neve J5,ve volt. Csup6n
csak tengett6k 6letiiket, k6t vil6g kozotti tiress6gben, szrellemileg sziz talaj voltak. Amint kiizkodtek a stirgetds kozt,
hogy menjenek 6s a kis6rt6s kozott, hogy visszat6rjenelr
Egyiptom "htisos fazekai" -hoz, fsten kivdlasztotta 6'ket,
hogy "minden n6p kozoLt saj6t birtok6v6" tegye riket (Exod.
19, 5). Ennek a kinyilathoztatfsnak a tiirt6net6t el kell olvasni azokbSl a kcinyvekb6l, melyek az Oszti,vets6get alkotj 6k."
". . "Az esem6nyek maguk Isten csendes kinyilatkoztatf,sa. H6ber pdsztorok menekiilnek Egyiptomb6l. Es egy szokSsos emberi helyzetben , a kiizdelem a l6t6rt, t6pl iil6k6rt,
rahdzat6rt 6s otthon €:rt, r6szben mdr lltezo forrn6ban, 6s
tal6n mdr egy isteni n6v ismeret6ben, &z igazi isteni el6tor.
Eey lrarizmatikus alak, M6zes, ktildnleges szerepet jdtszik ezekben az esem6nyekben. Az ezt megel oz6 n6gyszdz 6vrcil
semmit sem tudunk, csak azt,, hogy a h6ber n6pet rabsigban
tartott6k Egyiptomban. Kr. e. 1700 elcitt azonban voltak ug)'anilyen fajta n6pek Kdnadnban, a Jorddn 6s a Fdldk ozi
tenger ktizotti fdldiih, akihet a h6berek a maguk ciseinek tartottak. Ezek kdzatt voltak a "patri arch6k" , Abrah 6m, Izs6k,
Jdkob, oz ut6bbit lzraelnek is hivt6k. Ezeken az embereken
keresztiil l6pett be Isten eldsziir a mi tiirt6nelmiinkbe. 86r
ilyen tdvols6,gb6l igen kev6s &2, amit mondhatunk arc61, hogy
pontosan mi tort6nt, feltiin6, mennyire szorosan egyeznek a
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a tanit6 F,SyhiLz elciter jeszt6s6t. Az id,6zett szilvegekben 6s
az azokhoz hasonl6kban 'azonban ktiliiniis, idegen tilrekv6s 6r'
v6nyestil. A szerzok "a nom6d ttirzsek csoportiat" "szellemileg sziz talaj" -nak nevezik pedig M6zes ktinyv6b6l tudiuk,
hogy ez a n6p 6ppen ott, a pusztSban hogyan hitetlenkedett
6s lilzadott ,az Istennel szemben. E.zt a n6pet "kiv6lasztottnak" nevezi a H.O., de nem mondja IrI€9, hogy a kivSlaszt6s Abrah 6mmal kezd6ddtt, aki nem "fait6ia" miatt volt
kedves Isten elcitt, hanem hite 6s engedelmess6ge miatt 6s
a kivdlasztfs arra tcirt6nt, hogy az Ivad6k fitjilt Abrah 6m
elcik6szitse. A hangsrily ism6telten az "ugyanilyen fajta n6n6pekre" esik 6s i,brah 6m neve 6ppen csak megemlit6sre kertil. Trilsd'gosan eltereli a figyelmet Abrah 5m meghivSs6nak
l6lektani folt6teleircjl 6s ellzm6nyeircil ("igen kev6s &2, amit mondhatunk arc61, hogy pontosan mi tort6nt"), pedig
el6g lenne, ha azt mondand meg ezzel kapcsolatban, amit a
Genezis leir. Az meg teljesen ellent6tben van a t6nyekkel
6s elkcidosft,6, hogy "Ezeken az embereken kereszttil l6pett
be Isten elciszor a mi tort6nettinkbe". IIa ugyanis "ezeken az
embereken" kifejez6s az elozo mondatban szerepld Abrahhm,
Izs6k 6s JAk6b szem6ly6re vonatkozik, akkor val6tl &n, mert
Isten m6r No6n, Melkizedeken, scit Ad6mon 6s BvSn keresztiil is belepett a mi tirrt6nelmtinkbe (ha a "mi" alatt a szerzok nemcsak a zsid6 n6pet, hanem az eg6sz emberis6get alrarjdk 6rteni). Ha pedig az eloz6 mondatokban szerepki "ugyanilyen fajta n6pek"-re is utal, akkor talfn vitathat6, hogy
No6t h6ber tajthjrinak tartsuk-e vagy sem, de az biztos, hogy
Ao6m 6s r'va, valamint Melkizedek nem h6berek voltak.
I\{indezt mag6nak az Oszcivets6gnek szoveg6h6l bizonyithatjrrk, aminek olvas6s6t a szerzok nagyon ai6nli6,k ("a,kinyiJatkoztat6snak a, tort6net6t el kell olvasni !"), de neln vdzoliek ffrgyilagosan annak l6nyeges pontjait az olvas6 sz6,m6,ra. A Szentir6son kfvtil azonban igen sok tdrt6neti eml6kiink 6s lelettink is tanfisftj a azt, hogy az Isten m6r Ab?09
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rahhm elcitt is bel6pett a mi tcirt6net{inkbe.
De miert akarj 6k a szerzok ezt a t6nyt hom6lyban
haeyni

?

A feleletet

abban talSljuk ffi€g, hogy a H.O. szerzoi megt6vesztcien kiemelik a "fajta" szerepet. Azt a hiedelmet akarj 6k megala,pozni, hogy Isten elscisorban a zsido neppel,

rnint n6ppel lepett elciszcir p6rbeszedre es nem Abrahammal.
igy ugyanis a fordulopontot jelentci "Ivadek" szot a n6p ivad6k 6nak, mag6nak a tov6bbel6 zsidos6gnak er szamhra foglalhat jak le. Ezzel szemben az Abrahamnal< adott igeret
(Gen. L2,3) ketsesteleniil egy ivadekra, egy sarjra vonat,kozik. A nacionalista ertelm ezes mellett kardoskodo talmudista szellemti zsidokkal szemben ezert mar Szent Pel is ki.ilon nyom atekozza a helyes , a hitre eptilci es hitb6l f'akado
6r'telmezest, melyet ez oszcivetseg is lenyegeben ismetelten
6s egyre vil6gosabban tanit:
"AbrahS,mnak szoltak az ig6retek 6s az 6 Ivad6k6nak.
Nem azt mondja: "es Ivad6kaidn&k", mintegy a soknak; haltem, mint egynel<: es IvaCekodnak, aki a Kriszt'.rs" (Gal.
3, 16). Ennek az Ivadeknak eltjkesziiesere valasztotta ki
Isten szem6ly szerint Abrahamot. Legyetek tudat6ban anhogy akik a hitb6l vannak, azok
rrak mondja Szent PAI
ribrah 5m fiai, arnint irrya-tvAn : Abrahim hitt az Istennek es
ez megigazulirsra szilmittatott be neki. "A gondos szentir6s,
mert hitb6l teszi Isten megig azultakk6 a n6peket, meghirdette Abrah6rnnak: benned aldatik meg rninden n6p. Tehitt, akik a hitb6l valok, azok 6ldatnak meg a hiv6 Abralrimmal egy{itt" (Gal. 3, 6 - 9) . Az Abrzr"h 6mnak adott nagy
igdretben, ez elj ovendci Ivadekban hivrjk Isten valasztottai.
TehSt a zsidok is, amennyiben Isten iseret6t hittel fogadj6k, Isten fiai 6s villasztottai, de nem azert, mert fajtfjuk
szerint, rnintegy autornatikusan, minden szem6lyes ercifeszites nellitil belesziiletnek Abrah 6m nemzets6g6be. "Mert
mondja J6zus Isten a kovekb6l is tud rbrahdmnak fia-

kat tdmasztani."
f. Epstein, a nacionalista talmudi 6rtelmez6snek a tort6nelem foll'svp6tr kiepitett es megmel'evitett szemlelet6vel
szogezi le: "Elarnita hortl6k hegyi ercidjeikbrjl iezuduh'a a
Perzsa obkin kereszttil megt6macitdk Sumert 6s idosz6,mftdsunk kiindul6pontja elcitt 1960-ban Ur lehanyatlott a pusz210

tul6sba 6s sz6gyenbe." ( 11. lap.)
Ur vdros6t azonban Kr.e . I737-ben pusztitotta el SamsuIluna, Ilammurabi fia, sok el6zetes hasonki sz6"nd'ekf es
vfrltoz6 szovets6ges n6ppel egyiittesen int6zett t6mai6sol<
sorozata ut6n. Ennek a v6,Itoz6 szovets6ges ercjkre 6pitett 6r;
a babiloni szellemmel irilnyitott titkos 6s nyilt eszkoztikkel
kivitelezett tfrma1,6snak esett 6,lo.ozatvi az emberis6g eddig
ismert legr6gil:'b irasos mtivelcid6se. Ennek mai etikai 6rt6kel6s6rcjl Von Sodennal l<apcsolatban m6r az elozo fejezet-,'
ben sz6ltunk. Ott emlitetti.ik azt is, hogy ilyen eljdr€ts6rt a
sz6gyen nem a megt6vesztett 6,ldozatra, hanem a megt6vesztcikre h6rul.

Epstein szerint "AbrahSmnak m6s gondolatai voltak,
Terah az o kor6nak fltalitnos vall6s6t (normal
mint
"pj6nak.
religion) ktjvetve politeista volt; AbrahSm monoteista.. amit ,etikai monoteizmusnak' kell nevezniink, hogy megkiiliin
jeti.l . . az
bciztessiik a monoteizmusnak minden m6s formS
ozod,6s alakult ki benne, hogy egy fj n6p alapit6.ia
a meggy
lehet (he might become the founder of a ne\,v nation) ,
egy nemzete, mely megho zza a vilSgnak az Isten ismeret6t
6s- az 6ld6st, mely ebbol az ismeretbril 6rad a vil6g minden
csal6d jfra, 12 - 18. lap),. igy tehht, bdr Abrahhm ttirtea Biblia alapjSn elfogadja a szerzo, arrol
netis6 g6t
ugyanaz a Biblia hogyan irja le az Istennek
hogy
sz6l,
nem
abrah am reszere adott igeret6t, valamint Abrah 6m hit6t 6s
engedelmess6ge'u Isten irant. lgy, term6szetesen, Abrah 6m
nemzetot is szerinte csak a testi leszdrmazf"s hattrozza meg
s nem a hit es engedelmess6g Isten 6s az o ig6rete irdnt.
Egy ilyen elk6pzel6sre konnyen alapozhattak n6piiket 6s
haz1,jukat tfilzottan, m5s n6pek jogainak s6relm6vel, szeret6 zsidok egy nacionalista zsid6 vall6st, hogy Isten nevevel
prob6lj6k -uguknak meghoditani a vil6got. Ez a zsid6 valias csak a zsido nemzetbe valo testi beolt6d6s r6v6n bizto'
sitja AbrahS,m Isten6nek az ald6s6t mds n6pek sztmStaEz az Isten neveben valo kizs6km6nyol6s azonban teljes
kiszol gfLltabtts6got jeient a talmudista vezetos6g k6nye kedve szerint.
Jezus Krisztus az 4brah6mi istenfogalomnak ilyen eltorzitd:sa ellen emelt sz6, mint az elsci emberpSrnak 6s Abrah6mnak egyar 6,nt rnegig 6rt Szabadit6 (Asszonyivad6k211

trlmberfia), aki megmutatta az ember igazi, belsci felszabadul6s6nak 6s az embertestr'6ris6gnel< az fit.i6t.
Epstein, aki az Abrah amhoz valo tarlozits nemzeti 6s
vallSsi tart almdt eddig egynek vette, Jezus szem6ly6vel kapcsolatbzrn k6nytelen ezeket kovetkezetlentil szetvdlasztani. Azt
mondja, hogy "a farizeusok vitSja Jezvssal ulapvetrien vall6si volt, sohasem vScloltak of messidsi ig6nyei miatt" (102.
llR). igy a politikai vddaknak, melyek miait J6zus a fbpap
elcitt 6llt, szdmukra nem volt jelentcis6gtik s ez6rt nem avatkrtztak be Jezus perebe. (Vaqyis nem is felelcjsek tovdbbi
strrs6ert tehetjtik hozza.) A Jezust kovetci zsidok
tatja Epstein mint zsiclol(ereszt6ny szel<ta tagjai 6ltekfolytov6bb € ,Lcrl a szazadban . Az o hitiik, hogy a Messias eljott,
nem volt alap a szakacl6sra l<cizttik es rr tobbi zsidok kozott.
De n6hdny 6vtizerJ mulrra a kereszteny egyhh,z pal befoly6_
sara megv6ltoztatta J6ztrsrol vallott elgondol6s6t olyan irdnyban, hogy mdr nem tisztrin fdldi lenynek klpzeltek, hanem
olyann&k, ami azt jelentette, hogy ii tulajAontOppen maso_
clik Isten volt
ami az Isten egy-voltanai< tagad ds6t jelentette, ahogyan azt a zsidok orteltot<. Amint
a fejlemeny
rnegtortent, a zsido-keresztenyel< lete a j gderizmuson
"i
beliil
tobbe mhr llem volt lehetseges 6s a l<ettci kcizcitti v6gsci
szakad6s elker'[ilhetetlenn6 valf
mondja trpstein.
Ez az elcibbiekben vazolt epsteini triumfalista elk6pzeI6s amellett, hogy kcivetkezetlen amint elcibb r6mut
atttink
ellentetben van tr tenyekkel is. Ha trpstein az evan-,
geliumokat
forraskent haszn ztlta Jezus valla-*i es politikai
nitds6nak ertekelesehez, I6tnizr kellett volna azt is, tahogy
J 6zus egyenisege teljes erkolcsi
egyseget alkot. A vall6si es
politikai szerep kozott annirl t<eveiLe lehet krilcinbs6get
tentti, min6l inkabb tudataban vagyunk annak, hogy a politika,
vagyis a koztigyek int6,z6senek trrConrinya az lmberi
tdrsadalomban erkolcsi elveken all. Az emberiseg
nem ismerhet
el erkcilcstelen politikat. rzt az elvet nemcsak a kereszt6nys6g, hanem az emberiseg politikai testiilete,
az ENSZ is tinnep6lyesen 6s ismetelten nreghirdette.
J6zus ig6nye elrra, hon}, uj parancsokat hozzon,
azon alapult hogy, mint a masoclil< isteni szernely,
hatalma es
ktildetdse is volt erre az AtyaLol" Isteni hatalniit bciveu rneg=
mutatta az er'/arrgl6lirrmok szer"int, az o.qzrjvetseg peclig
bct'
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ven igazolia azt, hogy a satdnt letipro Szabadit6nak isteni
hatalommal kellett birnia. Es a messiSsi jovendol6sekben 6s
a KrisztllsrA valo utalisokb:rn ez sokszot'osan meg is van hirdetve az osztivetseg, ben es Szent Pirl is ebben az ertelemben ir.
A zsidosdg egy resz6nek, amelyik nem fogadta el J6zust
Istennek, a nehezsege tulerjdonkeppen abban allt, hogy nem
altartak tovabb fejltidni es nem :rkartak megbaratkozni eg)'
uj, tokeletes, minden nepet egyform6n magdhoz dlelni akaro Isten fogalmaval. Pedig ha szemtcjl szemben 6llottak
mint trpstein kimondja a Messi6ssal, akkor erre a Ktildiittre kellett volna hallgatniok. Az utodok azonban jobban megismerve a helyzetet megtehetik es sokan meg is
teszik azt, amit elcjdeik elmulasztottak. (trtt6l ftiggetlentil
azonban az emberiseg politikai akarata zz, hogy az emberi
alapvetci jogegyenltiseggel szemben allo tanitSst meg vallasi kontosbett se hirdessen setrki.) Ezert Eipsteinnek is eIlast kell foglalnia LL Talmud embertelen teteleivel 6s utasitSsaival szemben.
Az epsteini elk6pzeles ismerete azert is hasznos, mert
vil6gossS v6lik, hogy nemely, magat makacsul katolikusnak

tarto "kontestalo" miert harcol es {olytat igen kolts6ges
propagand6t egy " judeokrisztianizmus" 6rdekeben. Nem
volna olyan ellentmondast tamaszto .iel Krisztus es az o Bgyhaza sokak szitmara gondol.iat< itk
ha nem ragaszkod-t v5,llaln6 a zsidos ag-.
Ira Krisztus istens egehez, hanem inkabb
ba valo beolvadast vagy legalabb is a vele 50 - 50 szazalekban
valcr hitbeli megegyezest. A Galilea (sum6r szo: Gal
- n&gy,
il - mag&s, ea -. az iis viz haza i)t, ami minden cisit
tjszszefog) tartominybol valo Jezus-Krisztus azonban a Sum6rig visszanyulo tjsi hagyomdnyok alapjan is
az6rt jott,
hogy Isten szetszort gyermekeit a kiiztis Atya, a h6rom szemelyti egy Isten hit6ben es az emberi testv6ris6g szeretet6ben egybegyrijtse.
Es ezert Jezus Krisztus tanitdsa nemcsak nem elavult,
hanem annyira korszerti, hogy soha tul nem haladh at6. Az
tLZ emberi tirrsadalom, amelyik a testv6ris6g vagy mai sz6val
kifeje zve: az emberi alapvetci jogegyenlciseg szellem6ben 61,
az az egesz emberiseg egesz tort6nelm6nek tdrsadalomtudom6nyi szempontb6l, v6gsci c6lja. Es ebbcil a szempontb6l sem
tal6lhatunk J6zus alaptanit6,s6"t tartalmazS Ujszovets6g szii2t3

,

veg6ben semmilyen kifog:dsolhat6 vagy elutasitand6
dll6s_
foglal6st a, fdldi jogvisroryokat illetden.
Mondhatjuk teh6t cisszefoglal6an: J6zus Krisztus megreformdlta az 6sziivets6get, mert mindaz al6l felold otta az embereket, ami abban szemben elrc a tdrsaclalomtudomdnyi fejIcid6s tdvlati c6lj ilval. Azok, akik tov6bbra is az 6szovets6g

frott szciveg 6hez ragaszkodnak, a rnegktilcinboztet6s szellem6trez, az tiszttinciss6g tcirv6nyesitett uralm 6thoz ragaszkodnak
6s isy a fejl6d6st gdtolj ek, annak ellen6be hatnak 6s reaka
ci6t k6pviselik. A Talmud nem tomp itotta az Oszcivets6g
szcivegeiben tal6ihat6 reakci6 szellem6l, hanem felnagyitotta' Azzal, hogy 6w6nyben tartja a m6zesi 618 tcirv6nyt a
Halaka - r6s zben, amelyet ma is kotele zdnek hirdet,
a
Haggada - r6szben pedig: tdbb szdz rabbi b6r nem
kcitele26, de sok embertelens6get megengedci vagy parancsol6
magyardzatdt 6s utas it6s6t, hivatalos konyi jetteg6vel nemzed6kt6l nemzed6kre tovdbbadja, 6lland6 lehetcjs 6get, srjt
biztat6st ad a legembertelenebb cselekedetek elkcivet6sere
6s a nemzsid6kkal szembeni megkrilcinbcjztet6s fennta rt6,s6ra
merdben fdldi viszonylatokra n6zve is.
A tcirt6nelemben dolgoz6 fejlcid6s tcirv6nye 6s a vil6gb6ke halad6ktalanul azt kfvdn jui hogy a nemzetkozi zsid6
szorvezetek, valamint egy-egy orszdgon beltili zsid6
gek vezetii egym6sutdn nyilvSrr"rutr 6s rinnep6lyesenkcizrjssemoncli6k ki, hogy 6rv6nytelen minden olyan megdllapit6s, utasitds a Talmudban, mely f6l,Ci jogvisronyokatlllut,i.r, szemben
en az alapvetci emberi iogegyenlcis6ggel 6s faji, vagy vall6si
megktilcinbciztet6st hirclet . Ezt mdr .gyenk6nt- szdmos ENSZhatdrozat, elci is irta.
Feiezzik be a gondolatainkat azzal a jelent6s
pitdssal, melyet Ij jas J6zsef kalocsai 6rsek (aki megdllatug,''ugasabb biblikus tanulm funyait R6mdban v1gezte, b* annak idej6n k6t 6vig volt a Szent Istvdn kirdlvunk' fital
alapitott
Jeruzs6lemi Magyar Zafiindokhdz vezeto prefektusa)
a Szent
Istvan jubileumi 6vet bezdr6 tinnepi fcipapi szentmis6j6ben
fogalmazott meg a Szent Istv6n bazilikilban Lgll.
augusztus 20- 6n a sok belfcildi 6s kiilfdldi fcipap 6s a sok
ezres
h iv6sereg jelenl6t6ben a Szent Jobb
elcitt :
"E syhilzunk a vSltoz6 vil6gban megpr obdltatdsok
vihat6t' 6li szerte a vil6gon. A tdrt6nelmi r,dlsigok hgll6mainak
F
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sodr6 6ria ugyancsak pr6bdra teszi az Esyhdzban

6s "bolcs" embereket.

Meskf

616

"okos''

s6rteti oket a gondolat: nem

kellene-e az fij vil6gban fij helyet keresni fij 6pitkez6snek ?
M6s alapon ? Maga az Egyhdz, annak hierarchiSja 6s tanitG
testtilete egyetemes zsinatot tartott sziiks6gesnek, hogy
Krisztust6l kapott kiildet6s6t ri jszeriien megfogalmazza. 6s me.gfijhodtan folytassa munk 6j6t az emberek iidviizft6se 6rdek6ben. A v6lsdgok nem tilrik meg az F,1yhdz
6leterej6t. Az EgyhfLz mindenkor k6sz a megrijul6sra 6s meguj it6sra. f-,6nyege ennek, hogy {lj Szcivets6gi reformot val6sit.
A r6gi o-sziivets6get megformSlta. Szent PAI apostol ezt
az fiat stirgette : "El a r6gi kov6s szal, hogy rij t6sztin6 legyetek, &ffiinthogy kov6sztalanok is vagytok", irja a korintusiaknak (I. Kor. 5, 7). Uj volt6ban soha meg nem oregedci az Egyh6z. Uj volt, amikor az 6 hit hely6be az {lr J6zus Krisztus hit6t Sllitotta.
tj volt Szent Istv6n aposttrli miiv6b€D, amikor a kereszt6nyseg bevezet6s6vel fj 6letet
hozott a magyar n6p 6let6be. Es fj ma is, amikor a zsinati megfrjulAsban "megnyitdst a vil6g fel6" hirdet. De ebben a megfijulSsban &z E;ayhfn szilSrclan megmarad az eredeti alapon, amel.yben 6piilt". (Magyar Kurir, 1g7]. 1g0.)
Mert Szent P6l apostol szavaival. "Senki mds alapot nem
vethet, mint amely vettetett, ami J6zus Krisztus"., aki
aki ott
6ll tehetjtik hozzt, a bemutatott rjsi anyag l6ftt6,n az
emberis6g hajnalan, &z elsii emberp6rnak aflott nagy ig6retben, mely igeretnek megfelelcien v6eig,kis6ri az .*b.ris6eet
minden koron es viharon kereszttil az (t irdnyit6, ercisit6 kinyilatkoztatasdval, majd ennek a feladatnak minden idcikben
korszertien val6 ell6tits5ra megalapitott Eeyh6 zdval.

LStomlrUun kit6rult urotim Isten menny.i lr.nt6tye

6s

ISthat 6v6 lett a Szrivetseg szekr6nye az o templom6ban, nagry
vill6ml6s, csatto Eils, mennydcirg6s, fiildreng,6s 6s j6gesci k6-

zepette.

Nagy jel ttint fel az 6gen: egy Asszony. $ltcizete a Nap,
lSba alatt a Hold, fej6n tizenklt, csiuag,b6f korona.
A mennyb6l nagy sz6zatot hallottam: "fme szabadul6st
hoz a mi Isteniiilk, megmutatja erej6t, uralkodik 6s 6tad
minden hatalmat Krisztusnak, &z o Felkentj6nek". (Jel. 11,
19; 12, 1 6s 10.)
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U6r6sndt
Befeiez6sk6ppen foglaljuk cissze a, sum6r bibliai pdrhuzamok fokozatos megismer6se sorSn ad6d6 kiivetkezietlseket, melyeket ezutdn mind a hittudorn6nyban mind a ttirt6netir6sban, nyelv6szetben, mtiv6s zettort6nltben, n6pra jzban
stb. ktilcintisen figyelembe kell venntink az Isteni t<inyititt<oztatSsra vonatkoz6 ff. vatik6ni zsinati dogmatikus konstitu-

ci6

szellem6ben.

1. Az 6szcivets6si kinyil atkoztatdst tartalmazo szent 6s
sugallmazott kcinyvek, m6g ha azokat csak tort6neti forrdsokk6nt haszn6ljuk is,
sok olyan nemes emberi eszm6t,
circik igazs{,$ot, isten! kinyil atkoztat6s - r6szletet, ktilcinriskeppen az eg6sz emberi nem cisszet artozitsSt, testv6ris6g6t
vall6
r6szletet foglalnak magukban, melyek tdbb szdz, eseleg tobb
ezer 6vvel azelott milr megtal6lhat6k a kcirny ur6 keleti-nepet
fcik6nt a sum6rok irodalmi eml6keiben.
- 2. T6vesnek
6s legalSbb is nacionalista tfilzdsnak kell tehilt' mondanunk azt az 6ll6spontot, melyet pl. Coldziher Igndc fgy fejezett ki 188? - ben: "5z6 lesz azokr6l az tirok
eszm6krtii, melyek a zsid6sSg kebel6ben sztilettek meg 6s az
emberis6g e par6nyi kcir6bcil indultak ki fl,klyirt gyrijtani
a stit6ts6gben". (11. 1.),
"B6tran elmondhatjuk, hogy felekezettink elcirehalad6s6nak tdbb lveztedes menet6ben e nagy erkcilcsi eszm6nek,
mely legeldsziir az emberis6g tcirt6net6ben a mi ciseinknek
nyilatkozott rrr€g, .. ." (18 - 14. 1.).
"Ellent6tben a pog6ny 6kor korl6tolt istene szmdj1hez,
mely az emberis6ggel csakis ktilsci kcitel6kkel van kapcsolva,
a pr6f6tizmus az istens6g eszm6j6nek etikai tartal*ut adott
6s az etikai tartalomb6l, mint az erkcilcscis 6let forrds6b6l
vezeti le a t6rsadalom r5s az egy6n erkcilcsris kciteless6geit,,
(46. 1.).
3. Ezt a tilz6 nacionalista felfog6st az 6szcivets6gi kcinyvek szcivegei is, helyenk6nt kifejez6sre juttattek. Ez azonban
6ppfigy nem volt t6,rgya a kinyil atkoztatott igazsftgnak, mint
azok a r6szek, melyek a szent szerzok korabeli tuddsdnak
megfelel6en t*,jlkoztatnak fcildra jzi, term6szettudom6nyi stb.
2t6

k6rd6sekr6l. Kinyilatk oztatott, lgazsdgok azok, melyeket a
szent szerzlk mint ilyeneket adnak elci a hit 6s erkolcs dolg6ban a tanit6 egyhfn 6rtelmez6se szerint.
4. Ez a,z 6sziivets6'gi konyvek stilus 6,ban helyenk6nt kifejezflsre j ut6 zsid6 nacionalizmus koronk6nt uralomra jutott
egyes fijsziivets6gi papok 6s hivrik frilfoe,is6ban is 6s oka volt
annak a len6z6snek, scit rombolSsnak, melynek az cisn6pek 6s
cjskultrir6k 6rt6kes eml6kei helyenk6nt Aldozatul estek. Mindezek j6v6t6tel6re az ESyhAz, a II. Vatik 6,ni Zsinaton iinnep6Iyes igeretet tett 6s megfelelci utasitS,sokat adott.
5. Tdrt6neti t6nyk6nt meg kell azt is Sllapitanunk, hogy
Goldziher 6s tSrsai a mrilt szdzad v6ge fel6 m6r tudtS,k 6s
k6scibb m6g jobban megbizonyosodhattak r6la, hogy a sum6r
nyelv 6s n6p nem semita 6s nem indoeur6pai nyelv 6s n6p
6s cisi eml6kei tanriskodnak olyan ismeretekrcil, melyekrcil 6k
azt 6llitottAk, hogy az 6szovets6gi szentir6s ktizli azokat, el6szcir.

6. Ez a nem tudomdnyos, hanem sovini szta magatartds
to oka volt annak, hogy a sum6r kutatSst ilyen sovini szt6,k

lef6keztdk, gStolt 6k, megtehezitettek, scit sokszor gfnyolt6k
6s egyes ktivetciik ugyanezt teszik mind m6ig. Ezeknek a nemtudomSnyos indit6kokb6l eredci nehlzs6geknek r6szben az is
volt az oka, hogy nem fedezt6k fel a sumernak az ural - alt6j ival val6 rokon silsflt kellci vil6gossdggal, "r6szben pedig
mesterseges akadSlynil egy paradoxonn6l fogva, ffi€lyet fcileg Hal6vy tartott fenn makacsul, az a v6lemeny, hogy
a sum6r nem is val6di nyelv, csak mesters6ges rends zere egy
titkos irSsnak, amelyet a kcizn6p misztifik6cioja vegett talfitak fel az asszir papok. Ez a m6sodik akadaly vegtil is megd6lt, mert folfedeztek olyan eml6kmtiveket, amelyeken ezen
a nyelven tal6ltak foliratokat olyan id6b6l, amelyben m6g
s6mi nyelven nem is irtak Nlezopotdmi aban' ' (Encyclopeclia
Britannica. 1960. 2I. kritet 553. old.),.
7 . Ez a sovini szta, zsid6 nacionalista magatart|,s, mely
legvilSgosabban a Babiloni Talmud eredeti 6s teljes h6ber
szcivegeb6l 6s ennek hebraistAk 6,ltal klszitett hiteles fordit6s kiadasaib6l ttinik ki, az emberis6g kultrirtcirt6neti fejlcid6si k6p6t 6s iintud at6"t, valamint biol6giai 6s erkolcsi eg6szs6e6t elvi alapon katasztr6f{,lisan megnyomori tja, nem tudomdnyos 6s szemben 6ll az alapvetci emberi jogegyenlcis6g

--
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BNSZ deklardci6jdval, melyet a tagillamok ktiliinben tiirv6nykiinyvtikbe is iktattak.
8. Az 6szcivets6g mdr eddig is tanrisitotta, hogy j.brahdm elcitt is volt isteni kinyil atkoztatSs. Az 6kori keleti n6pek, ftjk6nt 6s legkordbban a sumdrok egyle nagyobb szhmban megfejtett eml6kei pedig jogos olu-pot adnak annak a
felt6telez6s6re, hogy a n6luk tal6,lt 6s a kinyilatk orfitiii
igazsdgokkal egybecsengci tanitdsok fcik6nt az isteni
kinyil atkoztatas segfts6g6vel vezett6k az emberis6get a szellemi fej^
lcid6s es az Istennel val6 szem6lyes kapcsolat ftfi.
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