
SURANYI DEZSŐ

TERMÉSZETI JELENSÉGEIt AZ
ÓKORI PALESZTINÁBAN

Földrengések. Sem Egyiptomban, sem a Szinai-félszigeten vagy Palesztina
földjén nincsenek (és a legutóbbi 6000 évben nem is voltak) rnűködő tűzhányók.

A hegyek rendülése mégis a leghatározottabban vulkánt juttat az eszünkbe (1).
Ez azért nem zárja ki, hogya zsidók - közvetlen tapasztalat útján - ne ismer
ték volna a jelernséget : "Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek
(Éz.s 54, 10 és Jer 4, 24) ... minden fal a földre hull" (Ez 38, 20). Súlyosabb
földrengés esetén a föld megnyílik (7-8-as erősségű): "Megnyílt a föld (Zsolt
106, 17)... elnyelé őket... sátraikkal, és minden marhájokkal egyetemben" (4
Móz 16, 31-32 és 5 Móz 11, 6). Az áldozatok temetetlenül hevernek az utcá
kon (Ézs 5, 25); Kr. e, 30-ban - Heródes uralkodásának 7. évében - 10 ezer
ember vesztette életét Palesztinában (Jos.: A zsid. tört. XV. 5, 2).

Rendkívül érdekes a 46. zsoltár egyik részlete, mely mínden bizonnyal a
Kréta közelében egykor működő Szantorin tűzhányó bronzkori katasztrófája után
íródott (Kr. e. l500-ban volt): "Azért nem félünk, ha eltávoznék is a föld, ha
hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai ..."
(Zsolt 46, 3-4). Vagyis a zsoltárszerző említi a földrengésen kívül a tengerren
gést és a szökőárt is. Tekintetbe véve mármost, hogy a Szantorin összeomlásával
járó dühöngést minden kétséget kizáróan hallani lehetett Egyiptomban is,. Pa
lesztina földjén is, a 100 kilométer magas füstfelhőt pedig Egyiptom föld
közi-tengeri partjainál látni is lehetett, nem elképzelhetetlen, hogy a zsoltár
szerzője valóban a Szantorinra utalt. Hogy így volt-e, nem-e, arról természete
sen lehet vltatkozni - fejezi be fejtegetését Hédervári Péter kiváló vulkanoló-
gus (2). .

Talán még egy adat alátámasztja előbbi feltételezésünket. AmOSi próféta
könyve így kezdődik: "Amos beszédei a judai Uzziás (Kr. e. 785-734) és az
izraeli II. Jeroboám (Kr. e. 785-745) királyok idején, két évvel a nagy föld
rengés előtt (Am 1, 1 és Jos.: A zsid. háb. IX. 10, 4). Ha Amos szeríntí idő

ben valóban erős földrengés pusztított Palesztinában, akkor az azt is jelenti,
hogy a földrengés elől (Krétáról) menekült filiszteusok a főníciai partokon sem
találtak szilárdabb talajú hazát; ugyanis 400 évvel korábban, Kr. e. 1200 táján
érkeztek ide (Am 9, 7). Kr. e. 1500 körül (Galanopoulos szerínt), Ámos idején
földrengés pusztított Palesztinában, rnint 1926. június 26-án, mikor hatalmas
erejű földrengés komoly károkat. okozott Kréta szigetén, ugyanakkor tetemes
anyagi károk keletkeztek Palesztinában is.

Ismételten hivatkozhatunk Hédervári véleményére, viszont az alább ismerte
tdt részleteket még a közeli (ti. Palesztinához közeli) vulkánok tényét is fel
tételezik, de ennek végleges eldöntésére nem is vállalkozva, hadd álljem a Zsol
tárole könyve bizonysagul (Zsolt 18, 8-18). Meg rendült a föld, a hegyek alapjai
meginogtak (Bir 5, 4-5), füst' száll a hegy szájából és emésztő tűz, izzó szén
(azaz Iáva l) folyik belőle ("a mi Istenünk megemésztő tűz" - Zsid 12, 29).
Sötétség borul a vidékre, az égen sűrű felhők jelennek meg (ti. kitörési felhő,
majd perzselő felhő) (Ézs 50, 3), villámok cikáznak és jégeső (talán inkább
kőhullás) zúdul a földfelszínre (Zsolt 97, 3-4; 1 Sám 7, 10; Józs 11, 9 és Bir
5, 20). Kapcsolódik ehhez az Exodus 19. fejezetének egyik részlete is, mintegy
bevezetője a tízparancsolat kinyilatkoztatásának: Mennydörgés és sűrű felhő ve
szi körül a hegyet... "Leszálilott arra az Úr tűzben és felmegy annak füstje,
mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon reng" (2 Móz 19, 18).

Az Újszövetség három evangéltstáia részletesen leírja a Jézus halálának ide
jén észlelt természeti jelenségeket, erről semmi érdemlegeset nem említ viszont
János evangéliuma (Jn 19, 28-30), csupán a halál tényét regisztrálja. Máté írta
le legrészletesebben az észlelt eseményekert a három evangélista közül.

Hogy tényleg földrengés volt, Máté evangéliuma egyértelműen közli is (Mt
25, 54), amire a százados ezt felelte: "Ez. valóban Isten Fia volt", Ha közeli
tűzhányó kitöréséről lett volna szó, annak ma is látható nyomai lennének, ezt
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tehát el kell vetni. Viszont, hogyafödrengéssel egyidőben számum tört Jeru
zsálemre és az sötétltette el a Napot, nagyon valószínű; tudomásunk szerint
ugyanis abban az időben nem volt napfogyatkozás Palesztinában ...

Még egy hitelles adatot találunk a bibliában a földrengésekre az Apostolok
Cselekedeteiben. Szent Pál második míssziós útja során Troászból hajóval Neápo
liszban kötött ki, innen (valószínűleg) gyalog jutott el Filippibe. Megzavarta a
város életét az apostol igehirdetése; római polgár létére megvesszőzték és be
börtönözték társával, Sziíással. "Éjféltájban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve di
csérték az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. Ekkor hirtelen olyan erős föld
rengés támadt, hogy még a börtön alapjai is beleremegtek. Az ajtók mind fel
csapódtak és mindenkiről leoldódtak a bilincsek" (ApCs 16, 25-27).

Szodoma és Gomorra. E két bibliai város pusztulása, történelmi hitele igen
heves vitákat váltott ki a legkülönbözőbb világnézetű szakemberek körében, szá
mosan vitatják, ismét mások ténynek tekintik. Most az utóbbi elképzelés irá
nyából próbálom megközelíteni a természeti katasztrófa problémáját, mégpedig
elsősorban a bibliában rendelkezésre álló információk alapján.

A Sziddim völgyében öt város álílt szövetségben : Szodorna (vezető), Gomorra,
. Admáh, Zeboim és Zoár (1 Móz 14, 2). Lót családjával elmenekül a városból,
amely a homoszexualitás (1 1 Móz 19, 5), az önhittség (Ezs 3, 9) és a mérhe
tetlen önzés (Ez 16, 49) bűnében tobzódott, akárcsak Gomorra. A két város pusz
tulása iszonyatos: "elsüllyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a
városok minden lakosait, és a föld növényeit is... tek'nte Szodoma és Gomorra
f~é és az egész környék földje felé; és látá, és imé felszálla a földnek füstje
..." (1 Móz 19, 25.28). Lót feleségének a sorsáról is szól az elbeszélés; mivel
kíváncsisága felülkerekedett a tiltáson, hátranézett és sóbálvánnyá változott, Ez
a motívum a Holt-tenger mentí sóbálványoknak a mondai eredetét képezi, mínt
egy a geológiai képződrnényeknek népies magyarázata.

Szodoma és Gomorra katasztrófájának tényéhez - úgy hisszük - akkor kö
zelítünk helyes úton, ha a természeti radottságokból adódó lehetőségeket vesszük
sorba: 1. vulkánok a vélhető környéken (Sziddim völgye) nem működtek, kén
források viszont elég. gyakoriak, 2. és: nincs bizonyíték arra, hogy valami elemi
erejű földrengés söpörte volna el a városokat a föld színéről. 3. Viszont nagyon
sok bitumenforrás volt és részben. van a Holt-tenger me,llékén: "A Sziddim
völgye pedig tele vala szurokforrásokkal ..." (1 Móz 14, 10).

Rendkívül érdekes Josephus kommentárja A zsidó háborúban (3). "De ér
demes ismertetnem a Holt-tenger természetrajzát is. A tó, amely egészen az
arábiai Zoáríg húzódik, 580 stadíon hosszú, 150 stadion széles. Partjával hatá
ros Sodomitis, valamikor virágzó és termékeny tartomány,... de mindenestül
tűz pusztította el... villám sújtotta és földig égette... Számos helyen szurok
tömegek buggyannak fel, ott úsznak a vízen és olyan alakúak és olyan nagyok,
míntha fejetlen bikák volnának. A tavi munkások megközelítik és megragadják
ezeket a tömböket, behúzzák a bárkákba, s ha megtelik, nem könnyű a szurkot
kirakni ... Nem csupán a hajóépítésnél használják, hanem gyógyításra is", sőt

Bábel tornyának építéséhez színtén használtak bitument (1 Móz 11, 3).
A legvalószínűbb az, hogy egy nagymérvű szurokkítörés beszennyezte e két

várost, mielőtt por és egyéb szemét belepte volna, villámoktól tüzet fogott, amely
elhamvasztotta Szodomát és Gomorrát. Josephus szerínt a Sziddim völgy városai
el is süllyedtek a Holt-tengerben, mint írja, az Asphaltitisben; még az akkori
elbeszélések szerint látszottak a városok körvonalai a vízben. Tudomásunk sze
rint azonban eddig semmiféle biztos régészeti adat nincs eme megállapítás alá
támasztására, ugyanis akkor lenne a probléma teljesen lezárható, ha egyértelmű

tárgyi Jeletekre akadnának a kutatók.

Meterológiai események. Csapadékfajták. A lebegő felhőelemek annyira meg
nőnek (párakícsapódás) , hogy súlyuk legyőzi a levegő ellenállását és akkor a
vízcseppek (eső), hókristályok (hó) vagy jégszemek (jégeső) alakjában hullanak
a földfelszínre.

Az eső magasabb légrétegekben hó alakjában indul el, de míre a talajra ér,
elolvad; a csendes eső réteges esőfelhőkből esik. A záporeső vonuló gomolyos
felhőzetből nagy cseppekben hull. Havazás is lehet egyenletes vagy záporszerű,
a hópelyhet több hókrístály összetapadása hozza létre.

516



A nyári félév egyes időszakában a talaj igen erősen felmelegszik a napsütés
től. Felette erős felszálló légáramlás keletkezik s gomoly felhők jönnek létre.
A meleg levegő sok vízpárát tartalmazhat, így a magasabb levegőrétegekben

a felszállás következtében előálló igen bőséges mennyíségű párakiválást idéz
elő. Előbb apró vízcseppek, majd fagypont alatt [égkristályok válnak ki: ve
gyesfelhő keletkezik. A jégszemeket is tovább lebegtetí az erős felszálló áram
lás, szinte úgy dobalja őket, mint a szökőkút vízsugara a rajta táncoló labdát.
Mikor a felszálló légarámlás megszűnik, a pusztító jégeső lezuhan a földre.
Többnyire keskeny sávokban, pásztában hull (4).

A kicsapódás és a csapadék hullása a meleg évszakban gyakran nagymér
tékű villamos jelenség kíséretében történik. Ez a zivatar. A levegő erős fel
szálló áramlása alkalmával létrejövő több millió voLtos légköri feszültség egyen
lítődik ki. A pozitív és negatív villamosság keletkezése és szétválasztása, amely
a feszültséget létrehozza, a cseppeknek és kristályoknak a felszálló áramlatkor
történő szétfújása miatt következik be.

A villámok hatalmas villamos kisülések, amelyek pályáján izzóvá lesz a le-:
vegő a rajta áthaladó nagy erősségű áramtól. A mennydő1'gést a kisülési csa
tornában megritkuló. majd összecsapó levegő tovaterjedő rezgése okozza (5). /

A szivárvány a felhő lehulló esőcseppjein. az égboltnak a Nappal vagy a
Holddall szemben levő oldalán mutatkozík, Fénytörés és visszaverődés eredménye.
Jelenlétét a csapadék megszűnésének jeleként magyarázzák. Délután a keleti
oldalon látható szivárvány mindenesetre a nyugati oldal derülését jelenti, ez
nálunk többnyire az eső elmúlásának [ele, Reggel azonban a nyugati oldalon
(ritkábban) látható szívárvány, ez viszont éppen a felvonuló esőzésnek lehet
előjele (6).

A levegő vízszintes irányú rnozgása során nem szenved gyors hőváltozást,

magával viszi származási helyének hőmérsékleti [ellegét, Ezért a szelet gyak
ran a hirtelen hőmérséklet-változások és időváltozások okozójának kell tekinte
nünk annak ellenére, hogy útközben némi változásokat szenved, A légmozgás
iránya mindig a nagy légnyomású területről az alacsony légnyomású terület felé
tart. A szélirányt arról az égtájról nevezzük el, ahonnan fúj (7).

Jégverés. Nemcsak a hűvös s mérsékelt klímáiú, hanem a. mediterrán és
trópusi területeken is előfordul jégverés; viszont hóesés és fagyok csak nagyon
különleges körűlmények között következnek be (magas hegyek, sivatagok). A pusz
tító jégesők igen sötét felhőkből hullanak. Jégeső Egyiptomban (2 Máz 9, 22-25)
csak véletlenszerűen fordul elő december és április között. Palesztinában sokkal
gyakoribb (Józs 10, 11 és Agg 2, 17), de a zsidókat Góshenben nem érte jégeső

(2 Móz 9, 26). A jégeső nagy kárt okoz: elveri a korai kalászosokat (árpa) és
a bimbóban álló lenvetést, viszont a búzalevelek kíheverík a sérüléseket (2 Móz
9, 31-32); a szabad természetben a fákat és a füveket (általában a, növénye
ket) is elveri a jég (2 Móz 9, 25), veszélyt jelent az állatokra, (2 Móz 9, 22).

Kánaánban a választott népet (Agg 2, 17) és ellenségeit egyaránt sújtja a
jégeső; például az Izrael ellen felvonuló hadakat Bethoron és Azéka között
szétveri a jégeső (Józs 10, 10). .

Hóesés. Palesztina dombos-hegyes vidékein néha havazik, például a galileai
Sepphorisban, Názárethben, Jeruzsálemben és Hebronban (l Makk 13, 22; Jos.:
A zsid. háb. L 16, 2 és IV. 8, 3), mégpedig január és február folyamán. A
hóesés elég heves, elérheti rövid idő alatt a 30 cm magasságot is, de általában
egy-két nap után elolvad. A Libanon hegységben a csúcsokat még nyáron is hó
fedi, nem csoda, hisz 3000 m magas (Jer 18, 14), de hófödték a Hermon hegy
ség legmagasabb pontjai is.

A hó a szeritírásban a tisztaság szimbóluma (Zsolt 51, 9; Ézs 1, 18; Lam
4, 7 és Mt 28, 3). Nagyon költői Jób kifejezése: Isten tárházban őrzi a havat,
és parancsára hullik a földre (Jób 37, 6 és Zsolt 147, 16), a talaj nedvességtar
talmát növeli (Ézs 55, 10).

Vihar. Sűrű felhőkből villámlás és mennydörgés közepett hihetetlen gyor
san nagy mennyiségű eső hullik, gyakran jégeső (2 Móz 9, 23 és 19, 16), a negy
vennapos esőre és a vízözönre jelen tanulmányban nem térünk ki (1 Móz 7,
12), mikor 150 napra "erőt vett a víz a földön" (1 Móz 7, 24).

Nyáron, az aratás idején szinte törvényszerű (Péld 26, 1), az ima meghall
gatásának mintegy a jele (1 Sám 12, 17). Erre egyszerűen a kol szót használták,
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amely költői kifejezésekben Jehova szavát jelenti (Jób 37, 2-5 és, 40, 9; Zsolt
29, 3-9), aki a vihart küldí (Jób 28, 26). A vihar szímbolizálja az isteni jelen
létet (2 Móz 19, 16 és Jel 4, 5), egyben az Isten haragját (1 Sám 2, 10; 2 Sám
22, 14 és Zsolt 77, 18).

Különösen szép tartalommal tölti meg a szívárványt a Genezis könyve, az
özönvíz végén, mikor a felhőzet [elszokiuiozott, hatalmas szivárvány íve húzó
dott át az égen, ami az Isten szövetségét jelenti a földdel (1 Móz 9, 13-14. 16):
vagyis nem lesz többé vízözön! - és a szivárvány, mint előbb írtuk, általában
az elmúló esőzést jelenti.

A zsidók nem definiálták égtájak szerint a szelet, viszont a "modern idők

ben" már négy uralkodó széljárást emleget a biblia, a négy égtájnak megfele
Iően (Jer 49, 36; Ez 37, 9 és Jel 7, 1). A szeleket: Isten teremtette (Am 4, 13),
teljes egészében hatalma alatt állnak az el emele zivatar, égzengés és, villámlás,
az eső és havazás, ködképződés mind-mind engedelmeskednek (Zsolt 78, 26; 107,
25; 135, 7 és 148, 3); a tomboló elemeket Jézus képes volt lecsendesíteni, ami
kor tanítványaival a Genezáreti tavon hajóztak (Mt 8, 26; Mk 4, 37-41 és Lk
8, 23-25).

Az északi, tenger felőli szelek hozzák rendszerint az esőt Palesztinába (1 Kir
18, 43-45; Zsolt 147, 18 és Péld 25, 23), de gyakran a szél pusztító hatású: le
rombolja a házakat, eltemeti lakóit (Jób 1, 19 és Mt 7, 27) és széttöri a ha
jókat (Zsolt 48, 8). Az állandó, heves Iégmozgás hihetetlen próbára teszi a nö
vényeket, főleg olyan országban, mint Palesztina, ahol gyakori az aszályos: év
(1 Móz 41, 6; Ézs 11, 15; Ez 19, 12 és Jn 4, 8). Keleti szél fúj sokszor Egyip
tomban, amitől kiaszódik a kalászban a szem (l Móz 41, 23.27), ugyancsak ural
kodó széljárás Palesztinában, kiszárítja a szőlőtelepítéseket (Ez 17, 7-10), szét
hasítja a gyümölcsfák ágait (Ez 19, 10-12). A keleti szél száraz és tikkasztó,
ezért károsít nagyon, a magával hozott kevés pára is elfogy belőle, mire át
zúdul az Arábiai sivatagon (Hós 13, 15). A déli és délkeleti szél színtén száraz
és forró, ez is az Arábiai félsziget felől fúj (Jób 37, 16 és Lk 12, 55). A nyu
gati szél pedig hűvös (EeeIus 43, 20), felfrissíti a vegetációt (E:n 4, 16).

Nem minden esetben káros - még ha nem is hoz esőt - a szél: az özön
víz után elősegítette a föld kiszáradását (1 Móz 8, 13-14), a vitorlások szélben
gyorsabban mozognak (ApCs 24, 40) és a földművesek a cereáleák magvait job
ban meg tudják tisztítani a piszoktól. portól. pelyvától (Zsolt 1, 4 és 35, 5;
Jób 21, 13 és Eze 17, 13-14).

Csillagászati adatok. A Napot Jahve teremtette (l Móz 1, 16), megőrzi (Jer
31, 35 és Mt 5, 45) és tőle függ minden (Zsolt 104, 19). Elteti a termést a nap
sugár (5 Móz 33, 14 és 2 Sám 23, 4). Napi mozgása szabályos: a Föld körforgása
folytán (Zsolt 19, 3-7), amint a napnyugta eljön pontosan, úgy jön el az utol
só napja is az életnek (Jer 15, 9; Am 8, {) és Mik 3, 6). Színte ezt a gondola
tot adja vissza, erre emlékeztet a pannonhalmi Bencés Apátság quadraturájá
nak napóráján olvasható felirat Una vestrum ultima meam - Egyik órám a
végső lesz ...

A babilóniaiak Sipparban és Larsában imádták a Napot, az asszírok a náp
istent Sharnash-nak, az egyiptomiak Rá-nak nevezték. A zsidóknál is fel-feltűnt

a -napkultusz (2 Kir 21, 5), bálványokat öntöttek (2 Kir 23, 5.11 és 16, 3-4;
Hérod. VII. 54), megcsókolták saját kezüket, mikor meglátták a fényes Napot
- régi keleti imádási forma - (Jób 31, 26-27).

Ha a Hold egyúttal az ekliptika közelében tartózkodik újhold idején, nap
fogyatkozás jön létre. A földfelület egy része a Hold árnyékkúpjába kerül, a
Föld napi forgása és a Hold pályaforgása miatt mindig más terület. Vagyis a
holdárnyék egy sáv mentén átlagosan 35 km/perc sebességgel végigvonul a Föld
felületén. A teljes árnyék zónájában (max. 300 km széles) teljes, a félárnyéksáv
ban .részieqes (több ezer km széles) napfogyatkozás: keletkezik. Gyűrűs a nap
fogyatkozás akkor, ha a Hold árnyékkúpja nem éri ell a Földet, mert a Hold
íöldtávolban és a Nap földközelben van.

Józsué megállította a Napot (Józs 10, 12-13): "A,llj meg Nap Gibeonban,
és Hold az Aijalon völgyében! Es megálla a Nap és vesztegle a HO/ld is ..."
Ennek a furcsán ható kifejezésnek értelme teljesen egyértelmű egy másik rész
let alapján: a 'két égitest együttáll (Hab 3, 11). Arról van szó, hogy Józsué
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tudta, mikor várható a napfogyatkozás; ezt mínden bizonnyal környezetében olyan
valakitől tudta, aki ismerte az egyiptomiak szellemes csillagászati számításaít,
esetleg maga Józsué (és ez is elképzelhető) birtokában volt ezeknek a csillagá
szati ismereteknek. Ismert természeti jelenség Egyiptomban. A fáraót ért tize
dik csapás talán napfogyatkozást takar, viszont elhúzódása (3 napig tartott) in
kább egy tomboló homokvihar következményeire utal (Ézs 5, :30), sivatagi te
rületeken és azok szomszédságában gyakori (számum).

A nap mint időegység csillagászati hosszúságára az első adat Bethoronból
származik (Ecclus 46, 4), Josephus is azt állítja, hogya Nap felkelte és nyugta
számított egy napnak (Jos.: A zsid. háb. V. 1, 17).

Józsué könyvében esik szó Jásár (Já'shar) könyvéről, de felbukkan még
f:ámu€l1 2. (2 Sám 1, 18) és a Királyok 1. (1 Kir 8, 53) könyvében. A versgyuj
temény elbeszélő bevezetéssel kezdődik, mínt a 18. és 51. zsoltár, vagy Jób
könyvének első három fejezete és a konklúzió (Jób 42, 7-17). 1751-ben napvi
lágot látott Jásár könyvének fordítása, de mint később kiderült, egy szemtelen
hamisítványról van csupán szó (9).

A héber hammanim napbálványt jelent (3 Móz 26, 30; 2 2 Krón 14, 5 és
34, 4). A mészkőoszlopokat (Ézs 17, 9) szerit ligetekben (Ézs 17, 8), örökzöld
fák alatt (Hós 4, 13) állít ják fel. A napkultusz különösen felvirágzott a hanyat
lás idején, Manasse (Kr, e. 693-639) és Amon (Kr. e. 639-638) uralkodása alatt
Judában. Régészek Megiddóban naposzlopot találtak, ami már önmagában is
nagy tudományos szenzáció.

Az ember hamar felismerte, hogy a "Nap járásában" szabályos periodi
citás figyelhető meg, a fák és mindenféle tárgy árnyéka máshol van reggel, dél
ben és este. Ennek a tudásnak a birtokában tapasztalati úton napórároat szer
kosztettek. Acház, Juda királya (2 Kir 16, 1-2) (Kr. e. 736-721) Babilonból át
veszi a konkáv napórát, amelyen feltüntették a fokokat (óra) is (2 Ki'r 20, 11
és 38, 8), vagyis a zsidók már Heródes: előtt használtak kronométert (Hérod
II. 109), tehát a Kr. e. VIII. században. Ilyen napóra volt Acház királyi pa
lotájában (Jos.: A zsid. tört. X. 2, 1), az idő múlását az obeliszk árnyéka je
lezte. A héber má'áloth-ot fordítják napórának, ami ötször szerepel a Kirá
lyok könyvében (2 Kir 20, 9-11) és háromszor .Ezsaiásnál (Eze 38, 8).

Éjszaka a Hold uralkodik az, égen (1 Móz 1, 16 és Zsett 136, 9), arninek há
ví változásai alkalmasak voltak a naptári dátumok meghatározására, nevezete
sen az ünnepek jelzésére (1 Móz 1, 14; Zsolt 10-1, 19; Ecclus 43, 6-7 és J08.:
A zsid. tört. nl. 10, 5). A közel-keleti kultúrkör népei, akikkel a zsidók kap
csolatban voltak, tisztelték a Holdat: Úr városa, ahonnan Ábrahám emigrált
(1 Móz 11, 31), Harim, ahol Jákob 20 évet töltött (1 Móz 29, 18.30 és 31, 18).
Míkor Ábrahám visszatért Kánaán földjére, olyan szomszédjai voltak, akik imád
ták a Holdat (1 Móz 35, 4). Az egyiptomiak a vsertést a Holdnak szemtelték
(Hérod. II. 47). Palesztina asszír és babilóni inváziója idején a nép visszatért
a Hold-kudtuszhoz, a Holdat hatalmas istennőként tisztelték, Ebben az időben

kezd Jahveh tiszteletének transzcendentítása ismét naturálíssá válni, belekevere
dik az egyisten-hitbe a holdimádás. szentélyeket, pogány oszlopokat építenek a
Kidron völgyében (2 Kir 21, 3 és 23, 4-5; Jer 7, 18 és 8, '2). A Hold iránti
tiszteletnek kmyllvánítási módja volt a kézcsók (Jób 31, 26-27), vagy az égő

tömjénáldozat (2 Kir 23, 5). Pogány templomokban gyakran emberi alakot vesz
fel a Hold, akárcsak a Nap, ezt oldja fel Jahveh szublírnált doktrinája: mind
kettőt Izrael Istene teremtette,

Politikai döntések meghozatalában is figyelembe vették a Hold változását,
figyelték az újholdat a babilóni csillagászok (Ézs 47, 13). Az újhold a hónap
kezdete, ekkor mutattak be áldozatot a zsidók (4 Móz 28, 11-14 és 10, 10; Zsolt
81, 3), meghatározza a munkák ideiét (pl, a gabona eladását) (Am 8, 5) és ekkor
van a meghallgatás ideje iSI a királyi udvarban (2 Kir 4, 23 és Ez 46, 1.3). Dávid
elmenekül, hogy újhold napján elkerülje a királlyal való közös étkezést (1 1
Sám 20,5 és Jud 8, 6). - Sabbath: ét hetedik hónap első napján (újhold) szent
összejöveteleket tartottak a zsidók, amikor semmiféle munkát sem végezhettek
(3 Móz 2:3, 24-25 és4 4 Móz29, 1-6).

Az újhold idejét korán ki tudták számítani (1 Sám 20, 20, 5.18), ebben a
legnagyobb jártasságet a babilóniasztrológusok árulák el. A Talmud szerint
a tanács (sanhedrin) mindig a hónap 30. napján, vagyis az újhold reggelén ült
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össze. Az őrszem (csillagász) .állása a Jeruzsálem feletti hegyen volt. amikor
nyilvánvalóvá vált az újhold tényleges ideje, a tanács kimondta ezt a szót:
mekkudash, azaz megszentelt, ez rnindig az újhold napja. Az újhold bejelentésé
nek kommunikációs eszköze a tűz volt; az Olajfák hegyén jelzőtüzet gyújtottak,
de ez nem míndig égett egyforma fényesen, ezért a hír megerősítésére hírnö
kök is bejárták a várost.

Csiüaaok, Hihetetlen sok csillag található az égen (l Móz 22, 17): Orion,
Fiastyúk, Göncölszekér, az Álattöv csillagai (Jób 9, 9 és 38, 31-32), az égen le
futó meteoritok (Jud 13), bizonyos csillagpozíciók adatokat (omen) szolgáltatnak
(Jos.: A zsid. tört. XIII. 8, 2). Egyiptomban az évet 36 olyan egymásutáni csil
lag-konsteldácíóra osztották, amelyekben az egyes periódusok 10 napból álltak.
Izraelben Jahve kezeművének tekintették a csillagokat (l Móz 1, 16 és Zsolt
8, 3), az O uralma alatt állnak (Ézs 13, 10 és Jer 31, 35).

A zsidó állam hanyatlása idején feltűnik a csillagok imádása (5 Móz 4, 19
és 2 Kir 17, 16), oltárokat építettek (2 Kir 21, 5 és 23, 5). Nagyon szép, költői

leírás meséli el a csillagok harcát Siserével (Bir 5, 20 és Zsolt 18, 9), az isteni
erő beavatkozása; megerősíti ezt a feltételezést két másik részlet (Bir 5, 21 és
Jos.: A zsid. háb. V. 5, 4), és analóg vele a filiszteusok elleni harc égi moz
zanata is (kövek hullanak, talán meteorithullás) (Józs 10, 10-11 és l Sám 7,
10). Ézsaiás beszámol a csijlagvizsgálók (asztrológusok) ténykedéséről. akik fi
gyelik az újhold kezdetét és a csillagokat (Ézs 47, 13), de szerepük ennél sok
kal nagyobb a pogány vallásokban. Több olvasata van a bibliában: hobere
shamayim, máshol a héber és arám 'ashshaphim (Dán l, 20), 'ashephín (Dán 2,
27) és 'ashephayya (Dán 4, 7 és 5, 7).

A mágusokon (óperzsául magav) olyan személyek értendők, akik okkult tu
dományokat (fekete) műveltek, jóslatokat adtak, természeti jelenségeket magya
ráztak. Hérodotosz igen sokat foglalkozott a mágusokkal. mágiával. Az Aposto
lok Cselekedeteiben Bar-Jesus, mint mágus szerepel (ApCs 13, 6) és Simeon,
akit Szamária mágusának neveztek (ApCs 8, 9), sok könyvüle van (ApCs 19, 19).
A bibliában hartom, akiról Dániel is ír (Dán 1, 20), a fáraó udvarában is dol
goznak (2 Móz 7, ll), magyarázatokat adnak (l Móz 41, 8 éSI Dán 2, 20). Mó
zessel két mágus szárllt szembe: Jannesz és Jembresz (2 Tim 3, 8), akik a zsidó
hagyomány szerint szemfényvesztéssel akarták Mózes tetteit lekicsinyíteni (2 Móz
7, ll). .

Az Újszövetségben legtöbbször szereplő égitest az Esthajnalcsfllag, lényegé
ben a Vénusz bolygó. Csillag fog Jákob házából származni (4 Móz 24, 17), a
Messiás jelképe (Jel 2, 28 és 22, 16), épp Jézus szimbóluma (2 Pét l, 19). Van
a Vénusznak pejoratív jelképtartalma is, Babilón királya leesik az égről, mint
a "hajnal fia, aki népeken taposott" - rendkívül érzékletes részlet a babilóniaiak
ellen írt gúnydalban (Éz« 14, 12). Lucifer attribútuma, de személye a sátánnal
csak a III. században azonosult. A költészetnek az ihletet ehhez egyes bibliai
részletek parafrázisa adta (Lk 10, 18; Ézs 14, 12; Jel 9, l és 12, 7-10).

"Amikor Jézus a [udeaí Betlehemben megszületett, Heródes király napjai
ban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek: »Hol van a zsidók
újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk ne
ki.« Ennek hallatára Heródes király megriadt és vele egész Jeruzsálem. Össze
hívta valamennyi főpapot és a nép írástudóit, s tudokozódott tőlük, hol kell a
Messiásnak születnie... Erre Heródes titkon hívatta a bölcseket és pontosan
megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét... És lám, a csillag, melyet
napkeleten láttak, előttük haíaöt, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol
a gyerek volt ..." (Mt 2, l-9).

A biblia nem kevés természeti jelenségének szinte teljesen biztos magyará
zatát lehet adni (ilyen pl. Jézus születése), ebben egyrészt a relatíve "rövid
idő", másrészt a magasfokú csillagászati ismeretek ténye (egykor és ma) és nem
utolsósorban a születés körülményeinek pontos leírása segített.

Az első legfontosabb kérdés: mikor volt? - talán túl primitívnek látszik,
pedig a megoldás nagyon sokrétű. A pontos kronológiai számítások mutatják,
hogy Jézus nem akkor született, mint amitől a mai naptári éveket számoljuk.
Ennek az az oka, hogy Díonysíus Exiguus római apát 533-ban tett [avaslata
pontatlan volt. Lényege, hogy a keresztény világ ne használja a rómaiak ab
Urbe condita évszámot, helyette Jézus születését vegyék kiindulásnak. És mert
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helytelenül számította ki (és át) az apát a római időszámítást, és rosszul tudta
Augustus ·uralkodásának idejét is, korrekcióra szorul az új. naptár Jézus szüle
tésének dátuma tekintetében.

Fontos tárgyi adat olvasható Lukácsnál: "Abban az időben Augustus csá
szár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az
első népszámlálás Quiriniusnak., Szíría helytartójának idején történt. Elment
miridenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát" (Lk 2, 1-3). Quirinius
kétszer is volt helytartó, először Kr. e. 8-4 között - így már helyes úton já
runk. Szenzációs leletre bukkantak a régészek 1923-ban Törökországban, neve
zetesen találtak egy táblát, amely Augustus uralkodása idején végzett népes
ségösszeírásokat, adókollektálásokat tartalmazta: Kr. e. 28-ban, Kr.e. 8-ban és
Kr. u. H-ben tartottak ilyen felmérést. A két szélső terminust eleve kizárhat
juk, mível Heródes 14-ben már nem élt (20 éve!), viszont a Kr. e. 28 pedig
naptári okok miatt lehetetlen. így marad a Kr. e. 8-4 közöttí időszak ...

Sikerült kronológlailag körülhatárolni Jézus születésének legvalószínűbb dá
tumát, a továbbiakban a csillagászati nehézségek, bizonytalanságok tisztázására
kell már csak a figyelmet irányítani. A biblia úgy említi, hogy csillag volt,
amely megállt Betlehem felett... ez lehetett tényleg csillag, ezenkívül csillag
kép, szupernova, . talán bolygó (?), üstökös, meteorit stb. Többen felvetették az
üstökös gondolatát, nevezetesen a Halley üstökösét, de az a kínai évkönyvek
szerint Kr. e. ll-ben volt látható. Ez időben nem visz előbbre bennünket, és
ellene szól az is, hogy az ókori emberek rossz jelnek (omen) tekintették az
üstökösöket, tehát ezt a lehetőséget is kizárhatjuk.

Felvetődhet még, hogy honnan érkezhettek a bölcsek (Háromkirályok, bár
számuk nem biztos), a legvadőszínűbb ország Perzsia. A csillagászati probléma
megoldása is ezt valószínűsíti: Perzsiában Zaratusztra vallásában nagy jelentő

sége van a bolygók tiszteletének. Mindenkí láthatta : ezt a furcsa "égi jelet",
de a bölcseken kívül senki sem tulajdonított neki jelentőséget. A perzsa papok
úgy tudták, hogyha két bolygó találkozik az égen, akkor "tanácskoznak az is
tenek". Komputerekkel gyorsan kiszámítható volt, hogy Kr. e. 7. május 29-én
a Jupiter és a Saturnus együttálltak. ami 20 évenként fordul elő; viszont még
Kr. e. 7. október 31-én szinte visszafordultak a bolygok és ismét konjunkcíóba
kerültek. Ilyen jelenséget figyeltek meg a mágusok december 4··én is, ez volt
a legszorosabb együttállás; 3-szoros konjunkció 125 évenként csak egyszer le
hetséges.

Kr. e. 6. március 6-án ráadásul belépett a Mars bolygó - ez 1000 évenként
egyszer következik be. Előtte Kr. e. 861-860-ban volt hasonló helyzet, majd ezt
figyelte meg Kepler 1603-06. között, a nagy érdem lényegében Kepleré: sze
rinte Jézus Kr. e. 7-6 között született. Mivel a bolygoknak fontos asztrológiai
jelentésük van, a bölcsek ezt ismerték, Kr. e. 7. december 4-e után útra is kel
tek, kb. másfél hónap alatt elérhették Jeruzsálemet. A bibliai leírást helyesnek;
tekintve, Nyugat felől érték el Be1llehemet, amikor a keleti égbolton hajnalban
már jól látszik a fényes Vénusz bolygó.

A nagy esemény kiemelkedő figyelmet kapott a perzsa asztrológusok köré
ben: Jupiter (istenek királya), a Saturnus (a palesztin nép védőcsfllaga) és a
Mars (hadisten); a három bolygó találkozása a Halak csillagképében a nyugati
nép (ti. a zsidó) királyának a szímbóluma (10).
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