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Ajöpevény
az Oszövetségben
Az idegenhez, a jövevényhez fűződő viszonyunk eléggé ellentmon
dásos. Kíváncsiság és bizalmatlanság, olykor félelem vegyül egy
mással lelkünkben. Nem valószínű,hogy a régi korok emberei más
ként éreztek volna. Azt azonban a legkevésbé sem könnyű eldön
teni, hogy egy adott helyzetben ki számít jövevénynek, s ki az,
akire ezzel szemben kiterjed a közösség szolidaritása. Az Ószövetség
számos fajtáját különbözteti meg a szűkebb környezetükből kisza
kadt emberek csoportjának, s ennek megfelelően több olyan termi
nus is létezik a bibliai héber nyelvben, amelyet "jövevény"-nek,
"idegen"-nek fordíthatunk. Valamennyi terminus vizsgálata e kere
tek közt reménytelen vállalkozás volna', ezért eleve lemondunk
valamennyi bibliai előfordulás vizsgálatáról.f Figyelmünket inkább
két szövegcsoportra irányítjuk. Azt vizsgáljuk, hogy mit jelent a gér
terminus a szó legkorábbi előfordulásaiban,azaz a Szövetség Köny
vében (2Móz 20, 22-23, 19), illetve a Deuteronomiumban.

A 2Móz 22, 20-21 és a 23, 9 is megtiltja a jövevény sanyargatását,
hiszen Izrael fiainak emlékezniök kell rá, hogy egykor ők is idege
nek voltak Egyiptom földjén. A 2Móz 23,10-12 arról rendelkezik,
hogy minden hetedik évben betakarítatlanul kell hagyni a termést,
életlehetőséghez juttatva így a jövevényt. Az SMóz 14,28 szerint
minden harmadik évben vissza kell tartani a templomi tizedet, s a
rászoruló levitának, jövevénynek, özvegynek és árvának kell juttat
ni. Az SMóz 24,17 ugyanolyan jogi elbánást követel a jövevény szá
mára, mint amely Izrael fiait is megilleti. A 2Móz 20,10 még tovább
megy: a körülmetélt jövevénynek még a szombat megüléséhez is
joga van. Azaz: a gér bizonyos esetekben még a kultikus közösség
tagjává is válhatott.

A kérdés már csak az, ki az a jövevény, akit valóban ilyen fi
gyelemre méltó nagyvonalúsággal kezelnek e szövegek?

A Szövetség könyvének datálásában vannak bizonyos különbsé
gek az egyes kutatók elképzelései között. Annyi mégis valószínű

nek látszik, hogy a szöveg végső formájának létrejötte a Kr.e. 8.
század végére, Ezekiás király uralkodásának idejére tehető.3 Na
gyon valószínű, hogy a Szövetség könyvében felbukkanó jövevé
nyek végső soron nem is idegenek. Kr.e. 722-ben II. Sarrukin
asszír nagykirály elfoglalja Szamariát, s provinciává teszi az egy
kori északi királyságot, Izraelt. A lakosság tömegesen menekül a
szintén életveszélyben lévő, de még álló déli királyságba, Júdába.
Az áradatban szép számmal találhatunk levitákat, az északi szen-
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télyek kultikus személyzetének tagjait, akik szintén Ezekiás, Júda ki
rálya közelében kerestek menedéket. Számuk olyan nagy volt, hogy
elhelyezésük érdekében ki kellett bővíteni Jeruzsálemet. A város la
kói ekkor kezdtek letelepedni a délnyugati dombon is.4 Az újonnan
érkezettek szociális helyzete cseppet sem volt irigylésre méltó. Nem
véletlen, hogy a jövevényt a kiszolgáltatottság szimbólumaként is
mert árvával és özveggyel helyezik egy csoportba.

Az igazán érdekes problémát azonban nem a Szövetség könyvé
ben, hanem a Deuteronomiumban található rendelkezések jelentik.
A. Alt korszakalkotó tanulmanya'' óta tudjuk, hogy Mózes ötödik
könyvének magva igen régi, jóval megelőzi Jósiás király korát.
(Az ótestamentumi hagyomány Jósiás korára, azaz a Kr. e. 7. szá
zad végére teszi a Deuteronomium megtalálását és törvényerőre

emelését. Ma már minden kutató egyetért abban, hogy Mózes
ötödik könyvének kialakulása ennél lényegesen bonyolultabb fo
lyamat.) Az is igen valószínű, hogya szóban forgó kompozíció
északi eredetű, és éppen azok a leviták hozták magukkal mene
külés közben, akik már a Szövetség Könyvével kapcsolatban is elő

kerültek. Érdemes tehát azt vizsgálni, kik lehettek azok a jövevé
nyek, akiket a Deuteronomium említ.

Az északi királyság, Izrael már megalakulása pillanatában,
azaz Salamon halálát követően nagyobb és gazdagabb volt, mint
a déli Júda. Mindezt főként geopolitikai helyzetének köszönhette.
A bukást megelőző időszak utolsó nagy uralkodója II. Jerobeám
(Kr.e. 783-743) volt. Az ő idejében Izrael átmeneti külpolitikai si
kereket könyvelhetett el (vö. 2Kir 14,25), gazdasági téren pedig
virágzó korszakainak egyikét élte. Mint minden konjunktúrának,
ennek is sokkal több kárvallottja, mint haszonélvezőjevolt. Egyre
nagyobb tömegek szegényedtek el, és egyre több embert fenyege
tett az adósrabszolgaság réme. A jövevény (gér) szó a Deuterono
miumban azokat az embereket jelöli, akik e gazdasági fellendülés
veszteseiként a társadalom peremére sodródtak.

Lehetséges tehát, hogya gér akár izraelita is lehet? Számos bib
liai hely tanúskodik arról, hogy igen! Az lMóz 12,10 és a 20,21
szerint Ábrahám maga is gér Kánaán földjén. Az is elképzelhető,

hogy az lMóz 20-ban szereplő Gerár helynév nem is valódi he
lyet jelöl, hanem a gér kifejezéssel alkotott szójáték csupán." Lót
ugyancsak gémek számít Szodoma lakói között az lMóz 19,9 sze
rint. De nemcsak egyes emberekre alkalmazza az Ószövetség ezt a
kifejezést. A 3Móz 25,23 azt állítja, hogy Izrael fiai csak jövevé
nyek az Ígéret földjén, az igazi tulajdonos maga Jahve. Hasonló
értelmet olvashatunk ki a Zsolt 39,13-ból is.

A gér ezek szerint tehát szociológiai terminusként olyan em
bert jelöl, aki kihullott a társadalmi szolidaritás keretei közül.
Nemzetiségi hovatartozására nézve lehet idegen is, de a bibliai
helyek többségének tanúbizonysága szerint ez távolról sem szük
ségszerű. A szónak semmiféle etnikai tartalma nincs, pusztán egy
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szomorú szociális helyzetet ír le, amely az özvegyek és az árvák
sanyarú sorsára hasonlít leginkább.

Abban, hogy az ókori keleti törvények, azaz végső soron ma
guk az uralkodók védik az özvegyet, az árvát és a szegényt, még
semmi újdonság nincsen. Hammurabi, Babilon királya a Kr. e. 18.
század táján törvénykönyve egyik célját abban látta, hogy "hatal
mas a gyöngét meg ne károsíthassa, hogy az árva és az özvegy
igazságukhoz juthassanak Bábilibenoo.,,7 De még Szanherib, asszír
király (Kr. e. 701-689), aki pedig sokkal inkább brutális kegyetlen
ségéről, semmint szociális érzékenységéről híres, még ő is úgy
tünteti fel magát feliratában, mint "aki együtt megy agyengével",
mintegy sorsközösséget vállal vele. Mindez természetesen propa
ganda, semmi több. Az ókori keleti királyideológia visszatérő kli
séje volt az özvegyeket, árvákat, kitaszítottakat védelmező ural
kodó képe. Izrael és Júda királyai kevés kivételtől eltekintve alig
ha lehettek mások, mint asszír és babiloni kollégáik. Legfeljebb
sosem sikerült nekik oly hatalmas birodalmakat összekovácsolni,
mint ezeknek. Nagy hiba volna olyan elveket számon kémi raj
tuk, amelyeket még az ezredforduló felé közeledő Európa is in
kább elérendő célnak tart csupán.

Ezékiás keményen fellép az idegen kultusz ellen, és tökéletesen
félreismernénk őt, ha azt gondolnánk: különbséget tett idegen
kultusz és idegen ember között. Az ő jövevényei azonban nem
idegenek voltak, hanem az északi királyság területéről menekülő

izraeliták. A Deuteronomium egy csoportban említi a jövevényt, az
özvegyet, az árvát és a levitát. Jósiás király azonban, akinek nevé
hez a deuteronomiumi szellemben végrehajtott kultuszcentralizá
ció fűződik (Izrael fiai egyetlen helyen, a jeruzsálemi [ahve-szen
télyben gyakorolhalják legitim módon a [ahve-kultuszt), szintén
pártolja a jövevényt. Ráadásul az áttekintett deuteronomiumi he
lyek a jövevénnyel együtt említik a levitákat. Elképzelhetetlen,
hogy az a Jósiás, aki a Kr. e. 7. század végén a kultusz
centralizációval ellehetetleníti a szerte Júdában fellelhető vidéki
szentélyek levitáit, szinte ugyanazzal a mozdulattal elrendeli szo
ciális helyzetük megjavítását. Ezek szerint a Deuteronomiumnak a
jövevénnyel együtt emlegetett levitái korábbiak, és az északi ki
rályságból származnak!

Egyetlen pont van, ahol az idegennel kapcsolatos humánus
rendszabályok kilépnek az ókori keleti királyideológia propagan
disztikus keretei közül, ez pedig a rendelkezések indoklása. Jahve
az, aki emlékezteti Izrael fiait: ők is idegenek voltak Egyiptom
ban. Jahve az, aki megáldja az idegennel jót cselekedő izraelitát.
"A jövevényhez ne légy kegyetlen és ne sanyargasd őt! .oo Ne
nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat! Ha mégis nyomor
galjátok őket és hozzám kiáltanak segítségért, bizony meghall
gatom kiáltásukat" (2Móz 22,20-22). Ez már több, mint egyszerű

propaganda. Ez a mondat csak Izraelben hangozhatott el!
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