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ELÖLJÁRÓ BESZÉD. 

»Habent sua í'ata libelli!« 
Kilenczven esztendő óta érzett hiányt akartam pótolni, 

midőn a Bibliai Régiségtudomány Kézikönyve megírásához 
fogtam, mert 1801-ben látott világot Kopácsy József, akkor 
veszprémi theol. tanár, később esztergomi érsek fordításában 
Fleury archaeologiája »Az israelítáknak és a' keresztények-
nek szokásaik és erköltseik« czím alatt. Azóta Péczeli fordítá-
sáig, ki Schäfer B. vallási régiségtanát tette át honi nyelvünkre, 
tudtommal nem történt semmi a bibliai régiségtudománynak 
hazai egyházi irodalmunkban való megalapítására, midőn egy-
szerre a könyvpiaczon megjelent Ackermann könyve, a »Bib-
liai régiségtan« ,ifj. Gebé Andor úr »szabad magyarításában.«*) 
Munkám már sajtó alatt volt, midőn Gebé úr fordítása ke-
zemhez jutott, s hamarjában nem tudtam: mitévő legyek ? 
folytassam-e könyvem nyomtatását s kitegyem-e magamat 
annak a veszélynek, hogy Gebé úr a régóta érzett szükségle-
ten fordításával segítvén, az éti1- kőifyvemnek példányai nyaka-
mon maradjanak, vagy a versenyt elfogadván : kiállják a küz-
dőtérre azon biztos tudatban, hogy a jobb győzni fog! 

*) Hogy a magyarítás valóban szabad, csak ezt említem föl: Perse-
polis G. úr szerint Perzsa város, a duda (sumphonja) énekszó, a kürt szarv! 
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Az utóbbit választottam. Tetemes koczkázattal jár 
ugyan részemről elhatározásom, de azt hiszem, hogy Gebé úr 
fordítása után sem szükséges hosszasan okadatolnom, minő 
szükség van oly bibliai régiségtudományi munkára, mely a 
katholikus theologussal magyaros nyelven és gondolkodásmód-
dal megismerteti a zsidó nép családi s polgári életének kifej-
lődését és nyilvánulásait, valamint vallási intézményeit, az 
isteni kinyilatkoztatás megvilágításában. 

Ehhez járult az a körülmény is, hogy kath. egyháziro-
dalmunk még mindig hijjával volt egy idevágó eredeti munká-
nak, s így könnyen érthető, hogy nem akartam átengedni az 
áttörés dicsőségét másnak akkor, midőn kézíratom egy része 
már sajtó alatt volt, s jól esik lelkemnek az a tudat, hogy az 
első bibliai régiségtudományi könyvet magyar nyelven sz. 
Gellért ősrégi egyházmegyéjének egyik papja írta meg, ki 
heti 33 órai tanítás mellett kénytelen éjjeli álmát meglopni, 
hogy egészségének föláldozásával szolgálhassa anyaszentegy-
házunk irodalmát. E tény fölemlítése korántsem szemrehányás 
akar lenni egyházi hatóságom iránt, melynek pedig elégszer 
nyílt volna alkalma arra, hogy megfelelőbb működési kört 
jelöljön ki számomra, de azt tenni vonakodott, jóllehet több-
ször kértem ezt, hanem némi igazolásául szolgál annak, hogy 
a zsidó nép vallási régiségeit még nem írhattam meg teljesen 
s így a magam elé kitűzött nagy feladatnak jelen munkával 
csak felét oldhattam meg. 

Szakemberek előtt nem szükséges azokat a műveket rész-
letesen felsorolnom, a melyeket munkám megírásánál fölhasz-
náltam és szem előtt tartottam, de nem hagyhatom említés 
nélkül azt, hogy ft. dr. Lőw Immánuel, szegedi főrabbi úr 
szívességéből, kinek nagybecsű könyvtárát hónapokon keresz-
tül használtam — oly munkákhoz ís hozzáférhettem, melyek-
hez mások nagy ügygyel-bajjal is alig juthatnak, s ezek mellett 
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nem kerülte ki figyelmemet egyetlen számot tevő munka sem, 
mely az ujabb idő idevágó irodalmában megjelent. Az illusztrá-
cziókra vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy azokat L. CL 
Fillion, lyoni theol. tanár kővetkező munkájából kölcsönöztem: 
»Atlas Archéologique de la Bible«, és pedig a II. kiadásból 
(1886.), míg a metszetek maguk Moreili Gusztáv, fővárosi fa-
metsző tanárt dicsérik. Azt hiszem, hogy ezek a képek jelen-
tékenyen fokozzák könyvem használhatóságát, habár nekem 
tetemes költséget okoztak. 

A sz. írási idézetekre vonatkozólag meg kell jegyeznem, 
hogy Tárkányi fordítása munkám megírásánál igen gyakran 
használhatatlan volt, s így sokszor kénytelen voltam az ere-
deti könyvekből idézni. Az ily helyeket *-gal jelöltem meg. 
Mivel tudom, hogy némely oldalról mily féltékenyen őrködnek 
Tárkányi fordításának használata fölött, s így ez állításomat 
talán alaptalannak tarthatnák, néhány hibára bátorkodom a 
figyelmet fölhívni. Lk. 15, 16.-ban a szentjánoskenyér (xtQCtTia) 
föl van említve, s ez az egyetlen hely, hol a sz. írásban e 
növény előfordul. Tárkányi ezt azonban moslékkal fordítja, 
holott a Vulgatában is siliqua ál l! Az áldozatoknál előforduló 
zsiradékot, vagy magyarán a faggyút, kövérjét mindig kövér-
séggel fordítja, mi pedig valami abstractum, s így a tűzben el 
sem égethető. A zizania nála konkoly, holott vadóczot jelent. 
Ámósznál hegedűről beszél (5, 23), pedig a régiek a vonós 
hangszereket még hírből sem ismerték; a réztányér szerinte 

rézczimbalom; a mandragorát hol így írja, hol meg nadragu-
» 

lyának; Elát máskor Ailat, sőt Ailája is, az éfa szerinte éfi 
is lehet, a vigilia hol őrizet, hol vigyázat, hol meg őrváltás. 
Az alíjját szintén háromfélekép fordítja: felső terem, nyári 
terem, kapu fölötti terem. Jeremiás 16, 6. versében azt 
mondja: »Nem lesz, ki magát tépje«, t. i. a fájdalom miatt, 
míg Tárkányi szerint: »nem lesz, ki tépelődjék.« Azonkívül 
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sok helyen a versek felosztása sem vág össze az eredetivel, s 
mivel valamely szó csak az eredetiben fordul elő, e miatt is 
kénytelen voltam sokszor az eredetit idézni. így Neh. 4, 17. verse 
Tárkányinál a 23. vers ; Jób 40. fejezete is máskép van beosztva. 

Azonkívül számos oly dolog, mely archaeologiai és mű-
velődéstörténeti tekintetben kiváló figyelmet érdemel, nincs 
megemlítve Tárkányi fordításában. Ilyen a komp (TT"Ű>), me-
lyet ő gázlóval fordít, a bajusz (ESD), melyet a magyar sz. 
írásfordításban szintén hasztalanul keresünk, a szülőszék 
(D^DK) sat. 

De nem lehet föladatom, hogy e rövid előszóban oly rop-
pant fontossággal biró mű felett, minő egy biblia fordítás — 
bírálatot mondjak, csak igazolni kívántam eljárásomat a sz. 
írás idézeténél, melynek egyes könyveit is a szokástól elté-
rően lehetőleg röviden, de a többi könyvektől megkülönböztet-
hetőleg idéztem, hogy a tömérdek idézet sok helyet ne foglal-
jon. A hálátlanság vádjával illetném végül magamat, ha 
őszinte köszönetemet nem fejezném ki e helyen ft. dr. Lőw 
Immánuel főrabbi úr iránt, ki nemcsak kéziratomat nézte át, 
hanem a kinyomott ívek revízióját is szívesen teljesítette. 

Ezek előrebocsátása után azon óhajtással eresztem útjára 
könyvemet, hogy az a sz. íratok tanulmányozását és megértését 
Isten segítsége mellett oly mértékben mozdítsa elő, a mint azt 
a legjobb akarattal elérni szándékoztam, nekem pedig csak 
annyi erőt adjon, hogy a bibliai tudományok még hiányzó 
ágait hazai nyelvünkön megírhassam, mert akkor elértem éle-
tem czélját s nyugodtan elmondhatom : 

>Nunc dimittis servum tuum Domine!« 
írtam Szegeden, 1890. Mindenszentek ünnepén. 

SZEKRÉNY! LAJOS. 



1. §. A bibliai régiségtudomány fogalma, tartalma 
és haszna. 

A bibliai régiségtudomány ( a r chaeo log i a ) a l a t t a zsidó 
népnél, mint az isteni kinyilatkoztatás hordozójánál, a szokás és 
törvények által megszilárdult családi, polgári, állami és vallási 
intézmények rendszeres ismertetését értjük. Minthogy ezek az 
intézmények a zsidó nép2) történeti fejlődésének eredménye 
voltak, természetes, hogy a bibliai régiségtudomány a történet-
tel a legszorosabb kapcsolatban áll s azt kiegészíti, de tőle 
mégis lényegesen különbözik. Mert míg a történetírás valamely 
nép fejlődésének keletkezését és külső változásait adja elő, 

p Az ó-kori írók a régiségtudomány { U Q / a t o X o y í á ) elnevezés 
alatt nemcsak az események, de az intézmények és országok ismer-
tetését is együvé foglalták, mert az a czél lebegett szemük előtt, hogy 
műveikben valamely népnek vagy kornak összes életnyilvánulását ecse-
teljék. így Platón, Dionys. Halicarnassus és Flavius Josephus történeti mun-
káikat arcbaeologiának nevezték. 

2) Sokan Josephus nyomán (Antiqq. XI. 5. 7 ) különbséget tesznek 
a héber és zsidó elnevezés között, s az elsőt a babiloni fogság előtti korra, 
a másodikat pedig az u tána következő időre vonatkoztatják (L. de Wette, 
1. §.) E megkülönböztetés nézetünk szerint nincs eléggé okadatolva az-
zal, hogy ez időtől fogva Izrael népének némely intézményei megváltoz-
tak,. mert mindig egy és ugyanaz a nép volt az, mely az isteni kinyilatkoz-
tatás hordozója gyanánt szerepelt. 

Szekrényt, Bibi. Arch. 1 

B E V E Z E T É S . 
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addig a régiségtudomány ama jelenségekről ad számot, melyek 
a történeti fejlődés következtében állandókká váltak, sőt néha 
uj formákba is öltöztek. 

A bibliai régiségtudomány tehát figyelemmel kíséri azokat 
a kiváló mozzanatokat, melyek a zsidó nép intézményeinek 
fejlődésére befolyással voltak, sőt tovább megy, fölhatol az 
emberi nem eredetéig, hogy kinyomozhassa azt a szellemet, 
melynek a zsidó nép vallási és társadalmi intézményei fejlődé-
sét köszöni. Megismertet lakó helyének, mint a biblia főszínte-
rének fekvése és sajátságaival, politikai viszonyaival,, hogy a 
sz. földről könnyen áttekinthető képet szerezhessünk. Sőt a 
biblia helyes megértése érdekében nem zárkózik el az aram, 
amjnóni, moábi, edómi, fdiszti népek, továbbá az egipto-
miak, asszírok, perzsák, görögök és rómaiak némely intéz-
ményeinek vázlatos ismertetése elől sem, minthogy ezek a 
zsidó néppel többször huzamos érintkezésben voltak, sőt reá 
néha jelentékeny befolyást is gyakoroltak. Mindazáltal nem 
terjeszkedhetik ki mindazon népekre, melyekről a biblia emlí-
tést tesz, mert ez esetben könyvünk nem bibliai, hanem egye-
temes régiségtudománynyá válnék, melynek roppant anyagát 
csupán encyclopaedia alakjában dolgozhatnánk föl. 

A bibliai régiségtudomány főkép azon haszonért érdemli 
meg figyelmünket, melyet az ó- és uj-szövetségi szentírás áma 
helyeinek helyes megértésére nézve nyújt, melyek a zsidó nép 
szokásaira, erkölcseire és intézményeire vonatkoznak. Megismer-
tet továbbá azzal a szellemmel, mely a zsidó népet éltette és 
áthatotta, mely a zsidó népéletet, az isteni kinyilatkoztatásnak 
mintegy megjegeczedését létre hozta. E tudomány nélkül ért-
hetetlenek volnának előttünk a próféták iratainak és a zsoltá-
roknak szépségei, a bennük foglalt nagyszerű gondolatok, ké-
pek és hasonlatok színe és zamatja odaveszne, mert nem kép-
zelhetnénk magunkat íróik életviszonyai közé. Pedig a zsidók 
vallásos költészetében a gondolatok oly gazdagságával és ma-
gasztosságával találkozunk, oly csodás hangokat hallunk húr-
jaikon megzendülni, aminőknek párjára még a görög és római 
költőknél sem találhatunk. A legnagyobb hasznot azonban 
történet-theologiai szempontból nyújtja, mert a keresztény 



vallás sok intézményének keletkezését és fejlődését megvi-
lágosítja, amennyiben föltárja előttünk a forrást, melynek 
létüket köszönhetik. így a zsoltárok elmondása a Kr. előtti 
századokba nyúlik vissza, a sz. mise áldozat a pászkha szer-
tartásaiból keletkezett. Főbb ünnepeink, noha ker. hittitkokra 
emlékeztetnek, eredetileg a zsidó nép ünnepei voltak. A mózesi 
szertartások szimbolikus és tipikus jellegét, melyek az ó-szö-
vetségnek mintegy reális jövendölései s az uj-szövetségben tel-
jesültek, szintén nem érthetnénk meg a bibliai régiségtudomány 
segítsége. nélkül. 

E theologiai szemponthoz járul végül az, hogy a bibliai 
régiségtudomány nagyban elősegíti a klasszikus régiségek lénye-
gének helyes felfogását is. Mert tagadhatatlan tény, hogy Gö-
rögország Ázsiától kapta kultúrájának tetemes részét, az írást, 
vallási nézeteit, sőt törvényhozásának bölcs intézkedéseit is, s 
épen a zsidó nép és szomszédai voltak azok, kik Európa és 
Ázsia közt a közvetítés fontos szerepét gyakran teljesítették. A 
bibliai régiségtudomány tehát az európai népek régiségeinek 
ismeretére is világot vet, mi tudományunknak általános műve-
lődéstörténeti érdeket kölcsönöz1). 

Az embernek, mint társadalmi, érzékszellemi lénynek 
kettős feladatot kell teljesítenie. Nemcsak testéről és földi éle-
téről kell gondoskodnia, hanem lelkéről és annak örök életéről 
is, melynek boldogsága képezi rendeltetését és végső czélját. 
Az ember földi életéről való gondoskodás a családban gyöke-
rezik, mely a társadalomnak alapját képezi, s melynek fentar-
tására nem csupán a lakás és ruházat szükséges, hanem egyúttal 
mindazon foglalkozások, melyek az ember megélhetését bizto-
sítják. Erre szolgálnak a földmívelés, baromtenyésztés, a vadá-
szat és halászat, míg a különböző mesterségek űzése és a ke-
reskedelem a kényelmet és vagyonosodást mozdítják elő, holott 

P L. Saalschiiiz gyönyörű bevezetését (Hebr. Arcbaol. I. k. 
IX-XV1II . lapig).. 

A bibliai régiségtudomány felosztása 
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a tudomány és művészet a népet a műveltség magasabb fo-
kára emeli. 

Az emberi társadalmat az állam szabályozza, mely a jog-
rend fölölt őrködik s a külső veszélyek ellen hatalmával és 
tekintélyével oltalmazza. 

Végül a vallás az embert megszenteli, életének minden 
viszonyát áthatja, a bölcsőtől a sírig védi, tanítja, kalauzolja 
azon ösvényen, mely őt Teremtőjéhez vezérli, s lelki életének 
az örök boldogságot megszerzi. S mivel a zsidók vallása a 
természetfölötti kinyilatkoztatáson alapult, mely törvényhozásá-
val úgy a szűk családi kört, mint az állami hatalmat befolyá-
sának körébe vonta — anélkül, hogy bénítólag hatott volna 
reá, sőt inkább fejlődését mozdította elő — a zsidó nép vi-
lágtörténeti jelentőségét és életviszonyainak külső alakulását 
csak akkor fogjuk föl helyesen, ha az isteni kinyilatkoztatás 
alapjára helyezkedünk, mely a zsidó nemzetet a föld összes 
nemzetei közül választott néppé tette, hogy az egy Isten esz-
méjének képviselője legyen az emberi szellem vallási tévedései 
közepett. 

A mondottaknál fogva a bibliai régiségtudományt három 
részre kell osztanunk. Az első rész megismerteti a zsidók ha-
záját s annak termesztménveit; a lakásokat, az élelmet és ru-
házatot ; a családi viszonyokat a házasságra, gyermeknevelés 
és cselédségre vonatkozólag; a társadalmi érintkezést, a beteg-
ségeket és gyász-szokásokat; a különböző életfoglalkozásokat, 
minők a földmívelés, vadászat, mesterségek és kereskedelem ; 
végül a tudományt, művészetet és időszámítást, melylvel a 
zsidók ünnepeinek megállapítása szorosan egybefüggött. 

A második rész előadja az állam szervezetét mindazon 
intézményekkel együtt, melyek a jogszolgáltatásra és a társa-
dalmi rend fentartására vonatkoznak, s a hadi szervezetet, 
mely az ország biztossága felett őrködik. 

A harmadik rész a zsidók vallásával, isteni tiszteletének 
módjával ismertet meg bennünket. Mivel pedig az isteni tisz-
telet bizonyos helyekhez, személyekhez, cselekvényekhez és idő-
pontokhoz van kötve, tüzetesen előadja az istentiszteleti helye-
ket, személyeket, áldozatokat és ünnepeket, melyek az ember 
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megszentelését czélozzák; befejezésül megérinti azon különböző 
vallási tévedéseket, melyek a zsidókat környékező és velők 
érintkezésben levő népeknél a bálványozás által nyilvánultak. 

3. § . A bibliai régiségtudomány forrásai. 

A bibliai régiségtudomány főforrását első sorban az 
ó-szövetségi sz. könyvek képezik, nemcsak keletkezésük korá-
nak régisége, hanem hitelességük következtében is. Az uj-szö-
vetségi sz. könyvek a Krisztus korabeli zsidóság he-
lyes felfogására nézve érdemelnek figyelmet. Ezekhez járulnak 
az apokrif könyvek, pl. a Makk. III. könyve, Tamás evangé-
liuma sat., melyeknek értéke azonban későbbi eredetük, vala-
mint a történeti hűség hiánya miatt jóval csekélyebb. 

Hasonló fontossággal birnak a talmiíd és a zsidó iroda-
lom több műve, melyek sok oly dologra világot vetnek, ame-
lyeket különben homály borítana, s így méltán a főforrások 
közé sorozhatok. 

A Talmud, mely a rabbik törvénymagyarázatait a száj-
hagyomány alapján foglalja magában, a bibliai régiségtudo-
mányra nézve főleg a Krisztus korabeli farizeus vélemények és 
törvénymagyarázatok tekintetében bir nagy jelentőséggel. E 
hagyományos törvények legrégibb gyűjteményének neve a 
Mima ( r w a tanítmány), melyek közül a hivatalos tekintélylyel 
felruházottat a Kr. u. 111. század elején R. Júda Hakkádós 
pátriárka Tiberiásban szóbelileg szerkesztette, s amelyben a 
Halácha *) mellett csekély mértékben az Agáda is képviselve 
van. Ennek nyomán keletkezett a jeruzsálemi, vagy helyeseb-
ben palesztinai talmud 2) (TE^n tanulmány) a palesztinai isko-

p A Halácha (a. ra. járás, o d ó g ) a hagyományos törvény gyűjte-
ménye, míg az Agáda (elbeszélés, hirdetés) oly közleményeket tartalmaz, 
melyek az ősök tetteit, parabolákat, exegetikus fejtegetéseket és titkos 
tanítmányokat foglalnak magukban. 

2) n-icj Gemára »megtanult« dolog, a talmúdnak a censura által 
behozott, de régebben sehol elő nem forduló neve. Lásd Lattes, Saggio 
di giunte e correzioni al lessico talmúdico. Torino, 1879. 8 5 - 8 7 . 1. és 
u. attól, Nuovo Saggio, Roma, 1881. 30. 1. jegyzet. 



A bibliai régiségtudomány forrása. 

Iák tárgyalásai folytán a IV. vagy V. században1) és a babi-
loni talmud, melyet az V. század végén gyűjtöttek össze. E 
munka a hagyományt a feledékenységtől megóvta, annak ha-
tározott alakját megőrizte, s oly szellemi hatalmat gyakorolt a 
zsidó népre, hogy még napjainkban is érezhető ; mert százado-
kon keresztül a zsidóság tanulmányának egyedüli tárgyát ké-
pezte olyannyira, hogy néha a szent könyveket is háttérbe 
szorította, a nép gondolkozása és cselekvése módjának kizáró-
lagos iránytűje lett, s a szerteszét szórt nemzetet szellemi ka-
pocs gyanánt egy egészszé fűzte össze .—A talmúdon kívül fon-
tos kútfők a velők egyidejű egyéb gyűjtemények is, minők a 
Misnával egykorú Toszefta és a régibb Midrasok: Mechütha, 
Szifra és Szifré, Mózes 2. 3. 4. és 5. könyvéhez, továbbá 
egyéb, a talmúdba föl nem vett tractatusok. 

Ezeken kívül figyelmet érdemelnek: Flavius Josephus 
művei, ki Jeruzsálemben, Mattathja pap nemzetségéből szárma-
zott (szül. Kr. u. 37-ben), s gondos nevelésben részesült. A 
három főbb zsidó felekezet eltérő irányzataival jókor megismer-
kedvén, a farizeusokhoz csatlakozott, s a zsidó háború alkal-
mával Galíleában kiváló szerepet játszott a fölkelés szervezése 
körül. Jotapata ostrománál fogságba került s Rómába vitték, 
hol, mint Vespasián császár libertinusa főkép irodalommal 
foglalkozott. Valószínű, hogy Traján császár idejében hunyt el. 
Iratai2) főkép a zsidók történetének azon későbbi korszakát 

p V. ö. Strack. Einleitung in den Thalmud, Leipzig, 1887. (Herzog, 
Realencyclopiidie »Thalmud« czikke, XVIII. köt.) — A talmudot (5 Szeda-
rim (ne , szeder, rend) képezi 63 értekezésben. E rendek a következők : 
A magvakról, az ünnepekről, a nőkről (házasság jog), a károkról (pol-
gári és büntető jog), a szent dolgokról és a tisztulásokról. — A jeruzsá-
lemi talmúd leghozzáférhetőbb kiadása 1866-ban Krotosinban jelent meg 
egy kötetben, a babiloni pedig mintegy ötvenszer jelent meg 12 kötetben. 
Utoljára és legjobb kiadásban IVilnában, 1880 - 8 6 - b a n látott napvilágot. 
A Misna legjobb kiadását latin fordítással Guil. Surenhuys eszközölte, 
Amstel. 1698-1703 . 6 köt. Németre Rabe 1760-ban és Jóst 1832-ben 
fordította le. 

2) FI. Josephus művei a következők: a) A zsidó háború története 
(TTtQÍ TOV 'lovdaixov TIOÁÍ/LIOV, De bello Judaico.) VII könyv-
ben, melyet eredetileg zsidó nyelven írt s csak később fordított görögre, 
hogy művének annál nagyobb elterjedést biztosítson, b) A zsidó régiségek 
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világosítják meg, amelyeket a bibliai könyvek hallgatással mel-
lőznek. A régibb korra nézve csak óvatossággal lehet használni 
munkáit, mert szülőföldjétől távol, minden kritika nélkül dol-
gozott, s a zsidó nép intézményeinek és történetének theokra-
tikus jellege teljesen elmosódik műveiben. 

Philo munkái. Philo igen előkelő alexandriai családból 
származott (szül. Kr. e. 25. táján). Iskoláit elvégezvén, mint 
a plátóni bölcselet híve, Mózes öt könyvét allegorikus 
értelemben fejtegette honfitársai előtt; a görög bölcselethez 
való ragaszkodása azonban nem gátolta őt abban, hogy hit-
rokonainak érdekében fáradozzék, s mivel papi nemzetségből 
származott, több ízben megfordult Jeruzsálemben, hol áldozott 
s a szokásos templomi adót is hivatalosan átszolgáltatta. Ha-
lálának éve bizonytalan. Munkáit nemcsak sajátságos bölcse-

(JovhaiXY] ao/aio).oyíay Antiquitates juda'fcae.) XX könyvben; 
e mű Nero uralkodásának 12. évéig halad, és sok érdekes adatot tartal-
talmaz. c) II könyv Apión Pleistonikcs. zsidó származású alexandriai gram-
matikus ellen, (rn-QÍ ág/aiórrjrog tcov 'Iovdaícov xaiá 
Aníojyog) ki a zsidók történetének hitelességét megtámadta, és a leg-

gyíílöletesebb híreket eresztette világgá a zsidók ellen. E munkája főkép 
azért becses, mert több egiptomi, babiloni, fönícziai és görög írónak ve-
szendőbe ment munkáiból nagyértékű kivonatokat és töredékeket őrizett 
meg az utókor számára, d) Flav. Josephus önéletrajza (PÁClfilOV 
IcoOrjTZOV ('jíoc). — Mindezek a munkák bármily becsesok legyenek 

is, csak szigorú kritikával használandók, mert hitelességükről Robinson 
nem egészen alaptalanul így vélekedik : »0 Rómában, hazájától távol és 
jóval Jeruzsálem pusztulása után í r t ; azonkívül semmi biztosítékunk, sőt 
még valószínűség sincs arra, hogy hazájában műveihez különös anyagot 
gyűjtött volna, mielőtt a katasztrófa bekövetkezett. Ha tehát részletes 
leírásokba bocsátkozik, vagy a magasságok és nagyságok határozott mé-
reteit és részleteit adja, jogunk van állításainak pontosságát kétségbe 
vonni.« Műveinek szigorúan kritikai kiadását még eddig nélkülözzük; leg-
elterjedtebb kiadása görög-latin nyelven : Sigeb. Haverkamp, Amstel. 1726. 

2 köt. jelent meg. 
!) Művei közül megemlítendők : J. Mózes életéről, III könyvben; 

2. A Dekalogusról és az alája rendelt törvényekről; 3. A körülmetélés-
ről ; 4. Az áldozatra alkalmas ál latokról; 5. Az áldozatox különféle mód-
járól ; 6. A szemlélődő életről; 7. Flaccus ellen. — Munkáinak legjobb 
kiadásai : Ed. Mangey, Lond. 1742. 2 köt. és C. E. Richter, Phil. opera 
omnia, 8 köt. Lipcse, 1828—30. Rendszerét legalaposabban Carl Sigfried 
ismertette. 
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leti iránya miatt, hanem azért is óvatosan kell használnunk, 
mert a zsidó nyelvben nem birt elegendő jártassággal, s a kellő 
tárgyismeret nélkül szűkölködött. 

A műemlékek Palesztinára és a bibliai régiségtudományra 
vonatkozólag csak igen gyér számban képezhetik forrásunkat, 
mivel az építészeti műemlékeket, melyeknek túlnyomó része 
a Kr. előtti I. és II. században keletkezett, a Palesztinát ért 
pusztítások csaknem teljesen megsemmisítették, a képző művé-
szet nagyobb mértékű gyakorlatát pedig a mózesi törvények 
tiltották, így tehát a zsidókra nézve idegenek maradtak. A 
meglevő műemlékek közül mégis fölemlítendők: a pátriárkák 
hebroni sírjának és a jeruzsálemi templomot környező kőfalnak 
maradványai azon híd romjaival, mely a templomból a Czijónra 
vezetett1); továbbá a Hippicus tornyának düledéke, a Siloah-
felírat és alagút2), valamint a Makkabiak tiszteletére emelt sírem-
lék Modinban. Azonkívül Titus diadalíve Rómában, melyen a 
templomi szerelvények képei láthatók, és a Makkabiak korából 
származó zsidó pénzek, melyeket betűik alakjánál fogva 
szamavitán érmeknek is neveznek3). 

4. A bibliai régiségtudomány segédforrásai. 

A bibliai régiségtudomány főforrásain kívül még egyéb 
segéd forrásokkal is rendelkezünk. Ilyenek a rabbik iratai, szá-
mos ó-kori író művei, útleírások, és a bibliában fölemlített 
népek műemlékei. 

A talmúd utáni korban élt rabbik művei közül legkivá-
lóbb fontossággal birnak a talmúd megértését elősegítő művek, 
minők a babiloni zsidó főiskolák elüljáróinak (gáonok) res-

l) Charles IVarren, Underground j e rusa l em; an account of somes 
of the principal difficulties encountered and the results obtained. London, 
1876. és u. a t tó l : The Recovery of Jerusalem. A narrative of exploration 
and discovery in the city and the Holy Land. London 1871. — Chrmont 
Ganneau, Les fraudes archéologiques en Palestine, Paris, 1885. 

-) Derenbourg Józs., L' inseription hebra'íque du Siloah prés de 
Jerusalem, (a Revue des études juives, III. köt. 161—172. 1.) 

3) Goldziher Ign. Palesztina ismeretének haladása az utolsó három 
évtizedben. Bpest, 1886. 
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ponsumai, a talmud kommentárjai és a talmud törvénytudo-
mányát kodifikáló nagy müvek, melyek közt tudományos szín-
vonalon csak R. Móse ben Maimonnak (Maimonides) Misnek 
tliórah (a törvény ismétlése) cz. munkája áll, mely 14 könyvben a 
talmudi irodalom alapján a zsidó hit- és törvénytudományt 
rendszeresen adja elő. 

A zsidóságnak ezen és más rituális kódexeken alapuló 
szokásai1), továbbá a bibliai kor utáni zsidó régiségtudomány 
szintén fontos segédforrást képeznek, melyek annál nagyobb 
figyelmet érdemelnek, mert a nehezen használható zsidó kút-
főket nyújtják2). 

Az ó-kor klasszikus írói Palesztinát igen csekély figye-
lemre méltatták s Herodotnál mindössze két palesztinai város 
nevét találjuk fölemlítve. Nagy Sándor világhódító hadjá-
ratai ugyan a zsidó népet is ismeretessé tették, de az 
idevágó forrásmunkák elvesztek. A római írók közül csak 
titrabo, Diodor, Claudius, Ptolemaem és Plinius közöl néhány 
adatot, míg Tacitus a zsidók iránt viseltetett gyűlöleténél fogva 
a legbadarabb meséket is készpénz gyanánt vette s jegyezte 
föl műveiben3). Sokkal nagyobb fontossággal bírnának tehát 
reánk nézve azon nemzetek írói, kik a zsidó nép szomszéd-
ságában éltek, nevezetesen az egiptomi Manetho és Chaeremon, 
a fönícziai Sanchuniathon, a babiloni Berosus és Abijdenus 
munkái, úgyszintén Ktesiás 23 könyve (naooixd), ha néhány 
kivonatot és töredéket kivéve, nem vesztek volna el nyomta-
lanul. A szír és arab írók munkái azért birnak kevesebb ér-
tékkel, mert a zsidó nép pusztulása után jóval később írattak. 

') Erre nézve a naíryterjedehnű, héber nyelvű rituálista irodalmon 
kívül a következőkre utalunk : Leoni< Mutinensis, História rituum hebr. 
praesentis temporis, Venet. 1(538. — Jo. Bnxtorf, Synagoga jud. Bas. 1661. 
— Bodenschatz, Kirchliche Verfassung der heutigen Juden, 4 Tille. Erlan-
gen 1748. 

2) Lásd Strack, i. h. 75. lap. — Leopold Low, Beiträge zur jüdischen 
Alterthumskunde I. k. Lipcse. 1870—1. II. köt. Szeged. 1875. Hamburger, 
Realcncyclopädie für Bibel und Talmud. 

3) V. ö. Carstens, Comment, de monumentorum jud. ex scriptoribus 
exteris ant. quum graecis tum latinis collectione, Hannov. 1747. — 
L. Geiger, Quid de Judaeorum moribus atque institutis scriptoribus Ro-
manis persuasum fuerit, Berlin, 1872. 
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Minthogy a keleti népek rendkívüli szívóssággal ragasz-
kodnak hagyományaikhoz, míg az éghajlati és talajviszonyok 
változatlansága az életmód ősrégi sajátosságait is érintetlenül 
hagyja, melyek csak az ázsiai és áfrikai kikötő városokban 
szenvedtek változást az európaiakkal való érintkezés következ-
tében, természetes, hogy azon útleírások, melyek a biblia szín-
terét, a keleti népek sajátságait, életük módját, erkölcseit s a t. 
ismertetik, a bibliai régiségtudományra nézve szintén igen be-
csesek, csakhogy kellő óvatossággal használandók, s tekintettel 
kell lennünk azokra a változásokra, melyek különböző kultu-
rális befolyások következtében ott is létre jöttek1). 

Jelentékenyen elősegítik a bibliai régiségtudomány alapos 
ismeretét azok a műemlékek is, melyek a Palesztinával szom-
szédos, és a zsidó néppel érintkezésben volt nemzetek kultú-
rájára vetnek világot, s melyeknek segítségével beható pillan-
tást vethetünk azok intézményeire, szokásaira és erkölcseire, 
— s melyeket kibúvárolni java részben századunknak tartott 
fönn az isteni gondviselés. Ez ősrégi műemlékeket nemcsak 

Ú Az idevágó, roppant gazdag irodalomból csak a következő', jele-
sebb munkákra szorítkozunk: Carsten Niebuhr, Beschreibung von Arabien, 
Copenh. 1772. Seetzen, (kit Arábiában 1811-ben meggyilkoltak, s így a 
tudomány vértanúja lett) naplóit Kruse adta ki e czím a l a t t : Reisen 
durch Syrien, Palästina u. s. w. Berlin, 1854—59. 4 k. — J. L. Burck-
hardt, Reisen in Syrien etc. Gesenius jegyzeteivel, Weimar, 1823—24. 2 k. 
(Először angolul jelent meg.) — Schubert, Reise nach dem Morgenlande, 
Erlangen, 1838—40. 3 k. — Ed. Robinson, Palästina u. die südlich an-
grenzenden Länder, Halle. 1841. 3 k. — M. van de Velde, Reise durch 
Syrien u. Palästina, Gotha, 1861. 2 k. — Konr. Furrer, Wanderungen 
durch Palästina, Zürich, 1865. — C. Tischendorf, Reise in den Orient, 
Lipcse, 1846. 2 k . — F. de Saulcy, Voyage aulour de la mer morte, 
Páris, 1853. 2 k. — J. N. Sepp, Jerusalem u. das heil. Land, Schaffh. 
1862. 2 k. — Czobor Gyula, Egiptomi és sz. földi naplóm, Budapest. — 
Socin—Bädecker, Syrien und Palästina. — Figyelmet érdemelnek azok a 
búvárlatok is, a melyeket az Amerikában, Angol- és Németországban 
Palesztina kikutatása czéljából alapított egyesületek folyóirataikban évről-
évre közzétesznek. — Ily egyesületek az ) 865-ben alakult Palestine Ex-
ploration Fund, az American Holy Land Exploration Society és az 
1878-ban létre jött Deutscher Verein zur Erforschung Palaestinas. — Az 
ásatások eddigi eredményét a Londonban létesített palesztinai múzeum 
őrzi részint eredetiben, részint az eredetiek másolataiban. 



A bibliai régiségtudomány segéd forrásai. 11 

templomok, paloták és városok maradványai, hanem szobor-
müvek és fölíratok is képezik, melyek az évezredes törmelé-
kekből napfényre hozatva, úgy a profán, mint a bibliai régiség-
tudománynak uj lendületet adtak. Az első, ki az egiptomi régisé-
gekről emelte föl a titok fátyolát, I. Napoleon volt, ki az egip-
tomi piramisok, obeliszkek és templom-düledékek általa elrendelt 
búvárlatának (1797. májustól 1801. szeptemberig) eredményét 
1809-ben tétette közzé1). Kiváló elismerést érdemel Lepsius 
Richard2) is, ki a gizehi piramisokat ismét kutatás tárgyává tette, 
s a régi Egiptom magán- és közéletére, története, vallása és 
fényűzésére vonatkozólag számos uj adatot tett közzé. A biblia 
adataira vonatkozó egiptomi falfestmények nagy részét jelenleg 
a berlini uj múzeum egiptomi osztályában őrzik. 

Az asszír és babiloni műemlékekre Európa figyelmét leg-
elsőbb (1820) Ricli, moszúli angol rezidens hívta föl, ki a 
Tigrisz és Gab folyók közt fekvő 18 • mérföldnyi földterüle-
ten emelkedő 60 dombon különböző méréseket eszközölt abban 
a hitben, hogy a régi Xinive romjai itt keresendők. A rend-
szeres ásatásokhoz azonban csak Botta, franczia konzúl fogott 
1842-ben, ki Szárgon (Szár-Ukin) királyi palotájának romjait 
lődözte föl, míg Place, Layard, Hormuzd Rassam és Loftus 
felfödözései a legmerészebb várakozásokat is fölülhaladták. E 

!) Az egiptomi régiségekre vonatkozólag a legnevezetesebb munkák 
ezek : Description de P Égypte, ou recueil des observations et des recher-
ches, qui ont été faites en Égypte pendant T expédition de 1' armée 
française. Paris, 1809. (uj kiadása 1821.) 25 kötetben, 900 rézmetszet és 
3000-nél több képpel. — Ebez méltóan csatlakozik Ippol. Rosellini, I moni-
menti deli' Egitto e della Nubia etc. Pisa, 1 8 3 2 - 3 6 . 8 köt. — Cham-
pollioii le Jeune, Monuments de P Égypte et de la Nubie, Páris, 1837—40. 
Livr. 1 - 2 6 . 

2) C. Rich. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten u. Nubien. Berlin. 
1849 - 59. 12 köt. 650 rézmetszettel. — Megemlítendők még : H. Brugsch, 
Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler, Lipcse, 1857—60. 3 
köt. és más müvei. — Joli Dümichen, Geogr. Inschriften altägypt. Denk-
mäler 1863—65 an Ort u. Stelle gesammelt, Lipcse, 1866. 2 k. és egyéb 
munkái. — J. G. VVilkinson, Manners and customs of the ancient Egyp-
tians, London, 1837. 3 kötet. Folytatása 1841-ben 3 köt. — Wilh. Lane, 
Sitten und Gebräuche der beutigen Egypter, angolból ford. Th. Zenker, 
Lipcse, 1852. 3 köt. 
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tudós férfiak nemcsak I. Szardanapál (Aszúr-báni-habal), Asszár-
haddon (Aszúr-ah-iddina), Tiglátpileszár (Tuklat-habal-aszár) és 
Szanhérib (Szin-ahi-irib) palotáit, hanem számos templom-
romot és az uralkodók hadi tetteit hirdető' fölíratokat hoztak 
napfényre, melyek az egiptomi műemlékeknél kevesebb érték-
kel birnak ugyan reánk nézve, de a tömérdek ékírás a törté-
nelemnek és nyelvtudománynak megbecsülhetetlen szolgálatokat 
van hívatva teljesíteni1). 

A babiloni műemlékek egészen elülnek az egiptomiaktól 
nemcsak a stíl, hanem az anyag szilárdsága tekintetében is. 
Az asszír királyi paloták téglából emelt magas téreken (plateau) 
vályogból vagy vert földből készültek, s az épület szilárdságát 
a falak roppant vastagsága biztosította. E falakat alabastro út-
lapokkal burkolták be, melyeket képek és fölíratok borítottak. 
A termeket nagyságuk miatt (1.60' h. 20' széles) födetlenül 
hagyták, a világosságot tehát felülről nyerték, míg az apróbb 
szobákat gerendák födték, a világosságot és levegőt pedig kár-
pitokkal takart, apró ablakok szolgáltatták. A templomok 
jelentéktelenek voltak, s az isteni tisztelet módjáról csupán né-
hány palotának fali képei nyújtanak némi fogalmat. A fali 

!) Az idevágó irodalmat következőkben a d j u k : Claud. Jam. Rich, 
Memoir of the ruins of Babylon, Lond. 1818. — W. Ainsworth, Resear-
o.hes in Assyria. Babylonia and Chaldaea. Lond. 1838. — P. E. Bottá et 
E. Flandin, Monument de Ninivé. Páris, 1849—50. 5 köt. — A. H. Layard, 
The monuments of Niniveh. Lond. 1851. 100 képpel. Azonkívül ugyan-
ezen szerzőnek több más műve. — Henr. Rawlinson, The cuneiform in-
scriptions of Western Asia, 1861—70. 3 köt. — Jul. Oppert, Expedition 
scientifique en Mésopotamie, Páris, 1862—63. 2 köt. — IV. Kennet Loftus, 
Travels and researches in Chaldaea and Susiana, Lond. 1858. — Bonomi, 
Niniveh and his Palaces, 1858. — Szíriára vonatkozólag megemlítendő : 
Melchior de Vogüé, (Syrie centrale. Inscriptions sémitiques publiées avee 
traduction et commentaire. Páris, 1868. 

A régi műemlékeknek a bibliai régiségtudományra vonatkozó tudo-
mányos földolgozása főleg a következő művekben tör tén t : E. W Ileng-
stenberg, Die Biicher Mosis u. Aegypten, Berlin, 1841. — G. Ebers, 
Aegypten und die BB. Moses, Lipcse, 1866. — Eberh. Schrader, Die Keilin-
schriften und das A. Testament, Gieszen, 1872. - A. Scholz, Die Keil-
schrifturkunden u. die Genesis, Würzburg, 1877. —jErz. Kaulen, Assyrien 
und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen, Freiburg, 1885. — Dr. 
Giesswein Sándor, Mizraim és Assúr tanúsága, Győr, 1. k. 1887. 2. k. 1888-
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képek legnagyobb része ütközeteket, diadalmeneteket, foglyo-
kat, adófizetést, vadászatokat, tivornyákat s a t. ábrázol. 

Megemlítendő még a sémi, és különösen a fönícziai epig-
rafia, továbbá a Palesztina környékén ujabban talált fölíratok, 
pl. Mésa, moábi király ősrégi emlékköve, melyet a moábiak 
területén a legújabb időben födöztek föl. E műemlékek fölíratait, 
számosan tanulmány tárgyává tették1)^ 

5. §. A bibliai régiségtudomány története és irodalma. 

A bibliai régiségtudomány, mely rendszeresen tárgyalva 
a XVI. században, a biblia szélesebb körű elterjedésével és 
behatóbb tanulmányozásával vette kezdetét, a középkorban az 
alapvető hittannal egybekapcsolva, csupán egyes részletekre 
szorítkozva adatott elő. A XVI. századtól kezdve a bibliai 
régiségtudomány irodalma nionographikus2) volt, s csak néhány 
jelentéktelen munkára szorítkozott. De a XVII. században ne-
vezetes fordulat állott be, mert a régiségek minden ágát fel-
ölelő, oly művek3) láttak napvilágot, melyek nemcsak a tal-

1) Schlottmann, Die Siegessäule Mesa's, Königs der Moabiter, Hall 
1870. — Nöldcke, Die Inschrift des Königs Mesa von Moab, 1870. — 
Ballagi Mór, Mésa Moáb királyának diadaloszlopa, Bpest, 1872. 

2) Ily monographikus munkák voltak: Bened. Ariae Montani (f Sevil-
lában 1598.) Antiquitatum judaicarum libri IX. L. B. 1593. 4. — C. 
Sigonii De republica Hebraeorum libri III. Frcf. 1585. 8. c. Joh. Nicolai 
annotationibus L. Bat. 1701. 4. — Petr. Cunaci De republica Hebr. libri 
III. L. B. 1617 — Thom. Goodwin, Moses et Aaron, s. civiles et eccles. 
ritus antiqq. Hebr. (első ízben angol nyelven Oxf. 1616.) később latinul 
kiadta F. / / . Reiz, Bréma. 1679. és 85., a harmadik kiadás c. praef. 
Herrn. Wilsii. 1690. — és illustr. emend. stud. J. H. Hottingeri, Frcf. a. M. 
1716. L. B. 1724. 2 Tom. 8. jelent meg. 

3) Az összes bibliai régiségeket felölelő, úttörő munkák ezek vol-
tak : Melch. Leydekker, De republica Hebr. libri XII. Amst 1704. fol. Máso-
dik kötete. Libri IX. de vario rei publ. Hebr. statu, ibid. 1710. fol. — 
Conr. Iken, Antiquitates hebr. secundum triplicem statum etc. Brem. 
1730. — Andr. Georg. IVaehner, Antiquitates Ebreorum de israel. gentis 
origine etc. Gött. 1743. E mű csonka maradt, mert megjelent 2 kötete 
csak a héber irodalom, chronologia, történet és a zsidó felekezetek ismer-
tetésére terjed ki. 
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múd és a rabbik iratainak, hanem a keleti és ó-klasszikai iro-
dalomnak tüzetes tanulmányozása alapján keletkeztek, a XVIU. 
században pedig már a keleti útleírók kutatásainak eredmé-
nyeit is felhasználták a bibliai régiségtudomány sok pontjának 
tisztázására és nagyobb megvilágosítására. Sajnos azonban, 
hogy minél alaposabbak lettek ismereteink a bibliai régiség-
tudományra vonatkozólag, annál nagyobb tért foglalt el a ra-
tionalistikus irány,1) mely úgy a zsidó nép sajátságos intézmé-

A szent régiségekre vonatkozó monographiák e korban főkép 
Spencer J., Lnnd J., Reland, Lamy, Saubert, Outram, Braun, Meyer, Seiden, 
Geier, Bynaeus és Schröder tollából származtak, amelyeknek legnagyobb 
része összegyűjtve található Blas. Ugolino munká jában : Thesaurus anti-
quitatum sacr. Venet. 1744—69. 34 folio kötet. 

!) A rationalistikus irányú munkák közül megemlítendők : 
G. L. Bauer, Kurzgef. Lehrbuch der hebr. Alterthümer, Weim. 1782. 

3. gänzl. umgearb. u. verb. A. von Andr. Gottl. Hoffmann, 1832. 
W. M. Leier, de Wette, Lehrb. der hebräisch-jüdischen Archäologie, 

Leipz. 1814. 4. Aufl. bearb. von F. J . Raebiger 1864. 
Heinr. Ewald, Die Alterthümer der Volkes Israel, Göttingen 1846. 

3. A. 1866. 
Jos. L. Saalschütz, Archäologie der Hebräer, 2 Theile, Königsberg, 

1855—56. s ugyanezen szerzőtől: Das Mosaische Recht mit Berücksichti-
gung des späteren Jüdischen, 2 Bde, Berlin, 1848. 2. A. 1853. 

Protestáns részről figyelmet érdemelnek : 
J. E. Faber, Archäologie der Hebräer, Hall. 1773. (I. Tbl. Von den 

Wohnungen). Töbh rész nem jelent meg. 
E. Fr. K. Rosenmüller, Handb. der bibi. Alterthumskunde, 4 Bde in 

7 Thlen. Lpz. 1 8 2 3 - 3 1 . E jeles munka is csonkán maradt, mert csak a 
bibliai föld- és természetrajzot tárgyalja a legkimerítőbb alapossággal; 
ugyanattól Das alte u. neue Morgenland. Lipcse, 1818 - 20. 6 köt. 

H. E. Wamekros, Entwurf der hebr. Alterthümer, Weim. 1782. 3. 
A. von Andr. Gottl. Hoffmann 1832. 

J. Henr. Pareau, Antiquitates Hebr. brev. descriptae, Traj. 1817. 
Korszakalkotó Karl Chr. W. Felix Bähr m u n k á j a : Symbolik des 

Mos. Cultus, 2 Bde. Heidelb. 1837—39. 2. umgearb. Aufl. 1874. 
Carl Friedr. Keil, Handbuch der biblischen Archäologie, 2. Aufl. 

Frankfurt a/M. 1875. 
Ad. Kinzler, Die biblischen Altertümer, Calw & Stuttgart, 1884. 

mit 83 Abbildungen 6. Auflage, melynek értékét polemikus kifakadásai 
csökkentik. 

A katholikus archaeologiai munkák közül felemlítendőknek ta r t juk: 
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nyeit, mint az azokat éltető szellemet félreismerve, elvetette a 
biblia természetfölötti jellegét, s így a bibliai régiségtudományt 
nemcsak szimbolikájának jelentőségétől fosztotta meg, hanem 
intézményeinek isteni eredetét is tagadta. E rationalistikus 
irányzattal szemben protestáns részről Bah', katholikus rész-
ről pedig Haneberg és Schegg érdemelnek elismerést, kik ala-
pos tanulmányaik és szellemes fejtegetéseik által újra vissza-
vívták ama tekintélyt és természetfölötti jelleget, melynek úgy 
a biblia, mint a bibliai régiségtudomány tárgyalta vallásos in-
tézmények eredetüket köszönik. 

Joh. Jahn, Bibi. Archäologie, 1. Th. Häusl. Alterth. 2. Th. Polit. 
Alterth. 3. Th. Heilige Alterth. Wien 1796—1805. 2. Aufl. 1817—25. 

J. M. Aug. Scholz, Handbuch der bibi. Archäologie, Bonn, 1834. 
Joh. Hcinr. Kalthoff, Handbuch der Hebu. Alterthümer, Münster, 

1840. 
J. F. Ailloli. Handbuch der bibl. Alterthumskunde, Landshut, 1841. 
F. Scholz, Die heil. Alterthümer des Volkes Israel, Regensburg, 1868. 
Bon. Dan. Haneberg, Die religiösen Alterthümer der Bibel, 2. um-

gearb. Aufl. München, 1869. 
Beriih. Schäfer, Die relig. Alterthümer der Bibel, Münster, 1878. 
Peter Schegg, Biblische Archäologie, mely Herdernél Freiburg i. 

Breisgau. 1887-ben jelent meg. 
Hatalmas segédeszközül szolgál még a bibliai régiségtudomány 

beható tanulmányozásához a következő' m u n k a : Atlas Archéologique de 
la Bible par L. Cl. Billion, Deuxième édition, Páris 1886., mely jelentékeny 
szövegbővítéssel és számos uj képpel jelent meg. 

E rendszeres archaeologiákon kívül sok, a bibliai régiségtudományra 
vonatkozó, nagybecsű czikket tartalmaznak a következő munkák : 
Winer G. B. Bibl. Realwörterbuch, 3. Aufl. Leipzig, 2 k. 1847—48. továbbá 
a Schenhel-íé\e Bibellexicon, 5 k. Lipcse, 1869—75. és Dr. Eduard C. Aug. 
Riehmnek 1874-ben megkezdett s 1884-ben befejezett, Handwörterbuch 
des bibl. Alterthums cz. illustrait, a modern tudomány színvonalán álló 
munkája , mely Bielefeldben 2 •kötetben látott napvilágot. Sajnálatos, 
hogy katholikus részről ily bibliai lexiconra még mindig várakoznunk 
kell, mert a Wetzer és Welte-féle Kirchenlexicon idevágó czikkeit már 
nem lehet színvonalon állóknak tekintenünk. 



ELŐZMÉNYEK. 

6. § . Palesztina földrajzi fekvése és nevei. 

Az a föld, melyet Isten a pátriárkák utódainak birtokul 
ígért, s Izrael népe másfél ezredévig magáénak vallott, mely-
nek határát a legsajátságosabb érzelmektől áthatva lépi át 
minden utazó, a Földközi-tenger és a Phrat (Eufrátesz) folyam-
vidéke közt, Ázsia, Áfrika és Európa egybeszögelésénél feküdt. 
Helyzeténél fogva három világrésznek góczpontja volt, míg ter-
mészetes határai némileg körülzárták s elszigetelték. E hatá-
rokat nyugatról a Földközi-tenger, északról a Libanon és 
Hermon (Anti-Libánon) hóval borított csúcsai, keletről a szír-
arab, délről pedig az arab sivatag képezték. E természetes 
határoktól körülzárt területet a Ghór nevet viselő mély völgy-
ben a Jordán folyó hasítja ketté, s az országot két egyenlőtlen 
részre, a nyugatira és keletire osztja. A nyugati nagyobb rész, 
mely a Libánon tövétől az arab és egiptomi sivatagig, s a 
Földközi-tengertől a Jordán folyóig és a Holt-tengerig terjedt, 
régi lakóitól Kánaán1) nevet viselt. A Jordántól keletre fekvő, 

i) A bibliai (Gen. 9, 18 t. m. h'.) Kena 'án nevezetet sokan az a in 
(Aram) felföld névvel, v. i. Syriával ellentétben alföldnek magyarázzák, 
mi azonban egészen helytelen. Mert mint Nöldeke kimutatta, az Aram 
nevezet nem valamely földterületnek, hanem egy nemzetiségnek nevét 
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kisebb rész, mely egykor az amóriak birtokát képezte, s 
Gileád és Básán név alatt fordul elő, a Hermontól a Holt-
tengerbe ömlő Arnon folyóig nyúlt, míg a keleti határ a 
Haurán hegységen túl Szalcháig, s innét a Jabbók folyó mentén 
Rabbat-Ammon mellett, Aroérig húzódott; tágabb értelemben 
néha az egész keleti Jordán-tartomány Gileádnak neveztetett. E 
földterületeket az ezdraéloni rónaság kivételével csaknem teljesen 
erdőkkel borított, párvonalban húzódó hegylánczok és völgyek 
takarják, melyek a Holt-tenger tájékán zordonabb jelleget ölte-
nek. és az arab sivatagban érnek véget. 

A szent föld e szerint az északi szélesség 31—33-ik, s 
a keleti hosszúság 52—54-ik foka közt, a legszerencsésebb 
égöv alatt fekszik. Hossza északról délre 250 kilométer, szé-
lessége pedig nyugatról keletre mintegy 112 kilométer, úgy, 
hogy egész területe csaknem 28,000 • kilométert tesz ki. 

Az ország legrégibb neve, mint már említettük, Kánaán 
volt, de ezt a nevezetet az izraeliták letelepülése után több 
más elnevezés váltotta föl. Ilyenek a) Izrael fiainak földje 
fiWW^m p X , erecz bené Jiszráél, Józs. 11, 22) vagy Izrael 
földje frtfW p X , I. Kir. 13, 19. Ez. 40, 2 s t. m. h., J W X 
^ ¿ n t p admath I. Ez. 7, 2. yij fiaoari~A, Mt. 2, 20), mely 
utóbbi elnevezés főkép a Rehábeám alatt elszakadt tíz nem-
zetség területére vonatkozott (Ez. 27, 17. II. Kr. 34, 7. IV. 
Kir. 5, 2. sat.); b) Jehova földje ('» p X , Oz. 9, 3. riíHX 
Iz. 14, 2); c) Héberek földje (nn^n p X , e. ha'ibrím, Gen.40, 15). 
— A babiloni fogság után d) Jáda földje (iTTIT p X , e. Jehúdá 
Neh. 5, 14. Agg. 1, 14) vagy Jndea Iovdaía), mely nevezet 
onnan származott, hogy a babiloni fogságból eleintén csak 
Júda országa lakóinak egy része tért vissza, kiktől az ország 
déli része Júdea nevet nyert, míg északi része Galíleának, 

jelentette, s így Kánaán is a Chám fiától, Kánaántól származott népet je-
lenté, mely Herodot szerint (I. 1; VII, 89) a perzsa öböltől a Földközi-tenger 
partvidékére költözött, s itt számos apróbb törzsre oszlott (Gen. 10, 
15 — 18). — Érdekes szent Ágoston megjegyzése is a Karthagó környékén 
lakó púnokról, kik nemzetiségűk felől kérdeztetvén, kananiaknak nevezték 
magukat (Aug. in ep. ad Rom. init.): »Interrogati rustici nostri, quid 
sint, respondentes Chanani, corrupta scilicet, sicut in talibus sólet, una 
littera, quid aliud respondent, quam Chananaei?« 

Szekrényt, Bibi. Arch, 2 
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gálíl, kerület), e kettő közt fekvő országrész pedig Sza-
mariának neveztetett, (I. Mak. 1, 30. Mt. 4, 25. Mk. 3, 7. 
Lk. 2, 4. sat.); e) Szent föld (ttHpíl a. haqódes, Zak. 
2, 12). Ez a nevezet máig is megmaradt, minthogy e földet 
az Üdvözítő születésével, életével és halálával megszentelte, s 
világtörténeti nevezetességre emelte1); f) ígéret földje ( y / j ri/g 
¿nuyytÄiag, terra repromissionis, Zsid. 11, 9), minthogy Isten 
azt a pátriárkáknak több ízben odaígérte (Gen. 15, 18. sat.); 
g) Palesztina2) (naAaiüiívg, Dw^S, Peleseth, Ex. 15, 14), 
mely név először a Kármel és Egiptom közt elnyúló partvidé-
ket illette, melyen a legrégibb időtől fogva a fdisztiek laktak, 
s mely nevezetet a görögök és rómaiak lassankint az egész 
nyugati Jordán-tartományra kiterjesztették3). 

7. §. Palesztina ég-hajlata és időjárása. 

Palesztina fekvésénél fogva a mérsékelt égöv alá esik, 
de a melegség egyes tájakon nagyon különböző. A genezárethi 
tótól a Holt-tengerig húzódó Jordán-völgy forrósága a legna-

1) »Quam terram merito sanctam dixiinus, in qua non est etiam 
passus pedis, quem non illustraverit et sanctificaverit vei corpus vei 
umbra Salvatoris, vei gloriosa praesentia sanctae Dei genitricis, vei am-
plectendus apostolorum commeatus vei martyrum sanguis effusus.« II. 
Orbán pápa beszédéből a clermonti zsinaton. 

2) E nevet először Herodot használ ta (VII, 89), kinek nyomán ké-
sőbb, midőn a zsidó nép körében a görög nyelv és szokások meghono-
sodtak, Philo, Fl. Josephus és más zsidó írók is fölkapták. De valószínű, 
hogy a népnyelvre nézve mindig idegen maradt. 

3) Palesztina földleírását illetőleg a következő munkák érdemelnek 
említést: Hadr. Rclandi, Palaestina ex monumentis vet. illustrata. Traj . 
Bat. 1714, 2 k. - Carl Ritter, Erdkunde, 2. kiad. XV. R. és XVI. R. 1. 2. 
Berlin, 1850—52. — M. v. Guerin, Description géographique. historique et 
archéologique de la Palestine. Páris, 1868 - 69. — Rev. Tristram, The 
land of Israel, a Journal of travel in Palestine undertaken with special 
references to its physical character. London, 3. kiad. 1876. — K. v. 
Raumer, Palästina. Lipcse, 1860. 4. kiad. — Palesztina legjobb térképei 
az eddig megjelentek közt : M. van de Velde, Map of the holy Land, Gotha, 
1866., mely németül is megjelent, továbbá a Bamberg- és Kiepert-ié\z 
térképek. 
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gyobb, mert a folyó két partján emelkedő sziklafalak a napsu-
garakat visszaverik, a levegő mozgását pedig meggátolják. E 
völgyben hó nem esik soha, s míg Jeruzsálemben havas szelek 
dühöngenek, Jerikó környékén a levegő egészen tavaszias ; 
nyáron azonban a forróság kiállhatatlanná válik1). Sokkal kel-
lemesebb az éghajlat a Földközi-tenger partvidékén, hol a 
melegséget a tengeri levegő hűsíti. A hegyvidéken, mely Pa-
lesztinának túlnyomó részét képezi, a nap sugarai a levegő 
rendkívüli tisztasága következtében teljes erejöket kifejthetik, s 
e táj melegségét a szirokkó is fokozza ; de az éjszakák igen 
hűvösek, mi a harmat képződését nagy mértékben előmozdítja. 
A Libánon és Hermon magasabb részein havasi éghajlattal 
találkozunk. A hó a legmagasabb csúcsokon csaknem egész 
nyáron át nem olvad el, a harmatképződés soha sem szűnik 
meg, miért is a hermoni harmat közmondásossá vált (Zsolt. 
132, 3). 

Időjárás tekintetében a természeti évet Palesztinában két 
részre lehet osztani, t. i. száraz és esős félévre. Átlag öt hó-
napot lehet száraznak mondanunk, mert májustól szeptemberig 
az ég mindig derült s úgy szólván soha nem esik, habár meg-
történik, hogy az esőtlen évszak április közepétől egész no-
vember elejéig is eltart. Ez idő alatt, melyet a zsidók nyárnak 
(pp, qájicz) neveztek, az eső a legnagyobb ritkaság közé tar-
tozik, úgy hogy aratáskor (május hóban) az eső az izraeli-
táknál valóságos csoda számba ment (I. Kir. 12, 17), s oly 
feltűnést okozott, mint a nyári hó (Péld. 26, 1). Az esős 
évszak tél chóref) nevet visel, melynek idején többnyire 
északi vagy északnyugati szelek fúnak, és esőt vagy havat 
hoznak. Az esős évszak október közepén a korai esővel 
(ÍTT!\ jóre) veszi kezdetét, mely rendszerint csak permetezik, 
s a föld szárazságát némileg megszünteti. Némelykor azonban 
az esős időszak hatalmas viharral köszönt be, melyet a sz. 

i) A Holt-tenger völgykatlanában, Engedi tájékán néha napnyugta 
után is 350 R. meleg van, míg a palesztinai hegyvidék átlagos hőmér-
séke 140 R. mert télen, j anuá r hónapban néha 2—3° R. a hideg 
0 alatt, míg nyáron a hőség 30« R.-ra is emelkedik. V. ö. Furrcr, Schenkel 
Bibellexiconában V. k. 670. 1. 

2» 
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íratok gyakran élénk vonásokkal ecsetelnek (Jer. 10, 13. III. 
Kir. 18, 44. Zsolt. 17, 8). Az esős időszakban szintén sok derült 
nap van, mert átlag október hóra 3, novemberre 6, deczem-
berre 11, januárra 10, februárra 8, márcziusra 6, és áprilisra 
4 esős nap esik. Az eső sürübb mint minálunk, úgy hogy a 
patakok néhány óra alatt megdagadnak, s nem ritkán köveket 
és fákat sodornak el (Jób 14, 19). A lakások a sok esőtől 
vízgőzzel telnek meg, mi a vasedényeket megrozsdásítja (Mt. 
0, 19), sőt a vert falból készült házak néha annyira eláznak, 
hogy bedőlnek (Ez. 13, 11). Az éjszakai esőzés rendszerint he-
vesebb a nappalinál. Viharok, melyek égi háborúval és szakadó 
esővel járnak, téli hónapokban mintegy négyszer fordulnak 
elő. A korai eső a földmívelőre rendkívüli fontossággal bir, mert a 
nélkül nem foghat a szántás-vetéshez, de ép oly szükséges a 
kései eső (wipSs, malqós) is, mely márczius vagy április hó-
napban néhány napig tart, mivel e nélkül a fejlődésben levő 
gabona szeme megszorul, s a gazda reménye füstbe megy. — 
Az esős időszakban hó csak ritkán esik, de megtörtént már, 
hogy néha egy lábnyi magas hó is volt (I. Mak. 13, 22), mely 
azonban nem sokáig tartott (Jób 6, 16. 17). 

A szelek Palesztinában meglehetősen szabályosak. A 
nyári forróságot az északnyugati hűvös szél mérsékli, mely 
reggeli 8—9 órától esti 10 óráig lengedez. A korai esőt a 
nyugati vagy délnyugati szél hozza, míg az északi szelek ér-
zékeny hideget okoznak (Sír. 43, 22). A növényzetre káros 
hatással van a víztelen sivatag felől érkező keleti és délkeleti 
szél, mert a földtől a nedvességet elvonja, s mivel semmi 
ozontartalma nincs, az emberre lankasztólag hat (Jón. 4, 8). 
A keleti szél leggyakrabban, május második felében és október 
végén, a korai eső előtt jelentkezik ; néha valóságos viharrá 
nő, mely az eget sárga homokfelhőkbe burkolja, úgy hogy a 
nap fénytelen tűzgolyóhoz hasonlít. Ez a szirokkó, mely a 
forrásokat kiszárasztja, a fákat és virágokat elperzseli, tőle a 
vetés kisül, a szőlő levele és bogyója pedig lehull. Mivel az 
izraeliták leginkább a keleti szél pusztító hatását érezték, azért 
minden viharos szelet, irányára való tekintet nélkül, keleti 
szélnek (DHp, qádím) neveztek (Zsolt. 47, 8. Ez. 27, 26). 
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8. §. A biblia állatvilága. 

Palesztinában jelenleg körülbelől 80 emlős állat-, 350 ma-
dár-, 160 hüllő- s mintegy 40 édesvízi hal-faj él1), míg a gerincztelen 
állatfajok számát a mostani Palesztina kutatók sem állapítot-
ták meg. Mózes az állatokat 4 osztályba sorozza (Lev. 11. fej.) 
u. m. 1. nagyobb szárazföldi állatok, 2. vízi állatok, 3. mada-
rak és 4. apró állatok. A nagyobb szárazföldi állatok ismét 
feloszlanak barmokra ( " 2 " 2 , behémá) vagyis házi állatokra, 
és mezei állatokra, vagyis vadakra ("Ti, chajjá, Gen. 7, 14.) 
— A házi állatok közül a lábas jószág és az apró barom birt 
különös fontossággal az izraeliták szemében, mert a gileádi és 
básáni buja legelők, melyeknek tulkai igen híresek voltak (Ám. 
4, 1. Zsolt. 21, 13), de a Jordánon inneni országrész mezői 
is igen alkalmasak voltak a baromtenyésztésre. Ez okból az 
izraeliták nagy szarvasmarha állománynyal birtak, de még na-
gyobb mértékben űzték a kecske- és juhtenyésztést, mi által 
nemcsak tejhez és húshoz jutottak, hanem lehetségessé vált az 
áldozati állatok ezreinek előteremtése is. A kecskék ( p "éz) 
tenyésztésére főleg a Hermon és Hebron közti hegyvidék volt 
alkalmas. A juhok közül a köcérfarkú juh2) érdemel különös 
figyelmet, mely úgy látszik, a zsidóknál egészen közönséges 
volt, mert az áldozatra szánt zsiradék mellett mindig föl van 
említve (Lev. 3, 9. s t. m. h.) A lábas jószághoz tartozott még a 
szamár (1211, chamór) és a teve p-^l, gámál), melyeket az iz-
raeliták a legrégibb időben teherhordásra3) és utazásra használ-
tak (Bír. 10, 4. Gen. 37, 25), továbbá az öszvér ("HE, pered) 
és a ló (D1D, szusz), mely Egiptomban már Jákob korában, és 
a kánaániaknál használatban volt, de az izraelitáknál mind a 

1) L. Furrer, Schenkel Bib. Lex.-ban. V. k. 514 1. 
2) A kövérfarkú juh onnét kapta nevét, hogy farkában rendkívüli 

sok zsiradék rakodik le, melynek súlya 2—7 kiló közt ingadozik, de néha 
15 kilóra is rug. V. ö. Riehm, Schafe cz. c.zikket, 1385. lap. 

3) Az elefántokat a régi izraeliták nem ismerték, s nincs is reá 
héber szó; csak a biblia utáni héberségben találkozunk nevével ( p píl), 
mert a zsidók a szírokkal viselt háborúban látták először ezen álla-
tokat (I. Mak. 6, 35). 
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kettő csak Dávid alatt kezdett elterjedni. — Megemlítik a 
kutyát (E1?!. keleb) is, mely eleintén megvetett állat volt (III. Kir. 
14, 11; IV. Kir. 9, 36), de később a házi állatok közt foglalt 
helyet (Tób. 6, 1. Mt. 15, 26). A sertést (HHH, chazír) a zsidók 
tisztátalan állatnak tartották, mely utálat tárgya volt előttök 
(Mt. 7, 6.) s épen azért nem is foglalkoztak sertéstenyésztés-
sel ; de a görög-római uralom ideje óta pogány gazdálkodók, 
sőt hihetőleg galileai zsidók is nagy disznófalkákat tartottak 
(Mt. 8, 30. Mk. 5, 11. Lk. 8, 32), melyekkel jövedelmező üzér-
kedést folytattak. 

A mezei állatok közül megemlítendők : a vad bika vagy 
némelyek szerint bölény (0X1, rééin, Dt. 33, 17), mely azon-
ban Palesztinából egészen kiveszett; a szarvas (TX, ajjál) és 
a dámvad (HIEPP, jachmúr), a gazella (*EJf, czebí), a vadkecske 

já 'él) és ennek a Dt. 14, 5-ben fölsorolt négy ismeretlen 
faja. A nyúl (nEJHX, arnebeth) és a vabbr ([BtP, sáfán, 
Hyrax syriacus), továbbá a vaddisznó (HJTE HHfi, chazír mijja'ar), 
mely a vetésekben jelentékeny károkat okozott (Zsolt. 79, 14). 
— A ragadozó állatok közt előfordult az oroszlán (*HX, ári) 
(Bir. 14, 8. I. Kir. 17, 34), mely jelenleg Palesztinából kihalt, 
de a párducz (HEJ, námér, Iz. 11, 6.) a Libánon hegységben 
még most is előfordul; a farkas (EXT, zééb), medve (EH, dób, 
IV. Kir. 2, 24) és hiéna czábú'a, Jer. 12, 9), végül a 
sakál (0"X, ijjím) és a róka ( ^ H ^ , sifál , Én. 2, 15), melyek 
főkép a szőlőkben igen sok kárt tettek. 

A vízi állatokat illetőleg Palesztina igen gazdag volt ha-
lakban, melyek főleg a Jordán folyót és a Genezáreth tavát 
népesítették, de név szerint a biblia egyet sem említ föl.1) 
Több helyen említést tesz azonban a krokodilról (flVH, livja-
than), mely régente jobban el volt terjedve, mint napjainkban, 
s elvétve kisebb példányokban még most is található Palesz-

i) Az a nagy hal, mely Jónást elnyelte, valószínűleg czápa (Car-
charías verus vagy Squalns carcharías) volt, melyet roppant fa lánksága 
jellemez. így egynek gyomrában egész lovat találtak s 8 métermázsát 
nyomott. Ismeretes azon matróz esete is, kit a czápa 1758-ban elnyelt, 
de midőn ágyúgolyóval a halra lőttek, egész épen hányta őt ki. L. Schegg, 
Bibi. Archaeol. 107. lap. 
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tínában1). A béhémóth (ni2"2, *.Jób 40, 15) alatt valószínűleg a 
Nílusban és Afrika tavaiban élő vízi lovat kell értenünk. 

A madarak közül figyelmet érdemelnek a galambok 
(HJV, jóná), melyek vadon, főleg a sziklahasadékokban fész-
kelnek (Jer. 48, 28. Ez. 7, 16), de már a régi izraeliták mint 
házi állatokat galambdúczokban tenyésztették (Iz. 60, 8) ; a 
gerliczék ("llíl, thór), melyeket a házi galambok helyett áldozatul 
is be lehetett mutatni. A fürj (l'TwL széláv) és a fogóig (Xip, qóré 
I. Kir. 26, 20. Jer. 17, 11), a strucz, továbbá a darvak, gólyák és 

fecskék, mely utóbbiak mint költöző madarak vannak fölem-
lítve, azonkívül számos ragadozó, minők a holló, sas, sólyom, 
vércse, ölyv sat. (Lev. 11, 13—19. Dt. 14, 12—18.) 

Az apró állatok (pTw?, serecz) négy csoportba vannak 
osztva. E négy csoport 1. a földön járó állatoké, minők a 
menyét (TTI, chóled), a közönséges és mezei egér (í. Kir. 6, 5), 
a vakondok (íz. 2, 20) és a békák. 2. A hason csúszóké ; ide 
tartoznak nevezetesen a kígyók náchás), melyek közül 
a biblia több mérges fajt említ föl, továbbá a férgek (HÖ1, 
rimmá vagy i í> Sin, thólé'a), mely általános elnevezés alatt 
mindenféle apró csúszó-mászó állatot kell értenünk. 3. A 
szárnyas állatoké; ezek közt a sáskák említendők föl, melyek 
néha országos csapást okoztak, míg négy faját a biblia (Lev. 
I I . 22) ehető gyanánt jelöli meg; a méhek (""112", débórá), 
melyek Kánaán földjén vadon élnek és sziklahasadékokban, 
faodúkban, sőt kiszáradt állati tetemekben (Bir. 14, 8) is sej-
teket készítenek. A darázs cziEá) és a legyek (212?, 
zébúb), melyek az embereknek és állatoknak igen sok kelle-
metlenséget okoztak, s végül a moly (22, szász). A 4. csoport 
a soklábú állatoké, hová a hangya (Péld. 6, 6), a pók (Iz. 
59, 5), a bolha (I. Kir. 26, 20), a skorpió (Dt. 8, 15. Lk. 
10, 19), továbbá a hernyók és más apró állatok tartoznak. — 
A Földközi-tengerben található bíborcsigáról2) a biblia nem tesz 

1) Tristram említi. (The Land, 100. 1.) hogy Názáretben egy 12 
láb hosszú krokodilt lá tot t ; a Wadi Zerkát pedig, mely Cezáreánál ömlik 
a tengerbe, a régi időben Krokodílfolyónak nevezték, mint ezt Strabo 
(16, 758) és Plimus (5, 17, 5) bizonyítja. 

2) A gyöngykagyló, mely a valódi gyöngyöt (uotoyaoÍTyc, Mt. 7, 6. 
Jel. 21, 21) szolgáltatja, és a korall ( a ^ c , peníním, Jób 28,18. Thr. 4, 7), 
melyet ékszerül használtak, a zsidóknál szintén ismeretes volt. 
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említést, csak a közönséges csigar ól ( Y t e t f , sablúl, *Zsolt. 
58, 9), mely szintén az utolsó csoportba tartozik.1) 

9. § . A biblia növényvilága. 

Palesztina a zsidók korában rendkívül termékeny ország 
volt,2) mely csekély kiterjedése mellett sűrű népességet birt 
eltartani (Dt. 8, 7—9). Jelenleg mintegy 2000 növényfaj te-
nyészik benne, melyek közül azonban a biblia alig százat 
említ fel, mert igen gyakran csak általános kifejezéseket hasz-
nál, minők: fák, füvek, sat. 

A gabonafajok közül különösen a búza (ÍTűn, chitta) és 
árpa (ÍTi>w\ sze'órá) termett nagy mennyiségben (Gen. 26, 
12), úgy hogy árpát csupán a szegények használtak kenyér-
sütéshez (Bír. 7, 13. Ján. 6, 9. Ez. 13, 19.) rendszerint pedig 
szalmájával együtt a jószág abrakoltatására fordították (III. Kir. 
4, 28). De kölest ([ITT, dóchan, Ez. 4, 9.) és tönkölyt (HÖDD, 
kusszemeth) szintén termesztettek. — A hüvelyes vetemények 
közül leginkább a lencsét (¡TwH^, 'adásím) és babot (71B, pól) 
termelték, míg a konyhanövények közül az ó-szövetségben a 
kömény (pö5, kaminón, Iz. 28, 25. xvpiivov, Mt. 23, 23), 
ugorka (O'tfwp, qissuím, Iz. 1, 8.), a vörös- (D^ID, béczálím) 
és foghagyma (DlíP, súm) s a póré ("VlfH, cháczír), melyeket főleg 
Philistea síkjain termeltek, a görögdinnye (DTPEBK, abattíchím, 
Num. 11, 5.) kaporna (."ÜVBK ábijóná, Préd. 12, 5), és 
saláta (D"THE, merórím)3) vannak megemlítve, mely utóbbit a 
húsvéti báránypecsenyéhez mellékételül használták. 

1) A biblia állatvilágára vonatkozó munkák közül megemlítendők: 
Satn. Bocharti, Hierozoicon, III Tomi, Lipcse, 1793 s k. évben. — Petr. 
Forskal, Descriptiones animalium etc. quae in itinere orientali observavit. 
Havn, 1775. — Rosenmüller, Handbuch der bibi. Altertli. IV. 2. (Das bibi. 
Thierreich.) 

2) Palesztina termékenységét nemcsak a sz. könyvek, hanem a 
profán irók is magasztalják. Pl. Tacitus Judeáról így szól (Hist. V, 6 . ) : 
»Uber solum. Exuberant fruges nostrum ad morém, praeterque eas bal-
samum et palmae.« Justinus (Hist. 36, 2.) Jerikóról ezt m o n d j a : »Non 
minor loci ejus apricitatis quam ubertatis admiratio est.« 

3) A mcrórim alatt többféle növényfajt értenek, ilyenek a katáng 
(Cichorium) és a kerti saláta (Lactuca sativa). V. ö. I. Löw, Aram. Pflan-
zenn. 175. és 255. 1. 
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Az új-szövetségben a kapor (avgdov, Mt. 23, 23), 
menta (rjSvoö/uov), ruta (jit'r/avon Lk. 11, 42), továbbá a 
mustár (Mt. 13, 31. Lk. 13, 19) vannak megemlítve, míg a 
misnában ezeken kívül számos más kultúrnövény is elő-
fordul. 

A gyümölcsfák közt első sorban a datolyapálma (HEfi, 
támár) érdemel említést, mely a jerikói völgyben tenyészett. 
Az almafát (filBíl, tappúach) a zsidók nagyban termeszthették, 
mit több helység neve bizonyít (Józs. 12, 17; 15, 53 ; 17, 7). 
A mandulafa (FI1?, lúz, HpEb sáqéd), melynek halványpiros vi-
rágai igen kellemes látványt nyújtanak. A dió- (DJX, égóz) és 
fügefa (HJXn, tééná), a gránátalmafa (pEH, rimmón), mely-
nek narancs nagyságú gyümölcse két kamrára van osztva s 
piros színű, savanykás ízű magvai nedvben dúsak, miért is 
hűsítő ital készítésére használták (Én. 8, 2). A pisztáczia 
(D'JEB, botním, Gen. 43, 11) gyümölcse a mogyoróhoz hason-
lít, s olajtartalmú belét a keletiek nagyon szeretik. A vadfüge 
vagy szikomórfa (HEpE5 siqmá) a fügefával rokon, de alak-
jára és leveleire nézve a fehér eperfához hasonlít, miért a 
Vulgata több helyen morus-szal fordítja. Édes ízű gyümölcse 
magtalan s az ágakon ül. Megérését akkép szokták siettetni, 
hogy a gyümölcs felső részét körömmel vagy más hegyes esz-
közzel felhasítják, minek következtében fanyar nedvének egy 
része kifolyik, s a gyümölcs édesebbé válik. Eledelül a szegé-
nyebb néposztály használta (Ám. 7, 14). A szentjánoskenyérfa 
( S m chárúb) édes ízű hüvelyét a sertéseknek adták, (*Lk. 15, 
16.) míg szárítva vagy megpirítva a pásztorok is ették. Ide 
kell sorolnunk a szőlőt (fBJ, gefen) is, mely egész Palesztiná-
ban, de kivált Hebron környékén rendkívül bő termést szokott 
hozni, s épen azért a zsidók nagyban művelték. 

A hasznos fák között az első helyet az olajfa (JTt, zajith) fog-
lalja el, mely legbujábban Efraim törzsének területén tenyészett. 
A terebinthfa (¡1 élá) megvágott törzséből a valódi terpetin 
folyik ki. A vadolajfa (Oleaster, Róm. 11, 17) kemény és 
tartós fája miatt volt becses. A tamariszk ( ^ X , ésel, Gen. 21, 
33. I. Kir. 22, 6) örökzöld levelű fa, melyet keménysége 
miatt már Egiptomban különböző czélokra használtak. A tölgy 
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(p^X, állón) és a cser (? "HIT tirza, Iz. 44, 14.) Básán vidé-
kén egész rengetegeket képezett. A cziprus (£>TŰ, berós) 
és czédrus (HX, erez) a Libanon erdőségét képezik, s igen tar-
tós és keresett épületfát szolgáltattak. Ismeretes volt még a 
platán (p£">\ 'armón, Gen. 30, 37. Ez. 31, 8), a valódi 
ákácz (ntSiP, sittá), melynek fájából a frigysátor készült, és a 
körisfa (pX, óren), míg a vizenyős helyeken a fűz (¡IBlíBif, 
czafczáfá, Ez. 17, 5), az eufráti nyárfa ( E ' E ^ , 'arábím) és 
a rekettye (Dili róthem) tenyészett. 

Az arómatikus növények közül megemlítendő a balzsam-
cserje (DED, bászám v. bőszem), melyet Jerikó környékén ker-
tekben növesztettek.1) A szuhar (Cistus), melynek cserjés 
ágairól a ladanum (Í21?, lót. Arjftapor) nevű finom gyantát 
szedik. A traganth (JTC2, nékóth, Gen. 37, 25.) mézgáját a 
bebalzsamozásnál a hasüreg kitöltésére használták. A masztix 
(p/lvoc, Dán. 13, 54) és a mirtus (Din, hüdasz), melynek bogyói-
ból olajat ütöttek s azt fűszerül használták, míg leveleiből ke-
nőcsöt készítettek. A stórax ("2-7, libne, Gen. 30, 38) a 
galbanum (rOBTTI, chelbéná), a tömjénfa ("jIE^, lébóná) és a 
mirrha mór) gyantái jóillatú füstölő szereket szolgáltattak. 
A czimet vagy fahéjfa (pE2p. qinnamón), a kasszia (HJPlíp, 
qeczfá vagy iTip, qiddá), a kálmus (1112" "2p, qáneh hatób) 
és a nárdusz (DH72, nerádím) a sz. olajok készítésénél voltak 
szükségesek, míg az aloét (D^HX, áhálím) illatos fája miatt 
becsülték. Megemlítendő még a csodafa (pp 'p- qiqájón, Jón. 4, 
6.), mely Palesztina homokos talajában is hirtelen nagyra nő, 
a kellemes illatú mandragóra (E%X"H, dudáim, Gen. 30, 14. 
*Én. 7, 14) és a fehéres-sárga, fürtös virágú alhenna ("ISI, 
kófer, *Én. 1, 14. Lawsonia), melynek szárított és kifőzött leve-
leit az ó-korban haj festésre, jelenleg pedig kéz- és körömfes-
tésre használják. 

i) Plinius (HN. XII. 54.) a balzsamról ezt í r j a : »Balsamum 
uni terrarum Judaeae concessum, quondam in duobus tantum hor-
tis, utroque regio . . . A Pompeio Magnó in triumpho arbores 
quoque duximus.« E balzsamkertek azonban a zsidó-római háború alkalmá-
val elpusztultak 
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A ruházathoz szükséges anyagot a növényvilágból a len 
( T I 2 , péseth) l) és a pamut szolgáltatták ; ez utóbbinak nö-
vényneve a sz. írásban nem fordul elő, míg a p " , (búcz) a 
pamutszövetet, a se's (w'w) pedig többnyire a gyapot-, de oly-
kor a lenszövetet is jelentette2). 

Föl vannak még említve a szederbokor (HÍD, szene, 
Rubus Sanctus, Ex. 3, 2), a sás (pÖ3K, agmón), a nád (713p, 
qáne, xáXauog Mt. 11, 7) és a papírsás (KöJ, góme), mely-
nek gyökerét tüzelő szerül, felső részét pedig papiros, kötél, 
vitorla, saru, sőt csolnak-készítésre is használták, továbbá az 
izsóp (¡tfíK, ézób), !—IV2 láb magas növény, melyet az izrae-
liták rituális czélokra alkalmaztak. Végül a magrugó (ÍTIJJpS 
paqq'uóth, IV. Kir. 4, 39), a bükköny (PlIM, charúl *Jób, 30, 7) 
üröm ( "w/h la 'aná), kutyazab vagy vadócz (Lolium, zizania3), 
mi a héber PJlír zónín szóból származik), libatopp (Pt6í2, mal-
lúach, *Jób 30, 4) és a lótuszbokor (tPpKií, czeélím, *Jób 40, 
22. Rhamnus Lotus). 

A legszebb virágdíszt Palesztina tavaszszal, április hónap-
ban ölti fel, midőn kökörcsin, jáczint, sáfrány ( W Ű , karkóm), 
kakukfü, nefelejcs, levendula és rozmarin borítják Jeruzsálem 
környékét, míg más vidékeket a fehér és piros rózsa, pipacs, 
liliom ( lU^l t f sósanna), őszike (m'EPí , chabacczeleth) ékesít, 
melyek közül azonban a biblia csak néhányat említ föl4). 

1) A lennek neve csak ragozott alakban fordul elő, miért is ré-
gebben nnwc, piste-nek szokták írni, de úgy ragozott alakja, mint pún 
neve phoist, a föntebbi alakot teszi valóbbszínűvé. L. Gesenius, Handwört. 
11. kiad. 703. 1. 

2) Gyapotot ért az arab biblia a Józs. 2, 6-ben előforduló YVn w e , 
pisté ha5écz alatt. A gyapotnak neve a Misnában ]dj nos, czemer gefen 
(szőlőgyapjú), mi a szír elnevezésnek teljesen megfelel. 

3) Tárkányi ezt konkolylyal fordítja, holott annak botanikus neve 
Agrostemma, s a vetés közül nagyon is kiválik élénk színű virága által. E 
fordítás tehát Jézus példabeszédének valószínűségét teszi tönkre. 

4) A bibliai növényekre nézve főművek ezek: Ol. Celsii, Hiero-
botanicon, II Partes. Upsal. 1745—47. — Petr. Forskai, Flora aegyptiaco-
arabica, Havn. 1775. — Rosenmüller, Bibi. Alterth. IV. 1. (Bibi. Naturge-
schichte.) Tristram, The fauna and flóra of Pal. London. 1884. etc. — I. 
Lőw. Aramäische Pflanzennamen, Lipcse 1881. és Haynald L. A szent-
írási mézgák és gyanták termő növényei. Kolozsvár. 1879. 
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10. §. A bibliai ásványok. 

Mózes Palesztináról azt mondja Izraelnek, hogy az olyan 
föld, »melynek kövei vas, és hegyeiből érczet vágsz« (Dt. 8, 9), 
minek alapján azt lehetne gondolnunk, hogy az izraeliták bá-
nyászattal is foglalkoztak. De az ujabb kutatások sehol sem 
akadtak régi bányaművek nyomaira, s így valószínű, hogy Jób 
szeme előtt a bánya leírásánál (28, 1—14) arábiai vagy egip-
tomi bányák lebeghettek, az izraeliták pedig csere vagy keres-
kedelem útján jutottak mindazon terményekhez, melyekre 
nekik az ásványvilágból szükségük volt. Kánaán, melynek túl-
nyomó részét krétaképződmény alkotja, s csak a Hauránban 
vannak bazalthegyek, míg partvidéke jobbadán torlasz (hordott) 
földből áll, nagyon szegény volt ásványokban. Csupán a Holt-
tenger vidéke nyújtott ként (JV"l£H, gofrith), aszfaltot p ö H , 
chémár), mely még jelenleg is keresett kereskedelmi czikket 
képez, és sót (H7Ö, melach). Ez utóbbi mindig nagy bőségben 
volt található, s főkép a Sóvölgvből nyerték, mely a Holt-tenger 
déli részén fekszik, s az áradások alkalmával megtelvén sós 
vízzel, az elpárolgás után a só oly mennyiségben marad 
vissza, hogy egész sziklaszerü tömegeket (Szof. 2, 9) ké-
pez. A Libánon vasérczekben gazdag volt ugyan, de ez a 
zsidók területén már kívül esett. 

A különböző érczekre a kultúrnépeknek igen nagy szük-
ségük volt, s épen azért a biblia is számos helyen tesz rólok emlí-
tést, sőt különbséget tesz a nemes és nemtelen fémek közt is 
(Dán. 5, 4. Iz. 60, 17. Ez. 22, 18). Az érczekhez a zsidók 
rendszerint a fönícziek közvetítésével jutottak, kik gyarmataik-
ban a bányászatot nagyban űzték, s az ott termelt érczeket 
kereskedés útján hozták forgalomba, de Arábiából, sőt a Kaukázus 
vidékéről is hoztak érczeket (Ez. 27, 13). 

A legbecsesebb érez az arany (BHt, záháb), mely a 
bibliában az ezüsttel ("CB, keszef) együtt van fölemlítve, s úgy 
látszik, mind a kettőt termő állapotban ismerték, mert a hé-
ber nyelvben különböző elnevezések vannak reájok (Jób 28, 17. 
Én. 5, 14. Iz. 13, 12). Az aranyat és ezüstöt drágaságuk 
miatt a zsidók templomaikban és kincstáraikban roppant meny-
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nyiségben fölhalmozták1). (JIÍ. Kir. 15, 18. IV. Kir. 12, 18. II. Kr. 
5, 1; 15, 18). 

A nemtelen fémek közül a szent íratok megemlítik a 
rezet vagy érczet (Tlw r̂íJ, nechóseth), melyet a régi időben a 
vashoz hasonlóan dolgoztak föl, s a rozsdától izzítás által tisz-
títottak meg (Ez. 24, 12). Ennek egyik faját, az aranyszínű ér-
czet (Esd. 8, 27), hihetőleg bronzot az aranynyal csaknem 
egyenlő értékűnek tartották. A vas pTHE, barzel) az izraeliták-
nál szintén sokoldalú feldolgozást nyert s keményebb faját, az 
aczélt (nHHB, peládóth) is ismerték, mely Jeremiásnál (15, 
12.) »északi vas« név alatt fordul elő. Az ón ('THE, bédil) 
Spanyolországból került Tírusz piaczára (Ez. 27, 12) s az ólom-
mal ( m e y , cóferet) együtt szokott említtetni, melyet az ezüst ki-
választására, mérték-súlyok készítésére (Zak. 5, 7) és fenékmérőül 
(Csel. 27, 28.) használtak, sőt a kőbe metszett betűket is 
ólommal szokták kitölteni (Jób 19, 23 s köv.) — Megemlí-
tendő még az antimónium ("12, púk), melyet a keleti nők a 
szempillák festésére (IV. Kir. 9, 30. Jer. 4, 30), sőt szemke-
nőcsül is használtak (Jel. 3, 18). 

A nemes fémek mellett az izraeliták nagy becsben tar-
tották a drágakőveket is. melyek a főpap, a királyok és elő-
kelők öltözékeinek fődíszét képezték. E drágakövek az ó-korban 
Arábiából (III. Kir. 10, 2) és Egiptomból, de főkép Indiából 
kerültek, honnét a fönícziai kereskedők hozták forgalomba 
(Ez. 27, 22). A drágakövek a biblia számos helyén vannak 
fölemlítve (Ex. 28, 9 s köv. Ez. 1,16. Dán. 10, 6. Jel. 21,19—21), 
és pedig 1. a karneol (EHX, ódem) melynek vörös színét már 
neve is kifejezi; 2. a topáz (iHHűB, pitédá, Ez. 28, 13. 
Jób, 28, 19) színe különböző, s különösen élénk fénye és 
nagy keménysége miatt volt becses; 3. a smaragd (DpHE, bá-
reqeth, Ez. 28, 13. Jel. 3, 4 ; 21. 19. Tób. 13, 21), mely zöld-
színű drágaköveket az izraeliták valószínűleg Indiából szerezték ; 

i) Hogy a biblia adatai a fölhalmozott kincsekre vonatkozólag 
nem túlzottak, más népek példája is megerősíti. Így Nagy Sándor az 
ekbatanai kincstárban 120,000 mázsa aranyat, a persepolisiban 120,000 
talentumot talált, Cyrus pedig 34.000 font aranyat s 500,000 mázsa 
ezüstöt zsákmányolt. V. ö. Schenkel, Bibellexieon, IV. k. 209. lap. 



4. a rubin ?C]B2, nófekh, Ez. 27, 16. Tób. 13, 21); 5. a zafír 
(TBE, szappír, Ez. 28,13) ; 6. az ónix (B^T, jahalóm, Ez. 28, 
13); 7. a hiaczint (Ewp lesem. Jel. 21, 20) sárgásbarna színű 
drágakő; 8. az akát (lBw, sébó), melynek közönséges fajtáját 
díszedények készítésére, szebb példányait pedig ékkőül hasz-
nálták ; 9. az amethiszt (HE^nX, achlámá. Jel. 21, 20); e 
violaszínü követ a régi görögök az ittasság ellen szokták hor-
dani ; 10. a krizolith ( í W i n , tarsis, Ez. 1, 16. Dán. 10, 6) melyet, 
mint héber neve is mutatja, Spanyolországból hozattak; 11. 
a berill (BíltP, sóham, Ez. 28, 13. *Jób 28, 16) igen értékes 
tengerzöld színű ékkő, melyet az ékszerészek aquamarinnak is 
neveznek; 12. a jászpisz (HEET jáspé, Ez. 28, 13), mely 
számos színben fordul elő; 13. a gránát (7E72, kadkód, *Ez. 
27, 16. Iz. 54, 12) ; némelyek szerint e héber szó rubint 
jelent; 14. a gyémánt (TEEh sámír, Jer. 17, í), melyet a zsi-
dók csupán az író vesszőnél használtak, mert keménysége miatt 
az ó-korban még nem tudták csiszolni ; 15. a krizopráz (Jel. 
21, 20.) nem egyéb, mint zöldes színű kalczedon-faj; 16. a 
kalczedon (Jel. 21, 19), félig áttetsző, égszínkék drágakő; 17. 
a szardonix (Jel. 21, 20) hihetőleg azonos volt a 6. sz. a 
említett jahalómmal. 

11. §. A zsidók helyzete Palesztinában. 

Palesztinát a pátriárkák korában különböző néptörzsek 
lakták, melyek túlnyomó részben sémi származásúak voltak. 
De a lakosság oly gyér, s a föld legnagyobb része oly művelet-
len volt, hogy a pátriárkák roppant nyájaikkal és pásztoraik-
kal akadálytalanul járhattak keresztül-kasul az egész országon, 
s csupán a fdisztiek földjén támadt viszálkodás a héber pász-
torok és az őslakók közt a kútak és víztartók miatt (Gen. 21, 
25 ; 26, 14). Az izraeliták évszázadokig tartó egiptomi tar-
tózkodása alatt a viszonyok gyökeresen megváltoztak. A ká-
naáni lakosság számban és erőben hatalmasan gyarapodott, 
falakkal körülvett városok épültek, a lakosokat harczias szel-
lem hatotta át, úgy hogy a zsidók csak hosszú és véres küz-

A bibliai ásványok. 
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delmek árán vehették birtokukba az ígéret földjét, melyen 
még akkor is sok meghódítatlan terület maradt1), midőn 
Józsua alatt az országot a tizenkét törzs közt felosztották. A 
zsidóknak nem sikerült a pogány őslakókat teljesen kiirtani, 
kik a jövevények honfoglalása következtében folyvást ellensé-
ges szemmel néztek reájuk, s minden követ megmozdítottak, 
hogy bosszút álljanak elfoglalt városaik és területeik miatt. 

Ez őslakókhoz járultak a szomszéd népek, keleten a 
moábiak és ammóniak, délen az edómiak és amálekiták, dél-
nyugaton a íilisztiek, északon és északnyugaton pedig a szírek, 
kik szintén ellenséges indulattal viseltettek a zsidók iránt, s 
folyton arra törekedtek, hogy őket leigázzák. E néptörzsek 
azonban, ha Izrael hű maradt Istenéhez, soha nem voltak ké-
pesek legyőzni a választott népet, folytonos támadásaik pe-
dig igen alkalmas eszközül szolgáltak arra, hogy a zsidó nép 
szellemi és valláserkölcsi életét az elernyedéstől megóvják, sőt 
napról-napra mindinkább kifejleszszék. 

Isten ugyanis az izraeliták elé rendkívüli föladatot tűzött 
ki : az isteni kinyilatkoztatás megőrzését, és az emberek közt 
való elterjesztését. E czél elérésére Palesztina szerfölött alkal-
mas volt, mert természetes fekvésénél fogva úgy el volt zárva, 
hogy benne a zsidó nemzet szellemi képességei és erői minden 
idegen befolyástól menten fejlődhettek. Keleten és délen az 
az úttalan, roppant homokpuszták, nyugat felől a Földközi-
tenger, északon pedig a nehezen meghágható Libánon bérczei' 
zárták körül az országot, minek következtében az idegen szel-
lem alig volt képes a választott nép közé hatolni. De másrészt 
Palesztina az ó-világ szívében feküdt, összekötő kapcsot képe-
zett három világrész között, s azon két nevezetes kereskedelmi 
út. mely az Eufráttól Arábiába és Egiptomba Palesztinán ke-
resztül vezetett, lehetővé tette azt, hogy összeköttetések által 
megszerezze magának a távoli nyugat és észak kincseit, sőt 
érintkezésbe hozta az egiptomi, fönícziai, babiloni, asszír, méd 
és perzsa, Nagy Sándor kora óta pedig a görög és római nép-
pel, az ó-világ e leghatalmasabb nemzeteivel, melyeknek a 

i) Ezek a területek a bibliában Józs. 13, 1—6 és a Bir. 1. fej. és 
3, 1—5. vannak felsorolva. 



!) Főleg az ezdraéloni róna volt az a hely, hol az ó-korban Palesz-
tina birtoka fölött a harcz egyre folyt. Itt verte meg Necho egiptomi király 
Jósiát, (IV. Kir. 23, 29). Itt táborozott Nebukadnezár serege Holofernes 
alatt (Jud. 7, 3) s itt küzdöttek Vespasián csapatai is a zsidók ellen, 
mint jfos. Flavius bizonyítja. 
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zsidókkal való küzdelmeikben alkalmuk nyílt az igaz vallást és 
az igaz Isten hatalmát megismerni. Palesztina fekvése tehát 
rendkívül kedvező volt a gondviselés által kitűzött czél eléré-
sére, s a zsidó nép még akkor sem szűnt meg hivatását be-
tölteni, midőn a Kr. e. VIII. században a nép meghasonlását 
ellenségei fölhasználták, s a világuralomra törekvő asszírok 
Palesztinát elfoglalták. Ez időtől kezdve az ország folyton a 
világuralomért harczoló nemzetek versengésének tárgya lett1), 
de a zsidók szétszóratásuk után még több alkalmat nyertek az 
isteni kinyilatkoztatásnak a pogányokkal való megismertetésére, 
mert azt hazájuk természetes fekvésénél fogva tisztán meg 
tudták őrizni. 
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12. §. A lakások. 

Az építés kezdetét az emberek őskorában kell keres-
nünk. A Genesis (4, 17) szerint már a földmívelő Káin ma-
radandó lakhelyet épített, a melyet fiáról, Hénochról nevezett 
el. Az emberi lakások a különböző foglalkozáshoz, a föld sa-
játságához és az ember műveltségi fokához képest különbö-
zők voltak, ámbár a barlangok használatáról nem szabad min-
dig a művelődés kezdetlegességére következtetnünk ; mert még 
a természeti népek közül is csak azok laknak barlangokban, 
melyeknek lakó helyén sok és tágas barlang található, mely a 
nap égető heve ellen oltalmat nyújt. Palesztina mészhegyei 
igen gazdagok nagyterjedelmű barlangokban1), melyek háborúk 
idején ezrek számára szolgáltak menedékül, sőt az üldözések 
idején isteni tiszteletet is tartottak bennök (II. Mak. 10, 6), 
míg rendes körülmények közt a rablók búvó helyét képezték, 

i) «A Kármelon egymáshoz közel 400, ablaknyílásokkal és alvó-
helyekkel ellátott üreg van, melyek sokkal régiebbek, mint azok a szer-
zetesek, kik azokat birtokukba vették. A természet vagy az emberi kéz 
által alkotott vagy mesterségesen kibővített barlangok számát csak ebben 
a kis hegységben ezernél többre becsülik.« Schegg, Bibi. Archaeol. 24. 1. 

Szekrényt, Bibi. Arch. 3. 
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vagy a nyájat legeltető pásztoroknak, a mezei munkával fog-
lalkozó lakosságnak, utasoknak, remetéknek szolgáltak ideigle-
nes tartózkodási helyül, holott a choríták plPI, chór, üreg), 
Edómnak előbbi lakosai (Gen. 14, 6. Dt. 2, 12.) állandóan bar-
langokban laktak (Troglodíták). 

A kunyhók (HÜD, szukká) és sátorok (ÁHK, óhel) hasz-
nálata a nomádélettel, a pásztorkodással függ össze. Míg a 
pásztorok a család és cselédség számára sátorokat ütöttek, a 
nyájnak az időjárás viszontagságai ellen való védelmére cse-
rényeket vagy karámokat állítottak föl (Gen. 33, 17). A pát-
riárkák, kiknek ősei Mesopotamiában már állandó lakhelyek-
kel birtak, Palesztinában sátorok alatt éltek, mit nomádéletök 
hozott magával. E sátorok alakja, anyaga és berendezése bizony-
nyal hasonló volt a mai beduinokéhoz, mit a frigysátor tüzetes 
leírása is megerősít, mely lényegileg megegyezett a lakó helyül 
szolgáló sátorokkal. Alakjuk néha kerek, de közönségesen hosszas 
négyszög volt. Anyagukat állati bőrök (Plin. H. N. 2, 56), gyé-
kények, később pedig kecske- (Én. 1,4) vagy teve-szőrből készült 
szövetek képezték, (innét az arab bét wabar. bét s 'ar, szőrház), 
melyeket egy vagy több rúdra terítve és kifeszítve, kötelek és 
karók által a földhöz erősítettek. A nagyobb sátorok belsejét 
függönyök által két vagy három részre osztották. A legbelső 
("lin, cheder) a nők és gyermekek tartózkodása helyéül szol-
gált, míg a középső rész a férfiak és vendégek számára volt 
fentartva. Az előrészben a cselédség, sőt olykor a fiatal jó-
szág foglalt helyet. 

A sátor fölszerelése igen egyszerű volt. Egy szőnyeg a 
föld betakarására, néhány ülő és fekvő vánkos, egy alacsony 
evő asztal, melyet olykor a földre terített bőrrel pótoltak, olajos, 
vizes és tejes tömlők, egy pár főző- és evő edény képezték a 
berendezést, továbbá a mécs, mely a sátor belsejét a sötét-
ben megvilágította. Fekvő helyül a földre szórt fű, levél sat. 
szolgált, melyre bőrök voltak terítve. A nők és gyermekek 
számára a tehetősebb pásztoroknál néha külön sátorok voltak 
(Gen. 24, 67 ; 31, 33). Több sátornak egyesüléséből olykor 
egész falvak plTí , cháczér, vagy ÍTÉÖ, tírá) keletkeztek, mi-
nőt a Gen. 25, 16. említ, A gályákból és lombozatból készült 
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kunyhók csak ideiglenes lakó helyül szolgáltak, s czéljuk az 
volt, hogy az időjárás viszontagságai, a nap heve sat. ellen 
megvédjék a természet fiait. A katonák és utasok a sátorokat 
még Jézus korában is magukkal vitték, hogy szükség esetén 
lödéi alatt lehessenek. (L." az 1. ábrát, mely egy asszír bas-

relief után egy hadi sátort tün-
tet föl). 

A művelődés haladása, s az 
emberek változott életviszonyai 
csakhamar állandó lakásokat, 
házakat tettek szükségesekké. 
Midőn a pátriárkák ivadékai a 
pásztori életet a földműveléssel 
egyesítették, szükségessé vált a 
házak építése, hogy a lakosság 

falvak és városokban tömörüljön. E czélra igen jó iskola 
volt reájuk nézve az egiptomi tartózkodás, hol évszázadokon 
keresztül fölvehették magukba azon jelentékeny kultúrának ál-
dásait, melyre az egiptomiak emelkedtek volt, a nélkül, hogy 
nemzeti sajátságaik veszélyben forogtak volna. A házak Egip-
tomban, Babilonban és Palesztina rónáin rendszerint vályogból 

«< fflBt 1 • 
¡•'i T | T> ^ T f fi'^ 
i jUÉfh -P-« I «< 

TI T IN * "T*" <4 

2. ábra. 3. ábra. 

s néha téglából (mindkettő lebéná) épültek (1. a 2. áb-
rát, mely egy egiptomi téglát mutat III. Thutmes fáraó pe-
csétjével, s a 3. ábrát, melyen Szalmanasszár király neve 
és czímei ékírásban olvashatók), míg hegyes vidékeken, 
hol a kőhöz könnyű szerrel hozzájuthattak, a házakat 
mész- vagy homok-kőből építették, a gazdagok palotái pe-
dig faragott kövekből (III. Kir. 7, 9. Iz. 9, 10), s olykor fe-
hér márványból ( t W , sájis, I. Iír. 29, 2) készültek. A vályog-

3* 
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nál1) ragasztó szerűi sár (121 , chómer), téglánál és köveknél 
mész (ÍJ, gír, vagy TtP, szid, Iz. 33, 12) vagy aszfalt (121, 
chémár) szolgált, mint ezt a babiloni romok bizonyítják. A 
Nebukadnezár palotájának falait kék, vörös, világossárga és fe-
kete mázas téglával rakták ki, míg Palesztinában a gazdagok 
palotáit márványból (Én. 5, 15), vagy czédrusfából faragott 
oszlopok díszesítették. Ilyen lehetett azon épület is, melyet a 
biblia libánoni erdőháznak nevez (III. Kir. 7. 2). A lépcsőket, 
ajtókat, ablakrácsokat sat. közönségesen szikomórfából, tehe-
tősebbeknél pedig olajfa, czédrus- vagy cziprus-fából (III. Kir. 
7, 2. Jer. 22, 14) csinálták. A lakó házak emeletesek, a na-
gyobb paloták pedig két vagy több emeletesek valának (III. 
Kir. 6, 5 ; 7, 2), s közönségesen négyszögben épültek úgy, hogy 
középen az udvar terült el. Az udvart folyosók vagy oszlop-
sorok környezték, s hogy a nap sugarai ellen védve legyen, 
ponyvát feszítettek ki fölötte. Az udvarban pázsit, néhány fa 
és bokor, olykor fürdő (II. Kir. 11, 2) vagy víztartó volt 
(II. Kir. 17, 18), néha azonban egészen ki volt kövezve. A 
bejárat a házba a kapun (1>2\ sa'ar) keresztül történt, mely 
közönségesen el volt reteszelve (Dt. 33, 25. Neli. 3, 3. Én. 5, 5). 
Ezt a fareteszt sajátságos szerkezetű, arasznyi nagyságú fa-
kulcscsal nyitották ki, melynek szegekből készült fogai a re-
tesz hézagaiba illettek. Ha a kapu kívülről nem volt kinyitható, 
férfi vagy nő kapusokat alkalmaztak (Ján. 18, 16. II. Kir. 
4, 5), kiknek a belépni szándékozók kiáltás, zörgetés vagy az 
ajtón alkalmazott kopogató által adtak jelt. A kapu egy homá-
lyos tornáczba ( l l í l , cháczér, Jer. 32, 2. nQoavÁiov, Mk. 14, 
68) vezetett, mely egyúttal előszobául szolgált. Innen az eme-
letre és a tetőzetre lépcsők vezettek, az udvarra pedig egy 
ajtó szolgált, melyen keresztül a belépő a szobákba juthatott. 
Majdnem minden szoba külön bejárattal birt, s csak ritkán vol-
tak ajtók által egybekötve. A szobák földje téglával vagy kő-
vel, a gazdagoknál pedig színes márványnyal volt kirakva. Az 
ajtók nem sarokvasakon, hanem csapokon ( 1 % czír, Péld. 26, 14) 

b A vályog sarába polyvát vagy szecskát kevertek, s rendesen 
kétszer akkora volt, mint az utczakövezéshez használt kőkoczkák. A 
vályogverés Egiptomban királyi jog volt, mely tetemes anyagi haszonnal 
jár t . V. ö . Schegg, Bibi. Archaeol. 26. 1. 

V. 



A lakások. 37 

jártak, melyek serpenyőkbe illettek. (L. a 4. ábrát, mely egy 
ó-egiptomi sarokvasat tüntet föl, s melynek eredetijét a British 
Museumban őrzik). Az ajtók alacsonyak voltak1), de díszesebb 
épületeken magas, szárnyas ajtókkal is találkozunk. A kapuk 

gyújtani. A leghátulsó szobák a nők és gyermekek lakó helyéül 
szolgáltak (lFEO JVE, béth násím, yvvaixüov). A gazdagok 
kényelmét a nyári és téli lakások is növelték. Az előbbiek tá-
gasak voltak, földszinten, északra feküdtek és márvány nyal voltak 
kövezve, míg az utóbbiak a ház verőfényes oldalára nyíltak, 
és kicsinyek valának. 

A háztetőket maguk a szobák gerendái alkották, tehát 
laposak voltak s polyvával kevert vastag tapasztás, földréteg 
vagy téglakövezet tette vízhatatlanná. A falak széle felé a te-
tőzet csekély lejtővel birt, hogy az esővíz lefolyhasson, melyet 
külön csővek segítségével a cziszternába vezettek. E lapos te-
tőket a törvény rendelkezése szerint (Dt. 22, 8) korláttal vagy 
mellvédővel (HpjJE ma áqe) látták el, mely az utcza felől va-
lamivel magasabbra emelkedett, mint az udvar felől. A tető-

i) A Hauránhegységben oly ajtókat is találtak, melyek egyetlen 
darab kőből készültek, s 4" vastagok, 4' magasak ; de vannak 18" vas-
tagok és 9' magasak is. V. ö. Kinzler, Bibi. Alterth. 310. 1. 

4. ábra. 

félfáin a bibliából vett felíratok 
(a Semá) voltak (Dt. 6, 9). — 
Az ablakokat (p^H, challón), me-
lyek az utczára (Bir. 5, 28. 
Péld. 7, 6), de többnyire az ud-
varra nyíltak, soha sem üve-
gezték be, jóllehet az üveg-
gyártást a szomszédos föní-
cziaiak már ; ismerték, mivel a 
szoba levegője nagyon fülledt lett 
volna, hanem csak farácsozattal 

esnab vagy HEHX, árubbá) 
látták el, minek következtében a 
szobák néha oly homályosak vol-
tak, hogy nappal is világot kellett 
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mutat a tetőszobával), rendszerint két kijárattal birt. Egyik 
a ház alsó szobáiba, másik lépcsők segélyével kőzvetetlenül az 
utczára vezetett. E tetőszobát titkos beszélgetésekre (Bir. 3, 
20), az imádságok végzésére (IV. Kir. 23, 12), üdülésre vagy 
búslakodásra (II. Kir. 18, 33. Jud. 8, 5) sat., sőt olykor ven-
dég-, beteg- és háló- vagy halottas szobául is használták (III. 
Kir. 17, 19. IV. Kir. 4, 10. Csel. 9, 37). 

A lakások berendezése a zsidóknál az egyesek vagyoni 
állapotához képest különböző volt. Míg a szegények szobáinak 
falai meszeltek voltak, a gazdagok palotáinak falait világos 
vörösre (Jer. 22, 14) vagy más színűre festették, czédrusfa 

ket többféle czélra használták. A házi munkákat, minők a mo-
sás, lentörés, gerebenezés, fonás (Józs. 2, 6) sat., a tetőn 
végezték, nyáron át ott is aludtak, míg reggel és este a 
friss levegőt onnan élvezték. A tetőre az emeletről, sőt 
olykor az utczáról is lépcsők segélyével lehetett feljutni 
(Mk. 2, 4). 

Számos ház tetőzetére még egy vagy két felsőszoba 
(tetőszoba, vntgwor, 'alíjjá) volt építve (Bir. 3, 20. III. 
Kir. 17, 19, Dán. 6, 10), melynek falai az anyafalnál kissé 
beljebb állottak. Az alíjjá (1. az 5. ábrát, mely szíriai házat 

5. ábra. 
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bélléssel borították (Agg. 1, 4. Jer. 22, 14), melyet gyakran 
díszes faragványok (III. Kir. 7. 7) és elefántcsont berakások 
(III. Kir. 22, 39. Ám. 3, 15) ékesítettek, a földön pedig drága 
szőnyegek húzódtak végig. A falakon, úgy látszik, csiszolt 
érczből, vagy ezüstből készült tükrök függtek, melyek néha 
oly nagyok voltak, hogy az egész alak látható volt (Jak. 
1, 23). A szobák bútorzata csak néhány darabból állott. Ilyenek 
az ágy (1130. mittá), asztal ( f f i 1 ^ , sulchan), székek (KDE, 
kisszé) és mécsek vagy lámpák (IV. Kir. 4, 10). — Az ágy 
fából, sőt vasból is készült (Dt. 3, 11). A faágyakat néha 
aranyberakások vagy elefántcsont faragványok díszesítették 
(Ám. 6, 4) s tarka szőnyegek takarták (Féld. 7, 16), melyekre 
heverő párnákat raktak (Ez. 13, 18). A szegényebbek néha 
tábori ágyon feküdtek (xQáftf íarog, grabatus, Mk. 2, 4. Ján. 
5, 8. 1. a 6. ábrát, mely Rich sze- „ „ , 
rint római grabatust tüntet föl), ^ ^ X X X y * * 
míg a cselédek alvó helyéül gyé- t---^-.-* ^ j j r ^ ^ 
kény, vagy a puszta föld szolgált, 6 á b r a 

melyen ruhástól pihentek. A szú-
nyoghálóról csupán egyszer van említés téve (Jud. 10, 19). 
Takaróul durva gyapjú-pokrócz vagy állati bőrök, ezek hijján 
pedig a felső ruha szolgáltak (Bir. 4, 18). 

Az asztal (a 7. ábra Wilkinson után egiptomi asztalt és 
széket mutat) fából ké-
szült, s nagysága ren-
deltetéséhez képest vál-
tozott (Bir. 1, 7). A 
székek alakja a miénk-
hez hasonlított, és az iz-
raelitáknál sokkal hasz-
nálatosabbak voltak, 
mint a mai keleti népek-
nél (IV. Kir. 4, 10. Péld. 

„ M 9, 14. J ó b 2 9 , 7 ) , s való-
7 ábra színű, hogy Egiptomban 

nér), helyesebben mécsek agyag-
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ból készültek1) s egy vagy több csücsökkel bírtak a belek szá-
mára, a szerint, a mint egy vagy több bél égett bennök. 
E mécsek az asztalon, vagy a fali 
fülkében állottak, de valószínű, 
hogy a függő lámpák sem voltak 
ismeretlenek (Jób 18, 6 ; 29, 3). 
A lámpát az izraeliták nem gyúj-
tották meg oly könnyű szerrel, 
mint mi, azért nem is oltották el, 
hanem valószínűleg egész éjjel égve 
hagyták, s ha világa alkalmatlan 
volt, edénynyel födték le (Mt. 5, 15). 
A mécshez szükséges eszközök a 
hamvvévő, bélfogó és olajos korsó 
voltak. (L. a 8. ábrát, melyen Ayre szerint ó-asszír mécsek 
vannak feltüntetve). 

A gazdagok szobáikban a legszükségesebb fölszerelésen 
kívül még dívánokat és nyugvó ágyakat is alkalmaztak 
c eresz), melyeken puha vánkosokra (fittlDE, készáthóth, Ez. 13, 
18) dőlve hevertek. A lakásokat hideg téli napokon parázstar-
tóval (HX, ach) melegítették, melyet izzó szénnel töltöttek 
meg, hogy a szoba füsttel ne teljék meg (Jer. 36, 22. 23). 

A természeti szükség végzésére árnyékszékek (IV. Kir. 
10, 27), sőt gyalogárnyékszékek is (Bir. 3, 24) voltak hasz-
nálatban. 

8. ábra. 

14. §. Falvak és városok. 

A falvak (""llTI, cháczér) és városok (T^ , cír, költőileg 
m p , qirjá) közt az ó-szövetségi biblia nem igen tesz kü-
lönbséget, de a későbbi időben a kőfalakkal bekerített hely-
ségek mint városok, a nyílt községek mint falvak vagy mező-

0 Palesztinai földön, töredékeket kivéve, csak egy nagy lámpát 
találtak Ráchel sírja közelében, a Tantur hegyen, s egy másikat egy telje-
sen sértetlen fönícziai sírban Szidónnál. L. Ebers, Palästina, II. 62. 1. 
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városok szerepelnek1). A Palesztinában uralkodó bizonytalan 
állapotok, s a rabló népek miatt már a pátriárkák korában 
számos megerősített hely volt, s úgyszólván minden helység 
erőd számba ment (Num. 32, 17). Hogy minők voltak e köz-
ségek, Jeruzsálem kivételével részletesen nem tudhatjuk, mert 
az idők pusztításai következtében nagyrészt nyomuk veszett. 
De Józsua könyvéből (13, 23. 28 ; 15, 32. 36. 41. s t. m. h.) 
azt következtethetjük, hogy az egyes városokhoz több falu 
tartozott, melyek az anyaközséghez némi függő viszonyban 
álltak, s kétséget nem szenved, hogy e városok kicsinyek vol-
tak, mert számukat a biblia körülbelől hatszázra teszi. Na-
gyobb városok csak a világbirodalmak alapításával, s a keres-
kedelem föllendülésével keletkeztek. A városok és helységek 
többnyire könnyen elzárható, szük völgyekben, vagy magasla-
tokon épültek, melyek már természettől fogva némi biztosíté-
kot nyújtottak ' az ellenséges támadásokkal szemben, mit a 
kőfalak még inkább fokoztak. A legrégibb városok falai ala-
csonyak voltak, de később, a hadi tudomány fejlődése 
miatt, mellvédővel (<TrE, tírá), továbbá három- vagy négy-
szögletű pártázattal (TTwE'w, sémásóth, 1. a 9. ábrát) és 

lövő résekkel lőnek ellátva. A falak 
néha oly vastagok voltak, hogy 
az őrség rajta könnyen felállítható 
volt (IV. Kir. 18, 26. Iz. 36, 11). 
A falakon helylyel-közzel, de a 
kapuk fölött és a sarkokon min-
dig erős, négyszegletű tornyok 
emelkedtek (II. Kr. 26, 9 ; 32, 5), 
melyek a várfalnál kívülebb áll-

9 á b r a tak. Ezeket a városok főerősségei-
nek tartották. 

i) Az uj-szöv. különbséget tesz a TlÓ/.Stg, városok, x c o / u a i , 
falvak és xco/LWnÓÁeig, mezővárosok között. Ugyanezt teszi Jos. Fla-
vius is. A városok ügyeiket egészen függetlenül intézték, míg a falvak az 
anyavároshoz függőségi viszonyban állottak. A mezővárosok pedig csak 
a városi czímet birták, míg szervezetök és függő viszonyuk olyan volt, 
mint a falvaké. V. ö. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes, 2. kiad. II. k. 
135—142. 1. 
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A kapuk bejáratait rendesen kívül-belül erős, kétszárnyú 
faajtók zárták el, melyeket néha vaslemezekkel borítottak, s 
hatalmas fa- vagy érez tolózárakkal és keresztgerendákkal 
csuktak be. A kapuknál őrök álltak, kik kiáltással vagy kürt-
szóval adtak jelt (Jer. 6, 17. Ez. 33, 6). A főkapu közelében 
egy nagy, nyilvános tér (BITI, rechób) volt, mely a kapun kí-
vül is folytatást nyert (II. Kr. 32, 6. Neh. 8, 1), s a régi hé-
bereknél oly szerepet játszott, mint a görögök agorája, vagy 
akár a rómaiak fóruma (IV. Kir. 7, 1). A kapuknál, melyek 
szombaton és ünnepnapokon zárva voltak, a reggeli és esteli 
órákban mozgalmas élet mutatkozott. Itt ültek szórakozás, 
újdonságok hallása, sat. kedvéért, itt tanácskoztak (Jób 29. 7), 
itt kötöttek szerződéseket (Rút 4, 1), sőt a bírósági tárgyalá-
sokat (Dt. 21, 19), melyek nyilvános jellegűek voltak, s a pró-
féták beszédeiket szintén itt tartották, valamint a vásá-
rokat is. 

Az útezák (pH, chúcz, vagy plí!\ súq, Préd. 12, 4. Én. 
3, 2) többnyire igen szűkek és girbe-gurbák voltak, mert így 
a nap hevétől a járókelőket jobban megóvták, s mivel a ter-
het rendszerint nem kocsik, hanem barmok vitték, széles 
útezák nem voltak szükségesek. De azért szélesebb főútezákat 
is hagytak, melyeken szekérrel lehetett járni (II. Kir. 15, 1. 
III. Kir. 1, 5. Jer. 17, 25). A házak szorosan egymás mellé 
voltak építve, s így az egyes házak tetejéről könnyű szerrel ki 
lehetett jutni a szabadba, mert némely házsorok egész a kő-
falig értek (Mt. 24, 17. Csel. 9, 25). Egyes útezákban csak-
nem kizárólag mesteremberek laktak (*Jer. 37, 21). A köveze-
tet a régi időben nem igen ismerték, de Krisztus korában 
Jeruzsálem útezái már kövezve voltak. Mivel a lakosság a 
szemetet az útezára szórta (Mt. 7, 6. III. Kir. 14, 11. Jer. 
15, 3, sat.), azok valószínűleg nagyon szennyesek valának. 
Az éjjeli világítást a zsidók még nem ismerték, miért is a 
járókelőknek lámpával kellett az útezára menniök, hogy az 
éjjeli őrök le ne tartóztassák őket (Én. 5, 7). 

Vízvezetékkel egyedül Jeruzsálem birt, míg a többi hely-
ségek lakói kútakból és cziszternákból nyerték az ivóvizet, 
vagy a völgyben folydogáló patakból hordták korsókban és 
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tömlőkben (I. Kir. 9, 11. II. Kir. 17, 17), hogy hiányt ne 
szenvedjenek. 

Idő folytán Palesztina városai a nép vagyonosodása és 
a szép iránti érzék fejlődése következtében nagyobbszerűek és 
csinosabbak lettek. Egyes uralkodók, mint Salamon (II. Kr. 
8, 2), Rehábeám, Ácháb (III. Kir. 22, 39), a Makkabiak és He-
ródes igen sokat tettek a városok szépítésére és emelésére. 
Heródes nevezetesen nemcsak a templomot építteté újra, ha-
nem a régi városokat is felújíttatta, görög mintára színházak-
kal, gimnáziumokkal és más díszépületekkel gyarapította, úgy 
hogy Palesztina városai miben sem maradtak a görög és ró-
mai városok mögött. 

15. §. Ételek és italok. 

A Genesis tanúsága szerint az emberek eledelét először 
a növény-, azután pedig az állat-világ nyújtotta (1, 29 ; 4, 
2 ; 9, 3). Főtáplálékul a különféle gabonanemek szolgáltak, 
minők a tönköly (*Ex. 9, 32. Iz. 28, 25. *Ez. 4, 9), köles, árpa 
és különösen a búza, melyet eleintén kalászostól, vagy ki-
morzsolva a tűznél megpörköltek (pE, qálí),1) később pedig 
lisztté őrölve, kenyérnek vagy bodagnak sütöttek meg. Főzelé-
ket főkép a hüvelyes vetemények, a lencse (Gen. 25, 30. II. Kir. 
23, 11), borsó és a bab (II. Kir. 17, 28) nyújtottak, melyeket 
úgy látszik, gabona-liszttel keverve, kenyérnek is sütöttek (Ez. 
4, 9). A zöldségek (pH, járáq) sem voltak ismeretlenek, s ré-
szint vadon termettek (Dt. 11, 10), részint a kertekben te-
nyésztek (III. Kir. 21, 2). A hagymát, foghagymát, pórét és 
ugorkát (Num. 11, 5) mellékétel gyanánt ették, s a friss és 
aszalt szöllő (DpElí, czimmúqím, Mik. 7, 1), szárított datolya 

i) A pörkölt gabona Palesztinában, Szíriában és Egiptomban még 
most is kedvelt eledel. A kévébe kötött s félig érett gabonát kalászostól 
együtt megpörkölik, azután rostában kimorzsolják s a gabonaszemet 
megeszik. De még kedveltebb az az érett gabona, melyet serpenyőben 
vagy vaslemezen pörkölnek meg ((c-i;, kármel), s kenyér helyett, sőt 
olykor kenyérrel esznek. (V. ö. Robinson, Palast. II. k. 660. 1.) Szokásos 
volt a borsót és a csicseri borsót is megpörkölni (II. Kir. 17, 28). 
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és füge-kalács ( débélím, 1. Kir. 25, 18), továbbá az aszalt 
gyümölcsök1) nemcsak csemegéül, hanem gyakran közönséges 
eledelül is szolgáltak. Ezen növényi táplálékokhoz járult a tej, és 
pedig a tehén-, juh- és kecske-tej (Dt. 32, 14. Péld. 27, 27), 
mely utóbbit, úgy látszik, többre becsülték a juhtejnél, míg a 
teve tejének élvezetét a törvény megtiltotta (Dt. 14, 7). A tej 
nem csupán édesen (2^1, cháláb), hanem savanyún és mint 
aludt tej (Bir. 4, 19. *Jób 20, 17) mindennapi italul és eledelül 
szolgált. Kedvelt volt a tejföl is. Valószínű, hogy a túró- és 
sajtkészítés (1-P2J, gébíná) már régi időktől fogva szintén is-
meretes volt, de a vajat (? 1 X 2 1 , chemá) illetőleg nem tud-
juk bizonyosan, hogy a régi izraeliták készítették-e, mert azok 
a szavak, melyeket némelyek a vajra vonatkoztatnak, ép oly 
joggal a sajtkészítést is jelenthetik.2) Kedvelt eledel volt a 
méz (2*21, débás) is, s habár semmi adattal nem rendelke-
zünk arra nézve, hogy a méhtenyésztést a babiloni fogság 
előtt Palesztinában már űzték, a vadméhek bőséges mézet 
szolgáltattak az édességet kedvelő zsidóknak, mert a méhrajok 
sejtjeiket nemcsak a mészhegyek repedéseibe, hanem a fákra 
is (I. Kir. 14, 25) rakták.3) A mézet csorgatva, vagy sejtestől 
ették (Én. 5, 1. Lk. 24, 42), míg liszttel keverve, édes süte-

1) A II. Kir. 16, 1. *Jer. 40, 10 és *Ám. 8, 1. előforduló r p jelent-
ményét biztosan megállapítani nem lehet, de valószínű, hogy a qajicz 
alatt füge, datolya, vagy egyáltalán nyári gyümölcs értendő. 

2) Hogy az izraeliták a túrókészítést ismerték, az I. Kir. 17, 18. 
mutat ja , hol a ^nn w m , segmenta lactis, a rabbik magyarázata szerint 
túrót (lágy sajtot) jelent (Gesen. thesaur. 526. 1.). A sajtkészítést eléggé 
bizonyítja a jeruzsálemi rpá(jay£, TCOV TVQOTlOiaV (Jos. Bell. jud. 
V. 4, 1), a Sajtos-völgy elnevezés, mely bizonynyal a sajtkészítőktől nyerte 
nevét. Mivel a zsidók az olajfákat nagyban művelték, nem valószínű, 
hogy a va j ra reászorultak volna, mint a mai beduinok, kik a vaja t akkép 
készítik, hogy a tejfölt kecsketömlőben rázzák, vagy két rúd közt ide-
oda ringatják mindaddig, míg a va j egybe nem áll. V. ö. Robinson, Pa -
lást. II. 405. 1. III. 574. 1. 

3) Philo szerint (II. 633) az esszéniek a méhtenyésztést nagy-
ban űzték, s mivel az izraeliták a görög szokásokkal már évszáza-
dokkal Kr. e. ismerősek voltak, valószínű, hogy tőlök a méhek ápolását 
is el tanulták. Ezt megerősíteni látszik azon körülmény is, hogy a talimid 
gyakran említést tesz a méhtenyésztésről. De nem mindenkor kell a 
bibliában a c m alatt mézet értenünk, mert a zsidók a befőtt mustot és 
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ményt készítettek belőle (Ex. 16, 31). Méz helyett sokszor befőtt 
mustot szoktak készíteni; a misna, sőt Jos. Flavius (Bell. Jud. 
IV. 8, 3), említést tesz a pálma-mézről is, s azt mondja róla, 
hogy jóságra nézve más méznek nem enged. 

Az állatvilágból első sorban a juhok és fiatal kecskék 
(Bir. 6, 19. I. Kir. 16, 20), továbbá borjak (Gen. 18, 7. I. 
Kir. 28, 24. Lk. 15, 23) és szarvasmarhák (III. Kir. 4, 23. 
Iz. 22, 13. Neh. 5. 18) szolgáltatták a hús eledelt, s a galam-
bok és gerliczék húsát is ették, mit a galambtenyésztés is 
(Iz. 60, 8). bizonyít, mely a zsidók előtt nem volt ismeretlen. 
A fürj szintén kedvelt eledel volt (Ex. 16, 13). A tyúkokról 
csupán az uj-szövetség tesz említést (Mt. 23, 37), és nem 
valószínű, hogy már a régi izraeliták is foglalkoztak tyúkte-
nyésztéssel. Az előkelők asztalain szokásos volt a vadhús, a 
szarvas, gazella és különböző szárnyasok húsa is (Dt. 1 4 v 5 . III. 
Kir. 4, 23). A forró keleten a köznép ritkábban élt hús eledel-
lel, mi csak a jobbmodúak házánál volt mindennapos (III. Kir. 
4, 22. 23. Neh. 5, 18), itt tehát a változatosságra való törekvést 
természetesnek fogjuk találni. A hal, melyet az izraeliták már 
Egiptomban megkedveltek (Num. 11, 5), közönséges eledel 
volt s nemcsak a halban dús genezárethi tó látta el őket 
(Mt. 14, 17. .Ián. 21, 11), hanem a tenger is, mert a fönícziai 
halászok árúikkal a jeruzsálemi piaczot gyakran fölkeresték (Neh. 
13, 16). A halat besózva, páczolva és szárítva, vagy sülve 
mellékétel (óipáomi' , Ján. 6, 9) gyanánt a kenyérhez ették. 
A szegényebb néposztály eledele volt a sáska némely faja 
(Lev. 11, 22. Mt. 3, 4), melyet a mai arabok példájára, hi-
hetőleg megsózva és pirítva, vagy vízben főzve ettek.1) 

különösen a pálmaízt is méznek nevezték, mint, a mai arabok, kik 
dibsz-nek hívják, s vele Szíriában és Palesztinában most is jelentékeny 
kereskedést űznek, sőt czukor gyanánt használják. V. ö. Bochart, Hieroz. 
III. 365. s k. 11. A misna a bibliai ^ alatt első sorban mindig a pálma-
mézet érti. V. ö. Im. Low, Aramäische Pflanzennamen, 124. lap. 

0 Keleten a szegényebb arab törzsek a sáska rajokat m a is össze-
fogdossák, lábukat és szárnyukat kitépik, belöket kivetik s besózva, vagy 
megpörkölik, vagy megszárítják, sőt olykor lisztté őrölve kenyér gyanánt 
sütik meg, s a piaczon mint árút forgalomba hozzák. V. ö. Kinzler, 
Bibi. Alterth. 319, s. k. 1. 

I 
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Az italok közt legelső helyet a víz foglalta el. A vizet 
az izraeliták forrásokból vagy kutakból, víztartókból (cziszterna) 
és medenczékből 0*G"G, beréká) nyerték. A kutakat (TNB, beér) 
az izraeliták többnyire az emberi lakásoktól távol ásták, s 
mivel a föld belsejében levő források táplálják őket, állan-
dóan vízzel birtak. A kútak körül gyakran kővályúkat ta-
lálunk, melyek a jószág itatására szolgáltak. Ha a kút nem 
volt nagyon mély, a vízhez lépcsők vezettek, s a vizet agyag 
vagy kőkorsókkal merték, míg ha a víz mély volt, bőrvedre-
ket, tömlőket eresztettek le kötélen. A kerekes kútak az iz-
raeliták előtt sem voltak ismeretlenek (Préd. 12, 6). 

A víztartók (TG, bór), cziszternák a kúttól abban kü-
lönböztek, hogy az esővíz összegyűjtésére szolgáltak. Közön-
ségesen a sziklába voltak vésve vagy a földbe ásva, mely 
esetben gondosan kiczementezték. A cziszternák 8—16 méter 
mélységűek, s néha oly nagyok, hogy 70,000 hl. víz befoga-
dására képesek. Csaknem minden házban volt víztartó, s Mésa 

király kövén el van rendelve, 
hogy minden háznak legyen 
Dibónban cziszternája. Az üres 
víztartókba (1. a 10. ábrát) élelmi-
szereket, és más értékes tár-
gyakat szoktak az ellenség elől 
elrejteni, sőt nem ritkán foglyo-
kat és kivégzetteket is (Jer. 
41, 9) beléjök dobtak. 

A kutakat és víztartókat 
nehéz kőlappal födték be, me-

10. ábra. lyet néha csak több ember 
birt fölemelni. A forrásvizet a 

zsidók igen nagyra becsülték (Gen. 26, 19), s mivel a czisz-
ternák vize sokszor állott ízü volt, ihatóbbá tételére eczetet 
(fGn, chómecz) szoktak olykor közévegyíteni (Rúth 2, 14.*) 
A tejet szintén frissítő italul használták (Gen. 18, 8. Bir. 4, 
19). De legkedvesebb italuk volt a bor ( p , jajin), melynek tü-

x) Ehez az italhoz hasonlított a posca a római katonáknál és a 
szegényebb sorsúaknái (Plin. H. N. 19, 29). 



zét és hevítő hatását, legalább a későbbi időben vízzel1) mér-
sékelték (II. Mak. 15, 40), míg zamatjának fokozása végett 
fűszerekkel szokták keverni (Iz. 5, 22. Péld. 9, 5. Zsolt. 74, 
9). Pünkösdkor, úgy látszik, édes bort is ittak (Csel. 2, 13), 
mely azonban must nem lehetett, hanem valószínűleg mester-
séges módon, asszú szöllőből készült. Az izraeliták a boron 
kívül egyéb szeszes italokkal is (HEtP, sékár, o íxbga. Lev. 10, 
9) éltek,2) melyeket nyilván datolyából (vinum palmarum) és 
más gyümölcsökből, pl. almából sajtoltak ki. De az egiptomi 
árpabort, vagyis sört alig ismerték, mert az ó-szövetség nem 
mellőzte volna hallgatással, mikor az árpáról oly gyakran tesz 
említést. A misna az egiptomi sört már megemlíti. 

16. §. Az ételek készítése. 

Az emberiség történetében a biblia nyomán nem talál-
kozunk oly korral, melyben a tüz használatát ne ismerték 
volna3). Az izraeliták a későbbi időben a tüzet kövek csiho-
lása, vagy aczél és kova által hozták létre (II. Mak. 10, 3), 

9 A görögök és rómaiak a bort mindig vízzel keverve itták, és 
pedig rendszerint 3/4 rész vizet és '/4 r. bort, vagy 5/7 rész vizet, 2/7 rész 
bort vegyítettek össze (L. IV. A. Becker, Charikles, II. k. 277. 1.) A tal-
múd szerint (Pesach. 7, 13) ez a szokás dívott a zsidóknál is, habár a 
nagyivók a bornak vízzel való keverését hamisításnak tartották (Iz. 
1, 22). A seprőn állott bort kendőn szűrték át ( d t v ? i í £ t i v ) , hogy az 
üledéktől és apró állatkáktól megtisztítsák (Iz. 25, 6. Mt. 23, 24). 

2) Sz. Jeromos, ep. ad Nepotian. T. IV. p. 364. ed. Martian, idevágólag 
ezt í r j a : »Sicera hebraeo sermone omnis potio, quae inebriare potest, sive 
illa, quae frumento coníicitur, sive pomorum succo, aut quum favi decoquun-
tur in dulcem et barbaram potionem, aut palmarum fructus exprimuntur in 
liquorem, cootisque frugibus aqua pinguior coloratur. «Azon ital, melyet Mt. 
27, 34. o%og utrá /o~Ar\g ¡Ltbittyjuévov, Mk. .15, 23. pedig 
oivog tfí/LiVQVlöutl'Og néven említ, a törkölyből készített savanyú 
bor volt, s mirrhával, epével s egyéb szerekkel tették keserűvé, s a 
kereszthalálra ítélteknél kábító italul szokták használni. L. Löw i. m. 125. 1. 

3) »A földön még nem födöztek föl oly nemzetet, mely a tűz 
használatát ne ismerte volna, de még máig sem volt lehetséges feltalá-
lásának módját kimutatni. A tűz használatát az észak, mint a dél leg-
faragatlanabb nemzeteinél, az ország belsejében és a tengerparton, a 
hegyeken és a szigeteken egyaránt ott találjuk.« G. Klemm, Alig. Cultur-
gesch. I. 178. 1. 

Az ételek készítése. 
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de hogy az őskorban a tüzet mikép nyerték, nem tudjuk, 
ámbár kétséget nem szenved, hogy az első emberpár gyerme-
keinek áldozatát tííz nélkül alig gondolhatjuk el (Gen. 4, 3). 
Az izraeliták ősatyáinak történetében a tűz használata már 
közönségesnek van feltüntetve (Gen. 18, 6 ; 25, 29), mi az éte-
lek készítésére, a sütésre és főzésre nélkülözhetetlen volt. — 
A kenyérsütéshez búza- és árpa-lisztet, továbbá tönkölyt hasz-
náltak, melyet vagy mozsárban (TD7E, médóká) törtek meg, 
vagy kézi malom, daráló (DTH, recháím, pffiS, téchón, Thr. 5, 
13) segítségével őröltek meg (Ex. 11, 5. Préd. 12, 4). A da-
ráló két kerek, lapos kőből készült (1. a 11. ábrát)', melynek 

11. ábra. 

alsaja meg volt erősítve, felső, közepén kerek lyukkal ellátott 
része pedig forgattyúval volt ellátva. Ezen a nyíláson öntötték 
föl a gabonát, mely a kő forgatása által lisztté őrlődött1). Az őrlés, 
kivált nagyobb gazdaságoknál rendkívül fárasztó volt, azért 
közönségesen a legutolsó cselédet, rabszolgát vagy foglyot 

malomköveket szamarak hajtották (Mt. 18, 6. uvfog ónxóg, 
1. a 12. és 13. ábrát). Mivel a daráló a háztartásban nél-

i) Az ilyen kézi malmokat {/ElQO/LlVÁai, molae manuariae) a ke-
leti népek még most is használják, mint azt Robinson (Pal. II. 405) Nie-
buhr (Reise, I. 17. A. tábla) és mások bizonyítják, s a görögök és ró-
maiak háztar tásánál is használa tban voltak. 
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külözhetetlen volt, a törvény megtiltotta annak elzálogosítását 
(Dt. 24, 6). 

A kenyérhez a megkívántató lisztet sütő teknőben tész-
tává gyúrták, s kovásztalanul ujjnyi vastagságú bodagokra 
szaggatták ; ily kovásztalant még később is készítettek, midőn 
a kovász használata már általános volt, kivált ha a tészta 
kelesztésére elég idővel nem rendelkeztek (Gen. 19, 3. Bir. 
6, 19. 1. Kir. 28, 24), vagy a sütemény élesztést nem kívánt. 

A teknőben (11X2*2, misereth) a liszt közé később ko-
vászt (1X2*, széór) tettek, a tésztát kelése után megdagasz-
tották s hüvelyknyi vastag, kerek vagy tojásdad kenyerekre 
formálták, melyek a mi bodagjainkhoz hasonlítottak. Ezeket 
a fazékalakú, mintegy 3 láb magas kemenczében (1131, tan-
núr) sütötték meg, melyben fával (Iz. 44, 15) vagy szárított ga-
né jjal (Ez. 4, 12) addig tüzeltek, míg oldalai izzókká nem let-

száradtak, azért az izraeliták minden nap friss kenyeret szok-
tak készíteni, s minthogy csak ujjnyi vastagságúak valának, nem 
vágták, hanem széltörték (212, párasz, *Jz. 58, 7. *Mt. 14, 19. 
•Csel. 20, 11). 

Az izraeliták a kenyéren kívül finomabb süteményeket 
is készítettek, mit hihetőleg Egiptomban sajátítottak el, hol a 
sütőmesterség nagyban virágzott. Mivel azonban a bibliai szer-
zők nem írják le azokat pontosan, az egyes szavak és kifeje-
zések értelmét csak hozzávetőleg lehet megállapítani. Ily süte-
mények voltak: az olajjal gyúrt tésztából készült lyukas ka-
lács (1^1, challá), mely a mi pereczünkhöz hasonlíthatott, 

14. ábra. 

tek, mire a kenyereket a ke-
mencze oldalára rakosgatták 
(1. a 14. ábrát) és száját be-
födve, megsütötték. A kemen-
ezét olykor megtüzesített kövek-
kel rakták félig, hogy fala izzóvá 
legyen, szükség esetén pedig 
kőlapon, forró hamuban (111. Kir. 
19, 6) vagy izzó homokban sü-
töttek kenyeret (III. Kir. 17, 3). 
Mivel e bodagok gyorsan ki-
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továbbá az olajjal megkent lepény (p'pY ráqíq), s a lángliszt-
ből és olajból készült pánkó, melyet serpenyőben ( r o n o , 
machábath) vagy cserép lábosban sütöttek meg, végül a mézes 
pogácsa n'ITtóC, czapíchíth bidebás, Ex. 16, 31), a 
szöllős lepény (Oz. 3,1. II. Kir. 6, 19,1. Kr. 16, 3) és a szívkalács 
(ITŰG'r lébíbóth), melyet hihetőleg alakjáról neveztek így1). 

A sütés-főzés a háziasszonyok és szolgálók feladata volt 
((len. 18, 6.1. Kir. 8, 13), habár gyakran a férfiak is foglalkoztak az 
ételek készítésével (Bir. 6, 19), sőt az előkelő házaknál szakácsok-
kal is találkozunk (DTGB, tabbáchítn, I. Kir. 9, 23). A sütés 
és főzés rendszerint szabad tűzhelynél történt. Konyháról a 
biblia sehol sem tesz említést, s így valószínű, hogy a palo-
tákat kivéve, másutt külön főző helyek nem voltak. A hús el-
készítésének eredeti módja a sütés volt, s már a legrégibb 
időben különös ízt tudtak adni a húsételnek (Gen. 27, 9), me-
lyet előbb megmostak (I. Kir. 2, 14. II. Kr. 4, 6) s aztán fa-

in. ábra-

vagy vas-nyárson (1. a 15. ábrát, mely Wilkinson szerint 
ludat sütő egiptomit tüntet föl) megsütöttek (T^lí, czálá, 
sütni, Iz. 44-, 16). 

A sütésen kívül szokásos volt a hús vízben főzése is, 
mely czélra fazekat vagy üstöt (1. a 16. ábrát) használtak 
(T1G, kíjór, vagy nn^p. qallachath, 1. Kir. 2, 14. II. Kr. 35, 13). 
A kevés húslevet (p"IÖ, máráq) merő kanállal szedték ki az 
edényből, míg a hús kivételére, melyet külön tálaltak föl (Bir. 
6, 19), a háromágú villa mazlég) szolgált. Mózes azon 
tilalmából, hogy a fiatal állatokat nem szabad anyjok tejében 

U A süteményeket néha szezám-maggal is be szokták hinteni, mert 
a III. Kir. 14. 3. említett »pontozott« lepény alatt alig lehet mást érte-
nünk. V. ö. Riehm. I. k. 872. 1 Kuchen ez. a. 
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megfőzni (Ex. 23, 19), .joggal következtethetjük, hogy e szokás 
a zsidóknál szintén el volt terjedve1). 

A főzelékek, ízletes füvek és hüvelyes vetemények főzé-
sére fazekak (TC, szír, IV. Kir. 4, 38. "TH3, párúr, Num. 11,8. 
Bir. 6, 19. Tn, dúd, I. Kir. 2, 14) szolgáltak, s az ételeket sóval, 
(Jób 6, 6) olajjal vagy vajjal tették ízletesebbekké. A kony-
haedények agyagból, cserépből, érczből vagy vörös rézből 
(Lev. 6, 21), a sütő serpenyők pedig vasból (Ez. 4, 3) készültek. 

17. Étkezések és lakomák. 

Az izraeliták napjában rendszerint kétszer, t. i. délelőtt 
(Gén. 18, 1. Rút 2, 14. Lk. 14, 12) és este felé (Gen. 19, 1. 
Rút 3, 7) étkeztek. A főétkezés, mint minden baromtenyész-
téssel és földmüveléssel foglalkozó népnél, valószínűleg este 
volt, jóllehet a biblia ezt tüzetesen nem említi2). Étkezés előtt 
és után, sőt néha evés közben is mindenki megmosta kezét3) 
(Mt. 15, 2. Mk. 7, 2), mit nemcsak a tisztaság érzete paran-
csolt, de az a körülmény is szükségessé tett, hogy a zsidók 
a közös tálból kézzel vették ki az eledelt, mivel az evő eszkö-
zöket nem ismerték, s a kést és villát csupán az étkek fel-
darabolására és föltálalására használták (I. Kir. 2, 13. Gen. 
22, 6). Étkezés előtt és után asztali imádságot (HEHE, béráká, 
I. K i r . 9 , 13 . evÁoyía, sv/agiőría, Mt. 14 , 19 . L k . 9 , 16 . 

Ján. 6, 11) mondtak. 

!) Ezen tilalom okát némelyek a pogány népek áldozati lakomái-
ban keresik, melyeknél a húst tejben főve ették, mint pl. a mai arabok is a 
bárány húst aludt tejben főzik ; mások pedig Mózes azon törekvésében, 
hogy a népben a gyöngédséget még az állatok iránt is fölkeltse. V. ö. 
Schenkel, Bibellexicon, III. k. 550. 1. 

2) Hogy az izraelitáknál a főétkezés este volt, azt a biblia több 
helye bizonyítja. így pl. Jákob estére hívja meg atyafiait (Gen. 31, 54), s a 
pászkhát is este kellett a zsidóknak megenniök. 

3) A kézmosást, mely a görög és római népnél is szokásban volt. 
a talmudisták csak azon étkezésekre nézve tették kötelezővé, melyeknél 
kenyeret is ettek. »A kézmosás az étkezés előtt és után kötelesség« 
mondja a talmúd (Chulin, 105. a) »közben pedig tetszés szerinti dolog.« 
De ez a szokás a farizeusoknál üres formalizmussá és kicsinyeskedéssé 
fajult. (V. ö. Mk. 7, 1 s köv.) 



17. ábra. 

leetus médius 

lettek (1. a. 17. ábrát, mely Niccolini szerint görög lako-
mát mutat). A fekvő helyzetben való étkezés eleinte csak a 
lakomáknál volt szokásban (Ám. 6, 4), de később egészen 
általánossá lett (Lk. 7, 36. Mt. 9, 10. Mk. 2, 15). A vánko-
son vagy dívánon {xAívrh lectus) rendszerint hároman (tricli-
nium), de olykor többen is feküdtek, akkép, hogy az étkezők 

bal könyökükre támasz-
kodtak, míg lábuk hátra-
felévolt kinyújtva ; a jobb 
kéz felül fekvőnek feje te-
hát bal felül való szomszéd-
jának mellén nyugodott 
(ávaxulo&ai év ve) xóÁ-
Tiw, Ján. 13, 23; 21, 
20). Ez a hely a meghitt 
jóbarát számára volt fen-
tartva. (A vendégek elhe-

yezésére nézve 1. a 18. ábrát). Az étkezésnél a tányérok is-

3 1 
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3 
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3 summus 7 3 imus 
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18. ábra 

Étkezések és lakomák. 

A zsidók a legrégibb időben az asztalnál ülve étkeztek 
(Gen. 27, 19. Bir. 19, 6. III. Kir. 13, 19. 20), s csak később, 
valószínűleg az idegen szokásokkal való megismerkedés után 
(Eszt. 1, 6. .Jud. 12, 17. Tób. 2, 3) lett divatossá a vánko-
son vagy dívánon, fekvő helyzetben való evés [ a v a x u o d a i , 
x a v a x t l ö t i a i , á v a x Á í v t o d c a ) , mihez alacsonyabb asztalok kel-
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meretlenek voltak, s az ételt, valamint a húslevet kenyérdara-
bokkal mártogatták ki (Péld. 19, 24. Mt. 26, 23. .Ián. 13, 26). 

Az ételek minősége és mennyisége a vagyoni állapottól 
függött. A szegényebbek eczetbe mártott kenyeret, tejet vagy 
pörkölt gabonát (Rút 2, 14) ettek, míg a jobbmódúak 
eledelét a kenyéren kívül hús, főzelékek, füge és szöllő-
kalács, gyümölcsök, tej, méz és különféle sütemények képez-
ték. A gazdagoknál a vadak, szárnyasok, halak és hizlalt 
állatok húsa is mindennapos volt. A bor, melyet az izra-
eliták csészékből vagy serlegekből (Jer. 35, 5) evés közben és 
után egyaránt, tisztán vagy fűszerekkel keverve (Iz. 25, 6) ittak1), 
a lakomának nélkülözhetetlen elemét képezte2). 

A lakomák a közönséges étkezéstől úgy a résztvevők 
nagy száma (Gen. 29, 22. III. Kir. 1, 9. Lk. 5, 29), mint az 
ételek és italok sokasága, finomsága és változatossága által 
(III. Kir. 1, 25. Iz. 25, 6. Ám. 6 , 4 ) különböztek. A lakomákra 
nemcsak kedves vendégek látogatása adott alkalmat (Gen. 
18, 6. Tób. 7, 9 sat.), hanem a fontosabb családi események, 
pl. házasságkötés (Bir. 14, 10. Mt. 22, 2), temetés (11. Kir. 
3, 35. Jer. 16, 7), a gyermek körülmetélése és elválasztása 
(Gen. 21, 8), házavatás (Péld. 9,1), szüret (Bir. 9, 27), gyap-
júnyírás (II. Kir. 13. 23) és más örvendetes események, me-
lyekhez az ünnepek, áldozati lakomák és a tizedszedés járul-
tak. A lakomákra a vendégeket rabszolgák által hívatták meg 
(Péld. 9, 3. Mt. 22, 3). A gazda vendégét megérkezésekor üd-
vözölte és megcsókolta (Tób. 5, 6. Lk. 7, 45), mire lábait 
megmosták (Lk. 7, 44), s fejét, szakálát, sőt olykor lábát is il-
latos olajokkal megkenték (Ám. 6, 6. Lk. 7, 38. Ján. 12, 3), 
ruháját pedig beszagosították. Lakománál a vendégek rang (Lk. 
14, 8. Mk. 12, 39), életkor (Gen. 43. 33) vagy a gazdához 
való baráti viszony szerint helyezkedtek el. Az oly vendégek, 
kiket a házigazda meg akart tisztelni, jobb és nagyobb dara-

i; Ezt bizonyítja a misna, Berach. VI, 5. és VIII, 8. míg a régi 
egiptomiak, perzsák és görögök bort csak evés után ittak. 

2) Jellemző e tekintetben, hogy a zsidóknál a lakoma " i r o , misthe, 
ivás név alatt fordul elő már a Gen. 21, 8. is, mi föntebbi ál l í tásunkat 
megerősíti. 
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bokát (I. Kir. 9, 24) kaptak, míg a többiek az ételekben egyen-
lően részesültek. A kiválóbb vendégeknek a gazda nyújtotta át 
a boros serleget (Iz. 51, 22. Ez. 23, 31. Mt. 20, 22). Polgár-
családok lakomáin nők és gyermekek is részt vettek, de a ki-
rályi lakomáknál (II. Kir. 13, 23), továbbá oly zajos mulatsá-
goknál. melyek ének és zeneszó mellett gyakran kivilágos-ki-
virradtig tartottak (Iz. 5, 11. Ám. 6, 5. Sir. 32, 7), s mint a 
próféták rosszalásaiból kitűnik, egész dorbézolássá fajultak, — 
nők nem szoktak részt venni. A lakomákat gyakran tréfákkal 
és találós mesékkel fűszerezték (Bir. 14, 12) s később, midőn 
a zsidóknál a görög és római erkölcsök lábra kaptak, a lako-
máknál tánczosnők is felléptek (Mt. 14, 6) s a vendégek fejő-
kön virágkoszorúkat viseltek (Iz. 28, 1. Bölcs. 2, 8. Jos. 
Flav. Antiqq. XIX. 9, 1). 

MÁSODIK FEJEZET. 

A T E S T G O N D O Z Á S A . 

18. A ruházatról általában. 

A természetünkben gyökerező szemérem érzete, valamint 
az időjárás viszontagságai az embert kezdettől fogva arra 
kényszerítették, hogy testének befödéséről gondoskodjék. Az 
első ruházatot a növényvilág szolgáltatta, amennyiben az első 
emberpár levelekkel, mintegy kötővel födte be magát (Gen. 
3, 7), míg később e czélra állati bőröket használtak (Gen. 
3, 21). A pátriárkák és a régi izraeliták ruházatára vonatko-
zólag csak hézagos adatokkal rendelkezünk, de bizonyos, hogy 
ruháik nem csupán bőrökből készültek, hanem a gyapjúból 
és kecskeszőrből szőtt kelmék sem voltak már elöltök isme-
retlenek (Gen. 31, 19 ; 38, 12), melyeket bizonynyal külön-
böző színűre festettek. Mivel a szövőipar az egiptomiáknál 
nagy virágzásnak örvendett, s Mózes korában az őslakók .Jeri-
kóban már lent termeltek (Józs. 2, 6), az izraeliták a finomabb 
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lenszöveteket (HE. bád) is ismerték, sőt a pamutot is feldol-
gozták. Hogy az állati bőrök mesterséges kikészítésével a régi 
izraeliták szintén foglalkoztak1), azt a frigysátornak ily bőrök-
kel való befödése kétségtelenné teszi, s a későbbi sz. könyvek-
ből kiviláglik (III. Kir. 19, 19), hogy a közönséges, söt drága 
bőrökből készült palástok is használatosak voltak (Józs. 7, 21. 
Iz. 3, 6). 

A szövetek bíborkék. bíborvörös (Bír. 8, 26), piros, fe-
hér és tarka színűek voltak, sőt az aranyfonállal átszőtt és 
hímzett kelmék sem voltak a régi zsidók előtt ismeretlenek 
(Gen. 37, 3. I. Mak. 6, 2), melyeket főkép a nők, katonák 
és fejedelmi személyek viseltek. Hogy a selyem kelmék2) alkal-
mazást nyertek-e, bizonytalan. A mózesi törvény megtiltotta a 
gyapjúból és lenből vagy pamutból készült vegyes szövetek 

sac átnéz) használatát (Lev. 19, 19), minek oka nem 
pusztán a fajok összekeverésétől való félelemben, hanem in-
kább az egészségre és tisztaságra való törekvésben rejlett. 

Az öltözetek a régi időkben nem voltak a divat oly gya-
kori változásainak kitéve, mint napjainkban, s a ruhák az ős-
korban egyszerűek voltak. A fényűzés csak a királyok korában 
kezdett elharapózni (II. Kir. 1, 24. Jer. 4, 30. Ez. 16, 10 sat.). 
A férfi és női öltözetek szabásra nézve csak kevéssé különböz-
tek egymástól; de hogy mégis felismerhető különbségnek kel-
lett közöttük lenni, azt a törvény (Dt. 22, 5) azon tilalmából 
következtethetjük, hogy a férfiaknak nem volt szabad női ru-
hákat viselni s megfordítva3). 

0 V. ö. Z. Löw, Graphische Requisiten, etc. I. k. 111. s k. 11. 

2) A selyemről 6Y]Qixóv a Jel. 18, 12 emlékezik meg, de régebbi 
használa ta homályba van burkolva. Némelyek az Ez. 16, 10. előforduló 
vitt, mésí szót a rabbik magyarázata szerint selyemmel fordítják, s a 
n r r , másá (kihúzni) szóból származtalják. A misnában a selyem Tt&, sír, 
6t]Q név alatt fordul elő. V. ö. Levy, Neuhebr. chaldáisches Wörterbuch, 
IV. k. 54-9. 1. továbbá Gesen. Wörterb. 506. 1. 11. kiad. 

3) Ezen tilalomnak határozottan erkölcsi oka volt, s valószínűleg 
az egiptomi és szír Aphrodité-kultuszban birta alapját, melynél a férfiak 
a nők ruháiban s megfordítva áldoztak, mi nagy mértékben alkalmas volt 
arra, hogy az érzéki ember élvezetvágyát felingerelje. Maimonídes nézetét, 
More Neboch. III, 37. tehát inkább ide vonatkoztathatjuk. 
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A kelmék szövése és a ruhák elkészítése az izraeliták-
nál a nők feladatát képezte, mely alul még az előkelő házi 
asszonyok sem vonták ki magukat (I. Kir. 2, 19. Féld. 
31, 22). A ruhák mosására (Lev. 13, 54) a zsidók lúgot 
(SV"G, bóríth) vagy széksót (TT1J, nether) használtak, míg a 
gyapjú ruhákat a ványolók (DBG, kóbész) tisztogatták, kik e 
czélból a szennyes ruhákat vízbe áztatták, melybe hamut, 
széksót és kallóföldet tettek, sőt a talmúd szerint a húgyot is 

felhasználták, hogy ez anyagok a kelmé-
ből a zsírfoltokat eltávolítsák. A vízbe 
áztatott kelmét lábbal gázolták (1. a 19. 
ábrát, mely egy pompeji festmény után ró-
mai ványolót — Rich — tüntet föl) vagy 
bottal sujkolták mindaddig, míg egészen 
tiszta nem lett. A fehér gyapjú-kelmék 
tisztogatására a ványolóknak három nap 
kellett, míg a tarka szöveteket egy nap 
alatt megtisztították. Azon büz miatt, 
mely a ványolással járt, mesterségüket 

a városon kívül oly helyen kellett üzniök, hol elegendő vízzel 
rendelkeztek (IV. Kir. 18, 17. Iz. 7, 3). 

19. ábra. 

19. §. A férfi- és női ruhák. 

A zsidó ruhák alakjáról és szabásáról a biblia nem ad 
ugyan pontos értesítést, de az ó-korból maradt műemlékeken 
látható rajzoknak a beduinok jelenlegi viseletével való meg-
egyezése jogosulttá teszi azon föltevést, hogy a régi zsidó és 
a mai keleti ruházat közt lényeges különbség nem lehet. 

I. A férfi ruhák. Ezek közt a legrégibb ruhadarab volt 
a köntös, kethóneth, (vagy D-JíG, kutóneth, tunica), mely 
keleti nevével együtt a görögökhöz is átment (/ncóv)-, s m in t 
alsó ruha arra szolgált, hogy a mi ingeinkhez hasonlóan, mely-
lyel szabásra nézve is megegyezett, a testet közvetetleniil 
befödje. Anyagát kezdetben bőr képezte, később azonban 
gyapjú-, len- vagy pamut-kelméből készült. A kethónethnek 
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eredetileg nem volt ujja, hanem a vállról keskeny pánton 
függött le, s egész Dávid koráig röviden hordták1), de később 
térdig, sőt bokáig érő ujjas alsó ruhát viseltek. E ruházatot 
közönségesen öv (H!2n, chagór, vagy HTX. ézór, Crávr/) szorí-
totta a testhez, s bőrből (IV. Kir. 1, 8. Mt. 3, 4) vagy lenszö-
vetből (Jer. 13, 1) készült, de a dolgos háziasszonyok eladásra 
finomabb anyagból s díszesebb öveket is szoktak szőni (Péld. 
31, 24). Az öv arra szolgált, hogy a kethónet az embert a 
járásban ne akadályozza, hogy a kardot mellé dugják (Bir. 
3, 16), az író eszközöket reá akaszszák (Ez. 9, 2), sőt az öv 
segítségével, ha az alsó ruhát kissé felhúzták, zsebet képezhet-
tek, melyben pénzt (Mt. 10. 9) s egyebet is hordoztak. A ki öv 
nélkül járt, azt mezítelennek tartották (I. Kir. 19, 24. .Ján. 21, 7). 

A kethóneth a forró keleten hosszú ideig elég volt a test 
befödésére, de a nomád élet és a fényűzés idővel egyéb ruha-
darabokat is szükségesekké tett. Ezek közt első sorban megemlí-
tendő a palást2) ("HEw, szinilá, H3B, beged, niDE. keszúth, 

i/uÚtiov), mely eredetileg egy négyszögle-
tes szövetdarab volt, mit könnyedén vállra 
vetve (1. a 20. ábrát) viseltek (Gen. 39, 12). 
E felső ruhát a szegények éjjeli takaróul, to-
vábbá fejtakaróul és zsák gyanánt (Bir. 
8, 25), összehajtva nyeregvánkosul (Mt. 
21, 7) és kiterítve szőnyegül (IV. Kir. 
9, 13) használták, s ha valakit a gyors 
mozgásban gátolt, ledobta magáról (Mt. 
24, 18). A palást négy csücskét kék zsi-
nórra erősített bojttal (JVjPjÍ, cziczíth, 
tcí xgáöTctda, Mt . 9, 2 0 . L k . 8 , 4 4 ) k e l -

1) Hogy a kethóneth eleintén csakugyan rövid volt, az a körül-
mény is bizonyítja, hogy azokat, kik lépcsőn állottak vagy élénken mo-
zogtak, nem födte he teljesen (V. ö. Ex. 20, 26. II. Kir. 6, 16). 

2) A palást eredeti alakját valószínűleg a tallíth őrizte meg, mely 
nem egyéb, mint bojtokkal ellátott négyszögletes gyapjúkendő, melyet a 
zsidók imádság közben a zsinagógában viselnek. L. Bodenschaiz, Kirchl. 
Verfass. IV. 9. s k. 11. — A persepolisi alakok palást jának csücskein is 
láthatni oly bojtokat, mint aminőket a zsidók a palástra alkalmaztak. V. 
ö. Nitbuhr, Reise, II. k. 130 1. 22. tábla, 2—4. sz. 
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lett ellátniok (Num. 15, 38. Dt. 22, 12), hogy annak kék 
színe az Úr törvényeinek égi eredetére emlékeztesse az iz-
raelitákat. 

A zsidók az ősi egyszerűségtől eltérvén, lassankint 
még más, díszesebb ruhákat is viseltek, mit a próféták gya-
kori feddőzései s a sz. írás intelmei sejtetnek. így a köntöst 
ujjakkal látták el, s egész bokáig érő, bő ruhává alakították át 
(Gen. 37, 3), mely fölött finom len- vagy gyapot-szövetből, gyolcs-
ból készült szádint1) ( p D , Bir. 14, 12. Iz. 3, 23. Péld. 31, 24) 
szoktak hordani, minőt a filisztiek már régebb idő óta visel-

tek. A kethóneth fölé vették 
a meí l t ( ^ 2 , I. Kir. 18,4. 

m B *Jéb ú 20), mely amannál 
hosszabb volt, de ujjak nél-
kül, s használata különösen 

( lllf V\ Jézus korában nagyon elter-
I *§Ia ^ ^ köntösök színe és 

j | | | l | anyaga idővel egyre válto-
fiSgia zatosabb lett, a palástok2) is 

finomabb és drágább kel-
mékből készültek (1. a 21. és 

21. és 22. ábra. 22. ábrát), melyeket olykor 
bőrrel béleltettek ki, s a zsidó 

nők aranynyal hímeztek ki (Ez. 16, 10. Préd. 9, 8), vagy a 
külföldről készen hozattak (Szof. 1, 8). A gazdagok a ru-
házatokkal rendkívüli fényt űztek, lakodalmak és egyéb íinnepies 
alkalmakkor többször változtatták őket, a miért váltóruháknak 
(rn£"?n, chálífóth) nevezték, s a királyok és előkelők részint 

1) Hogy a szádin nem lehetett ing, mint azt Ktil, Bibi. Archaeol. 
513. 1. állítja, hanem inkább csak kelme (pl. a mai szatin?), mely a gö-
rög fiivficov-nak felel meg, s hogy felső ruhának kellett lennie, az bi -
zonyítja, hogy Mk. 14, 52. szerint a szindónba burkolt ifjú e ruhadarabot 
az őt megragadónak kezében hagyja, hogy Jézus testét szindónba gön-
gyölték, s Jos. Flav. szerint (Antiqq. III. 7, 3), a papok fejdísze szin-
dónnal volt takarva. (V. ö. Saalschütz, Archaeol. I. k. 18. s k. 1.) A mis-
nában a szádin lepedőféle ruhadarabot jelentett. 

2) A palástot, mint a persepolisi romok rajzai mutatják, olykor 
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saját használatukra (Féld. 31, 22. Lk. 15, 22), részint elaján-
dékozás czéljából (Gen. 45, 22, I. Kir. 18, 4. IV. Kir. 5, 5) mindig 
nagy mennyiségben tartottak, s ezeknek őrizete később külön 
felügyelőkre volt bízva (IV. Kir. 10, 22). Az izraeliták nadrá-
got nem viseltek, csupán a papok öltözékében fordul elő a 
lábravaló (D'EJEE, miknászajím), mely az ágyék és a czomb 
befödésére szolgált (Ex. 28, 42) s az egiptomi munkásoknál 
az egyetlen ruhadarab volt (1. a 23. ábrát). 

E fényűzéssel szemben a próféták egyszerű, bő köpenyt 
(JTnK, addereth) hordtak, mely közönségesen juhbőrből ké-
szült és gyapjával kifelé volt fordítva, hogy viselőik erkölcsi 
szigorúságát kifejezze, míg a gyászruhák (pE>, szaq) durva 
szövetből, valószínűleg ujjak nélkül készültek és szűk szabá-
súak voltak. A próféták és aszkéták is sokszor ily ruhát visel-
tek (Iz. 20, 2. Zak. 13, 4. III. [Kir. 19, 13. IV. Kir. 2, 13. 
Jón.« 3, 6. Mt. 3, 4). 

A fejnek az időjárás viszontagságai ellen való megvédé-
sére hosszú ideig maga a hajzat is elegendő volt1), melyet 
munka közben zsinórral vagy szalaggal kötöttek át (1. a 22. 
ábrát). Később a fejet kendővel burkolták be, mint ez a mai 
araboknál is látható; ebből keletkezett a turbán czáníí, 
*Jób 29, 14), melyet azonban csak az előkelők viseltek, és a 
papok által használt süveg (!1>EJE, migbá'á). Nem volt isme-

kapcsok tartották össze (Chardin, Voyage, II. 100. 1.), míg a díszköntöst 
arany boglár (TTÓoni?, I. Mak. 10, 89) vagy csat foglalta egybe, 

i) Lásd L. Löw, Gesamm. Schriften, II. k. 311. s k. 11. 

23 ábra. 
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retlen a pacsi (¡TGp, qaszíjja), a kezet védő bőrdarab, és a 
keztyü TG, béth jad) sem, melyet azonban nem fényűzésül, 
hanem inkább munka közben a kéz oltalmazására használtak 
(.Misna, Kelim. XVI. 6). Lábbeli gyanánt egyszerű bőrtalp,1) 
a saru na'al, tnohr\uara, a misnában T l G , szandal, 
oárÖaÁov) szolgált, melyet szíjakkal QGÍT, szerók) akkép 
kötöttek föl, hogy az egyik szíj a lábsarkon keresztül, a másik 
pedig a hüvelykujjon át erősíté a lábhoz a sarukat (1. a 24. 
és 25. ábrát, melyek Layard szerint asszíriai szandálokat mu-

24. ábra. 25. ábra. 

tatnak), melyeket a szobába lépéskor vagy a szent helyen 
(Ex. 3, 5. Józs. 5, 16) letettek. Az előkelőknek rabszolgák 
kötötték fel s oldozták le lábbelijüket (Mt. 3, 11. Ján. 1, 27. 
Csel. 13, 25). A szegények, gyászolók és hadi foglyok mezít-
láb2) jártak (II. Kir. 15, 30. Ez. 24, 17. Iz. 20, 2). A felsorolt 
ruhákon kívül a sz. írás néhány idegen ruhadarabról is meg-
emlékezik. Ilyen a takrik ("pQT, Eszt. 8, 15), a méd kirá-
lyok palástja, a karbelá (Dán. 3, 21), a kaldok köpönyege, a 
/Xa/uvg (*II. Mak. 12, 35), a térdig érő görög katona-köpö-

x) Az asszírok bőrből vagy fából készült sarukat viseltek, melyek 
bőrszegélylyel voltak ellátva, úgy hogy a láb oldalait, a mi bocsko-
rainkhoz hasonlóan kissé befödték ugyan, de a lábfej szabadon volt. V. 
ö. Layard, Niniveh und seine Ueberreste, 355. 1. A perzsák előkelői már 
rendes czipőket hordtak (Xenoph. Kyrop. 8, 41. Strabo, 15, 734), sőt a mű-
emlékeken rövid csizmák rajzaival is találkozunk, nem lehetetlen tehát, 
hogy a későbbi zsidók is ily czipőket és rövidszárú csizmákat hasz-
náltak. 

2) Mivel a zsidók a harisnyákat nem ismerték, s a láb a saruk 
viselése daczára is sáros vagy poros lett, e körülmény a zsidóknál 
gyakori lábmosást tett szükségessé. 
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nyeg, melyet a jobb vállon vagy a mellen kapcsoltak össze 
(V. ö. Becker, Charikl. III. 174. 1.). A ykapivg xoxxívr] 

(Mt. 27, 28. chlamys purpurea), gyapjúból készült, skárlát.vö-
rös és bíborral szegett palást volt, melyet a római hadvezérek 
és tisztek (Liv. 1, 26. Tac. 12, 56), sőt a császárok is viseltek 
(Eutrop. 9, 26). — Pál apostol végre említést tesz az esőkö-
penyről is (cpaiAÓugg, II. Tim. 4, 13), mely egybenszőtt volt, s 
felül egy nyílással birt a fej számára, míg hátul csuklyával 
látták el, melyet rossz időjárás alkalmával a fejre húztak1). 

II. A női ruhák2) úgy szabásra, mint finomságra külön-
böztek némileg a férfi öltözetektől. A kethóneth (Én. 5, 3) 
hosszabb és bővebb volt, mint a férfiak alsó ruhája és sok-
szor ujjakkal volt ellátva (II. lvir. 13, 18), fölötte pedig finom-
szövésü szádint vagy ujjatlan meílt viseltek. A nők a termé-
szetükben rejlő fényűzési hajlamnál fogva azonban egyre dí-
szesebb és drágább felöltőket (riuBEE, mitpachath, Rúth 3, 15, 
palla) kezdtek hordani, melyeknek színe gyakran skárlátvörös 
(II. Kir. 1, 24), szabása pedig hosszú és dúsránczú, olykor 
pedig kelméje is tarkán hímzett volt ("Ep7, riqmá, Bir. 5, 30. 
Zsolt. 44, 15). Az övet (DHE'p, qissúrím, *Iz. 3, 20) a fér-
fiaknál lazábban és alantabb viselték, s rendkívüli fényűzést 

1) V. ö. Becker, Gallus, III. k. 121. s k. 11. 
2) Lásd 5. F. Bucher, Antiquit. hehr, et graec. de velatis feminis, 

Budiss. 1717. — Nie. Guil. Schroeder, De vestitu mulierum Hebr. c. praef. 
A. Schultern. Ultraj. 1776. és A. Th. Hartmann, Die Hebräerin am Putz-
tisch und als Braut, Amsterdam, 1809. 3 Bde. 

26. ábra. 

fejtettek ki vele, mert a jobbmódúak 
drága szövetekből készült öveket hordtak, 
melyek aranynyal és drágakövekkel vol-
tak díszítve. A zsidó nők fej viseletéről 
bizonyosat nem tudunk, de valószínű, 
hogy fejőket egyszerű kendővel takar-
ták be, míg az előkelőbbek turbánt 
(Fj\31\ czáníf, *Iz. 3, 23) és homlok-
szalagot (C'B'w, sábísz, *Iz. 3, 18) visel-
tek (1. a 26. ábrát, mely Wilkinson sze-
rint előkelő egiptomi nőt tüntet föl), 
melyhez a hálózott fejkötőt erősítették. A 
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női öltözetnél a legnagyobb szerepet a fátyol vitte, az 
arcz és más testrészek befödésére szolgáló finom szövet, 
melyet a pátriárkák korában a leányok (Gen. 24, 15) 
és asszonyok (Gen. 12, 14) még nem igen viseltek ugyan, de 
a menyasszonyok már ekkor is fátyolba voltak burkolva (Gen. 
24, 65), mit a kéjhölgyek is utánoztak, hogy az erényesség 
látszata annál ingerlőbben hasson a férfiakra. Később a fá-
tyol a női viseletnél nélkülözhetetlenné vált, sőt az előkelő 
nők több fátyolt viseltek egymás fölött, melyek úgy látszik, 
némileg különböztek egymástól, mely föltevést a különböző el-
nevezések is igazolni látszanak ra'al, czá'jif, TTl , 
rádid1). A női rabszolgák és közönséges nők (Iz. 4-7, 2) fátyol 
nélkül jártak. — A saruk könnyebbek és díszesebbek voltak, 
mint a férfiakéi s nem ritkán thachas2) (Ez. 16, 10) bőrből, 
sőt szattyánból és más, színes bőrökből készültek. 

20. § . Ékszerek. 

Az ember természetében levő hajlam, melynél fogva a 
testet szépíteni igyekszik, már az ősrégi időkben minden nép-
nél, tehát az izraelitáknál is ki volt fejlődve, kik a testi szép-
séget nem csupán díszes ruházat, hanem ékszerek által is 

1) A fátyolok különböző faját illetőleg a ra al (Iz. 3, 19) úgy lát-
szik, a fejről a halántékokon lefüggő, tehát a menéstől lengő fátyol volt, 
mely a szem tájékán akkép volt elhelyezve, hogy át lehetett ra j ta látni. 
V. ö. Schroeder, i. m. 80. s k. 11. A czájif [ dtQlGTQOV, LXX) és rádid 
( l í f ég iöTQOV xaraxÁLTOV) inkább finom szövetből készült, palást-
szerű fátyolruha volt, melyekre vonatkozólag Sz. Jeromos ezt í r j a : Quaest. 
in Gen.) : »Theristrum pallium dicitur, genus etiam nunc Arabici vesti-
menti, quo mulieres istius provinciáé velantur.« — Iz. 3, 23-re pedig 
megjegyzi : »Habent et theristra, quae nos palliola possumus appellare. 
quibus obvoluta est et Rebecca. Et hodie quoque Arabiae et Mesopota-
miae operiuntur foeminae, quae Hebraice dicuntur a'-cn, Graece theristra«. 
— A ncx, czammá alatt oly fátyolt értenek, mely a mellet, nyakat és 
állat födte be, minőt a persepolisi alakokon láthatni (V. ö. Jahnl. 2.137. 1). 

2) E szónak jelentményére nézve a nézetek nagyon különbözők. 
A LXX. szerint Ötg/LiCiTCC vaxívöiva, tehát kék bőrt jelent, míg má-
sok a fókára, dugongra, sőt a hiénára és borzra is vonatkoztatják, úgy 
hogy a vita előreláthatólag eldöntetlen marad. V. ö. Winer, 11. 596. s k. 1. 
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emelni iparkodtak. A férfiaknál csak néhány ékszer divatozott^ 
minők a gyűrű, és pedig rendszerint pecsétgyűrű1) (Elin, chó-
thám, 1. a 27. ábrát, mely egiptomi pecsétgyűrűket mutat), me-

27. ábra. 

lyet vagy zsinóron, az alsó ruha és palást között, vagy a jobb 
kézen viseltek (Gen. 41, 42) s levelek (III. Kir. 21, 8), zacs-
kók (Jób 14. 17), zsákok és ajtók lepecsételésére használtak. 
A zsidó pecsétgyűrűk metszettek voltak (Ex. 28, 11), s beléjük 
a régi egiptomi gyűrűk mintájára a tulajdonos neve, később 
pedig alakok voltak vésve. Ily pecsétgyűrűk átnyujtásával 
igtatták be a keleti fejedelmek főbb tisztviselőiket méltósá-
gukba (Eszt. 3, 10. I. Mak. 6,'15). A gazdagabbak néha több gyű-
rűt is hordtak, azonkívül arany karpereczet (II. Kir. 1, 10) és 

fülbevalókat (BTJ, nezem) viseltek, mint a midjániak (Bir. 8, 24) 
és más keleti népek (Jób 42, 11). A fiúgyermekeknél a függő 
szintén szokásos volt. A tekintélyt azonban apálcza ( p 2 , maqqél. 
ntű2, matté) adta meg, mely az izraelita férfiú kezében nélkü-
lözhetetlen volt, s épen azért a hatalmat és méltóságot 
jelképezte (Num. 20, 8. *Bir. 5, 14). E pálczák olykor érté-
kesek voltak (Gen. 38, 18) és Ozeás (4, 12) czélzásából arra követ-
keztethetünk, hogy az eldobott vagy felállított pálczák esésé-
ből néha jósoltak is2). 

1) V. ö. M A. Levy, Siegel und Gemmen, Boroszló, 1869. 
2) A nyaklánczok viselése, minőket Egiptomban (Gen, 41, 42) és 

Perzsiában (Dán. 5. 7) a főbb állami tisztviselők a fejedelemtől aján-
dékba kaptak, a zsidóknál alig volt szokásban, mert a sz íratok nem 
tesznek rólok említést. 
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A nők sokkal több és változatosabb ékszereket viseltek, 
mint a férfiak. A fülbevalón kívül (Gen. 35, 4. Ez. 16, 12), 
mely nemcsak csontból, tülökből és fémből, hanem többnyire 
aranyból készült s apró harangocskákkal, gyöngyökkel és drága-
kövekkel (1. a 28. ábrát) volt díszítve (Iz. 3, 19), a nők még 

orrkarikákat (P]N DÍJ, nezem af, *Gen. 
24, 47. Iz. 3, 21. Ez. 16, 12) is vi-
seltek akkép, hogy az orr közfalát, 
vagy czimpáját kilyukasztották, s a 
karikát belefüggesztették, mely oly 
nagy volt, hogy rendszerint a szájon 
alul ért. A fátyol összetartására bog-
lárok szolgáltak, de zsinórra fűzött 
drágakövek és gyöngyökből vagy 
arany golyócskákból (tÖlS, kúmáz, *Ex. 
35, 22. Num. 31, 50) álló nyaklán-
czokat (TBT, rábíd, Ez. 16. 11. Én. 
1, 9) is hordtak, melyek a mellig, 
sőt az övig leértek. E lánczokon 
(niTtfTtf, sarséróth) különböző dí-
szítmények szoktak függni, minők az 
illatszertartók TD, báté nefes) 
amulettek (DGrf?, lechásím, Iz. 3, 20) 

23 á | j r a és félholdacskák(D^Tlf, szaharóním, 
Iz. 3, 18. Bir. 8, 21). A gyűrűkön 

(MV, ' ágii) kívül a karperecz (T03t, czámíd, Gen. 24, 22), 
kösöntyű (HITtt. séróth, Iz. 3, 19) és lábpereczek (DGB>, caká-
szím, Iz. 3, 18) is divatoztak (1. a 29. ábrát), mely utóbbiak 

bokalánczokkal (Tm>1*, czécádóth, Iz. 3, 20) voltak összekötve, 
hogy menés közben csörögjenek, s a nőket apró, kecses lépés-
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hez szoktassák. Ez ékszerekhez járult végül az érczből öntött 
(Jób 37, 18), finoman csiszolt és fogantyúval ellátott tükör1) 
(riXHE, mará, Wl, réí, Ex. 38, 8. Iz. 3, 23), melyet az elő-
kelő hölgyek hiúságból kezökben hordoztak. — A kéjhölgyek 
szintén nagyban pompáztak ékszereikkel, hogy a figyelmet ma-
gukra vonják s felismerhetőkké tegyék magukat (Bar. 6, 8). 
Gyász idején a nők és férfiak semmi ékszert sem viseltek 
(Ex. 33, 4. II. Kir. 1, 24. Ez. 24, 17). 

21. §. A test ápolása. 

A keleti éghajlat forrósága, a test kipárolgása és a 
különféle bőrbetegségek ragadós volta szükségessé tette az iz-
raelitáknál a test gondos ápolását, mit a törvényben előírt 
mosakodási és fördési törvények nagy mértékben előmozdítot-
tak, mert a népben fölébresztették a tisztaság érzetét, s a gya-
kori mosakodást és fördést úgyszólván életszükségletté tették. 
Az evés előtti kéz- és láb-mosás, egyéb keleti népek2) szoká-
sához hasonlóan már a legrégibb időben meghonosult az iz-
raelitáknál, mit a babiloni fogság utáni időben, főkép a fari-
zeusok és esszéniek egész a kicsinyeskedésig menő gondosság-
gal gyakoroltak (Jos. Flav. Bell. jud. II. 8, 5. 9. Mt. 15, 2. 
Lk. 11, 38). A nők a mosdó víz közé korpát kevertek, hogy 
a test annál tisztább legyen (Misna Peszach. II, 7), de szokás 
volt lúgot is a vízbe önteni (*Jób 9, 30), míg a fördőket gyak-
ran »élő« vizekben és folyókban (Lev. 15, 13. IV. Kir. 5, 10) 
vették, az előkelők pedig a kényelem miatt udvarukban készít-
tettek fördőket (II. Kir. 11,2), melyeket olykor a vártornyok-
ban is alkalmaztak (Jos. Bell. jud. V. 4, 3). A gazdagok pa-
lotáiban jól berendezett fördő szobákkal is találkozunk (Jos. 

') Hogy a tükrök nem üvegből, hanem érczből készültek, az is 
bizonyítja, hogy a frigysátor medenczéjét a női tükrökből öntötték 
(Ex. 38, 8). 

2) Az egiptomi papoknak pl. naponkint kétszer kellett hideg víz-
zel megmosakodniok [Herod. 2, 37), míg a zsidó papoknak a templom 
szent helyére való belépés előtt kezöket és lábukat kellett megmosniok 
(Misna Kelim I, 9). 

Szekrényt, Bibi. Arch. 5 
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Antiqq. XIV. 15, 13). A zsidók különösen akkor szoktak fürdőt 
venni, ha valamely előkelő személynél akartak látogatást tenni 
(Rút 3, 3. Jud. 10, 3) vagy a szent helyen jelentek meg 
(Gen. 35, 2. Józs. 3, 5. I. Kir. 16, 5), hogy a testi tisztaság 
a szív tisztaságát jelképezze. Innét van az is, hogy a kéz tisz-
tasága az ártatlanságot jelentette (Zsolt. 25, 6), míg a kéz-
mosás azt tüntette föl, hogy az illető nem részes valamely 
igazságtalanságban vagy gonosztettben (Dt. 21, 6, Mt. 27, 24). 
A görög uralom utáni időkben a zsidók nagyobb városaiban 
már nyilvános fürdők is voltak (Jos. FI. Antiqq. XIX. 7, 5. 
Baba bathra IV, 6), sőt vegyes lakosságú helyeken az izraeli-
ták a pogányok fürdőit1) is használták (Aboda sara III, 4). 

A test kipárolgása és az ebből származó kellemetlen 
szag szükségessé tette a kenéseket ("]1D, szúk) is, melyeket 
rendszerint mosakodásnál vagy fürdésnél alkalmaztak. A kenés 
(1. a 30. ábrát, Wükinson szerint) vagy az egész testre ki-

terjedt, hogy a bőrt hajlékonyabbá tegye s az izzadást 
mérsékelje, vagy az arczra, homlokra, fejre és bizonyos ta-
gokra szorítkozott. A láb megkenése kiváló nagyrabecsülés 
feltüntetésére szolgált (Ján. 12, 3. Lk. 7, 38). Szokásban 
volt bizonyos ünnepies alkalmakkor, lakomák, menyegzők 

i) Palesztinában több gyógyító erejű forrás is volt, pl. Tiberiás, 
Gadara és Kalirrhoenél, hol később fördőket építettek ; de kérdéses, 
hogy a régi zsidók ismerték-e erejöket s használták-e őket, habár Józs . 
(19, 35; 21, 32) két meleg forrásról tesz említést. V. ö. Schenket, Bibel-
lexicon, I. k. 348. s k. 1. 

30. ábra. 
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előtt (Ez. 16, 9), előkelő vendégek látogatása (Rút 3, 3. 
Jud. 10, 3) vagy fogadásakor is kenést alkalmazni, mi-
közben néha oly bőven kenték meg a fejet, hogy az olaj a 
szakálra is lefolyt (Zsolt. 132, 2) ; a kenés azonban a gyász 
és vezeklés ideje alatt egészen elmaradt (Dán. 10, 3. II. Kir. 
14, 2). Kenetül egyszerű faolaj (Jos. Bell. jud. V, 13, 6) szol-
gált, melybe azonban többnyire jóillatú, növényi szereket, gyan-
tákat1) kevertek, miket külföldről hoztak (Ez. 27, 22. III. Kir. 
10, 10) és kis alabastrom korsókban tartottak, hogy illatukat 
hosszabb ideig el ne veszítsék. A kenet készítése bizonyos 
ügyességet kívánt, azért e czélra női rabszolgákat alkalmaztak, 
vagy ilyenek híjján a füszerárúsoktól (Ex. 30, 25. Neh. 3, 8) 
készen vásárolták a kenetet, melyet a haj és szakái ápolására 
is használtak. 

Az izraeliták kiváló gondot fordítottak a haj- és szakái-
viseletre (1. a 31. ábrát Rossellini szerint). A dús, erős hajza-

tot (3HD, per 'a) a test ter-
mészetes díszének tartot-
ták, de a férfiak mégis 
többször ollóval (1112, 
mórá) vagy borotvával 
(1?n, ta'ar, II. Kir. 14, 26) 
nyíratták hajukat, s úgy lát-
szik, hogy csupán az if-
jaknak és nazíroknak volt 
megengedve a hosszú, lengő 

hajviselet (Én. 5, 2), míg a későbbi korban a hosszú hajvi-
seletből elpuhultságra vontak következtetést (I. Kor. 11, 14). 
A kopaszságot szégyennek tartották, s gúny tárgyát is képezte 
(IV. Kir. 2, 23). A halántékfürtök levágását a törvény (Lev. 
19, 27) tiltotta, ép úgy nem volt szabad a fejet a haj körül-
nyírásával sem elrútítani. A szakált ( p , záqán) szintén külö-
nösen gondozták, nyírás által különböző alakot adtak neki, 

31. ábra. 

9 A kenet illatossá tételére közönségesen mirrhát vagy nárdusz-
olajat ( v u y Ö u g n i ö n x i ] , Mk. 14, 3. Ján. 12, 3) használtak, s az így 
elkészített kenetekből a fejedelmi házaknál nagyobb mennyiséget szoktak 
tartani (Iz. 39, 2). 
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szorgosan tisztogatták, s a hajzattal együtt illatos olajok-
kal kenték meg, megfüstölték, illatos vízzel befecsken-
dezték (Dán. 2, 46) s oly férfidísznek tartották, melyet 
a legnagyobb gyalázat volt leköpni, erőszakosan megtépázni 
vágy levágni (II. Kir. 10, 4. Iz. 7, 20), míg viszont a sza-
kált megcsókolni kiváló tisztelet jele volt (II. Kir. 20, 9). A 
szakálon kívül említés tétetik a bajuszról (DB1T, száfám) is (Lev. 
13, 45. Ez. 24, 17. Mik. 3, 7), melyet szintén gondosan ápol-
tak. mi az asszír műemlékek szerint művészi fonatokban 
állott. — A nők a férfiakkal ellentétben kiváló súlyt fektettek 
a szép, hosszú hajzatra (Én. 4, 1. Lk. 7, 38, Ján. 11, 2), 
melyet szalaggal vagy zsinórral átkötöttek, fonatosan, tekercs-
ben vagy kigöndörítve (íz. 3, 24) fürtösen viseltek (IV. Kir. 9, 30. 
Jud. 10, 3), mivel kibontott bajjal (passis crinibus) tisztességes nők 
legfölebb gyász idején (Lk. 7, 38) jártak. Az ó-szövetségi 
íratok a hajtűk és fésűkről nem tesznek ugyan említést, s 
forrásaink közt először a misna említi, mégis bizonyos, hogy 
az izraelitáknál használatban voltak, mert az egiptomiak révén 
rég ismerhették. A későbbi időben már fésülő nőket is alkal-
maztak, kik a hajat jó illatú olajokkal megkenték s arany-
porral is behintették, hogy sajátszerű fényt kapjon1) (Jos. 
Antiqq. VIII, 7, 3). Tilos volt a testet tetuálni, vagy írásjeleket a 
bőrre etetni (Lev. 19, 28), de a kaczér nők szépségük eme-
lése czéljából nemcsak arczukat, hanem szemöldöküket és 
szempillájukat is festették (IV. Kir. .9, 30. Jer. 4, 30. Ez. 
23, 40), mely szokás ellen a próféták kárhoztató szavukat 
gyakran fölemelték2). 

1) Néha még a férfiak is kigöndörítették hajukat (Jos. Antiqq. XIV. 9, 
4), mi azonban a népnél általános visszatetszést szült. — Jos. Antiqq. VIII. 
7, 3. ezt ír ja: „ Frjyua /qvőíov xui) ryuégav avrtor tTitorj-
öor taig xópcaig, cog oií/ifitív avrcor rág xtrpaXág rgg 
avygg tov /qvoíov ngóg rov rjXior dvTai'axÁouévrjg". 

2) A szemfesték (T~, púk) közönségesen antimóniumból készült, 
melyet finom porrá törve, olajjal vagy más folyadékkal megnedvesítettek 
s ecset, vagy fa , ezüst- és elefántcsont-pálczika (a misniban ttoi?, makchól) 
segítségével a szempillákra és szemöldökre kentek, bogy a szem ragyo-
gását fokozza s az arcznak fiatalos tekintetet kölcsönözzön. 
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22. §. Betegségek és testi fogyatkozások. 

Palesztina éghajlata az egészségre általán kedvező volt. 
Levegője tiszta és száraz, melynek hőségét a tenger felől jövő 
s reggeli 8 órától esti 10 óráig lengedező hűvös szél mérsékli. 
Ennek következtében endemikus (helyi) betegségek nem igen 
voltak, s a lakosság mértékletes és egyszerű életmódja mellett 
nagy életkort ért el. Az izraeliták életkora, eltekintve a pát-
riárkák rendkívül hosszú életétől, rendesen 70 évig terjedt, mit 
a Zsolt. (89, 10) szavai bizonyítanak: »A mi életünk kora 
hetven esztendő, jó erőben nyolczvan esztendő«, míg Jéz. Si-
rák fia (18, 8) szerint: »Az ember napjainak száma, ha sok, száz 
esztendő.« A zsidók tisztelettel viseltettek ugyan mindenkor az 
öregség iránt, de azért ismerték annak terhét és kellemetlen-
ségeit, melyeket legtalálóbb vonásokkal a Préd.-nál (12, 1—6) 
találunk leírva. A látó érzék elgyöngül, a fog kihull, álmat-
lanság gyötri az aggastyánt, az emlékező tehetség is cserben 
hagyja őt, haja megőszül vagy kihull, s környezetének terhére 
van. — A biblia továbbá számos oly betegségről értesít, melyek-
nek az izraeliták ki voltak téve, melyeket azonban a felszínes 
és hézagos adatok következtében egész határozottsággal meg-
állapítani annál kevésbé lehet, mert a betegségek alakja, mint 
a tapasztalatok bizonyítják, évezredek alatt jelentékeny válto-
zásokon megy keresztül. A bibliában fölemlített kórokat két 
csoportra, testi és lelki betegségekre osztjuk föl. 

I. A testi betegségek közül első helyen a poklosság 
(n^HE, czára'ath, lénga) említendő meg, melynek két faját, a 
gumós vagy fekete, és a sírna vagy fehér poklosságot külön-
böztetik meg. A gumós poklosság lefolyása a következőleg tör-
ténik. A beteget már a kór kitörése előtt hónapokon át le-
vertség és bágyadtság fogja el, tagjaiban sajátságos bizsergést 
érez és tartós láz jelzi a baj közeledtét, melynek kitörésekor 
vörös foltok jelentkeznek testén. Ezeknek terjedelme lencse és 
tenyérnyi nagyság közt váltakozik. Sokszor e foltok helyett 
f'aggyúfényű, sötétvörös, fájdalmatlan csomócskák jelennek 
meg, melyek néha diónyi nagyságúak s főkép az arczon 



melyet semmiféle vakarás sem képes enyhíteni. E közben a 
belső szervezetet a titkos méreg egyre pusztítja, a beteg 
hangja rekedtté, lélegzete pihegővé és nehézzé válik. Látása és 
hallása meggyengül, a gumók üszögösödésbe mennek át s 
kifakadáskor kellemetlen szagot terjesztenek, az izomrostok lát-
hatókká lesznek s egyes tagok lerothadnak. A betegség néha 
húsz évig is eltart és sorvadás, vesegyuladás vagy vérhas 
vet véget a rettentő kórban sínylődő életének. 

A sírna vagy fehér poklosság (Xtvxrj, vitiligo alba) 
lényegében az előbbivel megegyezik, de a gumók helyett a 
testen fájdalmas, apró pattanások támadnak, melyeket az egész 
felbőr kínos érzékenysége szokott követni. Ha a pattanások 
kifakadnak, kissé mély, fehér színű sebhelyek maradnak hátra 
(Lev. 13, 3), de csakhamar uj pattanások keletkeznek, melyek 
a többszöri kifakadás következtében a felbőrt megvastagít-
ják és helyenkint teljesen érzéketlenné teszik. Ez a betegség 
nem az arczot támadja meg, mint a gumós poklosság, hanem 
a végtagokat, melyek az üszögös gyuladás folytán ízenként 
lehullanak (1. a 33. ábrát). 

(1. a 32. ábrát) ftirtalakú tömegbe állnak össze. E gumók az 
arczot egészen elrútítják, s a beteg ajka is annyira felda-
gad, hogy száját sem tudja becsukni. Szeme csepegővé lesz 
és fájdalmak gyötrik, szemöldöke és szempillája kihull, homloka 
pedig megkopaszodik. Néha heves viszketés gyötri a beteget ? 

Betegségek és testi fogyatkozások. 
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A poklosság keletkezésének valódi oka ismeretlen, de ko-
rántsem az éghajlati viszonyokban vagy életmódban kere-
sendő ; ámbár kétséget nem szenved, hogy az egészségtelen 
lakás, rossz táplálkozás, továbbá daganatok és égési sebek 
fogékonynyá teszik a testet e gyógyíthatatlan betegség iránt, 
mely nem ragadós természetű, de nemzés által gyakran átörök-
lődik1). 

A poklosságon kívül a zsidóknál egyéb bőrbetegségek is vol-
tak, melyek a bőr fokozott tevékenysége, a vízhiányból származó 
szenny és a számtalan féreg miatt eléggé megmagyarázhatók. 
Ilyenek voltak az ótvar (plB, bóhaq, aÁepóg), mely egészen 
ártalmatlan természetű bőrkiütés levén, semmi kellemetlensé-
get nem okoz s néhány hónap, vágy pár év leforgása alatt 
elenyészik; a riih (EU, gáráb, yj(ó(ju ¿cyytog, scabies) és 
a sömör ( l E p jallefeth, km/p'^j-, mely utóbbi az álltól kezdve 
az arczon, nyakon, mellen és kézen terjedt el s kellemetlen 
viszketést okozott, míg mások szerint a sömör a melegebb 
égöv alatt a férfiaknál gyakran előforduló bőrbajt, az ekzemát 
jelenti. 

A fertőző betegségek közül első sorban a pestis (1E1, 
deber) érdemel figyelmet, mely Egiptomban és Palesztinában 
keletkezik, s borzasztó pusztításokat okoz (Jer. 14, 12. Ez. 5, 
12; 14, 19). A pestis legközönségesebb lefolyása következő: 
A beteg étvágyát veszti, levertséget érez, mire a baj hirtelen 
kitör. Heves főfájás, undor és hányás gyötri a beteget, kinek 
arcza fakó színű lesz, szeme beesik, tekintete megmerevül, 
nyelve akadozik s a múló borzongást belső forróság váltja föl. 
E jelenségek néhány óráig, de néha 1—3 napig is tartanak. 

9 A poklosság, mely az ó-korban India és Egiptomban endemi-
kus betegség volt, a kereszténység keletkezése idején az egész római bi-
rodalomban, a középkorban pedig egész Európában elterjedt, s csak a 
XVII. században szűnt meg annyira, hogy jelenleg csak Norvégiában és 
a görög szigeteken, néhány mocsáros partvidéken, Madeirában, Szíria és 
Palesztinában fordul elő endemikusan. Némelyek 'a poklosságot az Ele-
phantiasis arabicával azonosítják, melynél jellemző, hogy a genitáliák szer-
fölött nagyra nőnek, s oly esetek is fordultak elő, hogy a scrotum csak-
nem a földig l eé r t ' s 120, sőt 175 fontot is nyomot t ; az ujabb vizsgálatok 
azonban kétségtelenül kiderítették e betegségek különböző természetét. 
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Ezután a beteg egyre nyugtalanabbá válik, bőre égetően forró, 
szeme élénken ragyog, ajka és nyelve egészen kiszárad, meg-
dagad. Kábulás fogja el, elveszti eszméletét és néha orrvérzés 
áll be. A betegség 2—4. napján fájdalmas daganatok (bubo) 
keletkeznek az állkapocsnál, a nyakon, a hónaljon vagy ágyé-
kon, melyek a láz csökkenésével gennyedésbe mennek vagy 
felszívódnak. A kór kedvező lefolyása eseten a javulás 6—8 
nap múlva veszi kezdetét. A halál a kór tartama alatt bármi-
kor bekövetkezhetik ugyan, de a legtöbb haláleset a 3—5. nap 
közt áll be. Ha a beteg nyolcz napot túlélt, felgyógyulása re-
mélhető, de a visszaesés mindenkor veszélyes, s az utóbajok 
elkerülhetetlenek. 

Ide tartoznak a forró és hideg láz (jivotjóg, febris, 
n m p , qaddachath) különböző alakjai is, melyeknek Paleszti-
nában leginkább az október és márczius hónap kedvez, s főkép 
a Genezáretli partvidéke volt kitéve (Mt. 8, 14. Ján. 4, 46. 52), 
továbbá az aszkór (nBntH, sachefeth), mi alatt a sorvasztó 
láznak különböző alakjait kell értenünk. 

A nemi betegségek közt a húgycsöhurut (EH, zób, Lev. 
15, 2—15) van fölemlítve, melyet Mózes a magömléstől hatá-
rozottan megkülönböztet (Lev. 15, 16); továbbá a vérfolyás 
(HÍJ, niddá), melyet sokszor nagy lelki felindulás idéz elő. 
Az így kiömlő asszonyi vért az ó-korban mérgező hatásúnak 
tartották. Hogy a szifilitikus bajok Palesztinában el voltak-e 
terjedve, biztosan nem tudhatjuk, de a biblia több adata nyo-
mán valószínűnek kell tartanunk1). 

Megemlítendők még az emésztő szervek különféle beteg-
ségei : a bélhurut és a vérhas, mely hihetőleg Jórám király ha-
lálát okozta (II. Kr. 21, 18), a féregkór, melyben Antiochus 
Epiphanes (II. Mak. 9, 9) és I. Heródes Agrippa (Csel. 12, 23) 
halt meg, és a vízi betegség (hydrops, Lk. 14, 2) is. 

Az idegrendszer betegségeiben szenvedtek mindazok, kiket 

i) A Num. 25, 9. szerint a moábi nőkkel való paráználkodás miatt 24,000 
zsidó férfiú halt meg, s még évtizedek múlva is sínylették e baj követ-
kezményeit (Józs. 22, 17). Ez minden valószínűség szerint a bujakórra 
vall, valamint az a leirás is, melyet Jos. Flavius (Ántiqq XVII. 6, 5. 
Bell. jud. I. 33, 5) Nagy Heródes betegségéről ad. 
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a biblia »inaszakadt« (naqaXvTixof Tiaga^Av/aévoi) név 
alatt említ, s a bénulást vagy valamely részleges szélütés kö-
vetkeztében kapták meg1), vagy köszvényes bántalmak folytán 
állt be az egyes tagok mozdíthatatlansága, vagy összezsugoro-
dása (Mt. 4, 24. Mk. 2, 3. Lk. 5, 18. Ján. 5, 5. Csel. 3, 2). 
A gutaütés több esete szintén föl van említve (I. Kir. 25, 37. 
I. Mak. 9, 55. Csel. 5. 1, s köv.). Ide tartozik a nehézkór is 
(epilepsia), melyet a régiek a hold befolyásának tulajdonítot-
tak (eeXnwa&fievot , Mt. 4, 24. Mk. 9, 17—27. Lk. 9, 39). 
Ezt a modern orvosi tudomány is megerősíti, mert a baj egy 
hónapos időközökben szokott ismétlődni s a betegre a teljes 
hold fénye nyugtalanítólag hat. A nehézkóros hirtelen, álla-
tias fölkiáltással szokott összerogyni, rángatózásokba esik, mi-
közben fogait csikorgatja, szája habzik, végre aléltságából mély 
sóhajtással fölébred. — Az idegbajokhoz számítandó a nap-
szúrás is, mely oly személyeknél, kik födetlen fővel vagy me-
leg süveggel mennek ki a forró napra, sokszor halálos kime-
netelű szokott lenni (IV. Kir. 4, 18 s köv. Jud. 8, 3). 

II. Azon szoros viszonynál fogva, mely az emberi test és 
lélek közt fönnáll, a lelki betegségek alapját nem egyszer a testi 
betegségekben kell keresnünk, a mennyiben a lelki betegsége-
ket az idegrendszer vagy az agy megzavarása, vagy a dúcz-
rendszer beteges affectiója idézi elő. De kétségtelen, hogy a 
lelki erők megzavarása is igen gyakran lelki betegséget okoz, 
melyet aztán a testi bajok szoktak követni. A biblia többször 
tesz említést a balgaságról, bolondságról és őrültségről, de csak 
két esetben tünteti föl a lelki betegségek nyilvánulását, t. i. 
Saul búskomorságában (I. Kir. 16, 14 ; 19, 9) és Nebukadne-
zár őrültségében. Saul búskomorságának keletkezését a biblia úgy 
adja elő, hogy az Úr lelke elhagyta s a gonosz szellem kezdé gyö-
törni őt (I. Kir. 16, 23). minek következtében tombolni kezd, 
dárdájával hajigál, s őrültként Qttffö, mesúgá') beszél és cse-
lekszik. Őrjöngését még a zene sem képes lecsillapítani, mert 
az általa felébresztett hangulat nem ellensúlyozhatja állandóan 

i) Az elszáradt kéz ( / Ü Q §r]Q(X, Mt. 12, 10) hihetőleg izommá -
razmus, vagy szélütés folytán beállt petyhüdtség volt. 
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a beteges lelki állapotot. — Nebukadnezár lelki betegsége 
teljes őrültség volt (insania lupina seu zoanthropica), úgy 
hogy magát állatnak tartotta s ökör módjára füvet evett, sza-
kála és haja olyanra nőtt, mint a sas tolla, körmei pedig 
mint a madaraké (Dán. 4, 30). Mivel az ó-kori népek azt 
hitték, hogy az őrültséget a gonosz szellem idézi elő, a lelki 
betegek iránt mindenkor szent borzalommal viseltettek. Ezt a 
néphitet fordította hasznára Dávid, midőn a gáthiak előtt esze-
lősnek tetette magát, hogy bosszújokat kikerülje (I. Kir, 21, 
12. s köv.). 

A lelki betegségek közé kell soroznunk a démonikus be-
tegségeket is, melyekről főkép csak az uj-szövetségi íratok em-
lékeznek meg, s melyeknek jellemző sajátsága az volt, hogy a 
gonosz lélek (daíuovsg, daiuóna, nrí-v/naja áxá&aQja") 
hatalmába ejté az emberi testet és lelket, mi által a szabad aka-
ratot és öntudatot egészen megbénította, s körülbelől oly hatást 
gyakorolt reá, mint a hypnotizáló a hypnotizáltra, úgy hogy 
az ember a gonosz léleknek vak eszközévé vált. A gonosz 
szellem hatása vagy erkölcsi volt, amennyiben az embert a 
bűnre ingerelte (Ján. 13, 27) vagy testi, amennyiben külön-
féle kóros állapotokat idézett elő (Jób 2, 5. Lk. 13, 11. II. 
Kor, 12, 7), úgy hogy az ördöngősek rendszerint testi bajok-
kal, némasággal, vaksággal, bénasággal vannak sújtva (Mk. 
9, 17. Lk. 11, 14. Mt. 12, 22). Az uj-szövetségi szentírás a 
démonikus betegségeket világosan megkülönbözteti más bajoktól 
{o/Aovfuavoi vnó nvtvumcov a^adágrojv, Csel. 5, 16), 
és csupán kiűzés (txfíáÁÁsiv) által lehetett megorvosolni, hogy 
Krisztus isteni hatalma megdönthetetlenül kitűnjék a gonosz 
lelkek fölött. 

III. A testi fogyatkozások (01X2, vagy 012, műm) közt 
első helyen a vakság (11>, civvér, vak) érdemel figyelmet, mely 
a zsidóknál a törvénynek a vakokra vonatkozó intézkedéséből 
(Dt. 27, 18) következtetve, nagy mértékben el volt terjedve1). 

P Ezt az is mutatja, hogy a héber prózai nyelvben a vakságra 
öt szó van, melyhez a költői nyelvben 9 kifejezés járul. V. ö. M. Fried-
mann, Der Blinde in dem biblischen und rabbinischen Schriftthume. 
Bécs, 1873. a Blinden-Institut monográfiájában. 
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Ennek oka részben az Egiptomban való tartózkodás volt, 
mely a legkülönfélébb szembajok fészke, de a vakságot a nap 
vakító fénye, a finom por és homok, mely a mezei munka 
közben a szemet rongálta, a sivatagban a szárazság és forró-
ság, továbbá a harmatos és hűvös éjszakák is nagy mér-
tékben előmozdították (Lev. 19, 14. Dt. 27, 18. Mt. 9, 27. 
Ján. 5, 3). A szem megsértése, a madárganéjnak1) a szembe 
hullása, mérges kenőcsök használata, az aggkor, a füst kárté-
kony befolyása, sőt a hirtelen ijedtség és a sok sírás is vak-
ságot idézhetett elő. Ezekhez járult a szándékos megvakítás, 
melyet többnyire a lázadásra büntetés gyanánt szabtak; sőt 
Jézus szavaiból (Mt. 5, 29—30) következtetve a zsidók közt 
olyanok is lehettek, kik a szemek kívánságának megfékezése 
végett vallási rajongásból maguk vakították meg magukat. Míg a 
vakság szánalmat ébresztett másokban, addig a félszemű rend-
szerint gúny tárgya volt, s éppen azért a jobb szem megvakítását 
a zsidók a legnagyobb meggvalázásnak tartották (I. Kir. 11, 2). 

A vaksággal együtt említi föl a sz. írás a süketséget, 
sántaságot és némaságot is (Iz. 35, 5. 6). Ezek közül csupán 
a sántaság (PE£, pisszéach) volt szembeötlő, mely az em-
beri testet elrútította, s azt a szabad mozgásban akadályozta. 
Mivel a régi korban a művelődés hiánya folytán a testi fogyat-
kozások gvakoriabbak voltak, mint napjainkban, a sánták ren-
desen a vakok vezetésére szolgáltak, mit e két fogyatékosság 
együtt való fölemlítése is valószínűvé tesz (Jer. 31, 8. II. Kir. 
5, 6. Iz. 33, 23). A süketség (EHn, chérés) és némaság 
(D^K, illém) az ember lelki életére van káros hatással, mert 
a halló és beszélő szervek hasznavehetetlensége meggátolja az 
emberekkel való szellemi érintkezést. Említést tesz a biblia a 
hebegésről is (Ex. 4, 10), mi a beszélő szerv fogyatékosságá-
nak következménye. A testi fogyatkozások közé kell soroznunk 
végül a magtalanságot 'arírí) is, mely néha ugyan a 

férfi tehetetlenségében gyökerezik (Gen. 20, 17) de nem ritkán 
a nemző szerv kóros elváltozásának szüleménye volt, melyet 

i) Az öreg Tóbiás vaksága (Tób. 2, 11) valószínűleg a szemébe 
hullott madárganéj által előidézett szaruhártya-gyuladás következménye 
volt, mely ellen még most is hal- és marha-epét szoktak használni. 
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az izraeliták Isten átkának és nagy szégyennek tartottak (Gen. 16, 
2. 4 ; 30, l .Lev. 20, 21), s melyen a zsidó nők babonás hiedelmük-
ben a mandragóra élvezete által (Gen. 30, 14) véltek segíteni. 

23. §. Temetési és gyász-szertartások. 

Az a hit, hogy az első ember teste földből alkottatott s 
a földbe kell visszatérnie (Gen. 2, 7 ; 3,19), minden népnél általá-
nossá tette azt a szokást, hogy a halottakat az anyaföld ölé-
be tették nyugalomra. Ez a szokás már a pátriárkák korában 
megvolt (Gen. 25, 9 ; 35, 29), s a halott eltakarításáról a ro-
konok gondoskodtak. A halál az izraeliták szemében korántsem 
volt félelmetes, s habár ideje bizonytalan (Mt. 24, 42 —44), csak 
a gonoszokat tölté el aggodalommal, mert a jók reményeiknek 
teljesülését (Préd. 12, 13) várták tőle. A biblia számos kifeje-
zése azt sejteti, hogy a lélek halhatatlanságában való hitet 
Mózes már föltételezte nemzeténél, s e hit szerint az elhunytak 
lelke a halottak országába, az alvilágba jut ('TNwb séól, LXX. 
adrjg, Vulg. infernus, Gen. 37, 35 sat.), melynek szája a jókat 
és rosszakat egyaránt elnyeli (Num. 16, 30. Iz. 38, 10. Jób 
17, 16). A túlvilági jutalom és büntetés iránti hitre csak egyes 
homályos kifejezésekből vonhatunk következtetést (Gen. 5, 24. 
9, 5. Num. 23,10. Préd. 11, 9 ; 12, 7. 14. Zsolt. 15, 10. 11). 

Már a legrégibb korban a szeretet parancsolta kötelesség 
volt a halott szemeit lefogni (Gen. 4-6, 4. Tób. 14, 15), mit 
közönségesen a legidősebb fiú teljesített, és arczát megcsókolni 
(Gen. 50, 1). Midőn a halál bekövetkezett, a holttestet a földre 
tették, hová előbb sót szoktak hinteni, azután megmosták (Csel. 

9, 37) s néha megkenték, fejére kendőt (oovdág/or, Ján. 11, 
44) tettek, mire a tetemet gyolcsba (oirdcóy, Mt. 27, 59) ta-
karták, mert mezítelenül eltemettetni nagy szégyennek tartották. 
Az egyes tagokat, hogy jobban kivehetők legyenek (1. a 34. 
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ábrát), keskeny vászondarabokkal begöngyölték ( o t i ó v i a , xztgíai 

Ján. 11, 44), melyeket a gazdagabbak illatos olajokkal vagy 
fűszerekkel kentek be, hogy a tetem gyors feloszlását megaka-
dályozzák (Ján. 12, 7). A halotti ruhákkal a későbbi időben a zsi-
dók nagy fényűzést vittek végbe, s a legértékesebb ruhákat 
adták az elhunytra, hogy szeretetüknek ez által is kifejezést ad-
janak. A halotti ruhák színe különböző volt; fehér, fekete, sőt 
tarka ruhákkal is találkozunk, míg Heródes a ravatalon bíbor-
ruhában feküdt, fején a diadéma fölött arany korona, jobbjá-
ban pedig a királyi pálcza volt (Jos. Antiqq. XVII. 9, 3. Bell. 
jud. I. 33, 9), miből joggal következtethetjük, hogy az előkelő 
férfiak ravatalánál nagy pompát fejtettek ki. A bebalzsamozás 
(IBBn, ehánat), melyet Jákob és József holttestén egiptomi szokás 
szerint eszközöltek, a zsidóknál nem vált soha általánossá, mert 
Palesztina sziklasírjaiban a holttestek rövid idő alatt kiszáradtak. 

Az elhunytat ágyra, gyászpadra vagy födetlen fakopor-
sóba (pTK, arón, oogógLk. 7, 14. iHStt, mittá, II. Kir. 3, 31.) 
tették. A koporsó különböző jelvényekkel volt néha ékesítve, a 
törvénytudósok koporsójára pedig a törvénykönyvet helyezték. 
Az elhunyt arczát csak az esetben födték el, ha el volt tor-
zulva. A vőlegény arczát soha sem födték be, míg az elhunyt-
nak haját, kivált ha menyasszony volt, lenyírták. A holtat rend-
szerint még a halálozás napján, napnyugta előtt eltemették 
(Num. 19, 11), habár a halottakat a pátriárkák korában nem 
takarították el oly gyorsan (Gen. 23, 2), mint a későbbi idő-
ben szokás volt. Sírjába a szomszéd népek szokása szerint 
különböző tárgyakat tettek, pl. író eszközöket, jegyző táblát, kul-
csot stb., míg a királyok sírjában drágaságokat és nagyobb 
összegű pénzt helyeztek el1). A holttestek temetetlenül hagyá-
sát oly nagy gyalázatnak tartották (III. Kir. 13, 22 ; 16, 4 ; 21, 
24. Jer. 7, 33), hogy még a kivégzett gonosztevőket és a 
csatában elhullott ellenséget is eltemették (Dt. 21, 23. 
IV. Kir. 9. 34). A tetemégetést csak akkor alkalmazták, ha 
valamely gonosztevő megbélyegzése (Lev. 20, 14), háború vagy 

l) Joscphusnál olvassuk (Antiqq. XIII. 3, 4), hogy Hyrkán, Dávid 
király sírját felbontatván, belőle 3000 talentum ezüstöt vett ki, míg 
Heródes (XVI. 7, J) az ott hagyott arany ékszereket vitette el. 
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ragályos betegségek esetén a fertőzés megakadályozása (Ám. 
6, 10), vagy a holttest megcsonkításának meggátlása (I. Kir. 
31, 12) tette szükségessé. 

A temetkező helyek keleti szokás szerint, rendesen a hely-
ségeken kívül feküdtek, hogy a tisztátalanság veszélye könnyeb-
ben elkerülhető legyen1), s épen azért a zsidók soha ország-
utak mellé nem temetkeztek (Num. 19, 16). Csak a királyokat2) 
és prófétákat (III. Kir 2, 10; 16, 6. II. Kr. 24, 16; 25, 28 sat.) 
temették el a városokban, mely alkalommal tüzet gyújtottak 
és jóillatú szereket égettek el3) tiszteletökre (II. Kr. 16, 14, 
Jer. 34, 5), sőt az általuk használt tárgyakat is elégették, 
lovaikat megbénították stb. A vagyonosabb osztály családi 
sírboltokkal birt (Gen. 23, 20. Bir. 8, 32. s t. m. h.), melye-
ket árnyékos fák alján, kertekben (Lk. 7, 12. Ján. 11, 31) 
építtettek, míg a szegényebbek közös temetőben nyugodtak 
(Jer. 26, 23. IV. Kir. 23, 6. Mt. 27, 7) s mivel a sírok 
gyorsan megteltek, a csontokat kiszedték és vászonba, edé-
nyekbe vagy tömlőkbe téve, csont-házakban helyezték el, hogy 
az ujabb holttesteknek helyet engedjenek. A sírok leginkább 
természetes barlangokban (Gen. 23, 17), vagy a hegyek olda-

l á b a vágott üregekben voltak, s gyakran több folyosóra osz-
lottak, melyekbe mély lyukak voltak vésve, vagy padkaszerüleg 
voltak kifaragva, hogy a holttestek elhelyezhetők legyenek. 

1) A misna szerint (Baba Bath. 25, a) a temetőknek legalább 50 
rőfnyire kellett a lakó helyektől lenniök. V. ö. Lk. 7, 12. 

2) A királyok temetőjét, mely a Czijón hegyen feküdt, még máig 
sem sikerült felfödözni. Itt pihentek a zsidó királyok Dávidtól kezdve 
mindannyian, Uzia, Áház, Manasszesz és Ammon kivételével. A Jeruzsá-
lemtől északra fekvő sírok, melyeket a hagyomány »a királyok sírjának« 
nevez, valószínűleg Helena, adiabenei királyné mauzoleüma (Joseph. Antiqq. 
XX. 4, 3. Bell. jud. V. 3, 3). Ezt, valamint a Jeruzsálemben levő többi 
sírokat, az ú. n. próféták és bírák sírjait is leírta Robinson, Palást. II. 
183. s k. 1. és Neuere bibi. Forschungen, 327. s k. 11. 

3) E szokásból némelyek, mint Michaelis J. D. De combustione et 
humatione mortuorum apud Hebr., azt akar ják bebizonyítani, hogy a 
zsidóknál a tetemégetés szokásban volt. De a mózesi törvények föntidé-
zett intézkedései kétségtelenné teszik azt, hogy a zsidók temették halot-
taikat, s Tacitus, hist. V. 5. is zsidó szokásnak mondja »corpora condere.« 
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A sírok nyílását nagy, lapos kövek gólal1) és p£H, dófaq) 
zárták el (1. a 35. ábrát, mely zárt és nyitott palesztinai sírt 
mutat), hogy a ragadozó állatok, vagy rossz indulatú emberek a 
tetemekhez ne férkőzhessenek (Mt. 27, 60; 28, 2. Ján. 11, 38). 

35. ábra. 

Ezeket a köveket Ádár hónapban, a téli esőzés után be szok-
ták meszelni (Mt. 23, 27), hogy az arra menők a sírokra 
reáismerhessenek és kikerülhessék. A sziklasírok gyakran elő-
kamrákkal birtak, melyeket időnként kivilágítottak2). A sírok 
fölött vagy mellett néha faragott emlékköveket (DE2fE, macz-
czébóth, Gen. 35, 20. Jób 21, 32. II. Kir. 18, 18), oszlopo-
kat állítottak föl, sőt pompás mauzóleumokat (I. Mak. 13, 27) 
is emeltek. Jézus korában kiváló gonddal ápolták a próféták sírjait 
(Mt. 23, 29) is, mi által a farizeusok akartak kifejezést adni tisztele-
töknek, sőt azoknál nem ritkán vallásos előadásokat is tartottak. 
A holttestet a szegények a sz. Mihály lován, a vagyonosabbak 
kocsin vitették a temetőbe. A halottvivők mezítláb mentek s 
többször felváltották őket, hogy a halottnak e végső szívesség 
get számosabban tehessék. A gyászmenetnél fáklyákat gyújtottak, 
az elhunyt iránti részvét pedig abban nyilvánult, hogy a roko-
nok és barátok a halottat a sírhoz kísérték (II. Kir 3, 31. 
Lk. 7, 14), s ha valaki a gyászmenettel lalálkozott, hozzá 

i) L. L. Löw, Gesamm. Schriften. II. K. 349 s k. 11. 
2j így pl. Józsua állítólagos sírját, melyet a legújabb időben fö-

döztek föl. L. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes en Pa-
lestine etc. III. K. 176. 1. 
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csatlakozott s legalább egy kis darabig elkísérte (Jos. c. Ap. 
II. 20), míg az ülők tiszteletük jeléül felállottak. A királyi 
család valamely tagjának elhunytakor a király nem csatlakozott 
a gyászmenethez, hanem szobájába vonult, hogy ott engedje 
át magát bánatának. A halott utáni gyász és fájdalom hangos 
sírásban, földre borulásban (1. a 36. ábrát), a kezek tördelésé-

ben, a mell és tompor verésében (*Náh. 
2, 8. Jer. 31,19. Ez. 21,12 [17] II. Kir. 13,19) 
továbbá a ruhák megszaggatásában (y"ip, 
qárac, Gen. 37, 34. Bir. 11, 35) nyilvánult1) 
akkép, hogy a ruhát a mellen egy arasznyira 
behasították. Később sirató asszonyokat 
és férfiakat (Jer. 9, 17. Ám. 5, 16. 1. a 

37. ábrát), flótásokat és kürtösöket (Mt. 9, 23) is fogadtak, 

37. ábra. 

hogy a lelki fájdalomnak annál élénkebb kifejezést adja-
nak. A siratok Galíleában a gyászmenet élén, Júdeában 

i) Otho, Lex. rabb. phil. p. 360: »Laceratio vestium fieri potest, 
excepto pallio exteriori et interula, in omnibus reliquis vestis partibus, 
etiamsi decern essent, sed vix ultra palmae longitudinem lacerant. Lace-
ratio, quae propter parentes fit. nunquam resuitur; quae autem propter 
alios, post trigesimum diem.« 
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pedig a ravatal után haladtak, s tisztjük volt a holtat magasz-
talni s a kísérőket a gyászra felhívni. A gyászoló minden ék-
szert (Ez. 26, 16), sőt a lábbelit vagy sarut is letette (II. Kir. 
15, 30. Ez. 24, 17), olykor haját, sőt szakálát is lenyíratta 
(Jer. 7, 29 ; 16, 6), a tisztálkodást és kenést abban hagyta 
(Jud. 10, 3), fejét hamuval vagy porral behintette (1. Kir. 4, 
12) és gyászöltözetet vett magára, mely durva szőrből készült, 
ujjatlan, szűk köntös volt (p*w, szaq, oáxxog.) s inkább zsák-
hoz, mint ruhához hasonlított (Gen. 37, 34. II. Mak. 3, 19. 
Mt. 11, 21). Mélv gyászban az állat is egész az orrig (Mik. 
3, 7) be szokták takarni, mi azt jelképezte, hogy az illető 
sem beszélni, sem enni nem akar bánatában. A testet vagy 
arczot a fájdalom jeléül kivérezni tilos volt (Lev. 19, 28. Jer. 
16, 6; 41, 5 ; 48, 37), mert ez pogány szokásra emlékeztetett. 
A teljes gyász 7 napig tartott, mely néha böjttel is (I. Kir. 
31, 13. I. Kr. 10, 12, Jud. 8, 6) egybe volt kötve. A 
kisebb gyász 30 napos volt (Num. 20, 30. Dt. 34, 8). A 
gyászoló ilyenkor a földre, vagy hamuba ült (II. Kir. 12, 16) 
miközben hozzátartozói vigasztalni igyekeztek őt, s részvétük 
jeléül ételt és italt küldtek neki (II. Kir. 3, 35. Oz. 9, 4. Jer. 
16, 7). E szívességet a gyászoló később azzal viszonozta, hogy 
barátainak számára halotti tort rendezett (Joseph. Antiqq. XVII. 
8, 4), mely később néha egész lakmározássá fajult. 

A hősök, uralkodók és kiválóbb férfiak halálát az egész 
nép gyászolni szokta; fölöttük halotti éneket (í"lTp, qíná) 
zengtek, sőt némelykor gyászbeszédet is tartottak (II. Kir. 3, 
32), melylyel a körülállókat meghatni igyekeztek1). Idő 
folytán a halottak emlékére imádságot és egyéb jó cselekedetet 
végeztek (Tób. 4, 18. Jer. 16, 7), sőt áldozatot is mutattak be, 
mert »szent és üdvös gondolat a halottakért imádkozni, hogy 
bűneiktől feloldoztassanak« (II. Mak. 12, 46). 

i) A zsidók temetési és gyász-szertartásaira nézve v. ö. Mart. 
Geier, De Ebraeorum luctu, lugentiumque ritibus, ed. 3. Lipcse, 1683. 
J. Nicolai, De sepulcris Hebraeoruin libri IV. L. B. 1706. — Fr. Imm. 
Gründl, Die Trauergebräuche der Hebräer. Lipcse. 1868. — Jos. Perles, 
Die Leichenfeierlichkeit im nachbiblischen Judenthume, Breslau. 1861. 

Szekrényt, Bibi. Arch. 6, 
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HARMADIK FEJEZET. 

C S A L Á D I V I S Z O N Y O K . 

24. §. A zsidó házasság- jelleg-e. 

Az emberi társadalom alapját a Teremtő vetette meg az 
által, hogy a férfi és a nő közt kölcsönös megegyezéssel léte-
sített házassági viszonyt, mint az emberi nem föntartására 
és szaporítására szolgáló észközt elrendelte, s a kölcsönös 
házastársi hűség és odaadó szeretet által a családi boldogsá-
got lehetségessé tette. Ezt a zavartalan boldogságot az ember 
csak a házasság egysége, a monogamia által érheti el, mert a 
házasság lényege nem csupán a nemi közösségben, de az 
életközösségben is áll, minek folytán a házasok erkölcsi egy-
séget képeznek (Gen. 2, 24. Mt. 19, 5. Ef. 5, 31), s egymást a 
gyermeknevelés súlyos munkájában támogatni kötelesek (Gen. 
1, 28. Tób. 6, 22). Épen azért maga az Úr állapította meg 
a házasság egységét, melyet későbbi felfogás szerint csak a 
halál bonthat föl (Mt. 19, 6), míg az uj-szövetségben Jézus a 
házasságot szentségi méltóságra emelte (Ef. 5, 22—33). 

De az ember romlott természete következtében a házas-
ság egysége1) nem maradhatott meg sokáig eredeti tisztaságá-
ban. Már Lámech két feleséget vett (Gen. 4, 19), a pátriárkák 
pedig tulajdonképeni feleségük mellett ágyasokat tartottak, 
hogy nejök magtalansága esetén gyermekek nélkül ne marad-
janak (Gen. 16, 3 ; 22, 24 ; 26, 34 ; 30, 4 ; 36, 2), míg a 
soknejűség a pátriárkái korban számos népnél, az egiptomiak-
nál és a kánaáni törzseknél általánosan el volt terjedve. A 
mózesi törvény nem tiltotta el a többnejüséggel űzött vissza-
élést, de azért a zsidó népéletben a soknejűség mindig kivé-

9 John Lzibbock angol tudósnak azon állítását, hogy az ember 
ősállapotában nem ismerte a házas életet, hanem a nők az összes fér-
fiak közös tulajdonát képezték. Peschel, Völkerkunde. 238. lapon világosan 
megczáfolta. 
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teles volt. A mózesi törvényhozás két rossz közül a kisebbet 
választotta, midőn az erkölcstelen viszonyok meggátlása czél-
jából a többnej űséget megengedte, s idevágó egyes intézkedései 
különben is alkalmasak voltak arra. hogy a két vagy több-
nej űséget korlátok közé szorítsák. így pl. megtiltotta, hogy 
valaki két nőtestvért egyszerre vegyen nőül (Lev. 18, 18), 
hogy a férj az egyik nő gyermekeit örökösödés esetén a 
másikéi fölött kedvezményekben részesítse (Dt. 21, 15), míg a 
királynak egyenest megtiltotta, hogy sok nőt vegyen feleségül 
(Dt. 17, 17). Az a szigorúság pedig, melylyel a törvényhozó 
a íajtalankodást, paráznaságot és vérfertőztetést bünteti, a 
bálványozó kánaániakkal való házasságot eltiltja, s a házas-
sági elválást, melyet csak a szív keménysége miatt (Mt. 19, 
8) engedett meg, bizonyos szabályok által korlátozza, mind 
azon törekvésben birja alapját, hogy a házassággal űzött 
visszaélést mérsékelje. 

A próféták szintén a házasság egységét sürgették, midőn 
azt az Úrnak az ő választott népével való szövetségéhez ha-
sonlították (Oz. 2, 18. Iz. 50, 1. Jer. 2, 2. Ez. 16, 8), midőn 
maguk is mindig csak egy nővel léptek házasságra, s e vi-
szonyt Istentől kötött szövetségnek tüntették föl (Mai. 2, 14. 
Péld. 2, 18), s maga Mózes is élénk színekkel ecseteli minden-
kor azt a keserűséget, melyet a pátriárkáknak a többnejűség 
miatt kellett tapasztalniok. Innét van az, hogy a zsidó nem-
zetnél csupán a gazdagabb és előkelőbb férfiak tartottak két 
vagy több nőt (Bir. 8, 30; 10, 4 ; 12, 9. I. Kir. 1, 2), míg 
a királyoknak a törvény határozott tilalma ellenére számos 
nejök volt (II. Kir. 5, 13. III. Kir. 11, 3. II. Kr. 11, 21; 
13, 21). De a babiloni fogság utáni korban az egynejűség 
az izraelitáknál csaknem általánossá vált1) (Tób. 1, 11; 
2, 19. Dán. 13, 29. Mt. 18, 25. Lk. 1, 5. Csel. 5, 1). 

i) Az egynejűséget nagyban előmozdította azon körülmény is, 
hogy két vagy több nő eltartása az időviszonyok változása folytán 
mindig költségesebbé vált. Ezért a mohamedánok legnagyobb része szin-
tén egynejűségben él. 

6* 
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25. §. A házasság-kötés. 

Tekintettel a házasság fontosságára, melyet az izraeliták 
mindenkor életbevágó családi eseménynek tartottak, a gyer-
mekek kiházasítása már a pátriárkái korban a szülők dolga 
volt (Gen. 27, 46 ; 28, 8 ; 34, 4), mely kötelesség az apa el-
halálozása esetén az anyára háramlott. A házasságot a jegyesi 
állapot előzte meg, melyre a háztüz-nézés szolgált előkészüle-
tül. A szülők fiuk számára kiszemelték a menyasszonyt (Gen. 
24, 3 ; 38, 6 ; 28, 2), vagy azon leányt kérték meg, akit 
fiuk óhajtott (Gen. 34, 4. Bir. 14, 2), ámbár arra is volt 
eset, hogy a kérő mások közbenjárása nélkül, egyenesen föllé-
pett (Gen. 29, 18. Ex. 2, 21). Az eljegyzéshez nem csupán 
a leánynak, hanem szüleinek és az elsőszülött bátyának bele-
egyezése is szükséges volt (Gen. 24, 5 0 ; 34, 11), hogy húgát 
esetleg egy kedvezőtlen házasság megkötésétől megóvja. Az 
apának a beleegyezést még akkor is joga volt megtagadni, ha 
leányát már előbb elrabolták, mely esetben a nőrabló bizo-
nyos bírságot volt köteles fizetni (Ex. 22, 16). 

Az eljegyzés az által lett jogérvényessé, hogy a leány és 
szülei, továbbá bátyja megegyezésöket. adták, mire a kérő 
mátkájának bizonyos pénzösszeget (112, móhar), szüleinek és 
testvéreinek pedig ajándékokat (10112, migdánóth) adott. Az 
ágyast (2M1E, pilleges) az izraeliták minden menyasszonyi 
ajándék nélkül vették magukhoz. Ez időtől fogva a menyasz-
szony köteles volt a jegyesi hűséget megtartani, úgy hogy 
megszegését a házasságtöréssel egyenlőnek tekintették és halál-
lal büntették (Lev. 20, 10. Dt. 22, 22). A vőlegénynek azon-
ban szabadságában állott más leányt is megkérni (Gen. 29, 
27. Dt. 21, 15. 111. Kir. 11, 1—3). A menyasszonyi ajándékot 
nem szabad akkép felfognunk, mintha azon a vőlegény a 
leányt megvásárolta volna1), mert annak elfogadása csak a 

>) Csaknem általánossá vált azon felfogás; hogy a zsidók a kele-
ten még most is dívó szokás szerint feleségöket a szülőktől pénzen vá-
sárolták meg. Ezt a nézetet azonban Saalschütz határozottan megczá-
folta, mert a bibliában csak egy helyet (Ex. 21, 7) találunk, hol a leány 
eladásáról van szó, de itt sem feleségül, hanem ágyasul adják el, ami 
pedig lényeges különbség. 
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házassági ígéretbe való egyezést akarta kifejezni. Ez összeg a 
nőnek kizárólagos tulajdonát képezte és arra szolgált, hogy 
férje rangjának megfelelően ruházkodhassék s jelenhessen meg. 
A leánynyal a régi korban nem adtak hozományt, de később 
más idegen népek példájára szokásossá vált (Tób. 8, 24), 
sőt írásos házassági szerződést1) is kötöttek (Tób. 7, 16). A 
jegyesek életkoráról a törvény nem intézkedik, de a talmud 
a leányok életkorát 12 év és 1 napban, az ifjakét pedig 13 
év és 1 napban állapítja meg, hogy érvényes házasságot köt-
hessenek2). 

Az ara egész a menyegzőig a szülői háznál maradt. A 
lakodalom ("71 i E , miste. később "717171. chathunná, Én. 3, 11) 
napján a vőlegény díszes ruhában és ékszerekkel fölékesítve, 
barátainak társaságában (Bir. 14, 11. Mt. 9, 15. v t o i t o v 
vv/Licpcorog) jelent meg, mire a menyasszony lefátyolozva s 
fején koszorúval, barátnői kíséretében az apai házból a vőle-
gény lakására ment, hol a lakodalmat ének (Jer. 7, 34 ; 16, 
9), zeneszó és táncz mellett (I. Mak. 9, 39), este pedig fáklya 
vagy lámpa-fénynél (Mt. 25, 1), a meghívott vendégsereg zajos 
vígsága közt tartották meg (Gen. 29, 22. Lk. 14, 8). A lako-
dalmak néha hosszabb ideig, egy hétig (Bir. 14, 12), sőt olykor 
két hétig is eltartottak (Tób. 8, 23). A házasság megkötésé-
nél semmi szertartás nem fordult elő3), hanem a szülők a fiata-
lok kezét egymáséba tették s áldást kívántak nékik (Tób. 7, 
13. Rút 4, 11. Gen. 24, 60), mire a lakodalom éjjelén a 
férj hitvesét a nászágyba vezette (Gen. 29, 23. Tób. 8, 1). 

1) Ezekben a szerződésekben mindig különbség van téve a nő 
hozománya (novo, nédúnjá) és a férfiú által nyújtott móring (rairo. 
kethúbá) közt. V. ö. Misna Ketuboth III, 2. 

2) A misna {Pirke Aboth, V, 21) azt javasolja, hogy az ifjak legké-
sőbb 18 éves korukig nősüljenek meg, mert a keleten, hol a nemi fej-
lettség sokkal korábban beáll, mint nálunk, a fiúk már 10 — 12 éves 
korukban nemző képességgel birnak s a nők nem ritkán 9 — l l éves 
korukban már szülnek. V. ö. Peschel, Völkerkunde, 227. 1. — L. Löw, 
Lebensalter etc. 163—184. 1. 

3) L. L. Löw, u. o. 185. s k. 11. 



86 A zsidó nők helyzete. 

26. §. A zsidó nők helyzete. 

Mivel az izraelita férfi nejét nem pénzen vásárolta, ha-
nem közös vonzalomból tette élete társává, jóllehet a szülők 
beleegyezését kellett kinyerniük, azért a zsidó nő nem volt 
férjének rabszolgája, mint a többi pogány népeknél, hanem 
igazi felesége, ki a férjnek ugyan engedelmességgel tartozott 
(Gen. 3, 16. I. Kor. 14, 34), de azért az ő dolgai iránt min-
denkor érdeklődéssel viseltetett, minden örömet és bút meg-
osztott vele, s a háztartást személyesen, vagy cselédei és rab-
szolgái segítségével vezette. Ugyanily jogokkal bírt a második 
feleség is, ha valamely férfinak több neje volt, de a tulajdon-
képeni ágyasok, akár cselédek, akár pénzen vásárolt rabszol-
gák vagy hadi foglyok voltak, nem birtak oly jogokkal, mint a 
minők a törvényes féleséget illették. 

A házastársak kötelesek voltak egymás iránt hűséggel 
és szeretettel viseltetni. S hogy a házasság köteléke annál 
szorosabbra fűződjék a férj és feleség között, a mózesi tör-
vényhozás számos oly intézkedést tartalmazott, mely rend-
kívül alkalmas volt e czél elérésére. Fia ugyanis valaki egy 
leányt megkért, kit még nem vitt haza feleségül, a törvény 
megengedte, hogy a táborból az ütközet előtt visszatérjen, 
hogy el ne essék s más ne vegye nőül menyasszonyát (Dt. 
20, 7). Az uj házas szintén nem volt köteles harczba menni, 
s háza egy évig minden adótehertől fel volt mentve (Dt. 24, 
5), hogy zavartalan örömben élhessen feleségével. 

És míg a törvény ily gyöngédséget tanúsított az ifjú há-
zasok iránt, egyúttal szigorúan őrködött hűségök fölött, s a 
legkeményebb büntetést szabta azokra, kik ellene vétkezni 
mertek. A házasságtörés1) mind a két félre nézve halálbüntetés 
terhe alatt volt tiltva (Lev. 20, 10. .fán. 8, 5), mit a holttest 

i) Mivel a zsidó férfi több nővel köthetett házasságot, azonkívül 
ágyasokat is vehetett neje mellé, a férfi csupán akkor követett el há-
zasságtörést, ha egy férjes asszonynyal, vagy másnak a menyasszonyával 
élt. Más nőkkel élni paráznaság volt, de az is csak abban az esetben, 
ha nem akarta ágyasul venni őt. Ha pedig valaki másnak az ágyasával 
hált, e bűnre testi fenyíték és vétekáldozat volt szabva a törvényben 
(Lev. 19, 2 0 - 2 2 ) . 
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elégetése követett (Gen. 38, 24); éppúgy kiirtás terhe alatt 
volt eltiltva, hogy a férj nejével a havi tisztulás ideje alatt 
éljen (Lev. 20, 18). Hasonló szigorúsággal őrködtek a meny-
asszonyi hűség fölött is, mert ha a leány szüzességét a hely-
ségben adta oda valamely idegen férfiúnak, a törvény a csá-
bítóval együtt halált szabott reá (Dt. 22, 23), mert ártatlan-
ságát segélykiáltások által megmenthette volna. Ha azonban 
megszeplősítése a szabadban történt, hol nem voltak közelé-
ben mások, kiket segítségül hívhatott volna, akkor csak a fér-
fiúnak kellett meghalnia, míg a nő, mint ártatlan, büntetés nélkül 
maradt (Dt. 22, 25—27). 

De a törvény más tekintetben is gátat akart emelni a 
paráznaságnak és a nők erkölcsi süllyedésének. Mózes e czél-
ból határozottan megtiltja a szülőknek, hogy paráznaságra 
adják leányaikat (Lev. 19, 29), az erkölcstelen papleányokra 
tűzhalált szab (Lev. 21, 9) s a kicsapongásokat mindenkinek 
egyaránt megtiltja (Dt. 23, 17), s úgy a férfi, mint a női pa-
ráznáknak tilos volt keresményökből a szent hely részére pénzt. 
vagy ajándékokat adni, s habár a biblia tanúsága szerint 
kéjnők a törvény ezen intézkedései daczára is voltak az 
izraelitáknál (III. Kir. 3, 16. Féld. 5, 3 ; 6, 26. Jer. 5, 7. Ez. 
16, 15), azért még a sülyedés korszakában sem terjedtek el 
annyira, mint a pogányoknál történt. A női nem tisztaságát 
is határozottan védelmébe vette a törvény a férfiak érzékisége 
ellen, s elrendelte, hogy ha valaki egy szüzet erőszakkal meg-
szeplősített, a leány atyjának 50 ezüst sékel bírságot fizessen, a 
leányt pedig nőül vegye s ne legyen szabad tőle soha elválnia 
(Dt. 22, 29). Ha pedig a férfi arról vádolta feleségét, hogy őt 
nem találta szűznek, s ez állítása rágalomnak bizonyult1), a 
nő atyjának 100 ezüst sékel bírságot tartozott fizetni s szintén 
elvesztette azon jogot, hogy feleségétől elválhasson. De ha a 
férj vádja a bírói vizsgálat során alaposnak tünt föl, a nőt a 
szülői ház előtt agyonkövezték, mert gyalázatosságot (H^BJ, 
nébálá) vitt véghez Izraelben (Dt. 22, 21). 

i) A menyasszony szülei azon takarót, melyet a fiatal házasok a 
nászéjen használtak, gondosan eltették, hogy leányuknak híven megőrzött 
szüzességét bebizonyíthassák. V. ö. Mickaelis, Mos. Recht, II. 92. §. 
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A zsidó nő helyzete általában sokkal szabadabb volt, 
mint a többi keleti népeknél. Habár keresménye a férjet 
illette, hitvese eltartásáról, ruházatáról a férj tartozott gondos-
kodni még akkor is, ha előbb rabszolga lett volna (Ex. 21, 10). 
A társadalmi érintkezésben a nők nem voltak nagyon korlátozva 
még a férfiakkal szemben sem1) (í. Kir. 25, 18. 19. II. Kir. 14, 
2), habár az idegenek iránt tartózkodók voltak s hívatlanul nem 
mutatták magukat (Gen. 18, 9). A nyilvános ünnepségeken 
azonban részt vehettek (Ex. 15, 20. I. Kir. 18, 6), sőt egyes 
kiválóbb nők jelentékeny szerepet játszottak a nemzet életé-
ben (Bir. 4, 4. IV. Kir. 22, 14), s Jézus kísérői közt is szá-
mos nővel találkozunk. 

27. §. A nevelés. 

A család tulajdonképen a gyermekek által jő létre és 
gyarapodik (Gen. 16, 2), azért az izraeliták, de kivált a nők 
legfőbb vágya a gyermekek szaporodása volt (Gen. 24, 60. 
I. Kir. 1, 11). És míg a sok gyermeket az első szülőknek a 
paradicsomban adott isteni meghagyás (Gen. 1, 28) és az 
Ábrahámnak tett ígéret alapján (Gen. 12, 2) Isten áldásának 
és különös kegyelmének tartották (Dt. 28, 4. Féld. 17, 6. 
Préd. 6, 3), addig a magtalanságot valóságos csapásnak tekin-
tették (Gen. 16, 2. I. Kir. 1, 6. Lk. 1, 25), s a gyermektelen 
anya mindenkor a szánalomnak, sőt olykor a gúnynak tárgya 
volt (Íz. 47, 9 ; 49, 21). 

Az izraelita nők terhes állapotukban a bortól és egyéb 
szeszes italtól tartózkodtak (Bir. 13, 7), s babonás félelmük-
ben, melylyel Lilith, e gonosz tündér (*lz. 34, 14) iránt visel-
tettek2), a talmúd szerint a későbbi időben különböző imádsá-
gokat szoktak mondatni, hogy az újszülött életben maradjon. 
Már a pátriárkák korában igénybe vették a bábákat ( 1 "T2 , 
méjalledeth, Gen, 35, 17; 38, 27. Ex. 1, 15), kik nem 

9 Csak a királyok háremeiben voltak a zsidó nők szorgos fel-
ügyelet alatt, a mennyiben heréltek vigyáztak reájuk. V. ö. IV. Kir. 24, 15. 

'-) L. Dr. Jos. Birgel, Mythologie der alten Hebräer, Leipzig, 1883. 
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mindig nők, hanem férfiak is voltak, de az anyák némely eset-
Len oly könnyen szültek, hogy segítségökre'nem is volt szük-
ségük (Ex. í , 19). A szülés elősegítésére szülő széket (QVDBK, 
obnájím) használtak1), mely rendszerint kőből v.olt készítve. 
A szülés tehát nem fekvő, hanem guggoló helyzetben a kettős 
kövön (*Ex. 1, 16), vagy másnak ölében ülve ((Jen. 30, 3) 
történt. Nehéz szülésnél megesett, hogy az anya életének 
megmentése végett a magzatot szétdarabolva vették ki, de 
hogy a császárvágást a régi zsidók ismerték-e, mint némelyek a 
talmúdra hivatkozva állítják, mai napig eldöntetlen maradt2). 
A gyermek helytelen fekvéséről s az anyaméhben való meg-
fordulásáról már a biblia is megemlékez.ik (Gen. 38, 29). 
Miután az újszülöttnek köldökzsinórját elvágták, és őt meg-
f'ürösztötték, egész testét sóval dörzsölték be, mely szokás 
hihetőleg a kisded bőrének megerősítésére szolgált. Erre pó-
lyákba takarták (Ez. 16, 4), s valószínűleg átadták az atyá-
nak (Zsolt. 21, 10), hogy az átvétel által gyermekéül ismerje 
el őt. A kisdedeket maga az édes anya szoptatta (Gen. 21, 
7. 1. Kir. l, 23), és pedig rendszerint 2—3 esztendeig (II. Mak. 
7, 27), de ha az anya elhalt vagy betegeskedett, szoptatós dajkát 
(np^Ö, méneqeth) alkalmaztak. Ugyanezt tették a jobbmódú 
családoknál és a fejedelmi háznál is (IV. Kir. 11, 2. 
Ex. 2, 9). 

Az anya, ha fiúgyermeke született, hét napig, míg leány-
gyermek születése esetén két hétig tisztátalan volt (Lev. 12, 
1—8). A leányok közönségesen mindjárt születésük után, a 
fiúk pedig nyolczadik napon, körülmetéltetésök alkalmával ne-
vet kaptak, melyet a régi időben valamely jelentős esemény-
től vagy körülménytől vettek (Gen. 25, 25 ; 35, 18), vagy a 
szülőknek a gyermekek iránt táplált óhajtását fejezte ki (Gen. 
4, 25; 5, 29. 1. Kir. 1. 20). A nevet néha a nagyatyáról, 
vagy más rokonról vették, sőt egyes rendkívüli esetekben maga 

1) V. ö. Gesen. Wörterbuch. 11. kiad. 7. lap. — H. Ilosz, Das Weib 
Leipzig, II. k. 233. s k. 11. 

2) V. ö. J. Kotelmann, Die Geburtshülfe bei den alten Hebräern, 
Marburg, 1876. 
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tüntet föl), de midőn a fiú fölcseperedett, az apa nevelő keze 
alá keriilt. Előkelő családoknál a nevelés gondját a nevelő 
([EX, ómén, *Iz. 49, 23) teljesítette, ki állandóan a gyermek 
mellett maradt (IV. Kir. 10, 1), s annak kiképzéséről gondos-
kodott ; egyes esetekben a királyfiakat a próféták nevelték 
(II. Kir. 12, 25). A leánygyermekek egész férjhez menetelökig 
az anya felügyelete alatt maradtak, tőle sajátították el a ház-

9 V. ö. Z. Löw, Lebensalter, 92. s k. 11. Lukács szerint (1, 59) a 
zsidóknál a nevet az atyáról is vélték, de erre a héber kútforrásokból 
példát nem lehet felmutatni. 

2) Lukács szavaiból következtetve, néha a szülők a templomban 
személyesen is bemutatták gyermeküket, de ennek nyomára a zsidó kút-
főkben sehol sem találunk. V. ö. Z. Löw, i. m. 111. s k. 11. 
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Isten határozta1) meg (Oz. 1, 4. Tz. 7, 34. Lk. 1, 13. Mt. 
1, 21) . 

Az anyának, ha fia született, negyven nap múlva, leány 
születése esetén pedig nyolczvan nap múlva a szent helyen 
tisztító áldozatot kellett felajánlania (Lev. 12, 1—8). A fiú-
gyermekért, ha elsőszülött volt, az apának harmincz nap 
múlva 5 ezüst, sékel váltságdíjat2) kellett a pap részére fizetnie 
(Num. 18, 15. 16. Lev. 27, 6). A gyermek elválasztása családi 
ünnep volt, melyet lakomával ültek meg (Gen. 21, 8). 

A gyermek nevelésről első sorban mindig az anya gon-
doskodott (Péld. 31, 1. 1. a 38. és 39. ábrát, mely egy gyerme-
két itató asszír anyát és gyermeküket vivő ó-egiptomi nőket 
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tartás összes teendőit, míg az írást és olvasást, a törvények 
ismeretét és az ősök említésre méltó tetteit az apától tanulták 
(Ex. 12, 26. Dt. 4, 10. Féld. 6. 20. Dán. 13, 3), mivel szoros 
értelemben vett iskolák a zsidóknál még nem voltak. A házi 
nevelés1) föladata abban összpontosult, hogy a gyermekeket az 
Úr félelmére és igazi vallásosságra vezesse (Zsolt. 110, 10. 
Féld. 1, 7. Jób 28, 28), s e czél elérésére a Példabeszédek 
könyve (főleg II. része, 10—22. fej.) valóságos aranyszabályo-
kat foglalt magában. 

A gyermekeket hihetőleg már a betöltött 12. évben nagy-
korúaknak tekintették (Lk. 2, 42); ezt tanítják a rabbik is, 
habár a politikai és jogi nagykorúság a 20. év betöltésével 
vette kezdetét. Mivel az izraeliták főkép állattenyésztéssel és 
földműveléssel foglalkoztak, az ehez szükséges testi ügyességet 
a gyermekek gyakorlat által szerezték meg. 

Azon vallásos irány, mely az izraelitákat magzataik ne-
velésénél vezette, a gyermeki szívbe oltá a szülők iránti tisz-
teletet és szeretetet is (Lev. 19, 3. Dt. 5, 16), miből önkényt 
következik, hogy a gyermekek kötelessége volt elaggott szülei-
ket ápolni s eltartásukról gondoskodni. Egészen természetes-
nek találjuk tehát azt is, hogy a zsidó törvényhozásban az 
apagyilkosságról és magzatelhajtásról még említés sincs téve, 
habár a fogamzás ineggátlásának lehetőségét már régen is-
merték ((Jen. 38, 9). A későbbi időben Joseplius FI. szerint 
a magzatelhajtást a gyermeküléssel egyenlő bűnnek tartották s 
halállal büntették2). A törvény a szülői tekintély védelméről 
az által gondoskodott, hogy az oly gyermeket, ki szüleit szi-
dalmazza, isteni átokkal fenyegeti (Dt. 27, 16).A szülői hata-
lom korlátozása szempontjából az apának nem volt szabad 
gyermekét rabszolgául eladnia (Lev. 25, 42), s habár az apa 
megsemmisíthette leánya fogadalmát, a meddig az a szülei 
házban tartózkodott (Num. 30, 4—9) s leányát mindenkor 

1) A nevelés fogalmát J-n, aman, oü", rómém. rnn, ribbá és ima, 
giddél szavak, a szoktatást pedig "P" chanak és nccs, tippach, a feddést 

jisszér fejezik ki. L L. Löw, u. o. 131. s k. 11. 
2) V. ö. R. J. Wttndcrbar, Biblisch-Talmudische Medicin, Riga u. 

Leipzig, 1853. IV. R. 24 1. 
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saját tetszése szerint adhatta férjhez vagy ágyasul, de idege-
neknek nem volt szabad őt eladnia (Ex. 21, 7) s az apa joga 
a fiúk kiházasításánál, mely eleintén egészen korláttalan volt 
(Gen. 24, 3; 28, 2; 29, 16), később a törvény által némi módo-
sulást szenvedett (Ex. 21, 9. Bir. 14, 2). 

Az embert a különböző életkor szerint Jeremiás a nép-
tudatnak megfelelően öt osztályba sorozza (6, 11), melyek a 
következők : a gyermek ( ^ l ^ , 'óléi), az ifjú (HirQ, bachúr), a 
férfi (EAS4, ís), az öreg (fpt, záqén) és az aggastyán (BVTXHE, 
melé jámím). A gyermekkorba tartozott a csecsemő (pJV, 
jónéq), az elválasztott gyermek (71EJ, gámúl), továbbá a gyer-
mek (H^4, jeled), míg a serdülő kor jelenségeiről a bibliában 
csak néhány czélzást találunk (Ez. 16, 7. Én. 8, 8), s az ifjú 
megjelölésére az E^4 , ('elem) szolgált, a teljesen kifejlett korú 
egyént pedig a 7HJ, (gadól) fejezte ki. A mózesi törvényhozás 
csak három életkort különböztet meg: az ifjú kort, mely a 
25. évig, a férfikort, mely 25—50-ig, és az öreg kort, mely 
az 50. évtől a késő vénségig terjedt1). 

28. §. A cselédség-. 

Mivel a nagyobb gazdaságoknál a családtagok nem vol-
tak elegendők a fölhalmozott munka elvégzésére, azért cselé-
dek voltak szükségesek, kiket az izraeliták mindenkor a csa-
ládhoz tartozóknak tekintettek. A cselédséget a zsidóknál a 
többi népekhez hasonlóan rendszerint rabszolgák2) képezték, 
kik leginkább hadi foglyok voltak, s mint ilyenek eladásra 
kerültek (Gen. 14. 21 ; Dt. 20, 14). De a Palesztinát kör-
nyező, vagy ott lakó néptörzsek lakossága közül is számos embert 
rabszolgákat vettek meg (Lev. 25, 44—46), kiknek számát 

!) A zsidók gyermeknevelésére vonatkozólag 1. G. Fr. Oehler, 
»Pädagogik des A. Test.« Schmid, Pädag. Realencyclop. V. k. 668. s k. 11. ; 
továbbá Schenkel, Bibellexicon, II. k. 166. s k. 11. 

2) A rabszolga neve a héberben 'ebed, mi tulajdonképen mun-
kást jelent, a női rabszolgáé vagy cselédé pedig nnco, sifchá, vagy n D N , 
ámá volt. 
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azon gyermekek is szaporították, kik rabszolga szülőktől a 
gazda házában születtek ((Jen. 14, 14. Ex. 23, 12). Az ide-
geneken kívül izraeliták is rabszolgákká lehettek nemcsak 
zsidó hitsorsosaiknál, de az ország pogány lakosainál is, ha 
valaki annyira elszegényedett, hogy magát vagy családját nem 
birta eltartani, s így kénytelen volt magát családostól együtt 
rabszolgául eladni (Ex. 21, 2. s köv.), vagy ha tolvajlást köve-
lett el és vagyona a lopott jószágért járó kárpótlás födözésére 
nem volt elegendő, s a károsult fél a tolvajt rabszolgául el-
adatni kívánta (Ex. 22, 3) ; s végül, ha az adós tartozását 
kifizetni nem birván, a hitelező őt családjával együtt törvény 
útján rabszolga gyanánt eladatta, hogy követeléséhez juthas-
son (IV. Kir. 4, 1. Neh. 5, 5. Mt. 18, 25). 

Mivel Mózesnek nem állott módjában a rabszolgaságot 
megszüntetni, legalább arra törekedett, hogy a szolgaság szo-
morú sorsát enyhítse, s cselédi viszonynyá alakítsa át. De 
a mózesi törvényhozás mindig különbséget tesz a zsidó és 
idegen rabszolgák közölt. — Az idegen rabszolga urának ki-
zárólagos tulajdonává lett, úgy hogy nemcsak munkájára, de 
.személyére is tulajdonjogot nyert. A legnehezebb munkákat 
neki kellett végeznie, s amit munkájával keresett, vagy talált, 
a mi ajándékot kapott, az mind gazdáját illette ; a női rab-
szolga gyermekei, akár szabadtól akár rabszolga atyától szár-
maztak, szintén a tulajdonoséi lettek, s a szabadságot sem a 
hetedik évben, sem a jóbel-esztendőben nem nyerte vissza, s 
a tulajdonos halála után annak családja örökölte (Lev. 25, 
46). Az idegen rabszolgát ura más zsidónak, sőt pogányok-
nak is eladhatta. 

De azért a tulajdonos az általános emberi jogokat rab-
szolgájával szemben is köteles volt gyakorolni, s nem rendel-
kezett szabadon annak élete és épsége fölött. A törvény ha-
lállal büntette azon izraelitát, ki rabszolgáját szándékosan meg-
ölte s a halál azonnal bekövetkezett (Ex. 21, 20. Lev. 24, 
17. Num. 35, 18). Ha pedig szemét vagy fogát ütötte ki, 
vagy más súlyos testi sértést követett el rajta, s a rabszolga 
a bántalmat tanúkkal tudta igazolni, azonnal visszanyerte 
szabadságát. A tulajdonos bármikor fel volt jogosítva arra. 
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hogy rabszolgáját elbocsássa, mely czélból szabadságlevelet 
állított ki számára. 

Az izraelita rabszolga sorsa sokkal jobb volt az idegené-
nél, mert urának csak az ő munkájához volt joga, míg fele-
ségének és gyermekeinek szerzeménye magát a rabszolgát 
illette, éppen úgy az időközben kapott ajándékok és az örök-
ség is. A gazda csak oly munkát végeztethetett vele, mely 
nem volt lealázó reá nézve ; testvér gyanánt kellett vele bán-
nia (Lev. 25, 39. 40), sőt nejét és gyermekeit is köteles volt 
eltartani. Ha a szegény izraelita örökséghez jutott, vagy vala-
mely rokona ki akarta őt váltani, szabadságát azonnal vissza-
nyerhette azon összeg lefizetésével, mely hátralevő szolgálati 
kötelezettségével egyenértékű volt (Lev. 25, 50 s köv.). Az 
izraelita rabszolga azonkívül a hetedik évben is visszanyerte 
szabadságát, de ez nem a szombat-év volt, hanem a rabszol-
gaság kezdetétől számított hetedik esztendő. Épp így vissza-
nyerte a jóbel-évben is szabadságát (Lev. 25, 41. Jer. 34, 9) 
a nélkül, hogy a hatévi szolgálati időt ki kellett volna töl-
tenie1). — Ha az izraelita rabszolga urához vagy családjához 
való ragaszkodásból, vagy bármely más okból nem akart föl-
szabadulni, hanem örökös szolgaságra szánta magát, e szándé-
kát az elüljárók előtt kellett kijelentenie, kik fülét az ajtófél-
fánál árral átfúrták annak jeléül, hogy életfogytiglan jelenlegi 
ura házánál óhajt maradni. Az ilyen önkéntes szolgák iránt a 
család tagjai nagy bizalommal viseltettek, sőt olykor a családi 
lajstromba is fölvették őket (Gen. 15, 2. I. Kr. 2, 34. Mt. 
24, 45). 

Ez általános szabályok alul azonban kivételt képezett az 
oly izraelita leány, kit atyja másnak ágyasul eladott. Ha a 
zsidó férfi a leánynyal nem akarta a viszonyt tovább foly-
tatni, atyja az előbbi árért azonnal visszaválthatta őt, kivéve 
ha a tulajdonos a nőt fiának adta feleségül, ki csak váló levél 

i) Ha az izraelita rabszolga már eladásakor feleséges volt, vele 
együtt neje és gyermekei is visszanyerték szabadságukat; de ha nejét 
ura adta neki szolgasága alatt, e házasság a felszabadulással fel-
bomlott s neje és gyermekei egész a törvényszabta időig rabszolgák ma-
radtak (Ex. 21, 3. 4). 
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által és az ok megnevezésével bocsáthatta el ő t ; ha a férj 
második feleséget vett is, jogai ez által semmiféle csorbát 
nem szenvedhettek (Ex. 21, 10). Ellenkező esetben minden 
váltságdíj nélkül visszanyerte szabadságát (Ex. 21, 7—10). 
A törvény szerint az oly idegen nőt, kit az izraelita mint hadi 
foglyot vett birtokába és feleségül, de később megunt, szintén 
tilos volt eladnia vagy rabszolgául tovább tartania, hanem kí-
vánságához képest szabadon kellett bocsátani (Dt. 21, 10—14). 

A rabszolgák helyzete az izraelitáknál más nemzetekhez 
képest elég kedvező volt, mert ha a rabszolga urának durva 
bánásmódja következtében megszökött, nem volt szabad őt 
kiszolgáltatni, hanem bárhol letelepülhetett (Dt. 23, 16). Szom-
baton és ünnepeken úgy a zsidó, mint az idegen rabszolgák 
munkaszünetet tartottak (Dt. 5, 14. s köv.), a szombat-évben a 
nehezebb munkáktól fel voltak mentve s a földeken növő ter-
mesztményekben ők is részesültek (Lev. 25, 6). 

A rabszolgáktól jól meg kell különböztetnünk a napszá-
mosokat (1'E'w, szákír), kik szabadok voltak s a felvállalt 
munkát napi bérért végezték. Ezeknek keresményét naplemente 
előtt ki kellett szolgáltatni (Lev. 19, 13). Voltak azonkívül 
béresek is, kik rendesen egy vagy három évre szoktak 
elszegődni; az ilyeneknek nemcsak munkája illette a gazdát, 
hanem minden oly dolog, a mit szolgálati ideje alatt talált 
vagy elfoglalt. A család tagjaihoz tartozókul tekintették a 
zsidók az oly árvákat, özvegyeket és szegényeket is, kik va-
gyonosabb rokonok vagy idegenek házában kerestek oltalmat, 
s a házi dolgokban a család segítségére voltak (Ex. 22, 22. 
Dt. 10, 18 s k.). 

29. §. Társadalmi érintkezés; vendég-szeretet. 

Az ember az elszigeteltség által nem volna képes hiva-
tását teljesíteni, s épen azért önkénytelenül alkalmat keres a 
másokkal való találkozásra és kölcsönös érintkezésre. Ebből 
származik a barátság, mely gyakran erősebb kapcsot képez a 
vérség kötelékénél is, mivel a lelki rokonságon alapszik; a 
barátságot pedig a társadalmi érintkezés tartja fönn. 



9 Ha az alacsonyabb rangú valamely nyerges jószágon ülve 
találkozott főbbrangú egyénnel, azonnal leszállt és úgy hajtotta meg 
magát (Gen. 24, 64. Bir. 1. '4. I. Kir. 25. 23). 

A zsidók között a társadalmi érintkezést az Ábrahámtól, 
mint törzsatyától való közös származás tette bensővé, mely 
találkozás alkalmával az egymás hogyanléte után való tuda-
kozódásban (Gen. 43, 27. Ex. 18, 7. Bir. 18, 15) és jó kívá-
natokban nyilvánult. A házba lépéskor és távozáskor békét 
kívántak egymásnak (p1? DlHvT, sálóm léká), habár más üd-
vözlő formák is szokásban voltak, pl: »Isten legyen hozzád 
kegyelmes!« (Gen. 43, 29), »Az Úr veled!« (Bir. 6, 12). 
»Az isten áldjon meg« (Bút 2, 4). Mivel tehát az üdvözlet 
jó kívánatokkal volt egybekapcsolva, azért áldásnak (*pE, bérék) 
is nevezték. — A rokonok, barátok és egyenrangúak találko-
záskor nemkülönbség nélkül (Gen. 29, 11) megölelték és meg-
csókolták egymást (Gen. 33, 4. Ex. 4, 27. I. Kir. 10, 1), a 
férfiak pedig egymás szakálát fogták meg, hogy azt csókkal 
illessék. Az előkelőbbek iránt a tiszteletet meghajlással (1. a 
40. ábrát) fejezték ki1), melyet többször is ismételtek, mi néha 

térdhajtássá (IV. Kir. 1. 13) 
és egész földre borulássá fa-
jult (Gen. 18, 2. I. Kir. 20, 
41. Mt. 18, 20. Mk. 5, 33), 
azonkívül az alantasok aján-
dékot, ruhákat, ékszereket 
sat. adtak a főbbeknek (Gen. 

40. ábra. 32, 13; 43, 11), kik azo-
kat szintén ajándékokkal vi-

szonozták (III. Kir. 10, 10). Társalgás alkalmával az alacso-
nyabb rangú harmadik személyben szokott magáról beszélni, 
szolgának nevezte magát (Gen. 18, 3. Bir. 19, 19), a fölebb-
valót pedig urának (Gen. 24, 18. I. Kir. 20, 18). Az ifjak 
az öregebb és előkelőbb személyeket fölállással üdvözölték 
(Jób 29, 8), mit a törvény is sürgetett (Lev. 19. 32). Távo-
záskor ismét meghajtás, jó kívánat és csókkal (Gen. 31, 55. 
Tób. 10, 12. Csel. 20, 37) váltak meg egymástól. 

Társadalmi érintkezés ; vendégszeretet. 
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A zsidók már természettől fogva életvidor nép vol-
tak, s maga az Úr szólítja fel őket a vidámságra (Dt. 16, 
11), de azért mulatságaikról csak igen keveset tudunk. Az 
ifjak hangszerekben, énekben és tánczban lelték örömüket 
(Thren. 5, 14), míg az öregebbek a helységek kapuinál levő 
szabad téren szoktak összegyűlni (Zsolt. 68, 18. Thren. 5, 
14), hogy ott egymással társalogjanak, a járó-kelőket szem-
ügyre vegyék (Gen. 19, 1. Jób 29, 7) s a napi fáradalmakat 
kipihenjék. — Kiváló alkalmakkor nyilvános ünnepségeket 
rendeztek, s a győzelmes hadvezért vagy királyt ének- és zene-
szóval, tánczczal fogadták, a nép örömujjongással üdvözölte 
(III. Kir. 1, 40) s azt kiáltozták: éljen a király ("J^öH TP, 
jéchí hammelek, II. Kir. 16, 16), útját virágokkal és galyakkal 
hintették be (Mt. 21, 8. IV. Kir. 9, 13), sőt szőnyegeket és 
ruhákat terítetlek eléje, ha pedig a bevonulás éjjel történt, 
fáklyás menetet rendeztek tiszteletére (II. Mak. 4, 22). 

A vendégszeretet gyakorlását a zsidók szent kötelesség-
nek tartották1) s megvetéssel sújtották az oly embert, ki házát 
nem nyitotta meg az útas előtt (Jób 31, 32). A későbbi 
időben a vagyonosabbak házuknál külön vendégszobát (Mk. 
14, 14) tartottak, s a zsidók nemcsak ismerőseiket, hanem 
egészen idegen embereket is felszólítottak, hogy hozzájuk be-
térjenek. Az útast először üdvözölték, azután a házba vezették, 
hol lábát megmosták (Gen. 19, 2. Bir. 19, 21. Lk. 7, 44), 
mi a saruban járó keletieknél valóságos jótétemény, s étellel, 
itallal megvendégelték a nélkül, hogy neve vagy foglalkozása 
után tudakozódtak volna (Gen. 24, 33). Szolgáiról és jószágai-
ról szintén gondoskodtak, s az idegent szívesen ott fogták éjjeli 
szállásra is, mi alatt a gazda kötelességének tartotta vendégét min-
den bántalom ellen még életével is megvédeni (Gen. 19. 6). A gazda 
az idegent távozásakor egy darabig elkísérte, sőt a tovább uta-
zásra a legszükségesebbekkel el is látta. (V. ö. Tit. 3, 13). 

i) A zsidók a vendégszeretet gyakorlását illetőleg csak a szama-
ritánokra nézve tettek kivételt, kiket vallási és politikai okokból annyira 
gyűlöltek, hogy még tartományukon is csak ritkán mentek keresztül, s 
inkább Pereának kerültek. (V. ö. Ján. 4, 4. Lk. 17, 11). 
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MÁSODIK SZAKASZ. 

A Z S I D Ó K F O G L A L K O Z Á S A I . 

30. §. Az emberi foglalkozások kezdete. 

Az ember csak testi és szellemi foglalkozások, a munka 
által képes életét fentartani, mert ez fejleszti ki a benne 
szunnyadozó erőket és tehetségeket, ez szerzi meg számára a 
valódi függetlenséget, mely úgy az egyesek, mint a társadal-
mak létének alapföltétele. Azért adta már a Teremtő az első 
embernek azon parancsot, hogy a paradicsomkertet művelje, a 
bűnbeesés után pedig nemcsak büntetésül, de orvosszerül 
tette élete feladatává a fáradságos munkát, mely megfékezi és 
lelohasztja a testi kívánságokat és szenvedélyeket, melyek a 
tétlenséggel együtt az ember lelki romlását okozzák. A munka 
és küzdelem edzi meg az akaraterőt, ez teszi képessé az em-
bert kitűzött életczéljának elérésére. 

A földművelést és állattenyésztést az ember táplálkozása 
és ruházata teszi szükségessé. És csakugyan azt látjuk, hogy 
az ős szülők gyermekei közül Kain a földműveléssel, Ábel pe-
dig az állattenyésztéssel foglalkozik ((Jen. 4, 2), mi által az 
emberi nem művelődésének alapvetőivé lettek. E foglalkozások 
ugyanis számos eszközt szükségeinek, mi a különböző fa-, kő-
és ércz-eszközök készítését vonta maga után, míg a vadállatok 

I . 
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elleni védelem a fegyverek készítésére vezetett. Az ekkép 
szerzett ügyesség lassankint a különböző mesterségek fejlődésé-
nek alapját vetette meg. melyeknek kezdetei mind az ősidőkbe 
nyúlnak vissza, mit a bibliának egyes czélzásai és fogyatékos 
adatai is megerősítenek. 

Az állattenyésztés nagykiterjedésű legelőket tett szüksé-
gesekké, mi az első embereket a nomád, vagyis vándor élethez 
szoktatta. Mivel azonban az állattenyésztés terményei az em-
ber életének föntartására nem elegendők, szükséges volt mellette 
a földet is művelni, hogy kenyérhez jusson. A földmüvelés idő 
folytán állandó lakásokhoz szoktatta az embereket, mi falvak 
és városok alapítására vezetett, sőt a művelődést is nagyobb 
mértékben előmozdította, mint a szerényebb igényekkel beérő 
nomád élet, mert nemcsak a mesterségek rendszeres űzését 
mozdította elő, hanem a különféle iparczikkek becserélése 
által megalapította a kereskedelmet is, mi a vagyonosodást 
nagy mértékben elősegíti, s magával hozza a polgári, társa-
dalmi és állami viszonyok megalakulását, a tudomány és mű-
vészet föllendülését. Mindezekről a Genesis csak egyes hagyo-
mányokat örökített meg. Fölemlíti, hogy Kain volt az, ki az 
első várost vagyis bekerített s megerősített helyet alapította, 
míg .1 ubál a zenét, Tubalkain pedig az érez és vas feldolgozá-
sát találta fel, úgy hogy az emberiség már a vízözön előtti 
korban túllépte a műveltség kezdetleges fokát, míg a vízözön 
után gyorsan elszaporodván, városokat, sőt országokat és álla-
mokat alapít, melyeknek lakossága már a pátriárkák korában 
évezredekkel daezoló műveket képes létrehozni ! 

7* 
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ELSŐ FEJEZET. 

A G A Z D Á L K O D Á S . 

31. §. A földmüvelés kifejlődése a zsidóknál. 

Az izraeliták ősei Mezopotámiában állattenyésztéssel fog-
lalkoztak s többnyire nomád életet folytattak. Midőn Ábrahám 
Úr földjéről Palesztinába költözött, szintén megmaradt korábbi 
életmódja mellett, de már Izsákról és Jákobról azt olvassuk, 
hogy a földművelést is űzték (Gen. 26, 12; 37, 7) a pásztor-
kodás mellett. Jákob egész családjával Egiptomban, a góseni 
buja legelőkön megtelepedvén (Gen. 47), itt is az ősök élet-
módját folytatták úgy ő, mint ivadékai, de azon évszázadok 
alatt elsajátították a különféle mesterségeket (I. Kr. 4, 21. 23), a 
házak és városok építését (Ex. 1, 11), és legkivált a földmű-
velést (Num. 20, 5, Dt. 11, 10), mit valószínűleg gyors el-
szaporodásuk tett szükségessé. Egiptom, hol a legrégibb idők-
től fogva nagyban űzték a rendszeres gazdálkodást és kerté-
szetet, jó iskolául szolgált a zsidó népnek a földművelés1) 
elsajátításában, melyre Kánaán földje különösen alkalmas 
volt, úgy hogy a zsidók főfoglalkozását az uj hazában állan-
dóan a földmüvelés képezte s Mózes a zsidó államot is erre 
az alapra fektette, s csak egyes törzsek (Kúben, Gád, Simeon) 
maradtak meg az állattenyésztés mellett, mivel a reájuk esett 
országrészekben elterülő nagy legelőket legjobban így értéke-
síthették. 

A mózesi törvényhozás számos oly intézkedést tett, mely 
igen alkalmas volt a föld termékenységének fokozására. Ilye-
nek voltak a birtok- és örökösödési jog, a szombat- és jóbel-év 
megtartása, melynél fogva a földnek a nevezett esztendőkben 

6 Hogy az egiptomiak minő gondot fordítottak az okszerű föld-
művelésre, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy róla rendszeres 
munkákat írtak. Ilyen volt pl. a mendesi Balus könyve, mely a gazdaság 
elméletét adta elő. 
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pihennie kellett. Továbbá az a tilalom, hogy különféle mag-
vakat nem volt szabad ugyanazon földbe együtt elvetni. 

A földművelés az izraelitáknál igen nagyra becsült fog-
lalkozás volt (I. Kir. 11, 5. III. Kir. 19, 19. II. Kr. 26, 10), 
és kiváló gondot fordítottak reá. Az egyes birtokokat szorgosan 
körülhatárolták (I. Kir. 14, 14. Féld. 22, 28), sövényekkel 
vagy kőfalakkal bekerítették, hogy a vadállatok pusztításai 
ellen oltalmul szolgáljanak (Iz. 5, 5. Num. 22, 24), a külön-
féle növényeket elkülönítették (Iz. 28, 25) s minden lehetőt 
elkövettek a föld termékenységének fokozására. Ez főkép a 
trágyázás és öntözés által történt. 

Az izraeliták nemcsak közönséges trágyát ([EH, dómén) 
alkalmaztak (*Iz. 25, 10. Lk. 14, 35), hanem mesterségest is, 
melynek készítéséhez különböző állati ganéjt, valamint erje-
désbe ment növényi anyagokat és hamut használtak. A szántó-
földeken a lábon hagyott szalmát1) szántották alá vagy a tar-
lókra hajtott jószág ganéját alkalmazták trágyául (Ex. 22, 5. 
.Jer. 8, 2), de a gyümölcsösöket és szöllőket (Lk. 13, 6) rend-
szeresen trágyázták. — Az öntözés főkép akkor volt szükséges, 
ha az eső hosszabb ideig elmaradt; a locsolás a kertek és 
konyha veteményekre szorítkozott, s a szükséges vizet a 
forrásokból és patakokból csatornák segítségével (Jób 38, 25. 
Féld. 21, 1) vezették a földekre, melyeken néha hatalmas 
víztartó medenczéket is készítettek. A palesztinai folyókat ön-
tözésre nem lehetett használni, mert medrök nagyon mé-
lyen fekszik. 

Az izraeliták szorgalmát azonban mi sem bizonyítja annyira, 
mint a hegyek és dombok oldalain azok a terraszszerű terü-
letek, melyeket abból a czélból egyengettek el, hogy a termő 
földet a téli hónapokban az eső és hegyi vizek le ne hordják 
s hogy a művelésre alkalmas területek számát növeljék. Ily 
terraszok maradványai főkép Júdeában láthatók, hol néha 60—80 

i) Az a nézet, hogy a szántó földeken lábon hagyott szalmát meg-
gyújtották (Iz. 5, 24. Joel 2, 3), hogy hamuja trágyát képezzen, nem va-
lószínű, mert a Palesztinában uralkodó nyári szárazságban könnyen 
tűzveszélyt okozott volna. 
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is egymás fölé emelkedik; mert készítésüket a hegyek for-
mácziója, a kőzetek réteges volta nagyban megkönnyítette. Az 
így nyert területeket a kövektől megtisztították (Iz. 5, 1. 2. 
Jób 5, 23), földdel meghordták s azután beültették. 

Ily megfeszített szorgalom tette lehetségessé, hogy Pa-
lesztina földje nemcsak nagyszámú lakosságát birta bőségesen 
táplálni, hanem hogy a külföldre is nagy mennyiségű gabonát, 
bort és olajat tudott szállítani s beteljesült az az isteni ígéret, 
melyet az Úr népének prófétája által adott. 

A főtermesztmény, melyre az izraeliták kiváló gondot 
fordítottak, a búza és árpa volt, melyen kívül azonban tön-
kölyt, kölest, a hüvelyes vetemények közül babot, lencsét 
(II. Kir. 23, 11) és borsót, a fűszeres növényekből köményt 
és koriandromot (Iz. 28, 25), továbbá dinnyét, ugorkát 
(Iz. 1, 8) és lent (Józs. 2, 6) termesztettek. A parlagon he-
verő földek termővé tételére az ugarolás szolgált, melyet, vala-
mint a már művelt földek fölszántását (t^Tn, cháras) ekével 
(1. a 41. ábrát, mely Wilkinson szerint egiptomi mezei mun-

kát tüntet föl) eszközölték. A zsidók régi ekéje nagyon egy-
szerű volt. A fogantyúval vagy szarvval ellátott fába volt 
erősítve az ekevas (TwGnE, machárésá), melyet időről-időre 
meg kellett élesíteni (I. Kir. 13, 20), s ehez járult a rúd, az 
igavonó állatok befogására. Az eke elé rendesen két ökröt 
(I. Kir. 11, 7. Ám. 6, 13) vagy tehenet (Bir. 14, 18), néha 

41. ábra. 
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pedig szamarat (íz. 30. 24) fogtak s jármuk (lÖUf, czemed) 
alsó része kötél által volt a rúdhoz erősítve. Ökröt és sza-
marat együvé befogni a törvény tiltotta (Dt. 22, 10). A jószág 
serkentésére hosszú botot ("72l2- malmad) használtak, mely-
nek végébe ösztöke (pTI , darbán) volt erősítve (Bir. 3, 31). A 
barázdákat (JVJJJö, ma'áníth) valószínűleg csak hosszában 
húzták s a földet porhanyóvá tétele végett háromszor, sőt négy-
szer is fölszántották1). A felszántott földet boronával (Iz. 
28, 24. Jób 39, 10) egyengették el, mely vastag deszkából 
vagy hengerből állott. 

A vetés többnyire az októberi korai eső után vette kez-
detét, mely esőzés időközönkint, s leginkább éjjel köszönt be. 
November közepén az árpát, s 3—4 hét múlva a búzát ve-
tették el, míg a nyári és hüvelyes veteményekre (köles, lencse 
sat.) január végén és februárban került a sor. A magvető 
egyik kezében a vető magot tartalmazó edényt vitte, másik 
kezével pedig a földre hintette a gabonát (1. a 42. ábrát, 

mely egy thébai festmény után egiptomi gabonavetőket mutat), 
de a gondosabb gazdák a búzát a barázdákba ültették (Íz. 
28, 25), hogy ez által annál bővebb terméshez jussanak, s a 
gabona százszoros magot is adott (Gen. 26, 12. Mt, 13, 8. s 
köv.) A már érni kezdő gabonára csőszök (Jer. 4, 17) vigyáz-
tak, habár az éhező utasoknak meg volt engedve, hogy 
éhségüket az érett gabonával csillapítsák (Dt. 23, 25. Mt. 
12, 1). Az aratás Niszán 16-án vette kezdetét s először az 

9 Csak így magyarázhatjuk meg Iz. 37. 30. szavait, hogy az 
izraeliták az asszírok elvonulása után csak a harmadik esztendőben 
vethettek és arathattak. 
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elhullott kalászok, valamint az elhagyott kévék a szegényeket 
illették (Lev. 19, 9. 10). Az aratók fáradságos munkájok ideje 
alatt közönségesen pörkölt gabonával és eczetbe mártott ke-
nyérrel táplálkoztak (Rút 2, 14). Az aratást nyomban a csép-
lés követte. E czélra vagy ideiglenes, nyári szérűk (pJ , góren) 
szolgáltak, melyeket szabad ég alatt a helységek végén, rend-
szerint magasabb helyen egyengettek el, hogy a szórásra is 
alkalmasak legyenek (Oz. 13, 3. Jer. 4, 11), vagy állandó 
szérűk, melyek külön nevet is szoktak viselni (11. Kir. 6, 6). 
Csekélyebb mennyiségű gabonát, a köményt és a hüvelyes 
veteményeket cséphadaróval vagy bottal verték ki (Rút 2, 17. 

i) A gabonaérés ideje azonban Palesztinában nem volt mindenütt 
egyforma, mert míg Jerikó táján az árpát már ápril elején vágják, s a 
búzaaratás május derekán már véget ér, addig a partvidéken az aratás 
8—10 nappal, a hegyek közt pedig 2 — 4 héttel később kezdődik. (V. ö 
Robinson, Palästina, II. 504. és 597. 1.) 
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árpát vágták le1), mely a búzánál 8—14 nappal korábban ért 
meg (Rút 1, 22). Az árpával csaknem egyidejűleg takarították 
be a hüvelyes veteményeket, végül a búzát és tönkölyt aratták 
le, úgy hogy az aratás csaknem 7 hétig tartott s a pünkösdi 
ünneppel ért véget. 

A gabona levágására a sarló (E-EHH, chermés) szolgált. 
Az arató (HSttp, qóczér) bal karjával a magas szárú gabonát 
átölelte, s jobbjával a kalászokon alul levágta, melyeket a 
marokverő (HE>E, me ammér, Zsolt. 128, 7) kévékbe kötö-
zött (1. a 43. ábrát) és rakásba hordott. A visszamaradt és 
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Bir. 6, 11. Iz. 28, 27), míg a nagyobb mennyiségű gabona 
megtisztítására háromféle módot használtak. Az első volt a 
nyomtatás (ETT, dús), melynél a szérűre jó vastagon szórt 
gabonát 4—5, egymás mellé fogott szarvasmarha addig ta-
posta, míg a szem a kalászból mind kihullott, a szalma 
pedig egészen tőrekké vált (Oz. 10, 11. Mik. 4. 13). A máso-
dik mód a cséplő szán (7HE. mórag vagy chárúcz) alkalma-
zása volt; ez a gazdasági eszköz két erős, és elől felhajló 
pallóból állott, melynek alján lyukakat fúrtak s azokba éles 
kova-köveket erősítettek. E cséplő szánt aztán kövekkel meg-
rakottan a jószág által az ágyás fölött húzatták, míg a gabona 
ki nem volt csépelve (II. Kir. 24, 22. íz. 41, 15. *Jób 41, 21). 
A harmadik eszköz a cséplő szekér volt, melyet két gerenda 
közé alkalmazott hengerek alkottak. A hengerekre élesített vas-
korongokat erősítettek, melyek vontatás közben a gabonaszárat 
egészen szecskává vagdalták1) s az életet a kalászból tisztára 
kicsépelték (Iz. 28. 27. Péld. 20, 26). Izajás korában a cséplő 
szekérnél már lovakat is alkalmaztak. — A nyomtatás után 
a szórás következett (1. a 44. ábrát), mely munkát a nappali 

szélcsend miatt este vagy éjjel végez-
• \ ték (Rút 3, 2). A szórók két- vagy több-

ágú fa villát vagy szóró lapátot hasz-
\ náltak, s a polyvát szélnek eresztet-

KT^y ték vagy a szalmával (^p , qas) 
) J együtt elégették (*Zsolt. 1, 4. Mt. 3, 
/ i 12). A gabonát azután megrostálták 

A (Ám. 9, 9) és garmadákban őrizték 

A \ ( R út 7) mindaddig, míg szekereken 
/ ;É vagy teherhordó állatokon a csűrbe, 

1 0 magtárba piflK, óczár, unoOyxai, 

44. ábra. Lk. 12, 18), olykor pedig vermekbe 
(pütSE, matmón) nem vitették, melyek-

nek nyílását úgy betakarták, hogy idegen szem nem vehette észre. 

i) A cséplő szánt és szekeret az ó-korban dívó kegyellen hadvi-
selési módnál fogva nem ritkán arra is használták, hogy a hadi foglyo-
kat velők egészen diribre-darabra vagdalják. (V. ö. II. Kir. 12, 31. Ám. 
1, 3. Iz. 25, 10). 
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A len, melyet az eglptomiak főkép a Nílus deltája és 
Pelusium tájékán a legrégibb időtől fogva müveitek (Ex. 9, 
31), s termelésével és feldolgozásával az izraeliták bizonynyal 
megismerkedtek, Palesztinában is korán meghonosult (Józs. 
2, 6. Oz. 2, 5), s a zsidóknál a gyapjúval együtt minden 
házban található volt. A len szárítása, törése és feldolgozása 
az asszonyok dolga volt (Péld. 31, 13), s még a kóczot is 
felhasználták zsinegek készítésére (Bir. 16, 9. Iz. 1, 31). A 
talmúd főkép Galíleát említi, mint a lentermesztésre alkalmas 
területet s a zsidók lenvászna kiváló hírnévnek örvendett1). — 
A pamutcserje2) termeléséről a biblia alig tesz említést, de 
kétségtelen, hogy az izraeliták az egiptomiaknál ezt a hasznos 
növényt is megismerték, s mivel a belőle készült finom fonál 
és kelme nagyon becses volt, azért a termesztésére alkalmas 
talajon művelték is. (V. ö. I. Kr. 4, 21., hol egy bíborkészítő 
családról tétetik említés). 

33. § . Olajfa- és szöllő-művelés. 

Az olaj az izraeliták háztartásában épp oly fontos czikk 
volt, mint a gabona és a bor; azért az olajfák művelésére 
mindenkor kiváló gondot fordítottak, a királyok pedig egész 
olajfa-erdőket ültettetének s tárházukban nagy mennyiségű olajat 
tartoltak (I. Kr. 27, 28. II. Kr. 32, 28). Az olajfát az izrae-
liták főkép a dombos vidékeken és hegyeken, külön kertekben 
(TV? DVD, kerem zajíth, Bir. 15, 5) dugványokról szaporítot-
ták, mert a száraz és homokos földet szereti s legalább tíz év 
telik el, míg a fiatal fa termőképessé fesz, de mintegy harmincz 
évre van még szükség, hogy teljesen bő termést adjon. 

Az olajfa törzse mintegy 30 láb magasra nő, mely fölött 
keskeny, szürkés zöld levelekből álló koronája terjeszkedik; e 
fa igen nagy kort ér el, s ha ágai a vénségtől már száradni 
kezdenek, a vad olajfa ágainak beoltása által ismét termőké-

í) V. ö. Rosellini, Monum. civ. I. 333. s k. 1., Wilkinson, III. 137. s 
k. 11. — Misna, Baba Kam. X, 9. Ketuboth, V, 5. 

2) V. ö. föntebb, a 27. lapot az 1. és 2. jegyzettel együtt. 
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pessé lehet tenni (V. ö. Hóm. 11, 24). Az olajfa csak minden 
két évben terem és java korában átlag 30—50 liter olajat ád. 
Tavaszszal levelei közt fehérszínű, fürtös virágokat hoz, melyek-
ből zöld, később pedig barnafekete színű, galambtojás nagyságú, 
húsos bogyók fejlődnek ki. A bogyók, melyeknek magja kemény, 
szeptemberben vagy október elején érnek meg ; de már éretlen 
állapotban is le szokták póznákkal verni (Tz. 17, 6 ; 24, 13) 
s az ily bogyókból nyert friss, fehéres olaj (1m¥\ jiczhár) volt 
minőségre nézve a legfinomabb. A fákon maradt olajbogyót a 
szegényeknek volt szabad leszedni (Dt. 24, 20). — Az ösz-
szegytíjtött bogyókat az olajsajtóban1) kicsumiszolták (Mik. 6, 
15) vagy kipréselték (1. a 45. és 46. ábrát, melyek Palesztí-

45. ábra. 46. ábra. 

nában talált régi olajsajtókat mutatnak). De mivel ezen eljárás 
folytán sok olaj kárba veszett volna, a már kicsumiszolt bogyókat 
olajos malomba vitték s újra kisajtolták ; az ekkép nyert olaj cse-
kélyebb értékű volt. Legkevesebbre becsülték a vadolajfa2) gyü-
mölcséből nyert olajat, melyet inkább kitűnő fája miatt hasz-
náltak (III. Kir. 6, 23), míg galvait lombsátorok készítésére 
fordították (Neh. 8, 15). 

9 Valószínűleg ily olajsajtótól nyerte nevét az a kert is az olajfák 
hegye tövében, mely a bibliában (Mt. 26. 36) r s & ő r j u a v r j nj, 
Geth sámná) elnevezés alatt fordul elő. habár k Dieu és Hiller máskép 
származtatják. V. ö. JViner, I. k. 424. 1. Gethsemane cz. — Olajsajtók 
maradványait jelenleg Palesztinának oly vidékein, pl. Hebrontól délre is 
találhatni, hol mostanság az olajfának híre-hamva sincs, mi e fák egy-
kori rendkívüli elterjedését bizonyítja. 

2) Jól meg kell ettől különböztetnünk az Elaeagnus angustifoliát, 
a nálunk is tenyésző vadolajfát, mely csak külsejére nézve hasonlít az 
olajfához, de gyümölcse keserű és használhatatlan. 
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Az olaj (pw'", semen) nemcsak az ételek készítésénél, 
a lámpák táplálásánál, orvosszerül sat. nyert alkalmazást, 
hanem fontos kereskedelmi czikket is képezett. Hogy meg 
ne avasodjék, szűk nyakú agyag korsókban tartották, de a 
tovaszállításnál tömlőket alkalmaztak, mert a zsidó kereske-
dők Egiptomba (Oz. 12, 1) és Tíruszba (Ez. 27, 17) nagy 
mennyiségű olajat szállítottak, sőt Salamon Hírám király 
iránti tartozását is részben olajjal egyenlítette ki (III. Kir. 5, 11). 

A szöllőművelésre alig van alkalmasabb ország Paleszti-
nánál, mert a száraz talajú dombok és hegyek, a forró napok 
és harmatos éjszakák nagyban előmozdították a szöllő tenyé-
szetét. Természetes tehát, hogy Kánaán földjén már ősrégi 
időktől fogva nagyban virágzott a bortermelés (Gen. 49, 11. 
Józs. 24, 13. Jer. 39, 10). A leghíresebb szöllőhegyek Engedi 
(Én. 1, 13), Hebron (Num. 13, 24), Szichem (Bir. 9, 27), a 
Kármel (II. Kr. 26, 10) és a Gilboa (III. Kir. 21, 1) tájékán 
voltak, de nevezetes volt a libánoni bor is (Oz. 14, 8), sőt a 
Jordánon túli tartományban is el volt a szöllőművelés 
terjedve. 

Aki szöllőt (DHE, kerem) ültetett, az a kiszemelt helyet 
előbb kőfallal HU, gádér) vette körül, hogy az esővíz a felásott 
és meglazított földet le ne hordja (Nntn. 22, 2 I) ; ha pedig kedve-
zőbb fekvésű volt, a sakálok, rókák, vaddisznók és a legelő jószá-
gok pusztítása ellen sövénynyel (¡"Dlt^E, meszúká) kerítette be, míg 
a csősz és a munkások számára tornyot épített, mivel a szel-
lők a lakó helyektől kissé távol estek. Azonkívül a sziklába csu-
miszolót vésett, s miután földjét ásóval HIT, játhéd) felásta s 
a kövektől megtisztogatta, szöllővesszőkkel ültette be. Az iz-
raeliták a szöllőt rendkívül gondos ápolásban részesítették. A 
tőkét kapával HlX, éth) többször megkapálták ("H>, cádar), a fö-
lösleges kacsokat és vesszőket kaczorral vagy metsző késsel 
(THETE, mezammereth) eltávolították HET, zámar) s termőképes-
ségét az által is fokozták, hogy a tőkék közé semmiféle más 
növénymagvat nem vetettek (Dt. 22, 9). A zsidók főkép a 
fekete szöllőfajokat művelték (Iz. 63, 3. *Sír. 39, 31), de való-
színű, hogy a fehér sem volt előttök ismeretlen. 

A szüret (*Y1D> báczír) közönségesen szeptember közepén 
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vette kezdetét1), s valóságos ünnep volt, melyet énekszóval és 
örömujjongatással OTT. hédad!) fűszereztek. A szöllőt kosarak-
ban csumiszolóba hordták, hol mezítláb taposták ki a mustot 
(Bir. 9, 27. Iz. 16, 10. Jer. 25, 30. 1. a 47. ábrát, mely n é -

melyeket; belül jól kiszurkoltak és nyitva hagytak, vagy tömlőkbe 
(Jób 32, 19. Mt. 9, 17) töltötték, melyek, ha nem vol-
tak elég erősek, erjedés alkalmával könnyen megrepedtek. 

1) Jóllehet a szöllő Júda hegységében már július hónapban meg-
ért, s Josephus FI. szerint a genezárethi meleg rónán tíz hónapon keresz-
tül lehetett érett szöllőt szedni (Bell. jud. III 10, 8). 

2) Hogy a csumiszoló néha meglehetős nagy mélyedéssel birt, az 
is mutat ja , hogy Gideón a midianíták elől búzáját el akarván rejteni, a 
csumiszolóban csépelte ki azt (Bir. 6, 11). Robinson a Hablehnál felfö-
dözött csumiszolót következőleg írja le: »E czélra a talaj egyik szikla-
rétegét használták fö l ; a felső részen, déli irányban egy lapos kád volt 
kivésve, mely négyszögben 8 láb és mélységre 15 hüvely volt s feneke 
lassan észak felé lejtősödött. A kő vastagsága, mely északi végén meg 
volt hagyva, csak 1 lábnyi volt. 2 lábnyival lejebb, ugyanazon oldalon 
egy kisebb kád volt kivésve, mely négyszögben 4 láb, s mélységre 3 láb 
volt. A szöllőt tehát a felső, lapos kádban széttaposták s a nedv a fené-
ken levő lyukon, mely még látható volt, az alsó kádba folyt.« - - Neuere 
bibi. Forschungen. 178. 1. 

47. ábra. 

Jcinson szerint egiptomi csu-
miszolót mutat). A csumiszoló 
Oph jeqeb) többnyire szik-
lába faragott, vályúszerű (Joél 
3, 13) mélyedés (jT, gath) 
volt, fenekén nyílással ellátva, 
melyet sűrű rácsozat zárt el, 
hogy a szöllőmagvakat feltar-
tóztassa2). Alatta volt a szin-
tén sziklába vésett kád, mely 
a csumiszolóból lefolyó must 
(ttHTI, tírós) befogadására 
szolgált (Íz. 63, 2). A kisajtolt 
mustot vagy roppant agyag 
korsókba (Jer. 48, 12) tették, 



Kertészet. 

A mustot a zsidók frissen itták (Bir. 9, 13. *Oz. 4. 11), vagy 
szöllőíznek főzték be (Gen. 43, 11. Ez. 27, 17) vagy bor-

nak ( p jajin) erjesztették 
ifrf\ m e l Y e t gyakran liuza-

l l i i y / n S r / Á ^ Z T F i k mosabb ideig a seprőn (DHEH, 
sémárím) hagytak, hogy ereje 
annál nagyobb legyen (Iz. 25, 
6. Jer. 48, 11). Az erjedés 
elmultával a boros korsókat 

L p ú — (1. a 48. ábrát, mely egy 
á ln,a pompeji bas-relief után római 

amphorákat mutat) beszur-
kolták vagy gipszszel zárták el, és hűvös kamrában vagy 
pinczében tartották. 

34. § . Kertészet. 

Ámbár a biblia a gyümölcstermelést hallgatással mel-
lőzi, az a körülmény, hogy Palesztina gyümölcsfákban bővel-
kedett, valószínűvé teszi, hogy az izraeliták ezen gazdasági 
ágra is nagy figyelmet fordítottak. A gyümölcsösöket rendsze-
rint a városok és falvak közelében, a szöllőkkel együtt akkép 
ültették, hogy a kert egyik részét szöllő, más részét gyümöl-
csös vagy veteményes gyanánt használták. A kertek (p, gan1) 
ültetésénél különösen oly helyeket választottak, hol kis folyó 
vagy patak csörgedezett (Num. 24, 6. Dt. 11, 10), mert így 
az öntözésre szükséges vízhez könnyű szerrel hozzáférhettek. 
Ha ily természetes vízforrás hiányzott, apró tavakat (Préd. 2, 
6) vagy pedig mesterséges vízvezetéket készítettek, hogy a kert 
mégis locsolható legyen. Oltalmáról a törvény gondoskodott 
(Dt. 20, 19), a mennyiben a gyümölcsfákat tilos volt még az 
ostrom alkalmával is kivágni vagy elpusztítani. A gyümölcsfák 
közt első helyen említendő a füge, amelyet nemcsak ízletes 

0 A héber gan a pa (gánan), oltalmazni, tehát bekeríteni szóból 
származik, amint a magyar kert szó is egy a kerít ige gyökerével, s a 
hasonló értelmű szók sok egyéb nyelvben. 
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termése, hanem árnyékos lombja miatt is szerfölött kedveltek 
s a szöllövel együtt a jólét képéül használtak (Mik. 4, 4. Oz. 
2, 5). Kívüle a gránát- és mandulafa, a tropikus hőségű Jor-
dán-völgyben a datolyapálma, a pisztáczia és a vadfüge (szi-
komór), a hűvösebb helyeken pedig a diófa (Én. 6, 10) is dú-
san tenyészett. Az alma sem volt ismeretlen1). 

Míg az egyszerű kertek gazdasági czélokra szolgáltak, 
addig a gazdagok és királyok oly nagykiterjedésű s parkszerű 
ültetvényeket vagy díszkerteket (DT£, pardész, Préd. 2, 5. Én. 
4, 12, naoádtiőog, Dán. 13. 7) létesítettek, melyeknek főczélja 
a gyönyörködtetés volt2). Hogy az ily díszkertek az izraelitáknál 
csakugyan szokásosak voltak, nemcsak a zsidóknak a természeti 
szépségek iránt való érzékükből és költőik mesteri leírásaiból 
következtetjük, hanem abból is, hogy a forró keleten valóságos 
szükséglet volt a hűsítő árnyék, melyet csak lugasok, sűrű 
lombú fák, cserjék és terjedelmes ültetvények által érhettek el ; 
de természetes, hogy a gyümölcsfák és egyéb fűszeres illatú 
növények szintén helyet foglaltak. Virágok azonban, a mi dísz-
kertjeinkhez képest nem igen voltak, mert egyrészt a gazdag 
keleti Hóra mellett egészen köznapiaknak tetszhettek, másrészt 
a forróságtól rövid idő alatt elhervadtak. 

Jeruzsálemben Salamon3) volt az első (Préd. 2, 5. s köv.), 
ki díszkerteket ültettetett, melyeket a még most is meglevő 
hatalmas víztartókból öntöztek. Példáját azután a vagyonosabb 
családok is követték, melyek a díszkerteket nem csupán pihe-
nésre és üdülésre, hanem temető helyül (IV. Kir. 21, 18. Ján. 
19, 41), oltárok és bálványszobrok fölállítására (IV. Kir. 16, 4. 
Iz. 1, 29), fürdő helyül (Dán. 13. 17) vagy a magánájtatosság (Mt. 
26, 39) elvégzésére is használtak. A kertek müvelése és fentar-
tása a kertészek föladata volt, s a nagyobb ültetvényeknél 
őröket és felügyelőket (Ján. 20, 15) is alkalmaztak. 

1) Némelyek az alma nicn alatt tévesen a narancsot szokták érteni. 
2) A pardész elnevezés a sémi és nyugati nyelvekbe az ó-perzsából 

jutott, hol kerítést jelent, mint a görög /ü{)Tog is. V. ö. Schegg, Bibi. 
Archaeol. 198. 1. 

3) Salamon legnagyobb díszkertje Betlehemhez közel, Étámban 
volt, melynek öntözésére hatalmas vízmedenczéket építtetett, melyek 
közül három még most is látható. 



112 Az állattenyésztés. 

Palesztinában az állattenyésztés nemcsak a pátriárkák 
korában virágzott, a kiknek nomád élete folytán azok egye-
düli foglalkozását képezte (Gen. 13, 3) s gulyáikkal Kánaán 
termékeny legelőit messze bebarangolták, hanem utódaik, az 
izraeliták Egiptomban, Gósen földjén is kizárólag baromte-
nyésztéssel foglalkoztak (Gen. 47, 4). Midőn Kánaán földjét 
visszafoglalták, a földművelés mellett az állattenyésztés is 
nemzetgazdasági jelentőségűvé vált. Főkép a keleti Jordán-
tartományban lakó törzsek űzték nagyban az állattenyésztést, 
mit Gileád és Básán vidékének kitűnő legelői tettek lehetővé 
(Num. 32, 4). Az itt lakó törzsek nyájaikkal és gulyáikkal sok-
szor az Euf'rát folyóig is elbarangoltak, de a nyugati Jordán-
tartomány földművelői is hatalmas gulyákat tartottak (I. Kir. 
25, 2), mert a szarvasmarhák és szamarak a mezei munkák-
hoz, a szekerek húzásához és a teherhordáshoz voltak szüksé-
gesek, míg az apró marhák, minők a juhok és kecskék, húst, 
tejet, szőrt és gyapjat szolgáltattak, tehát számos életszükség-
let lödözésére voltak használhatók. A gyapjúnyírás olykor va-
lóságos családi ünnep volt (I. Kir. 25, 2. II. Kir. 13, 23), 
melyre a jóbarátokat is meghívták. A gyapjút eleinte kitépték, 
de az izraeliták már ollóval nyírták. 

Az állattenyésztéssel járó munkákat részben a tulajdo-
nosok és gyermekeik, részben a cselédség, a szolgák és szol-
gálók végezték. A jószág húsvéttól egész Marchesván (nov.) 
hónap közepéig a legelőkön, szabad ég alatt volt, míg éjjelre 
a kőből rakott akiokba, vagy cserényekbe hajtották (fXlin ÍT1TU 
gidróth haczón, ¡"frEÖ, miklá, a v l r j , Lk. 2, 8), melyek köze-
pén néha torony állott (Iz. 1, 8. II. Kr. 26, 10), hol a vad-
állatok rablótámadásai ellen a pásztorok fegyverrel őrizték 
őket. Szokás volt a juhokat barlangokba is hajtani (I. Kir. 
24, 3. 4). Mivel a nyájak őrizete nagy felelősséggel járt s a 
pásztort kártérítésre kötelezte (Ex. 22, 12. Gen. 31, 39), a 
nyájat minden reggel és este meg szokták olvasni (*Ez. 20, 37), 
s kiváló éberséggel őrködtek fölötte. A pásztorok fegyverzetét 
a bot képezte, mely alul kampóval birt,, hogy a juhász a jószág 



lábát elfoghassa; azonkívül néha parittyája is volt (1. Kir. 
17, 40), hogy az általa kiröpített kövekkel az elszéledő juho-
kat visszaterelje. A nyáj őrizetére, úgy látszik, már kutyákat 
is használtak (Jób 30, 1. Íz. 56, 10). Gazdagabb emberek a 
pásztorok mellett egy íőpásztort is alkalmaztak (¡13pü TTT, szár 
miqne, Gen. 47, 6. aQ/uioi/urjr, I- Pét. 5, 4), ki a többi 
cselédségre ügyelt, s az ő mulasztása folytán keletkezett 
károkért felelősséggel tartozott. A pásztorok öltözete szegé-
nyes és az időjárás viszontagságaihoz mért volt. Zordonabb 
időben, vagy vihar alkalmával fejökre húzott juhbőr védte 
őket (Jer. 43, 12). Bérüket nem pénzben, hanem természet-
ben kapták. A tejnek és készítményeinek, valamint a szaporu-
latnak egy része a pásztorokat illette ugyan, de ez a bér oly 
csekély volt, hogy csak szükesen élhettek meg belőle. — A 
jószágokat a téli esőzések idején istállókba hajtották, hol szé-
nával, szecskával, polyvával vagy sós gabonával tartották őket 
(Péld. 27, 25. Iz. 11, 7; 30, 24. Ám. 7, 1. 1. a 49. ábrát, mely 
egy beni-hasszáni festmény nyomán egiptomi pásztorokat mutat). 

49. ábra. 

A zsidók jószágállományának legnagyobb részét az apró 
marha (fNG. czón) vagyis juh1) és kecske képezte, mely a pusztá-

i) A talmúd ezt tanácsol ja : »Add el földedet, hogy juhokat végy 
raj ta , de ne a juhokat, hogy földet vásárolj.« — »A ki gazdag akar 
lenni, az állattenyésztéssel foglalkozzék.« — Hogy az állattenyésztést 
mily nagy mértékben űzték az izraeliták, azt a következő adatok eléggé 
megvilágosítják : Salamon király háztar tásában évenkint 3(550 hízott és 
7300 legelő marha. 3(5.500 juh fogyott el (111. Kir. 4. 23); Nábálnak 3000 
juha és 1000 kecskéje volt (I. Kir. 25, 2). A salamoni templom fölszentelé-
sénél 22,000 tulkot és 120,000 juhot mutat tak he hálaáldozatul (III. Kir. 
8, (53) s > j . Flavhis (Bell. jud. VI. 9, 3) évente 25(5.000-re teszi a hús-
véti bárányok számát. 

Szekrény i, Bibi. Arch. 8 
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kon és Palesztina dombvidékének legelőin tartózkodott, míg a 
szarvasmarhák leginkább Básán vidékén és a sároni síkságon 
(I. Kr. 27, 29) tenyésztek. Mivel a zsidók a szamarakat csu-
pán teherhordásra használhatták, a későbbi korban nem tar-
tották őket oly nagy számban, mint a pátriárkák (Gen. 12, 5. 
Jób 1, 3). Tevék még Dávid korában is nagy számmal vol-
tak, melyeket a Vörös-tenger kikötőibe érkezett árúk szállí-
tására használtak, de később kevés tevéjök volt az izraelitáknak 
(I. Kr. 27, 30). Dávid, de főkép Salamon alatt a lótenyésztés 
is annyira föllendült, hogy az öszvérek és szamarak használa-
tát (Bir. 10, 4. 11. Kir. 13, 29. III. Kir. 1, 33) a lovaké 
váltotta fel, s a királyok és előkelők nemcsak lovaglásra, ha-
nem kocsijaikban is alkalmazták (IV. Kir. 9, 21. Iz. 30, 16. 
Ám. 4, 10), míg később a mezei munkáknál, nyomtatásnál 
(*Iz. 28, 28) is használták, habár Palesztina hegyes vidékén a 
biztosabb járású öszvért és szamarat nem szoríthatták ki 
teljesen. 

A mózesi törvényhozás az állatokkal való bánásmódra 
vonatkozólag több nevezetes intézkedést tett, melyek az Isten-
től megállapított természeti rend föntartását czélozzák. Az 
állatok kiherélését1) (Lev. 22, 24), a nyomtató ökör szájának 
bekötését (Dt. 25, 4) eltiltja, míg a törvény némely parancsa 
az állatok túlságos megterhelését és kínzását akarja meggátolni 
(Ex. 23, 5. Dt. 22, 4), midőn a zsidóknak kötelességükké 
teszi, hogy az elesett jószágot fölsegéljék, s szombaton az 
állatokat pihenni hagyják (Ex. 20, 10. Dt. 5, 14). Az állatok 
iránti részvét folyományának kell tekintenünk azon tilalmat is, 
hogy nem szabad az anyaállatot fajzásával egy napon levágni 
(Lev. 22, 28), a nyolcz naposnál ifjabb állatot megölni és fel-
áldozni (Lev. 22, 27) s a madarat fiaival vagy tojásaival 
együtt fészkéből kiszedni, hanem szabadon kell bocsátani (Dt. 
22, 6. 7). Tilos volt az ökröt és szamarat is együvé fogni, 
mert így a gyöngébbnek nagyobb munkát kellett volna vé-

9 Némelyek szerint itt a törvény csak a herélt állatok feláldo-
zását tiltja el, de az általános nézet később a herélésre vonatkoztatta, 
mi Jos. FI. (Antiqq. lYr. 8. 40) szavaiból kétségtelenül kitűnik. 

Az állattenyésztés. 
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geznie (Dt. 22, 10), mi bizonynyal állatkínzás lett volna, 
holott az igaz még az állatok iránt is részvéttel viseltetik 
(Péld. 12, 10). 

36. §. Vadászat és halászat. 

A vadászat (TSÍ, czájíd), melynek ősatyja gyanánt a ha-
gyomány Nimródot említi (Gen. 10, 9), már a nomád életet 
folytató hébereknél is szokásban volt (Gen. 25, 27) s hogy a 
földmívesek és pásztorok e kellemes időtöltésnek örömest ál-
doztak, kétségtelenné teszi ez a közmondásossá vált kifejezés, 
melyet Mózes használt: »Mint Nimród, erős vadász az Úr előtt« 
(Gen. 10, 9). 

Palesztinában a zsidókat a gazdag vadállomány szintén 
vadászatra ösztönzé. Galílea vadon hegyeiben és a Kármel tá-
jékán most is sok a farkas, medve, róka, sakál és hiéna, sőt 
a párducz, vaddisznó, szarvas, gazella, nyúl, és a ragadozó 
madarak több faja sem ritka. S noha Palesztina hajdani sű-
rűbb népessége mellett valószínű, hogy az akkori vadállomány 
nem volt oly jelentékeny, mint a mostani, a biblia tanúsága 
szerint (Bir. 15, 4) a dúvadak néha-néha mégis nagyon 
elszaporodtak, mi a lakosságot a vadászatra kényszerítette. A 
vadászat a zsidóknál nem képezett rendes kereseti forrást soha, 
de az a számos hely, melyben a biblia a vadászatról említést 
tesz, az a sok kép, mely a vadászéletből van merítve, kétség-
telenné teszi, hogy míg a pásztorok csöndes életmódjuknál 
fogva csupán a kártékony vadak ártalmatlanná tételére szorít-
koztak, addig az előkelők, sőt a királyok is gyakran hódoltak 
a vadászat férfias mulatságának1). A vadászat a zsidóknál bi-
zonynyal épp úgy folyt le, mint egyéb ó-kori népeknél, s nem 
egy hős szerencsés vadász-kalandjának köszönte későbbi hír-
nevét, mint Sámson, ki egy fiatal oroszlánt megfojtott s egész 
sereg sakált összefogdosott; Benaja, ki hó idején ölte meg a 
verembe ejtett oroszlánt (II. Kir. 23, 20). 

1) Jos. Flavius említi (Bell. jud. I. 21, 18. Antiqq. XVI. 10. 3), liogy 
Heródes király lóháton vadászván, egy nap alatt 40 vadat ejtett el. 

8* 
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Fegvverekül az íj és nyíl, a tőr (1. az 50. ábrát, mely 
Iiaivlinson szerint oroszlánnal küzdő asszír királyt mutat), a 
dárda, lándsa és a gerely szolgáltak, sőt olykor a parittya is 
használatban volt (I. Kir. 17, 40. Ez. 19, 4. Jób 41, 19); a 
buzogányt csak ritkán alkalmazták a gazella elejtésére. A vadász 
rendesen felső öltönyét levetvén, egyedül, vagy társai kísére-

50. ábra. 

tében indult a vad fölkeresésére és üzésére. Az üldözés he-
lyett azonban olykor-olykor háló HDBB. mikmár, T11ÍÍ2, máczód), 
csapó és hurok segítségével igyekeztek a vadat elevenen kézre 
keríteni (Jób 18, 8. *Zsolt. 10, 9. Sir. 27, 22. íz. 51, 20). A 
nagyobb ragadozókat nem ritkán felül betakart vermek (Tn£, 
pachath) ásása által iparkodtak foglyul ejteni (*Ez. 19, 4. 8. 
Zsolt. 9, 16). 

A biblia ugyan nem említi határozottan a vadászebeket 
(mert a TTU zarzír, *Péld. 30, 31. az agarat nem jelenti), de 
mégis valószínű, hogy a zsidók is alkalmazták őket, mert a 
régi egiptomiak, asszírok és babiloniak a vadászebek haszná-
latát jól ismerték, sőt velők nagy haj tó vadászatokat is tar-
tottak. 

A madarászat szintén kedvelt foglalkozás volt, mihez 
többféle készüléket használtak, ilyen volt a tör, hurok, a csapó-
recze (HB. pách), mely egy felállító fával úgy volt ellátva, hogy 
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A halászat régtől fogva közkeletű foglalkozás lehetett a 
zsidóknál, kik Egiptomban annyira hozzá szoktak a halevéshez 
(Num. 11, 5), hogy később Palesztinában is űzték a halá-
szatot oly helyeken, hol a halbőség jó sikerrel kecsegtette őket. 
Ilyenek voltak a genezárethi tó, melynek vizében tömérdek 
harcsa és spár, a Jordán és mellékfolyói, melyekben márna is 
nagy mennyiségben volt található. Hogy a zsidók barátjai vol-
tak a halnak, Jeruzsálemben a halas kapu nevezet (II. Kr. 33, 14. 
Szof. 1, 10. Neh. 3, 3 : 12, 38) is mutatja. E név onnét szár-

51. ábra. 52. ábra. 

csapó kalitkát ábrázol, míg a másik ugyanazt zárva tünteti föl, 
midőn a madarat már megfogta), melybe hívogatót szoktak tenni, 
szintén használatos volt. Ennek csapó-ajtaját a rejtekben ülő 
madarász azonnal lecsaptatta. ha a madár a kalitkába repült 
(1. az 53. ábrát). 
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a madár reárepülésekor a földön elrejtett recze fölburrant s a 
madarat behálózta. A madarak csapatos kézrekerítésére a nagy 
hálót (JVwH, reseth) alkalmazták, melyet lazán földbe szúrt ka-
rókkal a föld felett kifeszítettek, s a levegő szárnyasait a háló 
alá szórt eledellel vagy hívogatóval oda csalták, mire a ma-
darász a hálót a mitsem gyanító madarakra húzta (Oz. 7, 12. 
Péld. 1, 17). A csapó kalitka (EHE, kélub, 1. az 51. és 52. 
ábrát, Rich szerint, melyek közül az első felállított és nyílt 
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mazik, hogy ezen a helyen volt a halpiacz, hol tíruszi keres-
kedők besózott és szárított halat árultak (Neh. 13, 16). 

Krisztus korában a halászat már rendes keresetforrást 
képezett (Mt. 7, 10; 14, 17; 15, 34. Lk. 24, 42) és számos 
halászcsónak szeldelte a genezárethi tó hullámait. A halászati 
jog a rómaiakat illette, kik bizonyos bérösszegért a halászatot 
vállalkozóknak adták ki. A halászok rendszerint éjszakának 
évadján (Lk. 5, 5. Ján. 21, 3), könnyű ruházatban szálltak a 
dereglyébe, mely ruhát munka közben egészen is levetették 
(Ján. 21, 7). A halfogásra a horgon (111, chákká, íz. 19. 8. 
Hab. 1, 15. Mt. 17, 26) csákigán és szigonyon (1D, szír) kívül 
rendesen hálót ( 1 1 1 1 , méczódá) használtak (1. az 54. ábrát, 

mely hálóját igazgató asszír halászt 
*r->. tüntet föl), és pedig húzó hálót 

^ p j ö GniöEtt, mikmereth, öctyrjvrj), mely 
a v i z ^ e vettetvén, nehezékekkel el-

/ látott alsó része a fenékre sü-
i ^ j /fiassBasgs$&. lyed1), míg felső része a vízszínen 
V Á^p JLa j libeg, s körülkerítve a benne levő 

54. ábra. halakat összefogdossa (Iz. 19, 8. 
Mt. 13, 47) ; továbbá a merítő 

hálót (EH, cherem, díxrvov, Mt. 4, 20. Lk. 5, 4), melyet a 
halászok csak akkor vontattak a partra, ha nagyon meg volt 
terhelve, s így attól kellett tartaniok, hogy elszakad a kihú-
záskor. A halakat sokszor állukon keresztül húzott vaskampó-
val (111, chóach) együvé fűzték (Jób 40, 21) s a vízbe visz-
szaeresztették, hogy elevenen vihessék piaczra. 

') A berlini múzeumiján látható ily ólomsúlyokkal ellátott ó-egip-
tomi húzó háló. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

I P A R É S K E R E S K E D E L E M . 

37. §. A mesterségek kifejlődése és gyakorlása. 

Azon egyszerű életmód mellett, melyet a pátriárkák foly-
tattak, kik szükségleteik födözéséről a fonás és szövés, a fa-
és ércz-eszközök készítése által maguk gondoskodtak, az ipar 
nem fejlődhetett ki az izraelitáknál, mert a finomabb kelméket 
és ékszereket csere útján az iparűző szomszéd népektől sze-
rezték. De midőn Egiptomban a polgárosult életmód követel-
ményeivel megismerkedtek és azon virágzó ipart látták, mely-
ről uj tartózkodási helyök már az ó-korban híres volt, csak-
hamar elsajátították a mesterségeket és művészetet, sőt azok-
nak kiváló erkölcsi jelentőséget tulajdonítottak (Péld. 22, 29). 
Hogy az izraeliták minő ügyességre tettek szert a mesterségek 
gyakorlásában, annak legékesebben szóló bizonyságai a frigy-
szekrény, az isteni tisztelethez szükséges edények, remek szö-
vetek és hímzések, melyeket Izrael fiai minden idegen segítség 
nélkül készítettek (Ex. 35, 30. s köv.) A mesterségeket a zsi-
dók nem rabszolgák által, hanem maguk gyakorolták s a mes-
terek nem képeztek külön kasztot, mint Egiptomban, mert az 
izraelitáknál teljes iparszabadság uralkodott és voltak olyanok 
is, kik többféle mesterséget űztek, de egyes iparágak bizonyos 
családoknál öröklődtek1). 

Kánaán földjére visszatérvén, az ország őslakóinál és a 
föníczieknél virágzó ipar bizonynyal emelőleg hatott a mester-
ségek gyakorlására, melyek azonban a bírák idejében támadt 
zilált viszonyok következtében annyira hanyatlottak, hogy 
utoljára már az egész országban nem akadt kovács (I. Kir-
13, 19. s köv.), s a zsidók kénytelenek voltak földművelő esz-
közeiket a filisztiekhez vinni megélesítés végett. E hanyatlás 
volt oka, hogy Salamon nagyszabású építkezéseihez Tíruszból 
hozatott mestereket és művészeket (III. Kir. 7, 14), de éppen 

i) V. ö. L. Löw, Gesamm. Schriften, II. k. 142. s k. 11. 
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ezen bölcs királynak köszönhette nemzete, hogy a mesterségek 
az idegenek hatása alatt újra föllendültek és számos oly iparág 
keletkezett, melynek készítményeit eddigelé házi ipar által pó-
tolták. Mivel azonban a zsidó nép főfoglalkozását a barom-
tenyésztés és földművelés képezte továbbra is, eredeti zsidó 
ipar nem fejlődhetett ki soha, ámbár az iparűzés iránti érzék 
az idegen uralom nyomása következtében annyira kifejlődött, 
hogy rosszul neveltnek tartották az oly embert, ki valamely 
mesterséget nem tanult, s maguk az írástudók is gyakran a 
mesterség űzésével keresték kenyerüket (Csel. 18, 3 ; 20, 34. 
I. Kor. 4, 12). 

Az egyes mesterségekre térvén, azt látjuk, hogy az ércz-
művesek már a babiloni fogság előtt három különböző ipar-
ágra oszlottak: a kovácsokéra (I. Kir. 13, 19. íz. 44, 12. 
II. Kr. 24, 12), kik a vasat dolgozták föl, s ezekhez tartoztak 
később a lakatosok (DHJDE, maszgérím, *IV. Kir. 24, 16); a 
rézművesekére (III. Kir. 7, 14) és az ötvösökére (Bir. 17, 4. 
Iz. 40, 19. Mai. 3, 2. Csel. 19, 24), kik a nemes érczekből 
nem csupán gyűrűket és egyéb ékszereket készítettek, hanem 
a drága köveket (Ex. 28, 11), gyöngyöket (Én. 1, 10) és 
kalárisokat (*.Iób 28, 18) befoglalták, s az aranyat és ezüstöt 
a nemtelen fémektől és a salaktól (íz. 1, 22) megtisztították, 
mely czélból az érczekhez széksót (HE, bór) és ólmot szoktak 
keverni (Jer. 6, 29). Nagy ügyességet fejtettek ki a finom 
arany lemezek kovácsolásában is, melyeket nemcsak az ara-
nyozásnál használtak fői, hanem fonalakká metéltek (Ex. 28, 
6. 15) s az aranyhímzések készítőinek eladtak. — A ková-
csok a vasat a legrégibb időben vágó és földművelő esz-
közöknek és különböző szerszámoknak dolgozták föl, s már a 
Pentateuchus említést tesz a fejszékről és vas eszközökről 
(Num. 35, 16. Dt. 19, 5), később pedig fegyvereket, lánczo-
kat, zárakat sat. kovácsoltak belőlük (Bir. 16, 21. Iz. 45, 2. 
Jób 20, 24), s már az aczél a perzsáktól kölcsönzött JlHHB, 
(peládóth) néven (*Náh. 2, 4) ismeretes volt az izraeliták előtt. 
A rézművesek a rézből különböző edényeket, üstöt, fazekat, 
továbbá fegyvereket, pánczélokat, paizsot, sisakot, tükröket és 
pecsétnyomókat (Ex. 38, 8) készítettek, s mivel az ó-korban 
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a rézérczhez könnyebben hozzájutottak és könnyebben földol-
gozhatták, mint a vasat, valószínű, hogy a rézművesség 
régebbi eredetű a kovácsmesterségnél. Az érczművesek szer-
számai közül a biblia többet fölemlít. Ilyenek az üllő (*Iz. 
41, 7), kalapács (Iz. 44, 12), harapófogó (Iz. 6, 6), véső 
(*Ex. 32, 4), fujtató (Jer. 6, 29), olvasztó kemencze (Ez. 22, 
18) és tégely (*Péld. 17, 3), mely eszközök ügy a forrasztást 
(Iz. 41, 7), mint az öntött vagy kovácsolt tárgyak csiszolását 
(III. Kir. 7, 45) is lehetővé tették. Az érczöntés szintén ismere-
tes volt. 

55. ábra. 

A faipart az ácsok, asztalosok (1. az 55. ábrát, mely Wil-
fcinson szerint két egiptomi műasztalost tüntet föl) és képfaragók 
(II. Kir. 5,11. Iz. 44, 13. Mt. 13,55) gyakorolták, kiknek mestersége 
nem volt szigorúan elválasztva, de a biblia említést tesz a 
bognár- (Bir. 4, 13. III. Kir. 7, 33. *0z. 10, 11) és kosárkötő-
munkákról is (Dt. 26, 2. Bir. 6, 19). A faiparhoz szükséges 
szerszámok közül alkalomszerűleg ezek vannak fölemlítve: 
fejsze és bárd, körző (Iz. 44, 13), fürész (Iz. 10, 15), gyalu, 
kalapács, csapózsinór, metszőkés, mérőón (IV. Kir. 21, 13. Iz. 
28, 17) és vörös kréta (*Iz. 44, 13), melyet a szükséges 
vonalak megjelölésére használtak. Palesztina belvizei, valamint 
később Salamon tengeri kereskedése a zsidóknál a hajó-
építést1) is meghonosították, miben a fönícziek voltak mes-
tereik (III. Kir. 9, 27; 22, 49). A kádármesterségről a biblia 
nem tesz említést, mert a zsidóknál a hordók helyett tömlők 

i) V. 5. / / . Thiersch, Über den Schiffbau der Griechen und Römer. 
Marburg, 1851. — A. Breusing, Die Nautik der Alten. Bremen, 1886. 
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és korsók nyertek alkalmazást. A tömlőket (1. az 56. ábrát) 
közönségesen juh- vagy kecske-bőrből, a nagyobbakat pedig 
marhabőrből készítették, melyeket az állatokról akkép húztak 
le, hogy hasuk íélhasítatlan maradt. Miután az állatbőrt ki-
tömték és kikészítették, a nyílásokat jól bevarrták és csupán 

5G. ábra. 57. ábra. 

a nyaknál hagyták nyitva, mely a tömlő száját képezte, s 
melyet szíjjal összehúztak. A zsidók az elhullott, vagy tisz-
tátalan állatok bőréből tömlőt nem készítettek. 

A fazekas mesterséget az izraeliták nagyban gyakorolták 
s már Mózes többször említést tesz a cserépedényekről (1. az 57. 
ábrát) ; később Jeruzsálemben a Hinnom-völgyben űzték a 
fazekasságot (Jer. 19, 1. Mt. 27, 7). A fazekas az agyagot 
(HEH, chómer) előbb lábaival meggyúrta (Iz. 41, 25) s midőn a fel-
dolgozásra alkalmassá vált, a lábbal forgatott korongra tette, hol 
kezével tetszése szerinti edénynyé formálta (Jer. 18, 3) s végre 
a kemenczében kiégette (Sir. 38, 34). Valószínű, hogy a zsi-
dók már a cserépmázat is alkalmazták (Féld. 26, 23. Sir. 
38, 34), mert az egiptomi edényeknél a máz egészen közön-
séges volt; a fazekasok mestersége nagy keresetnek örven-
dett az izraelitáknál, mert a tisztátalanná vált edényt össze 
kellett törni s ujjal pótolni (Lev. 11, 33). Az üvegkészítésről 
biztos adataink nincsenek1). — A kőművesek (1. Kr. 14, 1. 

i) A hagyomány az üveg feltalálását a föníczieknek tulajdonítja, kik a 
Belősz par t ján tüzet rakván, a kvarczhomok a salétrommal és mészszel 
üveggé olvadt össze. Plinius ez állítása azonban nem érdemel Intelt, mert az 
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Ez. 13, 5) nemcsak falakat raktak, hanem egyúttal a házakat 
meszelték is (*Ez. 13, 11), míg a kőfaragók (ílí. Kir. 7, 9. 
Íz. 28, 16) a palotaszerű házak építésénél nyertek alkalma-
zást a koczkakövek faragására, a márvány csiszolására sat. 

A len, pamut és gyapjú fonása, továbbá a különböző 
ruhakelmék és sátorponyvák szövése a zsidóknál a házi asszo-
nyok feladata volt (Ex. 35, 25. Féld. 31, 13. IV. Kir. 23, 7). 
De azért a takácsmesterség nagyban virágzott, úgy hogy ez a 
foglalkozás és a velejáró szerszámok: a szövőszék (1. az 58. ábrát) 

a zugoly fa (I. Kir. 17, 7), a csolnak 

« p l ( J ó b 7 ' 6)> a vetélőfonál (*Iz. 38, 12) 
- - ii-ir-jf s a t - a közéletben is egészen ismerete-

i ^ sek voltak. A takácsok főkép finomabb 
kelméket (Ám. 3, 12), tarka és bíbor-
szöveteket (Bir. 5, 30. Ez. 16, 10), 
készítettek, melyekbe különböző alakokat 
szőttek, s az ezekhez szükséges gyapjút 
vagy feldolgozatlan állapotban, vagy 
fonállá fonva festették meg. A takácsok 
oly ruhákat is tudtak szőni, melyekben 
varrás nem volt (Ján. 19. 23). A sátor-

szövés az izraelitáknál később külön iparágat képezett (Csel. 
18, 3) s anyagul lent, gyapjút és kecskeszőrt dolgoztak fel. 
Mivel a saruk, övek és tömlők készítéséhez és egyéb házi sze-
relvényekhez nagy mennyiségű bőr volt szükséges, s az egipto-
miak a cserzésben rendkívüli jártasságot tanúsítottak, a tímár-
ság is régen meghonosulhatott a zsidók között (Ex. 25, 5), 
habár csak az uj-szövetségben (*Csel. 9, 43) és a talmúdban 

58. ábra. 

egiptomiak az üveggyártást már a XVIII. dinasztia idejében ismerték, 
mit azon Thebában talált üveggyöngy bizonyít, melyen III. Thutmes 
király nejének, Hatasu-nak neve olvasható, ki 350'J évvel ezelőtt élt. A 
beni-hasszáni sírokból való fali képeken pedig az üveggyártás módja is 
fel van tüntetve, mely a maitól alig különbözött. Az üveget, mely az 
ó-korban rendkívül becses volt, a zsidók is ismerték és a Jób 28, 17-ben 
előforduló n-oo» (zekókith) alatt, mi voltakép »átlátszót« jelent, az üveg 
értendő Jeromos szerint is, habár mások kristálylyal fordítják. — Az új-
szövetségben (Jel. 15, 2) vaAog szintén üveget jelent, bár kristály-
lyal adják vissza. 



p V. ö. Delitzsch, Handwerkerleben zur Zeit Jesu. 87. s k 1. 

59. ábra. 

(1. az 59. ábrát, mely Wilkinson szerint egiptomi pástétom-
sütőket mutat) (Oz. 7, 4), sőt Jeruzsálemben egy utcza a sütők-
ről volt elnevezve (Jer. 37, 21). A borbélyok (Ez. 5, 1) csak 
a Kr. e. IV. században kezdtek elterjedni, midőn a szakái 
levétele általánosabbá vált. 

A mesteremberek száma az izraelitáknál, kivált a váro-
sokban igen nagy volt, mert bizonyos városrészekben nemcsak 
állandó árúhelyekkel birtak, hanem kapukat (Jer. 19, 2 ; *37, 
21. Neh. 11, 35) és utczákat is elneveztek rólok, s egész 
czéhszerü egyesületeket alkottak1). 

38. §. Utak és közlekedési eszközök. 

Az izraeliták a többi népekkel ellentétben, melyek a leg-
régibb ó-korban teljesen elzárkózva éltek, kiváló mozgékonysá-
got fejtettek ki, mit főleg nomád életükből lehet kimagyarázni 
((len. 11, 31. Ex. 13, 17. s köv.) De a biblia nemcsak egész 
családok és a nép vándorlásáról értesít, hanem egyesek utazá-
sairól is, mit a törvény azon intézkedése nagyban előmozdított, 
hogy a főbb ünnepeken a népnek a szent helyre kellett zarán-
dokolnia (Ex. 34, 23. Dt. 16, 16). — Azonkívül a kereske-

124 A mesterségek kifejlődése és gyakorlása. 

van megemlítve. A tímársággal járó kellemetlen szag miatt e 
mestereknek a városon kívül kellett műhelyeiket tartaniok. 
Vargák és szabókról csak a talmúd tesz említést, mert a ru-
házat készítése, mint már mondottuk, a házi ipar körébe tar-
tozott. A kenyérsütés szintén a házi asszonyok foglalkozása 
volt ugyan, de a városokban sütő mesterekkel is találkozunk 
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delmi ügyek s a hadviselés szintén szükségessé tették az uta-
zást, mely az ó-korban rendkívüli nehézségekkel volt össze-
kötve, mivel sem rendes útak, sem vendégfogadók nem álltak 
az útasok rendelkezésére. 

Az útak vagy egyszerű csapások, ösvények (DTO, náthíb) 
voltak, vagy országútak1), melyeken a karavánok, valamint a 
kocsik és teherhordó állatok jártak. Ezek az útak ("TT, derek) 
azonban a homoksivatagban sokszor eltűntek, úgy hogy vezető 
nélkül nem lehetett feltalálni (Num. 10, 31), míg a hegyes 
vidékeken a kőtörmelékek, völgyekben pedig a vízáradások 
tették járhatatlanokká. Később az országútakat (1T7DÖ, me-
szillá) feltöltötték, elegyengették, a kövektől megtisztították (Iz. 
40, 3. 4) s már Mózes megparancsolta, hogy a menedékváro-
sokba vivő utakat jókarban tartsák (Dt. 19, 3). A királyok 
utazása alkalmával a lakosság kötelessége volt az útakat el-
egyengetni. A folyókat átszelő útak rendesen gázlóknál (Í"H>GD, 
mab'árá) voltak (Józs. 2, 7. Bir. 3, 28. I. Kir. 13, 7). Áradá-
sok idején, midőn a gázlókat használni nem lehetett, az utasok 
úszva (Iz. 25, 11) vagy tömlők segítségévei keltek át a folyón, 
melyeket hónuk alá szorítottak, míg karjaikkal a vizet szelték. 
De a kompot (HTDJ?, cabárá) mint közlekedési eszközt már az 
izraeliták is alkalmazták (*If. Kir. 19, 19). Tervszerűleg épített 
útakat2) Palesztinában csak a rómaiak kezdtek létesíteni Sep-
timius Severus alatt, kik a Jordánon több hidat építettek, me-
lyeknek maradványai most is láthatók. A római útak mérföld-
mutatókkal (lapides) is el voltak látva. Kétségtelen, hogy ke-

x) Az országútakat királyi utaknak (*Num. 20, 17) is nevezték, mert 
valószínűleg az uralkodók költségén készültek s használatukért a keres-
kedőknek útpénzt kellett fizetniök. V. ö. Movers, Phönizier, II. k. 132. 1. 

2) Josephus (Antiqq. VIII. 7, 41 ezt irja : ^ Tcov ÓÖcoV . . . rág 
dyovöag tig " JtgoőÓAvua (iaőiXtiov ovoav Xí&cp xar-
é őr 00) őt utkCLVlmely fekete kő ala t t , többnyire bazaltot gondol-
nak, s e jeruzsálemi útak építését Salamonnak tulajdonítja. De ez állítás 
aligha bir történeti alappal, s nyilván a hagyomány tulajdonítá e nagy 
királynak a kövezett útak építését, melyek Josephus korában bizonyosan 
megvoltak. Azon állítása, hogy II. Heródes Agrippa Jeruzsálem utczáit 
fehér kövekkel burkoltatta (Antiqq. XX. 9, 7), teljes hitelt érdemel. 
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reskedelmi útak már korábban is készültek, melyeknek iránya 
egész napjainkig ugyanaz maradt, de a rómaiak voltak azok, 
kik ezeket az utakat a közlekedésre valóban kényelmesekké tették. 

Az utazást megnehezítette még némely vidék bizonyta-
lansága (I. Kr. 7, 21. Iz. 21, 12. Lk. 10, 30) és a vízhiány, 
minek folytán az utasok tömlőben voltak kénytelenek a vizet 
hátukon vinni (Gen. 21, 14 ; 29, 1. s köv.), vagy az útak közelé-
ben levő lakosok látták el őket jó pénzért (Num. 20, 17). 
Továbbá a vendégfogadók teljes hiánya, mit a keletiek 
híres vendégszeretete ugyan némileg enyhített, s az útasok 
gyakran magánházakban találtak éjjeli szállást (Bir. 19, 17), 
de azért többnyire sátorok alatt, a szabadban kellett éjjelez-
niök s az élelmi szereket úti táskában ( j tr joa , Mt. 10, 10) 
kellett magukkal vinniük. A későbbi időben már fogadókkai 
(p^É, málón) is találkozunk (Gen. 42, 27; 43, 21. Lk. 2, 7), 
melyeket valószínűleg kereskedők alapítottak1). 

Egyes személyek hosszabb utakat is gyalogszerrel tettek 
meg, de rendszerint nagyobb csapatokban, karavánokban 
(ovvoőía, Lk. 2, 44) volt szokás utazni, melyeknek podgyászait, 
sátorait teherhordó állatok vitték. Nők és gyermekek, továbbá 
oly személyek, kik gyalogolni nem birtak (Gen. 45, 19), sza-
máron, öszvéren vagy tevén (Gen. 24, 10) tették meg a na-
gyobb utakat (Bir. 19, 3. II. Kir. 17, 23. III. Kir. 2, 40), 
habár már a régi időben használták a szekereket is (Num. 7, 

60. ábra. 

3. I. Kir. 6, 7), melyeket tulkok (1. a 60. ábrát, mely Rosellini 
szerint négy kerekű, egiptomi kocsit mutat), öszvérek és szama-

9 Jelenleg egész keleten nemcsak az országútak mentén, de a fal-
vak- és városokban is vannak vendégfogadók, chánok, 1—2 emeletes, négy-
szögletű épületek, melyeknek földszintje istállóul és rakodóhelyül, felső 
szobái pedig az útasok befogadására szolgálnak. V. ö. Robinson. Palást . 
III k. 575. 1. 
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rak (Iz. 21, 7), sőt később a királyság korában lovak (11. Kir. 15, 1. 
IV. Kir. 10, 2) húztak. A kocsik rendesen négy kerekítek voltak, 
s a személyszállításra alkalmazottakat sátorszerű födéllel is ellát-
ták. A kocsik tüzetes leírásával a bibliában nem találkozunk, 
de egyes részeket mégis fölemlít. Ilyenek a kerekek (III. Kir. 7, 
32. Iz. 28, 27), a tengely (III Kir. 7, 33), a keréktalp és 
küllők (111. Kir. 7, 33), a gyeplő (Iz. 5, 18) és a kötelek, me-
lyekkel a jószágot a járomhoz és szekérhez kötötték. Ezek 
mind azt látszanak bizonyítani, hogy a héberek kocsija miben 
sem különbözött a többi keleti népekétől. Kisebb utakra való-
színűleg két kerekű, könnyű talvigát használtak, melybe két ló 

61. ábra. 

vagy öszvér volt fogva s melyet az úr maga hajtott, míg a szolgák 
mellelte futottak (III. Kir. 18, 44. s köv.), sőt a gyaloghintó sem 
volt ismeretlen (Én. 3, 9; 6, 11), melyet az előkelő, beteg 
vagy elaggott személyek (II. Mak. 9, 8) hordására alkalmaztak 
(1. a 61. ábrát, mely Champollion szerint egy beni-hasszáni 
festmény után egiptomi gyaloghintót tüntet föl). 

A vízi közlekedésre csolnakok, bárkák és hajók szolgáltak1). 

9 A vízi közlekedésnél tömlőket is használtak, amennyiben sok 
tömlőt összekötöttek és tutajt erősítettek föléjök (1. alább a 62. ábrát). A 
nagyobb hajókon két, három sor evezőt is alkalmaztak, s az ily hajókat 
két-, három evezőseknek hívták. A kétevez ísön 175. a háromevezősön 
HlO evezős ült. 



rendkívül tartós czédrus- és cziprus-fából készültek. Az árbocz 
(pT, tóren) czédrusfából, az evezők (tDG\ sajit) és padok (ÍÍHp, 
qeres) tölgyfából voltak. A vitorlás hajókról szintén említés van 
téve (Íz. 33, 23), melyeknek vitorlái néha tarka szövésüek voltak. 
Az aszfalt szedésére a Holt-tengeren Strabo szerint tutajokat 
alkalmaztak, míg a genezárethi tó halászai sajkákkal (axá(poc) 
és bárkákkal jártak halászatra. Az egiptomiak könnyű papirusz 
csolnakokat és hajókat is készítettek, melyekről a biblia több 
helye (*Iz. 18, 2. *Jób 9, 25. 26) megemlékezik. 

39. §. Kereskedelem. 

Palesztina fekvésénél fogva rendkívül alkalmas volt arra, 
hogy benne a kereskedelem felvirágozzék, s Damaszkus és 
Babilon már ősidőktől fogva élénk kereskedést folytatott Egip-
tom városaival, mit a pátriárkák is hasznukra fordítottak, 
a mennyiben a gyapjút és bőröket, továbbá a teherhordó 
állatokat arany- és ezüstért becserélték (Gen. 13, 2 ; 24, 22). 
A szorosabb értelemben vett kereskedés mégis csak lassan 
tudott az izraelitáknál föllendülni, mert jóllehet a világkeres-
kedelmi útak Palesztina határain mentek keresztül, de az 
egész tengerpart a filisztiek és kánaániak kezében volt (Józs. 
13, 2—6), a törvény a pogányokkal való szoros érintkezést, 
minővel a kereskedelemnek szükségkép járnia kell, megnehe-
zítette s a népet kizárólag a földművelésre utalta (Dt. 28, 

Utak és közlekedési eszközök. 

A hajók (iTJX, onijjá vagy "TBD, széfíná) alakjáról keveset tudunk, 
de valószínűleg evezős hajók voltak (1. a 62. ábrát, mely egy 
ninivei bas-relief után hajót és tömlős kompot tüntet föl) s a 

62. ábra. 
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11, s köv.); mindez tehát gátlólag hatott a zsidó népre, mely 
csupán saját termesztményeit iparkodott a szomszédos népek-
nél értékesíteni. Az arabok délen s a fönícziek nyugaton, kik 
már régidőtől fogva világkereskedelmet űztek, s a Földközi-
tengert Damaszkuszszal összekötő út birtokában voltak, főleg 
nagy mennyiségű gabonát, lent. pamutot, olajat és szöllőízt, sőt 
finom süteményeket (Ez. 27, 17) vásároltak az izraelitáktól. 
Egiptomba a mandula, pisztáczia, traganth, balzsam, masztix, 
stórax és ladanum, továbbá az aszfalt, mely a holtak bebal-
zsamozására nélkülözhetetlen volt s a hajók kátrányozásá-
nál is használtatott, képeztek kiviteli czikkeket, melyeknek 
fejében a zsidók mindazon iparczikkekhez és fémekhez hozzá-
jutottak, melyekre szükségük volt. Ilyenek valának az arany, 
ezüst, vas és érez, ón és ólom, melyeket a fönícziek Tarzisból 
és a kaukázusi tartományokból hoztak, továbbá a libánoni czéd-
rus-, ében- és szandál-fa, különféle drága kövek, elefántcsont, 
tömjén és fűszerek, hímzett kelmék, babiloni díszruhák és 
egyéb fényűzési czikkek, melyek a zsidók jólétét és gazdag-
ságát nagy mértékben fokozták (Iz. 60, 6). 

A kereskedő népekkel való szomszédság azonban nem 
maradhatott hosszabb ideig hatás nélkül az izraelitákra. 
Eleintén Áser, Dán, Iszakár és Zebulon törzséből vettek részt 
a fönícziek átmenő kereskedésében, amennyiben mint teher-
szállítók és öszvérhajtók nyertek alkalmazást ((fen. 49, 13. 
Dt. 33, 18. Bir. 5, 17), a királyság korában pedig Dávid 
kereskedelmi viszonyba lépett Hírám, tíruszi királylyal (ff. Kir. 
5, 11), melyet Salamon nemcsak megújított (III. Kir. 5, 2. 
s köv.), hanem kibővített. Salamon roppant mennyiségű gabo-
nát adott el Szidónba, melynek értékét évi 20—25 millió 
forintra becsülik1), sőt udvari kereskedői ("jSEH HFTD. szócháré 

1) V ö. Movers, Phöniz. II. k. 2o9. s k. 11. — Herzfdd, Handels-
geschiehte der Juden des Alterthums nach den Quellen erforscht u. 
dargestellt, Braunschw. 1879. — A zsidó gabona nagy mennyiségét az is 
bizonyítja, hogy Salamon Hírámnak évenkint 20,000 kór búzát és 20 kór 
íinom olajat (III. Kir. 5, 11), a tíruszi munkásoknak pedig 20,000 kór búzát 
és ugyanannyi árpát engedett át (II. Kr. 2, 10;. A legjobb gabonatermő 
helyek Galílea. Gileád. Szamaria és Amnionitis voltak (Ez. 27, 17). 

Szekrény!, Bibi. Arch. 9 
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hammelek) által nyereséges lókereskedést folytatott Egiptommal 
és Szíriával (111. Kir. 10, 28. II. Kr. 1, 16), s a világkereske-
delemben is tényező kívánt lenni, mely czélból Eczjongáber-
ben, melyet Dávid az edómiaktól elfoglalt, a tírusziak segítsé-
gével kereskedelmi flottát létesített, mely Ofirból p aranyat, 
ezüstöt, drága köveket és egyéb természeti ritkaságokat hozott 
Palesztinába. Hogy azonban a kereskedelmi szellem ekkor 
még nem tudott mélyebb gyökeret verni a zsidóknál, az a 
körülmény bizonyítja, hogy Salamon halála után a kereske-
delmi összeköttetések ismét megszakadtak. Josafát (914—889) 
a tengeri kereskedést újra föl akarta ugyan éleszteni, de 
hasztalanul, mert hajóit a vihar Eczjongábernél mindjárt kez-
detben megsemmisítette (III. Kir. 22, 49) s csak Uziának 
sikerült a régi tengeri kereskedést virágzásra emelni, ki Élat. 
kikötői várost meghódítván (IV. Kir. 14, 22. II. Kr. 26, 2), 
ez által roppant kincseket gyűjtött Jeruzsálemben (Iz. 2, 7). 
Midőn azonban a zsidók ezen utolsó kikötő városa Áház alatt 
elveszett (IV. Kir. 16, 6), többé szó sem lehetett világkeres-
kedelemről, s az izraeliták ismét kénytelenek voltak termeszt-
ményeik eladására szorítkozni. Hogy azonban a kereskedelem 
nem szűnhetett meg teljesen, eléggé bizonyítja az, hogy Jeru-

•) Ofir fekvéséről a vélemények még most is elágazók, mert ha-
bár kétségtelen, hogy a Gen. 10, 29-ben említett Ofir Arábiában volt, 
sokan a salamoni Ofirt azon okból, mert az alexandriai fordítók 
— o i ' f m o a vagy — o v f <*- / o - rel fejezik ki, nem akarják az előbbi-
vel azonosítani, s majd Afrika keleti part jaira gondolnak, mint Quatre-
mére, Movers és Mttuch, majd Indiában keresik. — Thenius azon tényből 
kiindulva, hogy Szumatra nyugati part ján egy 13,000 láb magas hegy 
Ofir. nevet visel, melynek közelében igen sok arany található, arra von 
következtetést, hogy itt kell Ofirt keresnünk, míg Kari Baer Indiában, 
a Maiakkai félszigetre helyezi, mert itt mindazon tárgyak feltalálhatók, 
melyeket Salamon hajósai magukkal hoztak. — Mivel azonban mind-
ezen tárgyakat a Keletindia és Délarábia közt ősidőktől fogva fennálló 
kereskedelmi forgalom mellett a zsidók az arábiai Ofirban is ¿'megve-
hették, mely Diodor Sic. (II, 50), Strabo (XVI, 778) és Plinius (hist. 
nat. VI, 150. 161.) szerint aranyban szerfölött dús volt, semmi ok sem 
kényszerít bennünket arra, hogy Ofirt ne déli Arábiában keressük, 
a mely nézetet Hitzig és Sprcnger is sikerrel védik. jV. ö. Kcil, Bibi. 
Archaeol. 617. s köv. 11.) 
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zsálem gazdagsága még a hatalmas Tírusz irigységét is felköl-
tötte, s máskülönben a királyok nem lettek volna képesek 
azon roppant hadi sarczokat kifizetni, melyeket a biblia 
fölemlít. 

A világkereskedelem mellett a belkereskedésnek is virá-
goznia kellett, mit a törvény azon intézkedése is nagyban elő-
mozdított, hogy a távol lakók a gabona-, bor- és olaj-tizedet 
eladhatták s a kapott pénzért a szent helyen mást vásárol-
hattak (Dt. 14, 23. s köv.), mi Jeruzsálemben főkép a nagy 
ünnepek alkalmával nem csekély forgalmat idézhetett elő. A 
pászkhabárányok és áldozati állatok bőre, az idegen pénzek 
fölváltása a templomi adó fizetéséhez megkívánt sékelekre (Mt. 
21, 12. Ján. 2, 14), mind éltetőleg hatott az üzleti szellemre, 
midőn pedig a babiloni fogság után az izraeliták elszéledtek s 
Antiochia, Alexandria és más nagyobb városokban települtek 
meg, a kereskedelmi szellem uj lendületet vett a zsidóknál, 
melyet Simon fejedelem, ki a joppei kikötőt kijavíttatta, s 
Heródes, ki Caesareában uj kikötőt építtetett, szintén ápolni 
igyekeztek, habár a rómaiak által meghonosított regáliák és 
vámok bénítólag hatottak a zsidó kereskedelemre, melynek 
hasznát csak a gazdag római bérlők látták. 

40. §. Mértékek. 

A mózesi törvényhozás azon intézkedése, mely a mérté-
kekre vonatkozik s ekkép szól : »Ne tegyetek valami igazság-
talant rőfben, fontban és mértékben« (Lev. 19, 35. Dt. 25, 13. 
Féld. 11, 1), kétségtelenné teszi, hogy a mértékek már az iz-
raelitáknál hatósági fölügyelet alatt állottak. A zsidó mértékek, 
mint az ujabb kutatások kiderítették, szoros összefüggésben 
voltak az egiptomi és babiloni1) mértékekkel, melyek valószínű-
leg a babiloni papok által megállapított mathematikai alapon 
nyugodtak. A zsidó mértékek süly-, hossz- és ür-mértékekre osz-
lanak föl. 

i) A londoni British Museumhan és a párisi Louvrehan számos 
ilyen súlyt őriznek, melyek közül a nehéz mína rendesen fekvő oroszlánt 

a* 



64. ábra 

nehéz és könnyű talentumra oszlott. A nehéz talentum 6O6 
kilogr., a könnyű pedig épen fele, ez tehát 30 3 kilogrammot 
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I. A súlymértékek. A tárgyak súlyának megmérésére 
az izraeliták a kalmár-mértéket (DWKÖ, móznajím, 1. a 63. 
ábrát, mely Rosellini szerint egiptomi mértéket tüntet föl) hasz-

nálták, mely két csészével birt 
(Zsolt. 61, 10); de a csapófon-
tot (D^B. pelesz) is ismerték 
(Péld. 16, 11. Iz. 40, 12). A 
méréshez szükséges súlyok több-
nyire kőből (Lev. 19, 36. Péld. 
11, 1), s néha ólomból (Zak. 
5, 7) készültek, melyeket egy 
zacskóban az övbe dugva hord-

63. ábra. t a k (Mik. 6, 11. Péld. 16, 11), 
mivel a babiloni fogság előtti 

időben még a veretlen pénzt is súlyokkal szokták mérni (Jer. 
32, 10). A legnagyobb súly a babiloniaknál a talentum volt 
f"OE, kikkár, kör, mely nevét hihetőleg alakjától nyerte), mely 

ábrázol és bronzból van készítve (1. a 64. ábrát, mely asszír súlyt mutat), 
míg a könnyű mína egy kacsát ábrázol és kőből van faragva. E súlyok-
ból magyarázhat juk meg a *II. Kir. 14, 26. sat., hogy mit kell a »király 
köve« alatt értenünk ; e szavak t. i. királyi mértéket jelentenek. Ezek a 
súlyok rendszerint kettős, t. i. aram és asszír fölirattal vannak ellátva, 
ez utóbbiak ékírással. így pl. egy zöld bazalt kőből készült kacsasúlyon 
ékírással ezt o lvashatni : »Harmincz mína kiigazított súlyban. Irba-Merodach, 
babiloni király palotája.*. 



Mértékek. 133 

nyomott. A talentum 60-ad része mína1) ("JE. máne) nevet 
viselt és súlya 1010, illetőleg 505 gramm, míg a mína hat-
vanad része, a súly-sékel 16 83, illetőleg 8'41 gr. volt. Ezen 
babiloni súlyok a zsidóknál azonban némi módosítással hono-
sultak meg. Palesztinában ugyanis a súlyegység, mely a többi 
súlyokat is meghatározta, a séqel2) (^ptH) csak 16-37 grammot 
nyomott, miből kitűnik, hogy a héber mína súlya 60X16-37 
==982 grammra, a talentum pedig 58-932 kilogrammra rú-
gott. A sékel azonkívül az izraelitáknál 20 gérára3) (HU) osz-
lott, mely súly 0'868 gr., tehát 10 gérá, vagyis a beka (^pE) 
8 -68 gr. volt. A beka e szerint a sékel felét képezte. 

A zsidó súlyoknak a jelenlegiekhez való viszonyát tehát 
a következőleg lehet feltüntetni: 

Talentum 1 — — — — = 58,932 gr. 
Mína 60 1 — — — = 982 gr. 
Sékel 3600 60 1 — — = 16-37 gr. 
Beka 7200 120 2 1 — = 8*68 gr. 
Gérá 72000 1200 20 10 1 = 0*868 gr. 

II. A hosszmértékek. A legrégibb és legközönségesebb 
hosszmértékek (Í1HE, middóth) azok voltak, melyeket az emberi 
testrészekről vettek ; de mivel ezek ingadozásnak vannak kitéve, 

1) Némelyek az Ex. 30, 13.-re támaszkodva, különbséget tesznek a 
templomi vagy szent sékel, és a közönséges sékel között. A rabbik ta-
nítása szerint ugyanis a közönséges sékel csak fele a templominak, tehát 
a békával volt egyenlő (v. ö. Maimonides, Constitutiones de siclis etc. il-
lustr. J. Esgers, L. Bat. 1718. pag. 19). Az ujabb kutatások azonban 
kétségtelenné tették, hogy a királyi és templomi sékel közt különbség nem 
volt és szent nevét hihetőleg onnét nyerte, mert a normális súlyt a 
szövetség sátoránál őrizték s meg akarták különböztetni az ezüst sékel-
től, mely súlyra nézve csak 14 55 g r , tehát a templominál csaknem 2 
grammal könnyebb volt. V. ö. Brandis, Das Miinz-, Maas- und Gewichts-
system in Vorderasien etc. Berlin, 1866. 

2) A mína szónak jelentményét máig sem sikerült megállapítani, 
de kétségtelen, hogy nem sémi származású, mert már az ó-babiloni fel-
iratokban előfordul. 

3) A gérá eredetileg a szentjánoskenyér m a g j a ; elnevezése nyilván 
onnan származott, hogy e legkisebb súly gömbölyű magvakhoz hasonlított. 
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csakhamar mathematikailag meghatározott mértéket kellett 
alapul venni. A legkisebb mérték a hüvelyk (ujj) volt (J7E1X, 
eczba', Jer. 52, 21); négy hüvelyk vagy ujj egy tenyért (n£1, 
téfach, palma, Ex. 25, 25), három tenyér egy araszt (JUT, ze-
reth, Ex. 28, 16. I. Kir. 17, 4), két arasz pedig egy rőföt 
("IX, ammá) tett ki. melyet a. könyöktől a középső ujj he-
gyéig is számítottak, s innét könyöknek neveztek1). Hat rőf 
egy kánét (öl) ("Jp, qáne, xáXauog, Ez. 41, 8) vagy nádat. 
tett ki, melyet falak, épületek sat. mérésére használtak, míg 
nagyobb távolságnál a mérő zsinórt fon, chebel, IV. Kir. 21. 
13. Iz. 34, 11. Ez. 40, 3) alkalmazták. 

Ezen mértékek nagyságát tüzetesen meghatározni alig 
lehet, mert az ó-szövetségi íratok biztos támaszpontot nem 
nyújtanak, Jos. Flavius és a talmudisták adatai némely te-
kintetben kevéssé használhatók, Egiptomban és Babilonban pe-
dig különböző időkben más-más hosszaságú rőfök voltak hasz-
nálatban. Mivel a hosszmérték alapját Palesztinában is a rőf 
képezte, a többi mértékek abszolút nagyságát csak úgy tudhat-
nék meg, ha a rőf nagysága pontosan volna megállapítható. 
Az izraelitáknál azonban kétféle rőf nyert alkalmazást, u. m. 
a nagyobb, 7 tenyérnyi, vagy szent rőf (Ez. 40, 5 ; 43, 13) 
és a közönséges rőf (Dt. 3, 11), mely 6 tenyérnyi hosszú volt2). 
A rabbik azon hagyománya alapján, hogy a hat tenyérnyi rőf 
hosszúsága 144, széltében egymás mellé rakott árpaszemnek 
felelt meg, mely számításmódot az arabok és egyéb keleti né-
pek is alkalmazták, hozzávetőleg mégis sikerült kiszámítani, 
hogy egy rőf 483-90 millimétert tesz ki, minek alapján a zsidó 
hosszmértékekről Thenius a következő táblázatot állítá össze: 

9 Hogy 2 arasz csakugyan 1 rőföt tett ki. az Jos. Flaviusból (Antiqq. 
III. 6, 5) határozottan kitűnik, mert ő a 2 és fél rőf hosszát (Ex. 25, 10) 
öt araszszal fejezi ki, s a misna {Kélim, XVII, 9) a rőf hosszát szintén 6 
tenyérnyire teszi. 

2) Mások négyféle rőföt különböztetnek meg. T. i. a fönnebbi kettőn 
kívül a királyi (Dt. 3, 11) és a geometriai rőföt (pl. Noé bárkájánál), de 
Thenius úgy vélekedik, hogy az izraelitáknál csupán egy egységes rőf 
volt, 6 tenyérnyi hoszszal, melyet csak később, a babiloni fogság után 
való időben cseréltek föl az 5 tenyérnyi hosszúságú, tehát rövidebb rőf-
fel. V. ö. Schcnkd, Bibellexikon IV. k 129. 1. 
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1 nád = 6 = 12 = 36 = 144 = 2 903-40 
1 rőf = . . 2 = 6 = 24 = 483-90 
1 arasz = . . 3 = 12 = 241-95 
1 tenyér = . 4 = 80-65 
1 hüvelyk s ujj = . 20-1625 

A földrajzi hosszmértékek nagyságát még kevésbbé lehet 
biztosan megállapítani, mint a már említettekét, mert az ide-
vágó számítások nagyon ingatag alapon nyugszanak. Kisebb 
távolságok mérésére a lépés (T>lí, cza'ad, II. Kir. 6, 13) szol-
gált, mely körülbelől 875 mm.-nek felelt meg, de említés van 
a nyíllövésnyi távolságról (Gen. 21, 16) és a járóföldről (.TŰD, 
kibrá, *Gen. 35, 16. IV. Kir. 5, 19) is téve, mely mintegy ne-
gyedórányi út volt, tehát 2000 rőfnek vagy 1 kilométernek 
felelhetett meg1). Ezzel egészen megegyezett a szombati járó-
föld (öafifiáxov odóg, Csel. 1. 12), vagyis azon út, melveta 
rabbik tanítása szerint a zsidók szombati napon lakóhelyükön 
kívül megtehettek, s valószínű, hogy ez az elnevezés szorította 
ki az ősrégi kibrá szó használatát. Végül ismeretes volt a 
napi járóföld (DV "TI, derek jóm, Gen. 30, 36. odóg guígag, 
I. Mak. 5, 24. Lk. 2. 44), mely a perzsáknál 150 stádiumot, 
tehát 77a órát, a rómaiaknál 160 stádiumot, vagyis 8 órát 
tett ki. 

Az uj-szövetségi iratokban (Lk. 24, 13. Ján. 6, 19. Jel. 
14, 20) a távolság rendszerint stádiumokban van feltüntetve, 
mely mérték Nagy Sándor kora óta a keleten is meghonosult. 
A stádium (talm. DG, rísz) az Olympiában legújabban eszkö-
zölt mérések szerint 192 27 métert tett ki, mi mintegy 3 percz-
nvi útnak felel meg. Máté említést tesz a római mérföldről is 

x) Meggyőzőleg bizonyítja ezt Schegg, Bibi. Archaeologie, 299. 1., 
téved tehát Keil, midőn a kibrá távolságát 3 /4 mérföldre, vagyis egy jó 
órányira teszi, habár a szír Peschito parasangával fordítja, mely 30 stá-
diumnyi útat tett ki. 
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(5, 41, uíhov, talm. *TE, mil), mely 1000 római lépést fog-
lalt magában, tehát Vs földrajzi mérfölddel volt egyenlő. 

III. Az űrmértékek. Az izraelitáknál kétféle űrmérték volt; 
egyik a folyadékok, másik a szilárd anyagok számára, de mind 
a kettőnek közös egysége volt a bath vagy éfá. A szilárd anya-
gok mértékei a következők valának : a chômer (HEH, Lev. 27, 
16. Num. 11, 32) vagy kór (HE, xogog, III. Kir. 4, 22. Lk. 16, 
7), mely a legnagyobb gabonamérték volt, de használták fo-
lyadékok mérésére is; az éfá (HE\S4, Ez. 45, 11) a chómernek 
tizedrésze ; a szeá (HXD, gcítor, I- Kir. 25, 18), mely az éfá-
nak harmadrészét képezte ; az Jsszárón vagy 'ómer (pHE4>b HE>, 
Lev. 14, 10. Num. 15, 4. Josephus Flav.-nà.\, Antiqq. III. 1, 
6. aúöágmv név alatt fordul elő) az éfának tizedrésze. A fo-
lyadék-mértékek közül ezek voltak használatban: a bath (¿HE, 
III. Kir. 7, 26), mely az éfával egyenlő volt, tehát a chómer-
nek szintén tizedrészét képezte; a sális (VPbw, *Iz. 40, 12) 
a bathnak harmadrésze, mely e szerint a szeának felelt 
meg; a hín (pH, Ex. 29, 40. Ez. 4, 11), mely Josephus Fla-
vius szerint (Antiqq. III. 8, 3) a bathnak hatodrésze. Legkisebb 
folyadékmérték volt a lóg (JS, Lev. 14, 10. a LXX. xorvfo,, 
a hinnék tizenkettedrésze, melynek űrtartalmát a rabbik 6 kö-
zépnagyságú tyúktojásra tették. 

Ezekhez járul még a qab (Ep, IV. Kir. 6, 25), a szeának 
Ve része, és a letek (H rh Oz. 3, 2) a Vulgáta szerint fél chô-
mer, ámbár valóbbszínű, hogy eredetileg 2/3 kórnak, vagyis 
20 szeának felelt meg. 

Az itt elősorolt mértékek egymáshoz való viszonyát a 
következő táblázat tünteti tol : 

Chômer 1 
Bath és éfá 10 1 
Szeá vagy sális 30 3 
Hín 60 6 
Isszárón 100 10 
Kab 180 18 
Lóg 720 72 

Ha e táblázatot figyelmesen áttekintjük, a tizedes és tizen-
kettős rendszert vegyesen látjuk a zsidó mértékeknél érvényesülni. 
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Chômer 1 Éfá és bath 1 
Bath és éfá 10 1 Szeá 3 1 
Isszárón 100 10 Hín 6 2 1 

Lóg 72 24 12 1. 
Eme sajátságos jelenség okát Bertheau abban találja, 

hogy a zsidók eredeti mértéke a tizenkettős rendszeren ala-
pult, melybe, hogy a héber és asszír-babiloni mértékrendszert 
összhangzóvá tegyék, a tizedes rendszert is fölvették. 

A zsidó űrmértékek köbtartalmát pontosan megállapítani 
máig sem sikerült, mert azok a számítások, melyeket a Josephus-
nál és a rabbiknál előforduló adatok alapján eszközöltek, lé-
nyegesen eltérő eredményekre vezettek. Bertheau ugyanis szá-
mítását dos. Flaviusra alapítja, ki a zsidó mértékeket görög és 
római mértékekben fejezte ki1), s ennek következtében a kö-
vetkező eredményre jutott : 

1 Bath = 39392 literrel. 
1 Szeá = 13-1307 
1 Hín = 6-565 
1 Kab = 2-188 
1 Lóg = 0'547 » 

Ha azonban e számítás eredményét oly bibliai adatokkal 
vetjük egybe, melyeknél a zsidó űrmértékek köbtartalmát csak-
nem meglehetős biztossággal megállapíthatjuk, pl. a réztenger 
adataival2), azt kell mondanunk, hogy e számítások eredménye 
túlságos nagy. Helyesebb tehát Thenius számítása, ki a rabbik 
adataiból kiindulva, nem 6 középnagyságú tojás tartalmát, 
hanem térfogatát vette alapul s ennek folytán a következő-
leg állapította meg az űrmértékek nagyságát: 

1) Jos. Flavms idevonatkozólag a bathról ezt írja, Antiqq. Vili. 2, 9. 

o Sé ftáöog övvazai ycogrjoai géörag tftöo[Ar]xovTa övo • 

a hím-öl pedig ezt mondja III. 8, 3 : uézqov btcni tovto tniyiopiov 

övo yóag * Aznxovg Ötyóutvov, és 9 ,4 . ó öt tiv pcérgov 

ö.oyalov ' Efigaícov Övrazai öt Övoyoag Anixovg noi-

rjaai. 
2) A réztenger a III. Kir. 7. 23. szerint 5 rőf magas, 30 rőf ke-

rületű s 10 rőf átmérőjű volt. s 2000 bath vizet tartalmazott . Ha e hen-
ger térfogatát akarjuk kiszámítani, először az alap térfogatát kell meg-
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1 Chómer vagy kór — 201 215 liter. 
1 Éfá vpgy bath - = 20T21 
1 Szeá = 6-707 
1 Hín = 3-353 
1 Ómer vagy isszárón = 2-515 » 
1 Kab = 1117 
1 Lóg = 0-279 

E számítás helyességét nemcsak a biblia adatai, hanem 
számos régi író, pl. Epiphanius, Izidor, Jeromos, Hesychius is 
megerősítik. 

Az uj-szövetségben néhány görög mérték is föl van em-
lítve; ilyen a utTQgrtjg (Ján. 2, 6), mely folyadékmérték s 
Bertheau szerint 1985-77 párisi köbhüvely űrtartalmú volt, 
továbbá a y o í v i g (Jel. 6, 6) nevü gabonamérték, mely ugyan-
csak Bertheau szerint 55181 köbhüvely űrtartalmú volt. A 
görög mértékek a Seleucidák uralma alatt honosultak meg Pa-
lesztinában1). 

41. §. Pénznemek. 

A kereskedés a mértékeken kívül cseretárgyakat is kö-
vetelt, melyek a forgalom növekedése miatt nem állhattak többé 
termesztményekben, hanem bizonyos, állandó értéket képvi-
selő érczdarabokban, melyeknek becsét mindenkor súlyuk ha-

tudnunk, s e czélból a fél kerületet a fél átmérővel kell szoroznunk, 
vagyis 15 rőf X ^ = 7 -125 m. X 2 375 m., mi 17-655 • métert ad. 
Ha most az alapot a magassággal szorozzuk, az eredmény 41-93 IXi m., 
vagyis 419-3 hektoliter, mi csaknem megfelel a valóságnak, míg Bertheau 
számítását véve alapul, a réztengernek 787 84 hektolitert kellett volna 
befogadnia, ami lehetetlen. V. ö. Kinzler, Bibi. Alterthümer, 400. 1. 

i) A zsidó mértékekre vonatkozó nevezetesebb munkák a követ-
kezők : Zuckermann, Das jüdische Maaß-System und seine Beziehungen 
zum griechischen und römischen, Breslau. 1867. — Aug. Böckh, Metrolo-
gische Untersuchungen über Gewichte. Miinzfüsze und Maase des Alter-
thums in ihrem Zusammenhange, Berlin, 1838. Továbbá Bertheau, Zur 
Geschichte der Israeliten, Göttingen, 1842. — A régibb munkák közül fel-
említendő J. C. Eisenschmid, De ponderibus et mensuris vet. Bomanorum, 
Graecorum. Hebraeorum etc. Argent. Ed. 2. 1737. 
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tározta meg. Előázsiában a kereskedelem főcsere-eszköze idő 
folytán az ezüst, később pedig az arany lett, melyeket eleintén 
darabokban, rudacskák (Józs. 7, 21) vagy karikákban, olykor 
pedig téglaformában hoztak forgalomba. A pátriárkák korában 
az ezüst már nevezetes szerepet játszott az adás-vevésnél; 
nemcsak földet vettek rajta (Gen. 23, 16) Kánaánban, hanem 
gabonát hozattak az egiptomiaktól (Gen. 43, 15), s az ezüst 
mint a »kalmároknál járó sékel« van említve, mi azt látszik 
mutatni, hogy a forgalomban levő ezüst darabok meghatáro-
zott súlylya! birtak, sőt értékök meg is volt jelölve. Hogy 
ezek az ezüst darabok egyenkint kerültek forgalomba, az is 
mutatja, hogy az eladó tárgyak értékét nem az ezüst darabok 
súlya, hanem száma szerint állapították meg. A sékelt kell tehát 
tekintenünk a legrégibb pénznek1), mely súlyra nézve a nehéz 
talentum mínájának hatvanad része volt (1. fönnebb a súlyo-
kat). Hogy azonban a kereskedelmi számítás kényelmesebb 
legyen, Babilonban a nemes fémek értékének megszabásánál 
oly egységeket állapítottak meg, melyek a közönséges súlyok-
tól elütöttek, úgy hogy egy talentumra nem 3600, hanem 
csak 3000 sékelt számítottak, minek következtében a pénz-
mínában is csak 50 sékel volt 60 helyett. A pénztalentum 
tehát 3000 sékellel számítva, csak 49-11 kgmot nyomott, 
vagyis 9'832 kgrammal kevesebbet, mint a súlytalentum, míg 
a könnyű talentum súlya 24 552 kg. volt. Ez azonban egyedül 
í\l arany talentumra nézve áll, melynél egy sékel szabálysze-
rűleg lő '37 grammot nyomott. Az ezüst talentum ugyanis 
kisebb volt az aranynál, s mivel a Kr. e. 142-ben, állítólag 
Simon fejedelem2) alatt vert ezüst sékel 1455 gr. súlylyal bír, 
kiszámították, hogy az ezüst talentum súlya 43 65 kgrammot 
tett ki. A talentumot és mínát az izraeliták főleg nagyobb 
összegek fizetésénél alkalmazták, mely esetben az aranyat és 
ezüstöt nem olvasták meg, hanem csak mérték és zacskókba 

1) A Gen. 33, 19. említést tesz a qészítáról (no">wp) i s , mely a sé-
kelnél jóval nagyobb értékkel birt. és Schegg (Bibi. Archaeol. 305. 1.) 
vélekedése szerint az ó-egiptomi súlyegységgel, a ket-tel (kopt kite, 
skite) volt azonos, súlya tehát 140 gran, Bertheau nézete szerint azonban 
csak általánosan pénzdarabot jelentett. 

2) V. ö. Schürer, Geschichte des jüd. Volkes. I. k. 194. 1. 11. jegyzet. 
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arany pénz a státer (örcnyg) lett (194 gran súlylyal), melyen 
kívül ezüst státer is volt (1. a 66. ábrát, melynek eredetijét a 

i) Nevét darkémón) némelyek szerint Dárius Hystaspistöl 
nyerte, a mi azonban nem valószínű, minthogy Suidas e pénz eredetét 
egy korábbi Dáriusnak tulajdonítja. Mások pedig a dára szótól származ-
tatják, mi királyt jelent, s így dárika annyit tenne, mint királyi pénz. 

kötve (IV. Kir. 5, 23) szállították tova. A sékelen kívül emlí-
tést tesz a biblia a fél-sékelről (Ex. 30, 13), melyet békának 
is neveztek (*Ex. 38, 26), sőt harmad- (Neh. 10, 32) és 
negyed-sékel (1. Kir. 9, 8) is volt forgalomban. 

A szorosan vett vert arany és ezüst pénzt az izraeliták 
úgy látszik, a babiloni fogság ideje alatt kezdték először hasz-
nálni, mert a perzsa uralom idejében keletkezett íratok a 
pénzt mindig dárika1) szerint számítják (Esd. 2, 69. Neh. 7, 
70. I. Kr. 29, 7). A dárika tiszta aranyból készült, apró, 
vastag pénz, melynek előrészén a király képe van, íjjal és 
nyíllal kezében, míg hátsó részére egy mélyedés van ütve 

(1. a 65. ábrát, mely a British 
Museumban levő eredeti után ké-
szült). Voltak ugyan ezüst dári-
kák is, de ezek a közönséges 
ezüst sékel neve alatt forogtak köz-
kézen, s értékök is avval volt 
egyenlő. Midőn az Issus melletti 
győzelem után (Kr. e. 333.) Pa-

lesztina Nagy Sándor kormánypálczája alá jutott, görög-szír 
pénzek jöttek a zsidóknál forgalomba (I. Mak. 11, 28) s az általános 

65. ábra. 

Pénznemek. 
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párisi Cabinet des monnaiesban őrzik), mely 4 attikai drach-
mával, vagy 1 ezüst sékellel volt egyenlő, s azért templomi 
adó fejében két személyért fogadták el (Mt. 17, 26). Az ezüst 
pénzek közül még a tetradrachma (324 gran), a didrachma 
(162 gran) és a drachma (őgay/urj) forgott közkézen, 
mely a lél-sékellel egyenlő értékű volt. Mikor pedig a 
görög világbirodalom megdőlt, Palesztinában az uralkodók 
változásához képest hol szír, hol egiptomi pénzek kerültek 
forgalomba, melyek ritka szépségük által tűnnek ki1). 

A zsidó függetlenség kivívása után VII. Antiochus Si-
detes Simon fejedelemnek megengedte, hogy pénzt veressen, 
ki erre nemcsak réz, hanem ezüst pénzt is veretett, melyek 
közül számos ép példány maradt reánk a Kr. e. 141—136. 
évekből. Az ezüst sékelek előrészén a mannás edény van a 
verés évével, a hátsó részen pedig háromágú liliom vagy Áron 
kivirágzott vesszeje e fölirattal: »A szent Jeruzsálem.« (L. a 
67. ábrát, mely Makkabi Simon korából való ezüst sékelt 
mutat M. de Saulcy szerint, míg a 68. ábra ugyanazon feje-
delem bronz pénzét tünteti föl). A réz pénzek előrészén két 

67. ábra. 68. ábra. 

ág van egy czitrussal, hátsó részükön pedig pálmaág két 
gyümölcsös kosár között. A többi Haszmoneus szintén veretett 
pénzt, s példájukat a Heródes-dinasztia is követte, mely 
azonban a nemzeti nyelvet föláldozta s csak görög pénzfelíra-
tokat alkalmazott, sőt 1. és II. Agrippa az általuk veretett ér-

9 A Ptolemeusok arany pénzeinek hátsó részén rendszerint egy 
bőségszaru, az ezüst és réz pénzeken pedig sas, a Seleucidák érmein 
pedig Apolló, a trónon ülő Jupiter. Minerva sat. látható. V. ö. Schegg. Bibi, 
Archaeol. 307. 1. 
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mekre az eddigi jelvények helyett emberi alakokat, a császá-
rok képét, sőt saját képüket is alkalmazták, mit a zsidó tör-
vény megtiltott. A Heródes-féle pénzek mind csupán bronz-
ból vannak, miből némelyek azt következtetik, hogy a római 
tanács e tőle függő fejedelmeknek az arany és ezüst pénz ve-
rését nem engedte meg. 

A királyokon és tetrarchákon kívül a római helytartók 
is verettek réz pénzt, mely mind a császár nevét viselte s oly 
jelvényekkel volt ékesítve, melyek a nép vallásos érzületét 
nem sértették. Ilyenek voltak a búzakalász, pálma, liliom, 
bőségszaru sat. Végül megemlítendők azok a pénzek, melyeket 
Bar-Kochba (helyesebben Bar-Koziba) a római érczpénzekből 
átveretett. 

A római uralom alatt a zsidóknál a drachma helyét a dénár 
foglalta el, mely 4 -548 gramm súlyú ezüst érem volt, adó-
pénzül szolgált, és a császár arczképével volt díszítve (Mt. 
22, 19. Mk. 12, 15). Az as a dénárnak W e d , Kr. e. 217-től 
pedig Vi6-°ő része volt, és szintén a császár képét viselte. A 
quadrans az asnak V4-ed része volt. A bibliában említett leg-
kisebb pénz a >|amói' (Mk. 12, 42. Lk. 12, 59), mely né-
melyek szerint Va quadrans volt, de valószínűleg csak a 
quadrans más elnevezése. A nagyobb pénzeknek kisebb érté-
kűekre való felváltása, valamint a pénzláb különbözősége szük-
ségessé tette a pénzváltókat ( sulchání, tQana^iTgg 
vagy xoXÁvfitőTaí), kik főleg Jeruzsálemben voltak nagyobb 
számmal, mivel a templomlátogató zsidók egyházi adójukat 
csak törvényes pénznemben róhatták le. A pénzváltást bizo-
nyos ráfizetésért eszközölték, mely egy sékelre rendszerint egy 
obolust vagyis 724-ed sékelt (43/8 krt) tett ki. A pénzváltás 
széleskörű ismeretet tőn szükségessé, de a csalást is lehetővé 
tette, s ezért a pénzváltók nem valami jó hírnévnek örvendeztek1). 

9 A bibliai pénzekről figyelmet érdemelnek a következő munkák : 
Celest. Cavedoni, Biblische Numismatik, aus dem Italienischen übersetzt 
von Werlhof. Hannov. 1855. M. A. Ltvy, Geschichte der jüdisehen Mün-
zen, Breslau, 1862. Frz. Perez Baye-r, De nummis hebraeo-samaritanis, 
Valent. 1781. U. attól. Vindiciae nummorum hebr. sam. ibid. 1790. — 
M. de Saulcy, Recherches sur la numismatique Judaique, Paris, 1854. 



Az írás. 143 

Könnyebb áttekintés végett czélszeríí lesz az itt fel-
sorolt pénzek mai értékét táblázatosan összeállítani: 

Arany talentum = 54836 frt 50 kr. 
Ezüst talentum = 3780 frt — kr. 
Mína = 63 frt — kr. 
Sékel = 1 frt 05 kr. 
Fél-sékel . . . . = — frt 527,» 
Gérá = — frt 051/,» 

As 
Quadrans . . . . 

Arany dárika 
Ezüst dárika 
Státer . . . . 
Didrachma . 
Drachma . . 
Dénár . . . . 

= — frt 02Vs kr, 
= — frt —'A » 

11 frt 25 kr. 
1 frt 05 kr. 
1 frt 20 kr. 

— frt 60 kr. 
— frt 30 kr. 
— frt 277, » 

HARMADIK FEJEZET. 

TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. 

42. §. Az í rás . 

A mint a nyelv arra szolgál, hogy az ember általa gon-
dolatait és érzelmeit kifejezze s másokkal közölje, úgy az írás 
feladata a gondolkozás és ismeret eredményét állandósítani s 
az utókor számára fentartani. Az írás tehát az emberi mű-
velődésre és a tudomány fejlődésére rendkívüli fontossággal 
bir ; mert habár a tapasztalatokat és ismereteket élő szóval is 
lehet másokkal közölni, az emberi elme feledékenysége mellett 
írás nélkül ismereteink nagyon csekélyek volnának, s a tudo-
mány sem emelkedhetett volna azon szédítő magaslatra, melyen 
napjainkban áll. 

Az írás feltalálása a történet előtti időkbe esik s kelet-
kezéséről semmi biztos adatunk nincs, ami egészen termé-
szetes is, mert csak lassanként fejlődhetett a rajzolás kezdet-
leges elemeiből a tökéletesség azon fokára, a melyen alkal-
massá vált a gondolatok kifejezésére. Az írás lényege ugyanis 

Madden, History of Jewish coinage and of Money in the Old and New 
Testament, London, 1864. s ennek u j átdolgozása, Coins of the Jews. 
London, 1881., mely a zsidó numizmatika terén eddigelé a legmegbízhatóbb, 



144 Az írás. 

az eszmetársuláson alapszik, mivel a rajzolt képnek vagy jel-
nek mindenkiben, a ki látja, ugyanazon fogalmakat vagy kép-
zeteket kell ébresztenie, mint a minőket a. rajzoló kifejezni 
akart. Az írásnak eredetileg három főfaja volt, a rajzoló, a 
szimbolikus vagy jelírás, és a fonetikus vagy hangírás. Az 
írás első fajából semmi emlék nem maradt reánk, de a má-
sodikat az ó-egiptomi, babilon-asszír és chinai írásban, nálunk 
az arab számjegyekben s egyéb elfogadott jelekben (pl. • , f 
sat.) számos műemlék megőrizte, sőt némileg fel is tünteti 
a hangírásra való átmenetet, mely már nem az értelemre, 
hanem inkább a halló idegekre hat1). A hangírás eleinte szó-
tagokat fejezett ki, s innét fejlődött ki a betűírás, mely átme-
net a sémi (fönícziai, ó-héber) írásban világosan felismerhető, 
melyből az ó- és uj-kor minden betűírása származik. A sémi 
betűírás már Ábrahám korában ki volt fejlődve, habár arra nézve, 
hogy a pátriárkák használták-e, biztos adataink nincsenek ; 
de az izraelitáknál Egiptomban már el volt terjedve, mert 
munkafelügyelőik sóterím név alatt alatt fordulnak elő, mely 
elnevezés az írást jelentő TútH gyökérből származik. Az írás 
ismerete tette lehetővé a zsidóknál a törvényhozást, mely éle-
töket s a népnek Istenhez való viszonyát szabályozta, az em-
beri önkénykedésnek és elferdítéseknek útját vágta. És csak-
ugyan az írás a mózesi törvényhozásnál egészen ismert dolog 
gyanánt szerepel, sőt a házassági elválásnál (Dt. 24, 1), és 
sok egyéb esetnél (Ex. 17, 14. Num. 17, 2) meg is van 
parancsolva. Józsua alatt a törvényt a Dt. 27, 2—4-ben fog-
lalt rendelkezés szerint az Ébál hegyen felállított emléktáblára 
vésték (Józs. 8, 32), az országot írásosan fölvették (18, 4), 
sőt még a bírák korában is közönséges volt az írás ismerete 
(Bir. 8, 14), mely kort pedig általános hanyatlás jellemez. 

Az izraeliták írása az ó-sémi betűírás, mely két külön-
böző irányban fejlődött. A nyugati vagy kánaáni nyelvághoz 
tartozott a fönícziai és héber, melyeknek azonos hang- és 

i) Abel-Remusat (Éléments de la. grammaire Chinoise, Paris, 1822.. 
Prolégomènes) volt az, ki a kyriologikus írásnak a jelírásra való átme-
netét a chinaiaknál Kimutatta; ugyanezt tette Kopp a jelírásnak a japáni 
nyelvben a szótagírásra való átmenetére vonatkozólag. 
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nyelv-törvényeik vannak, a keletihez pedig az aram, mely Ezra 
korában kezdett felülkerülni s mely melleit Ezra (4, 7) az 
»aram írásról« is említést tesz. Az ó-sémi írás több műemlé-
ken1) maradt reánk s a Tigris folyótól egész Fönícziáig, sőt a 
Földközi-tenger partvidékére és szigeteire is elterjedvén, a 
görögöknél is meghonosodott, úgy hogy az európai írások a 
görögök közvetítésével mind tőle származnak. 

lődött ki a szépírás elveinek szemmeltartásával a négy-
szögletű (quadrat) írás, melyet a zsidók elfogadtak, mai napig 
használnak s melyen már a legrégibb bibliai kódexek is írva 
vannak (1. a 69. ábrát). 

Az izraeliták az írás technikáját nem Babilonból, hanem 
Egiptomból kölcsönözték, mert náluk a babiloni téglaírásnak 
semmi nyomára sem akadunk, s így valószínű, hogy az írásra 

9 E műemlékek közt legnevezetesebb Mésa király emlékköve a 
Kr. e. IX. századból, melyet Dibón romjai közt 1868-ban födöztek föl 
s melynek töredékeit jelenleg a párisi Louvreban őrzik. E kövön 34 sor 
írás van s a béber betűk a " kivételével mind megvannak rajta. A 
betűk szögletesek, egyszerűek s a föníczi műemlékek írásához hasonlí-
tanak. — 1880-ban pedig Jeruzsálemben, a Síloa tavához közel találtak 
egy héber föliratot a Mária forrásnál levő alagútban, melyen a Teth betű 
szintén hiányzik. Ez az emlék valószínűleg a Kr. e. 750. év tájáról való. 
Azonkívül mintegy húsz pecsétnyomó őrizte meg a héber írás eredeti 
alakját. 

Szekrényt, Bibi. Arch. J0 

69. ábra. 

Az aram írás csaknem min-
denben az ó-héberhez hason-
lít s különböző pecsétnyomók, 
a Kr. e. VÍIÍ. századból való 
asszír téglák és agyagtáblács-
kák őrizték meg számunkra. Ez 
az írás akkép keletkezett, liogy 
a Beth, Daleth és Res felső 
részét megnyitották s a szög-
letes formákat kerekre változ-
tatták. így érthető, hogy ki-
írása az ó-hébernél könnyebb 
levén, azt lassankint a hasz-
nálatból kiszorította. Ebből fej-



ragasztó szerül finom agyagot használtak (íz. 29, 11. Jób 14, 
17). A messzire szóló leveleket ismerős utasok vagy kereske-
dők által juttatták rendeltetésük helyére. 

A papirusz mellett valószínűleg a kecske- és juh-bőrt1) is 

9 A bőr használata már igen régi. A rómaiak legrégibb okirata, a 
Foedus Sabinorum marhabőrre volt följegyezve s a perzsák szent iratait 
12Ü0 marhabőr tartotta fönn. A babiloniak írott emlékei agyag- vagy kő-táb-
lákon maradtak reánk, melyeket Kujundsikban a királyi palota könyv-
tárában födöztek föl oly mennyiségben, hogy több szoba földjét egy 
lábnyi vastag rétegben takarták. E táblácskák nagysága 1 • h ü v e l y k és 

(1. a 70. ábrát, mely író egiptomit mutat) a legrégibb időben 
a papiruszt használták, mely növénynek sejtszövetét az egipto-
miak éles késsel finoman fölszelték, aztán enyves vízzel össze-
ragasztva, a napon megszárították és kisimították, s papiros 
név alatt forgalomba hozták. A papirosnak csak egyik oldalára 
lehetett írni s a kézírat hátsó lapját czédrusolajjal kenték be, 

hogy a férgek és a moly el ne 
pusztítsák. Az utolsó lap szélére 

• r ^ x keskeny pálczikát is ragasztottak, 
yY melyre a papirost felgöngyölítet-

W^-A-Ol ték s a tekercset henger alakú iok-
í / x l í í / b a n tartották. Ily tekercsekre írták 

f / J a nagyobb leveleket (1£D, szefer) 
" 1 ^ f is, melyeket fonállal keresztben 

70. ábra. átkötöttek s a pecsétgyűrűvel le-
pecsételtek (II. Kir. 11, 14. III. Kir. 

21, 8. II. Kr. 2, 11). A pecsétgyűrűre a tulajdonos neve, vagy 
alakok voltak vésve (1. a 71. ábrát, mely agyagba nyomott asszír 
pecsétet mutat s melynek eredetijét a British Museumban őrzik); 

72. ábra. 
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43. Irodalom és tudomány. 

Az írás az emberiség szellemi fejlődésére nézve legkivált 
az által nyer fontosságot, hogy lehetségessé teszi az irodalmat, 
mely által maradandóan megőrizhetni mindazon kincseket, me-

1 • l á b közt változik s vástagságuk fél hüvelyk. Az írást finom eszközzel a 
nyers téglákra jegyezték, melyeket aztán kiégettek. Egyes íratok agyag-
hasábok ra /vagy hordó .alakú hengerekre vannak jegyezye, melyek közül 
némelyik csaknem 1 méter nagyságú? Az írás oly finom, hogy gyakran 
csak nagyító üveggel lehet elolvasni. Ezen agyagtáblákat legnagyobb 
részt (40 ezer dbot) Londonba vitték, hol Smith állította- őket egybe. 

• V. ö. Schegg,'Bibi. Archaeol. 346. 1. , 
i) A kövekre és érczlapokra a, betűket az izraeliták atzél (Jób 

19, 24) vagy gyémánt (Jer. 17. 1) tűvel vésték. Ily érczlemezre volt 
írva azon szövetségi szerződés, melyet a rómaiak a zsidókkal kötöttek s 
R ó m á b a n ' a Capitoliumon helyeztek el (I. Mak. 8, 22. s köv.) Az egész 
czikkhez v. ö. L. Lihv, Graphische Requisiten und Erzeugnisse hei den 
Juden. Leipzig, I . 'k . 1870. II. k. 1871. 

10* 

• . * » 

használták, melynek csak egyik oldalára lehetett írni (Num. 
5, 23. Jer. 36, 23). A bőrkészítés tökéletesedésével pedig a 
pergamen kapott lábra, melynek czélszerűségét nagyban nö-
velte az, hogy mind a két felére írhattak s az írás letörlése után 
ismét lehetett használni. Az írólapokra az írás hasábokban (ÍTTT 7H, 
déláthóth, *Jer. 36, 23) történt, melyeket tekercsekbe göngyölí-
tettek (1. a 72. ábrát). A pergamen később az izraelitáknál 
oly kedveltté vált, hogy a szent könyvek másolására kizárólag 
a tartós pergament használták. 

Az íráshoz használt tinta (TG, dejó, 
Jer. 36, 18. ,álav, II. Ján. 12.) fekete 
vagy barna színű volt, s koromból és gu-

jr I |: h mioldatból készült. Az író eszköz (í£>, cét) 
' ^ J K L J l J fából, érczből vagy nádbéil (xdÁaitog) 

való volt, mely utóbbit Egiptomban cso-
á l j r a- mókban árulták s külön, e czélra készült 

kerek késsel tollnak vágták, míg a tompa 
tollat horzsoló kővel hegyesítették meg. Az író eszközöket (I. a 
73. ábrát) az izraeliták övükben (Ez. 9, 2) szokták hordani1). 
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lyeket az emberi szellem gondolkodása és kutatása által egy-
begyűjtött, s így a tudomány művelését és fölvirágozását lehe-
tővé teszi. 

A héberek irodalma nem Mózes könyveivel veszi kezde-
tét, hanem tágabb értelemben egész a pátriárkák koráig 
visszanyúlik. A Genesisben ugyanis nem csupán az emberi 
nem legrégibb szájhagyományai, hanem oly följegyzések is meg 
vannak őrizve', melyek valószínűleg a pátriárkák őshazájából, 
Chaldaeából származtak. A zsidó irodalom valódi megteremtő-
jének azonban mégis. Mózest kell tartanunk s az ő nyomait 
követik a történetírók, költők és próféták, s míg a zsidó költé-
szet fénykorát Dávid és Salamon királyok alatt éri el, a prófé-
tai irodalom csak a IX. században kezd föllendülni, s kétszáz 
éven keresztül döntő hatást gyakorol a zsidó nép szellemi éle-
tére. A Krisztus előtti második századdal megszűnik az ó-héber 
nyelv irodalmi művelése, mert ez időtől fogva az izraelita nép 
szellemi termékei aram vagy görög nyelven jelentek meg, me-
lyek a régi irodalmi emlékek folytatását képezik. A Kr. utáni 
harmadik században, a héber nyelv ujabb alakja, a misna nyelve 
lép az ó-héber helyébe, de az aram nyelv ezt is véglegesen 
kiszorította. 

Azon könyveken kívül, melyek az ó-szövetségi bibliába 
vannak fölvéve, az izraelitáknak még más könyveik is voltak, 
de a szent íratok ezeknek csupán czímeit1) és töredékeit őriz-
ték meg, a könyvek maguk elvesztek. 

Mivel a legrégibb korban az irodalom és tudomány a 
vallás szolgálatában állott, az izraelitáknál is azt tapasztaljuk, 
hogy a kinyilatkoztatás volt az a rugó, mely a zsidó nép iro-
dalmának létet adott s épen azért természetesnek találjuk, 
hogy a zsidók törekvése főkép az isteni dolgok megismerésére 
irányulván, a profán tudomány nem talált kedvező talajra Pa-
lesztinában. De kétséget nem szenved, hógy a zsidó nép fej-
lettségének magaslatán sokkal több ismerettel rendelkezett, mint 

!) Ilyenek voltak : »Az Úr hadainak könyve«, melyről Mózes a Num. 
21, 14. tesz említést, továbbá »Az igazak könyvei, mely II. Kir. 1* 18. Józs. 
10, 13. van idézve, és a királyok hivatalos évkönyvei, melyekre a bibliai 
Királyok könyvei folytonosan hivatkoznak. 
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amennyit a biblia tartalma sejtetni enged. A virágzó ipar, a 
mesterséges útak, csatornák és alagutak építése oly fizikai és 
mechanikai ismereteket tételeznek föl, melyeknek nyomát a 
bibliában hasztalan keressük. 

Az egyes tudományszakokra áttérve, a bölcselet-tudomány 
azon a bölcseséyen (hEEn, chokmá) sarkallik az izraelitáknál, 
mely a törvényben és a próféták irataiban, továbbá egyes zsol-
tárokban, a Példabeszédek, Jób, Sírák és a Prédikátor köny-
vében van elszórva. E bölcseség abban különbözött más nem-
zetek bölcseletétől, hogy nem a lét feladatát és a dolgok végső 
okait kutatta, hanem mivel e kérdések a kinyilatkoztatás által 
már meg voltak oldva, a vallás tárgyi tartalmát és a kinyilat-
koztatással összhangzó világnézetet igyekezett megállapítani. A 
zsidó elmélődés tehát Isten tökéletességeire, a halhatatlanság 
eszméjére, a gondviselés létezésére, a feltámadásra, a valódi 
életbölcseségre, az ítéletre, örökkévalóságra és azon ellentmon-
dások megoldására irányult, melyek az életben oly gyakran 
fölmerülnek, azon gyakorlati czéllal egybekapcsolva, hogy ki-
mutassa, mikép az embernek életföladata minden körülmény 
közt az isteni akaratot teljesíteni s az Ür félelmét ápolni. De 
a későbbi korban, midőn Philo, Aristobulus és mások által a 
görög bölcselet ismeretessé vált a zsidók előtt, oly bölcseleti 
irányzat fejlődött ki, mely a kinyilatkoztatást amavval kiegyeztetni 
iparkodott, s habár látszólag a mózesi törvény alapján állt, azt 
allegorikus magyarázatok által egészen kivetkőztette jellegéből1). 

A történetírás a zsidó nép világtörténelmi hivatásánál 
fogva nagy fontossággal birt s épp azért gondosan összegyűjtötték 
mindazon adatokat, melyek az isteni gondviselés őrködését és 
működését tüntették föl a választott nép életében. E czélból a 
zsidó történetírás a világ teremtéséből és az emberi nem szár-
mazásából indul ki, hogy a választott népnek az egész embe-

i) Az idevágó irodalomból megemlítendők Saalschütz, Archaeol. II. 
k. 6—57. 1. fejtegetései, továbbá Oehler, Die Grundzüge der Alttest. 
Weisheit. Gfrörer, Philo und die Alexandr Theosophie. Stuttg. 1831. 2 
köt. Dahne, Geschichtl. Darstellung der jüd. alexandr. Religionsphilosophie, 
Halle, 1834. 2 k. C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Al-
tén Testaments, Jena . 1875. 



riséggel való összefüggését kimutassa. A zsidó történetírás 
anyagát a régi hagyományokból és mondákból, énekekből 
(Gen. 4, 23. Ex. 15. Num. 21, 14) és műemlékekből merítette, 
minők az oltárok, emlékkövek, régi épületek, továbbá a törté-
neti eseményekhez fűződő közmondásokból, helynevekből sat. 
Ezekhez járultak a származási lajstromok és a papok névjegy-
zékei, melyeket hihetőleg a templomban őriztek, továbbá a hiva-
talos okiratok és azon följegyzések, melyek a királyi évkönyv-
írók tollából származtak (III. Kir. 4, 3. IV. Kir. 18, 18. II. 
Kr. 34, 8. Iz. 36, 3). Hogy ezeken kívül használtak-e ide-
gen történeti forrásokat is, biztosan megállapítani nem lehet. 
— A zsidó történeti munkák, de különösen a Gen. 10. fejeze-
tében előforduló páratlan nemzetségtábla és Józsua könyve 
becses adatokkal gyarapítják a földrajzi és népismereti tudo-
mányt is, habár az izraeliták rendszeresen egyiket sem mű-
velték. 

A természetrajzi ismereteket a nép szükségletei és fog-
lalkozásai nagyban előmozdították ugyan, sőt Mózes és Jób 
könyvei az izraeliták bő zoológiai ismeretére nézve számos bi-
zonyítékot szolgáltatnak, de azért az izraelitáknál természettu-
dományról szó nem lehet. A csillagászat, habár a biblia több 
égi testnek nevét jegyezte föl, sőt Debóra éneke a csillagok 
pályájáról beszél, szintén nem virágozhatott föl, legalább a 
zsidó naptár tökéletlensége ezt látszik bizonyítani. Ugyanezt 
kell mondanunk a zsidók mennyiségtani ismereteiről is, melyek 
a négy alapműveleten (Lev. 25. 27. 50) és a földmérés ele-
mein alig emelkedtek felül. 

Az orvosi tudomány, jóllehet a biblia az orvosokról elég 
gyakran tesz említést (Ex. 15, 26. Iz. 3, 7. Jer. 8, 22. Sir. 
10, 11. Mt. 9, 12. Mk. 5, 26. Lk. 4, 23), az izraeliták-
nál már azért sem hagyhatta el gyermekkorát, mert a holttes-
tek érintése tisztátalanságot vont maga után, ez a körülmény 
pedig lehetetlenné tette a bonczolást, mely nélkül alapos or-
vosi ismeret nem szerezhető. Úgy látszik tehát, hogy a zsidó 
orvosok csak sebészek voltak, kik többnyire a test külső sér-
veinek, sebek és töréseknek gyógyításával foglalkoztak. A sebet 
megtisztogatták, kinyomták, olajjal lágyították, kötéseket alkal-

Irotlalom és tudomány. 
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maztak reá (IV. Kir. 8, 29. Iz. 1, 6, Jer. 8, 22. Ez. 30, 21), 
sőt a bor (Lk. 10, 34), továbbá balzsam (Jer. 51, 8), külön-
féle növények (Ez. 47, 12), kenőcsök, fügéből (IV. Kir. 20, 
7. Tz. 38, 21) készült flastrom és méz (Féld. 16, 24) is hasz-
nálatban voltak, míg némely szembajokat halepével orvosoltak 
(Tób. 11, 8). A külső bajokon kívül a belső betegségeket is gyógyí-
tották (II. Kr. 16, 12. Lk. 8, 43), habár e tekintetben valami 
nagy eredményt anatómiai ismeretek híjján alig értek el. Is-
merték az ásványfördők gyógyító erejét is (IV. Kir. 5, 10. Ján. 
5, 2), melyek közül leginkább a Holt-tenger keleti partján 
fekvő Kallirrhoét és a tiberiási fördőt használták. Az orvosi tu-
dományt az izraelitáknál nem a papok gyakorolták1), hanem 
bárkinek jogában állott orvosolni, minek folytán a fogság 
utáni időben az orvosok száma nagyon megszaporodott (Sir. 
38, 1. Mk. 5, 26. Lk. 8, 43), sőt Jos. Flavius szerint még a 
kisebb városokban is több orvos lakott s a talmúd (Szanh. 17 b) 
azt kívánta, hogy minden községnek legyen orvosa és sebésze. 

44. §. Időszámítás. 

A holdnak sajátszerű és szembeszökő változásai az em-
berek figyelmét kezdettől fogva felköltötték s mivel azt tapasz-
talták, hogy e változások a természet életével összefüggenek, 
amennyiben a hold tizenkét változása lényegileg egybevág az 
évszakok változásaival, vagyis az évvel, azért ezt tizenkét 
részre osztották s az időt a hold szerint számították. Minthogy 
ez az időmérés az egyszerű pásztor és vadász népek szükségeit 
kielégítette, azt akkor is megtartották, midőn reájöttek, hogy 
a napév jobban megfelel a gazdasági esztendőnek, mint a 
holdév, mert a nép polgári és vallásos ünnepei már a hold-
évvel voltak egybeforrva. 

i) Némelyek azt vélték, hogy az orvosi tudomány gyakorlata csak 
a papokat és a lévitákat, későbh pedig a prófétákat illette meg ; de a 
papok a poklossághan szenvedőknél mint rendőri tisztviselők szerepeltek 
s ténykedésök csak a betegség megállapítására szorítkozott, melynek is-
mérveit az orvostudomány némely elemeivel együtt Egiptomban sajátít-
hatták el, mely Iícrodot tanúsága szerint (II, 84) tele volt orvosokkal. 
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A zsidóknál szintén a hold szolgált időmérőül, mely sze-
rint a napot, hetet, hónapot és évet számították, s mivel az újhold 
sarlóját csak naplemente után pillantották meg, a polgári na-
pot {vvydrjatoov) estétől estélig (Lev. 23, 32) száma Aták1). 
Az óra szerinti felosztás a legrégibb korban ismeretlen rolt, 
mert csak az éjjelt és a természetes napot különböztették meg 
(Zsolt. 87, 2). A természetes nap hajnaltól egész a csillagok 
feltüntéig tartott (Neh. 4, 21) s három részre oszlott. Ezek 
voltak a reggel, ("IpE, bóqer), dél (DHTOÍ, czáhárájím, *Gen. 
43, 16. Dt. 28, 29) és este cereb). A babiloni fogság 
ideje óta a napot az izraeliták az esztendő mintájára tizenkét 
órára osztották, melyeket napfölkeltétől alkonyatig számítoltak, 
ügy hogy a harmadik óra (Mt. 20, 3. Csel. 2. 15) a mi d. e. 
9 óránknak, a hatodik a déli 12 órának (Mt. 20, 5. Ján. 19, 
14) felelt meg s a tizenegyedik órában a nap már leáldozni 
készült (Mt. 20, 6). Ezen órák tartama azonban nem volt 
egyenlő, mivel Palesztinában a leghosszabb nap 14 ó. 12 
p.-ig, a legrövidebb pedig 9 ó. 48 p.-ig tart s így természe-
tes, hogy az órák is hosszabbak *és rövidebbek voltak. A leg-
hosszabb óra 1 ó. 10 p. 50 mp.-et, a legrövidebb pedig 49 p. 
és 10 mp.-et tett ki. 

Az idő mérésére a régieknél először az árnyékmérő 
(yycóficor) szolgált, melyből később 
a napóra (nóÁog) fejlődött (1. a 74. 
ábrát, mely egy Alexandriában 
talált órát mutat). A déli nap 
állását akkép határozták meg, hogy 
vízszintes síkon egy pálczát vagy 
oszlopot függőlegesen felállítottak 
s azon árnyékból, melyet a gnómon 
a síkra vetett, megállapították a 
nap állásának magasságát azon 

szög segítségével, melyet a gnómon csúcsa és az árnyék 

9 Hasonlóan számították a polgári napot az arabok, szírok és gö-
rögök, míg a babiloniak napfölkeltétől napfölkeltéig, az egiptomiak és 
rómaiak éjféltől éjfélig, az umbriaiak és Ptolemaeus kora óta a csillagá-
szok is déltől délig számítottak. 

74. ábra. 
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vége közé húzott egyenes képezett. Ha a gnómon reggeli és 
esteli árnyékát megjelölték s a közbeneső távolságot fo-
kokra osztották, az időt. tűrhető pontossággal lehetett meg-
határozni. Az izraeliták a napórákat már a Kr. e. VJIÍ. szá-
zadban ismerték, míg ezek használata előtt az időt csak 
nagyjából jelölték meg ilyenféle kifejezésekkel : »Este, midőn 
a vízmerigető leányok szoktak kijőni« (Gen. 24, 11), »midőn 
áldozni szoktak« (III. Kir. 18, 29) sat. 

Az éjszakát1) eleinte két részre (Ex. 12, 29), később pe-
dig három őrváltásra (vigilia, ÍTTlŰtPií, asmúrá) osztották (első 
Thren. 2, 19, éjféli, Bir. 7, 19 és harmadik vagy hajnali 
őrváltás, I. Kir. 11, 11). A négy őrváltásra való fel-
osztást a zsidók a rómaiaktól sajátították el (Mk. 13, 35-ben 
este, oipé; éjfél, uüőovvxtiov ; kakasszó, aÁEXTQocpcovía, 
és reggel, ttqojí)-

A hét (>HEw\ sábua) a hold azon négy változatával függ 
össze, melyek alatt pályáját befutja, de mélyebb jelentősége a 
teremtés munkájában gyökerezik, amennyiben Isten a hetedik 
napon megnyugodott s innét e nap nyugalom (nEíH, sabbáth) 
nevet viselt. A hét egyes napjainak az izraeliták nem adtak 
nevet, hanem csak számmal jelölték meg s a szombattal, mint 
szünetnappal befejezték, úgy hogy az egész hetet régebben 
néha, később pedig állandóan szombatnak nevezték (Lev. 23, 15). 

Négy hét képezett egy hónapot (fTT, jerach vagy wHu, 
chódes), mely mindenkor az újholdnak feltűnésekor kezdő-
dött, úgy hogy az ezen estén kezdődő polgári nap volt a hó-
nap első napja. A hónapok 29 vagy 30 naposak voltak2) s ezt 
meghatározni a későbbi időben a szinedrium hatáskörébe tar-

1) Az éjszakai idő mérésére a vízi órák szolgáltak. Galenus szerint 
a vízi óra egy átlátszó, hihetőleg üveg-edény volt, melybe folytonosan 
egyenlő mennyiségű víz folyt. Kísérletek alapján megjelölték azon ma-
gasságot, melyet a víz az edényben minden órában elért, s így az időt 
le lehetett oldaláról olvasni. Ettől a klepsydra ( x ? . s \ f J v d Q a ) abban kü-
lönbözött, hogy egy kilyukasztott amphorát háromlábra helyeztek, mely 
alatt egy másik edény állott, hová az amphorába öntött víz lefolyt. 

2) A zsidók Mózes korában hihetőleg 30 napos hónapokat számí-
tottak, mint ezt a biblia számos helyéből következtethetjük (Num. 20, 30. 
Dt. 34, 8 ; v. ö. még Dán. 6, 7. 12. Jud. 15, 13) 
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tozott1). Ha a borult idő miatt az ujholdat nem lehetett meg-
látni, a folyó hónapot 30 naposnak vagyis »teljes «-nek jelen-
tették ki, míg a 29 napos hónap »hiányos« nevet viselt. Az 
egyes hónapokat eleintén első, második sat. jelzővel látták el, 
s csak néhánynak volt saját neve2). Ez a szokás még a fog-
ság utáni korban is fenmaradt (Agg. 1, 1. Zak. 1, 1. Dán. 
10, 4. Ezd. 3, 1 ; 6, 19; 7, 8 ; 8, 31; 10, 9), habár a hóna-
poknak saját nevükkel való megjelölése mindig általánosabbá 
lett (Ezd. 6, 15. Neh. 1, 1 ; 2, 1; 6, 15), mely nevek min-
den valószínűség szerint Babilonból származtak. A hónapok 
nevei a következők valának : 1. Niszán ([DG Neh. 2, 1. Eszt. 
3, 7), mely márcz. közepétől ápríl közepéig tartot t ; 2. Ijjár 
(TN, II. Kr. 30, 2. ápr.—máj.) ; 3. Szivén (fVD, Eszt. 8, 9. 
máj.—jún.); 4. Tammúz (BDÍljún.—júl.); 5. Ab (DN, júl.—aug.); 
6. Elúl (b)bx, Neh. 6, 15. aug.—szept.); 7, Tisrí (GtPfl, 
szept.—okt.); 8. Marchesván (pttTHÖ, okt.—nov.); 9. Kiszlév 
( " t e , Neh. 1, 1. Zak. 7,1. nov.—decz.); 10. Tébéth ( M ű , Eszt. 
2,16. decz.—jan.); 11. Sebdt (Ű3tr, Zak. 1, 7. jan.—febr.); 12. 
Adár (TTK, Eszt. 3, 7. febr.—márcz.), melyhez a szökőévben 
az Adár séní járult. 

Az izraeliták éve (ilG*, sáná), mint holdév 354 nap, 8 ó. 
48 p. 38 mp.-ből állott, melyet a napévvel való összhangzásba hoza-
tal czéljából egy szökőhónappal toldottak meg, hogy az árpa-ara-
táshoz és szürethez kötött főünnepek mindig ugyanazon év-
szakra essenek. Az év niszán hónappal kezdődött (Ex. 12, 2), 
melyben az izraeliták Egiptomból kivonultak s meghatározása 

1) A talmúd szerint ez akkép történt, hogy mindenkinek köte-
lessége volt Jeruzsálemben és környékén, ha az újhold sarlóját megpil-
lantotta. ezt a szinedriumnak bejelenteni, mely minden hó 30-ik napján 
reggeltől estig együtt maradt. Erre az egybegyűltek a hónapot megkez-
dettnek jelentették ki, mit a magaslatokon meggyújtott tüzek, később 
pedig küldöttek által hoztak köztudomásra. 

2) Ilyen nevek voltak Ábíb (*Ex. 13, 4. Dt. 16, 1), az első hónap, 
Ziv (III. Kir. 6, 1.) a második, Ethaním (III. Kir. 8, 2) a hetedik, és BÚI 
(III. Kir. 6, 38) a nyolczadik hónap neve. A Mak. II. könyvében előfor-
dul a Zav&ixOQ, 11, 30, (niszán) és a JiooxoQÍvöioq (novem-
ber?) 11, 21. hónap név is, mely a maczedon-szír időszámításból van 
véve; ez azonban a zsidóknál soha sem vált használatossá. 
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kezdetben úgy történt, hogy az utolsó hónap vége félé megte-
kintették a vetést, vájjon a jövő hónap közepére az árpa meg-
érik-e ? Ha igen, akkor az ujholddal kezdetét vette az újesz-
tendő is, míg ellenkező esetben a régi évet egy szökőhónappal 
toldották meg1). A babiloni fogság utáni időben a zsidók kü-
lönbséget tettek az egyházi és polgári év között. Az első a 
húsvéti ünneppel, az utóbbi a hetedik hónap első napjával 
kezdődött, melyen az izraeliták ősidőktől fogva gazdasági ügyei-
ket, sat. intézték, úgy hogy a szombat- és jóbel-év kezdetét is 
mindenkor Tisri hó lü-én hirdették ki (Lev. 25, 9). 

> . 

45. §. Theologiai iskolák. 

A mózesi törvény világosan meghagyja, hogy a papok a 
népet oktassák és az isteni parancsokat megmagyarázzák (Lev. 
10, 11), de hogy mikép gyakorolták a papok ezt a tisztet, 
arról a szent könyvek, — a II. Kr. 17, 7—9. kivéve — hall-
gatnak, ámbár a biblia számos helye bizonyítja, mikép a mű-
veltebb izraeliták a szent iratokban jártassággal birtak, mi a 
törvények és egyéb ó-szövetségi iratoknak a papok által tör-
tént lemásolása s azok olvasgatása által volt legkönnyebben 
eszközölhető. Némelyek a próféta-iskolákat2) tekintik oly intéz-
ménynek, mely a zsidóknál a törvény ismeretét előmozdította; 
de a próféta-iskolák, melyeknek Sámuel vetette meg alapját (I. 
Kir. 10, 5 ; 19, 18), s melyek később Illés és Elizeus alatt 

i; A későbbi időben a szökőhónap becsatolását a szinedrium, 
illetve a pátr iárka állapította meg, mely eljárásnál főkép arra törekedtek, 
hogy szombatévhen szökőhónap ne legyen. Ily becsatolás minden har-
madik, sőt néha már a második évhen szükséges volt. V. ö. Selden, De 
anno civili vet. Judaeor. Lugd. 1683. 23. s k. 11., és alább a zsidó 
naptárt . 

2j Hogy a régebbi theologusok mily téves nézetben voltak a. pró-
féta-iskolákra vonatkozólag, elég Vitringát idéznünk (Syn. vet. L. I. P . 2. 
350. 1.), ki így szól : »Certe hi Prophctarnm filii fuerunt Philosophi, vei si 
vis, Theologi et Theologiae candidati ac alumni, scientiae rerum divi-
narum sedulo incumbentes sub ductu unius alicujus exercitati Doctoris.« 
— A talmudisták szintén hasonlókép fogták föl a dolgot és pátr iárka-
iskolákról is beszélnek, s Jákobot Semhez és Éberhez jára t ják iskolába. 
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Izrael országában szilárdabb szervezetet nyerének (IV. Kir. 2, 
3 ; 4, 38 ; 6, 1), nem voltak szorosabb értelemben vett theo-
logiai intézetek, hanem oly egyesületek, melyek azt tűzték ki 
feladatul, hogy az izraelita népet a szó hatalmával és a jöven-
dölések fegyverével az erkölcsi romlottság útjáról a helyes ös-
vényre vezessék s a bálványozásba merült népet az igaz 
Istenhez visszavezéreljék. A babiloni fogság előtt tehát az iz-
raelitáknál nem voltak olyan iskolák, melyek a vallásos isme-
retek terjesztését s kibővítését tűzték volna ki feladatul. 

De midőn a nép egy része hazájába ismét visszatért s 
mindenki szükségét érezte annak, hogy Isten szent igéjével 
megismerkedjék, mely őt balsorsa közepett vigasztalta és föl-
emelte, a bibliai íratok mindig több és több példányban kezd-
tek forogni a nép között, számosan pedig már az olvasással 
sem elégedtek meg, hanem, mivel a régi íratok tartalma úgy-
szólván idegenné s érthetetlenné vált az uj nemzedék előtt, 
beható tanulmányokra és magyarázatokra volt szükségük, hogy 
a mózesi törvény szellemét felfoghassák s az uj viszonyok közt 
megvalósíthassák. így váltak a szóférek (HBD), kiknek eleinte 
csak a szent íratok másolása volt kötelességük, a megváltozott 
időviszonyok következtében írástudókká vagy törvénymagyará-
zókká. Ezek közt első gyanánt Ezra van említve, ki az Úr 
törvényét kutatta és tanította a parancsot és a törvényt Izrael-
ben (Ezd. 7, 10). Az írástudók testülete az idők folyamán 
mindig nagyobb jelentőségre vergődött, mivel az újjászervezett 
theokratikus államban a törvény ismerete volt a fő, s így 
a próféták intézményének megszűntével nekik kellett folytatni 
azt a szerepet, melyet a próféták betöltöttek. 

A babiloni fogság utáni időben tehát gyakran találkozunk 
hírneves írástudókkal (yga/u/Liarsig, ro/aixoí) és törvényta-
nítókkal1) ( ;vo/uodidáőxoJor) , kik nem csupán a törvény és 

i) A törvény ámítók közül ezek voltak a legnevezetesebbek : 1. Já-
szé ben Jóézer és Jászé ben Jochanan a szír háborúk korában ; ezek közül 
az első vértanúságot szenvedett Alkimosz főpap alatt. 2. Birkán János 
korában (140 — 110) Józsua ben Perachjá és Nithai. 3. Jannai Sándor 
és Alexandra idejében Simon ben Setach és Júda ben Tabbaj. 4. Az utolsó 
Haszmoneusok alatt Semaja és Abtollion. 5. Nagy Heródes korában pedig 
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hagyomány pontos és hű betöltése felett őrködtek, hanem a tör-
vény tanulmányozását életök feladatává tették s mivel az több 
tekintetben hiányosnak, kétértelműnek tünt föl előttük, azt 
egyes gyakorlati esetekre alkalmazták s a vitás kérdésekben 
döntő ítéletet hoztak (Mt. 2, 4. Lk. 2, 46). Idő folytán e sze-
rint a törvény tanulmányozása egész kazuisztikává fejlődött ki, 
melyet az írástudók és nevesebb törvénytanítók, kik köré idő-
vel számos tanítvány gyülekezett, élő szóval mint az ősök ha-
gyományát (nagaöoötig i w r Tignofivitgcop^ Mt. 1.5, 2) 
hirdették, kötelező erejét a mózesi törvénynyel egyenlőnek, sőt 
néha nagyobbnak állították. Mivel pedig gyakran oly esetek 
merültek föl, melyekre nézve a törvénytanítók véleményei el-
ágaztak s a törvényt különbözőképen magyarázták, e vélemény-
különbségek folytán a tanítványok körében pártok keletkeztek, 
melyek a legnagyobb következetességgel védték nézeteiket s kü-
lönböző iskolákat alapítottak. Ily iskolák a zsidó állam végső 

j éveiben nemcsak Jeruzsálemben voltak, hol legtöbb alkalom 
nyílt a különféle véleményeknek érvényt szerezni, hanem Jú-
deában, Galíleában, sőt a diaszpóra azon nagyobb városaiban is, 

í melyekben zsinagógák voltak (Lk. 5, 17; 14, 1. Mk. 3, 22). 
A theologiai iskolák berendezéséről csak nagyon keveset 

tudunk. A törvénytanítók, kik valamely mesterség gyakorlá-
sából tartották fönn magukat, vagy feleségök vagyonából éltek, 
saját házukban vagy a zsinagógában és a templom csarnokai-
ban (Lk. 2, 46) tartották előadásaikat. A tanító egy emeltebb 
helyen ült, míg a tanítványok a mester lábainál félkörben fog-
laltak helyet (Csel. 22, 3), és többnyire iíjú korukban (Csel. 
7, 59) kezdték az írástudók hallgatását, habár gyakran felesé-
ges emberek is tanítványul szegődtek. Mivel a tanulás anyagát 
a hagyomány képezte, a tanítványok főkép a, hallottak meg-
tanulására szorítkoztak, mi akkép történt, hogy a mester a 
tanítványnak kérdéseket adott föl megfejtés végett (Lk. 2, 46), 
vagy a tanítványok a mesterek vitatkozásait hallgatták, mi 
szintén eszközül szolgált ismereteik gyarapítására. Ha valaki a 

Hilld és Sammaj, kik híres iskolákat alapítottak. Hillel iskolájából került 
ki unokája Gamálid, ki Saulnak, a későbbi nemzetek apostolának mestere 
volt (Csel. 5, 34). 



szükséges ismereteket kellőkép elsajátította s ígéretet tett, hogy 
mindig csak azt fogja tanítani, amit mesterétől hallott1) s 
azon felül magát a legszigorúbb farizeusi életszabály alá ve-
tette, a mester társul ("OH, cháber) fogadta őt. Ha azonban a 
cháber a zsinagógánál vagy szinedriumnál hivatalt akart vál-
lalni, előbb bizonyos szertartás által bíróvá2) avatták föl, mi 
abban állott, hogy a jelöltet a tanító székbe állították, kezüket 
fejére tették (1EUD, szemíká) annak jeléül, hogy most már 
szabad a törvényt magyaráznia3). 

A babiloni fogság után az írástudók a nemzetet uj, val-
lásos életre ébresztvén, minden igyekezetüket arra fordították, 
hogy a mózesi törvény mellett a hagyományoknak is érvényt 
szerezzenek, mi egészben véve sikerült is. De később, midőn a 
szír uralom alatt a Seleucidák arra törekedtek, hogy a görög 
erkölcsöket és ezekkel együtt a pogányságot honosítsák meg a 
zsidók között, két hatalmas vallás-politikai párt támadt, melye-
ket a biblia farizeusok és szaddúczeusok neve alatt említ s meg-
szoktak az evangéliumok és Jos. Flavius hézagos adatai alap-
ján zsidó vallásfelekezeteknek tekinteni. 

A szaddúczeusok (D*pH1, czadúqím, Saödovxaloi) nem 
valami bölcselkedő iskola, haneni azon előkelő papi családok 
összesége, voltak, melyek a legfőbb templomi hivatalokat vi-
selték s nevüket állítólag azon Czádók*j, főpaptól nyerték, ki-

! « 

1) Az így tanult tételt sernú'áttak (nyicit) nevezték, mi hallott dolgot 
jelent. V. ö. L. Läiv. Gesamm. Schriften, I. 312. s k. 11. 

2) A törvénytanítók egész Hillel körnig nem viseltek külön czíínat, 
de Jézus porában már általános a rab, rabbi és rabban elnevezés, melyek 
közül a legelökejöbb rangot a rabban fejezi ki. 

3) Az uj-szöyetsegi írók szerint (Mt. 23, 13. Lk. 11, 52) a fölava-
tásnál kulcsot is adtak át, erről , azonban a zsidó források sehol sein 
tesznek említést. V. ö. Ahrens, Das Amt der Schlüssel, Hannover, 1864 

- • Á * 
4) E nézetet vallja Geiger és Montét (Essai sur les origines des. 

partis saducéen« et* pharisien, 45—46. 1.) nyomán ' Schür er is" (Gesch. des 
jüd. Volkes, II. k. 339. lap); de Epiphanias (Haer. 14.) és sz. Jeromos 
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nek fiai »az Úrhoz járulnak Lévi fiai közül, hogy szolgáljanak 
neki« (Ez. 40, 46). E papi családok, érdekeik és kiváltságaik 
megőrzése miatt mindig azon fáradoztak, hogy az uralkodó 
hatalom kegyeit megnyerjék s éppen azért úgy a szír királyok-
kal, mint a római prokurátorokkal és Heródessel jó viszonyt 
igyekeztek fentartani. E czélból, ámbár papi tisztjüknél fogva 
a mózesi törvény alapján állottak, a pogányok iránt nem ta-
núsítottak soha rideg magatartást, sőt inkább engedményekre 
voltak hajlandók. 

E kiváltságos osztály engedékenységével szemben a hitért 
buzgó (TDH, chászíd) zsidóság körében számos oly férfiú 
akadt, ki a Makkabiak által kivívott fényes győzelmekben az 
Úr segítségét látván, a zsidó nép fenmaradását nem csupán 
a belső jámborságban, hanem a külsőségek pontos megtartá-
sában kereste. S mivel a törvényt és hagyományt aprólékos 
tisztasági, étkezési és ünnepi rendeleteivel a hétköznapi élet-
ben alig lehetett volna megtartani, azért mindinkább elkü-
lönzötték magukat az oly emberektől, kiket tisztátalanoknak 
tartottak, s innét keletkezett a héber D^TTB (perúsím) vagy 
aram | v " T í (pérísín), farizeus ( (pagioalo i ) vagyis elkülönzött 
nevezet. Mivel pedig a farizeusok irányzata homlokegyenest 
ellenkezett a szaddúczeusokéval, kik a hatalom tényleges bir-
tokában voltak, az ellentét a két párt között mindinkább ki-
élesedett. A szaddúczeusok a mózesi törvény bástyái mögé 
vonulva, nem akarták elismerni a törvénytudók tekintélyét és 
a szóbeli hagyományt, tehát ők voltak a konzervatív irány 
képviselői, míg a farizeusok a haladás elvét képviselték. E ha-
ladás főkép a törvény szellemének szelídebb felfogásában 
nyilvánult a szaddúczeusok ellenében, • kik, ha büntetés-
ről volt szó, mindig mereven a törvény betűihez ragasz-

• > • * < 

(Comm. in Mt. 22, 23.) ez elnevezést a czadiq (jámbor) szóból szár-
maztat ják. Ugyanezen a véleményen van számos ujabb kutató, mert a 
p-isi többese c-p-nv volna ugyan, de a misna nyelvében crpru: czaddúqím is 
lehet azon analógia szerint, hogy a rriw, (sáliach) küldött, többese 
a«mW, sélúchím. Az utóbbi nézet sokkal valóbbszínű, mert a zsidó pár-
tok rendszerint oly neveket vettek föl. melyek alkalmasak voltak arra, 
hogy a nép körében tiszteletet gerjesszenek. 

Farizeusok, szaddúczeusok és esszéniek. 
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kodtak1). Hasonló ellentét merült föl a két párt között a templomi 
ügyekben is, midőn a farizeusok a nép érdekeiért szálltak síkra, 
holott a főpapok érdekeltsége csak saját hasznukat tartotta szem 
előtt. A szertartásoknál ugyanis mindig a személyiséget állították 
előtérbe s mindent a szolgálattevő személy tisztaságától tettek 
függővé, a farizeusok pedig a fősúlyt a cselekvények pontos 
végzésére és az edények tisztaságára helyezték, mit sokszor 
egész a nevetségig vittek (Mk. 7 ,1 s köv.). Heves viták támadtak 
köztük az újhold megállapítása körül is, mi a korábbi idők-
ben a főpapság kiváltságát képezte, míg most a farizeusokhoz 
tartozó törvénytudók bitorolták. De a legélesebb ellentétet köz-
tük a farizeusok messiási reménye idézte elő, melyet a pró-
féták jövendöléseiből merítettek s mi által megjutalmaztatni 
vélték azt a buzgalmat, melyet a törvény és hagyomány meg-
tartásában kifejtettek. Míg a farizeusok e szerint a jót juta-
lomért gyakorolták, a szaddúczeusok azt tanították, hogy a 
jót önmagáért, nem pedig a jutalomért kell cselekedni s a 
farizeusokkal való vitatkozásaik közben a végletekig menve, 
még a holtak feltámadását, a halál utáni jutalmat és büntetést, 
sőt a szellemi lények létezését is tagadták mint olyanokat, melyek 
szerintök Mózes könyveiben nincsenek. A szabad akaratról is 
ellentétes nézeteket vallottak. A szaddúczeusok az akarat tel-
jes szabadságát hirdették, míg az esszéniek, kikről alább szó-
lunk, tagadták, a farizeusok pedig a középúton maradván, 
synergismust tanítottak. 

Mivel a farizeusok a római uralmat gyűlölték s a Heródes-
család iránt is ellenséges indulatot tanúsítottak, a zsidó néppel 
folytonos érintkezésben állottak s a szigorú önsanyargatás 
nyomait viselték magukon, mert mindig szomorú arczczal jár-
tak-keltek, azonkívül a büntető törvények alkalmazásában a 

b így pl. azon büntetést: »Szemet szemért, fogat fogért« (Dt. 19, 
21) a szaddúczeusok szó szerint kívánták alkalmazni, míg a farizeusok 
azt tanították, hogy a testi sértés csak pénzbírsággal büntethető. A szad-
dúczeusok a Dt. 25, 9. alapján azt követelték, hogy a nő, ha sógora nem 
akar vele levirátusi házasságra lépni, a vének előtt tényleg a férfi sze-
mébe köpjön, míg a farizeusok elégnek tartották, ha előtte a földre 
köpött sat. 
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szelídség vezérelte őket, a nép vakon ragaszkodott hozzájuk s el-
fordult a hüszke és rideg szaddúczeusoktól, kiknek befolyása 
mindinkább csökkenvén, a közügyektől visszavonultak s a teret 
a farizeusoknak engedték át. Ezek száma pedig egyre növeke-
kedett, s míg Heródes korában 6000-en voltak, később már az 
összes írástudók az ő pártjukhoz tartoztak s roppant tevé-
kenységet fejtvén ki, egész Júdeát áthálózták s működésük 
még Jeruzsálem pusztulása után sem ért véget, mert a zsidó-
kat a talmúd által egyesítették. De azért a nép is észrevette 
nevetséges szélsőségeiket s különböző gúnynevekkel1) illette 
őket, Jézus pedig nem egy szemrehányást tesz képmutatá-
suk és álszeníeskedésök miatt (Mk. 7, 8), melylyel imádsá-
gaikat az útczasarkon mondják, ruhájukon nagy bojtokat 
viselnek, a zsinagógában és lakomáknál pedig az első helyet 
foglalják el. 

E két párton kívül még az esszéniek2) (J Eoagvoí vagy 
5Eoöaloi) felekezete érdemel figyelmet, kiknek egyesülete a 
Makkabiak korában hasonlókép a levitikus tisztaságra való 
törekvésből keletkezett, mint a farizeusoké, de ez a buzgalom 
még nagyobb szigorúságra vezette őket. Hogy a tisztátalan-
ságtól megőrizhessék magukat, házasságra nem léptek, a köz-
élettől és pártoskodástól egészen visszavonultan, többnyire 
falvakban és mezővárosokban, később pedig a Holt-tenger 
melletti pusztában laktak és zártkörű társaságot képezve éltek, 
s a különböző mesterségek mellett főkép a földműveléssel, 
állattenyésztéssel, méhészettel és orvoslással foglalkoztak. A 
rendbe való belépés alkalmával vagyonukat a társaságnak ad-
ták át s a közös birtokból éltek, melyet a felügyelő kor-
mányzott. A napi rend pontosan meg volt állapítva s a mun-
kát és közös étkezést, melyből az ujonczok ki voltak zárva, 

1) Ilyen gúnynevek voltak : »vérfoltos«, mert az illető farizeus le-
sütött fővel járván, fejét a falba ütötte ; »púpos« az volt, ki lehorgasz-
tott fejjel j á r t ; »lábvonszoló«, ki annyira el volt a sok böjttől gyen-
gülve, hogy lábát csak úgy vonszolta sat. 

2) Mivel ez az elnevezés csak görög munkákban maradt reánk, 
zsidó alakja ismeretlen, s így származása is hihetőleg egyszer s minden-
korra földerítetlen marad. 

Szekrényt, Bibi. Arch. 
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mindig imádsággal kezdték és végezték. A társaság tagjai be-
lépésük ideje szerint négy osztályba voltak sorozva, melyek 
egymással nem érintkezhettek s az ujonczok csak három évi 
próbaidő után vétettek föl végleg a tagok közé, de előbb es-
küt kellett tenniük arra, hogy Istent tisztelik, jogot, hűséget 
és igazságot gyakorolnak, a tanítmányokat úgy őrzik meg, a 
mint kapták, s a rend titkait, iratait és az angyalok nevét 
még halálos veszélyben sem árulják el. Az esszéniek igen 
egyszerűen ruházkodtak, étkezés előtt mindig megförödtek, az ét-
kezésnél tiszta ruhában jelentek meg, a hústól tartózkodtak, 
csak főzelékeket és kenyeret ettek s vízen kívül mást nem 
ittak. A templomi áldozatokban személyesen nem vettek részt, 
mert nem tudták, hogy az ember elég tiszta-e arra, hogy ott 
megjelenhessék, de azért ajándékokat küldöttek a templomnak. 
Szombaton semmi munkát se végeztek, sőt még az edénye-
ket sem érintették meg, és szükségük elvégzésétől is tartózkod-
tak. Az esszéniek száma Jos. Flavius korában mintegy 4000-re 
rúgott, s mivel a közélettől egészen visszavonulva éltek s a 
zsidó népnek különben is csak egy kis töredékét képezték, a 
nemzetre nagyobb hatást soha sem gyakoroltak1). 

47. §. A szamar i t ánok . 

Midőn Szamaria, Izrael országának fővárosa Kr. e. 
722-ben három évi ostrom után elesett s a győzelmes IV. 
Szalmanasszár (Szalmanu-aszír) a lakosság jelentékeny részét 
(az -ékiratok tanúsága szerint 27,280-at) birodalmának külön-
böző tájékaira számkivetésbe hurczolta, az ország uj benépe-
sítése czéljából uralkodásának hét első évében az általa le-
győzött népek közül2) sokat Szíriában és Palesztinában telepí-

x) Az esszéniekhez sokban hasonlítottak a therapeutáknak nevezett 
zsidó aszkéták, kik Egiptomban a magányban laktak, szemlélődő életet 
folytattak, s a szombatot kivéve, minden nap egész estig böjtöltek. 

2) Ezek közé tartoztak Kúthá, Avá, Chamáth, Szefarvaím lakosai 
(IV. Kir. 17, 24), míg Szárgon egy Khorszabadban talált felírat szerint 
arab törzseket telepített Szamariába. V. ö. Vigouroux, IV. k. 137. 1. 
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tett le. E telepesek leginkább Szamariában és környékén ütöt-
ték föl tanyájukat, s csakhamar érintkezésbe léptek az ország-
ban hátramaradt zsidó lakossággal, mi által egy uj keverék 
nép származott, melyet szamaritánoknak neveztek. Ezek kez-
detben azon különböző pogány vallásokat gyakorolták, melyek-
kel hazájukban ismerkedtek meg, de mivel a. zsidók túlnyomó 
számban voltak, idő folytán az izraeliták monotheizmusát fo-
gadták el a nélkül, hogy a judeabeliekkel vallási közösségre 
léptek volna. Később Szárgon király a fogságba hurczolt zsidó 
papok közül néhányat hozzájuk küldött, hogy őket a vallásban 
oktassák s megtanítsák, mikép kell Jahvenak szolgálniok. E 
papok Béthelben települtek le, de fáradozásaikat nem koro-
názta kellő siker, mert a szamaritánok továbbra is űzték a 
bálványozást (IV. Kir. 17, 33). 

Jozia királynak a bálványozás ellen tanúsított határozott 
és erővel teljes föllépése (IV. Kir. 23, 15. s köv.) azonban 
úgy látszik, jelentékeny változást idézett elő a szamaritánok-
nál, mert ettől fogva számosan mentek közűlök a főbb ünne-
pek alkalmával Jeruzsálembe (II. Kr. 34, 9. Jer. 41, 5), 
hogy ott áldozatokat mutassanak be, s közeledésüket mu-
tatja az is, hogy a babiloni fogságból visszatérő zsidóknak 
segíteni akartak a templom felépítésénél. A zsidók az ajánlko-
zókat visszautasítván (Ezd. 4, 1—3), ezek azzal állottak bosz-
szút, hogy a templom felépítését minden áron meggátolni 
igyekeztek (Ezd. 5, 1. s köv. Neh. 6, 1—14). 

A szamaritánok vallási szervezetét Manasszesz, Jojáda 
főpap fia állapította meg, ki Szanaballat, szamariai perzsa 
szatrapa leányát, Nikazót feleségül vévén, Nehemiás felszólí-
totta, hogy hitvesét bocsássa el. Mivel Manasszesz e kívánsá-
got teljesíteni vonakodott, kénytelen volt Jeruzsálemből ipához 
költözni, ki Dárius Nothustól engedélyt eszközölt ki veje szá-
mára, hogy Szichemben, a (larizim hegyén Jahve tiszte-
letére a jeruzsálemihez hasonló templomot építsen. Manasszesz 
a szamaritánok vallásának alapjává a Pentateuchust tette, az 
isteni tiszteletet pedig azon papok végezték, kik külföldi fele-
ségeik miatt szintén kénytelenek voltak Jeruzsálemet elhagyni. 
Ha valaki a szombat megszegése vagy az étkezési törvények 
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áthágása miatt büntetés alá esett volna, az is Szíchembe 
menekült s a szamaritánokhoz csatlakozott. így történt, hogy 
a szamaritánok vallásában a fogság ntáni zsidó vallással szá-
mos rokon vonást találunk. 

Antiochus Epiphanes uralma alatt a szamaritánok a gö-
rög befolyás következtében templomukat Zeüsz Helleniosz tisz-
teletére avatták föl, de csakhamar visszatértek Jahve tisztele-
tére, melyhez még azután is hívek maradtak, midőn Hirkán 
János templomukat Kr. e. 130-ban lerombolta. Ettől fogva 
isteni tiszteletüket a templom romjain és imaházakban foly-
tatták, de a zsidókkal vallási közösségre nem léptek, sőt ke-
rülték egymást olyannyira, hogy nem étkeztek együtt, egy-
másnak szállást sem adtak, s a galileai zsidók inkább Pereá-
nak vették útjokat, ha Jeruzsálembe akartak menni, hogysem 
Szamarián keresztül utazzanak (Lk. 9, 52). A szamaritán ne-
vezet gúnynév volt szemükben (Ján. 8, 4-8), mit ők azzal 
toroltak meg, hogy a zsidókon minden kedvező alkalommal 
bosszút állottak1). 

A szamaritánok vallásának alapját az egy Istenben való 
hit képezi, kinek bármily alakban való ábrázolásától a leg-
szigorúbban tartózkodnak. Mózest tartják egyetlen prófétának; 
a törvény, mely az ó-fönícziai betűkhöz hasonló jegyekkel van 
írva, és a Garizim hegye szent előttük. Hiszik a jó és rossz 
szellemeket, valamint a test föltámadását, melyre vonatkozó-
lag azt tartják, hogy a holtak teste az ítélet napjáig a seól-
ban fekszik, míg a lelkek a levegőben várják a test feltáma-
dását. A világ teremtése után 6000 évre jön el a megváltó, 
kit ők Taheb-nek neveznek, ki a Garizim hegyén Mózes tör-
vényét, a szent edényeket és a mannát meg fogja találni s 
minden népet az igaz hitre térít. A megváltó azonban nem 
lesz nagyobb Mózesnél, s épen azért csak 110 évig él. A 7. 
évezred végén lesz az utolsó ítélet. — A körülmetélést a 8. na-

i) így Kr. u. 8. évben a húsvéti ünnep alkalmával éjjel a nyitott 
templomba lopóztak s azt emberi csontokkal megfertőztették, hogy az 
ünnepet megzavarják. Cumanus helytartó alatt iKr. u. 48—52) pedig a 
Jeruzsálembe menő galileai zsidókat Ginaea falu mellett megtámadták 
s közűlök többet lemészároltak. 
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pon eszközlik s a zsidó ünnepek közül hetet tartanak meg, 
melyeket Mózes a Leviticusban (23.) említ. Ifjaik nagyon ko-
rán lépnek házasságra, a többnejűség tilos és a második {'ele-
ség is csak az elsőnek magtalansága esetén van megengedve. 

A szamaritánok jelenleg csak Nablusban vannak és szá-
múk alig 150-re tehető. 

A szépművészetek közül a zsidóknál egy sem virágzott 
annyira, mint a költészet, mely alaphangjánál fogva minden 
más nép költészetétől lényegesen különbözik. A zsidó műköl-
tés ugyanis a vallásos Ielkesültségben és ihlettségben gyöke-
rezik s természetes kifolyása azon vallásos ismereteknek és 
fogalmaknak, melyeket a zsidó nép a kinyilatkoztatásból merí-
tett. Éppen azért a zsidó költészet transcendentális és mivel a 
vallás az élet mindennapos küzdelmeiből egy jobb jövőre 
utalja az embert s szívét a túlvilági boldogságért való sóvár-
gással tölti el, könnyen megérthetjük a zsidó költészet elégiái 
hangját, mely azonban nem gvötri a szívet, hanem édes nyu-
galommal és megadással tölti el. A héber költészet tartalmát 
Isten és a világ képezi, mely azonban nem független tőle, ha-
nem arra szolgál, hogy a Teremtő hatalmát, bölcseségét és 
jóságát hirdesse. Ugyanez képezi az ember rendeltetését is, 
kinek számára az Űr a világot alkotta, hogy benne és általa 
Őt magasztalja. 

A bibliai költészet tartalmának fönsége és gazdagsága 
egészen fölöslegessé teszi a mesterkéltséget, s éppen azért a 
héber költők mindig a legnagyobb egyszerűségre és átlátszó-
ságra törekedtek művészetökben. A természet hangjain szólnak 
hozzánk nemcsak akkor, midőn a közéletből vett tárgyat önte-
nek dalba (Iz. 5, 12 ; 23, 16. Ám. 6, 5), mi azonban az 
ó-héber költészet iránya mellett nem bírt föllendülni, hanem 
akkor is, midőn a legfölségesebb érzelmeknek adnak kifejezést. 
A költészet ezen nemes iránya a helyes életelveket, a leg-
mélyebb igazságokat mindig mélyebben véste a hallgatók szí-
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vébe, uj gondolatokat és sejtelmeket ébresztett föl a népben, 
a köznyelvet pedig szebbé, tömörebbé tette — s nemesítőleg 
hatott az erkölcsökre is, mi a valódi költészetnek legszebb 
feladata. 

A zsidó költészet tartalmilag két főrészre, lírai és tanító 
költészetre oszlik föl. Az előbbi az érzelmeken, az utóbbi az 
elmélődésen, reflexión alapszik. A hősköltemény a zsidók 
monotheismusa mellett nem fejlődhetett ki, mert habár törté-
netük nem szűkölködik népszerű hősök nélkül, kiknek sorsa 
gyakran a csodálatossal határos és így epikai tárgyul szolgál-
hattak volna, de hiányzott az éposz főfeltétele, az istenek 
mondavilága, mely nélkül igazi éposz nem keletkezhetik. A 
zsidó nép lirikus hangulata mellett a nemzeti hősök tetteit is 
csak rövidebb vagy hosszabb dalok örökítették meg, melyek a 
költészetnek örökbecsű gyöngyeit képezik (Ex. 15. Dt. 32. 33. 
Bir. 5). A színmű szintén nem lendülhetett föl, mert a víg-
játékhoz a zsidó nép komolysága mellett hiányzott a gondta-
lan vidorság, a tragédia kifejlődésének pedig útját állta az 
emberi cselekvések vallásos felfogása, mely a sorsról nem tu-
dott semmit, hanem mindent hivő lélekkel a gondviselésre 
vezetett vissza. Igaz ugyan, hogy a bibliai költészetben drá-
mai elemekkel is találkozunk, pl. az Énekek énekében és Jób 
könyvében, de lényegökben ezek is lírai természetűek. 

Az ó-héber lírai költészethez (HíP, sír, vagy "YIEtÖ, miz-
mór) tartoznak a himnuszok (HTin, téhillá), melyek Istent, 
mint a világ és népek urát dicsőitik s gyakran a zsidók tör-
ténetére is vonatkozással birnak ; ezek közül több himnusz az 
isteni tiszteletnél is alkalmazást nyert ; az elégiák (íU'p, 
qíná), melyek valamely egyéni szerencsétlenség vagy nemzeti 
csapás, vereség fölött keseregnek; a szerelmi idillek, melyek a 
keleti érzelmek hevét és forróságát lehelik, s néha az emberi 
szerelem szeplőtelen tisztaságát drámai szerkezetű dalban ad-
ják elő. 

A lírai költészet mellett legjobban kifejlett a mondások 
költése, mely egyszerű képekből és közmondásokból akkép kelet-
kezett, hogy a bennök nyilvánuló életbölcseséget rendszeres 
hasonlatokban ritmikusan fejezték ki. Ide tartoztak a találós 
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mesék (JUT", ehidóth) is. A mondat-költés terén leginkább 
Salamon vált ki, a kinek békés uralma rendkívül alkalmas 
volt a különféle dolgok fölötti beható elmélődésre, úgy hogy 
a későbbi időben keletkezett jeles mondások gyűjteményét is 
róla nevezték el. A babiloni fogságot követő korban ez az 
irodalmi műfaj ismét föllendült s utolsó művelője Jézus, Sírák 
fia volt, ki jeles mondásaiban többnyire a régiek nyomán jár . 

A héber költészet alakját jelenleg már tüzetesen meg-
állapítani nem lehet, mert a nyelv eredeti zenéje, szótagjainak 
idő- és szám-mértéke a megjelölés hiánya folytán lassankint 
feledésbe ment s így nincs oly alap, a melyre a kutató biz-
tosan támaszkodhatnék. Hogy azonban bizonyos állandó rit-
mus uralkodott a héber költeményekben, az kétséget nem 
szenved, mert a legtöbb zsoltárt az isteni tisztelet alkalmával 
énekelték; azonkívül voltak bordalaik (Ám. 6, 5. 7), harczi 
és lakodalmi, aratási énekeik, gyászdalaik. (Bir. 11, 40. II. Kir. 
1, 18. s köv. 3, 33), melyek a nép ajkán bizonyára dalban 
éltek. Az ének pedig nem nélkülözheti a melodikus formát 
és ütemet, melyek a héber költeményekben is kétségen kívül 
megvoltak. 

Ámbár a zsidó nyelv szerkezete a rímelésre nagyon al-
kalmas, rímeket csak véletlenül találunk költészetükben, de az 
alliteráczió és asszonáncz már gyakrabban megcsendül a zsol-
tárokban és a próféták irataiban, míg egyes sorokban a mér-
ték is kiérezhető. A zsidó költészet legjellemzőbb alaki tulaj-
donságát a gondolatok vagy eszmék parallelizmusa (eszme-rím) 
képezi, melyet a hébereknél a legváltozatosabb formákban ta-
lálunk s valószínű, hogy ezt a formát az egiptomiaktól Mózes 
vette át és honosította meg. Az eszme-rímnek három neme van : 

1. A hasonlósági eszme-rím, mely abban áll, hogy ugyanaz 
a gondolat a következő verstagban más szavakkal ismétlő-
dik. Pl. : 

»Küldjön szent helyéről oltalmat tenéked, 
És Sión hegyéről védelmezze élted!« [Zsolt. 19,3), vagy 

»A pokol és veszély soha be nem telnek, 
Sem a szeme be nem telik az embernek.« [Péld. 27, 20.) 

2. Az ellentétes eszme-rím, mely azon alapul, hogy a 
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vers egyik tagja a másiknak ellenkezőjét fejezi ki. Ez az alak 
különösen Salamon példabeszédeiben fordul elő. Pl. : 

»Bölcsnek látszik a gazdag maga előtt, 
De az okos szegény jól ismeri őt.« ' (Féld. 28, //.)• 

3. A haladó eszme-rím, midőn az egyik verstagnak gon-
dolatát a következő kiegészíti, fokozza, vagy valamely hason-
lattal megvilágosítja. Pl. : 

»Kifogy szemem, kisorvad életem, 
Kibágyaszt búm és bánatom, 
Míg ágyamat a késő éjeken 
Siralmaimmal áztatom « (Zsolt. 6, 7.) 

A versek terjedelmét illetőleg azt tapasztaljuk, hogy azok 
rendszerint kétsorosak, s csak a költemény elején, közepén vagy 
végén, kivételkép fordul elő4 egysoros vers. Vannak azonban 
három-négy sorosak is, a haton azonban túl nem terjednek. 
A verssorokon kívül versszakaszokat, strófákat is megkülönböz-
tethetünk, melyeknek végén a költői beszéd áramlata mintegy 
nyugvó ponthoz ér, hogy a következőben uj fordulatot vehessen. 
Ez leginkább ott tűnik szembe, hol a versszakok egyformán 
kezdődnek vagy refrénnel végződnek. A versszakaszok egy-
másra következésében szintén oly arányosság vehető észre, mint 
az egyes versek tagjai között1). 

A szónoklatot kivált a próféták művelték, akiknek mes-
teri keze alatt a tökéletesség magas fokára emelkedett. Min-
tául Mózes utolsó beszédei szolgáltak és czéljuk az volt, hogy 
a választott népet az Isten iránti hűségben megtartsák. 

A próféták beszédeit rendkívüli erő, a gondolatok gaz-
dagsága és mélysége jellemzi, s habár a görög szónokok pá-
ratlan dialektikáját nem találjuk föl bennök, az ígéretek és 
fenyegetések változatossága, az intés és vígasz fölemelő sza-
vai soha nem tévesztették cl hatásukat2). 

1) A héber költészet alakjáról értekező munkák közül megemlíten-
dők : Jul. Ley, Grundzüge des Rhytmus, des Vers- u. Strophenbaues in 
der hebr. Poesie, Halle, 1875. — u. attól, Die metrischen Formen der 
hebr. Poesie, Lipcse, 1866. Meier, Die Form der hebr. Poesie. Tübing, 1853. 

2) A héber költészetről i r t ak : R. Lowth, De sacra poesi Hebraeor. 
Oxon. 1753. J. G. Wenrich, De poesi hebr. alque arab. origine, indole etc. 
Lipcse, 1843. Alb. Werfer, Die Poesie der Bibel, Tübingen, 1875. V. ö. Steinthal, 
ZuBibel und Religionsphilosophie, Berlin, 1890. 34. sk. 11. és 78. s k. 11. 
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« 

49. Zene, ének, táncz és játékok. 

A költészetén kívül az izraeliták leginkább a zenét mű-
velték, melynek feltalálójaként a biblia Jubált említi (Gen. 4, 
21). A zenét rendszerint ének, sőt sokszor táncz is kísérte 

t(Gen. 31, 27. Ex. 15, 20) s nemcsak arra szolgált, hogy a 
pásztor unalmát űzze vele (I. Kir. 16, 18), a kéjhölgy a csa-
podár férfiak figyelmét magára vonja (Iz. 23, 16), hanem arra 
is, hogy a népnek szórakozást szerezzen, mulatságát'fűszerezze 
s örömét fokozza ; azért szokásban volt,« hogy az ifjak a vá-
rosok kapujában versenyezve pengették húros hangszereiket 
(Thren. 5, 14). A családi ünnepeknél (.Jer. 25, 10. I. Mak. 
9, 39. Lk. 15, 25), a gazdagok lakomáinál (Iz. 5, 12. Ám. 
6, 5), a királyi asztalnál (II. Kir. 19, 35) énekesek és énekes-
nők gyönyörködtették a vendégeket zeneszó kíseretében, s a 
nyilvános nemzeti ünnepeknél (Ex. 15, 20. III. Kir. 1, 40), 
az örvendetes s az egész nép életére kiható eseméúyeknél (I. Kir. 
18, 6), sőt a gyászünnepségek- és. temetéseknél is az ének és 
zene egyaránt (Jer. 9, 17. II. Kr. 35, 25. Mt, 9, 23) alkal-
mazást nyert. Az ének kíséretére sokszor a dobverés is ele-
gendő volt, mely arra szolgált, hogy az ének ütemét jelezze, 
de rendszerint húros hangszereket használtak, míg a hatást az 
ütő hangszerekkel fokozták. 

Az ének és zene a zsidóknál kiváló fontosságot csak 
akkor nyert, midőn az isteni tisztelet iinnepiességének emelésére 
kezdték használni. Az ó-kor valamennyi népénél ősrégi szokás 
volt az istenek ünnepeit ének, zene és táncz által megülni, s 
habár a táncz az izraeliták isteni tiszteletéből eleinte ki volt 
zárva, mégis azt látjuk, hogy Mirjam a Vörös-tengeren való 
szerencsés átkelés fölött érzett örömnek a nők által előadott 
ének, táncz és dobverés által adott kifejezést, később pedig 
Mózes megparancsolta, hogy a papok az ünnepeken és az 
égő- és hála-áldozatok bemutatásakor az ezüst harsonákat 
fújják meg (Num. 10, 2. s köv.), hogy harsogása Isten előtt 
emlékeztetőül szolgáljon. A zene az isteni tisztelet kiegészítő 
részévé azonban csak a próféta-iskolák által lett, melyeknek 
tanítványai a zenét zarándoklásaik alkalmával (I. Kir. 10, 5), 
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sőt közös lakásaikon (19, 20) is rendszerint művelték, Dávid 
pedig Gád és Náthán próféták befolyása következtében (II. Kr. 
29, 25) a szent helyeken jól szervezett ének- és zene-kart 
állított föl, melynek élén Hemán, Ethán és Jeduthun voltak. 
Az énekeseket és zenészeket a léviták közül képezték ki ; 
számuk már Dávid korában 4000-re rúgott (I. Kr. 23, 5), de 
mester csak 288 volt (I. Kr. 25, 7), míg a többiek tanítvá-
nyok lehettek. A templomi kar a mesterek (HStJö, mcnacczéach) 
alatt három osztályra volt felosztva, melyek a zenét és éneket 
hívatásszerűleg művelték1). E templomi kar tagjai nagy tekin-
télynek örvendtek, sőt később Agrippa királynál azt a kivált-
ságot eszközölték ki, hogy vászonból készült hivatalos ruhát 
viselhettek, mint a papok (Jos. Antiqq. XX. 9, 6). 

Míg az ének- és zene-karok szervezete a bibliából elég 
világosan áll előttünk, annál kevesebb adatot találunk arra 
nézve, hogy minő volt a templomi ének és zene ? A biblia 
egyes czélzásaiból kétségtelen, hogy az ének-melódiák külön-
félék voltak, a melyeket csupán húros hangszerekkel kísértek, 
míg az ütem fentartására a verő hangszerek szolgáltak. Harso-
nák csak nagyobb ünnepségeknél nyertek kivételes alkalmazást 
(II. Kr. 5, 13; 29, 26), s minél nagyobb volt az ünnep, annál 
erősebb volt az ének- és zene-kar is. A templomi ének nem 
puszta reczitálás, hanem szorosan vett műének volt, melyet a 
kar hihetőleg felváltva adott elő, míg a nép csupán egyes 
szavakból álló feleleteket adott. 

A tánczról (̂ TH, chól, THE, máchól) a szent könyvek 
gyakran tesznek említést, s régi időktől fogva kedves mulat-
sága volt a népnek, mely örömét nem csupán a láb, hanem a 
törzs és a kar szabályos mozgatása által fejezte ki, mit rend-
szerint dob- és zene-szó kísért (Bír. 11, 34). A két nem a 
zsidóknál soha sem tánczolt páronkint, hanem a tánczot a 

i) A babiloni fogság után Zerubábellal 148 énekes lévita érkezett 
vissza (Neh. 7, 45), kik mind Ászáf családjából származtak, azért az 
énekesek később »Ászáf fiai« néven fordulnak elő (Ezd. 2, 41 ; 3, 10. 
Neh. 7, 45). De ezekhez aztán a többi énekes nemzetségekből mások is 
járultak (Ezd. 7, 7. Neh. 11, 17; 12, 24), kik a templomi éneket és zenét 
újra felvirágoztatták. 



A játékokról a bibliában alig van említés téve, de két-
séget nem szenved, hogy a játék úgy a gyermekeknél, mint a 
felnőtteknél (Bir. 16, 25. 27) szokásos volt. A gyermekjátékok 
közé tartozott a madár, mely fonálra kötve mulattatta a kicsi-
nyeket (Jób 40, 24), továbbá a felnőttek tánczának és a teme-
tésnek utánzása (Mt. 11, 16. s k.), a labdázás, melyre való-
színűleg Izajás (22, 18) czéloz, mert a gyermekek a labdát 
("THE, kaddúr) kézről-kézre egymásnak dobálták. A felnőttek 
játékai közé tartozott a ezéllövés (Jób 16, 13. Thren. 3, 12), 
a versenyfutás (Jer. 12, 5), melyek a test edzésére szolgáltak. 
A koczkajátékról (XUip, qubja, xvftog) csak a talmúd em-
lékezik meg, mely számos más gyermekjátékot is megérint, 

9 A táncz a zsidóknál csak későbbi időben nyert vallási jelentő-
séget az által, hogy a sátorok ünnepének első estéjén a férfiak a temp-
lomban fáklyatánczot jártak. A therapeuták az isteni tiszteletnél a 
tánczot szintén alkalmazták. V. ö. Philo, II. 485. 
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75. ábra. 

férfiak és nők külön-külön lejtették; kiváló alkalmakkor, győ-
zelmi (I. Kir. 18, 6) és vallásos ünnepeknél (Ex. 15, 20. 
Bir. 21, 21) kivált a nők tánczoltak, míg a férfiak csak ritkán 
adták magukat a tánczra (II. Kir. 6, 20). A zsidók táncza 
szabályszerű, ritmikus lépésekből, élénk taglejtések és körfor-
gásokból állt (1. a 75. ábrát, mely Wilkinson szerint egiptomi 
tánczosokat mutat), mit a gyermekek sokszor az útczán is 
utánoztak (Jób 21, 11. Mt. 11, 17. Lk. 7, 32). A gazdagok 
lakomáinál nem hiányoztak könnyelmű tánczosnők sem (Iz. 
23, 16. Sir. 9, 4), mely szokás a görög befolyás idejében még 
általánosabbá1) lőn (Mt. 14, 6). 

76. ábra. 



Hangszerek. 

mivel a szerencsejátékok a régi izraeliták előtt ismeretlenek 
voltak s csak a görögök révén barátkoztak meg velők1). A 
testgyakorlat rendszeres művelését Jázon főpap kíséri ette meg, 
ki Jeruzsálemben gimnáziumot állított föl, hol az ifjak a görö-
gök példájára testedző gyakorlatokat (1. a 76. ábrát) végeztek. 
A dolog újdonsága eleintén számos nézőt vont oda (I. Mak. 
1, 15. II. Mak. 4, 9), úgy hogy a discus-dobálásban még a 
papok is részt vettek, de később a buzgó zsidóság szigorúbb 
felfogása e játékoknak véget vetett, habár Jeromos említi, hogy 
a zsidó ifjak még az ő korában is nehéz kövekkel valóságos 
erőgyakorlatokat végeztek (v. ö. Zak. 12, 3). 

Az izraeliták hangszereik legnagyobb részével valószínű-
leg Egiptombari ismerkedtek meg, melyeket később módosítottak 
vagy tökéletesítettek, hogy a zenei czélnak annál megfelclőb-

77. ábra. 

bek legyenek. A bibliában említett hangszereket (TíH H" , kelé 
sír) három csoportra szokták osztani: fúvó, húros és ütő 
hangszerekre. 

A fúvó hangszerek közül legrégibb a furulya vagy tilinkó 
(TtTI, chálíl), egy egyszerű, 2—3 lyukkal ellátott cső, mely 
fából, nádból, sőt néha érczből és elefántcsontból is készült. 
A műemlékek a tilinkó számos fajának képét megőrizték s 
még kettős fuvolák is voltak (1. a 77. ábrát, mely Wilkinson 

9 V. ö. L. L'ów, Lebensalter, 279. s k. 11. 
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szerint egiptomi zenekart tüntet föl). A fuvola az izraeliták 
zenéjében — a templomi zene kivételével — nagy szerepet 
játszott (I. Kir. 10, 5. Iz. 5, 12. I. Mak. 3, 45. Lk. 7, 32), 
de leginkább a temetéseknél alkalmazták (Mt. 9, 23), úgy hogy 
még a legszegényebb zsidó férfinak is legalább két fuvolást 
kellett neje temetésekor fogadnia. — Ősrégi hangszer a síp 
(SJiy, cugáb), vagy a hagyomány szerint a duda (*Gen. 4, 21. 
.Jób 21, 12), melyet a chaldéiak szumfonjának (¡TJBEID, *Dán. 
3, 5. 10) hívtak. Ide tartozik a pásztori síp (JWVpntPö, mas-
róqíthá, Dán. 3, 5. 10. ovQiyS;), melyet 7—9 egymás mellé erő-
sített, fokozatos nagyságú nádsíp képezett s különösen a pász-
torok kedveltek. Hogy azonban a zsidók ismerték-e, bizonyta-
lan. Ebből fejlődött ki az orgona ("BHJE, magréfá), mely a 
talmud és sz. Jeromos1) tanúsága szerint a heródesi templom-
ban állt s hangja az Olajfák-hegyéig elhallatszott. 

A kürt pBTEb sófár. buccina) kos-szarvból készült fúvóhang-
szer volt, melyet szaggatottan vagy vontatva fúttak. Mesz-
sze hallható, erős hangja miatt az őrök jeladásra (*Ám. 3, 6. 
*Jer. 6, 1), továbbá a harczosok katonai jelzésekre (*Bir. 3, 27. 
Jób 39, 24. II. Kir. 2, 28; 20, 1), vagy kiválóbb alkalmak-
kor és ünnepeken használták, de magán vagy házi zeneesz-
közül nem nyert alkalmazást. A harsona vagy trombita 
(¡TiniT!, cháczóczerá, tuba), melyet eleintén csupán isten-
tiszteleti czélokra használtak (Nuin. 10, 2. s köv.), s éppen azért 
csak a papoknak volt szabad fúni. A törvény két ezüst harso-
náról tesz említést, de számuk idő folytán mindinkább szapo-
rodott (IV. Kir. 12, 13. II. Kr. 5, 13). Háborúban jeladásra 
csak nagy ritkán használták (Oz. 5, 8. I. Mak. 4, 4 0 ; 5, 33), 

9 »Primum omnium ad Organum, eo quod majus esse his (sc. 
instrumentis) in sonitu et fortitudine nimia computantur, clamores veni-
am. De duabus elephantorum pellibus concavum conjungitur, et per 
duodecim fabrorum sufflatoria comprensatur, per quindecim cicutas 
aereas in sonitum nimium. quos in modum tonitrui concitat; ita ut per 
mille passuum spatia sine dubio sensibiliter utique et amplius audiatur, 
sie apud Hebraeos de organis, quae ab Jerusalem, usque ad montem 
oliveti, et amplius sonitu audiunlur, comprobatur.« Ep. ad Dardan. Opp. 
ed. Mart. V. 191. 1. 
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éppúgy a koronázási ünnepen is (IV. Kir. 11, 14), midőn in-
kább a kürtöt alkalmazták1). 

A húros hangszerek közül a biblia csak kettőt említ, és 
pedig rendszerint együttesen. Ezek a kinnór és nebel 11JD), 
melyeket főkép az ének kísérésére s társas körökben a kedv 
földerítésére alkalmaztak (Iz. 5, 12 ; 24, 8). A kinnór haszná-
lata szélesebb körben el volt terjedve s azért gyakrabban is 
említtetik, mint a nebel, melyet főkép az isteni tiszteletnél s 
az előkelők házainál használtak (*Ám. 5, 2 3 ; 6, 5. Zsolt. 
143, 9). A két hangszer közötti különbség megállapítása számos 
találgatásra szolgáltatott alkalmat, mivel a biblia adatai na-
gyon hézagosak, de valószínű, hogy a kinnór (^ívvga, xidága) 

lant- vagy gitár-alakú eszköz volt, melynek bélhúrjait kézzel 
pengették, vagy plektrummal, verő pálczával ütötték. A nebel 

(váfiÁa, \paAzrjQiov) ellenben a hordozható, sokhúrú hárfához 
hasonlított, melynek érczhúrjait mindkét kézzel pengették. Em-
lítés tétetik még a szambákéról is, (XEEÍ?, szabbéká, *Dán. 
3, 5. 7. 10), mely némileg a mi tamburánkhoz hasonlított2). 
A vonós hangszereket a régiek nem ismerték3). 

Az ütő hangszerek közé tartozott a kézi dob ( f j l , tóf, 
Tv/Ltnavov), tenyérnyi széles fa-vagy ércz-karika, vagy négy-
szögletes ráma, mely egyik felén bőrrel van bevonva, rámájába 
pedig gyakran vékony érczkarikák vannak erősítve. A dobot a 
zenélő ujjal, vagy a keze fejével ütötte ; templomi istentiszte-
letnél nem használták, csak körmenetek alkalmával (II. Kir. 
6, 5. I. Kr. 13, 8), midőn férfiak is ütötték (I. Kir. 10, 5), 
de közönségesen a nők hangszere volt s a táncz és ének köz-
ben főkép a ritmus feltüntetésére használták. 

9 A szent harsonák alakját a Titus diadalíve, továbhá zsidó 
pénzek őrizték meg, Jos. Flavius pedig következőleg írja le: > M r j x o g 

pitv t y t i ngyvulov oAÍyip Atlnov, ötí-vrj ö'éoji övgiyg 

avAov ftoayv nayVTéga, rraotyovoa 8t svgog ágxovv 

¿ni tm öTÓ/auTi ngóg vnoöoyrjr nravfiazog, tig xcodojra 

raig öáÁmy^t. naganAgöícog teXovv*. Antiqq. III. 12, 6. 
2) Athenaeus szerint azonban a szambúka háromszögletű, hárfaféle 

4 húrú hangszer volt, melyet ujjal pengettek és igen erős hangot adott. 
9 Tarkányi Am. 5, 23.-ben a nebelt mégis hegedűvel fordí t ja! 
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A réztányérok (EGjŰT, czelczélím), melyeket táncz közben 
a nők, sőt olykor a férfiak (II. Kir. 6, 5), a templomban pedig 
a zenészek (I. Kr. 15, 19) összevertek, a dobbal együtt az 
ütem feltüntetésére szolgáltak. Valószínű, hogy kisebb, élesebb 
szavú, és nagyobb, tompán csendülő réztányérok voltak. Meg-< 
említi még a biblia a csörgetyüt ( D ^ ^ J ö , mén anéím, sistrum, 
II. Kir. 6, 5), mi nem egyéb, mint ívalakúra hajlított s alul 
nyélbe erősített vasabroncs, melyre karikák voltak lazán akasztva, 
úgy hogy rázás közben csengő hangot adtak ; végül az ércz-
háromszöget (D'w'^T sálísím, *I. Kir. 18, 6), melyet azonban 
nem pálczával vertek, mint napjainkban, hanem ráztak, mivel 
karikák függtek le róla1). 

51. §. Képző művészetek. 

A képző művészetek csak a monumentális épületeknél 
fejlődhetnek ki, s mivel a zsidók vallása a templom egységét 
követelte, természetesnek találjuk, hogy sem az építészet, sem a 
többi képző művészetek nem lendülhettek föl jelentékenyen, 
habár az építésben eléggé jártasak voltak, mit az a néhány 
héber épületmaradvány eléggé igazol, melyet Palesztinában 
eddigelé felfödözni sikerült. 

A zsidó építészet szellemét és jellegét főkép a salamoni 
templom azon hézagos leírásából állapíthatjuk meg, melyet a 
szent könyvekben találunk. Alapvonását a keresetlen egysze-
rűség és méltóság képezi, mert a hatalmas faragott köveket 
faburkolat tette, legalább belülről láthatatlanná (III. Kir. 6, 
18). A helyiségek beosztása egységet és szerves tagozottságot 
mutat. Míg az egésznek középpontját a templom képezi, mely-
nek méretei aránylag kicsinyek (60 rőf hosszú, 30 r. magas, 
20 r. széles), addig a papok szükségleteire szánt melléképületek 

i) A zsidó zenét tárgyalják : Van Til, Dicht-, Sing- und Spielkunst 
besonders der Hebräer, Frankfurt . 1709. De la Molette du Constant, Traité 
sur la poésie et la musique des Hebreux, Páris, 1781. Pfeiffer, Über die 
Musik der alten Hebräer, Erlangen, 1779. Schneider, Biblisch-geschichtli-
che Darstellung der hebräischen Musik. Bonn, 1834. 
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aránylag még kisebbek, s az alapformákat az egyenes vonalak, 
a téglalap és négyzet képezik, úgy hogy donga- vagy köríves 
boltozatra sehol sem akadunk, mint az egiptomi vagy asszír 
építkezéseknél. Az épületkövek roppant nagyságúak. Hosszú-
ságuk 8—10 rőf közt változik a megfelelő magassággal és 
szélességgel (III. Kir. 7, 9. 10) és simára vannak fűrészelve, mi 
a faburkolat miatt is szükséges volt. A zsidó építészet a föní-
cziekével abban egyezett meg, hogy a kövek szélei egy dara-

78. ábra. 

bon ki voltak fűrészelve, mi által az épületeket jellemző völgy-
párkányzat1) állott elő. (L. a 78. ábrát, mely de Vogüé sze-
rint a jeruzsálemi főkapu egy részletét mutatja). Az oszlopok 

i) Ezekről Robinson (Neuere bibi. Forschungen, 299. s k. 11.) a kö-
vetkezőket ír ja : »Völgypárkányos köveket azóta a baálbeki roppant romok 
közt és a Libánon más templomainál is napvilágra hoztak ; így esh-Shu-
kif, Hünin és Banias nagy várainak legrégibb alépítményeiben és falai-
ban ; a tíruszi régi falban, Jebeil antik maradványában és Ruwad szi-
getén, a régi Araduson. Mindezen körülmények annak igazolásául szol-
gálnak, hogy ez az építészetnek ama korban egész Palesztinában és Fö-
nícziában lábrakapott sajátsága volt, mely azonban, a mennyire eddig 
tudva van, a Palesztinától nyugatra fekvő országok egyikében sem for-
dul elő, sem Egiptom, Görögország vagy Róma régi építészetével nincs 
összeköttetésben. Ez a vonás eredetileg fönícziai lehet s a zsidóknál 
Hírám vagy más építő honosíthatta meg ; de hogy az ország építészeté-
nek sajátsága volt, kevés okunk lehet kétségbevonni.« 
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a zsidó építészetben nagyon jelentéktelen szerepet játszottak, 
mert a templomi épületnél csak két érczoszlopról van említés 
téve, míg a »libánoni ház« négy oszlopsora nem volt egyéb, 
mint czédrusfából készült támasztékok, melyek a felépítményt 
tartották. A salamoni palotáról különben is oly hiányos le-
írással rendelkezünk, hogy az épület jellegét megállapítani 
alig lehet. A külső kőfalon belül négy czédrus-oszlopsor haladt, 
mely egy födetlen udvart zárt magába, fölötte pedig 3 emelet 
volt 15—15 szobával, melyek az udvar felé nyitva voltak. Az 
udvaron keresztül az oszlopos törvényterembe lehetett jutni, 
mely mögött Salamon tulajdonképeni palotája és nejének háza 
állott (111. Kir. 7, 8). 

Egyéb díszépületekről a biblia nem tesz említést, de 
valószínű, hogy Heródes templomi építkezéseinek alapjellege 
lényegében megegyezett a salamoni épületekével, míg a fürdők-, 
színházak- és amfitheátrumoknál a görög-római ízlés volt 
irányadó. Ezek az épületek nagy fényűzéssel készültek s arra 
szolgáltak, hogy Jeruzsálemben a görög műveltséget terjesz-
szék. Heródes azonban gimnáziumot nem mert a szent város-
ban építtetni, hogy a nép vallásos érzületét ne sértse, hanem 
csak Plolemaisz, Damaszkusz és Tripoliszban, mint Jos. Flavius 
bizonyítja (Antiqq. XV. 8, 1. Dell. jud. í. 21, 11). 

Az építészettel járó plasztika és szobrászat az izraeliták-
nál szintén nem virágozhatott föl s általán idegen befolyás 
alatt állott, habár a technikai jártasság nem hiányzott. így 
a drága kövek metszése és vésése, az ajtók deszkázatának 
elefántcsonttal való kirakása (III. Kir. 22, 39. Ám. 3, 15) 
ismeretes volt; a templom deszkázatában kerub, pálma és 
virág-díszítményeket alkalmaztak, melyek aranylemezekkel vol-
tak bevonva. A frigyládát díszítő arany kerubok készítése, 
továbbá a templom óriási kerubjainak faragása nagy jártas-
ságot tételez föl. Salamon remekmívű trónszéke gazdagon 
volt aranynyal és elefántcsonttal kirakva (III. Kir. 10, 18), 
míg oldalát és lépcsőzetét oroszlánalakok díszesítették. A tera-
fimok, melyek emberi arczot ábrázoltak (I. Kir. 19, 13), ré-
szint kőből, részint fából készültek, valamint a különböző bál-
ványképek is, melyeket azonban a mózesi törvény szigorúan 

Szekrényt, Bibi. Arch. 12 
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eltiltott, úgy hogy a babiloni fogság után élt zsidók e tilalom 
következtében mindenféle állati vagy emberi képnek és 
szobornak használatától tartózkodtak úgy a templomban, mint 
a paloták- és magánházaknál1). 

A festészet a zsidóknál nagyon alárendelt szerepet ját-
szott. A takácsok színes fonalakból különböző alakokat tudtak 
ugyan a szőnyegekre szőni (11. Kr. 3, 14), de szorosabb ér-
telemben vett falfestményekről csak Ezekiel tesz említést (23, 
14. V. ö. még II. Mak. 2, 30), melyek azonban aligha Jeru-
zsálemben voltak, míg a falnak vörösre festését Jeremiás 
(22, 14) érinti meg, mi azonban csak közönséges mázolás 
lehetett. 

i) A vallásukhoz szigorúan ragaszkodó zsidók még azt sem akar-
ták megengedni, hogy Heródes a templom egyik kapuja fölé arany sast 
helyeztessen el. s hogy a római katonák a császár "képével díszített hadi 
jelvényekkel vonuljanak Jeruzsálembe. Jos. Flnv. Antiqq. XVIIf. 3, 1. 
Bell. jud. TI. 0, 2. 
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ELSŐ FEJEZET. 

A ZSIDÓ NÉP SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA. 

52. § . Izrael népének felosztása. 

A pátriárkák az apai hatalmat gyermekeik fölött korlát-
talanlil gyakorolták, melyet csak a természeti jog szorított 
némi határok közé. Ha valamely fiú a házasság által külön 
családot alapított, az apai hatalomnak csak az a része szállott 
reá, mely a család kormányzatára szükséges volt, de az apai 
jog egyebekben továbbra is sértetlenül fennállott a fiúkkal 
szemben is. E családias szervezet még Jákob, a zsidó nemzet 
törzsatyjának halála után is fenmaradt, mert tizenkét fiának 
különválását meggátolta az a szövetség, melyet Ábrahám Isten-
nel nemcsak magára, hanem ivadékaira nézve is kötött; meg-
gátolta az Egiptomban való együttlakás, melynek lakói nem 
akartak összeköttetésbe lépni a lenézett pásztornéppel. S éppen 
azért a tizenkét fiú a közös származásnál fogva egy nagy 
családot, Izrael vagy Jákob házát képezte, mely törzsekre 
(DTDEtt>, sebátím, ff vAaí, tribus), nemzetségekre (fflnfitPŰ, mis-
páchóth, ö j u o h gentes), családokra vagyis háznépekre, házkü-
zösségekre (ÍTEX JVE, béth ábóth, oíxoi nazgicov, íamiliae) 

12* 
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és férfiakra (DHÜW, gébárím), vagyis nőkkel és gyermekekkel 
biró családapákra oszlott. 

Ez a fölosztás a legvilágosabban Józsua könyvéből tűnik 
ki (Józs. 7, 14. 16—18) s akkép keletkezett, liogy a törzseket 
Jákob tizenkét fia, a nemzetségeket Jákob unokái, a családo-
kat pedig kisunokái alapították, míg a családok ismét egyes 
családapákra szakadtak hozzátartozóikkal együtt (1. Kir. 10, 
19—21. Bir. 6, 15). De a leszármazás által keletkezett természetes 
fölosztást nem tartották meg az izraeliták szigorúan, mert 
József két fiát, kik Jákobnak Egiptomba költözése előtt szü-
lettek, az ősz pátriárka halálos ágyán fiaivá fogadta (Gen. 
48, 5), mi által ők is törzsatyákká lőnek, ügy hogy a tizenkét 
törzs helyett tulajdonképen 13 törzs keletkezett. De azért a 
biblia rendszerint mégis tizenkettőt sorol föl, mivel Lévi, mint 
papi törzs nem kapott Kánaán földjén külön területet (Józs. 
13, 14) s így nem is számítják a többi törzsek közé (Num. 
18, 20. Józs. 13, 7). Ha azonban néha mégis fölemlíttetik, 
akkor Efraim és Menassé mint József törzse egy név alatt 
szerepel (Num. 26, 28. Józs. 16, 1). 

A nemzetségek képződésénél is hasonlót tapasztalunk, 
mert nemcsak Jákob unokái, hanem ezek fiai, vagyis a kis-
unokák is sokszor mint nemzetségalapítók említtetnek. A nem-
zetségek száma a lévitáké nélkül a sivatagban való tartózkodás 
végső évében 57 volt (Num. 26), melyek közül Bűben törzsére 
4, Simeonéra 5, Gádéra 7, Iszákáréra 4, Zebulónéra 3, Dánéra 
1, Naftáliéra 4, Júdáéra 5, Efraiméra 4, Benjáminéra 7, Áséréra 
5 és végül Menassé törzsére 8 nemzetség jutott. De a nemzet-
ségek száma nem volt oly állandó, mint a törzseké, hanem 
folytonos ingadozásnak volt kitéve, mert némelyek kihaltak 
vagy a hadban vesztek el (Num. 26, 19), míg a régiebbek 
elágazások által uj nemzetségeknek adtak létet (II. Kir. 16, 5) 
s így könnyen megmagyarázhatjuk, hogy a bibliában néha oly 
nemzetség-nevek merülnek föl, melyeket a leszármazási lajstro-
mokból kimutatni nem lehet1). 

fi Saul például I. Kir. 10, 21 szerint Mátri nemzetségéből szár-
mazik, kinek neve Benjámin korábbi nemzetségei közt nem fordul elő. 
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Hasonló módon keletkeztek a kis- és ős-unokákból a 
családok vagy háznépek, melyeknek száma sokkal nagyobb 
volt, mint a nemzetségeké; de ez a szám is folyton ingadozott, 
mert megtörtént, hogy ha két háznép tagjainak száma csekély 
volt, egy családba foglalták össze (1. Kr. 23, 11). 

Azt az elvet, mely szerint az izraeliták a fiúkon és uno-
kákon kívül kis- és-ősunokákat is nemzetségek és háznépek 
vagy családok alapítóivá tettek, megállapítani nem lehet. A 
fiúk és unokák kisebb vagy nagyobb száma alig lehetett irány-
adó, mert pl. Dán törzse, mely számra nézve mindjárt Júda 
után következett s az első népszámlálásnál 62700, a második-
nál pedig 64000 fegyverfogható férfit foglalt magában, csak 
egyetlen nemzetséget képezett (Nnm. 26, 42) s az egyes 
nemzetségek erőssége nagyon is változó volt1). Ez lehet oka 
annak is, hogy a bibliában a nemzetség és háznép nevezet 
nincs mindig élesen megkülönböztetve, hanem e szavak hasz-
nálata többször ingadozik (Num. 26, 28. Józs. 7, 17). 

A törzsek és törzsrészek élén álló atyákat az izraeliták 
fejedelmeknek J, nészíím, Ex. 34, 31 ; 35, 27) vagy 
Izrael fejedelmeinek (Num. 1, 44 ; 4, 46) s mint a népnek kép-
viselőit a gyülekezet fejedelmeinek hívták (Num. 4, 34 ; 31, 13. 
Józs. 22, 30). A nemzetségek és kisebb törzsrészek élén levő 
férfiakat pedig főknek (w4XH, rós) hívták, habár megtörtént, 
hogy e két nevezetet gyakran fölcserélték (Num. 30, 2. Dt. 
5, 23. Num. 3, 24. Ex. 6, 14). Ezek a férfiak képezték a 
zsidó nép tulajdonképeni nemességét, mely az elsőszülöttségi 
jogon alapult, mi az illetőknek vagyoni függetlenséget és nagy 
politikai befolyást szerzett. 

A törzs szerinti felosztás a zsidó népnél mindenkor ál-
landó volt, úgy hogy az ígéret földjének elfoglalása után min-
den egyes törzs szabatosan meghatározott területtel birt, 
melynek nagysága a nemzetségek számától és jelentőségétől füg-

i) így pl. Júda 5 nemzetségében 76500, Iszákár 4 nemzetségében 
64300, Zebulón 3 nemzetségében 60500. Efraim 4 nemzetségében 32500, 
Simeon 5 nemzetségében pedig csak 22000 fegyverfogható férfi volt, úgy 
hegy egy nemzetségre átlag 4000—20000 fegyverfogható férfi esik, Dán 
törzsét kivéve, mely egy nemzetségből állott és így nagyon népes volt. 
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gött (Num. 33, 54). A külön terület az egyes törzseknek 
meglehetős függetlenséget biztosított s annak épségben tartása 
fölött mindenkor éberen őrködtek (Num. 36, 2. s köv.), s habár 
a királyság intézménye az egyes törzsek különállását és poli-
tikai jelentőségét megszüntette, azért a törzs- és nemzetség-
szervezet mindenkor jelentékeny befolyást gyakorolt a népélet 
fejlődésére, s az egyes törzsek sajátságai a hadsereg szerveze-
tére is kihatással voltak (II. Kr. 14, 8 ; 17, 17). A törzsek 
összetartozandósága a királyság megdőlte után sem szűnt meg 
teljesen (II. Kr. 30, 10) s .ládának fogságba hurczolt lakossá-
gáról bizonyos, hogy az egyes családok fejeik vezérlete alatt 
továbbra is összeköttetésben maradtak. A visszatérés alkal-
mával ugyan azt látjuk, hogy a nép élén tizenkét vezető áll 
(Ezd. 2, 2. Neh. 7, 7), mi kétségen kívül a zsidó nép 12 
törzsét kívánta jelezni, de az újonnan letelepülték többé nem 
nemzetségek, hanem háznépek szerint oszlottak föl (Ezd. 2, 8) 
s szigorúan megkövetelték mindenkitől, hogy igazolni tudja 
zsidó származását, mi nélkül nem nyerhették meg az összes 
jogokat, melyek az izraelita családokat illették (Ezd. 2, 59. 
Neh. 7, 61 ; 10, 14. s k.) 

Ebből megérthetjük, minő jelentékeny szerepet játszottak 
a zsidóknál a nemzetségfák vagy családi lajstromok, melyeknek 
alapját a szóhagyomány képezte, mikhez az egyes családok 
magánföljegyzései járultak. Ezek adatainak megerősítésére szol-
gáltak azok a nyilvános okiratok, melyekben a fegyverfogható 
férfiak nemcsak törzs, nemzetség és háznép szerint, hanem 
egyes szakaszoknál a kiválóbb harczosok is név szerint voltak 
följegyezve. Az egyes városok polgárainak hivatalos jegyzékét, 
a királyi ház tagjainak, tisztviselőinek, vezéreinek névsorát, a 
papok és léviták névlajstromát a nemzetségfák adatainak össze-
állításánál szintén felhasználták, úgy hogy a bibliában foglalt 
nemzetségfákat, néhány gondatlanságból vagy feledékenységből 
származó hibától eltekintve, hiteleseknek kell tartanunk. A 
családfákba az izraeliták rendszerint a férfiak nevét jegyezték be. 
Nők csak kivételesen fordulnak elő, minők az örökösödési joggal 
biró nők, a királyi ház névlajstromában az anyakirálynék nevei. 
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53. §. A közigazgatás kifejlődése. 

A zsidó nemzetnek a származáson alapuló természetes 
tagoltsága már magában hordta a közigazgatási szervezet 
alapját. Pátriárkái is szokás szerint az egyes törzsek és nem-
zetségek ügyeit és egymáshoz való viszonyát azok elsőszülöt-
tei, vagyis a legidősebbek szabályozták. Mivel azonban az 
elsőszülötti jog idő folytán háttérbe kezdett szorulni, s a ház-
népek fejei csaknem oly tekintélyre tettek szert, mint a törzs-
és nemzetségfők, s a keletiek, kivált pedig a zsidók a vénség 
iránt a legnagyobb tisztelettel viseltettek s ezek simították el 
a felmerült vitás ügyeket is, — természetes, hogy a nép az 
összes közügyek elintézését a vének kezébe tette le, mint a 
kiket élettapasztalatuk és bölcseségüknél fogva e tiszt gyakor-
lására a legalkalmasabbaknak tartottak. Ezek a vének (DGpt, 
zéqéním) már az egiptomi tartózkodás ideje alatt jelentékeny 
szerepet játszottak, mert Mózes semmi fontosabb ügyet nem 
végzett el nélkülök, s ők kísérték a fáraó elé (Ex. 3, 16), 
nekik tett jelentést (Ex. 4, 30) s a vének által rendeli el a 
pászkhának első megülését (Ex. 12, 21). A vének tehát már 
ekkor olyanokul tűnnek föl, kik a népet képviselik, reá 
jelentékeny befolyást gyakorolnak, s így a nép elöljáróinak 
lehet őket tekintenünk a nélkül, hogy rendszeres tisztvi-
selőknek kellene tartanunk, mint a közülök választott sótére-
ket1) (EGDw\ sótérím, ygauuartTg), kiket az egiptomiak a 
zsidók robotmunkáinál munkafelügyelőkül alkalmaztak (Ex. 5, 
6. 10. 14. 19). E sótéreket a törzs- és nemzetség fők közül 
hihetőleg azért választották, mert nem mindegyikök birt jár-
tassággal az írásban, mi úgy a munkák kirovására és nyilván-
tartására, mint a családi lajstromok készítésére okvetetlenül 
szükséges volt. 

, A vének pátriárkális intézménye akkor sem szűnt meg. 
midőn a zsidó nemzet az Úr választott népe lett. Mózes két-
ségtelenül nagy tapintatosságot és mély politikai belátást tanú-

M A sótérek tulajdon kép tollvrvök voltak, de egyúttal a vének 
közé tartoztak, mi a Num. 11, 16.-ből kétségtelenül kitűnik. 
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sított, midőn a népszervezetben gyökerező intézményt nem 
döntötte meg, s nem rendelt uj elüljárókat a nép fölé, hanem 
a régiek közül hetvenet kiválasztott (Ex. 18, 21. Dt. 1, 15), 
kiknek kezében ugyanazon hatalmat hagyta meg, melyet eddig 
születésüknél fogva mindnyájan mint törzs- és nemzetségfők 
gyakoroltak. E hetvenek testületén kívül szükség esetén a czélhoz 
képest kisebb bizottságok is működtek, pl. a népszámlálás 
eszközlése végett (Num. 1, 2. 16), Kánaán földjének kikém-
lelésére (Num. 13, 2. s k.), a föld felosztására (Num. 34, 17 
s k.). E bizottságok tagjainak száma különböző volt s nem 
csupán saját törzseiket sat. képviselték, hanem ezek képezték 
a gyülekezetet (H"p, qáhál) is, s azért a »község vagy gyüle-
kezet meghívottjai« (Num. 1, 16 ; 26, 9) nevet viselik. 

A gyülekezet alatt tehát nem az egész népet kell érte-
nünk, hanem a nép képviselőinek összejövetelét, mely az egész 
nép nevében tárgyalja s intézi az ügyeket, s midőn Isten Mó-
zest a nép kormányzójává s törvényhozójává tette, természetesen 
a gyülekezet is alárendeltségi viszonyba jutott törvényhozójá-
val, kinek rendeleteit köteles volt végrehnjtani. 

Az ígéret földjének felosztása lényeges változást szintén 
nem hozott létre a vének intézményében, mert a nagyobb 
városok, mint az egyes törzsek birtokainak középpontjai azon 
családoknak jutottak, melyek az illető törzset képviselték. A 
vének a bírák zavaros korában, sőt a királyság idejében is 
egyre jelentékenyebb szerepet játszottak s mint a nép képvi-
selői hathatós befolyást gyakoroltak a királyválasztásra (I. Kir. 
8, 4. s k. ; 10, 20. II. Kir. 3, 17 ; 5, 1), fontosabb állami 
ügyekben a királynak tanácscsal szolgáltak (III. Kir. 8, 1 ; 
20, 7. IV. Kir. 23, 1), az egyes városokban és községekben 
pedig mint helyi hatóságok a közügyeket, intézték s a bírákkal 
és sótérekkel együtt az igazságszolgáltatásban is részt vettek. 
A vének intézménye a zsidó népéletben oly mély gyökeret 
vert, hogy még hazájok pusztulása sem volt képes megsemmi-
síteni s a babiloni számkivetésben (Jer. 29, 1. Ez. 14, 1 ; 
20, 1), valamint a visszatérés után Júda földjén ismét a köz-
ügyek élén állanak, ők gondoskodnak a templom újjáépítéséről 
(Ezd. 5, 5. s k . ; 7, 14) s mint a közerkölcsiség őrei a pogá-
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nyokkal kötött vegyes házasságok ellen buzgólkodnak (Ezd. 
10, 8. s k.), a nép jogait a. hatalmi túlkapások ellen védelmezik 
(Ezd. 4, 2 ; 5, 9 ; 6, 7 ; 10, 8. Neh. 10, 1) s befolyásukat egész a 
Makkabiak, sőt Jézus koráig (I. Mak. 12, 6 ; 13, 36) meg-
tartják. 

54. § . A theokraez ia . 

Az izraeliták már születésöknél fogva tagjai voltak azon 
szövetségnek, melyet Isten Ábrahámmal kötött, törzsszervezetök 
pedig magában hordta az államalkotás csíráit. De az Úr vá-
lasztott népévé szorosabb értelemben csak akkor lettek, midőn 
a színai törvényhozás alkalmával Isten a szövetséget megújí-
totta s parancsaival alapját vetette meg azon állami rendnek, 
mely szerint Kánaán földjén hazájokat ujjá kellett szer-
vezniük. 

Ezen állami rend szerint Isten, mint a zsidó nép ujjáal-
kotója egyúttal népének királya is, ki nemcsak közöttük lako-
zik (Ex. 15, 18. Bir. 8, 23. I. Kir. 8, 7), hanem népének 
legfőbb törvényhozója úgy a vallási, polgári és társadalmi 
ügyekben, mint a közerkölcsök és a családi élet terén is. »Az 
Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényhozónk, az Úr a mi ki-
rályunk« mondja Izajás próféta (33, 22), ki törvényeinek vég-
rehajtása fölött a legéberebben őrködik. Ezt a kormányformát 
Jos. Flavius óta theokracziánakszokták nevezni s azon köl-
csönös viszonyt akarja csupán kifejezni, mely Isten és az ő 
választott népe között van s minden ingadozásnak és válto-
zásnak kitett emberi eredetű államformákon felülemelkedik, s 
melynek lényegét ezek a szavak fejezik ki : »És ti nekem papi 
ország és szent nemzet lesztek« (Ex. 19, 6). A theokracziát 

9 Jostphus (Contra Ap. II. 16) a mózesi államszervezetről a kö-

vetkezőt í r j a : » 0 ö guértgog vo/Lioötrgg tig jutv zovtojv 
ovdortovv ankidtv cog d' ctv ng ti'noi fiiaoáutvog röv 
Áóyov, Otoxgaríav ántömíe ró nohirevua, Oeoj rgv 
áoyi)v xai ró xgárog avafteíg.* 
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azonban korántsem szabad papi uralomnak1) tartanunk. A 
zsidó papság mintegy közvetítő volt Isten és az ő népe között, 
a mennyiben az egész államot érdeklő ügyekben a főpap kö-
telessége volt az Úrim és Thummim által megtudni az Úr 
akaratát, melyet aztán a nép vezetőivel kellett közölnie, de 
azért az állam bel- és külügyeinek intézése korántsem a pap-
ság hivatása volt, hanem a törzs- és nemzetségfők, későbbi 
időben pedig a bírák és királyok feladatát képezte, míg a pa-
pok hatáskörét a törvény pontosan körülvonalozta, úgy hogy 
a papság hatalmi túlkapásáról szó sem lehetett. 

A theokraczia vagyis istenuralom czélja tehát az volt, 
hogy az isteni törvények a zsidó nép magán és nyilvános 
életét, minden foglalkozását, művészetét és irodalmát áthassák, 
a nélkül, hogy a fönnálló erkölcsöket és szokásokat eltörölték 
volna. A theokraczia tekintettel volt a meglévő politikai és jogi 
természetű intézményekre, melyeket, ha az isteni törvényekkel 
nem ellenkeztek, a maguk épségében meghagyott, vagy czéljá-
nak megfelelően módosított. De nem kívánta útját vágni uj 
intézmények létesülésének sem, mert a theokraczia csak a jogi 
és erkölcsi rendet akarta megállapítani, míg a népélet termé-
szetes fejlődésének szabad folyást engedett. S midőn a nép 
királyság felállítását követelte, mi uj hivatalokat, és adókat 
tett szükségesekké, ez uj intézmények mind szépen beilleszthetők 
voltak a theokraczia keretébe s az Úr csak arról gondoskodott, 
hogy az ő isteni jogaival és törvényeivel összeütközésbe ne 
jöjjenek. Éppen azért a döntés jogát még politikai ügyekben is 
magának tartotta fönn, s ha egyes uralkodók vagy a nemzet 
az ő törvényeivel ellenkező szellemben haladtak, prófétákat kül-
dött hozzájuk, hogy a szó fegyverével harczoljanak az Isten 
uralmáért, habár életök forgott koczkán a hatalmasok erősza-
koskodásai miatt. 

A vallás és az állam a theokraczia folytán tehát nem ké-
pezett elválaszthatatlan egységet, sőt mindkettőnek hatásköre 

» 
•) Ezt teszi pl. K. D. Hüllmann, Staatsverfassung der Israeliten ez. 

munkájában (Lipcse, 1834), hol azt állítja, hogy Mózes saját családját 
akarta uralomra juttatni, a mennyiben mindig az Áron családjabeli fő-
pap volt a zsidó állam látható feje. 
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törvényesen volt megállapítva s elkülönözve. De mégis egy-
másra voltak utalva, mindkettő felett az Úr őrködött, hogy a 
zsidó nép el ne térjen hivatásától s az egy Isten eszméje 
diadalt arasson a pogányság fölött1). 

55. § . A prófétai intézmény. 

A theokracziának szükségképi folyománya a prófétai in-
tézmény volt, mely közbenjáró szerepet játszott Isten, mint tör-
vényhozó és a választott nép, mint alattvalók között. A pró-
féták megjelenését maga Isten előre tudtul adta népének (Dt. 
18, 18. s k.) s egyúttal azon ismertető jeleket is közölte vele, 
melyeknek segítségével a valódi prófétát a hamistól meg lehet 
különböztetni (Dt. 18, 20). A zsidó prófétákat nem szabad 
összetéveszteni más népek jósaival, kik vallás-politikai czélokat 
szolgálván, az istenség akaratát a pogányság szellemének meg-
felelő módokon igyekeztek kitudni; mert a bibliai próféták 
nem a sejtelem természeti adománya által ismerték fel a jövőt 
s hatottak nemzetükre, hanem isteni sugallatból és Istentől 
nyert erőnél fogva hirdették az ő akaratát s végzéseit (Ám. 
3, 7. Jer. 23, 18). 

A próféták neve "X", róe, látó, ki az isteni dolgokat 
látomásokban (Iz. 1,1. s k.) vagy álomban (Joél 2, 28) szem-
léli, vagy X'ÜÍ, nábí, beszélő, ki az isteni akaratot s végzést 
az embereknek kibeszéli, hirdeti, hogy tetteiknek zsinórmérté-
kéül szolgáljon. A prófétai intézménynek ez volt tulajdonképeni 
rendeltetése, ennélfogva a nép közügyeiben a prófétáknak tevé-
keny részt kellett venniük, s tekintetüket a jövő mellett inkább 
a nép jelenére kellett irányozniok. Természetes, hogy a pró-
fétai tiszt teljesítésére isteni hivatás volt szükséges, mely nem 
tekintette soha a meghívottnak személyét vagy állapotát s így 
azt látjuk, hogy papok és világiak, királyi vérből valók és 
egyszerű emberek, férfiak és nők2) egyaránt meghívattak a 

9 V. ö. Gius. Levi. Sulla Teocrazia Mosaica, Firenze, 1863. 
2) Ilyenek voltak Mirjam (Ex. 15, 20;, Mózes testvére, Debóra (Bír. 

4, 4), Hulda (IV. Kir. 22, 14) s az uj-szövetségben Anna (Lk. 2, 36), 
kikkel azonban nem szabad összetévesztenünk a próféták hitveseit, kik 
néha szintén próféta nőknek hívatnak (Iz. 8, 3). 
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prófétaságra. De e mellett azt is tapasztaljuk, hogy Sámuel 
korától fogva a tekintélyesebb próféták köré nemcsak ifjak, 
hanem családos férfiak is csoportosultak, kik ama kiváló szel-
lemek hatalmas befolyása alatt azoknak ismereteit elsajátították 
s a nép körében terjesztették, sőt néha jövendöltek s a próféták 
parancsait teljesítették (IV. Kir. 3, 11 ; 9, 1. s k. Jer. 36, 4). Ezen 
férfiak egyesületét próféta-iskoláknak szokták nevezni, habár 
a biblia azon kegyeletes viszony alapján, mely a mesterek és 
tanítványok közt fennállott, »próféta fiaknak« nevezi őket (IV. 
Kir. 2, 3 ; 4, 1. s k. ; 5, 22 ; 6, l)i 

Ámbár a prófétai intézmény a theokracziában gyökerezett, 
a legkiválóbb szerep mégis a királyság korában várakozott reá. 
Ez időtől fogva a próféták mint a koronának gyakran hívatlan 
tanácsosai és a népgyűlések vezetői tűnnek föl, s a mint már 
Saulnak kötelessége volt a Sámuel által kijelentett isteni aka-
ratot és parancsokat teljesíteni, s a nép és király egyaránt 
köteles volt fontosabb ügyekben a próféták tanácsait kikérni 
(Iz. 8, 19; 30, 2. Jer. 37, 3 ; 42, 4. Zak. 7, 2. s k.), úgy 
Isten is gondoskodott arról, hogy a zsidó királyság fennállásá-
nak ideje alatt mindig támadjanak oly jámbor és ihletett fér-
fiak, kik a kinyilatkoztatás örök igazságai felett őrködjenek, az 
isteni akarat végrehajtását ellenőrizzék s a népet a vallási 
tévedésektől és erkölcsi kicsapongásoktól megóvják. Azért ne-
vezi a biblia a prófétákat a nép őreinek (Ez. 3, 17 ; 33, 2—9. 
Iz. 52, 8), védőfalnak (Ez. 13, 5), mely nélkül a nép tönkre 
megy (Péld. 29, 18), s azért kellett föltétlen szólásszabad-
sággal birniok, melytől még egyes önkénykedő királyok heves 
üldözései s kegyetlenkedései sem tarthatták őket vissza soha, 
sőt az üldözések csak fokozták tekintélyöket s annál nagyobb 
hatással léphettek föl a lábrakapott bálványozás és erkölcsi 
elfajulás ellen. A próféták keblét azonban nem csak az Isten 
iránti szent szeretet lángja hevíti, hanem szívok a népért is 
hevül, annak fájdalmát és baját a maguké gyanánt érzik, 
azért a szomorúságban vigasztalják, kitartásra és türelemre 
buzdítják a népet, egyúttal Istenhez imádkoznak érette (IV. Kir. 
19,4. Ám. 7, 2. Jer. 37, 3 ; 42, 2) s folyton ama jobb jövő remé-
nyével kecsegtetik, mely a Messiás eljövetelével fog beteljesülni. 
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A próféták jövendöléseiket és intelmeiket nem csupán a 
néphez intézett szónoklatok alakjában hozták köztudomásra, 
hanem szimbolikus cselekvények által is. így Izajás az Űr pa-
rancsára ruhátlanul és saruk nélkül járkált, hogy az egiptomi-
aknak az asszírok fogságába való jutását jelképezze (Iz. 20, 2. 
s k. Jer. 19. 1. s k. Ez. 12, 3. s k. s t. m. h.) Természetes, 
hogy az ilv szimbolikus cselekvények még az élőszónál is 
jobban hatottak a népre1). 

56. § . A királyság-. 

Az izraeliták Kánaán elfoglalása alkalmával az egyes 
államocskák élén mindenütt királyokat találtak ugyan, s jólle-
het ez a kormányforma a theokracziával nem volt összefér-
hetetlen, a nemzetnek törzsszervezete és függetlenségi érzete 
hosszabb ideig visszatartotta őket attól, hogy a királyság intéz-
ménye náluk meghonosuljon. A királyságot az izraelitáknál 
az a szükség hozta létre, hogy a törzsszervezetnél fogva szét-
forgácsolt katonai hatalom nem bizonyult elég erősnek az uj 
haza védelmére a felülkerekedő filisztiek és ammóniak ellen 
(I. Kir. 9, 16; 12, 12). A nép maga is belátta, hogy a hadvi-
selés sikerének biztosítása végett egységes és erővel teljes vezér-
letre van szükség, mely szerepre sem a főpap nem vállalkoz-
hatott, kit a papi törvények a szabad mozgásban korlátoztak, 
sem a bírák nem voltak alkalmasok, mert nem bírtak elég 
tekintélylyel arra, hogy hatalmukat az ország összes lakossá-
gával éreztessék. Az ország biztosítására czélzó akcziót csak oly 
férfiú vihette győzelemre, kinek kezében a legfőbb kormányzói, 
bírói és katonai hatalom egyesül, s épp azért a Miczpában 
összegyűlt zsidó vezérférfiak azt követelték Sámueltől, hogy 
királyt rendeljen a nemzet fölé (I. Kir. 8, 4. s k.) E királyt 
azonban nem a nép választotta, hanem mivel Mózes előzetes 
intézkedései az uralkodóra vonatkozólag (Dt. 17, 14—20) azt 
akarták, hogy a látható király a láthatatlannak képviselője s 

i) V. ö. Aug. Knobcl, Der Prophetismus der Hebräer, 2 köt. Breslau, 
1837. — D. Haneberg, Geschichte der bibl. Offenbarung. 238. s k. 11. 
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az ő törvényeinek végrehajtója legyen, csak az lehetett király 
Izraelben, kit az Úr szemelt ki e méltóságra. 

A király tehát egészen független volt a nép kegyétől. 
Magában egyesíté a legfőbb katonai hatalmat s szabadon ha-
tározott a háború és béke fölött; ő volt a nép legfőbb bírája, 
míg a törzs- és nemzetségfők bírói tisztjét a király alá ren-
delte ; a kormányzói hatalom köré pedig azon isteni törvények 
vontak korlátokat, melyeket Mózes nemcsak a nép, hanem az 
uralkodók számára is szerzett, s melyeknek egy írott példá-
nyát folyton tanulmányoznia kellett abból a czélból, hogy »félni 
tanulja Urát, Istenét s megtartani az ő igéit és szertartásait, 
melyek a törvényben parancsolva vannak« (Dt. 17, 19). 

A két első királyt maga az Ür választotta népe számára, 
míg Dávid óta a királyi méltóság örökösödés útján az ő család-
jánál maradt (II. Kir. 7, 12. s k.) s az uralkodó azt szemelte 
ki utódjául, kit fiai közt a kormányzatra legalkalmasabbnak tar-
tott, de néha a nép óhajtását sem hagyta figyelmen kívül 
(IV. Kir. 11, 17; 14, 21 ; 21, 2 4 ; 23, 30). Kiskorúság esetén 
valószínűleg regensek kormányoztak, habár az anyakirályné 
(¡TTSJ, gébírá, III. Kir. 15, 13) jelentékeny szerepet játszott s 
a fiatal királyra nagy befolyást gyakorolt; néha azonban a 
főpap gyámkodott a kiskorú király fölött (IV. Kir. 12, 1. s k.), 
míg a király betegsége esetén a trónörökös intézte az ország 
ügyeit (IV. Kir. 15, 5). 

A királyt uralkodói méltóságába a fölkenés által avatták 
föl, melyet valamely próféta vagy a főpap eszközölt, s ámbár 
a biblia csak néhány uralkodó fölkenéséről tesz említést, való-
színű, hogy minden uj királyt fölkentek. E szertartás azon 
Istentől nyert erőt jelképezte, mely az uralkodói állás terhei-
nek viselésére nélkülözhetetlen volt, s a királyság rendszeresí-
tése után akkép történt, hogy az uralkodót az országnagyok 
és a testőrzők kíséretében a templomba vagy valamely köz-
térre vezették, hol a főpap Isten nevében a szent olajjal (Zsolt. 
88, 21) fölkente őt. Ez olaj azonban különbözött attól, melyet 
a papszentelésnél használtak s e czélra a szent helyen őriztek, 
mert ezt az olajat halálbüntetés terhe alatt tilos volt a vilá-
giaknál alkalmazni. E kenettől a királyt fölkenfnek (ITOö, 
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másíach), az Ur fölkentjének nevezték. A fölkenést a koro-
názás követte (IV. Kir. 11, 12) ; a korona ("l?J, nézor) erede-
tileg mintegy kétujjnyi széles, pirosfehér színű szalag (diadéma) 
volt, melyet a homlokra és halántékra kötve hordtak (II. Kir. 
1, 10. II. Kr. 23,11), később pedig színaranyból készült karika 
(rVTű>\ 'átárá, II. Kir. 12, 30) volt s azt mint az uralkodói mél-

tóság jelvényét, állandóan vi-
selték. A fölkenés alkalmával 
egyéb szertartások is voltak a 
trónfoglalás ünnepiesebbé téte-
lére ; így a törvényt magában 
foglaló irattekercset a király 
fejére tették annak jeléül, hogy 
aztpuindíg köteles megtartani1), 
kormánypálczát adtak kezébe s 
a nép örömrivalgása, éltetése, 
tapsai és vidám zeneszó közt, 
díszes menetben (III. Kir. 1, 25) 
vitték a királyi palotába, hogy 
a trónt elfoglalván, a nép hó-
dolatát nyilvánítsa. A kormány-
pálcza (BEtf, sébet, vagy tJUUT, 
sarbít) a legrégibb korban a 
kopja vagy lándsa volt, míg a 
későbbi királyok aranynyal be-
vont, embermagasságnyi fapál-
czát hordtak, mely valószínűleg 
a pásztorbotból keletkezett. A 
trón (NDE, kisszé) lépcsőkön 
nyugvó, háttal és karral ellátott 

szék volt2), melyet értékes fából készítettek s aranynyal és elefánt-
csonttal raktak ki." (L. a 79. ábrát, mely Layard szerint Szenna-
chérib királyt trónján ülve, egy ninivei bas-relief után tünteti föl). 

9 A zsoltár (44, 4) czélzása azt sejteti, hogy az újonnan fölkent 
király oldalára díszes kardot is kötöttek. V. ö Schegg, Bibi. Archaeol. 668.1. 

2) Salamon trónjához hat lépcső vezetett s az egyes lépcsőknek 
mind a két oldalán egy-egy arany oroszlán állott, hogy a királyi hatal-
ma t jelképezze (III Kir. 10, 18—20). * 

79. ábra. 
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A zsidó királyokat alattvalóik sokkal könnyebben meg-
közelíthették, mint más keleti népek az ő uralkodóikat, mert 
gyakran megjelentek a nép körében (111. Kir. 3, 16 ; 21, 2. 
IV. Kir. 6, 26. Jer. 38, 7) s az igazságot többször maguk 
szolgáltatták ki. Lakó helyül a királyi palota szolgált, melyet a 
Czijón hegyen először Dávid építtetett (I. Kr. 14, 1), míg Sa-
lamon a királyi méltóságnak megfelelő díszes épületben tartotta 
udvarát (Ili. Kir. 7, 1. s k.), mely négy részből állott, u. in. : 
a libánoni erdőházból, az oszlopcsarnokból, a trónteremből és 
a tulajdonképeni királyi lakból. 

Az uralkodók temetkező helyéül Jeruzsálem szolgált s 
a királyi sirok, mint az ujabb ásatások sejtetik (Neh. 3, 15. 
s k. alapján), a jeruzsálemi hegy délkeleti sziklafalainak alsó 
részeibe voltak vésve. 

57. §. Királyi tisztviselők és udvartartás. 
» * > » 

A királyság keletkezését követő első időkben az udvar-
tartás a viszonyoknak megfelelően igen egyszerű volt, s annak 
fejlesztését és állandóvá tételét Salamon eszközölte, kinek ide-
vágó intézkedéseit a későbbi uralkodók is fentartották. A ki-
rály személyének őrizetére és parancsainak végrehajtására, 
valamint a palota védelmére már Dávid egy testőrző csapatot 
szervezett, mely hihetőleg filiszti zsoldosokból állott (THE és 
THE, kréthí és pléthí, II. Kir. 15, 18; 20, 7. III. Kir. 1, 38) 
s melynek kapitánya az udvarnál kiváló állást foglalt el. A 
királyt [kormányzati teendőiben számos tisztviselő támogatta, 
kik nem birtak mindnyájan egyenlő ranggal s befolyásuk is 
azon viszonytól függött, melyben a király személyéhez állottak. 

Első sorban megemlítendők ezek közt a király tanácsosai 
(EHT, szárún, vagy EUJT, jó'áczím), kik eleintén a törzsfeje-
delmek voltak, de helyöket később az udvari tisztviselők fog-
lalták el. A tanácsosok sorában kiváló bizalomnak örvendett 
a főpap, a királynak fiai, kiket papoknak1) is neveztek (11. Kir. 

» 
9 Ez az elnevezés onnét származott, mert az ősrégi időben a 

király nemcsak a polgári és katonai hatalmat, hanem a főpapi méltó-
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8, 18), sőt nem ritkán nők is. A kanczellár (HETE, mazkír) 
feladata volt a királyt teendőire figyelmeztetni, az ország év-
könyveit vezetni s ezekben mindazokat az eseményeket meg-
örökíteni, melyeket az utókor figyelmére érdemeseknek tartot-
tak. A jegyző ("SÍD, szófér) az uralkodó család nemzetségfáit 
nyilvántartotta s hihetőleg a királyi rendeleteket az alantas 
hatóságokhoz juttatta, hogy azokat a nyilvános helyeken a 
nép tudomására hozhassák. A főudvarmester (JVEn TJJ, 
nágíd val habbajith, Íz. 22, 15 ; 36, 3) a kanczellárral, jegy-
zővel és pohárnokkal ("TwE, masqe, III. Kir. 10, 5) egye-
temben időnkint a leghatalmasabb udvari tisztviselők közé 
tartozott s a nagy fontossággal biró állami ügyeket intézte. 

A királyi javak kormányzói (EriET HE', száré hárékús) 
közül egyik a házakra, másik a földbirtokokra, a harmadik 
pedig a jószágállományra ügyelt föl (1. Kr. 27, 25—31. 111. 
Kir. 4, 5. s k.), míg a ruhatárak felügyelője (IV. Kir. 10, 22 ; 
22, 14) azon tömérdek ruhanemű felett őrködött, melyeket a 
királyok nemcsak maguk számára, hanem egyesek megaján-
dékozására is tartottak. A közmunka felügyelő a paloták, várak 
építésénél s a közmunkák végzésénél ténykedett, a hadsereg 
főparancsnoka (XEE" "w, szár hacczábá) pedig a katonaság 
ügyeit intézte. E főtisztviselőkön kívül egész sereg kisebb hi-
vatalviselő, továbbá tömérdek férfi és női rabszolga volt, mivel 
a Salamon óta rendkívül fényessé vált udvartartás nagyszámú 
cselédséget tett szükségessé. 

A királyi udvartartás alapját Dávid vetette meg az által, 
hogy Jeruzsálemet meghódítván, azt fővárossá s a politikai 
egység középpontjává tette, a Gzijón hegyen pedig palotát 
építtetett. Az udvari pompát és fényt Salamon a templom és 
uj paloták építése, kertek ültetése és rendkívüli fényűzés által 
emelte, s jóllehet már Saul is számos vendéget hitt asztalá-
hoz, mit nagy kitüntetésnek tartottak (1. Kir. 20, 5. 11. Kir. 
9, 7. III. Kir. 2, 7), igazi királyi asztalról csak Salamon udvará-
nál lehet szó, hol a vendégeket zeneszó gyönyörködtette (II. 

ságot is egyesítette, s a főpap neve (]"-, kóhén) a régibb időben köz-
igazgatási tisztviselőt jelentett. V. Ö. Schegg, Bibi. Arcb. 669. 1. 

Szekrényi, Bibi. Arch. 13 
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Kir. 19, 35. Pr. 2, 8) s ízletes és dús ételek, italok csiklan-
dozták a lakmározók ínyét (III. Kir. 4, 23). Az étkezők rend-
kívüli számát az is fokozta, hogy az udvari tisztviselők csa-
ládja szintén a királyi asztalnál étkezett, mert keleti szokás 
szerint fizetés helyett természetben kaplak mindent, mi élet-
föntartásukhoz szükséges volt. Az udvartartás fényének eme-
lésére szolgált a hárem is (II. Kir. 5, 13. III. Kir. 11, 1. s 
k. ; 20, 3), melybe többnyire zsidó leányokat vittek s a meg-
választásnál nem annyira a származásra, mint inkább a szép-
ségre tekintettek. A háremet idegen heréltek (D'DGD, száríszím) 
őrizték (III. Kir. 22, 9. IV. Kir. 8, 6 ; 23, 11), kik a nőkkel 
együtt a király halála után utódjára szállottak. — Salamon 
óta a zsidó királyok nagy istállókat is tartottak, s a lovak 
ellátására szükséges takarmányt a nép termesztményekben 
szolgáltatta (III. Kir. 4, 26. s k.) Az istállók Jeruzsálemben 
és más városokban voltak elhelyezve (III. Kir. 9, 19; 10, 
26. Ií. Kr. 1, 14; 9, 25). 

A királyi jövedelmek forrását képezték az alattvalók ter-
mészetben adott szolgálmányai (111. Kir. 4, 7), a zsidók fen-
hatósága alatt álló népek adói (II. Kir. 8. 2. IV. Kir. 3, 4. 
*Iz. 16, 1. Pr. 2, 8). A koronajavak, minők a roppant kiterje-
désű szántóföldek, legelők, szöllők és olaj la-ültetvények jövedel-
mei (I. Kr. 27, 26. s k. II. Kr. 26, 10), mely javak nem csupán 
hódítások, hanem egyes családok kihalása és a vagyonelkobzás 
által is szaporodtak (III. Kir. 21, 3. 7. I. Kr. 26, 27. II. Kr. 
26, 10); végre az alattvalók és látogatást tevő idegen feje-
delmek ajándékai (I. Kir. 10, 27; 16, 20. II. Kir. 8, 2. 111. 
Kir. 10, 25). Nagy hasznot hajtott a királyoknak a hadi zsák-
mány őket illető része, a vámok, a szárazföldi és tengeri 
kereskedelem (III. Kir. 10, 11. 14. 22) is. Mivel azonban e 
jövedelmek bizonytalanok voltak, a királyok nem ritkán ön-
kényes adókat is vetettek ki a népre, melyeket királyi adósze-
dők hajtottak be (III. Kir. 10, 14; 12, 10. IV. Kir. 15, 2 0 ; 
23, 35), ha főleg idegen uralkodóknak hadi sarczot kellett 
űzetniük. Építkezéseknél a nép robolmunkák állal rótta le 
uralkodója iránti tartozását. 
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58. § . A theokraczia történeti áttekintése. 

Mózes, kit a zsidó állam megalapítójának kell tekinte-
nünk, azon lángoló szeretetnél fogva, melylyel nemzete iránt 
viseltetett, nem akarta felforgatni az ősi szokásokon alapuló intéz-
ményeket. Azért a politikai hatalmat az egyes törzseknél, ille-
tőleg azok vezetőinek kezében hagyta meg az igazságszolgál-
tatással együtt, s maga számára csak a fontosabb ügyek 
elintézésének jogát tartotta fönn. Politikai tekintetben nem 
volt újító, mert intézkedései legnagyobb részt a vallásos életre 
vonatkoztak, az egyes törzsek teljes függetlenségét s autonó-
miáját pedig fentartotta, melynek közös kapcsát Isten, mint király 
és az ő általa kinyilatkoztatott vallás képezte. Mint az Isten 
és az ő választott népe közt meghívott közbenjáró és törvény-
hozó oly hatalommal rendelkezett, melyet senkire sem hagyha-
tott s mely az ő halálával véget ért. 

Utódja, kire a honfoglalás nagy munkája várakozott, Jó-
zsua volt, ki Kánaán földjének meghódítása után azt Mózes in-
tézkedései szerint felosztotta, s hivatását ekkép betöltvén, a 
magánéletbe vonult a nélkül, hogy a törzsek fölött bármily 
hatalmat vagy uralmat követelt volna. A zsidó nép tehát 
theokratikus köztársasági szervezettel birt, a fontosabb ügyek-
ben országgyűlést tartott, hogy ott az ország dolgát meg-
hányják-vessék s határozatokat hozzanak. Az egyes törzsek 
teljes függetlensége azonban csakhamar érezhetővé tette az 
államszervezet fogyatékosságát, mert a zsidókat környékező el-
lenséges néptörzsek a szenvedett vereséget kihevervén, a ré-
szekre szakadt zsidóságot rövid idő múlva leigáziák. A nemzet 
fölszabadítására ekkor Isten bírákat (E2*w, sóiét) küldött, kik 
nem annyira polgári, mint inkább katonai hatalommal birtak, 
melyet arra használtak föl, hogy a nemzetet elnyomóik kény. 
uralmától megszabadítsák. Hatalmuk tehát nem terjeszkedett 
ki az egész népre, mert néha egyidejűleg több bíró is műkö-
dött Izraelben, de mivel mint győzelmes hadvezérek kiváló 
tekintélynek örvendeztek, a nép jogi és peres ügyeinek elinté-
zését is szívesen reájuk bízta, habár szorosabb értelemben vett 
tisztjük küldetésüknek szerencsés befejezésével véget ért, és 

1 3 ' 
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Józsua példájára többnyire a magánéletbe vonultak vissza. Te-
hát a bírák sem szüntették meg a törzsszervezetet s annak 
függetlenségét, mely ugyan tökéletlen volt más, rendezett államok 
kormány formájához, a királysághoz képest, de el kell ismer-
nünk, hogy e tagoltság a monotheismus eszméjére nézve ked-
vező volt, mivel a bálványozás a törzsek függetlensége folytán 
soha sem válhatott általánossá s a csapások, melyekkel Isten 
a bálványozó törzseket sújtotta és a segítség, melyet a bírák 
által népének nyújtott, még inkább megerősítették a zsidóság 
vallásos öntudatát. 

Sámuel uralma, ki egy személyben mint próféta és bíró 
intézte nemzetének ügyeit, átmenetet képez a törzsszervezetről 
a királyságra. Ő a bírói tiszt mellett kezébe vette az igazság-
szolgáltatást is, bejárta az országot, hogy a peres ügyeket 
helyben elintézze (I. Kir. 7, 15—17), sőt élemedett korában 
két fiát segédeivé tette, mire a bíráknál példát hasztalan ke-
resünk. Midőn pedig a nép az igazságszolgáltatással elégület-
lenné lesz, s a keleti Jordán-tartomány nem képes az ellensé-
ges támadásnak helyt állni, a nép ősz prófétájától királyt köve-
tel, ki az összes hatalmat kezében összpontosítván, tekintélyének 
s erejének egész súlyával védhesse meg a nemzetet. Sámuel 
látszólag a nép kívánságának engedve, de tényleg Isten akara-
tát végrehajtva, Sault keni föl uralkodóvá, de a theokratikus 
királyság csak Dávid és Salamon alatt éri meg betetőzését Je-
ruzsálemnek az ország fővárosává tétele, s a nép politikai 
egyesítése, a bírói karnak kibővítése (I. Kr. 23, 4 ; 26, 29), a 
vallásos élet gondos ápolása, a papság újjászervezése és a 
templom fölépítése által. 

A királyság által létre hozott nemzeti egység csak rövid 
életű volt, mert már Salamon terhes adói elégiiletlenné tették 
a népet, mely fia, Rehábeám alatt föllázadt s az ország nagy-
része elszakadván, Izrael országa nevezet alatt külön királysá-
got létesített, melynek fővárosa 975-től kezdve Szichem, 922-től 
pedig Szamaria lett. Júda országa, Jeruzsálem fővárossal és a 
templommal csak Simeon, Júda és Benjámin törzsét foglalta 
magában, s a két királyság gyakran ellenség gyanánt állt egy-
mással szemben, mi nemcsak gyöngítőleg hatott a nemzetre, 
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hanem vesztét is okozta. A bálványozásba merült Izrael or-
szágát harmadfélszázados fennállása után 722-ben az asszírok 
döntötték meg, míg a .ládában székelő törvényes királyságnak 
588-ban a babiloniak vetettek véget, kik a nép java részét 
fogságba hurczolták s az országot a babiloni birodalomba be-
kebelezték. A zsidók tehát a királyság megdőltével politikai 
függetlenségüket is elvesztették, de a hódítók szelíd uralma 
alatt a törzsszervezet továbbra is megmaradt, a családi lajstro-
mokat gondosan vezették, községi és jogi ügyeiket saját törzs-
főik és véneik intézték s vallásukat is szabadon gyakorolhat-
ták. A fogság szomorú napjaiban a próféták egy jobb jövő 
reményével s a zsidó állam helyreállításával kecsegtették honfi-
társaikat, s az 536. évben Cyrus csakugyan engedélyt adott a 
zsidóknak arra, hogy hazájukba visszatérhessenek. A visszatért 
zsidó családok azonnal a vallási élet középpontját, a templo-
mot építették föl, s míg a reformáczió munkáját Ezra pap 
vitte keresztül, Nehemiás, királyi pohárnok mint helytartó 
Jeruzsálem falainak és a városnak fölépítését eszközölte. Ez idő-
től fogva a zsidók politikailag perzsa szatrapák alatt állottak, 
kik különböző adókat, jövedékeket és útpénzeket, vámokat 
szedtek a néptől, sőt saját meggazdagodásukat is szem előtt 
tartották (Neh. 5, 15; 9, 37), de a zsidók egyéb ügyeit a fő-
pap intézte (Ezd. 7, 25), kinek jogait Nagy Sándor is épség-
ben hagyta, habár a főuraimat magának tartotta fönn. 

A Ptolemaeusok és Seleucidák százados uralma szintén 
tűrhető volt ; a nép élén a főpap állott, mely vallását még a 
szír uralom kezdetén is szabadon gyakorolhatta, míg a trónt 
Antiochus Epiphanes nem foglalta el (176), ki a zsidókat a 
görög vallás elfogadására akarta kényszeríteni, a jeruzsálemi 
templomot az olymposzi Zeüsz tiszteletére szentelte s a legbor-
zasztóbb kegyetlenségekkel iparkodott a népet őseinek hitétől 
eltántorítani. A zsidók a liaszmóneus Mattathja pap s utódai, a 
Makkabiak vezérlete alatt kétségbeesett harczot folytattak a 
szírok ellen, s csakugyan sikerült Simonnak 141-ben a függet-
lenséget kivívni, kit a nép hálából örökös főpapi és fejedelmi 
méltóságra emelt. Az izraelitákat tehát ismét saját nemzeti 
uralkodóik kormányozták, de Pompejus, római hadvezér 63-ban 
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Jeruzsálemet meghódítván, a Makkabiak uralmának és a zsidók 
függetlenségének véget vetett. A főpap kezében ezentúl csak a 
vallási ügyek maradtak, Palesztinát pedig a szíriai helytartók 
kormányozták, míg a római tanács 40-ben Heródest zsidó-
ország királyává nem tette, ki hatalmát meglehetős független-
séggel gyakorolta, habár kegyetlen természete miatt gyűlölet 
tárgya volt a zsidók előtt. Heródes halála után tetrarchák 
kormányozták Palesztinát, míg Kr. u. Ö—41-ig Júdea és Sza-
maria a prokurátorok uralma alá .jutott, kik Caesareában szé-
keltek s csak a főbb ünnepek alkalmával mentek Jeruzsálembe. 
A kormányzók 6 cohors római katonaság fölött rendelkeztek, 
melyek közül 5 Caesareában, 1 pedig Jeruzsálemben, az An-
tónia-várban tartózkodott. A kormányzók a zsidó fővárosban 
Heródes palotájában (iiQaiTcÓQiov) szálltak meg, s mivel az 
igazságszolgáltatás és büntetőjog az ő kezökben volt, a szabad 
ég alatt ültek bírói széket, mely egy kikövezett, magasabb he-
lyen (XidÓGToonov, gabbathá1) volt felállítva (Ján. 19, 13). 
A kormányzók a helytartók (proconsul) alá voltak rendelve, s 
kötelességük volt a különböző adókat behajtani. Az adók közé 
tartozott a föld-, ipar- és fejadó, mely utóbbit szabadoktól és 
rabszolgáktól, férfiak, nők és gyermekektől kellett fizetni, mi 
népszámlálást tett szükségessé (Lk. 2, 2). A különféle vámokat 
rendszerint társaságok vagy római lovagok vették bérbe, kik az 
utak mentén és a kereskedelmi helyeken vámhivatalokat állítottak 
föl (Mt. 9, 9). A vámosok a zsidók előtt gyűlölet tárgya voltak, 
mert a lakosságot sokfélekép bosszantották és állásukat kizsák-
mányolták. 

A zsidók a rómaiak uralma alatt nem csupán a hadi 
szolgálat alul voltak fölmentve, hanem vallásukat is szabadon 
gyakorolhatták s a kormányzók még vallásos előítéleteik iránt 
is kíméletesek voltak. Az igazságszolgáltatás ugyan a prokurá-
torokat illette, de kisebb fontosságú ügyekben a zsidó bírósá-
gok ítéletének szabad folyást engedtek. De azért a zsidók soha 
sem rokonszenveztek velők, mert mint idegenek nem ismerték 

') Ez a héber elnevezés a zsidó forrásokban sehol sem fordul eló', 
de valószínű, hogy a gab, púp szótól származik. V. ö. Mtyer, Comm. 
ad hunc locum. 
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a nemzet jellemét és sajátságait, kapzsiságuk pedig oly határ-
talan volt, hogy néha még a rablók csapataival is szövetkeztek, 
kiknek bizonyos osztalékért szabad kezet engedtek, az orszá-
got kiszipolyozták s a főpapi méltóságot is adás-vevés tár-
gyává tették. A zsidó kormányzók kapzsisága végre oly elke-
seredést szült, hogy a nép elégületlensége nyílt lázadásban tört 
ki, mely Jeruzsálem és a templom elpusztulásával végződött 
(Kr. u. 70-ben). A zsidók templom, áldozatok és papság nél-
kül szétszóródtak az egész földön ; mint nemzet megszűntek 
létezni, miután hivatásukat betöltötték s helyet engedtek a ke-
resztény vallásnak, melynek előkészítőiül rendelte őket a gond-
viselés. 

Jog alatt alanyi értelemben azon igényt értjük, melynél 
fogva az ember az Istentől nyert javakat akkép használhatja, 
hogy abban őt embertársai közül senki nem korlátozhatja. 
Tárgyi értelemben pedig azon törvények összegét értjük, me-
lyek az egyesek alanyi jogait oltalmazzák s azon kötelessége-
ket megszabják, melyek a társadalmi rend fentartására szük-
ségesek. 

A jogok egy része az embert a természetes erkölcsi tör-
vénynél fogva illeti meg. s ezek a természetes jogok; mások a 
hosszú és folytonos gyakorlat által nyertek törvényerőt; ezek 
a szokásjogok; s végül a pozitív vagv tételes jogok, melyek az 
isteni vagy emberi tekintély törvényhozói ténykedéseiből szár-
maznak. 

Az izraelitáknál a természetes jogokon kívül, melyek 
minden embert és népet megilletnek, még szokásjogokkal .és 
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tételes jogokkal is találkozunk, melyek azonban korántsem az 
emberi önkény szüleményei, hanem forrásukat Istenben birják. 
isten volt az, ki az ember czélját és rendeltetését megállapí-
totta, ki társas életre teremtette öt, mely jogrend nélkül egy 
perczig sem állhatna fönn. A mint tehát az emberi társada-
lom végső okának Istent kell tartanunk, úgy a társadalmi 
jogrend forrása is egyedül Isten lehet. Igaz ugyan, hogy a 
szokásjog úgyszólván észrevétlenül fejlődik ki, mint az erköl-
csök és az emberi nyelv, de e kifejlődés nem az emberek ké-
nye-kedve szerint történik, hanem azon jogérzet alapján, mely 
ügy az egyes embereket, mint a családot és a társadalmat át-
hatja, s melyet maga a Teremtő oltott az emberi kebelbe. 
Mivel azonban a szokásjog a viszonyok változásával és az 
emberiség fejlődésével szintén változások és ingadozásoknak 
van kitéve, s gyakran a keletkező uj intézményekkel ellentétbe 
jön, azért a szokásjogot a tételes jog van hívatva módosí-
tani, kiegészíteni és a korviszonyoknak megfelelővé tenni. 

Az izraeliták szokásjogát a mózesi törvényhozás módo-
sította és egészítette ki abból a czélból, hogy ezen tételes 
törvények által a zsidók, mint Isten választott népe, képesek 
legyenek betölteni azt a hivatást, melyet Isten, mint urok 
eléjük kitűzött. 

A mint a jog Istenben birja végső okát, úgy őt illeti 
meg az ítélkezés is, melynek feladata a jogot megőrizni, a 
jogrendet fentartani és ha az megsértetett, ismét helyreállítani. 
„Istené az ítélet" (Dt. 1, 17), mondja a törvény s éppen azért 
a bírák, mint Isten helyettesei1) arra voltak kötelezve, hogy 
részrehajlatlanul igazságot szolgáltassanak, a törvény épségben 
tartása fölött éberen őrködjenek s mindazokra, kik a jog kö-
vetelményeinek eleget nem tesznek, büntetést szabjanak, hogy 
ez által a sérelmet megtorolják, a megzavart jogi rendet hely-
reállítsák, s másokat a jogtalanság elkövetésétől visszaret-
tentsenek. 

9 Ebből magyarázhatjuk meg azt is, hogy a biblia a bírákat több 
helyen elóhím, istenek névvel illeti (Ex. 22, 8. Zsolt. 81, 1. 6), 
mert az igazságot mindenkor Isten nevében szolgáltatják ki. 
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60. §. A bíróságok. 

A bírói hatalom eredetileg az apai jogokkal volt egybe-
forrva, melyet a pátriárkái korban a szokásjog alapján a csa-
ládapa gyakorolt, ki övéinek élete és halála fölött rendelkezett 
(Gen. 38, 24—26) s kiről az ítélkezés joga a családi jogokkal 
együtt utódjára szállott. A családok szaporodásával a bírói 
hatalom természetszerűleg a törzs- és nemzetségfőkre vagyis a 
vénekre ment át, kiknek tanácsadói a sótérek voltak s a 
mennyire az egiptomi viszonyok engedték, ők intézték a nép 
sorsával együtt azok peres ügyeit is (Ex. 2, 14 ; 5, 6). Az 
egiptomi szolgaságból való kiszabadulás után Mózes, mint a 
népnek Istentől megbízott vezére, a bírói tisztet is gyakorolta 
(Ex. 18, 13), mivel azonban a felhalmozódott ügyeket egy-
maga nem birta elintézni, Jethró tanácsára a törzsek vénei 
közül a nép által alkalmas főembereket (C'TT, szárím) válasz-
tatott, kiket mint bírákat megbízott, hogy minden ezer, száz, 
ötven és tíz ember fölött a jogi ügyeket elintézzék s köteles-
ségükké tette, hogy személyválogatás nélkül igazságot szolgál-
tassanak, de a nehezebb ügyeket1) elintézés végett ő elébe 
terjeszszék (Ex. 18, 19—26. Dt. 1, 10—18). 

Mózes ezen intézkedése szorosan összefüggött a nép 
törzsszervezetével, a mennyiben a bírákat a vének, vagyis a 
törzs- és nemzetségfők közül választotta, kik nem annyira bi-
zonyos számú egyének, hanem a népszervezetből kifolyólag a 
törzsek, nemzetségek, háznépek és családok fölött gyakorolták 
a bírói hatalmat. A bírák nagyobb fokozata tehát nem föleb-
bezési fórumul szolgált a pörös felekre nézve, hanem csak 
illetékességük terjedelmét állapította meg. úgy hogy az ezer 

l) A csekélyebb íi-P. qátón) és nehezebb (~-p, qáse) ügyeket 
J. Selden, De Synedriis, (Lib. I. c. 16) elég találóan következőleg külön-
böztette meg : »Causa difficilior et major censebatur ob dubia in ea juris 
quod subinde etiam ab ipso Numine tunc auctum, Mosique explicatum. 
Difficilior autem non e r a t . . . . ulla puto, sive capilalis, sive pecuniaria, 
sive alia, sive sacra. sive profana, cujus jus satis selectis illis judicibus 
exploratum cognitumque.« — Hogy az Ex. 21, 22-ben említett kárbecslök 
(dGSc, pélílím) a bírák közé tartoztak-e s hogy a felek vagy bírák vá-
lasztották-e őket ? bizonytalan. 
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fölött álló bírák az egyes törzsek és nemzetségek közt fölme-
rült vitás ügyekben ítéltek, míg az alantasabb bírák a ház-
nép vagy család kebelében előforduló kisebb ügyeket intézték 
el jogérvényesen ; ha azonban a bírák megegyezni nem tud-
tak, a nagyobb rangúaktól kértek döntő ítéletet a felmerült 
ügyekben. 

Kánaán elfoglalása után a bírói szervezet lényegében 
ugyanaz maradt, mint a hogyan Mózes megállapította, mert a 
törvény általában megparancsolja: »Bírákat és tisztviselőket 
rendelj minden kapuidban, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel« 
(Dt. 16, 18). Ezen helyi híróságok a kisebb fontosságú és 
könnyen elbírálható ügyekben végérvényesen döntöttek. 

A helyi bíróságok tagjainak száma a község lakosságá-
hoz képest kisebb-nagyobb lehetett, de a legkisebb bíróságnak 
is legalább három személyből1) kellett állania, kik között a 
tisztviselők, sótérek, mint a családi lajstromok vezetői a csa-
ládi peres ügyekben legkönnyebben adhattak felvilágosítást a 
bíráknak, hogy annak alapján ítéletet hozhassanak. 

A fontosabb perek elintézése végett a szent helyen papok 
és bírákból a főpap és főbíró elnöklete alatt külön törvényszék 
alakult, melynek ítéleteit halálbüntetés terhe alatt végre kellett 
hajtani (Dt. 17, 8—13). Hatásköre azonos volt Mózeséval, 
míg a nép a pusztában tartózkodott, de főkép oly ügyeket 
vett tárgyalás alá, melyekben valaki hamis tanúság által mást 
bünténvnyel vádolt. Ezen törvényszéknél a vizsgálatot a világi 
bíró vezette (Dt. 19, 18), míg a papoknak kötelességük volt a 

9 V. ö. Schürer i. m. 133. 1., ki szerint a legkisebb bíróság bét sze-
mélyből állott s Joseph. Flav. ezen szavaira hivatkozik: » Agy tődcoo'av 
öt xa&' txáörgv nóÁiv arögtg tnrá, oi xai %r\v ágtrgv 
xai rgy Tttgi ro öíxaiov őnovörjr TigotjőxgxÓTtg' txaűjrj 
öt aoyfj övo arögtg vJiygtrai öiöófíöcoaar tx rgg icor 
Atvnoor (pvlrjgi (Antiqq. IV. 8, 14), ki maga is Galílea minden vá-
rosában bét emberből álló elüljáróságot nevezett ki (Bell. jud. II. 20, 5). 
De ezen helyeken nem bírósági, hanem közigazgatási hatóságról van szó, 
s a talmúd számos helye szerint a legkisebb bíróságnak bárom tagból 
kellett állania. 
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feleket a törvények felől felvilágosítani (Dt. 21, 5), a főbíró 
pedig, ki a főpapon kívül más személy is lehetett, az ítéletet 
mondotta ki. 

A helyi híróságok mellett, melyekről csak annyit tudunk, 
hogy bírákból és tisztviselőkből állottak, a nép véneiből min-
den városban külön tanács alakult, mely mint a község kép-
viselő testülete nemcsak a kisebb családi peres ügyeket intézte 
el, hanem sokszor élet, halál felett is döntött, valamint a 
gyilkost a vérbosszúiénak szolgáltatta ki (Dt. 19, 12). 

A királyság felállítása a helyi bíróságok intézményét érin-
tetlenül hagyta ugyan, de a legfőbb bírói hatalom a közigaz-
gatási és katonai főhatalommal együtt a király személyében 
egyesült, ki azt vagy maga, vagy a főtörvényszékkel együtte-
sen gyakorolta. Dávid, ki háborúinak diadalmas befejezése 
után az ország közigazgatásának szervezéséhez fogott, a biblia 
szerint a bíróságokat is újjászervezte, a mennyiben 6000 lévitát 
rendelt tisztviselőkké és bírákká (I. Kr. 23, 4), kiket a helyi 
bíróságok mellé hihetőleg azért osztott be, hogy a templomnak 
fizetendő járandóságok behajtása felett őrködjenek s az ebből 
származó vitás kérdéseket bíróilag eldöntsék. De az sem lehe-
tetlen, hogy működésök a bírói ténykedés minden ágára ki-
terjedt. 

A jogszolgáltatás hanyatlásának meggátlására a bíróságok 
újjászervezésével Josafát király is kísérletet tett, ki arról gon-
doskodott, hogy a nép a törvény ismeretével birhasson (II. Kr. 
17, 7—9), a városokban működő bíráktól pedig részrehajlat-
lanságot követelt s Jeruzsálemben a papok, léviták és törzs-
főkből (niBX "w'X", rósé ábóth) főtörvényszéket alkotott, mely-
nek elölülője vallási ügyekben a főpap, polgári és büntető 
ügyekben pedig Júda törzsének fejedelme volt, s feladatául 
tűzte ki, hogy döntő ítéletet hozzon mindazon ügyekben, me-
lyeket a helyi bíróságok fölterjesztettek (II. Kr. 19, 8—11). 

A babiloni fogság ideje alatt a zsidók peres ügyeit szin-
tén az ő nemzetségükből vett bírák intézték (Dán. 13, 5) s az 
idegen uralom alatt is saját bíráik voltak, míg a rómaiak a 
zsidók bíráskodását mindinkább korlátolták s végre csak a 
vallási ügyek intézését hagyták kezükben. 
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61. § . A szinedr ium. 

A szinedriumot (ovréögior, fU lUD, szanhedrín, főta-
nács), mely Jézus korában a zsidók legfőbb nemzeti törvény-
széke volt Jeruzsálemben, Jos. Flavius (Antiqq. XIV. 9, 4) 
először Antipater és Heródes korában említi föl, de kétséget 
nem szenved, hogy eredetére nézve régibb s valószínűleg azo-
nos a II. Mak. (1, 10; 4, 44 ; 11, 27) említett geruziával 
(r) yegovöía rcov 'Iovöaíoiv). Már görögös elnevezése is azt 
gyaníttatja, hogy keletkezését a görög uralom korában kell 
keresnünk, s föltehető, mikép e bíróság a 70 tagból álló mó-
zesi tanács mintájára lön szervezve, s felélesztése lehetett a 
Josafát által papok- és lévitákból szervezett jeruzsálemi főtör-
vényszéknek, mit a haszmóniak korában föllépő központosítás 
természetes következményének tarthatunk. 

A szinedrium bíráinak száma a talmud szerint 70 volt. 
Tagjait képezték a főpapok {ágymgűg) vagyis oly egyének, 
kik a főpapi méltóságra hívatott, kiváltságos öt családból vé-
tettek föl, vagy a kik a főpapi tisztet már viselték ; az írás-
tudók (ygauf/ocrelg), a törvénytudósok kiválóbbjai (Mt. 26, 3. 
57. 59. Mk. 14, 53 ; 15, 1), és a vének (ngtő^VTtgoi), luk 
a törzs- és nemzetségfőkből, továbbá a papi osztályok fejeiből 
állottak, s úgy a farizeusok, mint a szaddúczeusok pártjából 
lehettek1). Ezekhez járult az elnök (tiH, rós, XU*J, nászi), az 
alelnök ([H TYE EX, ab-béth-dín) és a szolgák (vnrigtTai), kik 
az ülésen jelen voltak (Ján. 18, 22. Csel. 23, 2) s kiket kül-
detésekre is használtak (Ján. 7, 32. 45). — A szinedrium 
elölülője Jos. Flavius és az uj-szövetségi könyvek tanúsága 
szerint mindig a tényleges főpap volt, ki a gyűlést egybe-
hívta. Az üléseket a templom udvarán belül levő teremben 
( r m n ílEttH, liskath haggazíth) tartották, de a halasztást nem 

9 A főtanács tagjait cooptatio által egészítették ki oly személyek-
ből, kik kisebb szinedriumoknál mint bírák már sikeresen működtek, 
továbbá a papok- és lévitákból s oly izraelitákból, kiknek leányait a 
papok nőül vehették {Szanhedr. IV, 2). A fölavatás kézföltétel által történt. 
V. ö. az egész czikkre nézve Schürer, Geschichte des jüd. Volkes, II. 
k. 143. s k. 11. 



A szinédrium. 205 

tűrő ügyekben megesett, hogy a főtanács tagjai a főpap laká-
sán gyűltek össze (Mt. 26, 3). A szinédrium jogkörébe tarto-
zott a fontosabb vallási ügyek elintézése, tehát a nemzetségfák 
ellenőrzése a papi származásra vonatkozólag, a főpap, a hamis 
próféták és néplázítók ügyének elbírálása, a vallás elleni vétségek, 
és valószínűleg a fölségsértés megtorlása, a naptár megállapí-
tása, továbbá azon jogi ügyek, melyek egész törzset érintet-
tek. A háború fölött szintén a főtanács határozott. Hatásköre 
nemcsak Jeruzsálemre és Judeára, hanem Palesztina határain 
túl is kiterjedt (Csel. 9, 2) s a vádlottak ellen elfogatási pa-
rancsot is kiadhatott (Csel. 5, 21). A szinédrium tagjai fél-
körben ültek, s előttük állt a vádlott, kit a tanúkkal együtt 
kihallgattak (Mt. 26, 62. s k. Csel. 6, 13), s ha bűnösnek ta-
láltak, megkövezésre, máglyára, fejvesztésre, vagy bitófára 
ítéltek (Szanhedr. VII, 1), olykor azonban az ítélet csak testi 
büntetésre, megostoroztatásra szólt (Csel. 5, 4-0). Az ítélet-
hozatal mindig szótöbbséggel történt; ha 36 szavazat ártatlan-
nak, 35 pedig bűnösnek találta a vádlottat, felmentették ő t ; 
ha azonban 36 szavazott bűnösre, 35 pedig ártatlanra, mind-
addig nem lehetett elítélni, míg a 35 szavazat közül legalább 
egyet bűnösségére nem adtak. Ha azonban a 36 szavazat kö-
zül egy ártatlannak ítélte a vádlottat az ismételt szavazás 
alkalmával, szintén bűntelennek jelentették ki őt. A szinédrium 
pallosjoga a római prokurátorok uralma alatt megszűnt, s 
Coponius óta (Jos. Flav. Bell. Jud. II. 8, 1) a halálos ítéletet 
csak a kormányzó jóváhagyása mellett volt szabad végrehajtatni1). 
Ez időtől fogva a főtanács korábbi kiváltságait a rómaiak 
mindinkább megnyirbálták, úgy hogy hatásköre végül csak 
alárendelt fegyelmi ügyekre szorítkozott2) (Ján. 9, 22. 3 4 ; 12, 

9 A szinédrium eljárása e szerint István megkövezésénél, ámbár 
a tanúk szabályszerű kihallgatása megtörtént (Csel. 6, 12. s k.), egészen 
törvénytelen volt. s a főtanács akkor lépte túl saját hatáskörét, midőn 
Pilátus Jeruzsálemtől távol volt. Jakab kivégeztetése szintén akkor tör-
tént, mikor a római prokurátor nem volt Jeruzsálemben (Joseph. Antiqq. 
XX. 9, 1). 

2) A főtanácson kívül voltak még kisebb szinedriumok is Pa-
lesztina minden helységében, melyek (Szanhedr. 1, 6.) 23 tagból állot-
tak s a csekélyebb vétségek fölött bíráskodtak. Ezek büntetésül csak a 
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42), jóllehet Jeruzsálem pusztulása után Palesztina külön-
böző városaiban még hosszabb ideig fentartotta magát1). 

62. §. Törvénykezési eljárás. 

A törvénykezési eljárást az izraelitáknál írott törvények 
nem szabályozták, s többnyire a szokáson alapult. A bibliának 
idevágó hézagos adatait a következőkben foglalhatjuk össze. 
A bírósági tárgyalás nyilvános volt, s a bírák a városok ka-
pujában (Dt. 21, 19 ; 22, 15. Péld. 22, 22. Ám. 5, 15), tehát, 
a közhelyen tartották üléseiket. A királyok szintén nyilváno-
san mondottak ítéletet a palota udvarán, vagy valamely te-
remben (III. Kir. 7, 7. s k. Jer. 36, 12), sőt olykor a jeruzsálemi 
templom kapujában összegyűlt nép előtt tárgyaltak (Jer. 26, 10). 
Szombaton és ünnepnapokon törvénykezni tilos volt, sőt még 
az előttük való napon is, ha előre lehetett látni, hogy a pör 
a törvényes ünnepi nyugalom kezdetéig nem lesz befejez-
hető2). A pörös felek ([H bacalé din) a bíróság előtt, meg-
jelenvén, élőszóval adták elő a vádat és védelmet (Dt. 1, 16; 
21, 20). Ha az alperes nem jelent meg, megidézték s vona-
kodása esetén karhatalommal vezették elő (Dt. 25, 8). Bün-
ügvekben nemcsak a felek, hanem a tanúk ís megjelentek a 
bírák előtt, s a panaszos (JGGI, thóbé'á) a vádlottnak (>GüJ, 
nithb'a) jobbja felől állt (Zsolt. 108, 6. Zak. 3, 1), ki, leg-

megostoroztatást (40 csapást) szabhatták ki, s üléseiket vásárok alkal-
mával, azonkívül a hétnek 2. és 5. napján tartották. Valószínűleg ezekre 
czéloz Mt. 10, 17 és Mk. 13, 9. V. ö. Sehün. De synedriis et praefecturis 
iurid. vett. Ebr. III. 4. 

1) A szinedrium Jeruzsálem pusztulása után Jamniába, majd 
Üsába, Beth-Seárimba és Sepphorisba tétetett át, míg Antoninus Pius 
uralkodása alatt utoljára Tiberiásban székelt. 

2) A rabbik tanítása szerint niszán és tisri hónapokban törvény-
szünet volt egyrészt az aratás és szüret, másrészt az ezen hónapokra 
eső ünnepek miatt. Ezra a törvénykezést állítólag hétfőre és csütör-
tökre tűzte ki, s csak szükség esetén volt szabad más hétköznapokon 
ítéletet mondani . A hivatalos idő a reggeli imádság végétől délig tartolt 
s délután új tárgyalást nem volt szabad kezdeni, hanem csak a már fo 
lyamatban levőt bevégezni. 
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alább a későbbi időben gyászruhában szokott megjelenni (Jos. 
I I . Antiqq. XIV. 9, 4). Hivatalos közvádlókat és ügyvédőket 
a zsidók nem ismertek, de a törvény minden izraelitának kö-
telességévé tette, hogy az elnyomottakat, szegényeket, özve-
gyeket és árvákat szükség esetén védelmükbe vegyék (Iz. 1, 17. 
Ám. 5, 10). 

A bizonyítási eljárás alapjául a bíróság előtt tett vallomás 
szolgált, habár a bíró néha erkölcsi bizonyosság alapján is 
mondott ítéletet (III. Kir. 3, 24. s k.) Bűnügyekben a bizonyí-
tékokat a tanúvallomásokból merítették, mire a talmud és 
Josephus szerint (Antiqq. IV. 8, 15) csak szabad, nagykorú iz-
raelita férfiak voltak feljogosítva, míg a nők és a rabszolgák 
ki voltak zárva. A bíró kötelessége volt a tanúk vallomásait 
kihallgatni, azok hitelességét latolgatni, s ha valaki hamis 
tanúságot tett a vádlott ellen, a törvény szerint a bíró ugyan-
azt a büntetést szabta reá, mely a vádlottat sújtotta volna 
(Dt. 19, 18. s k.) A tanúk vallomásaikat fontosabb ügyekben 
esküvel erősítették meg. A törvény a vád bebizonyítására leg-
alább 2 vagy 3 tanúnak megegyező vallomását kívánta (Num. 
35, 30. Dt. 19, 15) és a tanú csak azt bizonyíthatta, a mit 
látott vagy hallott, s vallomását a bírák és a vádlott jelenlété-
ben kellett tennie, habár az egyes tanúkat külön hallgatták 
ki (Dán. 13. 51). A tanú vallomását nem vonhatta vissza. 
Ha a szülők fiuk ellen emeltek vádat, ez esetben a bírák tanú-
vallomás nélkül is ítéletet mondhattak a vádlott fölött (Dt. 
21, 18). A régi időben a bűnös kiderítése, vagy valamely 
bonyolódott jogi ügy elintézése végett az izraeliták sorsot is 
vetettek (Józs. 7, 14. I. Kir. 14, 40. Féld. 18, 18); erről 
azonban a mózesi törvényhozás nem tesz említést. Az igazság 
kiderítésére az izraeliták az eskün, okiratokon (Jer. 32, 10. 
Tób. 5, 3 ; 9, 3) és tanúvallomáson kívül más eszközt nem 
használtak, s csak a Heródes-dinasztia honosította meg a bör-
tönt és tortúrát, hogy a vádlottat vallomásra birja (Jos. FI. 
Bell. jud. I. 30, 2—4). 

A tisztító esküt (H>1ET, sebú'á) a törvény csak abban 
az esetben engedte meg a vádlottnak, ha ő állítólag valamely 
reábízott jószágot elsikkasztott, vagy a talált dolgot eltagadta 
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(Ex. 22, 10. Lev. 6, 3). Az esküt1) a vádló jelenlétében kellett 
tennie. Ha a vádlott hamisan esküdött, de később magába 
szállott, akkor az elsikkasztott vagy talált jószágot büntetésül 
értékének egy ötöd részével megtoldva kellett tulajdonosának 
visszaszolgáltatnia. A hamis esküre a törvény nem szabott 
polgári büntetést, hanem mint Isten nevének megszentségtele-
nítését tiltja (Lev. 19, 12) s az Úrra bízza büntetését. 

A bírák az ítéletet a tényállás megállapítása után a tör-
vény, ennek híjján a jogszokás vagy bölcs belátásuk alapján, 
egyhangúlag vagy szótöbbséggel, a felek jelenlétében élőszóval 
mondották ki, s csak a későbbi időben foglalták írásba (Jób 
13, 26). Az ítéletet a bírák szeme láttára (Dt. 25, 2. s k.), 
hihetőleg poroszlók által azonnal végrehajtották, míg a halálos 
ítéletet az egész nép vagy község szeme láttára (Num. 15, 35. 
Dt. 22, 21) kellett végrehajtani, mely aktusnál a tanúknak a 
bűnös fejére kellett tenni kezüket s ha agyonkövezésre ítélte-
tett, az első követ is a tanúknak kellett az elítéltre dobniok 
(Lev. 24, 14. Num. 15, 36. Dt. 13, 9), míg a gyilkoson a 
vérbosszuló hajtotta végre a halálos ítéletet (Num. 35, 19). A 
királyság korában a kivégzést az uralkodó ítélete alapján a 
király szolgái vagy poroszlói eszközölték (1. Kir. 22, 17. II. Kir. 
1, 15. III. Kir. 2, 25). 

Polgári peres ügyekben az elmarasztalt félnek a meg-
ítélt összeget akár ingó, akár ingatlan vagyonából azonnal ki 
kellett egyenlítenie, hacsak a bíróságtól halasztási időt nem 
nyert. 

i) Az eskü formája különböző volt, de mindig az Istenre való hi-
vatkozással történt (Bír. 8, 19. I. Kir. 3, 17; 20, 13 ; 25, 22. III. Kir. 
1, 29). Az esküt égre emelt jobb kézzel, vagy mind a kettőt fölemelve 
(Gen. 14, 22. Dán. 12, 1) a vádlott mondta el, vagy a bíró, mire a vád-
lott Ámen-nel válaszolt. A későbbi korban a talmúd szerint az esküvő 
a thórát tartotta kezében. Jézus korában szokás volt az égre, angyalokra. 
Jeruzsálemre, a templomra és a ranyára (t. i. arany edényeire) is esküdni 
(Mt. 5, 34. s k.; 23, 1 6 - 2 2 . Jak. 5, 12. Jos. Flav. Bell. jud. II. 16, 4). A 
ki már egyszer hamisan esküdött, vagy erkölcstelen életet folytatott, pl. 
az uzsorás, koczkajátékos, nem tehetett esküt, ha csak javulásának 
biztos jelét nem adta. 

/ 
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HARMADIK FEJEZET. 

M A G Á N - É S H Á Z A S S Á G J O G . 

63. §. Földbirtok és tulajdon. 

Míg az izraeliták ősatyái nomád életet folytattak, állandó 
földbirtokról nem lehetett szó. mivel pásztornépeknél a lege-
lőkre, kutakra s más haszonélvezeti tárgyakra nem az egye-
sek támasztanak igényt, hanem az egész törzs. Földbirtokról 
tehát a zsidóknál csak akkor lehetett először szó, midőn a 
pátriárkáknak ígért földet ivadékaik Józsua alatt elfoglalták, ki 
a hódítás befejezte után isteni parancs következtében tüstént 
hozzáfogott az ország felosztásához. E munkát egy bizottság 
teljesítette, mely Józsuán és Eleázár papon kívül tizenkét törzs-
főből (Józs. 14, 1) állott, kik az egyes törzsek birtokának fek-
vését sors által határozták meg, azután pedig az egyes törzs-
területek terjedelmét és határait a nemzetségek és háznépek 
száma szerint megállapították. E czélból az ország összes fal-
vait és városait, valamint az ország egyes részeinek természeti 
viszonyait és tulajdonságát jegyzékbe kellett venni, minek tel-
jesítésére minden törzs három férfiút küldött ki kebeléből 
(Józs. 18, 4 - 9 ) . 

A felosztás alkalmával minden törzsnek külön terület 
jutott, sőt József fiaira, Efráim és Menasséra is egy-egy te-
rület ; de Lévi törzse, mint papi nemzetség, nem kapott 
egyenlő osztályrészt, hanem csak 48 várost a megfelelő lege-
lőkkel, melyek az egyes törzsek közt szétszórva feküdtek (Józs. 
21). A földbirtok felosztásával foglalkozó bizottság valószínűleg 
az egyes törzs-területeken kívül kijelölte az egyes háznépek 
birtokait is, melyek mint családi birtokok kizárólagos tulajdo-
nukat képezték. Mivel azonban még sok meghódítatlan terület 
maradt későbbi időre is, a földterület nem volt egészen egyenlő, 
sőt egyes érdemekben gazdag férfiak nagyobb birtokrészt kap-
tak, mások pedig nagyobb területet foglaltak el (Józs. 14. 13 ; 
24, 30) s később a király is terjedelmesebb birtokok fölölt 

Szekrényi, Bibi. Arch. 14 
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rendelkezett (II. Kir. 9, 7). Hogy a falvak és városok felosz-
tása minő elvek alapján történt, arról a biblia nem tesz emlí-
tést, de kétségtelen (.lózs. 15), hogy minden városhoz bizonyos 
számú falu tartozott, a városok pedig szintén némi összeköt-
tetésben állottak egymással, mi az izraeliták törzs-szervezeté-
vel aztán könnyen összeegyeztethető volt. 

Az izraeliták a felosztott földbirtoknak nem föltétlen tu-
lajdonosai, hanem csak zsellérei, haszonélvezői voltak, mint-
hogy a tulajdonjog Istent illette (Lev. 25, 23), ki az ő válasz-
tott népét nem annyira saját ereje, mint az ő csodás segítsége 
által juttatta az atyáiknak ígért föld birtokába. Ez alapelvből 
kifolyólag az egyes haszonélvezőkre oly kötelezettségek liára-
moltak, melyek Isten legfőbb tulajdonjogának elismerésére igen 
alkalmasak voltak. Ilyenek a szombat-év megtartása, melyben a 
földnek pihennie kellett, a tizedek, zsengék nyújtása, végül a 
jóbel-év megtartása, melynek czélja az volt, hogy az egyes 
földbirtok se más törzsnek, se más családnak tulajdonába ne 
mehessen át, hanem minden háznépnek osztatlan és örökös 
birtokát képezze. Az adás-vevés és a csere az izraelitáknál 
tehát csak oly földbirtokra vonatkozhatott, mely családi tulaj-
dont nem képezett, míg az egyes háznépek birtoka a hitbizo-
mányhoz volt hasonlítható, mert a családi birtok eladása csak 
a jóbel-évig tartott, melyben díjtalanul ismét visszaszállott 
előbbi tulajdonosára vagy törvényes örököseire. E szerint nem 
is a földbirtok adatolt el, hanem csak annak jövedelme, és 
pedig bizonyos számú évekre, s éppen azért a vételár is azon 
évek számához volt szabva, melyek a jóbel-évig hátra voltak 
(Lev. 25, 14—17). 

De a jóbel-éven kívül a törvény más intézkedése is biz-
tosította a birtokosok tulajdonjogát. Ha ugyanis valaki kény-
szerítve volt birtokát eladni, legközelebbi rokona elővásárlási 
joggal birt (Rút 4, 3. Jer. 32, 7) ; ha pedig idegennek 
adta el birtokát, a családnak, főkép pedig az eredeti tulajdo-
nosnak mindig megmaradt visszaváltási joga azon összegért, 
mely a jóbel-évig terjedő időszak jövedelmének megfelelt, 
vagyis az eredeti vételárból levonták azt az összeget, melyet 
a birtok a vevőnek már jövedelmezeit (Lev. 25, 25—27). 
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Ugyanezen szabványok voltak érvényben az izraelitáknál 
az oly házakra nézve is, melyek kerítetlen falvakban voltak 
s így a földbirtokhoz tartozóknak tekintettek, továbbá a léviták 
házaira nézve1), melyek a papi városokban voltak (Lev. 25, 
31—34). A városokban levő házak adás-vevésére vonatkozó-
lag azonban a törvény kivételes intézkedést tett. Mivel a vá-
rosi élet a forgalom és adás-vevés tekintetében nagyobb sza-
badságot igényel, azért a városi házakra nézve a visszavál-
tási jog csak egy évig állott fönn, s ha ez idő elmúlt, a ház 
örök időre a vevő tulajdonába ment, úgy hogy még a jóbel-
évben sem esett vissza az előbbi tulajdonos birtokába. 

Az adás-vevés a földek és házakra nézve nyilvános volt. 
Az alkut élőszóval, a város kapujában, hiteles tanúk jelenlé-
tében kötötték, s a megegyezés után az eladó lehúzta saruját 
s átadta a vevőnek (Dt. 25, 9. Rút 4, 7), mi a birtokról való 
lemondást jelképezte. De Jeremiás korában már írásos szerző-
dések is vollak. melyeket a felek tanúikkal együtt aláírtak, s 
az egyik példány nyitott maradt, míg a másikat lepecsételve 
őrizték, hogy az okirat tartalma hatóságilag ellenőrizhető 
legyen (Jer. 32. 0. s k. I. Mak. 14, 48). 

64. Örökösödési jog-. 

Az a felfogás, hogy a birtok nem annyira az egyeseknek, 
mint inkább a családnak tulajdonát képezi, nem csupán az 
adás-vevésnél nyilvánult, hanem az örökösödési jogban is, mely 
szintén arra törekedett, hogy a birtok a család elidegeníthetetlen 
tulajdona maradjon. Azért a családi vagyont csak a törvényes 
házasságból származó fiú-gyermekek örökölték : az ágyasoktól 
származott gyermekek ellenben semmi igényt sem támaszthat-

i) A törvény ezen intézkedésének czélja nem volt más, mint a 
családok elszegényedésének megakadályozása, mi a törvény gyakorlati 
alkalmazása mellett nem is következhetett be. De már a próféták gyak-
ran panaszkodnak, hogy egyesek kezében a birtok felhalmozódik (Iz. 
o, 8. Mik. 2. 2i. mi arra vall, hogy a törvényt gyakran nem tartot-
ták meg. 

14* 
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tak az apa vagyonára, s az ilyeneket közönségesen ajándékok-
kal elégítették ki, míg a törvénytelen gyermekek ajándékokra 
sem tarthattak igényt (Bir. 11, 1. s k.) 

A törvényes fiúk az apa összes vagyonából egyenlő részt 
kaptak, az elsőszülött fiút kivéve, kire kétszer oly nagy rész 
esett1), mint a többire. Azonkívül ő örökölte az apa rangját, 
melyet a családban elfoglalt, s éppen azért a nemzetségfákban 
az elsőszülötteket külön szokták megjelölni. Az elsőszülött-
nek, mint a család fejének kötelessége volt anyját egész halá-
láig eltartani, valamint leánytestvéreit férjhezmenetelökig lakás-
sal, élelemmel és ruházattal ellátni s nekik némi hozományt 
adni (Józs. 15, 17. s k.) Ez örökösödési jogszokás alul azon-
ban az apa kivonhatta magát, a mennyiben az ágyasoktól szü-
letett fiúkat örökbefogadás által törvényes fiaival egyenjogúakká 
tette (Gen. 30), valamint az elsőszülötti jogot is más fiúra 
ruházhatta át, ha az apját vagy valamely testvérét súlyosan 
megbántotta, sőt unokáit fiai gyanánt örökbe fogadhatta (Gen. 
48. és 50, 22). A leányok az esetben, ha fiúk maradtak, rend-
szerint semmit sem örököltek s e szabály alul csak a gazda-
gabb családoknál volt kivétel (Jób 42, 15), a mennyiben néha 
a leányok a fiúkkal egyenlő örökséget kaptak. 

Ez örökösödési jogszokást a mózesi törvényhozás egész-
ben meghagyta, de az elsőszülött jogát illetőleg megállapította, 
hogy az apa az elsőszülöttet jogától még akkor sem foszthatja 
meg, ha annak anyját meggyülölte s második, kedvesebb ne-
jétől szintén fia született (Dt. 21, 15—17) és azt szeretné az 
elsőszülötti jog kedvezményeiben részesíteni. Továbbá meg-
hagyta, hogy ha valaki fiú-gyermekek nélkül halna el, ez eset-
ben az apa egész birtokát a törvényes leány-gyermekek örö-
köljék ; hogy azonban az apai vagyon más törzsnek kezére ne 
jusson, az ily öröklő leányok csak a saját törzsükből származó 
férfiakhoz mehettek nőül (Num. 36), s rendesen apai részről 
való unokatestvéreikkel léptek házasságra (Num. 36, 11. I. 
Kr. 23, 22). Ha azonban mégis megtörtént, hogy az öröklő 

i) Ha pl. egy apának három fia volt, a vagyont 4 egyenlő részre 
osztották s abból az elsőszülöttnek 2'4-ed r ^ s z jutott. 
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leány idegen férfiúhoz ment férjhez, akkor a gyermekeket nem 
apjok, hanem az elhunyt após nevén vezették a nemzetségi 
lajstromba (Ezd. 2, 61. Neh. 7, 63. I. Kr. 2, 34). A későbbi 
korban az öröklő leány házasságát idegen férfiúval csak úgy en-
gedték meg, ha a családi vagyonról lemondott (Jos. Flav. An-
tiqq. IV. 7, 5). 

Ha az apának leány örököse sem volt, akkor a vagyon 
testvérére, ennek hijján atyjának testvéreire, ha pedig ezek sem 
voltak, a legközelebbi vérrokonokra szállott (Num. 27, 8—11. 
Jer. 32. 8). Tehát sem az özvegy, sem a sógorságból származó 
rokonok nem voltak az örökösödésre feljogosítva. Ha azonban 
az özvegy még elég fiatal volt arra, hogy ismét házasságra 
lépjen és gyermekeket szüljön, ősrégi szokás szerint az elhunyt 
férj testvére köteles volt vele levirátusi házasságra lépni, mely 
esetben az örökség az ily házasságból származó elsőszülött fiút 
illette. Ha az özvegyet sógorai közül senki sem akarta elvenni, 
és ő a családon kívül más idegen férfiúhoz ment nőül, ez eset-
ben elhunyt férjének vagyona az özvegyet illette, kinek révén 
az második férjére s a vele nemzett gyermekekre szállott. 

Ha az özvegy már élemedett korú volt, úgy hogy sem 
férjhez nem mehetett, sem a gazdaságot nem intézhette, akkor 
az öröklő rokonok kötelesek voltak a hagyatékból eltartásáról 
gondoskodni. Az a nézet, hogy az ily gyermektelen özvegyet 
férje halála után azonnal visszaküldötték szüleihez s a vagyont 
a testvérek örökölték, a mózesi törvényhozásból nem nyer 
megerősítést (Lev. 22, 13. Num. 27, 9). 

A nők vagyonának örökléséről a mózesi törvény nem in-
tézkedik, de valószínű, hogy az anyai vagyont a fiúk mind-
nyájan egyenlően örökölték, mert az elsőszülötti jog csupán az 
apai birtokra szólott. Ha a nő magtalanul halt el, a férj örö-
költe hitvese vagyonát (Num. 36, 3). A testvérek azonban 
nem egyenesen, hanem mint szüleik örökösei kapták elhunyt 
testvérök tulajdonát. 

Hogy az örökösök a családi vagyont részekre darabol-
ták-e, vagy pedig az elsőszülött kormányzása alatt a család 
közös tulajdonát képezte-e, melynek hasznán az örökösödés 
arányában osztoztak, erre nézve biztos adataink nincsenek, de 
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valószínű, hogy a földbirtok feldarabolása ellenkezett a törvény 
szellemével, s így az örökösök mint közbirtokosok élvezték a 
hagyatékot. — Az örökségből való kitagadásról csak a talmud 
tesz említést. 

Végrendeletekről a mózesi törvényhozásban nincs szó. • 
Az atya rendszerint élőszóval fejezte ki végső akaratát (III. Kir. 
2, 1. s k. I. Kr. 29, l . s k . ) írásos végrendeletek csak a görög és 
római befolyás idejében (Gal. 3, 15. Zsid. 9, 17), s főleg a fe-
jedelmi házaknál váltak szokásosakká (Jos. Flav. Antiqq. XIII. 
16, 1. XVII. 13, 2. Bell. jud. II. 2, 3). 

65. § . Az idegenek jogai. 

Kánaán földje isteni ígéretnél Ibgva a zsidókat illette 
ugyan, de az általános felebaráti szeretet parancsa arra köte-
lezte őket, hogy az idegen föld lakói (HEJ 4JE, bené nékhár) 
elé átutazás alkalmával akadályokat ne gördítsenek, sőt a pát-
riárkák módjára (Gen. 18, 3 ; 19, 2. Ex. 2, 20) őket vendég-
szeretőig fogadják; de törvényben gyökerező jogokkal nem 
birtak, tőlök az izraeliták a kölcsönért kamatot vehettek s 
követeléseiket bármikor behajthatták. 

E külföldiektől a mózesi törvényhozás megkülönbözteti a 
jövevényeket (HJ, gér), kik a zsidók területén hosszabb ideig 
tartózkodtak a nélkül, hogy állandóan megtelepültek volna és 
a zselléreket (EwHJI, tósáb), kik mint napszámosok zsidóknál 
szegődtek el, vagy mint a kánaáni néptörzsek maradványai 
földbirtokosok vagy bérlők (Lev. 25, 47. Ez. 47, 22) voltak. 
Ez idegenek az izraeliták közt polgárjogot nyerhettek a nélkül, 
hogy a mózesi vallást föl kellett volna venniük s habár a zsi-
dókkal egy törvény alatt állottak (Lev. 24, 22), egyes ural-
kodók súlyos terheket róttak reájuk (III. Kir. 9, 20. s k.) s 
kötelesek voltak a bálványozástól (Ex. 22, 20. Dt. 13, 6. s k.), 
az istenkáromlástól (Lev. 24, 16), a szombat megszegésétől 
(Ex. 20, 10), az emberáldozatoktól (Lev. 20, 2) és a vértől 
(Lev. 17, 10) tartózkodni. Ez idegenek azonban zsidó cselé-
deket tarthattak (Lev. 25, 47), ha a fölszabadítás törvényben 
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gyökerező jogát elismerték (Lev. 25, 41—54), a szenthely elő-
tornáczában megjelenhettek (111. Kir. 8, 41—43), égő áldoza-
tokat is bemutathattak (Num. 15, 13. s k.) s részt vehettek az 
izraeliták békeáldozati lakomáiban, véletlen emberölés esetén 
a menedékvárosok által nyújtott kedvezményt is igénybe ve-
hették (Lev. 24, 22. Num. 35, 15), nem volt szabad a köl-
csönért tőlök kamatot venni (Lev. 25, 35—38), sőt bírói 
tisztet is viselhettek; de a mózesi törvény szerint a királyi 
méltóságból ki voltak zárva (Dt. 17, 15), a pászkhabárányt a 
zsidókkal együtt nem ehették meg és zsidó növel házasságra 
nem léphettek, s ha az idegen vagy maradéka rabszolgaságra 
jutott, a jóbel-évben nem nyerte vissza szabadságát (Lev. 
25, 45. s k.) 

A mózesi törvény ezen humánus intézkedései folytán 
természetesnek fogjuk találni, hogy a jövevények szívesen tar-
tózkodtak Palesztinában, hol nem ritkán jelentékeny vagyont 
szereztek, a hadseregben, a királyi javak kezelésénél és egyéb 
hivataloknál pedig gyakran kiváló és befolyásos állásra tettek 
szert (II. Kir. 1, 13 ; 11, 3. 6. I. Kr. 27, 30. s k.) 

A teljes polgárjogot és a zsidókéval egyenlő honosságot 
(HITN, ezrách, honos) a theokratikus szervezet következtében a 
jövevények és zsellérek a körülmetélés által nyerték meg, mi 
az Úr községének (.HIT 7~p, qehál .Jahve, *Num. 16, 3 ; 20, 4) 
tagjaivá tette őket, de általa egyúttal arra is kellett vállalkoz-
niok, hogy a választott nép minden kötelességét pontosan 
teljesítik. E teljes polgárjog nemcsak a jövevény személyét 
tette egyenlővé az izraelitáéval, úgy hogy nem lehetett örökös 
rabszolgává tenni, hanem a tulajdonra nézve is épp oly elévül-
hetetlen jogot nyert, mint maguk a választott nép tagjai. Az 
Úr községéből azonban ki voltak zárva a fattyak (HEE, 
mamzér), mivel gyanús származásuk a gyülekezetre szégyent 
hozott volna1), a heréltek (Dt. 23, 2—7), az ammóniak és 
moábiak (Dt. 23, 4), továbbá a Dt. 7, 1—4-ben felsorolt hét 

0 A mamzér a LXX. szer in t : tx nóovgg, Jeromosnál: de scorto 
natus, — míg a rabbik magyarázata szerint olyanokat jelent, kik »ex 
coitu illicito et matrimonio illegitimo orti sunt«. V. ö. Gesen. Thes. 781. 1. 
és Saalschütz, Mos. Recht, 693. 1. 
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kánaáni néptörzs, melyek kiirtásra voltak kárhoztatva s végül 
az edómiak és egiptomiak1) egész harmadízig (Dt. 23, 7. 8), 
de e tilalom nem az egyesekre, hanem az egész nemzetre 
szólott, mivel ezen népek egyes jövevényei az izraeliták közé 
szintén fölvétettek (II. Kir. 11, 6 ; 24, 18), sőt olykor alkalma-
zást is nyertek2). 

66. § . A szegény- és kölcsönügy. 

A mózesi törvényhozáson alapuló egyenlő birtokfelosztás 
alkalmas volt arra, hogy az izraelitáknál a szegénységet meg-
gátolja, s a törvény számos intézkedése lehetetlenné tette a 
gazdag és szegény közt tátongó túlságos ürt, mely rendszerint 
a proletárságot mozdítja elő. De azért a szegények és gazda-
gok közötti különbség mindig fennállott, mit nemcsak a köny-
nyelmüség, dologtalanság és pazarlás, hanem elemi csapások, 
háborúk és rossz termés, továbbá a városi élet föllendülése, 
a bevándorlás és a lakosság szaporodása is előidézett. A tör-
vényhozó mindezt előrelátva oly intézkedéseket tett, melyek al-
kalmasak voltak a szegénység és nyomor enyhítésére és az 
irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására. 

9 A rabbik tanítása szerint az ammóniak, moábiak, edómiak és 
egiptomiakra vonatkozó tilalom csak a férfiakat illette és Szanbérib koráig 
volt érvényben, mert ez időtől fogva föl lehetett tenni, hogy a népek álta-
lános összevegyiilése folytán már senki sem származott azoktól, kiket az 
Úr községébe fölvenni tilos volt. V. ö. Schcgg, Bibi. Archaeol. 619. 1. 

-) A római uralom alatt megtörtént, hogy a zsidók politikai okok-
ból római polgárjogot (jus civitatis) szereztek, mint a Ptolemaeusok ko-
rában Egiptomban is, melyet egész tartományok, városok vagy magán-
személyek kiváló szolgálatokért az uralkodó kegyéből vagy pénzért 
(Csel. 22, 28) kaptak meg. A személyi polgárjogot a törvényes fiúk örö-
költék s egyéb magán és nyilvános jogokon kívül azon kiváltsággal 
ruházta fel az illetőt, hogy a Porcius-féle törvény (506. U. c.) értelmében 
semmi megbecstelenítő testi büntetésben, pl. vesszőzés, keresztrefeszítés 
sat. nem volt szabad részesíteni, sem bilincsekbe verni mindaddig, míg 
bűnét kihallgatás alkalmával be nem bizonyították, főbenjáró ügyekben 
pedig a császárhoz volt szabad föllebbeznie. Ily római polgár volt Pál 
apostol és valószínűleg Szilász is. (V. ö. Csel. 16, 37. s k . ; 22. 25. s k . ; 
23, 27 ; 25, 10. s k.) , 
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A törvény a tulajdonosoknak kötelességükké tette, hogy 
a szántóföld sarkaiban termő gabonát a szegényeknek hagy-
ják1) s a magas tarlóban elhagyott kévét föl ne vegyék, ha-
nem a szegények számára engedjék át, éppúgy megparancsolta 
azt is, hogy a szüret alkalmával földre hullott vagy a tőkén és 
fán felejtett gyümölcsöt böngészés végett a szegényeknek ott 
hagyják (Lev. 19, 9. Dt. 24, 19). A szombat-év intézménye 
részben szintén a szegényügy rendezését czélozta, mert minden 
gabona és gyümölcs, mit a föld hetedévente magától termett, 
a szegények tulajdonát képezte, míg a jóbel-év humánus in-
tézkedései az elszegényedett adósok érdekeit vették védel-
mükbe. Végül a szegényügy rendezését kívánta elérni azon 
törvény is, mely szerint a tizedet minden harmadik évben, 
a »dézsma-évben« a községbeli özvegyek, szegények és léviták 
javára kellett összegyűjteni, s közöttük kiosztani (Dt. 14, 28), 
a nagyobb ünnepek alkalmával tartott békeáldozati lakomák-
hoz pedig meg kellett a szegényeket hívni (Dt. 14, 22—27) 
s mivel ezen lakomáknál mind meg nem jelenhettek, termé-
szetes, hogy az erre szánt értékek java részét a távolabb 
fekvő községek szegényei közt osztották ki. 

A törvény ezen intézkedései lehetségessé tették, hogy az 
izraeliták közt szoros értelemben vett koldusok2) nem voltak, 
mert ha valaki nagyon megszorult, akkép segíthetett magán, 
hogy szolgálatba állott (Mt. 20, 1) vagy a legrosszabb eset-
ben valamely vagyonos embernek rabszolgául adta el magát, 
mely szomorú sorsot a törvény szintén tűrhetővé tette. Egyéb-
iránt a biblia gyakran inti Izrael fiait az alamizsnálkodásra 
és az éhezők és szegények iránti részvétre (Péld. 31, 20. Íz. 

9 Sokan a Dt. 23, 24. szavait szintén a szegényügyre vonatkoz-
tatják, de Jos. Flaviusból (IV. 8. 21) kétségtelenül kitűnik, hogy Mózes 
azon intézkedése, mikép a szántóföldön levó' kalászokból bárki annyit 
szedhetett kezével, a mennyivel éhségét csillapíthatta, s a szölló'ből is 
eleget ehetett, nem a szegényekre, hanem mindenkire vonatkozott, s így 
inkább az utasok iránt való könvörület és a jó szomszédság fentar tása 
volt a törvényhozás czélja. 

2) Az ó-szövetségi bibliában a koldús fogalmára nincs is héber 
szó, s csak a talmúdban találkozunk nevével (nvmcn mn, chózér 'a l 
ha-pétháchím). 
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58, 7) s azt tanítja, hogy Istennek ad kölcsön az, a ki a sze-
génynyel jót tesz (Féld. 19, 17). A farizeus színeskedés ko-
rában, midőn a jó cselekedetek fitogtatása divatossá vált, már 
nyilvános koldusokkal is találkozunk (Mk. 10, 46. Ján. 9, 8. 
Csel. 3, 2), kik útfeleken és más közhelyeken kéregettek, hogy 
a járó-kelők szánakozását fölébreszszék. 

A szegényügy rendezésével szorosan összefüggött a köl-
csonügg is, melynek intézkedéseit a humanizmus szelleme 
hatja át, a mennyiben a szűkölködő felebarátnak pénzköl-
csönnel vagy gabonával való fölsegítését a törvény kötelessé-
gévé teszi mindenkinek (Dt. 15, 9), de megtiltja, hogy azért 
hasznot húzzon vagy kamatot nesek és JVEHE, marbíth) 
kérjen pénzben vagy gabonában (Ex. 22, 25. Lev. 25, 35. 
Dt. 23, 20), mivel a kölcsönt nem üzletnek, hanem a jóté-
konyság egy nemének tekintették. A külföldiekre vonatkozólag 
a törvény megengedte a kamatszedést (Dt. 23, 20), mivel ők is 
szedtek kamatot, valamint biztosítékul zálogot is vettek (Dt. 15, 
6), s ezt az engedélyt idő folytán kiterjesztették az izraeli-
tákra is, úgy hogy a kamatszedés néha valóságos uzsorává 
fajult s már Nebemiásnak sok küzdelmébe került a visszaélés 
meggátlása (Neh. 5). 

A hitelező követelésének biztosítására legczélszerűbben 
a zálog szolgált, melyet vagy maga az adós nyújtott annak 
jeléül, hogy a visszafizetésre vonatkozó ígéretét pontosan meg 
akarja tartani, vagy a hitelező követelt kölcsönének biztosítá-
sául. A törvény az esetleges visszaélések meggátlása végett a 
zálogjog által több czélszerü intézkedést tett. A hitelezőnek 
megparancsolta, hogy a szegény adós felső ruháját, melyet zá-
logba adott (Ám. 2, 8. Jób 22, 6. Féld. 20, 16), még nap-
lemente előtt visszaadja, hogy éjjelre takaró nélkül ne marad-
jon (Ex. 22, 26), az özvegy ruháját és a kézi malmot pedig 
még zálogba se volt szabad elfogadni (Dt. 24, 6), mert ez 
utóbbi a mindennapi kenyér készítéséhez okvetetlenül szükséges 
volt. A törvény megtiltotta azt is, hogy a hitelező a zálog 
átvétele végett az adós házába lépjen, hanem a zálogot ma-
gának az adósnak kellett kihoznia (Dt. 24, 6. 10—13). A 
földbirtokot zálogul a régi időben nem kötötték le, de már 
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Nehemiás (5, 3) és a talmud a kölcsönbiztosítás ezen mód-
járól is említést tesz. 

A hitelező követelésének biztosítására szolgált még a 
kezesség, mi akkép történt, hogy a jótálló mind a hitelezőnek, 
mind az adósnak ünnepiesen kezet adott, mi állal a kezessé-
get a kölcsönért elvállalta (*Jób 17, 3) s a szokásjog szerint 
a hitelezővel szemben épp oly kötelezettségbe jutott, mint maga 
az adós. kinek vonakodása esetén a tartozást a kezesnek 
kellett megfizetnie, sőt az adósság fejében rabszolgául is el-
adhatták őt, de fenmaradt azon joga, hogy igényét az adóssal 
szemben érvényesítse. A kölcsön biztosítását eszközölte az 
adósság-levél is, mely ugyan csak a későbbi iratokban van 
megemlítve (Tób. 1. 17. Lk. 16, 6. s k.), de valószínű, hogy 
már a régebbi időkben szokásos volt. 

A törvény a hitelezőnek a kölcsön behajtását illetőleg 
rendkívül nagy biztosítékot nyújtott, mert ha az adós a ki-
szabott időre nem fizette meg tartozását, a szokásjognál fogva 
nemcsak minden tulajdonára, hanem az adós személyére, sőt 
felesége és gyermekeire is igényt támaszthatott, kiket szolgá-
latába vehetett vagy rabszolgákul eladhatott (IV. Kir. 4, 1. 
Neh. 5, 5. Iz. 50, 1. Mt. 18, 25), hacsak szökés által nem 
menekült a reá várakozó sors elől (I. Kir. 22, 2). Az adós-
ságot a szombat-évben senkinek sem volt szabad behajtani 
hitelezőjétől, mivel aratás hijján a jövedelmi forrástól meg 
volt fosztva, de a külföldiekkel szemben a követelést minden-
kor érvényesíthették (Dt. 15, 3). 

67. §. Házassági akadályok. 

Hogy a házasság megfeleljen azon erkölcsi czélnak, 
melyre a hitvesek törekedni kötelesek, szükséges volt annak 
megkötését bizonyos korlátok közé szorítani. A mózesi törvény 
tehát megtiltotta a házasságkötést azon hét néptörzs tagjaival, 
melyek Palesztinában a bálványozást és legrútabb kicsapongá-
sokat űzték. E törzsek a következők: hethiek. gergeziek, amó-
riak, kánaániak. fereziek, cheviek és jebúsziak. A tilalom oka 
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abban keresendő, hogy a zsidók ily házasság által folyton a 
bálványozásra való csábítás veszélyének lettek volna kitéve 
(Dt. 7, 1—4). A törvény szelleméből tehát önkényt követke-
zik, hogy izraeliták más pogány nőkkel csak abban az eset-
ben léphettek házasságra, ha a bálvánvozásról lemondtak, vi-
szont zsidó leányt csak úgy adhattak idegenhez nőül, ha az a 
bálványok tiszteletét abban hagyta, habár a körülmetélés által 
nem kellett magát fölvétetni a választott nép kötelékébe. Mivel 
az idegenek az izraeliták közt teljes polgárjoggal nem bjrtak, — 
Ezra és Nehemiás korát kivéve — csak nagyritkán fordultak 
elő közöttük vegyes házasságok (Lev. 24, 10. Rút 1, 4. III. 
Kir. 7, 14. I. Kr. 2, 17), valamint már a bírák korában bot-
rányos dolognak tartották, ha egy izraelita pogány leányt vett 
feleségül (Bir. 14, 3). 

Továbbá föltétlenül tilos volt nemcsak a zsidóknak, ha-
nem a közöttük lakó idegeneknek is (Lev. 18, 6) házasságot 
kötni1) a következőkkel: 

I. A férjes nővel, az anyával, a mostoha anyával, az 
anyóssal, a testvérrel, a mostoha- és féltestvérrel; a mostoha 
lánynyal és menynyel, az unokával és mostoha unokával. Az 
ezekkel kötött házasság, mint vérfertőzés, halálos büntetés 
terhe alatt volt megtiltva (Lev. 18, 7—11. 15. 17 ; 20, 11. 
12. 14. 17. Dt. 27, 20—23). 

II. A nagynénével, vagyis az apa vagy az anya nőtest-
vérével, az apai nagybátya feleségével, a sógornővel (a testvér 
feleségével) és két nőtestvérrel egy időben. A házasság ezek 
közt mint gonoszság van tiltva, s a törvény azzal fenyegette 
őket, hogy magzat nélkül halnak meg (Lev. 18, 12—14. 16. 
18; 20, 19—21). 

Ámbár ezen tilalmak a férfiakhoz vannak intézve, azért 
a nőket is egyaránt kötelezik, a mit a törvény azon intézke-

9 A törvény szavai ugyan így hangzanak: »Senki ne járuljon vér-
szerinti rokonához, hogy felfödözze annak szemérmet« (Lev. 18, 6), miből 
Weber és Rosenmüller azt következtették, hogy itt nem házassági tilalom-
ról, hanem a rokonok közötti, házasságon kívüli paráznaságról van szó. 
De a törvény másut t előforduló világos szavai, pl. »Feleséged nővérét ne 
vedd melléje« (18. v.), kétségtelenné teszik, hogy a törvényhozó házassági 
tilalmat állít föl. 
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dése tesz kétségtelenné, hogy törvényszegés esetén mind a két 
fél egyaránt bűnhődött. 

Jóllehet a házassági akadályok felállításánál azon tapasz-
talat is befolyással lehetett a törvényhozóra, hogy a rokoni 
házasságból igen gyakran satnya gyermekek származnak, azon-
kívül ily tilalom nélkül a fajtalanság a család körében könnyen 
elharapózhatott volna, de a törvényhozás főczélja mégis az 
volt, hogy sz. Ágoston szerint1) a szeretet az emberek között 
minél szélesebb körben elterjedjen, s a különböző családok 
önző elzárkózása meggátoltassák. Mivel azonban a törvény ily 
tiltott házasságokat nem csak utálatosaknak, hanem a baromi-
sággal és paederastiával egyenlő bűnténynek minősít (Lev. 18, 
22. s köv.), útálatosságuk valószínűleg abban rejlik, hogy a 
vérrokonság természetével és az erkölcsi renddel ellenkeznek2). 
A vérrokonság éppúgy isteni rendeleten alapszik, mint maga a 
házasság, mely a rokonságot létre liozza, habár mindegyiknek 
más czélja van. A házasság ugyanis a szerelem érzelmére 
támaszkodik s az egyedek személyiségét egybeolvasztani törek-
szik, míg a szülői és testvéri szeretet az egyes családtagok 
jogait és kötelességeit igyekszik fentartani, ápolni és nemesí-
teni. A házasság köteléke tehát széttépné a rokonság kötelékét 

9 S. Augustinus, De civit. Dei, XV. 16 : »Habita est ratio rectissima 
caritatis, ut homines, quibus esset utilis atque honesta concordia, diver-
sarum necessitudinum vinculis necterentur : nec unus in una multas 
baberet, sed singulae spargerentur in singulos: ac sic ad socialem vitám 
diligentius colligandam plurimae plurimos obtineret. Fater quippe et socer 
duarum sunt necessitudinum nomina. Ut ergo alium quisque habeat patrem, 
alium socerum, numerosius se caritas porrigit.« 

2) Hogy a vérrokonok közötti házasság tilalmát tulajdonkép mi 
idézte elő, azt biztosan máig sem sikerült megállapítani, mert a külön-
böző népeknél más-más szokást tapasztalunk. Míg az ó-perzsáknál a 
férfi anyjával és nőtestvérével is házasságra léphetett, az egiptomi fáraó 
nem találhatott alkalmasabb feleséget nőtestvérénél, s a perui inka köteles 
volt nőtestvérét elvenni, — addig egészen műveletlen népeknél a horror 
naturalist kifejlődve találjuk. Pl. az ausztráliai törzseknél, a szamojédek 
és osztjákoknál tilos még oly személyeknek is házasságra lépni, kik 
ugyanazon családnevet viselik. Az irokézek és huronok tiltják a rokoni 
házasságot, míg a hottentották a vérfertőzést balállal büntetik. V. ö. 
Peschel, Völkerkunde, 232. s köv. 11. 
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s magát a házasságot is az érzékiség kielégítésére szolgáló 
eszközzé aljasítaná, s éppen ebben áll a rokoni házasság ter-
mészetellenessége és erkölcstelensége, mely annál nagyobb, 
minél közelebbi fokú a rokonság s minél szentebbek azon 
vérségi kapcsok, melyeket széjjel tép1). 

Ebből tehát önkényt következik, hogy a rokoni házassá-
gok nem mind egyformán erkölcstelenek. Mivel a legszorosabb 
kötelék a szülők és gyermekek közt áll fönn. mely az erkölcsi 
világrend alapját képezi, azért az ezek közt megkísérlett, há-
zasságot a törvény is vérfertőzésnek (111, zimmá) nevezi, 
melyet halállal kellett büntetni (Lev. 18, 17). Ha valaki fele-
ségének unokájával, leányával vagy anyjával élt, a bűnösökre 
tűzhalált szabott (Lev. 20, 14). A szülői és gyermeki viszony 
azonban nemcsak a tulajdonképi szülők, gyermekek és unokák, 
hanem a mostoha szülők, mostoha gyermekek és unokák közt 
is fennáll, azért a törvény az ily házasságokat szintén halállal 
sújtotta. A fajtalanság (1E1, tliebel) bűnét követte el az, ki 
menyével kezdett viszonyt (Lev. 20, 12), mert e tettével át-
lépte azt a korlátot, melyet a házasság emelt közéjük s a 
törvény szerint épp oly gyalázatosan járt el, mint azon ember, 
ki az ember és állat közt emelt válaszfalat dönti le. De a 
testvérek közt is oly viszony van, melyet a nemi szerelemmel 
összeegyeztetni lehetetlen, a mennyiben megszünteti a testvéri 
szeretetet, éppen azért az ezek közt kötött házasság gyalázat 
(111, cheszed), melyet kiirtással büntettek (Lev. 20, 17). 

Kevésbbé természetellenesek és erkölcstelenek azok a 
házasságok, melyek távolabbi rokonok közt köttetnek, éppen 
azért a mózesi törvényhozás nem halállal, hanem azon fenye-
getéssel sújtja őket, hogy magtalanok lesznek. A gyermeki 
kegyelet ellen vét az, ki atyjának vagy anyjának nőtestvéré-
vel, vagy az apai nagybátya nejével lép házasságra, mert a 
sértés magukra a szülőkre irányul. Két testvért csak egyszerre 
nem volt szabad nőül venni; éppen azért, ha a feleség meg-

9 Az emberi nem szaporításának czéljából szükséges volt, hogy 
az első emberpár gyermekei egymással házasságra lépjenek. De a csalá-
dok szaporodásával e szükségesség megszűnt s így érvényesülnie kellett 
a házassági tilalomnak is a testvérek között. 



A sógorházasság. 223 

halt, sógornőjét bárki szabadon élettársul vehette. Az elhunyt 
testvér feleségével házasságra lépni a törvény szerint csak 
akkor volt gyalázat (¡Tu, niddá), ha az elhunyttól gyermekek 
maradtak; mert ez által testvérének családi jogkörébe avat-
kozott. Ha azonban a testvér magzat nélkül halt el, erkölcsi 
kötelessége volt sógornőjével házasságra lépni. 

68. §. A sógorházasság. 

A hajdankorhan. ha valamely házas férfi gyermek nél-
kül halt el, az életben maradt testvér, mint sógor ( W , jábám, 
levir) köteles volt nőül venni elhunyt testvérének özvegyét. 
Ez ősrégi szokást, melyet sógorházasságnak1) (leviratus) neve-
zünk, a mózesi törvényhozás is megtartotta és elrendelte, 
hogy ha az apai részről való testvérek együtt laknak, vagyis 
még egy családot képeznek s az egyik testvér magzat2) nél-
kül hal el, az elhunytnak hitvese ne menjen a családon kívül 
( T i n , chúczá) idegenhez (H, zár, a ki a család rokonságá-
hoz nem tartozik) nőül, hanem az életben maradt testvér, 
mint sógor lépjen vele házasságra. Az ebből származó első-
szülött fiút az elhunytról nevezték el s a nemzetségi lajs-
tromba az elhunyt nevét igtatták, hogy el ne töröltessék az ő 
neve Izraelből. 

Ha az elhunytnak több testvére volt, akkor a legidősebb-
nek állott jogában a sógorházasságot megkötni, föltéve, hogy 
még nőtlen volt, mert a törvény czélja nem lehetett a több-
nej űséget előmozdítani. Ha az idősebb testvér már nős volt, 

9 A levirátusra vonatkozó nevezetesebb munkák ezek : Ferd 
Benary, De Hebraeorum leviratu. Berol. 1835. — G. Mor. Redslob, Die 
Leviratsehe bei den Hebräern, Lipcse. 1836. — A talmudisztikus paran-
csok Saalschütznel, Mos. Recht, 104. fej. vannak fölemlítve. 

2) A héber eredetiben »magzat« helyett p , bén van (Dt. 25, 5), 
mi fiút jelent, mert a zsidóknál csupán a fiú tartotta fenn az elhunyt 
apa nevét, a leányok nem. De azért a zsidók e helyütt a ben szó értel-
mét »gyermekkel« vagy »magzattal« adták vissza, valamint az evangé-
listák i s : ' Eár rtg d no Járj] jurj t'ycor Ttxra (Mt. 22. 25) ; 
t t x r a jut} á t f j ] (Mk. 12, 19.); artxrog UTioJdrj] (Lk. 20, 28). 
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vagy vonakodott házasságra lépni sógornőjével, a levirátus 
joga a vonakodónak öcscsére szállott, s míg az özvegynek 
reménye lehetett a sógorházasságlioz, nem volt szabad más 
idegen férfiúval frigyre lépnie, mert e tettét a házasságtörés-
sel egyenlőnek minősítették s úgy is büntették volna ((len. 
38, 24). De ha sógora nem akarta őt nőül venni, az özvegy-
nek jogában állott a vonakodót törvénybe idéztetni s a község 
vénei által a házasságra reábirni. Ha a férfi a törvény előtt 
is kijelentette vonakodását a sógorházasságtól, nem kényszerí-
tették ugyan törvényszabta kötelességének teljesítésére, hanem 
el kellett tűrnie, hogy az özvegy a vének szeme láttára, 
vagyis a bíróság előtt a vonakodó féríi jobb lábáról a sarut 
leoldja, mi által jelképileg méltatlannak tüntette föl őt azon 
helyzetre, melyet elhunyt testvéréhez és sógornőjéhez a család-
ban elfoglalt, s egyúttal lemondott az elhunyt örökségének 
haszonélvezeti jogáról, azután pedig eléje köpött ezekkel a 
szavakkal: »így járjon azon ember, ki nem építi föl testvére 
házát.« E nyilvános megszégyenítéshez járult az is, hogy az 
ily kötelességszegő embert »mezítlábos vagy sarutlan háznépű-
nek« nevezték (Dt. 25, 5—10). 

A sógorliázasság intézménye, mely számos népnél még nap-
jainkban is fennáll1), eredetileg az ember azon veleszületett törek-
vésében gyökerezik, hogy saját családját nevének fentartása által 
mintegy halhatatlanítsa. A mózesi törvény e szokást nem akarta 
megszüntetni, mivel magában a néptudatban gyökerezett, ha-
nem csak szabályozni kívánta az által, hogy a szokásjogot 
megfosztotta kényszerítő erejétől, a mennyiben azon esetre, ha 
az özvegy nő sógora vonakodnék a köteles levirátusra lépni, 
e vonakodást törvényesnek ismeri el, de a nőt azon joggal ru-
házza föl, hogy nyilvánosan megszégyenítse az oly embert, ki 
a testvéri kegyelet ellen vétkezik. A megsértett nőiességnek adott 
tehát Mózes elégtételt, s nem a nép előítéletének hódolt, midőn 
a sógorházasságot nem mmt szigorú parancsot hagyja meg, 
melyet büntetéssel kell sújtani, hanem mint szeretetből szár-

i) Ily népek a perzsák, indusok, afgánok, drúzok, néhány nép a 
Kaukázus vidékén, a mongolok és osztjákok, Amerika néhány néptörzse 
és az aranyparti négerek. 
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mazó nemes kötelességet, mely a zsidó családok kihalását és 
a régi családok egybeolvadását akarta meggátolni, s melynek 
megszegése szégyent hoz a mulasztó házára. Ebben rejlik a 
sógorházasság jogi és erkölcsi jelentősége, nem pedig a tör-
vényhozó azon állítólagos szándékában, hogy a családi vagyont 
a maga összeségében fentartsa s meggátolja, hogy az apai 
örökség idegenek kezére jusson. 

69. §. A házassági elválás. 

A zsidó házasság árnyékos oldalát az elválás könnyűsége 
teszi, melyre vonatkozólag a törvény következőleg intézkedik: 
»Ha valamely ember feleséget veszen, és vele lesz, és nem 
talál kedvet szemei előtt valami rútság miatt, írjon váló leve-
let, és adja kezébe és bocsássa el házától. Ki midőn elmen-
vén, más férjhez megy, és az is meggyűlöli őt és váló levelet 
ád neki és elbocsátja házától vagy pedig meghal, előbbi férje 
nem veheti őt vissza feleségül, mert megfertőztetett, és utála-
tossá lett az Űr előtt« (Dt. 24, 1—4). 

A törvény ezen rendelkezése kétségtelenné teszi, hogy 
míg a nőnek nem volt joga férjétől elválni1), addig a férj-
nek szabad volt nejét elbocsátani, csak eleget kellett tennie 
azon formaságoknak, melyeket a törvény megszab. A váló levelet 
(a talmúdban EJ, gét, ¡ji^Aiov ánofíraoíov, Mt. 19, 7. 
Mk. 10, 4) ugyanis a férjnek meg kellelt írnia2), aztán nejének 
átadnia s őt a házból elküldenie. Ha e formaságok egyike nem 
történt meg, az elválást meg lehetett semmisíteni. Mózes a 
váló levél megírását valószínűleg azért követelte meg, hogy a 
férjnek megnehezítse s komoly megfontolás tárgyává tétesse az 
elválást, s hogy a váló levél a nő kezében bármikor bizonyí-
tékul szolgáljon arra nézve, hogy uj házasságra léphet. Ugyan-

•) Jos. Flavius említi ugyan, hogy Salome váló levelet küldölt fér-
jének, Kostoharusnak (Antiqq. XV. 7. 10), ez azonban a zsidó törvény-
nyel merőben ellenkezett. 

2) A váló levél alakját és aram szövegét Bodenschatz (Kirehl. Ver-
fassung etc. IV. r. IV. fej. 3. szak. 141. lapon) és Surenhuys (III. k. 324. 
lapon) közli. 

Szekrényt, Bibi. Arch. 15 
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csak az elválás megnehezítését czélozza a törvényhozó azon 
intézkedése, hogv a férj elbocsátott feleségét csupán abban az 
esetben vehette vissza, ha az uj házasságra nem lépett. (íz. 
54, 6), míg ha ismét férjhez ment, még akkor sem vehette 
vissza, ha második férje elhalt, vagy az elbocsátotta őt. 

E tilalom nélkül a -házasságot nem lehetne egyébnek 
tekinteni, mint a nemi ösztön kielégítésére szolgáló intézmény-
nek, mely a paráznaságot a legnagyobb mértékben előmozdí-
totta volna. Azért tekinti a törvény az elbocsátott nőt meg-
fertőzöttnek, az elválást pedig utálatosnak, hogy a népnek az 
elválás erkölcsi rosszaságát feltüntesse. Mózes a házassági el-
válást mint jogszokáson alapulót megengedi ugyan, de a férjnek 
a válásra elegendő okának kell lennie. Ezt az okot a törvény 
(Dt. 24 ; 1) következőleg fejezi k i : HEH niH>4, ( 'ervath dábár), 
mi szégyenletest jelent, s mivel a törvény a válás okát nem 
fejti ki tüzetesen, értelmét a zsidó iskolák és törvénytanítók 
különfélekép magyarázták. Míg ugyanis Hittel követői bármely 
tetszés szerinti okból felhatalmazzák a férjet a váló levél ki-
adására (pl. hogy az ételt elsózta vagy megkozmásította), ad-
dig Sammaj iskolája csak a házasságtörést (Jer. 3, 8), a nemi 
betegséget és az illetlen magaviseletet1) találta elegendő oknak 
arra, hogy a férj nejét elbocsássa. Ha a férj nem hozta köztudo-
másra neje hűtlenségét, a házasságtörés már a törvény szellemé-
nél fogva feljogosítá a jogában sérlett felet nejének elbocsátására. 

Az elbocsátott asszony helyzete nagyon szomorú volt, a 
mit csak az enyhített, ha a nő ismét a szülei házba térhetett vissza 
(Lev. 22, 13). Azért a próféták is kárhoztatják a nőnek ele-
gendő ok nélkül való elbocsátását (Mai. 2, 13. s köv.), míg 
az Üdvözítő a legnagyobb határozottsággal kel a házasság fel-
bonthatatlanságának védelmére, mely még akkor is fennáll, ha 
az egyik fél házasságtörést követ el (Mt. 5, 32 ; 19, 9). 

9 Az illetlen magaviselettel való megokolás nagyon tág teret nyit-
hatott a visszaélésekre, mert pl. hajadonfővel, mezítelen karral vagy ol-
dalvást felhasított ruhával járni a keletieknél illetlenség volt, s így okul 
szolgálhatott az elválásra. A zsidóknál később a Hillel-féle felfogás lett 
haláéba, vagyis gyakorlat. (V. ö. Préd. 7, 21. Joseph. Antiqq. 111. 8. 23. 
Misna, Gittin, Surenhuys. III. 322. 1.) 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

A Z S I D Ó B Ü N T E T Ő J O G . 

70. §. A büntetőjog- általános jelleg-e. 

A büntetőjog kifejlődését az izraelitáknál két tényezőnek 
köszöni. Egyik az ó-kor csaknem valamennyi népénél megho-
nosult szokásjog, melyen a vérbosszú alapul; a másik tényező 
pedig a theokratikus állam eszméje s az ebből keletkezelt vi-
lágnézet, mely nem elégszik meg azzal, hogy az elkövetett 
vétséget igazságosan megtorolja, hanem arra törekszik, hogy a 
gonoszt a nép köréből kiirtsa és szívét Isten igazságossága 
iránt szent borzalommal töltse el. A theokratikus állameszme 
természete hozta magával, hogy a büntető igazságszolgáltatás 
ne csupán azon vétségekre terjeszkedjék ki, melyek a társa-
dalmi és állami rendbe ütköznek, hanem a vallási kötelességek 
megsértésére is. A theokratikus államban első sorban Isten 
maga gyakorolja a büntető hatalmat, ki mindannyiszor sze-
mélyesen lép közbe, valahányszor az emberi jogszolgáltatás a 
reá háramló feladatot nem teljesíti (Lev. 20, 4. s k.) Ez az oka 
annak is, hogy' egyes bűnökre, minő pl. a hamis eskü, a tör-
vény nem szab büntetést, mert annak megbosszulását Isten, 
mint népének korlátlan ura magának tartja fönn. Ugyancsak 
a theokracziából folyik a földi igazságszolgáltatás azon köteles-
sége, hogy az isteni törvények megtartása fölött gondosan őr-
ködjék s azok áthágóit egész szigorúsággal büntesse, *s hogy 
oly bűntényeknél, melyek ártatlan vérrel fertőztették meg Isten 

* országát, a nép kötelessége volt a vétkes büntetése által a reá 
nehezedő hűn súlyától megszabadulni. 

Mivel a jogi rend tekintélyét csak az oly büntetés óvja 
meg teljesen, mely a törvény áthágásáért teljes elégtételt ad, 
vagyis ha az elkövetett sértésnek lehetőleg egészen megfelel, 
azért az izraelita büntetőjog alapját a megtorlás, forbátjog 
(jus talionis) képezi, mit a törvény ezen szavakkal fejez k i : 

15* 
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»Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, ége-
tést égetésért, sebet sebért, kéket kékért« (Ex. 21, 24. 25) 
s ugyanezt a jogi elvet érvényesíti a tulajdonra nézve is, mi-
dőn elrendeli, hogy »a ki barmot öl, adjon mást helyette, azaz 
párát páráért« (Lev. 24, 18). A mózesi törvényhozás ezen 
intézkedése azon kezdetleges jogfelfogástól, hogy az életet, va-
lamint az életfentartásra szolgáló tulajdont magának a tulaj-
donosnak és rokonainak kötelessége megvédeni, s ebből folyólag 
e jogok megsértésének büntetése első sorban a tulajdonosnak 
és rokonainak kötelessége, — mintegy átmenetet képezett azon 
felfogáshoz, hogy a törvénysértés megtorlása a nép, illetőleg 
képviselőinek jogköréhez tartozik, kiknek ítéletét maga a nép 
hajtja végre. 

De az említett primitív felfogással a mózesi törvényhozás 
még nem szakít teljesen, mért a bűn terhétől való megszaba-
dítást kötelességévé teszi a megváltónak (7iW> góél), ki rend-
szerint a testvér, ennek hijján pedig az apa testvérei, az unoka-
testvérek, végül a többi, távolabbi vérrokonok. A megváltónak 
nemcsak az volt a kötelessége, hogy elszegényedett rokonának 
eladott birtokát az idegen kézből megszabadítsa, vagyis meg-
váltsa (Lev. 25, 25. s k.), hanem mint vérszabadító vagy vér-
bosszuló köteles volt rokonának gyilkosát, bárhol találta őt, 
megölni (Num. 35, 19). 

Mivel a mózesi törvényhozás arra törekedett, hogy a bün-
tetés megfelelő legyen azon sérelem nagyságának, melyet a 
tettes elkövetett, azért a zsidó büntetőjog csak magát a lettest 
sújtja, de soka sem terjeszti ki a büntetést gyermekeire1) (Dt. 
24, 1(1. IV. Kir. 14, 5. II. Kr. 25, 3), mert a törvény csak a 
rosszat akarja sújtani, kiirtani és a jogrendet föntartani. E 
czélból kötelességévé teszi minden izraelitának azt is, hogy a 
bűntények kiderítése érdekében minden törvénybe ütköző cse-
lekedetről jelentést tegyen, ha róla tudomással bir (Dt. 13, (i; 
17, 4) s liogv e rendelkezés hamis vádaskodásokra ne szolgál-

i) Néha nzonba'n mégis megtörtént, hogy a törvény ezen tilalma 
ellenére nemcsak magán a bűnösön, hanem ártatlan családján is bosszút 
állottak (Józs. 7. 24. III. Kir. 21, 13. IV. Kir. 9, 26), minek okát az er-
kölcsök elvadulásában kell keresnünk. 
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tasson okot, szigorú büntetést szabott a hamis tanúkra, s a 
tett beigazolásához is legalább 2—3 tanút követelt. 

A mózesi büntetőjog figyelemmel van a büntetések ki-
szabásánál a cselekvő szándékára és érzületére, vagyis a tör-
vényellenes tettek erkölcsi minőségére is. Különbséget tesz a 
szándékos gyilkosság és emberölés, a lopás és sikkasztás kö-
zött, s habár a büntetések általában szigorúak, melyeket ki-
szab. mégis mentek minden kegyetlenségtől. A tulajdonjog ellen 
elkövetett vétségekre soha sem szab halálbüntetést, mi a tör-
vényhozás humánus szellemét kétségtelenné teszi, s ezt meg-
erősíti az is, hogy a törvényben megállapított testi büntetések 
nem megbecstelenítők s nem embertelenek, mivel még az el-
ítéltekben is becsülni kellett az ember méltóságát, ki Isten 
képére van alkotva (Dt. 25, 3). A testi sértések elkövetésénél 
megállapított visszatorlást vagy forbátolást is bizonynyal csak 
abban az esetben hajtották végre, ha azt a panaszos követelte, 
míg ha a káros fél pénzbeli kárpótlással megelégedett, a tör-
vény nem tiltotta meg a testi sértés ilyetén jóvátételét. 

71. §. A büntetések nemei. 

A mózesi törvényhozásban a büntetések három nemével 
találkozunk, s ezek: a halálbüntetés, a testi büntetés és a 
pénzbírságok. 

A halálbüntetésnek csak három faja volt az izraelitáknál 
a törvény által megengedve, melyekhez azonban később ide-
gen példákra más halálbüntetések is járultak. Ezeket a biblia 
megértése szempontjából szintén röviden tárgyalnunk kell. A 
halálbüntetés legrégibb módja az aggonkövezés (-pD, száqal, 
fodá&iv, h&ofloAuv) volt, melynek végrehajtásában az egész 
nép részt vett, s így a bűnös iránti felháborodásának szabad 
kitörést engedhetett. Az agyonkövezésnek a helységen kívül 
kellett történnie (Lev. 24, 14. Num. 15, 35. III. Kir. 21. 10/ 
Csel. 7, 57). A végrehajtásnál a tanúk felső ruhájokat levetet-
ték (Csel. 7, 57), s miután kezüket az elítélt fejére tették, az 
első követ ők dobták a bűnösre (Dt. 13, 9 ; 17, 7). A rabbik 
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szerint az elítéltet kivégzése előtt tömjénnel kevert keserű bor-
ral kínálták meg, hogy elkábítsa őt1). A törvényes halálbünte-
tés másik faja a karddal való kivégzés volt (111 lefí che-
reb), mi alatt azonban nem a lefejezést kell értenünk, mely 
kivégzésmódot az egiptomiak alkalmazták (Gen. 40, 19), ha-
nem az agyonszúrást vagy felkonczolást (1. Kir. 22, 17. II. Kir. 
1, 15. Jer. 26, 23). A lemészárlást főkép akkor alkalmazták, 
ha egész sokaságot kellett kivégezni, mikor tehát az agyonkö-
vezést nem lehetett volna végrehajtani (Dt. 13, 15). A halálbün-
tetés kiváló súlyosságú bűntényeknél a megégetés volt, mi alatt 
némelyek szerint nem az élőnek megégetését kell értenünk, hanem 
a holttetemét (Józs. 7, 25. Lev. 20, 14. I. Mak. 3, 5); e nézetre 
azonban a törvény szövege nem nyújt támaszpontot. Az akasz-
tás ("11, tálá) abban állott, hogy a holttetemet karóra vagy 
fára függesztették föl (Dt. 21, 22. Num. 25, 4), mihez néha a 
megcsonkítás is járult (11. Kir. 4, 12). A felakasztottat az iz-
raeliták a törvény parancsa értelmében nem hagyták függve 
éjszakán keresztül (Dt. 21, 22. s k.), hanem még az nap elte-
mették, mert különben Isten képe lett volna az emberben meg-
gyalázva2). A kivégzettnek függve hagyását rendkívül meggya-
lázónak tartották (II. Kir. 21, 6). Az élve akasztás (Ezd. 6, 11) 
perzsa büntetés volt, melyet a zsidóknál Heródes honosított 
meg ( Jos. Antiqq. XVI. 11, 6). Néha szokás volt az agyon-

9 A misna [Szanhedr. VI, 3. 4) szerint az agyonkövezés akkép 
történt, hogy az elítéltet egészen levetkőztették s csak szemérmét födték 
el, azután egy két-ember magasságú állványra vitték, honnét az egyik tanú 
hanyatt lelökte őt. Ha a halál azonnal bekövetkezett, a büntetés neve ¡rm, 
dechíjjá volt. Ha az elítélt nem halt meg, a másik tanú egy nagy követ 
dobott szíve tájékára, s ha e dobás sem volt halálos, a gyülekezet kö-
vezte őt agyon. Ez a leírás azonban hihelőlega rabbinisztikus korra illik, s a 
régi időben a bűnöst a nép kövezte meg. Az agyonkövezést kell értenünk 
mindenütt, hol a törvény ily kifejezésekkel él: »Vére legyen rajta«, »öles-
sék meg«, »irtsátok ki a gonoszt« sat. 

-) Corndiiis a Lapide ide vonatkozólag ezt í r j a : »Volebat Deus ma-
ximé facinorosos (quorum poena erat suspendium) omnino deleri de terra, 
adeo ut nec eorum cadavera superessent in poenam, ut fieri sólet in il-
lis, qui flammis traduntur . . . . Sicut enim Scriptura passim ait, malis 
hominibus terram contaminari, ita cum aliquid eorum superest, ut sunt 
eorum cadavera, adhuc terra inexpiata et contaminata censetur.« 
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kövezettnek teteme vagy sírja fölé kőrakást hányni (Józs. 7, 
26. II. Kir. 18, 17). A halálbüntetés végrehajtását a királyság 
korában már nem a nép, hanem többnyire a testőrség, vagy 
a katonaság eszközölte (II. Kir. 1, 15). 

Az idegen népektől kölcsönzött halálbüntetések voltak : a 
szétfúrészelés, mit főkép a hadi foglyok kivégzésénél akkép al-
kalmaztak, hogy az illetőt két deszka közé kötve, fűrészszel 
ketté vágták (II. Kir. 12, 31. I. Kr. 20, 3 ) ; a szétdarabolás 
(dtyorojutlr, /ueAÍ&iv, TpV, sisszéf, I. Kir. 15, 33), mely 
a perzsák és babiloniaknál volt szokásban (*Dán. 2, 5); a szik-
láról való letaszítás (II. Kr. 25, 12. Lk. 4, 29), mi főkép a 
rómaiaknál és görögöknél divatozott; a forró hamuban való 
megfojtás1) (II. Mak. 13, 5) ; az agyonverés (Tv/unaritjeiv), 
melynél az elítéltet Tvur tu ror -nak nevezett kerékforma esz-
közre kötötték s bottal addig verték, míg ki nem lehelte lel-
két (II. Mak. 6, 19). A biblia említést tesz még az elevenen 
megégetésröl (Dán. 3, 6), midőn az elítéltet izzó kemenczébe 
dobták, vagy lassú tűzhalálnak tették ki (Jer. 29, 22. II. Mak. 
7, 5) ; az oroszlánverembe vetésről (Dán. 6, 7), a vízbefojtás-
ról (xGTCiTioi'TÍ&ir, Mt. 18, 6), melynél a halálra ítéltet 
vízbe dobták s hogy fel ne bukkanhasson többé, valami sú-
lyos tárgyat, pl. malomkövet kötöttek reá (Mt. 18, 6 ) ; végül 
a vadállatok elé vetésről (0ggiouayur, I. Kor. 15, 32). 

A legkínosabb halálbüntetés a lee-
reszt refeszítés volt (úvavQovv vagy 
a ¡'a —), mely a római uralom alatt ter-
jedt el a keleti tartományokban, és 
csak rabszolgákon, rablókon s más 
közönséges gonosztevőkön hajtatott 
végre, de római polgárokon soha sem. 
A keresztre feszítés eredeti római 
büntetés volt, melyet jól meg kell kü-
lönböztetni a perzsák és asszíroknál 

szokásos karóbahúzástól (1. a 80. ábrát, mely Layard szerint 

1) Ezt Valér. Max. IX. 2. 6. következőleg írja le: »Septum altis p a -
rietibus locum cinere complevit suppositoque tigno prominente, benigne 
cibo et potione exceptos in eo collocabat, e quo somno sopiti in illám 
insidiosam congeriem decidebant.« 

80. ábra. 
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egy ninivei bas-relief nyomán ily büntetést mutat), melynél az 
elítélt testét hegyes karóval (elnyársalták. A keresztrefeszítés 
a rabszolgáknak a patibulum- vagy furcához való erősítéséből 
keletkezett, melyet egy keresztbe fektetett gerendával megtol-
dottak. A kereszt alakja különböző volt ; ilyen a villa alakú 

a háromágú T> a négyágú -f- és az András-kereszt X , 
melyre az elítéltet kezénél s néha lábánál fogva szögekkel fe-
szítették ki. A keresztrefeszítést rendszerint az ostorozás előzte 
meg, mely oly kegyetlen volt, hogy az elítélt gyakran már a 
szíjostorral való ütések alatt meghalt (1. a 81. ábrát, mely 
Rich szerint egy pompéji festmény után 
ily jelenetet tüntet föl). Azután a népes 
utczákon keresztül az elítéltnek magá- ( \ r \ . 
nak kellett a vesztőhelyre vinni a ke- j j / ^ ^ s k 
resztet, hol ruhájától megfosztották, de J \ ) 
szemérmét rövid kötővel takarták el. A h j JTf ^ L / 
gonosztevőt kötelekkel húzták föl a nem \ / 
éppen magas keresztre, hol kezét és lá-
bát átszögezték, miközben testét a főge- ~ " " ~ 
renda közepébe vert s a láb közé al- ^ á j j r a 

kalmazott czövek ( j i r jyua) tartotta. 
Feje fölé a halálítélet okát feltüntető írást tettek (Mt. 27, 37), 
melyet az elítélt egy táblácskán mellére függesztve vitt. A ha-
lál borzasztó kínok közt 12 óra, de néha csak 2—3 nap 
múlva következett be az idegek, izmok és erek megmerevü-
lése által. A tetemet a kereszten hagyták, míg le nem rot-
hadt, vagy a madarak föl nem emésztették ; a zsidóknál azon-
ban a törvény parancsához képest (Dt. 21, 23) már napszállta 
előtt levették a keresztről. Zsidó szokás volt az elítéltnek meg-
kínálása a kábító itallal (Mt. 27, 34. Mk. 15, 23), valamint 
a csontok összezúzása is, hogy a halál bekövetkezését siettessék. 

A testi büntetések közé tartozott a botozás (űBw*, sébet) 
és megostorozás, mely büntetéseket a bíróság jelenlétében volt 
csak szabad kiszolgáltatni és legfölebb 40 ütésig terjedhetett 
(Dt. 25, 2. s k.) Továbbá a forbátjog alapján azon testrész 
megcsonkítása, melyet a panaszos elvesztett. A bírónak a bün-
tetést nem volt szabad pénzbirságra változtatni, ha csak a 
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sértett fél bele nem egyezett. Előfordult még a fül- és orr-
csonkítás is, melyet hadi foglyokon és kéjhölgyeken (Ez. 23, 
25) végeztek; továbbá a megvakítás (Hl", 'ivvér), melynél izzó 
ezüst szeget húztak végig az elítélt szemén, mi által nem 
vesztette el egészen szeme világát, hanem a tárgyakat csak 
sejtette (IV. Kir. 25, 7. Jer. 52, 11). 

A börtönbüntetést, ámbár az izraeliták már Egiptomból 
ismerték (Gen. 39, 20; 42, 19), a mózesi törvényhozás a for-
bátlásjog szelleménél fogva nem alkalmazta, de azért mégis 
találkozunk börtönökkel (XUE ¿VE, béth kele vagy ¡HHEE, mat-
tárá, Lev. 24, 12. Num. 15, 34), hol a vizsgálati foglyok vol-
tak, vagy oly embereket őriztek, kiknek működését közveszé-
lyesnek tartották (II. Kr. 16, 10). A babiloni fogság utáni 
időben a börtönbüntetést vallási és politikai vétségekért is al-
kalmazták (Ezd. '¿7, 26), sőt a római uralom alatt is megma-
radt a szinedriumnak az a joga, hogy vallási vétségért fogságot 
szabhasson a kihágókra (Csel. 4, 3 ; 5, 18. Zsid. 10, 34). 
Börtönül többnyire üres víztartók (Jer. 38, 6), földalatti bolto-
zott üregek (Jer. 37, 17) szolgáltak, de a királyi palota őr-
szobáját (Jer. 32, 2) és a kapualját (Jer. 20, 2) is használták 
a foglyok letartóztatására. A börtönbeli élelmezés természete-
sen silány volt (III. Kir. 22, 27. Jer. 38, 9), s a foglyot 
kötéllel vagy lánczczal (Jób 36, 8) kötözték meg, míg a kézre 
és lábra vasbilincset (Bir. 16, 21. II. Kir. 3, 34) raktak (1. a 

82. és 83. ábrát), súlyos büntetésnél pedig a lábat kalodába (HE 
szad, Jer. 20, 2 ; 29, 26) tették, sőt olykor kezét és nyakát is1). 

9 Az új-szövetségben a börtönre tett egyéb czélzások a római 
jogból magyarázhatók ki. pl. az adós bebörtönöztetése (Mt. 5, 26) és a 
katonai őrizet, melynél az elítélt lánczczal egy katonához volt csatolva, de 
azért saját lakásán tartózkodhatott és szabadon érintkezhetett másokkal 
(Csel. 28, 16. Fii. 1, 12. s k.) 
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A számkivetés serósú, Ezd. 7, 26) mint polgári 
büntetés csak a babiloni fogság utáni időben fordult elő. 

A pénzbírságokat (w*J>*, 'ónes) az izraeliták a tolvajoknál 
és némely testi és becsületsértésnél alkalmazták, s a bírság 
legfölebb 100 sékelt tehetett ki (Dt. 22, 19), melyet a sértett 
fél javára kellett fizetni. 

72. §. Az Isten és helyettesei ellen való bűnök. 

Az Isten elleni bűnök voltak az istenkáromlás, a szombat 
megszegése, a bálványozás és a babona, melyeket a törvény 
Isten nevének szentsége és a vallás tisztaságának megőrzése 
miatlminden izraelitának a legszigorúbban eltiltott. 

Az istenkáromlás alatt a törvény nemcsak olyan szava-
kat értett, melyek Isten nevét meggyalázták, hanem minden 
oly tettet, mely isten parancsainak és rendeleteinek nyílt meg-
vetését foglalta magában. »A mely ember Istenét szidalmazza 
(bbp\ jéqállél), viselje bűnét és a ki kimondja (IpJ, náqab) az 
Úr nevét1), halállal haljon meg; kövezze meg őt az egész so-
kaság, akár polgár legyen, akár jövevény« (Lev. 24, 15. 16). 
Hasonlóképen halálos büntetés sújtotta azokat, kik a szombatot 
tiltott munkák végzése által megszentségtelenítették, mert ezt 
az Úrral kötött szövetség megszegésének tekintették (Ex. 31, 
14—17. Num. 15, 32—36), kik a körülmetélést ok nélkül el-
mulasztották (Gen. 17, 14), a húsvétot (Num. 9, 13) és az 
engesztelő napi böjtöt nem tartották meg (Lev. 23, 29), hús-
vétkor kovászos kenyeret ettek (Ex. 12, 19), a szent olajat és 
füstölő szereket profán czélokra használták (Ex. 30, 33. 38), 
a vért és az áldozatra szánt zsiradékot megették (Lev. 7, 25. 
27) és a kik a tisztulási törvényeket nem tartották meg (Lev. 

i) A törvény ezen ti lalmánál fogva a zsidók halálos bűnnek tar-
tották a Jahve (Jehova) név kimondását, mely helyett rendszerint Adonaj 
vagy Elohim szót olvasnak, habár a szöveg összefüggéséből kétségtelen, 
hogy itt az Isten nevének tiszteletlen kimondása van csak eltiltva. V. ö. 
L. Löw, Die Aussprache des vierhuclistahigen Gottesnamens. Gesamm. 
Schriften, I. k. 187. s k. 11. 
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7, 20; 22, 3. Num. 19, 13. 20). E bűnöket a törvény azon-
ban csak akkor sújtotta halálbüntetéssel, ha valaki »fölemelt 
kézzel« (¡HEH TE, bejád rámá, *Num. 15, 30), vagyis daczos-
ságból, az isteni parancsok iránti megvetésből követte el, míg 
ha tudatlanságból vagy más emberi gyöngeségből származtak, 
vétek- és bűn-áldozatokat kellett a törvényszegőnek bemutatnia. 

Mivel az Úr láthatatlan módon szólt az ő népéhez, azt 
követelte, hogy őt is képek nélkül lélekben imádják, s azért 
átokkal sújtotta mindazokat, kik bármely teremtmény iránt 
Istent megillető tiszteletet tanúsítanak, bálványokat, faragott 
képeket vagy öntött szobrokat imádnak s titokban felállítanak 
(Dt. 27, 15); megtiltja az idegen istenek nevének kimondását 
(Ex. 23, 13) s halálbüntetést szab arra, ki Jahvén kívül más 
isteneknek áldozni mer (Ex. 22, 20). Ha pedig valaki a napot, 
holdat és csillagokat imádja, akár férfi, akár nő legyen, agyon 
kell kövezni őt (Dt. 17, 2—7). Az oly embert, ki másokat a 
bálványozásra reá akar beszélni, legközelebbi rokonai is köte-
lesek voltak följelenteni, hogy a törvényes büntetéssel sújtható 
legyen (Dt. 13, 7—12). Ha egy város egész lakossága bál-
ványozóvá lett, a népséget jószágával együtt kardélre kellett 
hányni, az összes zsákmányt egész-áldozatul (LVE, kálíl) tűz 
által kellett megsemmisíteni, a várost pedig elpusztítása után 
nem volt szabad többé felépíteni (Dt. 13, 13—18). 

Halálbüntetést szabott a törvény a babona minden fa-
jára, a halottidézésre, varázslás és jóslatra (Ex. 22, 18. Lev. 19, 
26; 20, 27), valamint a hamis prófétákra, kik olyanokat be-
szélnek, miket az Úr nem parancsolt nekik, vagy idegen iste-
nek nevében szólanak (Dt. 18, 20). 

A mózesi törvény szentnek tartotta azok személyét is, 
kik Isten képét viselik a földön, s különösen a szülőkét, kikre vo-
natkozólag a törvény nemcsak azt parancsolja, hogy a gyermekek 
tisztelettel viseltessenek irántok (Ex. 20, 12. Dt. 5, 16), hanem 
agyonkövezést szab az oly elvetemült gyermekre, ki apját vagy 
anyját megüti, átkozza (Ex. 21, 15. 17. Lev. 20, 9), sőt az 
olyanra is, ki szülei intelmét makacsul megvetvén, a tobzódásnak 
és részegeskedésnek adta magát (Dt. 21, 18—21) s e miatt a 
bíróságnál följelentetik. 
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A felsőbbség iránt a törvény szintén tiszteletet követelt az 
alattvalóktól (Ex. 22, 28) s halálbüntetéssel sújtotta azt, ki a 
felső bíróság ítélete előtt meghajolni nem akart (Dt. 17, 12). 
A főlségsértés elkövetőire vonatkozólag a törvény nem intéz-
kedik ugyan, de ama szigorúságból, melylyel a szülők és bírák 
iránti engedetlenség sujtatik, joggal következtethetjük, hogy a 
fölségsértőkre is halálbüntetés szabatott (II. Kir. 1, 14 . sk . ) , mit 
a vagyonelkobzás még inkább súlyosított (II. Kir. 16, 4 ; 19, 
29 ; III. Kir. 21, 15). 

73. §. Az ember élete ellen irányzott bűnök. 

A gyilkosság tilalma a reája szabott, büntetéssel együtt 
már a Genesisben feltalálható (9, 6), hol az Űr így szól: »Aki 
embervért ont, ontassék annak vére ; mert az ember Isten 
képére alkottatott.« E tilalom tehát a gyilkosságot Isten sze-
mélye ellen intézett bűnös merényletnek minősíti, mit a mó-
zesi törvényhozás is magáévá tesz, de a theokraczia eszméjé-
nek megfelelően kifejt, s egyúttal szorosan megkülönbözteti a 
szándékos gyilkosságot a nem szándékos emberöléstől, sőt kü-
lönbséget tesz a szabad idegen és a zsidó, valamint a rabszolga 
meggyilkolása közt. 

Az ember élete ellen irányzott bűnökre vonatkozó tör-
vényes intézkedéseket a következőkben foglalhatjuk össze. A 
ki valakit bosszúból vagy ellenséges indulatból szándékosan 
megöl, annak meg kell halnia a vérbosszuló ( B T góél 
liaddám) kezétől, bárhol találja is őt (Ex. 21, 12. Lev. 24, 17. 
Num. 35, 16—21). A vérbosszuló a meggyilkoltnak legköze-
lebbi rokona volt, kinek jogában állott a bűnöst a bíróság 
ítélete alapján kivégezni. A ki felebarátjára leselkedve megölte 
őt, a menedékvárosokban se találjon oltalmat (Dt. 19, 11—13) 
s ha orozva gyilkolta meg, még az Úr oltárától is el kell 
hozni s át kell szolgáltatni a vérbosszúiénak, hogy haljon 
meg (Ex. 21, 14). A gyilkos nem válthatta meg pénzbírsággal 
életét (Num. 35, 31), mert a megöltnek vére az egész orszá-
got megfertőztette, a mely csak a gyilkos vérének kiontása 
által tisztulhatott meg (Num. 35, 33). 
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Ha valaki nem bosszúból vagy ellenséges szándékból, 
hanem véletlenül oltotta ki felebarátjának életét, akkor az ily 
embert a törvény oltalmába vette a vérbosszúiéval szemben. 
E czélból Palesztinában hat menedékvárost1) kellett kijelölni, 
s a hozzájuk vezető utakat jókarban tartani, hogy a ki mást 
véletlenül megölt, gyorsan oda menekülhessen a vérváltó elől 
(Ex. 21, 13. Num. 35, 10. Dt. 19, 2. s k.) Az ily embert 
mindaddig nem volt szabad megbüntetni, míg a bíróság az 
ügyben vizsgálatot nem tartott, s a vérbosszuló kezéből kisza-
badítva, a menedékvárosba kellett vinni őt (Num. 35, 12. 24) s 
ha két vagy három tanú bizonyította, hogy a dolog nem bosz-
szúból, hanem véletlenül történt, az emberölést elkövetőnek a 
menedékvárosban kellett a főpap haláláig maradnia, s csak 
azután térhetett vissza bosszulatlanul lakóhelyére. Ha a me-
nedékvárost a főpap halála előtt elhagyta, a vérbosszúiénak 
szabad volt megölni őt (Num. 35, 27); de a vérváltó büntet-
len maradt azon esetben is, ha rokonának véletlen megélő-
jét első felindulásában a bírói vizsgálat előtt ölte meg (Dt. 19, 
6). A menedékvárosból való visszatérést a menekültnek nem 
volt szabad pénzzel kieszközölni (Num. 35, 32), hanem be 
kellett a főpap halálát várnia, mi kétségtelenné teszi, hogy a 
véletlenül kiontott vér is tisztátalanná tette az emberölőt, me-
lyet csak a főpap halála engesztelhetett ki2). 

De nemcsak a szándékos gyilkosságot torolta meg a 
törvény, hanem a vétkes mulasztásból származó emberölést is. 
Azért parancsolja, hogy a, házak lapos tetejét a tulajdonos 
elég magas' mellvédővel lássa el (Dt. 22, 8), s ha valakinek 
tulka embert döfne agyon, meg kell kövezni, s húsát nem 
szabad megenni, mert az emberi vér tisztátalanná tette 

, ' • 1) E menedékvárosok a nyugqti Jordán-tar tományban Hebron, 
Szichem és Kedes, a keleti Jordán-tar tományban Béczer, Rámóth Gileád 
és Gólán voltak (Józs. 20. 7. 8), s egyúttal papi városok is. 

2) Habár a bibliában az öngyilkosság több esetéve1 találkozunk 
(I. Kir. 31. 4. II. Kir. 17, 23. 111. Kir. 16, 18. II. Mak. 10, 13, ML 27, 5), 
a törvény még sem tesz erre nézve intézkedést. A későbbi időben Jos. 
Flav. szerint az öngyilkost avval büntették, hogy naplementéig temetelle-
nül hagyták őt (Bell. jud. III. 8, 5). V. ö. A. Roth, Eine Studie über den 
Selbstmord, von jüdischem Standpunkte. Bpest, 1878. 



238 Az ember élete ellen irányzott bűnök. 238 

azt, de gazdája csak akkor maradt büntetlenül, ha nem is-
merte az állat szilaj természetét. Ha azonban már figyelmez-
tették öklelődő jószágára s még sem őriztette kellően, a tör-
vény szerint a gazdának is életével kellett lakolnia, habár 
jogában állott életét megtelelő pénzbírsággal megváltani (Ex. 
21, 28—32). 

Ha a tolvajt a betörés alkalmával éjjel rajta kapták s 
megölték, a tettes nem követett el gyilkosságot, mert teltét 
önvédelemből származónak tekintették; ha azonban a tolvajt 
napvilágnál ölte meg, midőn őt elfoghatta s a bíróságnak át-
adhatta volna, a meggyilkoltnak vére reá szállott, de a tör-
vény a tettest nem sújtotta halálbüntetéssel (Ex. 22, 1. s k.) 

A törvény ezen intézkedései csak a szabad izraelitákra 
és az idegenekre vonatkoznak, de azért a rabszolgák életét 
szintén halálbüntetés terhe alatt veszi védelmébe, s csupán a 
vétkes mulasztásból származó emberölésnél tesz különbséget, 
midőn úgy rendelkezik, hogy ha valakinek ökre egy rabszol-
gát öklel agyon, az ökröt meg kell kövezni, tulajdonosa pedig 
a rabszolga gazdájának 30 sékel ezüstöt fizessen (Ex. 21, 32). 

Ha Izrael földjén valamely ismeretlen tettestől meggyilkolt 
ember tetemét találták, akkor a legközelebb fekvő városok 
vénei és bírái megmérték, hogy mely város van legközelebb 
a holttesthez. Ennek mégállapítása után a legközelebbi város 
vénei egy üszőt' vettek, mely még igát nem vont és soha nem 
szántott, s azt egy oly műveletlen völgybe vitték, hol mindig 
folyó patak voít, s a papok és léviták mint tanúknak és az is-
teni jog képviselőinek jelenlétében az üsző nyakát kellett 
szegni^ annak jeléül, hogy a meggyilkoltnak vérét nem akar-
ják bosszulatlanul hagyni. Erre a vének az üsző felett kezüket 
e szayak kíséretében mosták meg: »A mi kezeink e vért ki 
nem ontották, sem szemeink nem látták« s a következő rö-
vid imádságot mondták : »Légy kegyelmes a te népedhez Izra-
elhez, melyet megszabadítottál, Uram ! és ne tulajdonítsd az 

x). Nem vágni, mint Tarkányi rosszul fordítja, mert a héber erede-
tiben nem Bnu\ sáchat van, hanem spj?, ' a r a f , mit sz. Jeromos kifogásta-
lanul így ad vissza: »caedent cervices vitulae«, mi annyit tesz, mint az 
üsző csigolyáját eltörnr, vagyis magyarán : nyakát szegni. 
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ártatlan vért népednek, Izraelnek.« Az üsző erőszakos halála 
azt a büntetést jelképezte, melyet a gyilkos érdemelt volna s 
éppen azért, ha a tettes később megkerült, a halálos ítéletet 
végre is hajtották rajta (Dt. 21, 1—9). 

A testi sértéseket illetőleg, a szabad izraelitákra nézve a 
törvény a forbátjogot, vagyis a teljes visszatorlás jogát érvé-
nyesíti, midőn ekkép rendelkezik: »Aki megsebez valakit pol-
gártársai közül, a mint cselekedett, úgy cselekedjenek neki: 
törést törésért, szemet szemért, fogat fogért adjon ; a milyen 
sebet máson ejtett, olyat kényszeríttessék szenvedni« (Lev. 
24, 19. 20j. Ha azonban valaki veszekedés közben mást úgy 
megvert, hogy ágyban fekvő beteg lett, büntetlen maradt, de 
a tettes a beteg felgyógyulása után köteles volt a gyógyítási 
költséget és a mulasztás okozta kárt megtéríteni (Ex. 21, 19). 
Ha ily veszekedés következtében az egyik a kórágyon, bár 
napok múlva, meghalt, a tettet szándékos gyilkosságnak minő-
sítették s a szerint büntették is (Ex. 21, 12. s k.), míg ha a 
megsérült fél a felkelés és a bírság lefizetése után halt meg, a 
tettes büntetlen maradt, mert a halál okát nem lehetett biztosan 
megállapítani. Ha veszekedés közben egy terhes asszonyt úgy 
megütöttek, hogy a magzat tőle — minden nagyobb baj nél-
kül — elment, a tettest csak pénzbírságra ítélték, de más 
sérülések esetén a forbátjogot kellett érvényesíteni. A rab-
szolga testi sértésénél a visszatorlás, jogát nem alkalmazták, 
de ha a gazda rabszolgájának valamely tagját hasznavehetet-
lenné tette, a sértett fél azonnal visszanyerte szabadságát, mi 
kárpótlásul szolgált azon sérelemért, melyet el kellfett szen-
vednie ; ha azonban a verés következtében két napon belül meg-
halt, a gazda is halállal bűnhődött (Ex. 21, 20. s k.) 

A személyes szabadság megsértését a törvény akkép to-
rolta meg, hogy halálbüntetést szabott mindazokra, kik egy 
szabad izraelitát elraboltak, rabszolgává tettek és eladtak (Ex. 
21, 10. Dt. 24, 7). A talmúd szerint az emberrablót megfoj-
tással büntették, míg a római jog eleintén pénzbírságot, ké-
sőbb életfogytiglan tartó számkivetést sat. szahott reá, de végül 
szintén halálbüntetéssel sújtotta. 
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74. § . A becsület és szemérem elleni bűnök. 

A felebarát becsülete ellen intézett bűnök, a megszólás, 
rágalmazás és becsületsértés a törvényben határozottan tiltva 
vannak (Ex. 20, 16 ; 23, 1. Dt. 5, 20. Lev. 19, 16) a nélkül, hogy a 
bűnösöket sújtó büntetések fel lennének sorolva. A hamis tanú-
ságot azonban a törvény nemcsak tiltja, hanem szigorú bün-
tetést szab reá azon esetben, ha a hamis tanúzás következté-
ben valamely ártatlant elítéltek. Ekkor a hamis tanút épp 
az a büntetés érte, mint a melyet az ártatlanul elítéltnek 
kellett szenvednie, s a törvény a bírák kötelességévé teszi: 
»Ne könyörülj rajta, hanem lélekért lelket, szemért szemet, 
fogért fogat, kézért kezet, lábért lábat követelj« (Dt. 19, 21). 
Ha a hamis tanúságtétel által nem ártott, vagy valamely bű-
nöst akart a vád alul kitisztázni, a hamis tanú nem kapott 
ugyan büntetést, de vétekáldozat által volt köteles magát a 
bűn szennyétől megtisztítani (Lev. 5, 1. 4. s k.; 6, 3). 

Hasonló szigorúsággal őrködött a törvény a női becsület 
fölött is. Ha ugyanis valamely férj avval vádolta nejét, hogy 
a nászágyban nem találta őt szűznek, holott a nő szülei az 
ellenkezőt bíróilag be tudták igazolni, a hamis vádaskodót a 
testi büntetésen kívül 100 ezüst sékel fizetésére ítélték s nejét 
nem bocsáthatta el többé soha (Dt. 22, 13—19). 

A szemérem elleni bűnök megtorlására vonatkozólag a 
törvény megparancsolja, hogy ha egy nő a férfiak veszekedése 
alkalmával férje védelme közben a másik féríiú szemérmét 
megfogja, kezét e szemtelen magaviseletének büntetéséül irgal-
matlanul le kell vágni (Dt. 25, 11. s k.) Ha egy férfi másnak 
jegyesét a mezőn erőszakkal meggyalázta, a törvény halálbün-
tetést szabott reá (Dt. 22, 25), ha pedig a leány még nem volt 
eljegyezve s a féríi akkor szeplősítette meg, a nőt köteles 
volt feleségül venni, szüleinek meg 50 sékel bírságot fizetni 
(Dt. 22. 28. s k.) Az esetben, ha valaki oly női rabszolgával 
közösült, kit ura ágyasul akart magához venni, a tettesek 
mind a ketten fenyítésben (mpB, biqqóreth) részesültek s a 
csábítónak bűnáldozatot kellett bemutatnia, de halálbüntetést 
nem szenvedtek (Lev. 19, 20—22). 
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A szemérem elleni súlyos vétségnek tartották azt is, ha 
valamely férfi női ruhát1) s viszont a nő férfiruhát öltött magára 
(Dt. 22, 5), mivel a pogány népeknél, melyeknek vallása a pa-
ráznaságot nem hogy tiltotta, hanem inkább előmozdította, a ruhák 
fölcserélése a legkülönbözőbb fajtalanságokra szolgáltatott okot. 
A közerkölcsök tisztasága fölött tehát a törvény mindenkor 
éberen őrködött s halálos büntetést szabott a házasságtörőkre 
(Lev. 20, 10), továbbá oly férfiakra, kik havi tisztulásban levő 
nővel közösültek (Lev. 20, 18). a vérfertőztetőkre, vagyis azokra, 
kik apjuk feleségével (Lev. 20, 11), menyükkel (12. v.), anyósuk-
kal vagy leányukkal (14. v.), édes vagy mostoha testvérükkel 
(17. v.) közösülnek. Hasonlókép halálbüntetést szabott minden 
oly férfira és nőre, kik állatokkal közösültek (Lev. 18, 23 ; 20, 
10), mely természetellenes szokással az izraeliták valószínűleg 
Egiptomban ismerkedtek meg, hol a nők a szent baknak en-
gedték magukat használatra (Herodot, 2, 46), valamint azokra, 
kik a paederastia utálatos bűnét követték e.l (Lev. 20, 13), 
melyet nemcsak Szodoma lakói, hanem a gibeabeliek is (Bir. 
19, 22. s k.) a kánaáni népek példájára elkövettek. Az ily pa-
ráznákat, valamint a használt állatokat agyonkövezték, míg azon 
vérfertőztetőket, kik anyjukkal vagy leányukkal közösültek, a 
büntetés súlyosbításául elégették. 

Habár az izraelita leányok közül a törvény tilalma elle-
nére (Lev. 19, 29. Dt. 23, 18) számosan mint kéjhölgyek tar-
tották fönn magukat (III. Kir. 3, 16; *22, 38) s csábításaik 
ellenében a biblia gyakran óvatosságra inti Izrael fiait (Féld. 
6, 24. s k . ; 22, 14. Sir. 9,3. sk . ; 19, 2 ; 23, 23; 26, 12; 41, 25), 
a törvény a kéjhölgyekre nem szabott semmi büntetést sem. Ha 
azonban valamely pap leánya adta magát az üzletszerű parázna-
ságra, kinek atyja arra volt hívatva, hogy közbenjáró legyen az 
Úr és az ő népe között, a papi állásnak ilyetén meggyalázásál a 
törvény a kéjhölgynek tűzhalál büntetésével sújtotta (Lev. 21, 9). 

i) A biblia tanúsága szerint számos férfiú volt az izraeliták közt, 
kik a pogányok szokása szerint kiheréltetvén magukat, női ruhában jár-
tak (hierodúloszok. --p, qádési s a nők módjára más férfiaknak áten-
gedték magukat Dt. 23. 17. Ifi. Kir 11, 24 ; 15, 12; 22, 47. IV. Kir. 
23, 7. Jóh 36, 14) s így szerzett díjukat a szent helyen fölajánlották. 

Szekrényi, Bibi. Arch. 16 
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75. §. A tulajdonjog- ellen elkövetett vétségek. 

Az izraeliták vagyonát részint az egyes családok közt 
kiosztott földbirtok, részint a jószág-állomány és egyéb ingó-
ságok képezvén, a mózesi törvényhozás a viszonyoknak meg-
felelően oly intézkedéseket tett a tulajdonjogra nézve, melyek 
alkalmasak az idegen tulajdon ellen intézett jogtalan sérelme-
ket meggátolni és jóvátenni. A törvény szigorúan megtiltja a 
határkövek kimozdítását és továbbtételét, s átkot mond mind-
azokra, kik ezt tenni merészlik (Dt. 19, 14 ; 27, 17). Tiltja a 
lopást, sőt a felebarát házának s bármely jószágának bűnös 
megkívánását (Ex. 20, 17. Dt. 5, 21), s kötelességévé tette 
minden izraelitának, hogy az eltévedt jószágot visszavezesse 
gazdájához, akár jóbarátja, akár ellensége legyen (Dt. 22, 1—4), 
s ha baleset érte, segélje föl az elesett jószágot is. Ezen er-
kölcsi parancsokhoz azonban más büntető törvények is járulnak, 
melyek a lopás és sikkasztásra, továbbá a kártételre vonatkoznak. 

A lopást illetőleg a törvény a tolvajnak kötelességévé 
tette, hogy a lopott pénzt vagy tárgyat kétszeresen térítse meg. 
Mivel azonban a jószág eltulajdonítása az izraelitáknál, mint 
állattenyésztéssel foglalkozó népnél kiváló fontossággal birt, 
azért az idegen jószág eltulajdonítása minősített lopás volt, s 
a juhot négyszeresen, a tulkot pedig a mezei munkánál való 
nagyobb fontossága miatt ötszörösen*) kellett megtéríteni, ha a 
tolvaj a jószágot már levágta vagy eladta ; ha azonban még életben 
találták, a törvény csak kétszeres kártérítést szabott ki. A cse-
kélyebb kártérítés erkölcsi megokolását abban kell keresnünk, hogy 
a tolvajnak az utóbbi esetben még mindig lehetséges volt bű-
nét megbánni s a lopott jószágot megtéríteni, a mi az eladás 
vagy levágás után már nem történhetett meg. Ha a tolvajnak 
anyagi viszonyai nem tették lehetségessé a kártérítést, eladták 
őt, hogy munkája által födözze azt a kárt, melyet felebarátjá-
nak meglopásával okozott (Ex. 21, 33—22, 3), de idegen or-
szágba rabszolgául nem adhatták el. 

A sikkasztást illetőleg a törvény ógy intézkedett, hogy 

i) Némelyek a Péld. 6, 31-ből hétszeres kártérítésre vonnak kö-
vetkeztetést, de helytelenül, mert itt a hétannyi a több helyett áll. 
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ha valaki a reábízott pénzt, edényeket, vagy az őrizetére bízott 
jószágot elsikkasztotta vagy megkárosította, a talált tárgyakat 
eltitkolta, a dolgot a bíróságnak kellett elintéznie, mely az ily 
ügyekben a vizsgálat befejeztével ítéletet hozott. Ha a vádlott es-
küvel vagy egyéb bizonyítékok segítségével ártatlanságát beiga-
zolta, a kártérítés kötelezettsége alul fölmentették ő t ; ha 
azonban a sikkasztás vétségében elmarasztalták, a kárt két-
szeresen kellett megtérítenie (Ex. 22, 7—10). A pásztor a tu-
lajdonosnak megtérítéssel tartozott azon jószágért is, melyet 
az ő gondatlansága következtében mások elloptak (12. v.); ha 
a jószágot vadállat ölte meg s ezt be tudta bizonyítani, a 
kártérítés alul fölmentették. A használatra kért jószágért a 
kölcsönző szintén felelősséggel tartozott; azért ha a jószág a 
gazda távollétében megsérült vagy elpusztult, a kárt tartozott 
megtéríteni, míg ha a jószágot haszonbérben birta s akkor 
érte valami szerencsétlenség, a tulajdonosnak be kellett a ha-
szonbérrel érnie s kárpótlásra nem tarthatolt igényt (Ex. 22, 15). 

A kártételre vonatkozólag a ki másnak jószágát megölte, 
másnak földjét vagy szöllőjét lelegeltette, vagy vigyázatlansága 
következtében vetését, gabonáját sat. tűz által elpusztította, a 
kárt meg kellett fizetnie (Ex. 22, 5. Lev. 24-, 18). Éppúgy 
kártérítéssel tarlozik az is, ki gödröt ás vagy befödetlenül 
hagy, minek következtében másnak jószága bele esik és el-
pusztul ; a jószág azonban a gödör tulajdonosát illette. Ha va-
lakinek tulka a másét agyondöfi, a hibázó jószágot el kell 
adni s árát a károsulttal megosztani, valamint a megölt jószá-
got is. Ha azonban a tulajdonos ismerte jószágának öklelődő 
természetét s még sem vigyázott reá, az egész kárt meg kellett 
térítenie, a megölt jószág pedig övé maradt (Ex. 21,28—36). 

Ha a tolvaj vagy sikkasztó bűnét megbánva és meg-
vallva, a kárt magától volt hajlandó megtéríteni, a törvény 
megelégedett az elidegenített vagy elsikkasztott jószág vissza-
adásával, s azt értékének csak y5-öd részével kellelt megtol-
dani, mit a tulajdonosnak vagy örökösének fizetett, míg bű-
néért vétek-áldozatot tartozott bemutatni (Lev. 5, 16). 

A bibliaban gyakran említés van téve a rablókról is, kik 
fölfegyverkezve, erőszakkal elhajtották az izraeliták jószágait 

1 6 * 



244 Á tulajdonjog ellen elkövetett vétségek. 

(Jób 1, 15. 17), mint útonállók a békés vándorokat kifosztot-
ták (Sir. 36, 28. Péld. 23, 28) s kivált a bírák korában, mi-
dőn a fejetlenség általánossá lett. az izraelitáknál, egész rabló-
csapatok alakultak (Bir. 11, 1. s k.), a Benjámin-törzsbeliek 
Silóban nőket raboltak (Bir. 21, 23) s maga Dávid is nem egy 
rabló-kalandban vett részt (T. Kir. 23, 1. s k . ; 27, 8), hogy 
az izraeliták ellenségein bosszút álljon. A próféták szintén 
gyakran panaszkodnak a rablók ellen (Mik. 2, 8. íz. 3, 14), kiktől 
sokszor még a városok Jakói sem voltak biztosságban (Oz. 7, 1. 
s k.), úgy hogy éjjeli őröknek kellett a békés polgárok va-
gyonára vigyázniok (Én. 3, 3 ; 5, 7. Zsolt. 120, 1). Leg-
inkább elszaporodtak a rablók Palesztinában a római uralom 
alatt, midőn az elbocsátott katonák egész rabló csapatokká 
alakultak át (Jos. Flav. Antiqq. XVIÍ. 10, 4), melyeknek még 
a prokurátorok is kedveztek, s nemcsak Palesztina félreeső 
vidékein, hanem Jeruzsálem és Jerikó közt is (Lk. 10, 30. 
s k.) állandóan veszélyeztették a lakosok közbiztosságát. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

P O L I T I K A I V I S Z O N Y O K . 

76. Szövetség-kötés. 

Az izraeliták, mint az Űr választott népe arra voltak kö-
telezve, hogy a bálványozó népekkel ne lépjenek érintkezésbe 
azon káros befolyás miatt, melyet reájuk gyakorolhatnának. 
Már maga az ország fekvése is kedvező volt arra, hogy az 
idegen népekkel való szoros érintkezéstől megóva maradhas-
sanak ; Mózes azon intézkedése pedig, minél fogva az állam 
alapját a földművelésre és állattenyésztésre fektette, rendkívül 
czélszerű volt a zsidók függetlenségének állandó megőrzé-
sére. De azért mégsem volt szabad a szomszéd népektől 
magukat teljesen elzárniok, mert különben nem teljesíthették 
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volna azon világtörténeti hivatást, melyet a gondviselés szá-
mukra kijelölt s mely abból állott, hogy az igaz Isten ismeretét 
a többi népekkel közöljék s a megváltás nagy művére előké-
szítsék. A törvény tehát nem tiltotta el, hogy a zsidók az 
idegen népekkel a körülményekhez képest barátságos viszonyba 
lépjenek s már a pátriárkáknál azt látjuk, hogy ott-tartózkodá-
suk biztosítása végett szövetségre vagy frigyre léptek az ország 
lakosaival és fejedelmeivel (Gen. 14, 13 ; 21, 27 ; 26, 28 ; 
31, 4-4). A mózesi törvény pedig határozottan megparancsolja 
az idegenek szeretetét (Ex. 22, 21; 23, 9. Lev. 19, 33. Dt. 10, 
18—19) s a velők való békés együttélést, kivéve az amáleki-
tákat (Ex. 17, 14. Dt. 25, 17 — 19), kik az izraelitákat a pusz-
tában galádul megtámadták, és a hét kánaáni törzset, melyek-
kel a szövetségkötést az Úr megtiltotta (Ex. 23, 32. Dt. 7, 1). 

Általán a zsidó nép nem volt hívatva a hódításokra s 
éppen azért a honfoglalás befejezése után az izraeliták barát-
ságos viszonyban iparkodtak élni szomszédjaikkal. Dávid és 
Salamon királyok pedig a kereskedelem ápolása végett szövet-
ségre léptek Hírám, tíruszi királylyal (II. Kir. 5, 11. III. Kir. 5, 1), 
de egyúttal azért is, hogy tőle a tervbe vett építkezésekhez 
alkalmas munkaerőt és építő anyagokat kapjanak (III. Kir. 5, 
15. s köv.) És a nép, valamint a próféták nem kárhoztatták 
ezt a szövetséget, mint később azokat, melyeket a zsidó ural-
kodók az egiptomi, asszír és más hatalmakkal kötöttek az 
őket fenyegető veszélyek elhárítása végett, mi az Istenben való 
bizalom megfogyatkozásának jele volt (III. Kir. 15, 18. Jer. 27, 3). 

A szövetségeket és szerződéseket az ó-korban szentek-
és sérthetetleneknek tartották s olyanoknak tekintették, melyek 
fölött az istenség mindenkor éberen őrködik. így azt látjuk, 
hogy a zsidók még azt a frigyet is híven megtartották, melyet 
a gibeóniak Józsuával csalárdul kötöttek (Józs. 9, 3. s köv.) 
s Ezékiel próféta Zedekiás királyt az Úr haragjával fenyegeti, 
mivel a babiloni uralkodóval kötött szövetséget megszegte 
(Ez. 17, 12). 

A szövetségkötést rendszerint ünnepies esküvel erősítet-
ték meg (Gen. 26, 2 8 ; 31, 53. Józs. 9, 15. IV. Kir. 11, 4), 
melyekhez gyakran oly jelentőséggel teljes cselekmények járul-
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tak, melyek a kölcsönös kötelezettségek erejét fokozni voltak 
hívatva. A békekötésnél ajándékot adtak egymásnak (Gen. 21, 
27) vagy közös lakomát tartottak (Gen. 26, 30. II. Kir. 3, 
20), sőt néha az is elég volt, ha a szerződő felek egymás ke-
nyeréből ettek (Józs. 9, 14) vagy kenyeret és sót ízleltek meg 
(Num. 18, 19. 11. Kr. 13, 5). E só-frigynek nevezett szövet-
ség a jó viszony romolhatatlanságát akarta kifejezni. A szövet-
ségkötés legünnepiesebb formája azonban a következő volt: 
az egyezkedő felek egy vagy több állatot levágtak, melyeket 
két részre osztottak s egymással szemben elhelyeztek, a szer-
ződők pedig közötte elmentek. Ez által azt akarták jelezni, 
hogy a mint az állat két fele egy egészet képezett, úgy kell a 
feleknek is az egységet megtartani, továbbá azt is, hogy a 
szerződésszegővel ugyanaz történjék, a mi a megölt és felda-
rabolt állattal történt (Gen. 15, 9. Jer. 34, 18). A szövetség-
kötés ezen szokása az ó-korban nemcsak a zsidóknál, hanem 
a khaldeaiak, görögök és maczedónoknál is fennállott1). 

* 

77. §. Hadi szervezet. 

Az izraelitáknak az ígéret földjét fegyverhatalommal kel-
lett meghódítaniok, sőt állami függetlenségöket is folyton vé-
delmezniük kellett az idegen népek betörései és hódításai ellen 
s igy természetes, hogy a liarczias szellem nagy mértékben 
kifejlődött bennük, mely állami létüknek teljes feloszlásáig jel-
lemző sajátságuk maradt, habár vallásuk erkölcsi tartalma s 
állami szervezetük partikularisztikus jellege a támadó háborúk-
tól visszatartotta őket. E szervezetben találjuk annak okát is, 
hogy a hadsereg kezdetleges alakja a népfölkelés volt, mely 
minden fegyverfogható férfiút hadkötelessé tett. A hadköteles 
kor a 20-ik évben következett be (Num. 1, 3. II. Kr. 25, 5), 

9 Szír Efrém erre vonatkozólag a következőleg ír : »Móres gentis 
Clialdaeorum istud ferebant, ut juraturi per dissectarum victimarum ca-
davera, certo utrinque ordine ac loco disposita transirent et singuli prae-
scripta verborum formula ita precarentur : faxit Deus, ne similem exitum 
ipse feram« (Opp. I. k. 161. 1.) E szokással némileg rokon a magyar 
nemzet vérszerződése is, mely az arabok, médek. örményeknél is fennállott. 
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de hogy meddig tartott, arról a biblia hallgat s csak Jos. Flav. 
említi (Antiqq. III. 12, 4), hogy az 50. életévig terjedt. A papok 
és léviták a hadi szolgálat alul föl voltak mentve1) (Num. 2, 
33). A fegyverfogható férfiak számát a vezérek nevével együtt 
a sótérek időről-időre a nemzetségi lajstromokba jegyezték föl 
(Num. 1, 18) s ha háború tört ki, a sótérek és nemzetségfők 
az egyes törzsekből szedték elő a megkívántató harczosokat, 
kiket hírmondók (Bir. 6, 35) vagy kürtszó (Bir. 3, 27. 1. Kir. 
13, 3), olykor pedig jelző póznák (DJ, nész) által gyűjtöttek össze, 
míg a királyság korában írásos parancsot bocsátottak ki (IV. 
Kir. 25, 19. Jer. 52, 25) a táborban való megjelenés végett. 

A harczosokat fegyvernem szerint akkép osztották be, hogy 
1000, 100, 50 és 10 főből álló csapatokat képeztek, melyeknek 
élén egy-egy vezető (Hw\ szár) állott (Num. 31, 14.1. Kir. 8, 12). 
E csapatokból alakították a dandárokat és hadtesteket (II. Kir. 
18, 2. II. Kr. 17, 14), melyeknek vezérei gyakran önállóan 
működtek s más-más feladattal voltak megbízva (II. Kir. 10, 
9). Az egész hadsereg fölött a fővezér (I. Kir. 14, 50. II. 
Kir. 20, 23) intézkedett, később pedig többnyire maga a ki-
rály vette át háborúban a vezérletet. Az egyes csapatok külön-
külön zászló (UH, degel, *Num. 2, 2. 17) alatt harczoltak, 
melyeknek alakjáról a biblia egyes ezélzásai alapján csak ho-
mályos sejtelmeink lehetnek (*Zsolt. 59, 6. *Én. 2, 4), de való-
színű, hogy a zsidók zászlaja rúdra erősített, lobogó kelme 
volt, mely a seregnek alkalmasabb jelül szolgált, mint a kisebb 
távolságra hallatszó kürtszó. A harczosok egyenruhával nem 
birtak s fegyverről is mindenki maga gondoskodott, de később 
a sereg állandóvá tétele után e tekintetben is változás állt be 
(II. Kr. 26, 14). A sereg élelmezését illetőleg minden törzs 
köteles volt a maga harczosait élelmi szerekkel ellátni (I. Kir. 
17, 17), liabár voltak élelmezési biztosok is (Bir. 20, 10), kik 
a hadsereg szükségletéről gondoskodtak. Szükség esetén a kör-

9 A törvény (Dt. 21. 5) az uj házast egy évre szintén fölmentette 
a hadkötelezettség alul, továbbá azokat, kik uj házat építettek, de még 
nem költöztek bele, uj szöllőt ültettek, de még nem szüreteltek róla, úgy-
szintén az oly vőlegényt, ki még nem kelt egybe jegyesével (Dt. 20, 5—7). 
Sőt a sótéreket felhatalmazta, hogy a gyávákat is bocsássák haza. mivel 
a többi harczosokat megfélemlítették volna (8. v). 
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nyékbeii lakosságnak kellett akarva, nem akarva a harczosokat 
élelmezni (II. Kir. 17, 28). Zsoldot csak a testőrség, az állandó 

hadsereg és az idegen csa-

#
patok kaptak, míg a töb-
biek a hadi zsákmányon 
osztoztak meg. Az izraelita 
hadsereg egész Dávidig ki-
zárólag gyalogosokból ál-

14, 52) s csak az előkelőbb 
vitézek ültek szamáron 
vagy öszvéren. A könnyű 
gyalogságot az íjászok (1. 
a 84. ábrát) és parittyások 
(l. a 85. ábrát), a nehéz 
gyalogságot pedig a paizs-
zsal ellátott dárdások (1. 

á b r a a 86. ábrát) és a karddal 
harczolók képezték. A há-

ború végeztével minden liarczos tűzhelyéhez s előbbi foglalko-
zásához tért vissza. 

Az állandó hadsereg az izraelitáknál a királysággal vette 
kezdetét. E sereg magvát Saulnak az a 3000 harczosa képezte, 
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kiket ujabb, alkalmas egyének fölvétele által gyarapított (1. Kir. 
13, 2 ; 14, 52; 24, 3). Dávid a testőrségen kívül 600 ember-
ből álló őrhadat (EH1IN gibbórím, *II. Kir. 16, 6 ; 20, 7) is 
szervezett azon vitézekből, kik bujdosása alkalmával önként 
hozzája szegődtek s ezekből választotta később legkiválóbb ve-
zéreit (II. Kir. 23, 8). A nemzeti hadsereget akkép alakította 
át, hogy 12 vezér alatt 12 hadosztályt állított fel 24,000 ember-
rel, kik egy-egy hónapig voltak kötelesek hadi szolgálatot telje-
síteni (I. Kr. 27). E sereg szintén csak gyalogosokból állott és 
Salamon volt az első, ki a zsidó katonaságot más nemzeteké-

vel egyenlővé tette az által, hogy 12,000 főnyi lovasságot állított 
fel és csapatait 1400 hadi szekérrel1) szerelte föl, mely utóbbiak 
mellé 4000 lovat is szerzett (III. Kir. 10, 26. II. Kr. 1, 14. 1. a 
87. ábrát). E haderő Jeruzsálemben és más megerősített vá-

9 A hadi szekerek az egiptomiaknál már a hikszószok korában nagy 
szerepet játszottak, habár a lovasság még akkor nem volt kifejlődve (Ex. 
14, 6). A Jezreel síkságán és a palesztinai partvidéken lakó kánaániak 
és íilisztiek csapatai szintén föl voltak szerelve hadi szekerekkel (Józs. 
11, 4. Bir. 1, 19; 4. 3. I. Kir. 13, 5), sőt a íilisztiek lovassággal is bir-
tak (II. Kir. 1, 6j. Dávid azonban még idegenkedett a lovas csapatok 
felállításától s a zsákmányul ejtett méneket mind megbéníttatta (II. Kir. 
8, 4), a hadi szekereket pedig elégette. — A hadi szekerek egiptomi és 
asszíriai műemlékek tanúsága szerint (V. ö. IVilkinson, The manners etc. 
I. k. 336. s k. 11. Layard, Niniveh u. seine Ueberreste, 367. s k. 11.) két-
kerekűek voltak s a kocsison kívül egy, legfőlebb két vitéz volt raj ta, 
kik állva harczoltak. A kocsiba két lovat fogtak s oldalához egy lógóst 
kötöttek, hogy a befogott ló megsebesülése esetén pótlékul szolgálhasson. 
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rosokban volt elhelyezve (III. Kir. 9, 19). Salamon példáját a 
többi uralkodók is követték úgy Júda, mint Izrael országában, 
s mivel Palesztina löszükében volt, a kellő számú mént több-
nyire Egiptomból szerezték be (IV. Kir. 7, 13; 18, 23. Iz. 30, 
16). A hadsereg roppant nagysága (IV. Kir. 8, 21. II. Kr. 14, 
8. Iz. 2, 8) ugyan most is a népfölkelésen alapult, de a ko-
csin harczolók és lovasok a testőrséggel együtt állandó katona-
ságot képeztek s úgy látszik, hogy az állandó gyalogosok száma 
is nagyon tekintélyes volt, melyet Amázia az idegen zsoldosok-
kal még inkább növelt (II. Kr. 25, 6). 

A Makkabiak1) a kor szellemének megfelelő szervezetet 
adtak a hadseregnek, s főkép Júdás igen sokat tett csapatainak 

emelésére (I. Mak. 3, 55), míg Simon 
állandó seregét saját vagyonából látta 
el zsolddal (I. Mak. 14, 32), Hirkán 
János pedig külföldieket, kivált ara-
bokat is toboroztatott serege számára 
(Jos. Antiqq. XIII. 8, 4), mi a zsidók 
pártoskodása és örökös forrongása 
miatt később, Alexander uralkodása 
alatt szükségessé is lett. Heródes csa-
patait szintén idegenek, köztük ger-

mánok is képezték (Jos. Antiqq. XVÍÍ. 8, 3), kiket foglyok őrize-
tére (Csel. 12, 4) s a római légiók támogatására használt, 
mivel egészen római elvek szerint voltak szervezve. E korban 
a zsidók közül szintén számosan léptek idegen zsoldba s kivált 
Egiptomban szerettek szolgálni (I. Mak. 10, 36. Jos. Antiqq. XIII. 
10, 4). A római uralom idejében Palesztinát római katonaság 
szállotta meg, mely Caesareában, a prokurátor székhelyén ál-
lomásozott (Csel. 10, 1), de a főbb ünnepek alkalmával egy 
részét Jeruzsálembe küldték, hogy az esetleges zavargásoknak 
elejét vegye (Csel. 21, 31). 

i) A Makkabiaknak a szírokkal viselt háborújában elefántok ellen 
is kellett harczolniok (I. Mak. 3, 34. II. Mak. 11, 4), melyeket egy-egy 
vezető (o ' Ivdog, I. Mak. 6, 37) kormányozott s az ütközet elején 
szöllő és fekete eper levével (I. Mak. 6, 34) vagy tömjénnel fűszerezett 
borral dühösítettek föl. A hadi elefántok há tára rendszerint egy fator-
nyocska volt erősítve, melyben 3—5 harczos foglalt helyet. (L. föntebb 
a 88. ábrát). V. ö. Wincr, I. 316. 1. 
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78. § . A fegyverek . 

Az izraeliták fegyverei csaknem olyanok voltak, mint a többi 
előázsiai népekéi, s Józsua korában csupán egyszerű támadó fegy-
verekkel birtak, minők a kard, kopja, lándzsa és íj. A kardot 
és íjat már a pátriárkák használták (Gen. 48, 22). A kard 
(111, chereb) közönségesen vasból készült (I. Kir. 13, 19. 
Íz. 2, 4), bronzból ritkán s valószínűleg bőrhüvelybe vagy 
tokba (1>n, t a ' a r . p J , nádán, I. Kir. 17, 51. 1. Kr. 21, 27. 

Ján. 18, 11) téve, a kardkötő segítségével a köntösön 
felül, a bal oldalon erősítették meg. Markolata különböző anyag-
ból készült s többé-kevésbbé díszes volt. Pengéje (Bir. 3, 22) 
hosszú vagy tőrszerűleg rövid, alakja görbe vagy egyenes 
(I. Kir. 31, 4) vala, sőt a kétélű kardok (IVB'B, pipijóth vagy 
nVB W , sené péjóth, Bir. 3, 16. Féld. 5, 4. dímo/uog, Zsid. 

4, 12) is használatban voltak. 
(L. a 89. ábrát, mely külön-, 
böző alakú asszír kardokat mutat). 
A római uralom alatt fölkapták a 
rövid, kissé görbe római gyilkot 
(sica) is, minőt a gladiátorok szok-
tak hordani (Jos. Antiqq. XX. 8, 
10). A kardot szúrásra és vágásra 
egyaránt használták. A szúró fegy-
verek közül a kopja ( p T I , kidón), 
dárda (111 , cháníth) és a lándzsa 
(119, rómach) érdemel különös 
figyelmet, melyek abban különböz-
tek egymástól, hogy a két előbbi-
nek nyele rövidebb, könnyebb és 
a hajításra is alkalmas (I. Kir. 
18, 10 ; 20, 33), míg az utóbbi 
hosszabb és súlyosabb nyelénél 
fogva csupán szúrásra használták. 
De mind megegyeztek abban, hogy 
nyelők fából készült, s felül a 

döfésre vagy szúrásra alkalmas vassal, alul pedig gusztonynyal 
voltak ellátva, melylvel a fegyvereket a földbe lehetett szúrni 

89. ábra. 
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(í. Kir. 26, 7). A lándzsa a régibb időben közönséges fegyver 
volt s a királyok korában Júda országa hadseregének főfegy-
verét1) képezte (II. Kr. 11, 12; 14, 8). 

Az íj (UHp, qeseth) erős, rugalmas fából vagy vasból 
(Zsolt. 17, 35. Jób 20, 24) készült s alakja és nagysága kü-
lönböző volt, mert a kézzel felhúzható, kis íjak mellett (ÍV. 
Kir. 13, 16) nagyokkal is találkozunk, melyeknek egyik végét 
felajzás végett lábbal a földre nyomták, a másikat pedig kéz-
zel szorították le (I. Kr. 5, 18). Az íj idege ökör- vagy teve-
bélből, a nyilak pedig nádból vagy simára faragott fából (Iz. 
49, 2. Jer. 51, 11) készültek, melyeket vas-, érez- vagy kő-
hegygyei láttak el, s a puzdrában vagy tegezben (mBHX, áspá) 
tartottak. A nyíltokot a háton vagy a jobb oldalon viselték, 
míg az előkelőbb harezosokét fegyverhordozó vitte. A nyíl-
vesszőre harczközben olykor kóczot vagy szurkot tettek s azt 
meggyújtva lőtték ki, hogy az ellenséges tábort vagy várost 
felégessék (Zsolt. 7, 14, Iz. 50, 11). Ha az íjat nem használ-
ták, valószínűleg bőrből készült tokba, a kisebbet pedig a puzd-
rába tették (Hab. 3, 9). Az íjászok a kellő ügyességet czélba-
lövés által szerezték meg (I. Kir. 20, 20), s leginkább Benjá-
min törzse tünt ki a nyíllövésben (I. Kr. 8, 40. Jí. Kr. 14, 8). 
Az íj mellett nagy szerepet játszott a parittya ( ^ p , qela") is, 
melyet az izraeliták nemcsak a pásztor életben (I. Kir. 17, 
40), hanem háborúban a könnyű gyalogságnál hadi czélokra, 
az előnyomuló ellenség támadására, sőt várostromnál is hasz-
náltak (IV. Kir. 3, 25). A parittya középen kiszélesedő bőrből, 
haj- vagy bélfonadékból készült, melynek »serpenyőjébe« követ 
vagy égetett agyaggolyót tettek, s a parittya egyik végét több-
szöri megforgatás után eleresztvén, a követ 600 lépésnyi tá-
volságra is eldobták. A parittyások közül főleg Benjámin tör-
zse vált ki (Bir. 20, 16). 

Megemlítendő a hadi szekercze vagy csatabárd (CTlp, 
9 A lándzsával nemcsak a kiválóbb harezosok, hősök (I. Kir. 2(5, 

8) és vezérek (IV. Kir. 11, 10), hanem egész csapatok is fel voltak fegy-
verezve. A hajító dárdát úgy a gyalogosok, mint a lovasok használták 
(Jób 39. 23). V. ö. Riehm, Handwört. 1744. 1. — A római lándzsa, mely-
ről Ján. 19, 34. tesz említést, 6 láb hosszú fegyver volt, melynek fele a 
nyélre, fele pedig a vasra esett. 
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qardóm) is, mely a keletieknél nagyon el volt terjedve s nem 
csupán támadó fegyverül szolgált, hanem ostromláskor a fák 
kivágásánál s az épületek lerombolásánál is alkalmazást nyert 
(Bir. 9, 48. Jer. 46, 22). A buzogány különböző alakjában 

paizs, melyről először Debóra éneke (Bir. 5, 8) emlékezik meg1). 
A paizsok alakjáról a biblia nem tesz említést, a műemlékek 
azonban azt bizonyítják, hogy a tojásdad, kerek és szögletes 
paizsok egyaránt használatosak valának. Anyagjuk közönsége-
sen fa, vagy fűzfavessző fonadék volt, melyet érczczel (Náh. 
2, 3) vagy bőrrel vontak be (Ez. 39, 9), sőt olykor 4—7-sze-
res marha- vagy tevebőrből készültek, melyeket olajjal szoktak 
megkenni, hogy a bőr hajlékonyabb és fényesebb legyen (II, 
Kir. 1, 21. Iz. 21, 5). A pajzsokat sokszor ezüsttel vagy arany-
nyal díszítették, s valószínűleg ilyeneket kell értenünk ott, hol 
a szentírás arany paizsokról emlékezik meg, habár a keleten 
szokás volt az uralkodók előtt számos díszpaizsot vinni a ki-
rályi hatalom feltüntetésére, s nem lehetetlen, hogy ezek vé-
kony aranylemezzel voltak bevonva2) (III. Kir. 10, 16. II. Kr. 
.9, 16). Tiszta érczből készült paizs csak kivétel volt (I. Kir. 

9 A szentírás azon helyein, hol a paizsról korábban tétetik emlí-
tés, pl. *Gen. 15, 1. Dt. 33. 29, e szót mindig képletesen kell vennünk. 

2) Azt a szokást, hogy a szövetséges népek a rómaiaknak a rany 
paizsot küldtek ajándékba tiszteletük és hűségük jeléül, a szentírás is 
megemlíti (I Mak. 11. 21 ; továbbá Jos. Flav. Antiqq. XIV. 8. 5). 

úgy az egiptomiaknál, mint az asz-
szíroknál közönséges fegyver volt, 
s így valószínű, hogy a zsidók 
szintén forgatták (*Jób 41, 20. L. 
a 90. ábrát). 

90. ábra. 

A támadó fegyverekhez később 
számos védő fegyver járult, melyek 
csak akkor terjedtek el az izraeli-
ták közt, midőn a királyság korá-
ban állandó hadsereget szerveztek, 
vagy egyesek a katonai pályára 
szánták magukat. A védő fegyve-
rek közt első helyen említendő a 
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17, 6). A szentírás gondosan megkülönbözteti a paizsot (HJT, 
czinná) a tárcsától (p2 , mágén), mely tojásdad vagy kör-
alakú, kis paizs (1. a 91. ábrát), míg 
az előbbi az egész testet befödte, tehát 
sokkal nagyobb volt (1. föntebb a 86. áb-
rát). A paizsot menetelés közben a kato-
nák hátukon vitték, harcz közben pedig a 
paizs belsejére erősített szíjjal balkarjukra 
öltötték. Béke idején a paizsokat fegyver-
házakba rakták (II. Kr. 26, 14), a várőrség 
pedig a tornyokra akasztotta (Ez. 27, 10. 
Én. 4, 4). — A sisakról QGTp, qóbac,I. Kir. 
17, 38. TitQixzcpaAaía., Ef. 6, 17) és pán-
czélról (pG£\ sirjón, Ocóoaf) a sz. köny-
vek ritkán tesznek említést, s így joggal 
következtethetjük, hogy az izraeliták rit-
kábban használták, mint más, harczias 
népek. Uziáról olvassuk először, hogy a hadsereget sisakkal és 
pánczéllal szerelte föl (II. Kr. 26, 14). A sisakokat nem csupán 
vas-abroncscsal körített bőrből, hanem érczből is készítették és 
sokszor a. fület és tarkót védő peremmel is ellátták; alakjuk 

92. ábra. 93. ábra. 

a műemlékek tanúsága szerint nagyon változatos volt (1. a 92. 
ábrát, mely Rosellini és Ckampollion szerint egiptomi sisako-
kat mutat). 

Az érczpikkelyekből készült pánczél (lorica squamata? 

1. a 93. ábrát), továbbá a drótpánczél1) (lorica hamata, í. Mak. 

i) Az asszíroknál a király és a kocsin harczoló előkelő vitézek 
egész térdig, sőt bokáig érő, hosszú pánczélinget viseltek, melynek vas-
pikkelyei valószínűleg nemez-, vagy lenszövetre voltak erősítve. V. ö. Layard, 
Niniveh und seine Ueberreste, 361. 1. Weiss, Ivostiimkunde, 213. 1. 
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6, 35) drágaságuk miatt csak a legelőkelőbb harczosok védel-
mére szolgáltak (I. Kir. 17, 38), míg az egyszerű katonák 
szőtt, kötött vagy nemez inget viseltek, melyre a test felső 
részének védelméül vas- vagy bőrpántokat erősítettek vért 
gyanánt. A lábpánczél (1111, miczchá) a lábszárat akkép ol-
talmazta, hogy a pánczélt vagy sínpárt szíjjakkal reá kötötték. 
A lábpánczél csupán Góliáthnál van fölemlítve (I. Kir. 17, 6), 
mert a közönséges katonák még lábbelit sem viseltek, csupán 
a nehéz fegyverzetűek hordtak sarut (Iz. 5, 27). Az erős szö-
gekkel kivert, hosszú szárú, fűzős czipőt ([1X1, szeón) is egye-
dül Izajás (*9, 4) hozza föl, de az izraelita harczosok lábát sarun 
kívül más nem födte (III. Kir. 2, 5). 

Meg kell említenünk végül a kaszás szekereket {agyara 
ögenavrjcpóga), melyekkel először a Makk. könyvében (II. 13, 
2) találkozunk1), s melyeket a perzsák találtak föl. E szekerek rúd-
jára s tengelyeinek végére kasza formájú, kissé lefelé hajló éles vas 
volt erősítve, mely a harczosok lábait vágta el, de csata köz-
bert sokszor akadályul szolgáltak s csupán sík mezőn lehetett 
használni. 

79. §. A hadviselés. 

Az izraeliták rendesen tavaszszal indítottak háborút (II. 
Kir. 11, 1), s hacsak valamely ellenség nem támadta meg 
őket, más népek példájára előbb Istent kérdezték meg, kinek 
akaratát az Úrim és Thummim által a főpap segítségével tud-
ták meg (Bir. 1 , 1 . I. Kir. 14, 37 ; 23, 2. II. Kir. 5, 19), 
később pedig a próféták által (Ili. Kir. 22, 6. IV. Kir. 19, 2). 
Hogy maguknak Isten segítségét biztosítsák, a régebbi korban 
sokszor magukkal vitték a háborúba a frigyládát is (Num. 10, 
35. Józs. 6, 6. I. Kir. 4, 4), melyet természetesen papoknak 
kellett kísérniük, kik az ezüst harsonákat futták, hogy liang-
jok Jahve segítségét eszközölje ki a harczolók számára (Num. 
10, 9. II. Kr. 13, 12). A frigyládát a templom fölépülése 

i) Sz. Jeromos már a filisztiek vasas szekereit (Bir. 1, 19; 4, 3) is 
currus falcati-val fordítja. 
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óta nem vitték ugyan többé a háborúba, de a papok azután 
is megjelentek a táborban, hogy ott áldozatot mutassanak be 
(I. Kir. 7, 9 ; 13, 9). 

A tábor alakja különböző vala. A mózesi tábor hihető-
leg négyszög alakú volt, de később a terepviszonyokhoz képest 
köralakkal is birtak (*I. Kir. 17, 20 ; 20, 5), mint a görögök 
táborai. A sereg sátorok alatt táborozott (II. Kir. 11, 11. 
IV. Kir. 7, 7), melyekre előőrsök vigyáztak, kiket állomásukon 
többször felváltottak (Bir. 7, 19. I. Mak. 12, 27). Mivel a tá-
borban volt a frigyláda, a tisztaság fölött éberen őrködtek, s 
közeléből minden tisztátalan embert eltávolítottak, a kik csak 
akkor térhettek vissza, ha megtisztultak (Dt. 23, 10—14). 

A háborút rendszerint tárgyalások és hadizenet előzték 
meg (Bir.. 11, 12. III. Kir. 20, 2. IV. Kir. 14, 8). Ütközet előtt 
kémeket szoktak kiküldeni, hogy az ellenség helyzete, ereje, 
tervei és hangulata felől hírt hozzanak (Józs. 2. Bir. 7, 11. 
I. Kir. 26, 4), s így a támadás sikerét biztosítsák. A sereg 
nem annyira törzsek, mint inkább fegyvernem szerint volt 
rendezve s csata előtt a vezér (II. Kr. 20, 20), ha pedig 
ez elmulasztotta, a pap bátorító beszédet intézett a harczosok-
hoz (Dt. 20, 2). Ha a két ellenséges sereg már közel volt egy-
máshoz, az egyes csapatokat a terep és hadi terv szerint fel-
állították, s az előkészület bevégeztével csatakiáltások (n^Tíil, 
t é ruá , 1. Kir. 17, 52. Iz. 42, 13) közt rohantak egymásra. 
Az izraeliták már a legrégibb időktől fogva három csapatba 
osztották harczosaikat, melyeknek élén egy-egy vezér állolt. 
Ezek a középhad, a jobb és bal szárny (Ez. 12, 14; 17, 21. 
Iz. 8, 8), melyek arra szolgáltak, hogy az ellenséget több ol-
dalról megtámadhassák (Bir. 7, 16. I. Kir. 11, 11. 11. Kir. 
18, 2. I. Mak. 5, 33), néha azonban két (111. Kir. 20, 
27), sőt négy csapatra (II. Mak. 8, 22) is osztották. A 
sereg födözésére az utócsapat (»sarok») szolgált (Józs. 8, 
13), mely a maradozókat is fölsaedte. A támadás és vissza-
vonulás jelzésére a kürtöt alkalmazták (Józs. 6, 16. Bir. 7, 
18. II. Kir. 2, 28). Az ütközet hevében a csatasorok fel-
bomlottak, férfi harczolt férfi ellen, s mivel a ruha hátra csú-
szott. mezítelen karral (Iz. 52, 10. Ez. 4, 7) küzdöttek, s a 
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harczot. egyenlő jóságú fegyverek mellett a személyes bátor-
ság, testi erő és fürgeség, valamint a kedvező helyek kihasz-
nálása döntötték el. 

Az izraeliták hadi tudományára csak néhány adatból 
vonhatunk következtetést. A kémek használatán kívül szokás 
volt az ellenséget váratlanul, kivált éjjel (Józs. 10, 9. Bír. 7, 
16, II. Kir. 17, 1) egyszerre több oldalról megtámadni, futást 
színlelve az ellenséget zavarba hozni (Józs. 8. Bir. 20, 
29. I. Kir. 15, 5. II. Kr. 13, 13), lesbe csalni, megke-
rülve, hátban (II. Kir. 5, 23) vagy egyidejűleg arczvonalban 
és hátban megtámadni, s a csatalánczot áttörni (IV. Kir. 3, 
26). Ha az ellenség megfutamodott, a győzők sokszor nagy 
távolságon keresztül üldözőbe vették a felbomlott csapatokat 
(Józs. 10, 10. I. Kir. 14, 31), míg a kürt rivalgása a táborba 
nem szólította vissza őket, melyet egy hátrahagyott őrhad (I. 
Kir. 30, 24) fedezett az ellenséges támadások ellen. 

Néha az általános liarcz helyett párviadal döntött a vereség 
vagy győzelem fölött (I. Kir. 17. II. Kir. 2, 14), melyre a vitézeket a 
vezérek és királyok nem ritkán rendkívüli ajándékok és ked-
vezmények által bátorították (Józs. 15, 16. Bir. 1, 12. I. Kir. 
17, 25. II. Kir. 18, 11. I. Kr. 11, 6). 

A várak ostromlása az építmények erőssége és ellenálló 
képessége szerint különbözőképen történt. Az ostromot rend-
szerint a feladásra való felszólítás előzte meg (IV. Kir. 
18, 17. s köv.), mit a mózesi törvény meghagyott, s feladás 
esetén a lakosság életét is biztosította (Dt. 20, 10. 11). Ha az 
ostrom (TIEE, máczór) szükséges volt, a régi időben a várat 
azonnal megtámadták, a kapukat bezúzni igyekeztek, míg a 
falakra lajtorják segítségével iparkodtak feljutni. Elől a nehéz 
fegyverzetű harczosok mentek, míg mögöttük az íjászok tar-
tották távol a védőket a lajtorjáktól. A tornyokat felgyújtották 
(Bir. 9, 49), a védőket pedig gyakran színlelt visszavonu-
lással csalták ki a várból, hogy őket felkonczolhassák (Bir. 
20, 29). Ha a vár erőssége megszállást tett szükségessé, 
az erődöt először is körülzárolták, mely czélra töltéseket 
emeltek, czölöpöket vertek le, hogy a várbelieket minden 
összeköttetéstől elvágják, az ostromlók pedig födve legye-

Szekrény/, Bibi . A r c h . 17 
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nek1). A sánczokat kővel és földdel igyekeztek feltölteni, 
hogy a falak tövéig nyomulhassanak és lajtorjáikat felállít-
hassák. Ha ez nem sikerült, a falat aláaknázták (Jer. 51, 
58) vagy rést ütöttek rajta, hogy azon a várba juthassanak 
(II. Kir. 20, 15. IV. Kir. 19, 32. Jer. 6, G. Ez. 17, 17). 
A rések ütésére a faltörő kos (DH1, kárím, Ez. 4, 2 ; 21, 22) 
szolgált, mely vasból készült s egy hosszú gerenda végére 
volt erősítve, melyet a vesszőből font vagy fából készült 
toronyban levő katonák hoztak mozgásba (1. a 94. ábrát). Vol-

közéjök. Ez ostrom-szereket az asszírok találták íöl, kiktől az 
izraeliták eltanulták s a Makkabiak korában már használták 
is (1. Mak. 11, 20). 

A védők az ostromlókkal szemben már jó előre meg-
tettek minden intézkedést, hogy a közeledő ellenséggel szembe-
szállhassanak. A vár víztartóit megtöltötték, míg a környéken 
levő kutakat és cziszternákat befödték s eltakarták, hogy az 
ostromlók vízhez ne jussanak. A várfalak közelében levő há-
zakat lerombolták, hogy az ellenség azokon föl ne hatolhasson, 
a falakat kijavították, megerősítették és felmagasították (Iz. 
22, 9. II. Kr. 32, 5). Ha az ostrom megkezdődött, a védők 
nyilakkal, a parittyások kövekkel igyekeztek az ellenség sorai-
ban minél nagyobb kárt tenni (II. Kir. 11, 20), azonkívül nagy 
köveket (Bir. 9, 53. II. Kir. 11, 21), gerendákat, forró vizet 
és olajat zúdítottak az ostromlókra, sőt kirohanásokkal gátol-
ták meg az ostrom-müvek elkészítését. Az ostrom-tornyokat 
és faltörő kosokat tüz által törekedtek megsemmisíteni (í. 
Mak. 6, 31), a faltörő kosok működését pedig úgy hiúsították 

9 E czélra a zsidóknak a törvény szerint (Dt. 20, 19) nem volt 
szabad gyümölcsfákat kivágniok, mit az asszírok a műemlékek tanúsága 
szerint gyakran megtettek. 

94. ábra. 

tak hegyes, lándsa alakú falfúrók 
is, továbbá hat-kerekü tornyos 
kocsik, melyek gyakran oly ma-
gassággal birtak, mint a vár-
falak, s e tornyokról a katonák 
nyilakat lövöldöztek a védőkre 
s vetőgépekkel köveket dobáltak 
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meg, hogy gerendáját leeresztett kettős lánczczal vagy kötél-
lel elfogták. Uzia király óta a vártornyokat és bástyákat vető-
gépekkel látták el, melyek nyilakat és nagy köveket röpítet-
tek az ostromlókra (II. Kr. 26, 15. I. Mak. 6, 52). 

A jól megerősített és vitézül védett várak ostroma néha 
esztendőkig eltartott1), s közönségesen kiéheztetés által jutot-
tak az ellenség birtokába (IV. Kir. 6, 25 ; 18, 27). Ha a vé-
dők a vár elestét már közelállónak gondolták, az asszonyok 
és hajadonok a falakra mentek, hajukat tépve, kitárt kézzel 
kegyelemért esdekeltek (I. Mak. 13, 4-5. II. Mak. 3, 19). Ha 
az izraeliták valamely várat ostrommal bevettek, a férfiakat 
irgalom nélkül felkonczolták, a nőket és gyermekeket rab-
szolgákul elhurczolták, a várost pedig kizsákmányolván, fel-
dúlták és helyét sóval behintették annak jeléül, hogy pusz-
tának és terméketlennek kell maradnia (Dt. 20, 13. Bir. 9, 
45. IV. Kir. 25, 9. I. Mak. 5, 51). Néha azonban csak a 
várfalakat szaggatták le, míg a házakat sértetlenül hagyták 
(IV. Kir. 14, 13). 

80. §. Győzelem és békekötés. 

A csata eldöntése után a győzők első gondját a holt-
testek eltakarítása képezte, mivel az izraeliták szemében a leg-
nagyobb gyalázat volt temetetlenül maradni (I. Kir. 17, 44). 
Az izraeliták saját halottjaik eltakarítását szent kötelességnek 
tartották (III. Kir. 11, 15. II. Mak. 12, 39) ; a vezéreket és 
hősöket tehát rendszerint őseik sírboltjába temették (II. Kir. 
2, 32) s nem ritkán, mint más népeknél is szokás volt, az 
elhunytnak fegyvereit is melléje tették (Ez. 32, 27), a sereg 
pedig gyászszal áldozott elesett vezére emlékének (II. Kir. 3, 
31). Az ellenség halottjait kizsákmányolták és ruhájuktól meg-
fosztották (II. Mak. 8, 27), a vezérek és hősök fejét pedig le-
vágták, hogy győzelmi jelül magukkal vigyék (I. Kir. 17, 51. 
II. Kir. 20, 22). A holttesteket azután eltakarították, ha az 
ütközet a zsidók földjén történt, hogy az országot megtisztít-

1) így Szamaria utolsó ostroma 3 évig, Jeruzsálemé másfél évig 
tartott, míg Aszdódot Pszammetich 29 évig ostromolta. 

17* 
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sák (Ez. 39. 12), de nem ritkán roppant máglyákon eléget-
ték (Íz. 30, 33). 

A legyőzött és fogságba ejtett ellenség iránt a zsidók épp 
oly kegyetlenséget tanúsítottak, mint a többi nemzetek. A fe-
jedelmeket és vezéreket karddal megölték, míg a közönséges 
katonákkal szemben azzal fejezték ki diadalmi büszkeségöket, 
hogy fejökre vagy nyakukra hágtak (Józs. 10, 24. Zsolt. 109, 
1), őket mezítláb és felső ruha nélkül, 
bilincsekbe verve vagy összekötözve ma-
gukkal vitték s rabszolgákká tették vagy 
eladták1) (II. Kr. 28, 8. Iz. 20, 4. 1. a 
95. ábrát, mely zsidó hadi foglyot áb-
rázol). Kivételt csak akkor tettek, ha 
valamely kánaáni népet vagy bálványozó 
várost győztek le, melynek minden la-
kossága és jószága átok (cherem) alá 
esett. Ez esetben az embereket és álla-
tokat lemészárolták s a várost az egész 
zsákmánynyal együtt elégették, míg az 
arany és ezüstneműek a szent helyet 
illették (Dt. 13, 16). Ha valaki a zsák-
mányból valamit megtartott, ő is átok alá esett (Dt. 7, 25. 
Józs. 6, 17). Ha valamely súlyos sérelem megtorlásáról volt 
szó, az izraeliták kegyetlensége nem ismert határt. így Adoni-
bézek királynak kezét és lábát megcsonkították (Bir. 1, 6), 
Dávid a foglyul ejtett ammóniakat szétfűrészeltette, cséplő-
szánakkal összedaraboltatta vagy égő keinenczébe hányatta 
(II. Kir. 12, 31), míg Amázia 10,000 edómi foglyot a sziklák-
ról a mélységbe hányatott. Szokásban volt az orr- és fül-
csonkítás is (Ez. 23, 25), sőt a felbőszült harczosok néha a 
terhes asszonyok méhét is fölhasították, míg a gyermekeket 
sziklákhoz és kőfalakhoz vagdosták (IV. Kir. 15, 16). De a 
zsidó királyok általán véve mégis szelídebb bánásmódot tanú-

9 A mózesi törvény humánus szellemét mi sem tünteti föl jobban, 
mint az az intézkedés, hogy a zsákmányul ejtett nőt csak egy hónap 
rnulva vehette a győző ágyasul, hogy ez idő alatt elvesztett szüleit gyá-
szolhassa (Dt. 21, 10. s k.) 
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sítottak a legyőzöttek iránt, mint az asszírok, kik hadi foglyai-
kat karóba húzták, elevenen megnyúzták, nyelvöket kitépték, 
megvakították, szóval a legkegyetlenebb kínzásokat gyakorolták. 
A legyőzött ellenség városait és falvait feldúlták, vetéseit el-
pusztították, kútjait betömték, fáit kivagdalták (IV. Kir. 3, 19. 
I. Kr. 20, 1), vagyis országát jó időre hasznavehetetlenné tették. 

A háborúból hazatérő izraelita harczosoknak azon tisz-
tulási szertartások alá kellett magukat vetniök, melyek a holt-
test által okozott tisztátalanságra voltak előírva (Num. 31, 13. 
s k.; 19, 20). A zsákmányt rendszerint elfelezték; az egyik rész 
a harczosokat illette, míg a másik azoknak jutott, kik a tá-
bort őrizték, az aranyat, ezüstöt és drágaságokat pedig az 
Úrnak szentelték (II. Kir. 8, 7. I. Kr. 26, 27). A zsákmány 
kiosztása valódi öröm-ünnep volt a népre (Iz. 9, 3), mely al-
kalommal a szegények, árvák és özvegyekről sem feledkeztek 
meg (II. Mak. 8, 28). A győzelmet az istenfélő vezérek hála-
áldozattal ünnepelték meg és zsoltárokat énekeltek az Úr tisz-
telétére, kinek a diadalt köszönhették (Ex. 15. Num. 21, 14. 
II. Kir. 22. II. Kr. 20, 26—28. I. Mak. 4, 24). A nép öröm-
ujjongással üdvözölte a győzelmes hadsereget, a nők énekkel, 
dobszóval és tánczczal köszönték (Bir. 11, 34. I. Kir. 18, 6) s 
néha győzelmi emlékeket is állítottak föl (I. Kir. 7, 12 ; 15, 
12). A győzők más népek példájára a kiválóbb diadalmi jel-
vényeket a szent helyen függesztették föl (I. Kir. 21, 9. IV. 
Kir. 11, 10). 

96. ábra. 

A legyőzött népekkel csak akkor kötöttek békét, ha hadi 
sarcz fejében nagyobb összeget fizettek, vagy évi adó fizetésére 
kötelezték magukat. (L. a 96. ábrát, mely a Nimrud-obeliszk 
nyomán adófizetőket tüntet föl az asszír király előtt). A béke-
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föltételek megtartásának biztosítása ezéljából a győzők kezese-
ket vittek magukkal (IV. Kir. 14, 14. II. Kr. 25, 24), kik rend-
szerint előkelő férfiak voltak, vagy őrséggel rakták meg a 
megerősített helyeket (II. Kir. 8, 6). A békéért esdeklők gyász-
ruhában, nyakukon kötéllel jelentek meg a győzők előtt, hogy 
teljes meghódolásukat jelképezzék (III. Kir. 20, 31), míg a 
kisebb fejedelmek ajándékokat küldöttek a győzőnek, hogy jó-
indulatát maguk számára biztosítsák (II. Kir. 8, 10). 
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