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Régi kulturák új kutatások viJágánál. 

Midőn a mélyen tisztelt elnökség megtisztelő fölszólitásának 
eleget téve, arra váll~koztam, hogy e megszentelt, magasztos 
helyen, a mely különben csak a vallásos áhitatnak és Isten 
igéjének a belye, "régi kulturákról új kutatások világánál ' szól
jak Önökhöz, az a meggyőződés vezéreIt., hogy akkor is kiválóan 
vallásos cselekedetet hajtunk végre, ha egyszer azok felé a kuta
tások fel é forditjuk figyelmünket, a melyek a bölcs Gondviselés 
rendelkezése folytán arra vannak hivatva, hogya teológia és 
tudomány között tátongó ürt lehlltőleg áthidalják. Nemcsak isten
félelemre tanitottak zsenge gyermekkorunkban, elbeszéléseket is 
hallottunk. a világ teremtéséről, az első emberpár bünbeeséséről. 
a vizözönről és egyebekről, olyan elbeszéléseket; a melyek mél yre
ható bölcsészeti elméletek alapjául is szolgálhatnának. Ez elbe
szélések mélyen bevésődtek gyermeki kedélyünkbe, beh?-toltunk 
a biblia titkaiba és olyan népekkel és törtélletekkel ismerkedtünk 
meg, a melyek ősrégi időbe vezetnek vissza és a melyek fölé az 
évezredek sürü, homályos ködfátyola borult. A múlt század elején 
végre ez a homály kissé oszolni kezdett és attól a pillanattól 
fogva, midőn szakavatott régészek első izben beleszúrták ásó-
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jukat a Kelet ősi, rejtelmes talajába, mind jobban föllebbent az 
a fatyol , a mely a régmult idők' eseményeit szemünk elől elta
karta. Az a világ, a melyet csak ' a Szentirás igéje mentett meg 
it teljes fe ledéslől, ujra föitamadt a történelem számára! 

Távol Keleten, a Tigris és Eupbrates folyamok területén 
ringott az emberiség bölcsője. A Szentirás szavai szerint (Mózes 
L könyve, IL fej. II - 14.) négy folyam folyt azon a földön át, a 
hol az első emberp,;,r életét megkezdte. E négy folyam: a Chidekel, 
Prath, Pison és Gihon. Ma már tudjuk. hogy azok a folyamok a 
Diglat, vagyis Tigris és Purattu vagyis Euphrates, amelyekhoz 
még csatornák is kapcsolódnak. E csatornák közül az egyik az 
Euphrates folyamból agazott ki és babilóniai fö liratokban 
Pisannn vagyis " csatorna" nevet visel, tehát nem lehet más, 
mint a bibliai P ison , mig ét másik, a mai Salt-en-1Vil, a fölirata\;;:
ban a s umir J(a·ha,, ·di néven szerepel, a moly név a Ralt" " 
vagy is • öntözés " szólőből származik. Ebből alkották a semiták a 
,Gihon" nevet. Itt terült el tehát a paradicsom, .Isten kertje," a 
mely Ázsiának ugyszólván éléskamrája volt. Innen, erről a föld· 
ről , a mely ma puszta és sivár, a mely mérget lehelő mocsarai· 
val valósággal a halál völgye, rablók és gyilkosok menedékhely<-, 
indult ki az emberi kultura. 

• 
Bábel , Ereh, Akkad, Chalne, Ur, továbbá Assur, Ninive és 

más v,,,osok nevei ugyancsak gyakran fordulnak elő a bibliában, 
A laikus szemébe ÍJ ezek a. városok letünt világok voltak, a 
kutató meseszerü helyeknek tekintette öket és mig gyermeki föl· 
fogásunk álomképnek látta a hozzájuk füződő elbeszéléseket, a 
tudósok legendás hagyományokllak tartot1ák őket. Ma már tudjuk, . 
hogy ezek a városok csakugyan léteztek és az emberi művelő· 
dés fontos kiindulási pontjai, székhelyei voltak, Az archaeologu· 

• 
sok ásója fölszabaditotta őket az alól a sok ezer éves romhalom 
alól, a mely alatt szunnyadtak és még romjaiban is, ahogy ma lát
juk őket. némi képzetet adnak egykori palotáik és templomaik 
nagyszerüségéről és a hozzájuk füződő "nnyi monda történeti 
valóságáról tanuságot tesznek. A Szentirás (Mózes L k. XL) egy· 
szerü, keresetlen' szavakka,1 beszéli, hogy az emberiség egykor 
Keleten, Sinear töldjében együttes tettre találkozott, várost ala~ 
pitott, de egyszersmind olyan magas torony épitésébez is fogott, 
a melynek magassága az eget érje. B~belnek nevezték a ~iIfOSt. 
Ma már tudjuk, hogy a. Szentirás Sineal' országa. nem eg?réb, 
mint Sumir ország, a hogy Babiloniát egykor öslakót, a sumtrok 
nevéről elnevezték volt. Mezopotámiának ők, a sumirok voltak 
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első lakói) a kikr61 a történelem megemlékezik. Egyszersmind 
nekik köszönhetjük az irás föltalálását és az idö beosztását is , 
tehát minden szellemi kul tura és minden kulturális haladás 
alapjait,. 

Ök alapitották itt azt a várost, a melyet Tin-tú'-nak, vagyis 
,az élet berkénekll: neveztek, mert innen kellett mindennek ki
indulnia, ami az emberiség szellemi életé~ek föltételéül szolgálhat, 
ami annak haladását előmozdithatja. Központja volt azoknak az 
ereknek, amelyek az emberiség politikai és szellemi ténykedését 
táplálták, Később ez a város az egész ország vallásos közép
pontjává is lett és azért J(a-Dingir-nak, vagyis ,Isten kapujának' 
nevezték, mert itt emelkedett az a hatalmas, héterneletes szen
tély, a melyhez odasereglett a n ép, hogy vallásos érzületének 
i mákkal és bá laáldozatokkal adjon kifejezést. Midön a sémiták 
népvándorlás utján benyomultak az országba, a sumirokat kiszo
ritották és a város a jövevények hatalmába került, ezek is meg
tar tották annak nevét, Minbogy azonban a , Kapu" sémi nyelven 
, Bab,' Isten pedig ,üu,' a várost ezentul Bab-ilu-nak ' nevezték, 
Ebből keletkezett utóbb a héber B <ibe/, az ó-perzsa Baúi"", a 
görög B,,{lvlúlv és a latin B"by/ania, A város története. sok 
ezredéves fön nállása alatt, ugyancsak változatos volt, Utolsó. de 
egyszersmind legragyogóbb virágzásának korszaka IL Nebukad
nezar idejébe esett, a ki - mint erről a Szentirásnak több helye 
(Jerémiás LII ; Királ yok Il, könyve, XXV; Krónika Il. könyve 
XXXVL) is tanuskodik - uralkodásának 1 g. évében Jeruzsálemet 
meghóditotta és a zsidókat számkivetésbe vitte, Ez a király 
olyan épitési tevékenységet fejtett ki székvárosában, Babilonban, 
a melynek a történetben alig van párja, Nem csoda, hogy még , 
a későbbi görögök és rómaiak is Babilont nagyságánál és gazdag
ságánál, templomai és palotái pompájánál fogva a keleti óriási 
városok mintaképéül idézték, A babiloniaiak templomai azonban 
nemcsak az istenek tiszteletének czéljára szolgáltak , hanem 
egyszersmind olyan középpontok is voltak, a melyekben mindaz 
egyesült) a mi az ország művelődésére vonatkozott. A babiloniai 
pap hiveinek nemcsak lelkipásztora volt, hanem a népnek tani-
tója is és az egész szellemi kultura hordozója, A tudomány és 
mUv!!szet ápolása ép ugy hatáskörébe tartozott, mint \Lz istenek-
nek kedves szertartásokról szóló gondoskodás. Ennélfogva min-
den templommal nemcsak az iskola volt kapcsolatos, hanem az 
ugynevezett templomi könyvtár is, a mely a tanitáshoz szükséges 
valamennyi könyvet magában foglalta, 
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Az ilyen templom a városnak egész külön kerületét ké
pezte és külön közigazgatással rendelkezett. A gyermekek ne
velésére a legnagyobb gondot forditották. Az elemi oktatáshoz 
tartozott a különböző· irásjegyek tanulása , ez után következtek 
a nyelvtani gyakorlatok. A későbbi időben nagy gondot forditot
tak a sumir nyelv és irodalom tanitására. Amint ma a gim
náziumokban latin nyelvtant tanitanak és a tanulóknak latin 
remekirók műveit élő nyelvre kell forditaniok, ugy tanitották 
Babiloniában a sumir nyelvet. A felsőbb tanintézetekben sumir 
nyelvtant adtak elő és sumir szövegeket sémi-babilóniai ' nyelvre 
forditották le, A rajzoktatás is egészen módszeres volt, utóbb 
pedig a mintázást is gyakorolták. Különös gondot forditottak 
azonban a mennyiségtanra és csillagászatra. Ezekben a tudo
mányokban a babiloniaiak igazán mesterek voltak. E mellett 
nagy sulyt helyeztek a testgyakorlatokra is. Az iskolák két 
csoportba voltak beosztva: az egyikbe tartoztak azok az isko, 
lák, a melyek tisztán gyakorlati, üzleti czéloknak szolgáltak 
(szakiskolák), a másikba azok, a melyek vallásos és tudományos 
nevelésben részesitették az ifjakat (teológiai és filozófiai karok 
vagy egyetemek általában) .. 4. legfontosabb volt a gyermek vallásos 
neve/ése. Már kezdettől fogva istenfélelemre és felebaráti szere
tetre oktatták a gyermeket. 

"Istened iránt tiszta sziv-il légy! 
Ez az isten ség legked,'esebbje, 
Imát, kó'nyó"'gést, fo'ldrevorulást 
.!lutass be neki '1ninden '1'eggel l" 

* 
"Istentelelern kegyelmet szül, 
álelozat az életet meg hosszab bit ja, 
ima a bünt feloldja. 
Attól, ki az Istenektöl fél, 
a jutalom el nern ma'1'ad ,. 
ki az Annu nákl"-tól fél, 
életét meghosszabbitja." 

• 
II Ba'1'átod'1'ól, társadról rosszed ne bes$élj, 
gyalázatosat., titokzatosat ne mondj: 
barátságot gyak01'olj! 
Ha igérsz teljesitsd, 
cserbe-11. ne hagyd," 

* Ezek különös szellemek voltak, a kik befolyásának tulajdonitották 
a babHoniaiak a sors minden végzését. 
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Erre o}datták a kicsinyeket már ötezer évvel ezel6tt. 
Mindezt és még egyebeket abból a sZá.mtalan, ma már 

sok . százezerre gyarapodott .agyagtáblácskából meritjük, a me
lyeket Babilónia egykor virágzó. városainak a romjai alatt talál
tak és a melyek ma Európa és Amerika nagyobb muzeumaiban 
vannak összegyüjtve. 

Az Euphrates vidékének története a kulturális szempont
ból fontos helyek egész sorát emliti meg. E,·idu, a mai Abu
Sabrein, volt a Éa-tisztelet székhelye; U,·, Ábrahám ha~ája gya
nánt ismeretes (M6z. I. k., Xl. fej. 28); LethM, a sumirok SiT-bur-le .. 
v<\rosának egykori jelentőségére már · csak Tell a romjai emlékez
tetnek, a melyek a Satt-el-Hai foly6 keleti pö,rtján huz6dnak 
tova. E helyen a franczia E?"Iwst de Sa'nec a mult század hetve
nes éveinek végén . (i'Í,s nyolczvilnas éveinek elején óriási nehéz
ségek daczára is négyszer inditott nagyobb ásatásokat. Fárado
zásait a legnagyobb siker koronázta. Egészen uj világ tárult fel 
el őttünk, a melynek története egész a Kr. előtti IV. évezredbe 
nyúlik vissza és megismerkedtünk a sumirok ősrégi és mégis 
nagyon fej lett mü velődésével. Sarzec ásatásainak eredményei ma 
a pári si Lou v re főékessége i közé tartoznak. Ősrégi és történeti 
szempontb61 rendkivül fontos Lm·sa is, a Szentirás Ellasa.·-ja 
(M6z. L k. , XIV., l ) továbbá Untkh, a bibliai E,·eh és végre 
S ipp'w, a bibliai Seph"rvájún. Mindezekből a városokb61 ma már 
rom- és törmelékhalmoknál nem maradt fönn egyéb. Val6ra 
vált a pr6féta igéje (Jerémiás LL, 37., 58., 64.): "És Babilon 
lészen egymásra omlott kőrakás, sárkányoknak lakhelye ... Ba
bilonnak széles kőfala bizonynyal eltöretik és az 6 magas kapui 
tüzzel megégettetnek . . . Igy merül el Babilon és meg nem me
nekedik a n-yomoruságt61, melyet én reáhozok, akármint fá
radjanak l" 

Babiloniánál még korábban vált testvérállama, Assziria, 
egyenlővé a földdel. A hol az ókorban annyira h ires Ninive város 
és benne Istár istennő temploma állott, ma Kujundsik és Nebbi
Junusz romhalmai emelkednek, Mosullal szemben. lj; romok leg
nagyobb része - hála annak a: tudományos törekvésnek, amely 
nevezetesen a mult század közepén évényesült Franczia- és Angol
országban - ma már föl van tárva és az ásatások olyan ren
geteg hasznot hajtottak a filol6gia-történeti kutatás különböző 
ágainaki a mely a tudományok történetében majdnem páratlan. 
Azok közül a férfiak közül, a kik olyan dicső3égesen vettek 
részt az egykori Ninive romjainak föltárásában és a kiknek 
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nevei örök re hozzá lesznek füz\re az assziriológia történetéhez. 
különösen kiv ... íl ik az angol Hewry L et yard. T ulajdonképen ö fedezte 
föl Nini vét és ö találta meg az itt rejlő , ezernyi iratt agyag
t(,blácskából ;,lIó könyvtárat is - A Tigris fo lyását követvD 
Ninivétöl délre volt K alhi, a Mózes T könyvéből (X. fej. l \.) 
ismert Ka lah város, a melyet ma. a Nimrud romhalom jelö1. A 
tö rmelék itt a nagy paloták egész sorát takarja el. E paloták 
közül már Layard hármat k iásat.t: Assurnazirpal , Il. Salmal1assar 
es Assarhaddon palotáit. - Mind e városokná l ujabb keletü volt 

• 
J)m'-SMTulúnv) vagyis "Sárgon vára," a mely a mai khorsabadi 
romok nak fele l meg. 

A r6gi Mezopotámiának bizony va.lamennyi városa romba 
dő lt., de még a törmel ék ek ből megmentett töredékek is ékesen 
szóló tanu i az egykori fénynek, pompának. A legfontosabb azon
ban az, hogy az emlékek fölvilágositásokat nyujta nak az embe 
riség régi mGvelŐdéséről. 

És va lóban bámulatosak ez emlékszövegeknek és a bibliai 
iratok tudósitásainak, le~eudáinak és mythosainak közelebbi 
vizsgálat a lkalmából mutatkozó párhuzam uk és érin tkezési pont
jaikl Ezekhez tartozik pid. a babyloniaknak a ,·ilág teremtéséröl 
.~,=óló le!lelUlá.ja, amelynek kezdete a következő: 

"A.rol l ülóbell , midőn lent az éq nem volt még mc,qllet;ezvc, 
Ct lijldnek lent neve még nem 1:0lt: 

~1emzöjúk az öskezdel ocecÍ11ja 
és anyjuk a zugó l~á1nat 
Ilizei egfJbeg!Jültek, 
Ct uwzők halá1'olva '/lem Tollak, 
ua1'ázdák nem lfiitszottak: 
{trau időben CtZ istenek egyike sem létMett. 
'1Ievet nem. viseltek, 'rendeltelésiik nem volt. 
Azután megsziiletlek az -istenek." stb. 

Az istentisztelet, vagyis az istenek tiszteletének gyakorlati 
nyilvánulása a babiloniaknál is épen ugy, mint az izraeli tákná l 
áldoz. tokból és imádságokb61 á llott . Voltak tömjén-, á llat-, és 
italáldozatok, a melyeket csakis határozott törvény ál tal sza
bá lyozott körül mények között és pontosan előirt szerta rtások 
szerint volt szabad bemutatni. Az imádságokban az Isten kegyel
mét magasztaltá k és dicső itették , hata lmá t énekelték és haragját 
kérlelték meg. A mindeddig ismeretes imák legnagyobb része 
sumér nyelven van irva, helyenkint sémi nyelvü fordltással. Ugy • 



Játszik, hogy a babiloniaiak a sumér nyelvet nemcsak irodalmi 
nyelvnek használták, hanem szent nyelvnek is, körülbelül ugy, 
mint az izraeliták még ma is a héber Ilyelvet, és hogy az leg
alább is ugyanolyan szerepet játszott, mint a la' in nyelv a római
katholikus egyház liturgiájában. Ez imádságok amellett igen köl
tőiek és helyenkint a biblia legszebb zsoltáraira emlékeztetnek. 
Egy jellemző példa a következő: 

lI i1Ia,qasztos is'termő, kinek lJa'rancsszctva "'tralkoclik, 
JTozzáil fa luiszkodom : ilii jó nekem, tecld meg, 
Istennő, nekem, ki m!Í'r ifjuságom óta a bÚ'Ilhijz vagyok kötve, 
l Vtelt nem ettem, siTás az e,qyetlen üdúlésem i 
Fizet nem ittam, kó"nnyek voltak az i talom, 
Szivem nem volt 1;~q , lelkem nem örült; 
Fájdalmasan uevallom : 
Sok a bünöm, hangulatom nyomott. 
Oh Istennöm, tanits tetteimet 1negismerni , 
Bocsct,ss meg, takaT(l be büniimet, 
Emeld (öl arczomat /" 

* 
És most nagyon tisztelt és ájtatos ha llgatóim figyeimét oly 

emlékre bátorkodom felhivni, a mely minden tekintetben érdek
lődésünket kiérdemli. Még kevéssel ezelőtt a Mózes-féle törvényt 
jelőlték és jellemezték a legrégibb törvénygyüj teménynek. Az 
l. de Morgan vezetése alatt álló franczia expediczió azonban 
1901. évi deczember és 1902. évi január havában Susa Akropo
lisának halmán hatalmas dioritkő három töredékét ásta ki, a 
melyek sok évszázaddal régebbi törvénygyüjteményt ismertettek 
meg velünk. E három töredék szerencsés véletlen folytán egy 
egészszé volt összeilleszthető és ma a párisi Louvre látogatói 
megcsodáljak bennük az emberi szellemnek már a régi ó-korban 
teljes kifejlődésre jutott müködését. A kő felső részének elülső 
oldalán lev O dombormüvön Samas isten van ábrázolva, a mint 
tr6nján ülve a maga előtt á1l6 Hammurabi-nak, a babiloniaiak 
királyának utasitásokat ad, hogy - mint az alább álló szöveg
ből kitűnik - .,országának iqazságos törvén!Jt ~S jámúor e1'kölcsijt
adjon. Erre 282 törvény következik, a melyek az összes per
kérdéseknél : vevést és eladást, bérbeadást és kölcsönt, lopást, 
rablást, gyilkolást, szándékos és véletlen ölést, idegen tulajdon 
ká.rositását stb. illet(jJeg a bir6nak az itélet hozatalánál alapjául 
és irányad6ul szolgáljanak. E mellett a munkás és munkaad6 
között levö viszonyokat, házasfeleknek egymással szemben fenn -

• 
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forgó igényeit. törvényes és törvénytelen gyermekek jogait és 
még más szocziá.lpolitikai viszonyok egész sorozatát törvényesen 
szabál yozt.ák. 

Látjuk tehát, hogy oly törvénygyüjtemény van el őttünk , 

a melylyel Hammurabi joggal dicsekedhetett, hogy az a rendel
tetésük, hogy az erős meg ne kárositsa a gyöngét és bogy az 
árvákat és özvegyeket oltalmazzák. J -sag-ilu "*-ban, a melynek 
alapjai oly szilárdan állanak, mint az ég és föld, drága sza
vaimat emlékkövemre irtam és reátettem képmásama\, mint az 
igazságosság királyának képmását, hogy az országnak igazságot 
szolgáltassak, a pörös kérdéseket e ldöntse,m, akárokat megor
vosoljam, Sam.", az ég és fö ld nagy birájának parancsára tün
jék fel az igazság az országban I Az elnyomott, a kinek pöre 
van, jöjjön képem, mint az igazságosság királyának képe elé, 
olvassa a föliratot és ismerje meg drága szavaimat, világitsa meg 
ügyét a fölirat s találja meg jogát I Föllélekző szivvel mondhassa 
azután: ,Hammurabi olyan úr, a ki úgy bánik alattval6ival, 
mint egy atya," 

S igaz is, hogy ha e törvénykönyvet kisérő szavakat olvas
s uk, nem hiszünk szemünknek, Az 6-kori kelet egyik fejedelme, 
a kit négy évezred választ el tőlünk, kötelességének tartotta, 
hogy országát joggal és törvénynyel ellássa ; az 6-kori kelet 
eb'Yi k fejedelme amaz 6hajának ad kifejezést, hogy alattval6i ne 
,urokat', hanem ,atyjokat" lássák benne, És valamint M6zes 
törvényét nem saját és általa szerkesztett szellemi termékeként, 
hanem isteni adományként adja át az izraelitáknak és a mint 
manap a fejedel em ,isten kegyel méből val6nak" czimezteti ma-

, 

gát, ugy mondja Hammurabi: , a fejedelem, Bél istentől hivatott 
vagyok é~," És törvényeihez csatolt epilogusában is még több
ször emliti, hogy csak az istenek parancsait teljesiti, ba ezeket 
a törvényeket kibirdeti. 

Ha az egyes pontokat olvassuk és a kritika bonczkése alá 
vesszük, nem átallhat juk, hogy azt az emléket a legfontosabbak 
és le&jelentősebbek egyikének ne nyilvánitsuk, mert nemcsak a 
babiloniai kulturél etrő l és ennek fejlődéséről, hanem az össz
emberiség történetéről is nyujt fölvilágositást. Mindenütt és a tör
vény minden egyes pontjában mutatkozik hasonlatosság a bib
liának Mózes-féle törvényével. Az nemcsak a lörvényben, hanem 
még az ezt követp epilogusban is kifejezésre jut, A M6zes-féle 
törvényben eléggé gyakran találkozunk ezzel az ut6rnondaltal: 

• Ez Babilon város főtemploma. 

, 



• • 

ez szolgáljon nektek örök törvényül.' Más helyütt (M6zes V. k. 
5. f. 3 ) meg ezeket olvashatJuk: "Nem atyáinkkal kötötte az 
örökkévaló e szövetséget, hanem mi velünk, kik ma itt vagyunk 
mindnyájan életben.' Azután (u. o. 6. fej. 6. és 7.): ,És legyenek 
ezen igék, melyeket neked ma parancsolok, a szivedben; jól 
tanitsd azokra gyermekeidet és beszélj r6luk, midőn ülsz házad· 
ban és midőn jársz az uton, midőn lefekszel és midőn felkelsz .' 
Hammurabi is nemcsak kortársainak adja törvényeit~ hanem a 
következőke! parancsolja: ,Későbbre, örökre és mindörökre legyen 
megváltozbatatlan törvény: a király, aki az országban van , tartsa 
meg az igazság szayait, a melyet én adtam, a határozatokat, a 
melyeket én szabtam meg! Figyeljen azokra a szavakra, amelye· 
ket én irtam a föliratba; mutassa meg neki a fölirat mértékét 
és az ország törvényét, a melyet én adtam, a határozatokat, a 
melyeket én szabtam meg; e szerint uralkodjék alattvalói fölött, 
szolgáltasson nekik igazságot, hozzon határozatokat, irtson ki 
országáb61 gonoszokat és bűnösöket és teremtsen j61étet alatt· 
valóinak! " 

* '" * 
, Kulturt0rténetünkre, de főleg az általános vallástörténetre 
kivál6 fontossággal bir6 kérdés ez emlék á ltal megoldást nyer. 
Több helyütt azt a kérdést fejtegették, vajjon Izrael, az a kicsinyke 
nép volt-e az, amely az egyistenben val6 hitet megalapitotta és 
ezt az eszmét a nagy világgal közölte. Különösen a fölött 
vitatkoztak, vajjon a Jahve fogalma, ha nem is ugyanabban a 
tisztaságban, mint az izraelitáknál, már sokkal előbb nem volt-e 
ismeretes Babiloniában. 

A Hammurabi idejéből való három kis táblácska, amelye· 
ken a Delitzsch·féle iskolához .tartoz6 assyriologusok véleménye 
szerint a "Ja-a'-t'e ilu = Jahve az Isten u szavak olvashat6k, 
ama feltevésre adtak alkalmat, bogy a Jahve szóban megnyilat- . 
koz6 monotheisztikus istenfogalmat a babiloniaiak már Hammu- . 
rabI korában ismerték. A Hammurabi·féle emlék pedig az óhaj-
tott magyarázattal szolgál nekünk. 

Hammurabi, a nagy törvényalkot6, törvény tábláját a kö
vetkező szavakkal vezeti be: • A midőn Anu, a fenséges, az 
Annunaki·szellemek királya és Bél, az ég és föld ura, Mm'duk
nak, l!:a uralkodó fiának, az igazság istenének odaitélte az em
beriséget. akkOI engem, Hammurabit, a nagy fejedelmet. a ki 
Istentől fél, A"" és Bél istenek magukhoz hivtak, hogy az 



országban ajognak érvényt szerezze\!;. · A bevezető szavak további 
folyamata alatt Hammurabi a követ.kezőképen szól magáról : 
"Hammu rabi. a fejedelem, a Bél-től hivatott vagyok én ; a ki
rályi sarj, a ki t Sin teremtett; a bölcs kirá ly, a ki t meghallgat 
Swnas : Zamama isten testvére ; T u-tu isten ked vencze stb." 

• 
Emlékének befejező részében igy szól : "SatnCts-nak az ég és föld 
Ilagybirá.jának a parancsára tíínjék fel az igazság az országb3.l1 ." 
Azután megátkozza azokat, a kik valaha el mem ék pusztitani a 
táblát és a következő Istenekhez fordult: B él-hez, BeUis-hez, 
Samct~-hoz , Sin-hez, Adcul-hoz, Za11u/,ma-hoz, lStci.'r-Qoz és .. Yt rgal
hoz. Hammurabi tehát nem ismerte az negy, egyetlen, egyecliiI 
ié1;ö I stent" , hanem "az éy és rálel nagy I steneit.· Ha tehát egy e 
király i dejéből származó táblácská n valóba n "J a-a'-ve-ilu ~ J ah ve 
az Isten ' volna olvasható, akkor természetes, hogy az a J ahve 
a bibliában emlitett J ahve-vel 'I néven kivül semmiféle össze 
függésben nem á ll. A bibliában J a bve nemcsak Isten, ha nem 
egyuttal az ,egy, egyetlen és egyedül l evő Isten' . Ő a legfőbb 
lény, a kiről a zsoltáréneklő kiemeli (Cap. CXLVI. 6- tOl, bogy 
,ő teremtette az eget és földet, a · tengert és mindent , a mi 
benne van; ő őrzi az igazságot mindörökké ; ö szerez jogot 
a szorongatottaknak és ad kenyeret az éhezőknek ; Jahve 
szabaditja meg a meglánczoltakat ; J ahve teszi látókká a vako
kat, Jahve emeli fel az el nyomottakat; J abve szereti az igazsá
gosokat. Jahve ol tal mazza az idegeneket, ö tá plálja az özvegye
ket és árvákat és meglorditja az istentelenek útjait. Jahve öl"ökké 
uralkodik, ö a te Istened, óh Czión, nemzedékrő l -nemzedékre . " 

A babiloniaiakná l ilyen . J ahve-fogalom nem ta lá lható . 
• 

Még sokka l inkább találhatnánk az egyptomiakná l érintke-
zési pontokat a monotheizmussal. Az egyptomiak ha lotti köny
vében t. i. olvashatjuk a következőket : , Isten az Egy, az 
Egyetlen, az Egyedüll evő, a ki mellett nincs senk i sem. Ő te
remtett mindent és ő az egyetlen, a ki nem teremtetett. Isten 
az, a ki magá ból lett, magából keletkezett ; ő az, a ki kezdetben 
és mint kezdet keletkezett. " Az istenfoga lomnak ilyen de fi
niczi6ja természetesen monotheisztikus föl fogást tételez föl. A 
babiloniaiaknál az istenfogalomnak ilyen definiczióját hiába 
keressük. Az ilu szóval csakis attributumot akartak kifejezni, 
a melylyel illettek minden isteni tiszteletre méltó lényt, de épen 
nem azt, a mit a szentirás az É'{ szóval fejez ki. Még ha föl is 
tételezzük, hogy a szóban forgó ékje lcsoportot csakugyan Jah.,.~ · 
nak kell olvasnunk - pedig azt több illetékes szakember vonta 

-., 

• 

• 



• 

• 

• 
• 

U6 

két~ 'gbe és tagadta - a Jahve sz6 akkor sem egyéb, mint 
annak a fogalom nak a megjelölése, a melyet az istensGggel 
·azonositottak. Abban az idöben, a mikor az istenek egész sere-

• • 
géhez, AlI/t-hoz, B él-hez, '; 'et- hoz, J"tn/ttk-hoz, l::!etll",;; ·hoz, &;'1-hez, 
Ts/a r-hoz, X éry/l /-hoz stb. folyamodtak, sehogysem fejezhették ki 
a Jahve sz6val azt az e,q,lj és e,qyetle" l s/ent, a ki t a Szentirás e 
névvel akart megjel6lni . És valóban az egész babiloni irodalom
ban Mm találunk egyetl n·egy olyan mondatot sem, a melyet 
a Biblia szavaival (Móz. V. könyve, 6. fej . 4): • .Jálp'e et mi l s
ICI/ ii llk, Ja/lVo e.qy· párhuzamba állithatnánk, 

&s igy mai előadásunkat is a zsoltár szav <ti val akarjuk be
fej ezni : ,Jet" ve ö"ökké umlkodik, ö " te l s/ened nemzedék"öl
lIem;edékro; Hallelujet" " 

111,tlúer Ede. 
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