
A háború ós az Ó-Testamentom1)· 
Az Ó-Testámentomot méltán lehetne a háborúk köny-

vének nevezni, mert alig van benne olyan irat, mely lzráel 
háborúiról ne szólna vagy amelyet bizonyos kapcsolatba ne 
lehetne hozni azokkal. S nem csak az u. n. történeti könyvek, 
de a költői darabok is; nemcsak a prófétai beszédek, de a 
törvények is tárgyalják bizonyos viszonylatban a háborút. 
Mindezt természetesnek ta lál juk annál a népnél, mely csak-
nem szakadatlanul hadban állott. Különösen pedig, hogy az 
ó-testámentomi történetírás oly nagy súlyt fektet a hadvise-
lésre, azon meg ép a legkisebb mértékben se csodálkozhatunk. 
Sőt azon kellene meglepődnünk, ha nem így lenne. Hiszen 
a legkülönfélébb népek történetírásában megismétlődő jelen-
ség, hogy első sorban a kiváló hadvezérek életét s tetteit 
t a r t j ák megörökítésre méltónak Ez alól lzráel népe se képez 
kivételt. A Pentateuchustól, de főleg Jósue könyvétől kezdve 
egészen a Krónikák könyvéig telve vannak az O-Testámentom 
történeti könyvei háborúkkal, hadjáratok történetével. Némi-
leg az igaz kivételt látszanak tenni Mózes könyvei. Azonban 
közelebbről megvizsgálva ez is csak látszat. Mert ha a mózesi 
könyvekből kivesszük azokat a szakaszokat, melyek kizárólag 
törvényeket tartalmaznak — melyekben azonban szintén 
találunk háborús vonatkozásokat, — az így megmaradt részek-
ben jelentős helyet foglalnak el a hadi események. Ilyen 
formán tehát kivételt legfelebb a Genesis képezhet, mert 
ebben, eltekintve Gen 4 23. 24.-től, a kései származású 14. f-től 
s a csak némileg idetartozó 34. f-től, legfelebb pásztorok 
czivakodásairól, de semmiféle háborúról nincsen szó, ami 
mindenesetre classikus bizonyítéka annak, hogy mennyire 
híven őrizte meg lzráel nemzeti hagyománya a Mózes előtti 
idők jellemző vonásait. 

') V. ö. Marti és Nowack ó-testámentomi kommentárját; Kautzsch Ε. 
Bibi. Theologie des At. Tübingen 1911. Stade Β.: Bibi. Theologie des At. 
Tübingen 1915. Staerk W.: Das assyrische Weltreich im Urteil der Propheten. 
Göttingen 1908. Wilke Fr.: Jesaja und Assur. Leipzig 1905. Schwally Fr.: 
Semitische Kriegsalteríümer I. Leipzig 1901. Eissfeldt 0 . : Krieg und Bibel. 
Rgvbücher V. 15. 16. Tübingen 1915. Niebergall Fr.: Der Prophetismus und 
der Krieg. Monatsblätter f. RU. 1914. 12. Ugyanez: Staatserhaltende und 
staatserneuernde Kräfte im isr. Prophetismus. Die ehr. Welt 1914. 1. 2. 
Kittel R.: Vom Kriege in Israel. Allg. ev. Luth. Kirchenzeitung 1915. 3. 4. 
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Izrael háborúival, illetve kisebb-nagyobb haditényeivel 
legelőször Mózes idejében találkozunk. Ami természetes is. 
Mózes idejében, az δ szervező vaskeze alatt lett Izráel egy-
séges nemzetté, melynek legerősebb, talán egyetlen, össze-
tartó kapcsa a Jahve-vallás volt. Az δ vezérlete alatt 
indúlt az ifjú, harczokhoz még nem szokott, nemzet ú j hazát 
keresni, illetve a bibliai traditio szerint apái földjét birtokba 
venni, s vele küzdötte át első harczait is. Nem lehet e helyen 
czélunk Izráel háborúinak részletes felsorolása, esetleg az 
ide vonatkozó történeti tudósítások hitelességi kérdésének a 
tárgyalása; nem akar juk Izráel hadviselésének a módját, 
technikáját se ismertetni, bármily érdekesnek ígérkeznék is 
az, — Izráel háborúit mi csak vallásával való kapcsolatában 
óhajtjuk vizsgálat tárgyává tenni. Ezért Izráel háborúi felől 
itt csak a legszükségesebb tudnivalókat említjük meg. 

* * 
* 

Izráel történetét háborúi tekintetéből úgy általánosság-
ban hat nagyobb korszakba oszhatnók föl. Az első az Egyp-
tomból való kiszabadulástól egészen a Kanaánban való be-
telepedésig tart . Legnevezetesebb hadieseményei ennek az 
időszaknak a Vörös-tengeren való átkelés, az Amálek elleni 
háború, a Kanaán területére délről való betörési kísérlet s 
ennek kudarcza; az Ammon ós Moáb elleni hadivállalkozás; 
a Jordánon való átkelés, Jerikhó elfoglalása, Ai megszállása, 
Béthel bevétele s az ország jelentős részének, de nem egészé-
nek, a meghódítása. Különösen egyes erődített helyek ós a 
sik területek maradtak a kanaáni őslakók birtokában, kik 
hadi technikájuk tekintetében kétségtelenül az izráeliek felett 
állottak. Ezt a kort Izráel hőskorának kellene neveznünk, 
melynek főhőse Mózes, illetve mellette és utána Jósue.1) — A 
második korszakot a letelepedett népnek országa megtar-
tásáért vívott harczai jellemzik; ezen harczok során Izráel 
rendszerint védekezik, ri tkán támad. Ellenségei nem csupán 
a benszülött kanaániak, de ezeken kívül Ammon, Midián stb. 
Izráel ez időben többször elveszti, ha nem is a maga egészé-
ben, önállóságát, de vitéz bíráinak vezérlete mellett sikerül 
azt mindig visszaszereznie, végre a harcziasabb filiszteusoknak 
sikerül Izráelt hosszabb időre leigázni. Ebben az időben 
tanulja meg Izráel igazában a hadakozást (Bir. 3 2) a fönt 
említett bírák vezette hadivállalatok során. Ezeket a bírákat 
azonban épen ezért nem szabad békés idők peres ügyeit 
intéző bíráival azonosítanunk. Alapjában alkalom szülte had-
vezérek ők, kik Jahve szellemének indításából kerültek egy-
egy törzs, ritkábban több törzs élére, a szerencsésen befejezett 

!) Jósue történeti személyiségére vonatkozólag v. ö. Kittel R.: Geschichte 
des Volkes Izráel I. Gotha 1912. 601. 1. 
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hadjárat után azonban rendszerint vissza is kerültek az is-
meretlenség homályába. Kivételt csak Gideon-Jerubbaal és 
Saul képeznek, akik nemcsak önmaguk számára t a r t j ák meg 
az elnyert vezéri szerepet, de átszáll az róluk fiukra is. — 
A harmadikba Saul és Dávid felszabadító háborúit, utóbbinak 
hódító hadjáratait kell sorolnunk. Nagyszerű volt már Saul 
kezdeményezése is, aki kétségtelenül nagy hadvezér volt. 
Fegyvereivel szerzi meg a királyi koronát ; fegyverei ingatták 
meg vakmerő hadjáratok során a filiszteus uralmat Izráelben; 
seregében, hadjárataiban lett kiváló vitézzé, vezérré egy Dávid, 
egy Abner s mások. A Saul által vetett alapokon épített 
tovább a szerencsésebb Dávid, úgy hogy elmondhatjuk, hogy 
Saul vetésének gyümölcsét ebben a tekintetben is Dávid 
aratta le, akihez viszont foghatót se királyi se hadvezéri 
tehetség tekintetében nem tud felmutatni Izráel története. 
Első diadalmas tette az volt, hogy nemzetét felszabadította 
a filiszteus iga alól s megvédte a szomszéd népek ellen is. 
Mint kiváló hadvezér azonban nem elégedett meg a védelem-
mel, hanem nagyon korán hódító hadjáratokat is merészelt 
indítani, úgy hogy ez által Izráel oly katonai hatalmassággá 
lett, mint, se az előtt, se azután. — A negyedikbe azt a 
hosszabb időszakot foglaljuk össze, mely Salamontól egészen 
II. Jeroboámig terjed. Ez időben, mindjárt Salamon halála után, 
Egyptom is érvényesíteni próbálja Izráellel szemben hatalmi 
befolyását, ami azonban csak átmentileg sikerül neki. Fonto-
sabb azért ennél az, hogy a két részre szakadt ország: a 
tulajdonképeni Izráel és Juda nagyon gyakran egymás 
ellen is visel háborút, melynek során, így látszik, Izráel 
Judát vazallusává teszi ugyan, de viszont a szomszéd álla 
mok felhasználva az ország meggyöngülését, önálló államokká 
alakúinak, sőt később támadólag is föllépnek a hanyatló, 
hatalmában megtörött s polgárháborúk által emésztett Izráel 
ellen. Ezek között az államok között hova tovább leg-
veszélyesebbé válik Aram (Syria), mely nemcsak elhódítja 
Izráeltől az északi és északkeleti országrészeket, hanem lzráelt 
veres ós kegyetlen háborúkban leverve, adófizetőjévé is teszi. 
Ebben a viszonyban csak akkor áll be Izráel javára örvendetes 
változás, mikor az assyr nagyhatalom nyugat felé való támadó 
előnyomulása lehetővé teszi Izráelnek, hogy az időbeli két-
ségtelenül hatalmas királyai diadalmas háborúk során függet-
lenítsék magukat Aramtól. Híz a fordulat : Izráelnek meg-
erősödése, állami életének újból való fellendülése s egyben 
a jelentkező assyr veszedelem képezi az átmenetet az ötödik 
korszakhoz, mikor Izraellel szemben többé nemcsak hozzá 
hasonló vagy nálánál épen kisebb palesztinai államocskák 
szerepelnek, hanem főleg a nyomról-nyomra diadalmasan 
terjeszkedő hatalmas katonaál lam: Assyria. Hadászati szem-
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pontból s Izraelre való vonatkozásában legnevezetesebb ese-
ménye e korszaknak a syr-efraimi háború (735—734), Aram 
bukása. Damaskus elfoglalása (732); Samária ostroma, eleste, 
Izráel deportatioja (722); Jeruzsálem ostroma s váratlan, 
csodás felszabadulása (701). Egy évszázaddal később 597-ben be-
következik Judának és Jeruzsálemnek első deportatioja míg 
végre 586-ban elesik maga Jeruzsálem is, mi által teljesen meg-
szűnik a judai állam önállósága, a nép jelentősebb része Baby-
lonba kerül. Hatodik korszakba a perzsa majd a görög háborúk 
idejét kellene foglalnunk. Ezt azonban megemlítenünk is elég 
s róla bővebben szólni teljesen felesleges, már csak azért 
is, mert ezekben a háborúkban Izráel, illetve Juda többé 
mint hadviselő állam nem szerepelhetett. Azokat a fegyveres 
felkeléseket pedig, melyekkel a fogság utáni Juda megkí-
sérelte önállóságát visszaszerezni, igazi háborúknak nem 
nevezhetjük s különben se vetettek ezek új problémákat s 
ú j megoldásokat a fölszínre. Végül csak utalunk a makka-
beusok háborús korára, amely már az O-Testámentom keretén 
kívül esik, bár megengedjük, hogy egyes zsoltárok ebből az 
időből származhatnak s így világot vethetnek ezen lázas idők 
háborús hangulatára, lelkesiiltségére is. 

Ezek az itt csak vázlatszerűen megemlített háborúk azt 
mutatják, hogy Izráel népének, különösen Judától eltekintve, 
békés esztendeje valóban alig volt. Ebből a puszta tényből 
következik, hogy a culturkép, melyet az ó-testámentomi 
iratok alapján festhetünk, egy háborúskodó nemzetnek mű-
veltségi fokát s a háborús idők erkölcseit mutat ja; 1) a mellett 
azonban következik az is, hogy a vallásos élet se lehetett 
független ily hosszú idő alatt a háborús lehetőségektől, más 
szóval, hogy a háború fontos tényező volt Izráel vallásának 
fejlődésében is. De következik a fönti ténymegállapításból végül 
az is, hogy nagy tévedés volna, ha egységes képet várnánk 
az O-Testámentomtól a háborúra vonatkozó összes vagy csak 
alapvető kérdésekben is. Hiszen az O-Testámentom tudva-
levőleg legalább is egy ezredév történetének a tüköré, már 
pedig psychologiai lehetetlenség, hogy ily hosszú időn keresz-
tül változáson ne menjen át a kétségtelenül kissé conservativ 
néplélek is: így nem lehetett Izráelnek se egységes felfogása 
a háborúról. De ha így áll a dolog, akkor ez azt jelenti, hogy 
a rendelkezésünkre álló ide vonatkozó anyagot a föntebb 
vázolt háborús korszakok között szétosztva, időrendi egymás-
utánban kellene vizsgálnunk. Ez azonban, míg egyfelől nem 
czélra vezető — sok ismétlést eredményezne — másfelől 
meg lehetetlen is akkor, amikor sok ó-testámentomi irat 

Ezt. szükségesnek tartjuk hangsúlyozni a szigorú tárgyilagosság szem-
pontjából, inert pl. Stade Β. is túlzott egyoldalúsággal itéli meg Izráel ekkori 
életét. Biblische Theologie des At. Tübingen 1905. c. művében 199. 1. 

t 
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keletkezési ideje felől nincs egyöntetű megállapodás a theol. 
tudományban. Ezért itt is, mint az ó-testámentomi vallás-
történet sok más kérdésében, meg kell elégednünk ez idő 
szerint azzal, hogy rámuta tunk: mit hoztak ú ja t az irópró-
féták itt is, illetve mit találunk meg már a prófétaság előtti 
időben is. Más szóval ez azt teszi, hogy lzráel fentebb vázolt 
háborús történetet a hat helyett egyszerűség, kedveért két 
nagy korszakba foglaljuk össze s így tárgyaljuk a szóban 
forgó problémát is. 

* 
* * 

Az Egyptoinból való kiszabadulás ténye látszólag nem 
is tartozik kérdésünkhöz, mert hiszen nem sajá t fegyverei 
hatalmának köszönhette Izrael, hogy onnan megszabadult. 
Azonban az a hatalmas esemény, amely lzráel népének szüle-
tését jelzi, mégis megérdemli, hogy itt is megemlíttessék, 
mert hatással volt ez nem csupán lzráel istenképzetére s 
vallására, de természetszerűleg a háborúról alkotott felfogá-
sára is. A Vörös-tengeren való átkelés nagy eseménye: Faráo 
hadseregének megsemmisülése, vagy legalább is a menekülő 
izráeliek üldözésének a meghiúsulása kétségtelenül történeti 
tény. Ám bonczolgassuk az ide vonatkozó történeti tudósítá-
sokat, szedjük szót azokat alkotó elemeikre, az eredmény 
mégis csak az marad, hogy ott a Vörös-tengernél lzráel 
népével valami nem remélt, nagyszabású és korszakalkotó 
esemény történt, melyet lzráel másként nem tudott meg-
magyarázni csak vallásos hite erejével úgy, hogy istene: 
Jahve jö t t váratlanul hatalmasan az ő segítségére. Ezen fel-
fogás alapján tehát a Vörös-tengeren való átkelés is haditény 
— s épp ezért ide is tartozik, — csakhogy nem Izraelnek, 
hanem Jahvenak nagyszabású szabadító haditénye. 

Ε puszta ténymegállapítás azonban sokkal jelentősebb 
Izráelnek háborúiról való felfogására vonatkozólag, mintsem 
első pillanatra gondolni is lehetne. Fontos ez azért is, inert 
könnyen megállapíthatjuk, hogy ez nem a későbbi kor fel-
fogása csupán, de megvolt ez már a legrégibb időkben is. 
Az O-Testámentom legrégibb költői darabjai ugyanis harczi 
énekek; ezek azonban sajátságosan nem a nemzetnek, mint 
talán várnók, de Jahvenak tetteit éneklik meg s az ő nagy-
ságát magasztalják. Ezek között is a legrégibb az a kis ének-
töredék, mely a Vörös-tengeren való átkelés becses történeti 
emléke. Ex 15^-ben maradt ez reánk s az egész csak ennyi-
ből ál l : 

Énekeljetek Jahvenak, csak ő a fenséges : 
Paripákat vitézestül vetett a tengerbe. 

A pusztai vándorlás idejéből pedig ez a kis idevágó 
liturgikus ének maradt fönn: 
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Kelj fel Jahve, hadd szóródjanak szét elleneid, menekül-
jenek előled gyűlölőid! 

Ulj le Jah ve, Izrael törzsei ezredihez!1) Num 10 g6. 
A harmadik2) Ex 17Ui-ban van megörökítve s így hangzik: 

Kezeteket Jahve zász la já ra ! . . . 3 ) 
Háborúja van Jahvenak Amálek ellen ! 

íme, Jahve úgy jelenik meg már itt is, Izráel tör ténete 
legelején, mint népe háborúinak intézője, mint szabadító, 
harcoló isten. A két első idézet szerint„Izráel nem is harzcol, 
hadakozik érette s helyette Jahve. Ο szórta tengerbe az 
egyptomi lovagokat lovastul. Valahányszor felkel és kivonul 
Jahve népe ellenségei ellen, melyek egyúttal az övéi is, 
kénytelenek azok megfutamodni. Erősen kidomborodik már 
itt is Jahvenak ós lzráelnek: a vallásos és nemzeti elemnek 
kapcsolata. Jahve Izraelnek istene, Izráel Jahve birtoka, — 
ez a tétel, mint a mózesi vallásalkotás jellemző gondolata a 
háborúra vonatkoztatva ime így módosul: Izráel háborúi 
= Jahve háborúi! Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor 
Izráel háborúba száll, tulajdonkóp Jahve dicsőségének növe-
lése érdekében akar hadakozni. Az új haza földjének meg-
hódítása, új területek elfoglalása, Jahve dicsőségét ós hatalmát 
j u t t a t j á k kifejezésre. Num 32 2 2 szerint az ország Jahve előtt 
hódol meg, midőn elfoglalják, azaz Jahve lesz ura az országnak: 
felet te az ő neve neveztetett.4) Ez a gondolat, illetve hit 
mélyen be volt vésve a nemzet köztudatába. Ez adott épen 
különös jelentőséget Izráel háborúinak is. De viszont ez a ma-
gyarázata annak is, hogy a vallásos élet sohase volt oly élénk, a 
Jahveért való lelkesedós sohase volt oly lángoló és magával 
ragadó, mint épen a háborúk idején. S innen tudjuk meg-
érteni azt is. hogy még a nagy próféták is a nemzet hős-
korának, tehát Izráel első háborúinak idejét emlegetik úgy. 
mint azt az időt, amikor Izráel osztatlan szívvel ragaszkodott 
Jahvehoz. Hos 2 17, Jer 22, Ez 164H. 

De hogy a föntidezett költeménytöredékekből ós a velők 
kapcsolatos szentírási helyekből Jahve tulajdonságára s Izráel 
háborúival való közvetlen kapcsolatára helyesen következ-
tet tünk, azt az alábbiakban még a Jahve-ládával s annak 
szerepével, a közismert "l*^ névvel s végül még a Num 

*) Az eredeti szöveg helyett " t t ' ' olvasandó 
s) Itt kellene tulajdonképen megemlékeznünk Deborah énekéről (Bir. 5.f.), 

azonban helyszűke miatt el kell tekintenünk leközlésétől. 
3) ,TD3 helyett IT olvasandó, v. ö. Kittel: Β. H. 
4) Ez viszont az előző lakosok vallási és nemzeti bukását jelentette: 

"Mit dem Volke sanken auch seine Gö t t e r . . . zu Boden. Denn Jahve war 
damit der unumschränkte Grundherr Kanaans geworden.« Budde K.: Die 
Religion des Volkes Israel bis zur Verbannung. Glessen 1905. 98. 1. 
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2114-ben előforduló "ν"' ίΐ'οπ?? iec kifejezéssel akar juk köze-
lebbről támogatni. 

Ránk nézve itt nem is annyira az fontos, hogy mi volt 
eredetileg Jahve ládája, mint inkább az, hogy miért szerepel 
ez épen Izráel háborúival kapcsolatban; mert hogy főleg ot t 
szerepeltetik az ύ-testámentomi források, az bizonyos. Erre 
egyszerűen azzal felelhetünk, hogy azért, mert Jahvet Izráel 
hite közvetlenül összekapcsolta a ládával úgy annyira, hogy 
hitük szerint, ahol a szent láda van, ott van Jahve is. 

Ezért szerepel a láda Izráel háborúiban is, mint 
személyes segítő és csodatevő hatalom: vele és általa maga 
Jahve segíti meg Izráelt. A láda tehát Jahvenak hadi szimbó-
luma, azaz hadi szentség! A láda hadi jellegét mutatja az is, 
hogy még Dávid idejében is sátor alatt tartották nyilván azért 
is, hogy magukkal vihessék így könnyű szerrel a táborba is. 
II, Sám 61T , 7 2, fi, 11 , , , 15 24, v. ö. Num 103fli-. J o s 6 4 . Bár 
nem lehetetlen, hogy a láda eredeti rendeltetése más volt1) 
az ótestámentomi forrásokban mégis csupán ez a jelentősége 
domborodik ki. Mi adta neki ezt a jelentőséget, azaz mi avatta 
hadi szentséggé? Bizonyos, hogy nem a benne rejlő törvény-
táblák, amint a bibliai traditio t a r t j a ; nem tette azzá egy 
benne rejlő meteorkő vagy szent kőoszlop sem. még 
ha ez utóbbi által némileg meg is tudnók magyarázni Jahve-
nak a ládával való szoros kapcsolatát. Ellenben könnyen 
megért jük a ládával kapcsolatos összes képzeteket, ha el-
fogadjuk, hogy a láda nein egyéb, mint Jahve királyi széke.2) 
A ládán ülve tehát maga Jahve vonul ki Izráel seregei élén 
az ütközetbe.3) Ezért já r ják körül magával a ládával az 
ostromlott Jerikhót, mert így mintegy maga Jahve veszi azt 
ostrom alá. Jos 6. Megértjük így azt is, hogy a ládához nem sza-
bad senkinek se nyúlni, mert különben az illető magát Jahvet 
érinthetné. 1. Sám 6 2 2 II. Sám 66it. Világos lesz így a 24-ik 
zsoltár szerzőjének kifejezése is, hogy amidőn Jahve ládáját 
diadalmenetben viszik haza Jeruzsálembe, illetve a templomba, 
akkor fel kell emelkedniök még az ajtófőknek is, hiszen a 
ládán fiiő Jahve, a dicsőséges király, a seregek istene nem 
fér be közönséges ajtókon ! íme tehát itt is bizonyossá vált, 
hogy ez a Jahve, aki a ládán trónol, kétségtelenül Izráel 
hadura. Ezért említik ép a ládával kapcsolatban Jahve méltó-

') »Der Gott der Lade ist demnach ursprünglich kein Gott des Krieges, 
sondern ein Führergott gewesen, der seinem Volke voranzog.« Gressmann H.: 
Moses und seine Zeit. Göttingen 1913. 353. 1. 

') Dibelius M.: Die Lade Jahves. Göttingen 1906. 
3) Hasonló felfogással találkozunk más vallásokban is. így vonul ki 

Istar, Nergal, Marduk, Assur, Amon-Re is. — A karthágóiak meg az arabok is 
emlegetik, hogy isteneik részt vesznek a háborúban. Smith R W. Stube R.: 
Religion der Semiten. Freiburg 1899. 25. 1. 
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ságosabb melléknevét, mely teljes alakjában így hangzik: 
c^-sn z f ηπ] ι. Sám 4 4 . 

Itt nem hagyhatjuk érintetlenül azt a kérdést, hogy mit 
jelent a szó, mert világos, hogy ezen fordul meg a ki-
fejezés értelme. Ennek megállapításánál azonban nem lehet 
fontos az, hogy a kifejezés legelőször Sámuel könyvében 
fordul elő, mert ez még nem jelentheti azt, hogy ezen idő 
előtt ne ismerték s ne használták volna azt.1) Nem is az a 
fontos, hogy mikor kezdték használni az izráeliek, de hogy 
mit is fejeztek ki vele. Ezt pedig Izráel köztudatából kell 
megállapítanunk. Az tehát a kérdés, hogy történeti időben 
milyen „seregek" istenének, tartották Jahvet, mert hogy 
sereget jelent, az teljesen bizonyos.2) Három lehetőséget kell 
itt mérlegelnünk. Jelenthet mindenek előtt földi seregeket; 
jelenthet azután égi sereget: angyalokat s csillagokat is; 
végül egyesek szerint jelentheti adaemonokat és ezek seregét. 
Bár nem tar t juk lehetetlennek, hogy a kifejezés eredetileg3) 
a Mózes előtti korban a daemonok seregére vonatkozhatott, 
mert tényleg vannak Izráel vallásában polydaemonistikus 
maradványok, különösen a háborús szokásokkal kapcsolatban, 
azonban ezzel szemben mégis hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
ez a Kánaánban való megtelepedés óta nem tudatos, illetve 
történeti időben Izráel köztudatában ez ki nem mutatható. 
Ellenkezőleg a rendelkezésünkre álló adatok világosan az 
első mellett bizonyítnak oly értelemben, hogy speciálisán Izráel 
seregeit jelenti,4) amint I. Sám 17 4ft-ben maga Dávid magyarázza 
meg r ixrV szót oly módon, hogy azt Izráel csatarendjeivel azo-
nosítja. Mert Izráel serege egyszersmind az övé is. azért vonul ki 
annak élén és segíti diadalra Jos 1010 v, Bir 52o H. Sám b u stb. 
Ezért lehet aztán magát a háborút is, melyet Izráel seregei 
harczoltak, Jahve háborújának nevezni v. ö. I. Sám 17 26. 

Ezekről a háborúkról szólt az a könyv is, melyről 
Num 21 ] 4-ben történik említés: 'TJ.t riion^p "iep — Jahve 
háborúinak könyve. Sajnos, hogy az idézett könyvről többet 
nem tudunk és így tartalmára nézve is föltevésekre és 
következtetésekre vagyunk utalva. Pedig nagyon érdekes 
volna ennek a gyűjteménynek egyik-másik darabját meg-
ismernünk, mert azok fényt derítenének Izráel vallása tör-
ténetének egyik legrégibb fejezetére, itt is főleg a háborúkról 

') Nem így veszi E. König: Gesch. d. alt. Religion. Gütersloh 1912. 288 k. 
!) De természetesen nem csak ezt; ν ö. Num 32 27 X^S aki magát 

háborúra felövezi, itt tehát a ' Ϊ szó inkább hadi szolgálatot jelent. 
3) Schwally F.: Semitische Kriegsaltertümer I. Leipzig 1901. 6 1 
4) A msait szó huszonhatszor fordul elő Jahve nélkül s mindig Izráel 

seregeit jelenti! Csak nem képzelhető, hogy amikor Jahveval áll kapcsolatban, 
akkor ép ezt ne jelenthetné! V. ö. Kautzsch Ε.: Biblische Theologie der At. 
Tübingen 1911. 79 1. 
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való fölfogására. A manapság ál talánosságban e l fogadot t 
nézet idevonatkozólag az, hogy a fönt idézett czím alat t oly 
harczi énekek voltak összegyűjtve, melyek lzráel hőskorá t , 
a honfoglalás barczait1) s a Birák idejében vívott védelmi 
hábo rúka t örökí te t ték meg. Ezek a háborúk vannak Jahve 
háborúinak nevezve és pedig tel jes joggal, mer t ezekben 
t apasz ta l t ák közvetlenül Jahve segítségét, ezeket vívták az 
δ dicsőségéért, aminthogy még Dávid is az δ háború i t har-
czolja I. Sáin 18,7 25<>8, viszont J ahve zúzza össze az δ ellen-
ségeit II. Sám 5 2 0 s tb. — íme tehá t a puszta czím is az t 
j u t t a t j a kifejezésre, ami t már az előzőkben is megál lapí to t tunk: 
Jahve intézi lzráel harczait , δ segíti népét győzelemre; lzráel 
seregei egyúttal Jahveéi , amint lzráel harczai az δ harczai is. 

A mondottak u t án egyáltalán nem lehet t ehá t ké t ségünk 
az iránt , hogy a ^lxpt kifejezést lzráel a sa já t maga seregeire 
vonatkozta t ta . Azonban csak e r r e ? Alighal J ahve ugyanis 
úgy szerepel már az Ü-Testámentom legrégibb forrásában, 
mint a mennynek és földnek istene (Gen 24); ugyancsak ezen 
for rás i ra t szerzőjének felfogása szerint Jahve hozta létre a 
nemzeteket is. Ebben kifejezésre ju t , ha burkol tan is, az a 
gondolat , hogy istene Jahve a többi népeknek is. Nem követ-
kezik-e ebből, hogy az idegen népek seregei se lehetnek 
függet lenek Jahve akara tá tó l ? Egyút ta l pedig az is, hogy 
Jahvenak , mint a menny istenének, vannak mennyei seregei 
i s ? J o s 5 l 3 szerint Josuenak , egy angyal jelenik meg, kit az 
elbeszélő Jahve serege vezérének nevez! S hogy lzráel fel-
fogása szerint tényleg volt J ahvenak égi serege is, annak 
egyebek mellett csa t tanós bizonyítékát ta lá l juk meg Elisa 
tör ténetének egyik epizódjában. II. Kir6 l 6kit szerint az arami 
király seregei körü lve t t ék a várost, melyben Elisa volt. Elisa 
ekkor ér te aggódó szolgáját , azzal a kijelentéssel nyug ta t j a 
meg, hogy többen vannak velők, mint ellenök. S tényleg 
midőn Elisa imádságára Jahve „megnyitot ta" a szolga szemét, 
lá t ta a szolga, hogy a szomszédos hegyek mind meg vannak 
rakva tüzes lovagokkal s szekerekkel (17 v.), melyek az égi 
sereget alkotják. 

Ezt a kissé bővebb fe j tegetés t az tet te itt szükségessé, 
mert r á akar tunk muta tn i arra, hogy egyazon kifejezések se 
t a k a r n a k még ugyanazon időben se teljesen azonos képzeteke t 
s fogalmakat . J ahve hadintéző hatalmáról se volt egységes 
felfogása lzráel széles ré tege inek: lzráel seregei, mennyei 
seregek, idegen népek seregei — mint lá t tuk — nem zá r j ák 

1) lzráel nem békésen húzódott be Kanaán földjére, mint Stade felteszi 
Geschichte des Volkes Israel. Berlin 1889. I. 136 1. ν. ö. Kittel R. i. m. 
I. 600 k. 

3) Dtn 33 „ LXX szerint az angyalok ezrei kisérik Jahvet Kádesbe a 
Sinairól, v. ö. Gressmann i. m. 451 1. 

16 
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ki egymást. Közös azonban mind a három értelmezésnél az, 
hogy a szó Jahvet mint hadistent jelenti,1) aminek 
erősen praktikus, mondjuk egyoldalúan nemzeti felfogása, 
hogy Jahve csak Izráel seregeinek az ura 

Ha azonban Jahve tényleg hadisten s Izráel seregei és 
háborúi úgy szerepelnek, mint Jahveéi, — akkor ebből szi-
gorúan az következik, hogy ha valaki hadi szolgálatra szánta 
magát, az tulajdonkép nemcsak hazafias, de egyúttal és legfő-
kép vallásos kötelességet tel jesí t : Jahvet szolgálja az által is! 
Más szóval a föntebbiekből Izráel háborúinak szent jellege ön-
ként következik. Valóban, háborúra készülni, hadat indítani, 
még a próféták idejében is annyit tesz, mint „háborút szentelni" 
Jer 6 4 Mi 31, 6 3 Joel 49 . A háború szentelése természetszerűleg 
áldozattal, felavatással s imádsággal történt. I. Sám 13 9. , 0 Saul 
maga mutat be áldozatot s imádkozik is (12. v.) v. ö. Jes 
13 3 I. Sám 21 fi, meg szokták kérdezni e fontos alkalomkor 
rendszerint a szent oraculumot is, hogy Jahve velők lesz-e 
Bir 20 ] 8 . 2 3 II. Sam 5 i9 kk.; ha erre nem volt már idő,akkor böjtöt 
hirdettek 1. Sám 1424_3Ü. Izráel háborúja tehát „szent" volt 
ebben az időben és pedig úgy tárgyi, mint személyi tekintetben. 
Tárgyi vonatkozásban annyiban, hogy szentnek tar tot ták a 
tábort Dtn 23 10_ 15, mert ott van maga Jahve I. Sám 215 . 11. 
Sám 11.; Szentek voltak a fegyverek, mert azokat Jahve szolgá-
latára kellett felavatni; szent volt a háború ideje, mert a háború 
ta r tama alatt ki voltak zárva a harczosok a prófán életből. 
Személyi vonatkozásban is szent volt a háború, mert a harczosok 
Jahvenak voltak szentelve, nevök is Jes 13s „Jahve előtt" 
tehát szenthelyen készültek fel a hadra, és pedig úgy, hogy 
derekukat „előtte' felövezték Num 32 2 0 .2 7 . Az ily módon felava-
tot tak azután mintegy cultusi szent közösséget alkottak.2) 

A háborúról való ez a felfogás azt a kötelességet rót ta 
a katonákra, hogy bizonyos tisztasági ceremóniáknak vessék 
magukat alá, mert cultusilag tisztátalan állapotban nem 
vehettek volna részt Jahve fegyveres szolgálatában se. Ez 
nem jelentett alapjában véve egyebet, mint hogy távol kellett 
magokat tartaniok a mindennapi élet prófán körétől vagyis 
mindattól, ami vallásos felfogásuk szerint akadálya lehetett 
Jahve imádásának vagy concréten fejezve ki magunkat, 
legfőkép az áldozati szertar tásokban való részvételnek. Erre 
nézve Dávid története (I. Sám 21) nyújt jellemző adatot, 
melyből nemcsak föntebbi állításunk helyessége bizonyosodik 
meg,de megtudjuk egyúttal azt is, hogy cultusilag tisztátalanná 
tet te a férfit főleg a nővel való érintkezés 21 6. Ennek pedig 
erkölcsi szempontból is messze kiható jelentősége volt a 

») V. ö. Schwally i. m. 5. 1. 
2) Eredetileg bizonyosan csak a harczosok, mint teljes jogú férfiak 

alkották a cultusi közösséget. 
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háború jellegére. Bármily kegyetlenek1) voltak is Izráel há-
borúi egyéb tekintetben, egy: a nők megbecstelenítése nem 
tartozott annak iszonyatosságai közé. S hogy ez a föntebbi 
vallásos felfogásra vezetendő vissza, arra nézve utalunk Uriás 
példájára II. Sám 11 Azonban I. Sám 25 28. a mellett is 
bizonyít, hogy a cultusi tisztasággal nagyon korán az erkölcsi 
t isztaság is összekapcsolódott. Hogy ez áthatot ta volna már 
ekkor a köztudatot, nem valószínű, de ez az adat mégis jellemző 
arra az időre. 

A katonák, a tábor, a fegyverek cultusi t isztasága 
tehát azt a czélt szolgálta, hogy a háború idején végzendő 
cultusi cselekvényeknek, így Jahve segítsége kieszközlósének 
ne legyen semmi akadálya, más szóval, hogy közöttük lehessen 
Jahve. Erre pedig nagyon kellett vigyázni, mert ha bárminő 
vétség merült fel, ki voltak téve mindig annak a veszélynek, 
hogy baj éri őket, mert cserben hagyja őket Jahve, aki ilyen-
kor még a jóslatot is megtagadta tőlük. Jó példa erre Saul 
fiának Jonathánnak esete I. Sám 142 7 .3 7 . , nem különben 
Saulnak a Gilboa- hegyi csata előtt való jóslat kérése I. 
Sám 28 6. 

Az izráeli háború szent jellege végül s talán leginkább 
abban j u t kifejezésre, hogy — ami különben csak az előzők 
folyománya — a meghódított város, a legyőzött nép, a zsák-
mányúl ej tet t élőlények vagy élettelen tárgyak az igazi had-
vezérnek : Jahvenak birtokába mentek át, ami azt jelentet te, 
hogy a győző a maga egészében lemond a zsákmány élveze-
téről. Ennek a vallásos szokásnak hódoltak akkor is, bár 
csak kis mértékben, midőn egyes főleg nemes érczből készült 
tárgyakat, vagy fegyvereket Jahvenak adományoztak s a 
szenthelyen helyeztek el. V. ö. ide van. Jos6 1 8 . >,4. 8 2 4 . ?8. 10 28. 
Bir 8 27. I. Sám 21 j 0 . II. Sám8 I O k. I. Kir 7 5 1 . 15 lft."18. II.Kir 12 l f t . 
Teljes mértékben azonban ez a szokás csak akkor érvényesült, 
midőn, lehetőleg még a háború kitörése előtt, hadiátkot = 
a ^ - e t mondtak ki valamely népre, illetve ami gyakoribb eset 
valamely városra. Mit ér tsünk, illetve mit értet tek c10-en 
maguk az izráeliek ? A gyakorlatban nem egyebet, mint hogy 
a hadizsákmányt ünnepélyesen meg kellett semmisíteni2), 
azaz sem személynek nem volt szabad életben maradni, sem 
semmiféle állatot vagy tárgyat nem volt szabad magán czélra 
felhasználni, tehát prófán használatba venni3). Ε mellett azon-

') Ezt egyszerűen be kell ismerni s nem kell elsimítani igyekezni, mint 
pl. König teszi i. m. 143 1. II. Sám 1231-el kapcsolatban. Azonban ezzel szem-
ben utalnunk kell arra. hogy az ellenség még kegyetlenebb volt II. Kir 8 ,2 . 
Am 1 1 3 . Nah 3 1 0 . O b u . v. 8. Gressmann: Texte u. Bilder 108 | 109~, 
110., 111., 114., 117., 124. stb. s König Ε.: Gesch. des Reiches Gottes. Berlin 
1908. 143. k. 

2) Schwally: i m. 29. 1. 
3I Stade B.: i. m. 155. k. 

17* 



2 4 4 Dr. Deák János. 

ban közrejátszott az a gondolat is, hogy Jahve mintegy élvezi 
ellenségeinek vagy, ami a föntiek után ezzel egyet jelent, 
Izráel ellenségeinek pusztulását s haragja csak ezek meg-
semmisülésével oszlik el teljesen1). A Β Ί Π . γ θ talán legjellemzőbb 
példa Saulnak az amálekiek elleni boszúhadjárata 1. Sám 15. 
Ez a példa azt mutat ja , hogy által Jahve segítségét 
óhaj to t ták biztosítani maguknak. Ezért mondtak a^n-et az 
ellenséges városra akkor, ha ez a békés megadásra való fel-
szólításnak nem engedve ostromra engedte jutni a dolgot. 
Azonban Jebuznak Dávid által tör tént elfoglalásából kitűnik, 
hogy még ilyenkor se kellett az illető várost föltétlenül 
megsemmisíteni II. Sám 5Gk Enyhébb eljárást enged meg 
Dtn 2 k . 36k. 2 0 η . Jos 82·27· J ° s 11 14· ν. ö. Num 317κ 
Enyhítése a szokásnak az is, hogy a foglyokat nem vágják 
le, de a szenthely szolgáivá teszik Jos 9 2 3 . — Alapjában 
véve azonban s általánosságban a végre nem hajtását 
igen nagy bűnnek tartot ták ; ez nem csak kötelesség mulasztás, 
de ennél több: Jahve ellenségeinek a segítése. Ezért ezt a 
bűnt nagyon szigorúan bünteti meg Jahve. Jos 618 . 7 1 2 . 
1. Sám 15 26kk. I. Kir 20 4?. Num 31 l6.2) 

Az előbbiekben Izráel háborúinak szent jellegét, azaz 
Jahveval s általában a vallással való szerves összefüggését 
mutat tuk ki, utalva a közben itt-ott Izráel hadi szokásaira 
is. Azonban a nyújtot t képet még csak megközelítőleg se 
lehetne teljesnek tartanunk, ha meg nem emlékeznénk itt 
a názirokról s főleg a prófétákról Az ugyanis elvitázhatatlan 
tény, hogy azok is, ezek is szoros kapcsolatban voltak a há-
borúval. Csaknem úgy tűnik fel, mintha Jahve őket háborús 
czélokkal küldte volna; mert bizonyos, hogy előbbiek Jahve 
ügyének fegyveres védelmezői voltak, utóbbiak pedig azért 
agitáltak, hogy Jahve vallásának s országának fegyveres úton 
való védelmezését előmozdítsák. 

A názirs) szó már önmagában véve is kifejezi azt, hogy 
aki azt a nevet viselte, az szoros kapcsolatban van Jahve 
háborúival. A názirt ugyanis külsőleg hosszúra növesztett 
haja után lehetett felismerni; a megnövesztett haj pedig fel-
fogásuk szerint titokzatos módon kapcsolta őket össze Jah-
veval, aki azután segítette is őket hadi vállalkozásaikban. 
Sámson is az által van örökké Jahve szolgálatára felavatva, 
hogy hajzatát nem vágta le soha. Maga a Sámson monda 
jellemző a názirok hivatására nézve; azt ju t ta t ja ugyanis ez 
kifejezésre, hogy a honfoglalás utáni időben épp a názirok 

') Ellenkező nézetben van Schwally i. m. előbb említett s köv. 1. 
2) A C";n nem izráeli speczialitás. ismerték s gyakorolták ezt más sémi 

népek is v. ö. pl. Mesa Moab királyának diadaloszlopa 11., 12., 15., 16. sorait : 

Gressmann Texte u. Bilder 272. 3) V. ö. Schwally i. m. 109. — s Kautzsch Ε. és Stade Β. i. m. 
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voltak azok. akik a kanaáni őslakók és a benyomuló idege-
nek elleni szüntelen harczra kötelezték el magukat. így váltak 
ők fontos tényezőivé a vallásnak, de a háborúnak is. Mert 
békés időben vallásos synkretismus vált általánossá, ami a 
Kanaánban való megtelepedésnek természetes folyománya 
volt ugyan, de veszedelmes volt a .Jahve vallásra nézve. Ilyen 
időkben csak itt-ott lehetett egy-egy názir, aki már hajvise-
letével is a Jahveért való harczot juttat ta mindenkinek 
eszébe; háborús időkben azonban mindenki názir ν olt, annak 
tekinthető, mert szent fogadalomkópen mindenki nagyra 
növesztette a haját v. ö. Bir 5 , . A názirok tevékenysége tehát 
végeredményben lzráel vallási és nemzeti életének megerő-
sítését czélozta: a kivívott győzelmek során nemcsak a 
nemzeti öntudat erősödött meg, de ú j erőre kapott a vallásos 
lelkesedés is. Igazi jelentőségük azonban a náziroknak csak 
addig lehetett, míg lzráel szervezett állammá nem alakult, 
tehát míg a háború se volt „állam ügy" ; „a nemzeti állam 
keletkezése után, midőn rendezett viszonyok létesültek lzráel 
és a szomszéd államok között, a názirság is elvesztette 
jelentőségét s a szent háborúval való kapcsolatát," — de 
megszűnt ilyen értelemben véve a háború szent jellege is. 

Amit a názirokra nézve megjegyeztünk, az ráillik sok 
tekintetben a prófétákra is, kivált abban az időben, mikor 
legelőször bukkannak föl lzráel történetében. Köztük azonban 
ós a háború között nem szakad meg a későbbi időben se a 
kapcsolat, akkor sem, amikor már a próféták teljesen elüt-
nek névrokonaiktól az ekstatikus nábiktól. 

I. Sám 9 - 1 0 l f i . szerint Saul idejében prófétacsapatok 
jár tak-kel tek Izraelben s amerre csak megfordultak, min-
denütt lázítottak, agitáltak nem szóval, de a keleti ember 
ízlésének megfelelőbb módon: cselekvéssel, őrjöngő mozgás-
sal.1) Hogy ezt meggyőződésük szerint Jahve nevében csele-
kedték, ahoz kétség se férhet; a jelekből pedig világos, hogy 
működésüknek hazafias, politikai czélja volt: háborúra izgattak, 
mert így remélték népüket felszabadítani a íiliszteus iga 
alól.1) A prófétaság tehát első feltűnése alkalmával inkább 
politikai, mint vallásos színezetű volt, jobban mondva a kettő 
úgy kapcsolódik egybe, hogy a vallásos elem van a politikai-
nak szolgálatába állítva. Ezek a próféták is azt akar ják a 
maguk módján kifejezésre juttatni, hogy a politikai szabadság 
csak Jahve segítségével valósítható meg ; e mellett azonban 
ott van az a gondolat is. hogy Jahve akar is segíteni, hiszen 
ott nyilvánítja jelenlétét a próféták megszállottságában. 

Így azután megérthetjük, hogy nem véletlen dolga, ha 
ők a filiszteus helytartó székhelye közelében működnek. Itt 

')V. ö. Hornyánszky Aladár: A prófétai ekstásis és a zene. Budapest 1910. Ιδ. I. 
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„ugrik rá" Saulra is Jahve szelleme1), ami nyílván csak azt 
jelentheti, hogy őt is a próféták háborús lelkesültsége szállja 
meg. A hadisten ihletése háborús lelkesedést eredményez: a 
Jahve lelkétől á tha to t t Saul haddal siet a jábesiek felszaba-
dítására, ami sikerül is neki. I. S á m l i . Nyilvánvaló tehát, 
hogy a prófétaság szereplése háborús tünet ; az elnyomatás 
idejében nemzetszabadító czélzattal működnek; izgatnak, 
lázítanak háborúra. Saul is prófétává lesz s így áll a nemzeti 
ügy szolgálatába. Által a siker is koronázza működésüket, 
amikor azonban Dávid alatt megszilárdul és állandósul a 
királyság intézménye, átveszi a maga körébe a nemzet védel-
mének az ügyét is, minek folytán a próféták mozgalma a 
názirokéhoz hasonlóan megszűnik. Azonban nem véglegesen. 
Mert egyes próféták, mint Náthán, Achia, Illés, de talán még 
sokkal inkább Elisa, megőrzik a politikai élettel való kap-
csolatokat, utóbbi beleártja magát még a külpolitika rejtel-
meibe is s itt is ot t is szellemi szerzője ő egy-egy dynastia 
bukásának s az ezzel kapcsolatos véres háborúknak II. Kir 
8,k. 9,kk; v. ö. II. K i r2 1 2 , 1314.2) Az Aram ellen vívott 
háborúk idején pedig csoportosan is szerepelnek a királyi 
udvar közelében olyan próféták, mint aminőkkel Saul korában 
ismerkedtünk meg. Ezek is a nemzet ügyét a k a r j á k előbbre 
vinni minden áron, ezért izgatnak a Rámoth-Gileádért indítandó 
háborúra, s ikert jósolva a király hadjáratához. I. Kir 225 kk12· 
Csak egy akad közöttük, aki ezt nem teszi. Ez a próféta — 
Mikha ben Jimla — mintha már azon szellem hatása alatt 
állana, mint az assyr kornak nagy prófétái, kik a háborút 
nem nézik többé csupán Izráel nemzeti érdekei nézőpontjából, 
de általános szempontokat: az erkölcsi világrend törvényét 
hangsúlyozva birálat tárgyává teszik nemzetük politikai 
irányát és így háborúit is. Ez azonban már átvezet bennünket 
a következő korszakba. Mielőtt azonban arra térnénk át, itt 
még az a kérdés vár elintézésre, hogy hogyan Ítélték meg 
ebben az időben a szomszédos népeknek Izráel ellen viselt 
háborúit s ami ezzel szorosan összefügg: hogyan tudták 
összeegyeztetni, vallásos felfogásukkal Izráel seregeinek eset-
leges vereségét, az ellenség győzelmeit ? 

Manapság az a nézet van elterjedve, hogy az írópróféták 
előtti időben lzráelnek az felfogása a volt Jahvéról, hogy hatalmi 
köre csak Izráel országára ter jed ki.3) Nem lehet tagadni, 
hogy csakugyan kifejezésre ju t az Ó-Testámentomban ez a 

') Bir 6 34 szerint Gideont, 14 19 15 14 szerint Sámsont is Jahve szelleme 
készteti háborúra, Jeftát is ez indítja arra, hogy megfújja a harci kürtöt 1129. 

2) Az „Irzáel hadszekerei és vitézei jelző" jobban megilleti Elisát, mint 
Illést! 

3) Y. ö. Peisker M.: Die Beziehungen der Nichtisraeliten zu Jahve etc. 
Glessen 1907. 
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felfogás is I. Sám 26 16_19. Ez azonban kétségtelenül a leg-
kezdetlegesebb felfogás az egész O-Testámentomban Jahve 
hatalmáról s még az sem lehetetlen, hogy az idézett helynek is az 
az értelme, hogy Jahve tisztelete van csak Izráel országá-
hoz kötve, ami azután teljesen megfelelne a valóságnak. 
De hogy mennyire nem szabad a fent említett nézetet 
általánosítanunk, bizonysága annak az O-Testámentom 
nagyon sok helye, melyek szerint Jahve elkiséri népét 
az idegenbe is : Jákobbal van Lábannái is, Józseffel van 
Egyptomban is, Dáviddal megy háborúiba az idegen országok 
területére is stb.; sőt nemcsak Izráelt s ennek egyes tagjait 
veszi oltalmába, de győzelemre segít idegen nemzetet, viszont 
népét az idegenbe viszi, hogy ott az ellenség hatalmába adja 
II. Kir 133 5 , . Ebből, de meg föntebbi a kifejezés-
sel kapcsolatos megállapításainkból is következik, hogy 
Jahve hatalmát — ha nem is általánosságban, de főleg 
Izráelnek vallási szempontból érettebb köreiben — már ekkor 
se fogták fel olyan korlátozottnak, ellenkezőleg: meg voltak 
győződve a felől, hogy akaratá t és hatalmát érvényesíti 
valaminő módon más népek életében is, így azok háborúi 
se az ő tudta és akarata nélkül folynak Izráel ellen. 

Ezek alapján már eleve is kizártnak kell tar tanunk azt, 
hogy Izráel a maga vereségét Jahve gyöngesógével, illetve 
az ellenséges nép istenének nagyobb hatalmával magyarázta 
volna1.) Ellenkezőleg a szenvedett vereséget Jahve akaratával 
kapcsolták össze2) s igyekeztek azt megmagyarázni Ezek a 
magyarázati módok, melyekkel idők során a szenvedett 
vereségeket indokolták, nagyszerű bizonyságai annak az 
erkölcsi tartalomnak, amely már ebben az időben is jellemezte 
Izráel vallását. A vereségek magyarázatával ugyanis ön-
vizsgálat j á r t ; ez pedig nemes irányban fejlesztette Izráelt, 
mert ez váltott ki belőle időről-időre új ós hatalmas erkölcsi 
erőket. Ez szinte természetesnek is látszik, hiszen a háború 
sokkal nyomatékosabban követelte meg az események magya-
rázatát, mint a béke nyugalmas ideje, lyen módon a háború 
már itt is nevelő eszköznek bizonyult s valóban ennek tar to t ta 
azt nagyon korán épen maga Izráel is. A háborúk nyúj tot ta pro-
blémákon ugyanis az által segítette át magát a vallásos hit. 
hogy egyes esetekben maga Jahve nem akarja megsegíteni 
népet, mert' erre oka van, illetve hogy a győzelem megtaga-
dásával valaminő fontos czélt akar elérni. Ok nélkül nem küld 
Jahve Izráelre vereséget, még ha az az ok nem is ismeretes 
előttük. II. Kir 31 3 . I. Sám 4 3 . Ki kell tehát fürkészni az okát is 
meg czélját is a csapásnak! Ott volt például, hogy itt egyebet 
ne is említsünk, a tény, hogy Izráel a honfoglalás idején nem 

') II. Ki r3 2 ; -ben azonban kétségtelenül ez a gondolat csillanik át! 
') Jellemző I. Sám 4 3 is: „Miért vert meg bennünket Jahve? . . 
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tudta azonnal a maga egészében elfoglalni Kanaán földj'ét. 
Bir 2 jj _3 6 a bizonysága, mennyit foglalkoztatta ez a vallásos 
kedélyeket s magyarázata hányféle megoldáshoz vezetett. 
Jellemző azonban, hogy a kanaániak ellenállása nincs bűnnek 
minősítve, sőt bizonyos tekintetben kötelességük is Izráel 
ellen háborút viselni, mert -Jahvenak azzal különleges czélja 
van Izraellel szemben. V. ö. 2 Kir. 31 0 , 13 ,, Bir 6 1 3 stb. íme 
tehát vannak esetek, amidőn Izráel ellensége Jahve akaratából 
cselekszik, mikor Izráelt leveri vagy csak háborút visel is 
ellene. 

Melyek azonban azok az esetek, mikor Jahve elnézi az 
ellenség diadalát s milyen czélt akar elérni népe vereségével ? 
Izráel csatavesztéseit különfélekép magyarázták ugyan, de 
közös vonásuk e magyarázatoknak, hogy valaminő vétekkel, 
bűnnel indokolják a bajt s itt kiemelendő, hogy a cultusi 
vétségek mellett nem hiányoznak az erkölcsiek se a leg-
különfélébb árnyalatban. Így Aialatt Akhán vétke miatt 
szenved vereséget Izráel Jos 7; Saul se arathat győzelmet 
Jonathan cultusi vétsége: ártatlan mézevése miatt. I. Sám 
14 25 k; I. Sám 2819. Saul bűne miatt adja Jahve Izráelt a 
filiszteusok hatalmába; a Jahve iránt bizalmatlan s akara-
tának ellenszegülő Izráel nem juthat délről Kanaán földjére, 
de vereséget szenved Num 1439 k· Az első példák szerint a 
győzelem elmaradásának vagy a vereségnek a czélja: a 
figyelem felhívása a fen forgó vétekre; az utóbbiak szerint 
a vereség egyúttal büntetés is. Az utolsó példa még azt is 
mutatja, hogy ilyen esetekben Izráel még növeli bűnét, ha 
ellensége ellen támad v. ö. Bir6 1 3 . Azért ilyenkor legjobb 
megnyugodni Jahve akaratán, ki kell várni haragjának 
elmúlását s hogy ez mielőbb bekövetkezzék, meg kell szűn-
tetni az okot, mely kihívta az ő haragját. Akkor aztán Jahve 
ismét éreztetni fogja segítségét és hatalmát. Sez itt a lényeges, 
hogy Jahvenak Izráel elleni haragja nem tart soká; néha 
nincs meg se említve, hogy mi okozta haragja elmúlását 
II. Kir 7 6 ; máskor azonban világosan kitetszik, hogy az ellenség 
leverése azért következett be, mert az túllépve azt a határt , 
melyet Jahve számára kijelölt, magát Jahvet sértet te meg 
v. ö. I. Sám 4 k.; 1726, Bir 11 v. ö. I. Sám 11, vagy pedig egy-
szerűen azért segíti ismét népét, mert megelégelte annak 
szenvedését. 

Ha azonban a föntiek szerint vannak esetek, amikor jogo-
sult az idegen népeknek Izráel elleni háborúja, viszont felmerül 
a kérdés: mikor jogosult Izráei háborúja s mikor számíthat 
ennek megfelelően Jahve segítségére? Itt mindenek előtt ki 
kell emelnünk azt, hogy az O-Testámentomból nem bizonyít-
ható az a felfogás, mely szerint a nem izráeliek mint idegenek 
eo ipso ellenségnek volnának tekintendők, akik ellen ily 
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módon nemcsak jogosult, de kötelesség a háború is. Az 
O-Testámentom Jahve — vallásának fegyveres kézzel való 
terjesztését, mint pl. a muhammedanismus, nem ismeri. Az 
a felfogás is csak lassan, fokonként alalakult ki, hogy a 
Kanaán területén lakó népeket ki koil irtani E x 2 3 , 3 , 24, 
34, , k, de v. ö. Nam 2 5 , , B i r 2 n — 3 f i . Ezek ellen Izráelnek 
kötelessége a saját maga érdekében háborút viselni ! Jahve 
ilyenkor segíti is őket, de nem minden megszorítás nélkül. 
Teszi ezt azért, hogy igéretét valóra váltsa Gen 127, 13 
más szóval Jahvenak Izráellel való üdvterve nem csak jogo-
sulttá, de kötelességévé teszi a háborút. Emellett még álta-
lánosságban a bűnt kell megemlítenünk,1) amely miatt Izráelt 
használja fel Jahve bűntető eszközül. Az emoreusok bűneik 
miatt vesztik el országukat Gen 1516; az amalekieket szintén 
bűneik miatt bünteti mesr Jahve Saul által 1. Sám 15 , 8 ; az 
amálekiek királya is azért vész el fegyver által, mert sok 
asszonyt te t t gyermektelenné 153 3 ; Adonibezek és az ammoni 
Náchás is kegyetlen viselkedése miatt bűnhődik vereséggel 
Bir 1 7 . I. Sám 11. 

De elég lehet a példákból. Az eddigiek is eléggé bizo-
nyítják, hogy Jahve küld háborút az idegen népekre is 
bizonyos esetekben és viszont megbünteti saját népét is azok 
által, ha ezt jónak látja. Mindkét esetben azonban Jahvenak 
Izráelhez való viszonya jóindulata vagy haragja az irányadó 
csupán. Ily módon Jahvenak lzráel háborúihoz való közvetlen 
viszonya nyilvánvaló. Ez azt jelenti, hogy vallásosság és 
nemzeti érzés közvetlen a legszorosabb kölcsönhatásban 
voltak egymással. Ennek volt jó eredménye is, főleg az utóbbira 
nézve. Lelkesedéssel szállott lzráel hadba s nemzeteért való 
buzgalma vallásosságából táplálkozott. Talán lehetne azt 
bizonyos megszorítással idealismusnak is nevezni, hiszen alap-
jában véve a régi szent háborúk idején nagy ideálért: a 
nemzeti, socziális és főleg vallásos élet legfőbb védőjének 
Jahvenak diadaláért folyt a harcz. Az erkölcsi motívumok 
tehát már itt is jelentkeznek, bárha csak csirájukban is. Ezek 
a csirák azonban fejlődesképesek voltak. Ezek alapján tudjuk 
megérteni azt is, hogy bár lzráel háborúi is nagyon kegyet-
lenek voltak, amin nincs mit tagadni vagy szépítgetni, de 
semmi esetre se voltak olyanok, mint szomszédainak, főleg 
pedig Assyriának és Babylonnak háborúi2); ellenkező esetben 
érthetetlen volna, hogy még az ellenség is hivatkozik lzráel 
királyainak humánus érzésére I. K i r20 s l . Ι Ι . Κ Ϊ Γ 6 2 2 , Mind-
ezeknek az oka nem kereshető másban, mint lzráel vallásában, 
mely már ez időben is nyomatékosan hangsúlyozta a .jogos-
ságot ese>'ö a z j g a z s ágo t "p,"2?· S a lényeges épen az, hogy 

') Peisker M.: i ni. 06 1. 
'-') L. fönt 12. 1. 3) jegyzet. 
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mind a kettő Jahve védelme alatt áll s így bármelyiknek a 
megsértése magának Jahvenak a sérelme. Ez a gondolat 
azonban s mellette az a másik, hogy Jahve nemcsak segíti, 
de meg is bünteti Izráelt, főleg pedig az, hogy Jahve hatalmi 
köre az összes nemzetek fölé kiterjed, most még csak 
kezdetleges alakjában jelentkezik. Oka ennek sok tekintetben 
a nemzeti elemnek a túltengése, illetve a vallásnak vagy ami 
mindegy: magának Jahvenak a nemzeti élet, a nemzeti 
érdekek számára való szűkkeblű lefoglalása. Itt nyúlnak 
közbe az irópróféták; ezért korszakalkotó az ő működésük 
a háborúra való tekintetből is. 

* 
* * 

Eddigi fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, 
hogy a VIII. század előtti időben nem korlátozták ugyan 
Jahve hatalmát csupán Izráelre. hanem meg voltak győződve, 
hogy beleszól ő irányítólag s meghatározólag más népek 
történetébe is azonban úgy, hogy abból Izráelnek csak előnye 
származhatott. Ez a hit magyarázza meg azt, hogy a vereségek 
idején egyfelől komoly megnyugvás, sőt olykor komor han-
gulat, másfelől pedig bizonyos reménykedő várakozás jelle-
mezte lelki állapotukat. Az volt a meggyőződésük, hogy ilyen-
kor legjobb kivárni Jahve haragja elmúlását, mert ha Izráel 
Jahve kiválasztott népe, akkor az nem veszhet el, ellenkezőleg 
előbb utóbb diadalra kell jutnia Jahve segítségével. Amikor 
azért csaknem két évszázadon át véres harczok dúltak Izráel 
és Aram között s a győző legtöbbször nem Izráel volt, a 
vallásos hit még se mondott csődöt, hanem úgy talált meg-
oldást, hogy a jövő reménységéhez menekült. Ha a jelen nem 
volt biztató, annál többet vártak a jövőtől. Merész színekkel 
festet ték meg, miként fogja Jahve majd az eljövendő diadal 
napján, az ő napján (",'"] al>) letiporni választott népének 
összes ellenségeit s miként szerez így teljes diadalt Izráelnek. 
A jövő ezen reménysége positive nincsen ugyan sehol se 
megrajzolva az írópróféták előtti időből származó iratokban 
se, azonban magoknak a prófétáknak ezen hit ellen indított 
polémiájából, másrészt pedig a jövőre vonatkozó prófé tá-

jukból világosan kitetszik, hogv ez a hit uralta akkor a 
lelkeket. így tehát a próféták beszédeiből kell az uralkodó 
közfelfogást mintegy reconstruálnunk s egyúttal néznünk, 
milyen viszonyban vannak ebez maguk a próféták, azaz: 
hogy kapcsolják össze ők Istent a háborúval s a nemzeti 
czélokat Jahve akaratával és világüdvözítő tervével. 

A közhit a jövendő jobbra fordulását, a nemzeti dicsőség 
felragyogását kétségtelenül egy diadalmas háborútól várta. 
Ha azért a próféták a jövendőről szólnak, már ezen okból 
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is érinteniük kell a háború nagy kérdését. Ezt azonban nem 
elvileg vi tat ják meg, hisz tudjuk, hogy nem theoretikusok 
ők, hanem koruk nagy eseményeit vizsgálva, a fenyegető 
jövő lehetőségeit mérlegelve sub speciem aeternitatis helyezik 
magát a háborút is. Egy felől tanácsot adnak nemzetüknek 
a veszély idején, másfelől pedig komoly és szigorú critikát 
gyakorolnak ép a háborús eshetőségekből kifolyólag népük 
vallás-erkölcsi élete felett. 

A nagy nemzeti diadalünnep: Jahve napja iránti remény-
ség sohase izzott talán oly forrón, mint épen a VIII. század 
közepe táján. Epedve várták, inert azt hitték, hogy már nem 
késhetik soká. Abban a csalóka hitben ringatták magukat, 
hogy az a dicsőséges idő. melyet néhány évtized óta átéltek, 
a még dicsőbb jövendőnek bevezető korszaka csupán. S a 
felületes szemlélő igazat is adott ennek a hitnek, mert már 
Joás, de főleg II. Jeroboám uralkodása idején lzráel csaknem 
olyan hatalmassággá nőtte ki magát, mint aminő annak előtte 
csak Dávid alatt volt. Aki azonban mélyére tudott tekinteni 
az állami, társadalmi és vallási életnek egyaránt, annak 
látnia kellett, hogy ennek a fellendülésnek oka nem keres-
hető magában Izráelben, mert az ország élete csak külsőleg 
mutat ja a duzzadó erőt. belsőleg azonban már a közeli fel-
oszlás előjelei kezdenek benne mutatkozni. A helyzet javulá-
sának s az egyes kivívott győzelmeknek nem is lzráel meg-
erősödése volt az előidézője, de Aramnak a veszedelmes 
ellenfélnek a meggyöngülése, amit pedig Assúr diadalmas 
előrenyomulása eredményezett. Ez az idő az, amidőn lzráel 
újból belekerűi a világtörténet forgatagába. Ismert ugyan 
már egy nagyhatalmat, Egyptomot, mellyel volt békés, de 
ellenseges érintkezése is. Azonban a Salamon utáni időtől 
kezdve lzráel politikai története csak helyi jelentőségű, há-
borúit is csak többé-kevésbbé hasonló erejű szomszédai ellen 
folytatta. Most azonban alaposan megváltozott a helyzet. 
Assyria a Földközi-tengerhez való törekvés által vezéreltetve 
mind fenyegetőbben közeledett lzráel határaihoz s kitűnően 
szervezett seregével letiporta, leigázta az útjába kerülő kisebb-
nagyobb népeket. 

Assyriának, az ókori keletnek ez a különleges hadverő 
népe borzalommal tölthette el Izraelt s diadalainak hallatára 
méltán fölvetődhetett a nagy kérdés: mit fog most tenni 
Jahve? Népe segítségére siet-e úgy, mint hajdanán s lesz-e 
hozzá elég hatalma, vagy — Assyria fog felette is diadal-
maskodni lzráel pusztulásakor? Sokan voltak, ezek alkották 
a többséget, akik reménykedve tekintet tek a fenyegető 
veszedelem elé is, mert bíztak Jahve hatalmában, mások 
meg közönyösen várták a törtónendőket s nem hozták a 
jövőt se így se amúgy Jahveval kapcsolatba. 
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Amósz a legelső azon próféták között , akik azt hirdetik, 
hogy Jahve, aki kizárólagos intézője a világtörténeti ese-
ményeknek, a közel jövőben végpusztulást hoz Izráelre is. 
Főleg az itt Ámószra nézve a jellemző, ahogyan ő ezt a 
gondolatot kifejti. Ott élt az, ellenmondást nem tűrő bizony-
ságként, az ő lelkében is, hogy Jahve hatalma meg tudná 
fékezni Assyriát is, azonban 6 most ezt nem akar ja tenni. 
Nem pedig komoly erkölcsi okokból: sa já t lényével jönne 
ellenmondásba, ha ezt a korhadt testű, romlott lelkű, erkölcs-
telen életű népet megsegítené. Jahve szigorú igazságossága 
megköveteli, hogy Izráelt is megbüntesse, hatalma pedig 
lehetővé teszi, hogy ítéletét végre is ha j t sa 92k. Csak parancsot 
ad s már is engedelmesen jön a félelmetes nép s előbb a 
szomszéd népeket veri le ugyancsak Jahve akaratából s 
azután jön a sor Izraelre. Az említett népek bukása se vétetlen, 
de szükségképeni, mert erkölcsileg van indokolva: Jahve 
törvényszerű akarata ellen vétett mindegyikök. Jahve pedig, 
mint a jog és igazság őre kérlelhetetlenül megbünteti az ez 
ellen vétőket. Főeszköze ezen világitélet végrehajtásában 
a háború s az azzal járó veszedelmek. 

Itt talán még arra is lehetne gondolnunk, hogy Jahve 
a „jus talionis" alapján bünteti meg Izráel szomszédjait : 
mindegyikök háborúk során vitte véghez kegyetlenkedéseit, 
ezért háború által kell bűnhődniük. A háború pedig, amely 
tűzzel pusztít el mindent, nemcsak ideig-óráig tartó veszedel-
met, de szörnyűséges vógpusztulást helyez kilátásba az egyes 
országokra nézve, végre maga a nép is fejedelmével együtt 
fogságba kerül. Ám. 1. 2. f.1) 

A háború tehát Ámósznál az első fejezetekbein úgy 
szerepel, mint a szomszéd népeket fenyítő eszköz Jahve 
kezében. Azonban már itt is feltűnhetik, hogy azok meg-
bűnhödése az erkölcsi törvények megsértése miatt következik 
be s azonkívül nem is Izráel győzi le azokat. De nem is ez 
a vezérgondolat őnála; az első kis beszédek csak előkészítők 
a továbbiakra : Izráel is fegyver alatt vész el, mert Izráel 
is bűnös. Ez hallatlan, új, mondhat juk: forradalmi gondolat, 
ki is utasí t ják miatta Ámószt Izráelből 712k. Nem meg-
fenyités tehát az, amit Ámósz hirdet, de megsemmisülés. A 
társadalmi bajok, bűnök, az igazságtalanságok ós erkölcs-
telenségek, melyek megmételyezték az egész népet, egyenesen 
kihívják Jahve Ítéletét. Ámósz tudja, hogy Jahve már a múlt-
ban is alkalmazta a háborút, mint észretérítő és figyelmeztető 
eszközt (4 1 0 i t) ; nem használt semmit, azért most már csak 
a végső büntetés következhetik, mert az ország megérett 

') Amósz tehát ismerte az assyrok hadviselési módját s a hódítót 
népekkel szemben való eljárását, mert egész népek deportálását az assyrok 
alkalmazták először jól átgondolt politikai szempontból. 
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a megsemmisülésre 8 ^ . Jahve pedig saját népét ép oly 
könyörtelenül megsemmisíti, mint a többi népeket, ha erre 
rászolgáltak. Lelki szemeivel már látja is a próféta, hogy 
ott hull el a véres csatamezőn népe virága, i f júsága 5 ,_ 3 . a 
többit ragály és éhség emészti föl; vezérei, nemesei pedig 
fogoly csapatok élén mennek az idegen országba 6 7 . Ezt a 
szörnyű véget eleinte, úgy látszik, még elháríthatónak tar-
totta Ámósz 7! k, később azonban meg kellett győződnie a 
felől, hogy népe a végkatasztróphát nem kerülheti el. Jahve 
nem tesz vele se kivételt, hiszen egyformán istene ő Kúsnak. 
Philiszteának, Aramnak 97 . — Hogy hogyan gondolta el 
Ámósz a katasztrópha utáni időt. nem tudjuk, mert művének 
az a része, mely a messzi jövendőről szól (98kit), nem tőle 
való. Beszédei, úgy ahogy azokat mi ismerjük, egyoldalulag 
Jahve igazságosságát hangsúlyozzák s ezzel indokolják a 
háborút valai/iint a nép pusztulását is 

Hóseás, Ámósz ifjabb kortársa abból a szomorú jöven-
dőből, melyet Ámósz még csak sejtett, maga is sokat átélt. 
Megérte az egymásután következő véres trónváltozásokat, a 
polgárháborúk borzalmait1) s az ezekkel járó anarchia rettene-
tességeit. Ezeket ő szintén Jahve büntetéseként fogja fel 
Izráel vétkeiért. 13,, Ez azonban még csak a bevezetés, azután 
jön a nagy veszedelem : a végpusztulás. 1 4 S a IV—XIV. fk. 
tulajdonkép azt aka r j ák kimutatni, hogy midőn a romlott s 
engedetlen nép háborúban elvész s aztán idegenbe: Assyriába 
illetve Egyptomba kerül számkivetésbe, csak Jahve akarata 
teljesedik be raj ta 5 , 3 . 14. 7 16. 8 1 3 . 9 3 . 6 . 9 . 10 6. 11 5. stb. Mert 
az exilium előtt az ellenség kegyetlen háborúk során feldúlja 
az országot 101(). 14. l l f i . 14,. úgy hogy az tökéletesen el-
pusztúl 1 s . 58k,. 9 I6k;, olyan lesz a sorsa, mint egykor Gibeá-
nak 109, mert Jahve oly veszedelmes ellensége sa já t népének, 
mint az oroszlán 5 ! 4 1378 s mint a moly, mely teljesen 
megemészti a ruhát 5 r 2 . 

S mégis Hóseás főleg működése első idejében nem tud 
itt megállani. Amikor pusztulást hirdet, teszi ezt azzal az 
indokolással, hogy a háború is, az exilium is csak eszköz 
egy magasabb czél szolgálatában. Ezért még ennek pusztí-
tásait is végeredményében Jahve szeretetére vezeti vissza s 
czéljuk a javítás. Jahve tetteit nem szabad emberi szempontok 
szerint megítélni, hiszen ő nem ember 119. Igaz ugyan, hogy 
sebet üt, de be is kötözi azt 6 , . ; a pusztába viszi ugyan népét, 
de Ákór völgyén keresztül megmutatja neki a reménység 
útját is 216k. így ha a nép megjobbul a csapások súlya alatt, 
végre mégis minden jóra fordúl 14 4.5., mert Jahve akkor majd 

') II. K i r l 5 1 6 szerint pl. Menachem, Izráel királya, úgy áll boszú Tifcah 
városán, amely nem fogadta be őt falai közé, hogy még a terhes asszonyokat 
is felvágatta benne! 
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új szövetséget köt népéve), melyre azután a boldog béke 
kora fog felvirradni. Merész reményeivel már látja is a pró-
féta, hogy Jahve széttöri az í j jakat és kardokat 2 20., mikor 
is újból a régi közvetlen viszony lesz Jahve és Izráel között. 

Amint a mondottakból is kitetszik, Hóseás érzi és látja 
ugyan, hogy a háború végzetes szerencsétlenséget jelent 
hazájára nézve, azonban megnyugvást talál egyfelől abban, 
hogy népe rászolgált erre a szigorú leczkóre, másfelől a 
í-eménységben, hogy népe végre is megtér s így ez a baj is 
Izráelnek válik javára. Ugy látszik azonban, hogy később ő 
is feladta ebbeli reményét s azontúl csak a végpusztulást 
hirdet te szerencsétlen nemzetének. 

Nem hagyhatjuk itt megemlítés nélkül a történeti tényt, 
hogy Assyria hadjáratai nem jár tak egyelőre azzal a követ-
kezménnyel, mint ahogy azt Amosz is meg Hóseás gondolta 
és várta. Egyelőre se Izráel se Juda nem semmisült meg, 
hanem csak a veszedelmes szomszéd : Aram fővárosával 
Damaszkussal ; csak később bukott el Izráel és Samária, Juda 
ós Jeruzsálem pusztulásáig pedig még azután is mintegy 150 
esztendő telt el. Lassan, fokozatosan következett be tehát 
a nemzet megsemmisülése s vallásos szempontból lehetetlen 
ebben az isteni gondviselés művét nem látnunk Jes 2824 . 
Ha egyszerre következett volna be a nagy összeomlás, akkor 
a vesztett csatákon beállott nagy nemzeti katasztrópha meg-
semmisítet te volna a vallás gyökereit is. így azonban elő-
készít tet tek a lelkek a nagy igazság megértésére, hogy az 
egyénnek Istenbe vetett hite nem függ semmiféle politikai 
szervezettől, így nem szenvedhet az vereséget még a háborúk 
borzalmai között se, sőt épen akkor arat ja az — mint Jeremiás-
nál is látni fogjuk — nagyszerű diadalait. 

Alapjában véve pusztulást hirdető próféta Jesajás is. 
Mindjárt felavató visiójában is (6 f.) azt hangsúlyozza, hogy 
neki az lesz a feladata, hogy a közelgő pusztulást hirdesse 
népének. Miközben ezt teszi, rámuta t ő is ennek okára, népe 
bűneire: a Jahve elleni hálátlanságára, gőgjóre, az előkelő 
társadalmi osztályok fényűzésére s a szegények elnyomatására, 
a vallásos szertartások túlbecsülésére, a politikai élet erkölcs-
telenségére: az előforduló hitszegésekre stb. s mindezek 
alapján hirdeti ő is a közelgő veszedelmet, melyet háború 
fog nemzetére hozni 61 2 . A háború szörnyű nyomokat hagy 
maga u tán : romokká lesznek a városok; ellenség emészti 
meg az ország termését ; elhullanak a férfiak, hullákkal vannak 
telve a városok utczái 5 2 5 ; mivel azonban ez se jobbítja 
meg a népet, Jahve maga veszi ostrom alá Jeruzsálemet 31 4. 
Azután jön a fogság . . . Ezzel lesz teljes a büntetés. 

Azonban e mellett kétségtelen az is, hogy nem hiányoz-
nak Jesájásnál a vigasztaló tar talmú beszédek se, melyekben 
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a próféta főleg a megnyugvás t és az Istenbe vete t t bizalmat 
és rendületlen hitet hangsúlyozza ép olyan időben, amikor 
mindenki nyugtalan volt a bizonytalanság miatt s csüggedett, 
így tör ténet i tény, hogy 735/734-ben azzal b íz ta t ja népét s 
királyát, hogy nem éri őket semmi baj, előbb pusztul el az 
ellenség, mintsem hogy ár thatna Jeruzsálemnek. Hasonlóan 
cselekszik még egyszer, valószínűleg 701-ben, mikor Szanherib 
zárta körül Jeruzsálemet . Ekkor is bizonyos szabadulást 
hirdet, amikor pedig már máskülönben elkerülhetet lennek 
látszott a megsemmisülés. 

Első tekintetre a prófétának ezen kétirányú tevékeny-
sége k izá r ja egymást. Vagy azt hirdetné, hogy J ahve meg-
bünteti népét egy mindent megsemmisítő háborúban vagy 
pedig, hogy Jahve hatalmával megvédelmezi azt. Pedig hát a 
ket tő nagyon jól megfér egymás mellett s lényege szerint 
ugyanazon hitbeli meggyőződésre vezethető vissza mind a 
ket tő t. i. arra, hogy J a h v e szent és mindenható. Ennek meg-
értésénél azonban figyelembe kell vennünk főleg azt a viszonyt, 
melybe Assyriát hozza Jahveval. Jesa jásnak Assyriával 
foglalkozó beszédei ké t csoportba foglalhatók össze. Az 
elsőbe azok tar toznak, melyekben azt hirdeti, hogy Assyria 
Jahve fenyítő vesszeje, aki az ő Ítéletét haj t ja végre 1428 _32, 
20, 3 0 j _ 8 , 31 j_4, 1 7 , _ n , 2 8 ^ 4 stb. Az assyr sereg mögött 
maga J a h v e áll, ezér t oly hatalmas, gyors és félelmetes az. 
S ezér t Jahvenak csak inteni, csak füt tyentenie kell, s már 
is engedelmesen j önnek az assyr hadak Juda ós Izráel ellen 
5 2 6 _ 3 O . . . A Z assyrok tehát J e sa j á s szerint nem vi lághódítók; 
nem ök csinálják a történelmet, de Jahve Jes 2 2 ^ . Ο küldi 
Assyriát a korhadt k is államok ellen . . . 

Ε felfogásból szükségszerűen következik, hogy csak 
egyedül Jahveban kell bízni; ő az egyedüli szellemi hatal-
masság Jes 313, ő segíthet , ő ellene azonban semmi. Ezért itéli el 
Jesajás , mint a Jahvebe vetett hittel ellenkező dolgot : a 
lázas fegyverkezést , a hatalmas szövetséges keresés t 10 3. 3 0 ^ 
Mit használhatnak mindezek, amikor magával Jahveval á l lanak 
szemben ! 8 n ~ 1 4 . Aki mégis az anyagi erőre épít, az Jahve 
elleni bizalmatlanságának ad ezáltal kifejezést s J ahve t magát 
teszi ellenségévé. S mert Jesa jás mindezeket tapasz ta l ja 
népénél, azért kénytelen hirdetni a közelgő veszedelmet. Ezen 
beszédei tehát dorgáló ta r ta lmúak ós szigorúan bírálók, de 
egyszersmind a legszebbek, mert ezekben fejti ki a próféta, 
hogy milyen kapcsolatban van a vallás a hazafísággal. A 
vallás e szerint nem áll í thatja Istent egy nemzetnek se a 
szolgálatába, önző nemzeti czólok elérésére; amely pár t ennek 
az ellenkezőjét hirdeti s túlteszi magát a valláserkölcsi tör-
vényeken, a belső socziális bajokat nem orvosolja, de fegyveré-
ben bizakodva túlzó függetlenségi terveket hajszol, az Jahve 
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ellen cselekszik s így végveszély felé haj t ja nemzetét 282_22-
30g i7 31,. Jahve nem visel népe érdekében föntartás nélkül 
háborút, de háborút indíttat itt is ott is. sa já t népe ellen 
is az erkölcsi világrendnek, saját nagy czéljainak érdekében. 
Ezért kell a hívőnek csendességben lenni 30 ,5 s Jahve iránt 
állandóan bizalommal viseltetni. Ezt kívánja Jahve, Izráel 
szentje . Ebben rejlik az δ e re jük a íönmaradásra. Minden 
mással csak siettetik a veszedelmet, a büntetést. 

Vannak azonban Jesajás beszédei között kétségtelenül 
olyanok is, melyek Assyria pusztulását hirdetik 10s 27,1424 _27, 
18 4- 6 , 3027_33. Már ezek alapján is bizonyosra kell 
vennünk, hogy Jesa jás valamikor megváltoztatta Assyri-
áról való véleményét. A kérdés csak az: mikor és miért lett 
J esa jás assyrellenes prófétává. A miértre nem felelhetünk 
azzal, hogy azért, mert a dúló háborúkban már sokat szen-
vedet t a nép s így Jahve haragja kiengeszteltetett; ez a régi 
népies felfogás érvényesülését jelentet te volna! Azt se mond-
hat juk, hogy azért, mert a nép megjobbult, — mivel Jesajás 
későbbi beszédei is dorgáló tartalmúak, ez pedig kizárja, 
hogy népe valláserkölcsi színvonala jelentékenyen emelkedett 
volna. Ezek alapján biztosra kell vennünk, hogy Jesajás 
álláspontjának a megváltozását Assyria viselkedése idézte 
elő. És tényleg Jesajás említést tesz arról, hogy Assyriát 
elvakították ós gőgössé tették az eddigi sikerek; Jahve csak 
fenyítékül küldte s így csak a zsákmányolást engedte meg 
neki, Assyiia azonban abban a hitben, hogy δ az esz-
közlője minden sikerének s így mindent megengedhet magának, 
minden népet meg akar fosztani önállóságától s be akar 
kebelezni birodalmába. Nemcsak zsákmányt visz, de népeket 
deportál hazájuk földjéről s ebből rendszert csinál 106_ l 9 , 
14 2i—iT Assyria, tehát beszédével és tetteivel egyaránt Jahvet 
káromolja ezért vesznie kel l ! Ezért halasztást szenved 
inkább népe megfenyítése is, mer t Jahve semminek se ellen-
sége annyira, mint a gőgős elbizakodottságnak, az anyagi 
erőben való bizakodásnak egyéneknél nemzeteknél egyaránt. 

Láthatjuk tehát, hogy Jesa jás következetes maradt ön-
magában: ugyanazon mértéket alkalmazza Judára, Izráelre, 
amelyet Assyriára. Nem változtatta megJahveról, de a háború-
ról való felfogását sem. hanem a viszonyok változtak meg 
s ezekkel kapcsolatban másként látta kifejeződni Jahve szent-
ségét ós hatalmát. Nemzetének pusztulást helyez kilátásba 
bűnös elbizakodottsága miatt; de ugyanez alapon hirdeti azt 
is, hogy Assyriának szörnyű vereséget kell szenvednie és 
pedig épen Izráel földjén, hogy így, amikor Jahve megtöri és 
megalázza Assyriát, minden nép előtt nyilvánvaló legyen az 
ő szentsége és hatalma. Ezért az assyrellenes beszédek 
vigasztaló tar ta lmúak nemzetére nézve. S történeti tény, 
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hogy Jesajás prófétiája győzött, Jeruzsálem felszabadult 
Szanherib ostroma alól 701-ben!1) Azonban ez nem jelenti 
azért Judára nézve Jahve végleges kegyelmét. Jeruzsálem 
nem önmaga értéke miatt szabadul fel, de azért, mert az 
„eszköz" alkalmatlannak bizonyult. Azért a nagyszabású ese-
mény csak „egy episódja Jahve üdvtervének", csak kitolása és 
elhalasztása az ítéletnek, v. ö. 224_18. A kortársak azonban 
nem így fogták föl, de Jesajás intentiójával merő ellentótben 
úgy, hosry Jahve Jeruzsálemet minden áron meg akar ja 
védeni. Ily módon Jesajás prófétiája tápot adott a túlzó 
nemzeti iránynak. Ez által a prófétaság a háborúról való fel-
fogás tekintetében újból leesik arról a magaslatról, ahová 
feljutott, ami veszélyes, sőt végzetes lett a nemzet jövőjére is. 

Szigorúan vésztjósló próféta Mikha is. Könyörtelenül 
rámutat ő is nemzete bűneire s ezek folyomáriyaképen hirdeti, 
hogy Jahve rommá teszi nem csak Samáriát, a testvérország 
fővárosát, de szántófölddé s erdővé teszi magát Jeruzsálemet 
is 312 . Classikus helye ez a prófétai irodalomnak, nemcsak 
tartalma miatt, hanem azért is, mert mikor Jeremiás prófétát 
hasonló tar ta lmú beszédei miatt halálra akar ják ítélni, csak 
úgy menekedik meg a biztos haláltól, hogy egyesek Mikha 
idézett jóslatára hivatkoznak, kinek mégse törtónt e miatt 
semmi bántódása J e r 2 6 l 8 . Egyébként a próféta ide vágó 
gondolatai Ámosz és Jesajás gondolataival rokonok, azért 
bővebb tárgyalásukat itt bátran mellőzhetjük. 

Az Ó-Testámentom a VII. században, egészen annak 
utolsó pár évtizedéig, nem említ egyetlen prófétát sem. Ennek 
magyarázatát a traditió abban találja, hogy Manasse judai 
király halálra üldözte s kivégeztette az élő szó eme bátor 
harczosait II. Kir 21 16, 24 34. Azonban ha ennek a hagyomány-
nak lehet is némi alapja, valószínűbb mégis, hogy ennek a 
kornak azért nem voltak prófétái, mert nem voltak háborúk, 
melyek mozgásba hozták volna a lelkeket s szólásra kész-
tették volna az arra hivatottakat. Mihelyt azonban újból vész-
jelek tűnnek fel a keleti láthatáron s mikor Judáig is elhat a 
skythák fergetegszerű háborújának a híre; amikor maga 
Assyria is ingadozik s Assyria legyőzőjével szemben a bukás 
örvénye szélére kerül Juda is, — egyszerre feltűnnek ismét a 
próféták: Jeremiás, Cefinia, Nahum, Ezékiel. Nem állítjuk 
ezáltal azt, hogy csak a háborús idők vetették felszínre a 
prófétákat, de azt igen, hogy Isten akkor küldötte őket, 
amikor épen a legnehezebb feladatok vár tak megoldásra. 

Az az idő, melyben Jeremiás élt, talán még változato-
sabb volt eseményekben, mint Jesajás föntebb vázolt kora. 
Sőt ez a kor nehezebb problémát nyúj tot t Juda népének, 

') A nagy eseményt jóval későbbi időpontra teszi Staerk i. m. 105 kk 1 
Theol. Szaklap. XIII. évf. 
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mint amaz, mert a háború sohase fenyegette az országot 
olyan közeli végveszéllyel, mint épen ekkor. Végre be is 
következett a nagy katasztrópha: Jeruzsálem ostrom alá került 
s ezúttal el is esett. Tárgyunk szempontjából már csak azért 
is a legnagyobb figyelmet érdemli Jeremiás könyve, mert maga 
a próféta átélte szintén az ostrom borzalmait, s ép a tragi-
kus napokban emelkedett prófétai hivatása ideális magaslatára. 

Ekkor azonban már hosszabb működésre tekinthetett 
vissza Jeremiás. A Jósiás-féle reform idején (621.) már pró-
fétaként működött. Nem volt ellene a reformnak, mert jót 
várt δ is tőle. Azonban hamar meg kellett győződnie, hogy 
az új törvénykönyv elfogadása mást eredményez, mint amit 
ő is remélt tőle. Megerősítette azoknak a pártját , kik a 
vallásban is a külsőségeknek tulajdonítottak jelentőséget s 
abból a hitből, hogy Jahve Jeruzsálemben lakik, arra követ-
keztettek, hogy Jahve föltétlen népe mellett lesz a legvál-
ságosabb napokban is. Ennek az iránynak megerősödését 
nem akadályozta meg a tragikus kimenetelű megiddói csata 
se (608), melyben maga Jósiás is elesett. A nemzeti chauvinista 
próféták azt hirdették, hogy ez az utolsó nagy megpróbál-
tatás, így hát a végsőkig ki kell tartani mer t ezen szörnyű próba 
után már csak jobb idő: a nemzet ellenségeinek megsemmi-
sülése fog következni. Ezért agitálnak a túlzó irányú próféták 
a háború érdekében akkor is, amikor már Nebukadnecar 
Jeruzsálem alá vonul. Várják, hogy Jahve most is megmutatja 
csodatevő hatalmát, mint ahogyan Jesa jás idejében. 

Ezzel a vakhittel és szélsőségig vitt nemzeti chauvinis-
mussal száll szembe most Jeremiás, mert abban a meggyőző-
désben él, hogy a végitélet napjai következnek el nemzetére.1) 
Jahve büntetni készül, szigorú számadást s Ítéletet tart 
Jeruzsálem felett. Eszköze ebben a babyloni király akivel 
Jahve maga is együtt fog harczolni Jeruzsálem ellen 25 9 21 ft.13. 
Kard, éhség, ragály fogja felemészteni a népet 14 l 2 . 1 8 241() 
29 18 amely végre is elpusztul, megsemmisül 7 , 4 k 8 , k 9 ,_ 2 t . 
14, 18. stb. A régi vonások, melyekkel ő is megfesti a háborút 
(8i6k.)i nála még azzal gyarapodnak, hogy a pogányok 
gúnyolódni fognak lzráel felett s lzráel gyalázat és példa-
beszéd tárgya lesz az egész világon 24 0 . l 0 26 c 2918. Fájó szívvel 
látja, mint vérzik el nemzete: a mezőn az elesettek hulláit, a 
városban az éhség folytán elepedteket látja csupán 1418. 

Jeremiást is az a kérdés foglalkoztat ja: miért jö t t ez a 
veszedelem nemzetére s hogyan maradhatna meg a szörnyű 
válságban ? Az elsőre úgy felel, hogy: bűneikért éri őket a 
baj 30 14. 14 10. elhagyták Jahvet 5 l 9 . , daczoskodtak ellene 4 l 7 k 
az árvákat s szegényeket elnyomják 5 2 8 . 66 . 16 n . s min-

') Hogy mások is voltak, kik Jeremiással egy irányban haladtak, 
mutatja Uria példája, aki bátorságáért halállal is lakolt Jer. 26 30-
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denekfelett gőgösek 22 lFl. stb. Az eddigi csapások nemhogy 
jót, megtérést eredményeztek volna 5S. de még fokozták 
a vakhitet. Ezért a közelgő veszedelem nemcsak szük-
ségszerű, de egyúttal elháríthatatlan és 7 1 β . 11 u . 14 , , . 
19lkk. Most még az esetben se kegyelmezne Jahve, ha Mózes 
vagy Sámuel könyörögne érettük 5 7 . 15,-4 . Ezért feleli az 
életeért remegő Cidkia kérdésére is, hogy Jeruzsálem szá-
mára nincs menekvés: Ha csak néhány sebesült maradna 
is meg az ostromló seregből, még akkor is el kell esnie 
Jeruzsálemnek, mert a. sebesültek felkelnek s felperzselik 
Jeruzsálemet 37 3—, 0 · 

Ezért Jeremiás politikai vezérelve s a háborúval szemben 
való álláspontja ebben határozódik : meg kell nyugodni Jahve 
akaratán, ő reá kell bizni a polgok intézését, mert ő hatal-
mas 18 lkk s aki mellé ő áll. azzal nem bírhatnak 1520, mert 
azt megvédi mint hatalmas hős 20 , , . Ennek a hitnek csak 
gyakorlati alkalmazása a jelenben az, hogy meg kell 
magokat adni az ostromló seregnek. Ez a szabadulás egyetlen 
utja. Ez nemcsak vallásos hitének a folyománya, de egyúttal 
politikai meggyőződése is; tudja, hogy ez áll hazájának 
egyedül érdekében. Aki nem így cselekszik, az fegyver, éhség 
és ragály által vész el 278. így találkozik Jeremiásban az 
igazi, mély vallásosság ós a komoly, nemzete jövőjeért aggódó 
s azért mindenre kész hazafiság 2 7 2 k . l 2 k . 3 8 2 k . n k. 4 2 , 0 k . 1 ) . 
De az ő felfogása szerint is nem maga a pusztulás Jahve 
igazi czélja népe sorsának az intézésében. Az 597-ben depor-
tál taknak — akiket jobbaknak tar to t t az otthonmaradtaknál 
24 l k — azt ajánlja ugyan, hogy jó hosszú időre rendezked-
jenek be az idegenben, de azért népe jövőjében nem tud 
kételkedni. Ezért földet vásárol egyik rokonától akkor, amidőn 
maga is fogoly, az ellenség pedig már ostromműveket épít 
Jeruzsálem ellen 3 2 6 k ; teszi ezt annak a jelkópezósóre, hogy 
népe még visszakerül apái földjére s a pusztulás árán eljut 
élete igazi czóljához a Jahveval való új élethez 23 7 30 v ,8 . 
32 37k. Akkor majd Juda sebei begyógyulnak, sőt a próféta hite 
szerint Izráel is megszabadul fogságából s részese lesz a boldog 
jövőnek. Igy enyhül meg a jelen fájdalma a jövendő remény-
ségében ; így nyer nála is igazolást Jahve borzasztó fegyvere, 
a háború: odatartozik ez is Jahve üdvtervébe, az ő eszközei 
közé, melyek által népét s az emberiséget neveli. 

Ilyen reménységtől áthatva ajánlja népének Jeruzsálem 
bukása és Gedalia megöletése után is az otthonmaradást. 
Bíztatja őket, hogy ha maradnak, velők lesz Jahve még 
Nebukadnecar ellen is 42,o k . A nép azonban nem hallgatott 

') „ Welche Verkennung dieser Männer ist es also wenn s ie . . . als Agitatoren 
der fremden Herrscher hingestellt worden sind!u v. ö. Jes 1 9, 3 6 
Mi 1 „ Jer 9 ,, 13, , , 14 „, 31 15, Am 7,. König E.: Gesch. d. alt. Rel. 320 1. 

17* 
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rá, Egyptomba akar t menni, ahol nem látnak harczot, nem 
hallanak trombitaszót 4214. Erre aztán Jeremiásnak sincs 
más válasza, mint hogy oda is elküldi Jahve Nebukadrecart 
s ott is tönkre teszi őket 43,„k 44 3P. 46If>. így reménytelen 
akkorddal végződik Jeremiás prófétiája is. 

Jeremiás kor társá t Cefaniát itt csak megemlítjük s uta-
lunk röviden arra, hogy ő nála sajátságosan egybe van kap-
csolva az eddig ismertetet t próféták iránya a nemzeti irányú 
prófétákéval. Megsemmisítő büntetést helyez kilátásba Juda 
túlzó és Jeruzsálem kalmár szellemű, idegent majmoló lakos-
ságának 1. f., e mellett azonban úgy tetszik, mintha azt is re-
mélte volna, hogy a kitörni készülő vihar csak az ország ellen-
ségeit éri 2. f. A másik kortársat Nahumot azonban egy kissé 
bővebben akar juk jellemezni, mert benne a chauvinista pró-
féták egyik typikus képviselőjét ismerhetjük meg. Ez a 
sajátsága teszi érthetővé, hogy lényegileg nem is szól ő a 
háborúról, nem foglalkozik annak problémáival s ami ezzel 
összefügg: népe hibáit nem bírálja, — csak egy kérdésről: 
Ninive elközelgő pusztulásáról beszél ő szüntelen az örök 
gyűlöletnek lángoló szavaival. Bizva bízik abban, hogy a 
gyűlölt Assyria büszke fővárosa mihamarább rettenetes sorsra 
j u t : háborút indítanak ellene, amelyben el fog bukni s elveszi 
méltó büntetését. Nem is népek cselekszik azt, de maga 
Jahve — azok csak az ő eszközei; — ő maga áll bosszút 
népe ellenségein, első-sorban Nini vén 2 l 3 . 3S . A próféta már 
hallani is véli a csatazajt s gyönyörű, de egyúttal borzalmas 
leírását nyúj t ja az emberirtó ütközetnek 32it Ninivének nincs 
menekvése, ha teljes erőben és számosan vannak is vitézei 
1 , 2 s annyian volnának is, mint a szöcske, az se használ 
semmit. Vitézei elhullanak, akik pedig megmaradnak, a 
hegyeken szélednek szét s nincs, aki összegyűjtené őket. 
így elesik a büszke város. Lerombolják, feldúlják s kirabolják 
s nem lesz enyhítés sebeire 3 , 8 . ,9 . 

S a hatalmas ellenség nagy ós gazdag fővárosának 
remélt s oly türelmetlenül várt bukásán a részvétnek csak 
egy könnye, egy szava sincs a próféta könyvében. Hogy ot t 
más is elpusztul, nemcsak a gonosz indulatú ellenség, az őt 
érintetlenül hagyja. Nahum csak örülni ós ujjongani tud 
Ninive romlásán, mert Assyriában csak nemzete elnyomóját s 
gyűlöletes ellenségét látta 2,. Egyebet semmit. Az ellenség iránti 
féktelen gyűlölet rí ki csaknem minden szavából. Örül, hogy 
nem lesz Ninivének vigasztalója, mert nem bánkódik elestén 
senki 3 7 , sőt akik csak pusztulása hírét hallják, mindnyájan 
tapsolni fognak a vérszopó város pusztulásán 3 l f l . — Népe 
bűnösségéről ezek mellett említést se tesz; ez úgy látszik 
mellékes ő előtte a mindent átfogó gondolat mellett, hogy 
Jahve bosszúálló és haragvó isten, aki megbünteti népe ellen-
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ségeit, gyűlölőit 12 stb. Ezért Nahumot azon próféták sorába kell 
helyeznünk, akik azt hitték, hogy Jahve lzráel érdekében intézi 
a történetet s ö miatta visel háborút v. ö. Jer 38., s mint 
ilyen nem vitte előbbre Izráelnek a háborúról vallott felfogását. 

A fogság nagy prófétájánál Ezékielné\ talán következe-
tesebben domborodik ki a dorgáló s végpusztulást hirdető, 
de másrészt az építő-vigasztaló tevékenység, mint bármely 
más elődjénél. Ezen két irányú működése közül látszólag 
bennünket csak az első érdekel, azonban mint látni fogjuk, 
összefügg a háborúval a másik is. 

Működése első szakában, mely Jeruzsálem bukásáig 
586-ig tart , ő is azt hirdeti a fogságban, amit a többiek s 
mindenek felett kortársa Jeremiás otthon, a honi földön, hogy 
Judára s Jeruzsálemre a végpusztulásnak föltétlenül el kell 
jönnie. Hogy ezt ő is háború alakjában gondolja elkövetke-
zendőnek, az kiviláglik ezen időből származó beszédeiből és 
jelképes tetteiből egyaránt. Már prófétai elhivatásakor is 
tudatossá vált lelkében, hogy neki gyászénekeket, sóhajokat 
és siralmakat kell hirdetnie 28—33 , A 4. f. első versei szerint 
Jeruzsálem küszöbön álló ostromát jelképezte, rámutatva 
arra, hogy maga Jahve fogja ostrom alá venni a fővárost s így 
bizonyosan elesik az. Az ostrom alatt nagy ínséget fognak 
látni 4 l 6k. s az ellenség végre is levágja Jeruzsálem ifjait, 
véneit 9 r> v. ö. 8. f. így jön el Juda vége 77 , amikor a 
pogányok leggonoszabbikát küldi ellene Jahve 72 4 . S nem 
csak az ellenség fog pusztítani, de egyidejűleg az éhínség, 
ragály, sőt a vadállatok serege is 5 lC k 6 3. n 7,5 .14 2 l . Az egész 
nép zsákmánya lesz az idegennek 7 2 l , amely fogságra hurczolja 
12,1c. n - k , és pedig mindenekelőtt Juda királyát esküszegése 
miatt. így ér véget a hatalmasok ke vélysége 7 24, midőn ép 
azokra küld fegyvert Jahve, akik a fegyvertől rettegtek 11 g.De 
nemcsak küldi Jahve a fegyvert ; ő maga gyújt ja meg a 
tüzet 2047, ő maga is kardot ránt 5 2 s akkor aztán hiába 
fognak kürtölni, nem lesz senki aki harczra keljen 7 í 4 . , s . 
S mindennek az iszonyatos pusztulásnak és véres ítélkezés-
nek a czélja: „hadd tudják meg, hogy én vagyok Jahve!" 
0]4. 7 4 27. 12,ft stb. Tehát minden, még a háború is radmajorem 
dei glóriám" történik! Oka pedig ennek a nép bűnössége 9 9 . 
116. 16. f. '^327. stb., mely magában foglalja a cultusi és 
erkölcsi vétségeket s társadalmi bűnöket (34) egyaránt. A nép 
tehát Ezekiel szerint is megérdemli a reá zúduló veszedel-
met ! Ezt azért hangsúlyozza a próféta, hogy minden két-
ségnek felette álljon Jahve igazságossága. Jahve igazságos 
akkor is, amikor ily szigorral büntet. Ezékiel tehát egy nagy-
szerű theodiceát nyújt beszédei során, melyeknek alaphangja 
ez : Juda és Jeruzsálem múltja és jelene a Jahve elleni vétségek 
szakadatlan lánczolata, ezért Juda csak a ,"1P "'? nevet érde-
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melte ki; ebből világos, hogy Jahve ellen nem lehet az igaz-
ságtalanság vádját emelni; teljes bűnösségre teljes bűnhődést 
kellett hoznia! 

íme Ezékiel már igyekszik elvi szempontból tekinteni a 
háborút, melyet concreto népe pusztulása képvisel most előtte, 
s mintegy philosophál a háború rombolásai, okai és czélja felett. 
Más okát és magyarázatát a háborúnak nem találja, mint a bűnü 
Ε miatt kénytelen Jahve háborút is küldeni. Ε közben azonban 
nem kerüli ki Ezékiel figyelmét a praktikus kérdés sem: mi 
történik azokkal, akik igazak? El kell-e ezeknek is veszniök 
k Jeruzsálem pusztulásakor? Erre a nehéz kérdésre nem tud 
egyforma és megnyugtató feleletet adni. Egyszer azt mondja, 
hogy Jahve keresett, de nem talált egyetlen igazat se népe 
között 223o, máskor pedig, hogy az igazak megmenekülnek, 
mert kivezettetnek a pusztuló Jeruzsálemből 9 4 .1414 .22k· Mind-
ezekből kitetszik, hogy a próféta érzi a háború nagy ellen-
mondásainak súlyát, igyekszik is azokat kiegyenlíteni, amikor 
kimutatja, hogy a háború csak következménye bűnösségüknek. 

Ezzel azonban nem meríti ki feladatát s 586. után rá 
mutat arra, hogy a messiási ország megvalósulását is há-
borúnak kell megelőznie Jellemző Ezékielre, ahogy ide is 
bekapcsolja a háborút. Jeruzsálem pusztulása által kifejezésre 
ju tot t Jahve igazságossága, azonban viszont most dicsőségén 
eshetnék csorba, mert a pogányok kétségbe vonhatják az ő ha-
talmát mikor saját népe pusztult el 36 i 0 . Azért már most, hogy 
hatalmát ezek előtt is bebizonyítsa, vissza fogja vinni népét 
a fogságból. Előbb azonban Ítéletet tar t a pogányok felett, 
akiket gőgjiik elvakított. 30 10.24 . 32 3. Az itélet napja tehát 
itt már ismét nem Izraelnek, de az idegen népeknek a 
bünhödését jelenti 253.8.12. 262 . 282. 30, . stb, Ennek is a 
czélja: Jahve dicsőségének a bebizonyítása. 

Sőt nemcsak azt hirdeti Ezékiel, hogy háború előzi meg 
a messiási ország megvalósulását, hanem egy lépéssel tovább 
megy -.ennek létrejötte után is lesz még egy nagy háború.mikor 
az istenellenes hatalmak utoljára gyülekeznek fel ellene. 
Ezt fejezi ki a sok tekintetben phantastikus 38. és 39. fejezet. 
Ezek szerint, mikor már megalakult a messiási ország, az 
ellenséges hatalmasságok, melyeket Góg, Nagóg fejedelme 
képvisel, óriási hadsereggel ellene törnek, csak azért, hogy zsák-
mányt szerezzen 38 n . Ennek a nagy seregfelvonulásnak ismét 
csak az a czélja, hogy megtudják, hogy Jahve szent Izrael-
ben 38 1 6. 23 . 39 7 .2 7 . Sajátságos azonban, hogy a továbbiakban 
nem arról van szó, hogy esetleg legyőzetve ezek a népek 
is megtérnek s részesei lesznek Jahve kegyelmi ajándékainak, 
hanem ellenkezőleg úgy lesznek Jahve hatalmának és dicső-
ségének bizonyítói, hogy mindnyájan elhullanak Izráel hegyein: 
az elesetteket hét hónapig temetik 3912 az izráeliek, kiknek ez 
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különleges dicsőségük lesz 3913 , az elesettek fegyverei pedig 
hét teljes évig szolgálnak majd fűtőanyagul. 399 Ezen rettenetes 
Ítélet után azonban — amikor nem annyira fegyver, mint 
inkább döghalál, záporeső és kén pusztítja el az ellenséget, 
— végre az örök béke ideje következik el Juda és Izráel 
számára: Jahve többé senkit se hagy el Izráel népe közül, 
fegyver, vadállat, éhség, döghalál többé nem rettenti őket 
34 2ftk , kiönti lelkét Izráel házára 39 29 s ezzel természetesen 
megszűnik a háború problémája is. 

Mielőtt még rövid visszapillantást vetnénk az elmondot-
takra, nem hagyhatjuk megemlítetlenül Deuterojesajást, 
ahogy a fogság nagy névtelen prófétáját Jes 4 0 — 5 5 szerzőjét 
nevezni szokták. (3 abban az időben élt, amikor már csak 
rövid idő kérdése volt Babylon összeomlása. Ebben a vál-
ságos, de népére nézve reményteljes időben, ő is azt hirdeti, 
hogy a világtörténet intézője senki más. mint Jahve 4 0 , 4 k 2 2 k , 
hiszen más isten nincs is kívüle 43,, 44B 469. Ezért Babylon 
bukása is Jahve akaratából történik meg 47, ki, 7 k 4814, amint 
az ő akaratából büntette meg Babylon is Izráelt 476. Jahve 
most is, mint hadverő hős felköti kardjá t 42,3, feltűri kar-
ját , hogy eszközölhesse népe szabadítását 52,n. Mert ez a 
czélja 4 3 4 kk ; ezért hívta el 4 4 2 8 , 4 6 , t s nevezte nevén 
Cyrust 45, 4. hogy népét kiszabadítsa a fogságból 4 2 G . 7 . 

Az örvendetes esemény a közel jövőben következik be; 
Izráel megszabadul örök szabadulással 45,7, azontúl pedig 
nem kell félniök semmi hatalomtól, mert Jahve mindennél erő-
sebb 4 9 2 5 k . 5 0 2 5 1 7 ,4. Azért hiába is támadnak ellenök, az nem 
Jahve aKaratából fog történni: elvesznek a támadók s egy 
fegyver se lesz szerencsés Izráel ellen 5 4 l f j . _ 1 7 . Izráel viszont 
betölti nagy hivatását : nem fog élni önmagának, saját nemzeti 
önző érdekeinek, de szolgálni fogja az egész emberiség ügyét 
oly módon, hogy közvetíteni fogja hozzájuk Jahve kegyelmi 
ajándékait, mert Jahve nemzeteknek adta őt világosságul 
42 6. 49 6. így hozza összhangzatba a nemzeti életet az egész 
emberiség életével. 

Ennél azonban még jelentőségesebb nála az a gondolat, 
ahogy népe kiállott szenvedését, fogságát megítéli. Beismeri, 
hogy Jahve adta Izráelt a pogányok kezébe 4 2 2 4 k . 4 3 1 8 , mert 
bűneik miatt rászolgáltak erre 50 , .A kiállott szenvedés azonban 
nagyobb, mint bűnösségük, 40 2,52, k. így hát nemzete másért is 
szenvedett. A mult megpróbáltatásait, a háborúk dulásait má-
sok helyett viselte el. Végtelen horderejű gondolat ez is, meg a 
föntebbi is, kár hogy annak folytatója, bővebb kifejtője nem 
akadt az O-Testámentomban. 

* 
* * 

A föntiekben elvonultattuk magunk előtt az O-Testá-
mentom prófétáit úgy, amint koruk háborúival kapcsolatban 
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fejtik ki gondolataikat. Láttuk, hogy nem is a háború az 
igazában véve, ami foglalkoztatja őket, hanem nemzetüknek 
élete Isten akaratához való viszonyában. Két irány hívei 
vannak egymás mellett, ahoz azonban kétség se férhet, hogy 
Nahumot nem helyezhetjük egy Ámósz vagy Jesajás mellé, 
s amikor arról van szó, hogy mit mond az Ó-Testamentom 
a háborúról nem hivatkozhatunk az előbbire ínég ha tudjuk 
is, hogy követői neki is voltak a későbbi időkben is, mert 
ő alacsonyabb fejlődési fokot képvisel. Most amidőn vissza-
tekintünk fejtegetésünkre, azokra vagyunk tekintettel, kik 
értékekkel gazdagították a vallásnak és erkölcsnek világát 
a háborúval kapcsolatban is. S ha egybevetjük egy Ámósz 
vagy Jesajás idavonatkozó felfogását az előző idők rokon 
gondolataival, lehetetlen szembeszökő különbségeket meg 
nem állapítanunk. 

A próféták mindenekelőtt kivették a háborút szűk 
nemzeti vonatkozásából s egyetemes világításba helyezték ; 
másfelől azonban megszűntették a cultussal való szoros 
kapcsolatát is, amit az által értek el, hogy a háborúkkal 
kapcsolatosan is következetesen Jahve erkölcsi akaratának 
érvényesülését hangsúlyozzák. Ezért visel Jahve háborút saját 
népe ellen is, ezért, pusztí t ja el azt. Ennél komolyabb gondo-
lata alig van az O-Testámentomnak, de hatásában is talán 
ez volt legtermékenyebb. A háború borzalmait ők nem azáltal 
akarják enyhíteni és elviselhetővé tenni, hogy talán a közeli 
boldogabb jövendőre utalnának, hanem az által, hogy szün-
telenül és nyomatékosan hangsúlyozzák, miszerint Jahve 
akaratából van a háború is, aminek o k a : az erkölcsi világ-
rend megsértése, czélja : annak helyreállítása. Ennek meg-
felelőleg a háborúban vagy Jahve igazságossága, vagy szent-
ségevagy hatalmaés dicsősége vagy nevelő szeretetenyilatkozik 
meg. Szóval a háború, mely Izráelt saját ja , a bűn, specziálisan 
Izráel bűnössége által provocált rossz ; czélja azonban nem 
önczél, tehát nem pusztítás magáért a pusztításért, de 
eszköz a nemzetek életének intézésében, Izráelre való vonat-
kozásában vagy bűntető vagy fenyítő vagy jobbító eszköz. 
Sőt mint láttuk, megtalálható már annak a gondolatnak is 
csírája, hogy a háború elszenvedése lehet — helyettes szen-
vedés is, amely másoknak válik javára. 

De mert ez így van, helyesebbet nem lehet cselekedni, 
mint meghajolni még ily nehéz időkben is Jahve akarata 
előtt, ami csak iránta való feltétlen hit és bizalom alapján 
lehetséges. Ennek kell megnyilvánulni a nemzeti életben is 
s gyökeres megjobbulásához kell vezetnie. Ebből a gondolatból 
kiindulva, bírálat tárgyává teszik nemzetük életét s ezen 
komoly bírálat szempontjából még fontosabbá válik a háború. 
Nem lehet kétségünk az iránt, hogy a régi izráeliek nemzeti 
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szent háborúja is Jahvera is concentrálta a gondolatot, 
hiszen „szentnek" kellett lennie az izraeli harczosnak ; a pró-
féták se akarnak alapjában véve egyebet, csakhogy a szent-
séget nem cultusi, de erkölcsi értelmében veszik s Jahve 
erkölcsi akaratára kívánják oda irányítani nemcsak a nemzet-
nek, de az egyeseknek a gondolatát is. Amikor veszélyben 
van nemzetük, nemcsak a veszély okait keresik, de vizsgál-
ják a megmaradás lehetőségét is. Azt ők is vallják, hogy 
Jahve megsegíti nemzetüket, sőt csakis δ segíthet raj ta , azon-
ban rámutatnak arra is, hogy csak akkor, ha az ő czéljait szol-
gálják s ahoz alkalmazkodnak minden föntartás nélkül. Ezt a 
föltételt, illetve ennek a hiányát tárták föl nemzetük előtt, 
s így vált nagy erkölcsi erők forrásává ép a nagy háborúk 
ideje nemcsak Izráelre nézve, de közvetve mireánk is. A 
nemzet pusztulását megakadályozni, életét biztosítani a 
próféták szerint csak erkölcsi erőkkel lehet·, ha ezek nincsenek 
még meg, hát ki kell fejleszteni, ha nem érvényesülnek még, 
uralomra kell jut tatni a nemzeti élet minden megnyilvánulásá-
ban. Erkölcsi erők csak a helyes istenismeretből s a benne 
vetett hitből fakadnak „elvész a nép, mely ismeret nélkül 
való. . ." H o s 4 g . i 4 . „Ha nem hisztek, sernmiképen sem marad-
tok meg." Jes 7 9 . Ebből azonban következik, hogy háborút 
önző nemzeti czélokért folytatni Jahve elleni bűn, inert a 
nemzeti életnek nem szabad önczélnak lennie, de csak 
eszköznek egy magasabb czélnak: Isten akaratának szolgá-
latában . . . Minden nemzetnek ez a feladata. . . . S Isten akaratát 
úgy szolgálja, ha sajátos nemzeti értekeit fejti ki s érvényesíti 
az emberiség j a v á r a . . . Hogy ezt tehesse, elszenvedi még a 
háború keresztjét i s . . . Ha ezt teszi, azaz, ha a nemzet magát 
Isten eszközének tekinti s az ő akaratát szolgálja, akkor 
nem árt létének semmi se . . . Ha az isteni akarat ellen cse-
lekszik, akkor a biztos pusztulásnak van eljegyezve s ezt a 
pusztulást raj ta is a háború förgetege haj t ja v é g r e . . . 

Háborúban született gondolatok ezek. Nagyszerűségüket 
lehetetlen kétségbe vonni. Örök dicsőségük az Ő-Testámentom 
prófétáinak, hogy a háborúkban se azt látták, ami baj ós 
szenvedés, tehát ami rémít s talán kétségbe ejt, da arra 
muta t tak rá, ami végből mindezek küldettek! 

S végre is az O-Testámentoin tanítása szerint is az emberi-
ség életczélja az az idő, amikor nép népre fegyvert többé nem 
emel, hadakozást nem tanul s az öldöklő fegyverekből békés 
foglalkozás szerszámai lesznek Jes 4 2 - 4 ; amikor kiki nyu-
godtan ülhet az δ szőlőtője, fügefája alatt II. Kir 5 δ békeség 
lesz az állatvilágban is : a farkas és a bárány együtt 
legelnek s az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik Jes 6525. 

Ez az örök béke: a vi lágbéke. . . 
Dr. Deák János. 




