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25. fejezet
Tírusz és Szidón
A Földközi tengerpart mentén Izraeltől északra helyezkedtek el a föníciai városok. Két
leghíresebb kanaánita városuk Tírusz (héberül: cór; jelentése: kőszikla1) és Szidón (héberből
fordítva: a halfogás helye2) volt. (Korábban Büblosz volt meghatározó. A „föníciai” elnevezés
már korai egyiptomi feliratokban »fenehu« alakban szerepel.3) A tírusziak szintén
foglalkoztak halkereskedelemmel (Neh. 13,16). „Az első olyan termék, amellyel a föníciaiak
már régóta kereskedtek, a szárított hal volt, az ókori világ szegény lakosságának egyik fontos
tápláléka.”4 A föníciai területek igen termékenyek voltak. A rendelkezésre álló földet
intenzíven kihasználták, mivel a tenger felől érkező szelek bőséges esőt hoztak magukkal. A
kisebb hegyek lejtőin és a völgyekben szőlőt, olajbogyót, datolyát és fügét is termesztettek.
Kiváló minőségű volt a föníciai bor, amely kereskedelmükben is nagy szerepet játszott. „híre
olyan lesz, mint Libánon boráé.” Hós. 14,8 A föníciai kertek másik fontos terméke volt az
olívaolaj. Egységes állam soha nem jött létre ezen a területen csak városkirályságok. A
fontosabb városok, amelyeket a Biblia is megemlít Tírusz (görögül: Türosz) és Szidón, Gebál
(görögül Büblosz; föníciai nyelven Gebál a város neve „hegyet” jelent.5) és Arvad. Ezek a
városok általában jelentős függetlenséget élveztek, és önállóságukat makacsul védelmezték,*
(lásd végjegyzet) de egymással is rivalizáltak. Szidón és Tírusz állandó vetélytársak voltak.
Sziklafalak védték mindkét várost a külső ellenség támadásaitól.6 A Homéroszi eposzokban
„ha valami különleges és értékes tárgyról esik szó, szinte mindig megemlítik, hogy a sidóni
kereskedők hozták.”7 „Péleidész pedig új díjat tűzött ki futásra, drága ezüst nagy borkeverőt,
mely hatmeszelyes volt, és sokkal gyönyörűbb, mint bármely edény a világon, mert a szidónok
ezermester keze készítette, Phoinikié-beliek hordták a ködös vizen által ezt kikötőbe;”8
(Homérosz Íliász) „És ama sok kincsből, ami csak hever itt palotámban, legbecsesebbet s
legszebbet fogom én neked adni: szépmívű vegyitővödröt fogok adni: ezüstből készült teljesen
és az arany beborítja szegélyét; Héphaisztosz kezemunkáját. Hős Phaidimosz adta, szídoniak
fejedelme, mikor palotája fedett be, még hazatértemkor nekem, ezt szánom neked, íme."”9
(Homérosz Odüsszeia) A „part menti sávban eleinte Szidón városa jutott vezető szerephez.
„Némuljatok meg lakosi e partvidéknek, a melyet Sidon kalmárai, a kik tengeren járnak,
töltöttek be egykor.” Ésa.23,2

Főniciai gyarmatosítás Szidónból (anyaváros) kb. Kr. e.1100 – Kr. e. 500 (Rajz: SG)

Helyét azonban az i. e. 10. században – feltehetően Szidónnak a filiszteusoktól elszenvedett
veresége után – Türosz vette át; uralkodói ettől kezdve a „szidóniak királyá”-nak nevezték
magukat”.10 Szidón Tírusz kiszolgálójává vált: „Sidon és Arvad lakói voltak evezőid…” Ezék.
27,8. Habár „a IX. század végétől kezdve Tyros mellett ismét felemelkedett Sidón, sőt
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jelentőségében időnként túl is szárnyalta vetélytársát.”11 (Tyros hatalmát közben belharcok
gyengítették.) (ugyanott) Szidón nagy város volt, ahogy ez nevéből is következik: SzidónRabba (nagy) (Józs. 11,8). A szidóniak különösen jól értettek a favágáshoz (1 Kir. 5,6).
Föníciában volt a híres Libanoni cédrus, amelyből hajókat is készítettek Bübloszban a bibliai
Gebálban (Ez. 27,9).

Bübloszi érme fotója (Museo de Cadíz) (Fotó: SG)

Cédrusfa-szállítása a Libanonról vízi úton hajóval, asszír dombormű részlet (Musée du Louvre)
(Fotók: SG)
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A Libanoni cédrus igen értékes és keresett faanyagnak számított a korabeli időben. Itt volt a
Libanon hegységben a szintén értékes sárga és fehér márványkő is, amelyből már Dávid is
beszerzett a templomépítéshez (1 Krón. 29,2; 1 Kir. 5,27-32; MBT ford.;1 Kir. 5,13-18; 1
Krón. 22,14 Károli; lásd még Keresztyén bibliai lexikon – virtuális Márvány; Arcanum). A
tíruszi Hírám jó kapcsolatokat ápolt Salamonnal és segítséget nyújtott neki a
templomépítésben az értékes portékákkal. Ekkor még Tírusznak pozitív szerepe volt. A
föníciai városok bölcs és ügyes mesteremberekben sem szűkölködtek, jártasak voltak a
hajóépítésben, a kőfaragásban, arany, ezüst, réz, vas, kő, fa, bíbor, len, karmazsin és
mindenféle kézműves munkában (Ez. 27,9; 1 Kir. 5,18; 2 Krón. 2,13-14; 1 Krón.14,1;1 Kir.
7,14; Ezsdr.3,7). „Sídoni, tarka – szegélyű palást díszíti a vállát”12 (Vergilius) Viszont
kegyetlen rabszolga kereskedők is voltak, (Ámós 1,9; Jóel 3,4-6) és az Írás Izráel
nyomorgatóiként is nyilvántartja őket (Bír. 10,12). „A föníciai hajósokat nem csak
kereskedőknek tekintették, hanem emberekre vadászó tengeri kalózoknak is.”13 A föníciaiak
„nemcsak cserével, hanem emberrablással és rabszolga kereskedéssel is foglalkoztak, és a
Földközi – tenger partvidékéről is szállítottak rabszolgákat az ókori rabszolgatartó államok
számára.”14

6

Föníciai hajókra terelnek hadifoglyokat, hogy rabszolgának adják el őket
(asszír domborműről (Musée du Louvre, Párizs)) (Fotó: SG)

Kitűnő hajósok voltak, akik a korabeli világ távoli helyeire is eljutottak: „Hát ez a ti vigadozó
városotok, mely ősidők óta fennáll, amely messzire elment, hogy ott is megtelepedjék?” Ézs.
23,7 (MBT ford.) – mondja a Biblia Tíruszról. Tíruszt Hérodotosz idején már 2300 évesnek
tartották a tíruszi papok.15 (A Biblia szerint ennyi nem lehetett, de nagyon régi városról van
szó. Egyiptomi átokszövegek említik a várost »Suruya« néven. „Egyiptomi írások már az i. e.
XIX-XVII. sz.-ban említik; fénykora azonban csak a XII. sz.-tól Egyiptom hanyatlása után
következett.”16 ) „Az ókor történetének legkiemelkedőbb tengeri expedíciói az ő nevükhöz
füzödnek.”17 Sok kolóniát alapítottak. A „tenger bejáratánál lakó”18 Tírusznak a tengeri
kereskedelem szempontjából igen kedvező fekvése volt. A város a Közel –Kelet szívében
nyugodott miközben a tenger, mint valami úthálózat úgy kapcsolta össze É-kal, Ny-tal, és Dlel. „Az i. e. 10 században Türoszból kiindulva kezdetét vette a föníciai telepesek kirajzása, a
gyarmatosítás, amelynek célja az volt, hogy a szidóni kereskedők és kézművesek számára új
felvevőpiacot és nyersanyagforrásokat tárjon föl. A föníciai gyarmatosítás...nem hódította
meg a szárazföld egészét, hanem többnyire megelégedett a Földközi- tenger partjain fekvő
megerősített városok kikötőivel, ahol azután a helyi lakossággal kereskedtek. Ily módon
Ciprus, Szícilia, Málta, Szardínia szigetén, valamint az észak- afrikai part mentén, továbbá –
feltehetően már I. Hírám korában – a Pireneusi félsziget déli partján (Gades) is találkozunk
föníciai telepekkel. A legjelentősebb és történelmileg legsikeresebb alapítás Karthago volt,
Afrika északi partján (kb. i. e. 814); majd Karthago maga is alapított kereskedelmi telepeket.
Föníciai települések voltak Görögországban és az Égei- tenger több szigetén, néhány pedig
észak Szíriában. Valamennyi település, amelyen Melqartot1 Türosz főistenét tisztelték,
mint tulajdonképpeni alapítót, az anyavárostól függött, és adó fizetésére volt kötelezve.
1

„Tírusban Baalt, Melkart (a város királya) név alatt tisztelték… A feniciai istenek tisztelete
mindenféle erkölcstelen üzelmekkel volt összekötve” (Révai Nagy Lexikona 1913. VII. kötet 376. o.)
„Egy Málta szigetén talált oszlop felirata ezekkel a szavakkal kezdődik: ’A mi urunknak Melkartnak
Tyrus Baáljának.’” (Révai Nagy Lexikona 370. o.)
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Ha e kötelességüket nem teljesítették, előfordulhatott, hogy az adó lerovására erőszakkal
kényszeríttették őket; I. Hírám korában így jártak el az észak- afrikai Utica ellen.”19

Melkart ábrázolás (Museo de Sevilla) (Fotó: SG)

Föníciai gyarmatosítás Tíruszból (anyaváros) (Rajz: SG)

„A Karthágóiak mindig számon tartották tyrosi kapcsolataikat, a tyrosi Melkart isten
templomának szánt tizedet ünnepi küldöttségek jutatták el rendeltetési helyére”.20
Ezekből a részekből jól látható, hogy mennyire hierarchikus (rangsor szerinti)
berendezkedésűek voltak ezek a városok. „Tyrosból és Sidónból kiindulva, az egész Földközi
– tengeren végig, egészen az Atlanti – óceánig olyan városoknak a láncolata húzódott,
amelyek mind hasonló helyen épültek: a parthoz közel eső szigeten, kiszögellő sziklafokon
vagy sziklazátonyon, amelyet csak egy keskeny földnyelv kötött össze a szárazfölddel.
Mindezek a települések egyrészről az ország belseje felé vezető közlekedésnek voltak
mintegy a kapui, másrészről a tengeri hajósoknak biztonságos kikötőket nyújtottak.”21
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A Szardínia nyugati részén található Tharros látképe felülnézetből (Fotó-fotóról: SG)

Tharros romjai oldalnézetből (Fotó: SG)
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Kilátással a tengerre (Fotó: SG)

„Mindezeknek a politikai egységeknek közös vallása (Baál- kultusz), nyelve, írása volt,
közösek voltak általános jogszabályaik, sőt kereskedelmi tevékenységük is.”22
A föníciaiak a messze terjedő kereskedelmet hajóik és karavánjaik által is űzték, s ha
szükségét érezték a vetélytársakat egyszerűen, fegyverrel kiiktatták. „A szardíniai Norából
származó i.e. 9. századi föníciai felirat legújabb fordításából tudomást szerzünk a föníciai
hadseregnek a helybéli törzsek fölött aratott győzelméről …”23 „Krétától északra a legelső
állomás volt Cythera (Küthéra) szigete, Lakonia déli partjain, hol a bíborkagylót halászták ki;
innen azután oly befolyást gyakoroltak Görögország déli részére, hogy Aegina, Salamis,
Argos, Attika adóztak nekik termékeikkel…” 24 Kétségkívül a föníciaiak Tírusszal az élen
voltak a világkereskedelem urai. A „koronás Tírus” Ézsa. 23,8 „melynek kereskedői
fejedelmek, és kalmárai a földnek tiszteletesei”2 Ézsa. 23,8 – szól az Írás a „koronás”
vagyis a dicsőséges, hatalmas Tírusz felől. Tírusz minden fontos csomópontot uralt a
kereskedelemben: „Ki lakol a tenger révhelyein, ki a népek között kereskedik sok sziget
felé,” Ezék. 27,3 Így lehetővé vált számára az egész akkori világ feletti ellenőrzés. A korabeli
világ minden „kincse” a föníciai Tíruszba jutott. A világ minden tájáról özönlöttek a
legkülönfélébb áruk Tíruszba: „Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok különféle gazdagsága
miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők árúidért. Jáván, Tubál és Mések, ezek a te
kalmáraid; rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe árúidért. Tógarma házából lovakat és
lovagokat és öszvéreket adtak néked árúkul. Dedán fiai a te kalmáraid, sok sziget kereskedése
van hatalmad alatt, elefántcsont-szarukat és ébenfát hoztak néked adóba. Arám a te
kereskedőtársad mesterműveid sokasága miatt; gránátot, bíbort, hímes ruhákat, fehér
2

Más fordítás szerint a „föld nagyjai”: „Ki határozott így Tírusz felől, amelynek kereskedői
fejedelmek voltak, és kalmárai a föld nagyjai közé számítottak?” Iz 23,8 (Katolikus ford.)
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gyolcsot, korálokat és rubint adtak ők árúidért. Júda és Izráel földe, ezek a te kalmáraid;
búzát Minnithből és édes süteményt és mézet és olajat és balzsamot adtak csereárúidért.
Damaskus a te kereskedőtársad mesterműveid sokaságában, sok különféle gazdagságod
miatt, - Helbon borával és hófehér gyapjúval. Vedán és Jáván Uzálból adtak árúidért:
kovácsolt vasat, kásiát és jó illatú nádat, ezeket csereárúidért. Dedán a te kalmárod,
lovagláshoz való nyeregtakarókkal. Arábia és Kédár fejedelmei, ők mindnyájan hatalmad
alatt kereskedének; bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedének veled. Séba és Raema
kalmárai a te kalmáraid; mindenféle drága fűszerszámokat és mindenféle drágaköveket és
aranyat adtak ők árúidért. Hárán és Kanne és Eden, Seba kalmárai, Assiria és Kilmad mind a
te kereskedőtársad. Ezek a te kalmáraid tökéletes árúkkal, bíbor és hímes köntösökkel és
drága ruháknak kötelekkel egybekötött és czédrusfából csinált szekrényeivel, a te
sokadalmadban. Tarsis hajói hordozták árúidat, és megtelél, és felette igen híressé levél a
tengerek szívében.” Ezék. 27,12-25 Megnövekedett hatalma miatt nem csoda tehát, hogy az
Írás kijelenti róla: „Kezét kinyujtá a tenger fölé, országokat rettentett meg,” Ésa. 23,11
Bizony Tírusz nem volt ártatlan: „te megszeplősített szűz, Sidon leánya” Ésa. 23,12 jellemzi
őt a Biblia. Bár Tírusz egyiptomi befolyás alá is került számára ez mégsem volt annyira
hátrányos ebből a kapcsolatból is hasznot tudott húzni: „a Sihór3 veteménye és a Nilus
aratása vala jövedelme, úgy hogy népek vására volt!” Ésa. 23,3 „Az egyiptomi fennhatóság
négy évszázadig tartott és nem volt nyomasztó a föníciai városokra. Tengeri hajószolgálatuk
fejében kizárólag ők bonyolították le Egyiptom kereskedelmét.”25

Egyiptomi kereskedelem föníciai (bübloszi) közvetítéssel Kr. e. 1400 körül (Rajz: SG)
„A föníciaiak rengeteg kereskedelmi hajót küldtek Egyiptomba, amint azt fejedelmeiknek az
egyiptomi fáraókhoz írt levelei tanúsítják, melyek az amarnai levéltárban fennmaradtak; de az
egyiptomi nagyurak thébai sírjaiban található rajzok is ezt bizonyítják.”26
3

SIHÓR (a nagy, fekete víz, iszapos, zavaros). A Nílus költői neve (Bibliai Nevek és Fogalmak)
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A föníciai hajók állandó vendégei voltak a Nílus – parti városok kikötőinek az egyiptomi
uralom alatt és az egyiptomi birodalom szétesése után ez még inkább így lett. A tengeri
viszonyok az egyiptomi és a föníciai partok között kedvezőek voltak. „Május és június
hónapban friss, de nem viharos déli és délkeleti szelek fújtak, azonkívül a szíriai partok
hosszában északi irányú áramlat is kedvezett a hajósoknak. Ennek az áramlatnak és a
széljárásnak a segítségével ezt a 300 tengeri mérföldnyi utat körülbelül négy nap alatt tették
meg.”27 A viharos északi és keleti szelek viszont nagyon veszélyesek lehetnek. „Ilyen viharok
január, február hónapban gyakran adódtak, nyáron azonban alig. Sidon és Tyrus vidékén
némely helyen a tenger tükre alatt sziklák voltak, de ezeket ki lehetett kerülni.” 28 A világ
minden tájáról befolyt árukért cserébe Tírusz bíbort, fémeket és fémmunkákat továbbá üveget
kínált, mivel híres volt üveggyártásuk. „Egyiptomi papiruszok szerint gyógynövényeket és
balzsamozáshoz szükséges gyantákat is szállítottak Föníciából Egyiptomba…Az egyiptomi
uralom idején nagy mennyiségben föníciai szöveteket szállítottak a Nílus völgyébe.”29
„Mikor kimennek vala árúid a tengerekből, sok népet megelégítél; gazdagságod és
csereárúid sokaságával meggazdagítád a földnek királyait.” Ezék. 27,33 „Nem szabad
megfeledkeznünk arról a mesterségről, amelynek Fönícia feltehetően a nevét köszönhette: a
bíborkészítésről. Az ibolyakék és vörös festékanyagot a bíborcsiga mirigyváladékából
nyerték. Türosz ásatásai során nagy mennyiségben találtak bíborcsiga-házakat. A gyapjú
szövet ettől a festéktől kapta fénylő színét. Biztos, hogy e meglehetősen drága luxuscikk
legnagyobb részét idegen országokban adták el. A másik fontos festékanyag a karmazsin volt,
amelyet szárított vörös pajzstetűből állítottak elő.”30 „Míg vállán a palást tűzfényű tyrusi
bíbor;” (Vergilius) „Tyrusi bíborban száz négyfogatún nekirontok;”31 (Vergilius) A bíbor
jelképezi a Bibliában a gazdagságot (1 Krón. 15,27; Eszt. 8,15; Síral. 4,5) a fémmunkák –
fémtermékek a keménységet és az erőt szimbolizálják (Lásd: Jer. 15,12; Jób 6,12; Mik.
4,13; V. Mózes 33,25; Zak. 5,8; Jób 40,13; Ézsa. 48,4; Dán 2,40; Jer 1,18; Zsolt. 107,16;
Józsué 17,18), az üveg pedig a tisztaságot szimbolizálja (Lásd Jel,4,6; 15,2; 21,18; 21,21).
Exportáltak még faanyagot a Libabonról. A fák a népeket szimbolizálják (Lásd a ’Libanon és
Básán’ anyagot). A végidők nagy tíruszi hatalma is felkínálja ezeket a világ embereinek a
gazdagságot, erőt, tisztaságot. De emberek lelkeivel is kereskedik.

A tíruszi kereskedelem (Rajz: SG) (részben Y. Aharoni után)
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A Tírusz hajó
A Biblia Ezékiel 27. fejezetében bemutatja számunkra, a nagy Tírusz hajót „építői”-vel
együtt, amely a hatalmas vizeken a különböző népekkel kereskedik. „A tengerek szívében
vannak határaid, építőid tökéletessé tették szépségedet.”4 Ezék. 27,4 „A tenger szívében van
birodalmad.” (Kat.ford.) Ha ezt a részt szimbolikusan fordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ő a
népek központja. Ugyanakkor határai behatolnak az emberek szívébe, elnyerve bizalmukat.
„Senir5 cziprusaiból építették mindkét oldaladat, czédrust hoztak a Libánonról, hogy
árbóczfát csináljanak néked.” Ezék. 27,5 Ahogy már említettem a fák a Bibliában a népeket
szimbolizálják (bővebben lásd a ’Libanon és Básán’ anyagot). Ezek a fák igen értékes fák, az
erdő legjavai (ciprus, cédrus). Kemények, erősek, magasak, hatalmasak, jól megmunkálhatóak
és sokat kibírnak, mert hosszú életűek. Ezek felelnek a hajó stabilitásáért, ezek óvják a hajót a
„haboktól”. „Básán cserfáiból csinálták evezőidet; evezőpadjaidat a cziprusiak szigeteiről
való sudar czédrusba foglalt elefántcsontból csinálták.” Ezék. 27,6 A cserfa az egyik
legkeményebb és legerősebb fa. Az elefántcsont szimbóluma a keménységnek, a
szilárdságnak, és a gazdagságnak is (Ámós 2,9; 3,15; 6,4; Én. 7,4). Az „evezők” a hajó
kiszolgálói. „Égyiptomi hímes fehér gyolcs vala vitorlád, hogy legyen zászlód;” Ezék. 27,7
Amiképpen vitorlára van szükség ahhoz, hogy a szél belekapaszkodhasson és a hajó előre
haladhasson, úgy szolgálta ki Egyiptom (jelképesen az ateizmus) Tíruszt. A Tírusz hajó egyiptomi vitorla - „zászló” alatt kereskedik. „Elisának szigeteiről való kék és piros bíbor
volt sátrad borítékja.”6 Ezék. 27,7 A kék és piros bíbor gazdagságát, jólétét szimbolizálja.
Ezek az alkotóelemei a Szent Sátornak, a Salamoni Templomnak, és a papi öltözetnek is.
(Lásd Mózes II könyvében). Ez a királyi öltözet is (Dán. 5,7). „Sidon és Arvad lakói voltak
evezőid; a te bölcseid, oh Tírus, kik benned valának, azok voltak kormányosaid.” Ezék. 27,8 a kormányosok az irányítókat jelentik. „Gebal vénei és bölcsei voltak benned, kik
hasadékaidat javítgaták; a tenger minden hajója és hajósa volt benned, hogy kicseréljék
árúidat.” Ezék. 27,9

Föníciai kereskedelmi hajó Luli Tírusz és Szidón királyának flottájából (VT-1962 I. Kötet 501. o.)
(Asszír dombormű részlete Szanhérib ninivei palotájából Kr. e. VIII-VII. sz.)
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A tenger közepén terül el birodalmad, tökéletesen szépnek építettek. (MBT ford.) Ez. 27,4
SZENIR (lámpás, világító hegy; páncél; zúgás). »Hermon« hegyének emoreus neve (5Móz 3,9;
1Krón 5,23); az Én 4,8-ban: »Senir«. (B.N.F.)
6 „Elisa partvidékeinek kék és vörös bíborával vontak be.” (Kat.ford) Ezék. 27,7
5
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„E városok közül Szidónból került elő a legváltozatosabb és legtanulságosabb sorozat:
háromevezősoros görög gályát (triremes) ábrázolnak, a kor jellegzetes hajótípusát. Főníciában ez a
típus közvetlenül a Luli királyéhoz hasonló hajókból alakult ki, s csak abban különbözött tőlük, hogy
eggyel több evezősorral rendelkezett, és hogy szem alakú felépítmény egészítette ki. A föníciai
gályáknak elég széles törzsük volt ahhoz, hogy elférjen rajta a harmadik evezősor…A föníciai
háromevezősoros hajók összefüggő felső fedélzete Hérodotosz szerint lehetővé tette, hogy szokásos
legénységükön kívül még 30 perzsa, méd és egyéb katonát is szállítsanak.”32 „A perzsák tengeri
hatalmának pillére a föníciai flotta volt.”33

Különleges képességű mesteremberek, tudósok, tekintélyesek, mind-mind ennek a hajónak a
szolgálatában állnak (1 Kir. 5,18). „Perzsák és lidiaiak és libiaiak voltak seregedben
hadakozó férfiaid, paizst és sisakot függesztettek fel benned, a mik ékessé tevének.” Ezék.
27,10 Ez az akkori legjobb zsoldoshadsereget jelentette. Ezek az északi, ill. déli népek
garantálták biztonságát. A perzsák egykor voltak Babilon szövetségesei, a lídiaiak (ludiak) és
líbiaiak pedig Egyiptom szövetségesei. A pajzs, amiként védi a testet és a sisak a fejet, akként
védelmezték Tíruszt a perzsák, ludiaiak és líbiaiak.7„Arvad fiai és sereged voltak kőfalaidon
köröskörül, és kemény vitézek voltak tornyaidban; paizsaikat felfüggesztették kőfalaidon
köröskörül, mik tökéletessé tették szépségedet.” Ezék. 27,11 - a vitézek a tornyokban az
őrállókat jelentik. De vajon mire utalhat a „kemény vitézek” elnevezés? Több Igehelyből
kiderülhet számunkra, hogy a „kemény vitézek” azt jelenti, hogy ez egy igen kegyetlen,
irgalmatlan sereg (1 Kir. 12,4; 12,13; Jób. 30,25; Péld. 13,15; Jer. 5,15; Ezék. 2,4; Ésa.
46,12). A Biblia jó értelemben is használja a kemény szót, de most itt nem arról van szó,
hanem egy démonikus hatalom „építőiről”.

Főniciai hadihajó Luli Tírusz és Szidón királyának flottájából (VT-1962 I. Kötet 501. o.)
(Asszír dombormű részlete Szanhérib ninivei palotájából Kr. e. VIII-VII. sz.)

„A domborművön látható hajók két különféle – heterogén – csoportba oszthatók. Mindegyiket
fel lehetett szerelni vitorlákkal, és árbocukat le lehetett hajtani, ha szükséges volt; mindkét
7

Az eredetiben putiak szerepelnek őket azonosítják a líbiabeliekkel mint eredetileg Egyiptom egyik
legfőbb támogatói. A lídiabeliek (ludiak) mindig együtt szerepelnek a libiabeliekkel a Bibliában. Lehet
viszont, hogy itt a Kis-ázsiában élő lüdekről van szó.
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típusnak volt felső fedélzete, amelyet gyámfák (támoszlopok) tartottak és pajzsok sorai
védtek, s mindkét típust két sor evező hajtotta mindkét oldalon. De az egyik fajta kerekded
kereskedelmi hajó volt, a másik döfőorral ellátott hadihajó.”34
Tírusz a kereskedelemből mérhetetlenül meggazdagodott: „Várat épített magának Tírus, és
annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és az aranya, mint az utczák sara” Zak. 9,3 „Tírusz
leánya… a leggazdagabb népek.” Zsolt. 45,13 (Kat. Ford.) De Tírusz gazdagsága miatt fel is
fuvalkodott és felfuvalkodásában Istennek kijáró tiszteletet, imádatot követelt.
„Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s
ezüstöt kincses házaidba. Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád
gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt.” Ezék. 28,4-5 „Mivel olylyá
tevéd szíved, minő az Isten szíve:” Ezék. 28,6 Az elbizakodott Tírusz már Istennek képzelte
magát: „Oh Tírus, te ezt mondtad: Én tökéletes szépségben vagyok.” Ezék. 27,3 „Mivelhogy
felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek
szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten
szíve,” Ezék. 28,2 Azonban nem nagyon csodálkozhatunk ezen, hiszen a föníciaiak vallása
teljesen a bálványimádás volt. Elterjedt volt az Asera és a Baál kultusz (Bír. 10,6; Kir. 11,5)
Jézabel a szidóni királylány a Bibliában az erkölcsi feslettség szimbóluma lett. Az ő nevéhez
fűződik a Baál misszió Izraelben, mely ellen Illés az Úr prófétája üzent hadat. Izrael számára
Szidón csak „szuró tövis” és „fájdalmat okozó tüske” Ezék. 28,24 volt. Erkölcstelenségük
ellenére a szidóniak általában „csendesen és bátorságosan” vagy más fordítás szerint
„nyugodtan és biztonságban” (MBT) Bír. 18,7 a bálványimádásba süllyedve éltek. Mégis
találunk maradékot is közöttük. Ilyen volt a Szidonnak Szareptájában élt özvegyasszony,
akihez Illés próféta küldetett (Luk. 4,25-26).

Baál villámmal, (Ugarit (Rász Shamra); Musée du Louvre) (Fotó: SG)
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„A harc évszázadokon keresztül csak azért folyt, hogy egyik vagy másik föníciai város kerekedjék
felül; így például az i. e. II. évezred derekán északon Ugarit, a középső részén pedig Byblos volt a
leghatalmasabb város. Az i. e. XIV. század első felében Ugarit elvesztette jelentőségét…”35

Tírusz kárörvendéssel szemlélte Jeruzsálem pusztulását és igyekezett hasznot húzni annak
romlásából: „Embernek fia! mivelhogy ezt mondá Tírus Jeruzsálemre: Haha! eltört a népek
kapuja, felém fordulva nyitva van; én megtelek, ha ő elpusztul;” Ezék. 26,2 Jeruzsálem
jelképesen a Bibliában a hívő népet jelenti. Isten óva intette az Izraelitákat attól, hogy a
bálványimádó föníciaiak közül vegyenek feleséget (1 Kir. 11,1-2). Tírusz földi királya (Ezék.
28,2) mögött Sátán állt. Ő volt Tírusz emberi szemek számára láthatatlan királya (Ezék.
28,12-14), aki a háttérből felügyelte a hatalmas egész világot átfogó tíruszi kereskedelmet.
A végső időben Tírusz története megismétlődik, a végidő Tíruszi hatalmával. De nézzük meg
mi is történt Tírusszal Ézsaiás könyve szerint: „És lesz ama napon, hogy Tírus elfelejtetik
hetven esztendeig egy király napjai szerint; hetven esztendő multán Tírus sorsa a parázna nő
éneke szerint lészen: Végy cziterát, járd be a várost, elfeledett parázna nő; pengesd szépen,
dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jőjj!” Ésa. 23,15-16 A hetven évet most nem vehetjük
alapul, mivel már „idő többé nem lészen” jelenti ki Jel. 10,6. Vagyis időpontok a végidőben
már nincsenek, de az idők jelei - az események sorrendjei - továbbra is megmaradnak. Egy
bizonyos időben Tírusz elpusztul (Ésa.23,14), hatalma meggyengül „elfelejtetik” de egy idő
után kezd visszatérni, újjáéledni az „elfeledett parázna nő” és ezzel együtt hatalma is fokrólfokra erősödik. Az „elfeledett parázna nő” kezében egy czitera van, amely egy dicsérő
hangszer (Zsolt. 43,4; 150,3). De a „parázna asszony” e hangszerrel nem Istent dicséri, dicsőíti, hanem saját magát magasztalja! „pengesd szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe
jőjj!” A „város” amelyet a „parázna nő” bejár a világot szimbolizálja. Ugyanezt láthatjuk
Dán. 11,36-ban a végidők északi királyánál: „És a király a maga tetszése szerint cselekszik és
felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is
vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre
is hajtatik.” És ezzel párhuzamban áll Jel. 13,3 is: „És látám, hogy egy az ő fejei közül
mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván,
az egész föld követé a fenevadat.” Jel. 13,3
„És lesz hetven esztendő multán, meglátogatja az Úr Tírust, és az ismét megkapja a maga
keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén! S lészen az ő
nyeresége és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az
Úr előtt lakozóké lészen az ő nyeresége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen.” Ésa.
23,17-18 A meggyengült, elpusztult Tírusz ismét hatalmat kap „meglátogatja az Úr Tíruszt,
és ismét megkapja a maga keresetét” de visszatérő hatalmát csakúgy, mint régen
„paráznaságra” használja, vagyis hamis kereskedését folytatja minden néppel „és
paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén!” Tírusz azonban nem a saját
hasznára fog majd kereskedni, hanem az Isten dicsőségére. Ahogyan az ókori Keleten a
templomi paráznák bére a templomé lett, úgy lesz Fönícia (Tírusz) gazdagsága az Úr népéé.
A végidő Tíruszi hatalmánál ez úgy teljesedik, hogy Jézus Krisztus eljövetele véget vet
paráznaságának és hatalmának, és örökségül adja a parázna által kisajátított földet az övéinek.
„De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elveszszen. Az ország
pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek
szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és
engedelmeskedik.” Dán. 7,26-27 A harag pohara, amely a végidőben a hét csapásról szól (Jel.
16,1) a jelképes Tírusznak is kijut (Jer. 25,15; 22). A korabeli Tírusznak és Szidonnak
fogságba kellett mennie, mert „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy” Jel. 13,10.
A fenyítőeszköz a babiloni király volt: „Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak köteleket, és
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jármot és vedd azokat a nyakadba. És küldd azokat Edom királyához és Moáb királyához, az
Ammon fiainak királyához, Tírus királyához és Sidon királyához a követek által, a kik
eljőnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júdának királyához,” Jer. 27,2-3
A Bibliában Tírusz története látszólagos ellentmondásba ütközik. Ézsaiás és Jeremiás próféta
ezt mondja Tíruszról: „Ímé, a Káldeusok földe; a nép, mely eddig nem vala; Assiria adá azt a
puszta lakosainak; felállítá őrtornyait, lerombolá Tírus palotáit, rommá tevé azt.” Ésa. 23,13
„Íme, a káldeusok országa! Még nem is volt ez a nép, amikor Asszíria kiépítette Tíruszt hajói
számára. De ostromműveket állított ellene, palotáit lerombolta, rommá tette!” Ézs. 23,13
(MBT ford.) „És a nap miatt, mely eljött, hogy elpusztítsa egész Filiszteát, kivágja Tírust és
Szidont és segítségének minden megmaradt töredékét,” Jer.47,4 Ezek az Igehelyek szerint
tehát a babiloniak elpusztították Tíruszt. Ezékielnél viszont éppen ellenkezőleg olvassuk:
„Embernek fia! Nabukodonozor Babilon királya nagy fáradsággal fárasztotta seregét Tírus
ellen: minden fő megkopaszult és minden váll feltört; de jutalma nem lőn néki és seregének
Tírusból a fáradságért, a melylyel miatta fáradott.” Ezék. 29,18 A titok megértésének kulcsa
magában a város elrendezésében rejlik. „Fekvése igen kedvező: óvárosa, Palaetyros a
Földközi-tenger partján, a szárazföldön feküdt, a fontosabb újváros azonban a tengerben két
sziklaszigeten, amelyeket I. HÍRÁM kötött össze egymással Kr. e. 950 tájékán. Fekvése így
stratégiailag igen kedvező helyzetet teremtett számára, s ez a város története során gyakran
érvényesült is. Két, egymással összeköttetésben álló kikötője volt, ez a tény viszont
kereskedelmi szempontból tette a várost jelentőssé.”36 Az asszírok Szénakhérib, Asárhaddon
és a babiloniaiak, Nabukodonozor mindig csak az óvárost (Palaetyrost) tudták elfoglalni a két
sziklára épült újvárost soha. Nabukodonozor keményen megostromolta a szigeterődítményt és
a város ugyan i.e. 572-ben meg is adta magát a babiloni királynak, ennek ellenére mégsem
sikerült igazán meghódítani Tíruszt (az Újvárost).8 Mit is jelent ez szimbolikusan? Azt, hogy
a végső idők Tíruszát a „babilóniaiak” - a Római Egyházat kiszolgáló népek, hatalmak csak
részben, részlegesen pusztítják el. Ezt a pusztulást szemlélteti, írja le Ezékiel 26,8-12. Ezékiel
8

„Jeruzsálem legyőzése után Nebukadneccar északra vezette seregét Tírusz ellen Kr. e. 585-ben, és
tizenhárom éven át ostromolta a várost, míg el nem pusztította minden szárazföldön lévő falvát.
Tírusz azért tudott ellenállni ilyen hosszan, mert hajói gondoskodtak az utánpótlásról, amit egyébként
az ostrom elvágott volna. Nebukadneccar elpusztította Tírusz szárazföldi részét (melyet Ezékiel
szemléletesen ír le a 8-12. versben), de nem tudott mit kezdeni a szigeten lévő erőddel. Azonban más
források arra utalnak, hogy a sziget is megadta magát Nebukadneccarnak Kr. e. 573–572-ben. Ebben
az évben III. Etbaal után II. Baal ült Tírusz trónjára. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy Nebukadneccar
eltávolította a lázadó királyt, és egy hozzá hű hűbéres királyt nevezett ki helyébe. Egyesek szerint III.
Etbaalt Babilonba vitték, de a 28:8-9 alapján úgy tűnik, hogy Nebukadneccar kivégeztette.” (KIA –
virtuális – Ezékiel könyve Charles H. Dyer) „Tyrossal már sokkal nehezebben boldogult
Nabukudurriusur. Sokáig ostromolta ezt a szigetvárost, de bevenni nem tudta, úgyhogy 574-ben
kénytelen volt kompromisszummal is beérni. III. Itoba’al, Tyros királya elismerte Nabukudurriusur
fennhatóságát; sőt úgy látszik a tyrosi királyok a babiloni udvarban éltek; de Tyros gyakorlatilag
megtartotta önkormányzatát, és teljesen szabadkezet kapott a babiloni birtokok határain belül.”
(VILÁGTÖRTÉNET Kossuth Könyvkiadó 1962 554. o.)
„Hálók szárítóhelye lesz a tenger közepén. Megmondtam - így szól az én URam, az ÚR -: a népek
zsákmánya lesz! A szárazföldön levő falvait fegyverrel irtják ki. Majd megtudják, hogy én vagyok az
ÚR!” Ez. 26,5-6 (MBT ford.) A babiloniak az újvárost keményen megostromolták.
„Emberfia! Nebukadneccar, Babilónia királya nehéz munkát végeztetett haderejével Tírusszal
szemben. Mindenkinek belekopaszodott a feje, és feltört a válla, mégsem lett jutalma sem neki, sem
haderejének azért a munkáért, amelyet Tírusszal szemben végeztek.” Ez. 29,18 (MBT ford.)
„Emberfia, Babilon királya, Nebukadnezár kemény feladatra kényszerítette seregét, amikor Tírusz
ellen küldte. Minden fej belekopaszodott, és minden váll kisebesedett. De sem ő, sem serege nem
látott hasznot Tíruszból azért a feladatért, amit ellene vállalt.” Ez 29,18 (Kat. ford.)
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könyvének bizonyos Igehelyei a szigeten épült Tírusz Újvárosának teljes pusztulására is
utalnak (Ez. 26,4-5; 14; 27,32), de a korabeli időben erről nincsen tudomásunk.* A végidőben
viszont a jelképes Tíruszi hatalom részleges pusztulása után, teljesen megsemmisül. Teljes
elpusztítását az Úr személyesen végzi majd el. (A későbbiekben erről részletesen lesz majd
szó). (*Később a babilóniaiak után a görög hódító Nagy Sándor valóban lerombolta Tíruszt az
Ó és Újvárosával egyetemben. A szárazföldi óváros lerombolt törmelékeiből épített egy
hatalmas mólót 332-ben, hogy összekapcsolja a szigetet a szárazfölddel. Majd egy viszonylag
rövid ostrom után a szigeten fekvő várost elpusztították. „s még porodat is a víz közepére
hányják.” Ezék. 26,12 Bár Tírusznak a babiloniak és a görögök pusztítását sikerült kihevernie
az ostromok előtti korábbi hatalmát már nem sikerült visszanyernie. Alexandria növekvő
szerepe ellenére is még virágzó kereskedelmi és kulturális központ maradt a 638-ban
bekövetkezett arab invázióig.37 Tírusz a történelemben a „nemzetek ragadománya” Ezék. 26,5
lett. Mivel a várost több nép is pusztította. Tírusz teljes pusztulása tehát több részletben ment
véghez. A hosszú időn keresztül fennálló nyüzsgő Tíruszból végül a prófécia szerint „Hálók
szárítóhelye lesz a tenger közepén.” Ez. 26,5 (MBT ford.))
„A város ugyanis két részből állt: az
egyik a szárazföldön épült, a másik egy
szigeten, melyet keskeny öböl választott
el
a
szárazföldi
városnegyedtől.
Ellenséges támadás esetén erre a szigetre
költözött át a város minden lakosa, ha
esetleg a település szárazföldi részét már
nem lehetett megmenteni a feldúlástól. A
hajóhad
segítségével
a
szigetet
elláthatták vízzel. Tyros ilyenformán
bevehetetlen volt olyan ellenséges sereg
számára, mely nem rendelkezett erős
hajóhaddal.” (VILÁGTÖRTÉNET I.
Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 377.o.)

A térképen Tírusz városának elhelyezkedése látható a tengerben lévő újvárossal és a
szárazföldi óvárossal. (Rajz: SG)
„Fönícia vallásában nagyon sokáig megmaradt az emberáldozat – éppen úgy, mint
Palesztinában vagy Szíriában - s néha a nép legdrágább kincseit ragadták el: gyermekeket,
különösen elsőszülötteket áldoztak fel az istenek oltárain. Emberáldozatot akkor mutattak be,
valahányszor az államot nagy veszedelem fenyegette. Még az i.e. IV. században is, amikor
Tyros városát görög – makedón csapatok ostromolták, a város falain makedón hadifoglyokat
öltek meg áldozatul”38
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Rekonstrukciós rajz Tíruszról Kr. e. VII. sz. (Museo de Velez-Malaga) (Fotó: SG)

„Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én, Tírus, te reád megyek, és hozok fel ellened sok
nemzetet, miként a tenger fölhozza hullámit. És elhányják Tírus kőfalait és lerontják
tornyait, s levonszom még porát is róla, s kopasz sziklává teszem őt.” – végül gyalázata teljes
lesz. „Hálók kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten, s
legyen a nemzetek ragadománya. És leányai, kik a mezőségen vannak, fegyverrel
ölettessenek meg, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én
hozom Tírus ellen Nabukodonozort, Babilon királyát északról, a királyok királyát; lovakkal,
szekerekkel, lovagokkal, sereggel és sok néppel. Leányaidat ott a mezőségen fegyverrel öli
meg, és állat ellened tornyot, és tölt ellened sánczot, és emel ellened paizs-fedelet. És faltörő
kosával ütteti kőfalaidat, s tornyaidat lerontja fegyvereivel. Lovainak sokasága miatt belep
téged poruk; a lovagoknak, kerekeknek és szekereknek robogása miatt megrendülnek kőfalaid,
mikor bemegy kapuidon, a mint be szoktak menni a megtörött városba. Lovainak körmeivel
tapodja meg minden utczádat, népedet fegyverrel öli meg, s erősséged oszlopai a földre
dőlnek. És prédára hányják gazdagságodat, és elragadozzák árúidat, és letörik kőfalaidat, s
gyönyörűséges házaidat lerontják, és köveidet és fáidat, s még porodat is a víz közepére
hányják. És megszüntetem éneklésed hangosságát, és cziteráid zengése nem hallatik többé.
És kopasz sziklává teszlek; hálók kivető helye leszel, hogy többé meg ne építsenek; mert én, az
Úr szóltam, ezt mondja az Úr Isten. Így szól az Úr Isten Tírusnak: Bizonyára a te romlásod
zuhanásától, mikor a sebesültek nyögnek, mikor a te benned valók öltön-ölettetnek,
megrendülnek a szigetek! És leszáll királyi székéről a tenger minden fejedelme, és elvetik


„Tírusz városához tartozott a szárazföldi részen túl egy sziget is a parttól kb. 1 km-re. A fővárost
sok körülötte lévő apró település vagy külváros látta el. Ezek voltak szárazföldön levő falvai
(benótehá, szó szerint „lányai”). Ezeket a településeket fegyverrel irtják ki.” (KIA – virtuális Ezékiel
könyve Charles H. Dyer)

19
köntöseiket, s hímes ruháikat levetik: rettegésekbe öltöznek, a földön ülnek és rettegnek
minden szempillantásban, s elborzadnak miattad. És gyászéneket kezdenek rólad, és ezt
mondják néked: Mimódon veszél el te, a kit laknak a tengerekről, te híres-neves város, mely
hatalmas vala a tengeren, ő és lakosai, a kik félelmökre valának minden mellettök
lakozóknak! Ímé, rettegnek a szigetek zuhanásod napján, és megfélemlenek a tengerben
való szigetek ilyen véged miatt. Mert azt mondja az Úr Isten: Mikor én téged elpusztult
várossá teszlek, mint a mely városokat nem laknak; mikor a mélység árját felhozom reád,
hogy beborítsanak a sok vizek: Akkor levonszlak téged azokkal, kik sírgödörbe szállanak, a
hajdan népéhez; és lakatlak téged a mélységek országában, a hajdan pusztaságaiban, együtt
azokkal, a kik sírgödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjék benned. És ha megmutattam
dicsőségemet az élőknek földén: Rémségesen cselekszem veled és nem leszel; s keresni
fognak, de többé örökké meg nem találnak, ezt mondja az Úr Isten.” Ezék. 26,3-21-ig A
végidők Tíruszi hatalmának Isten azután vet véget miután megmutatta saját dicsőségét. Isten
dicsőségét a végidőben kiemelkedően a késői eső és a nagy evangéliumhirdetés idején mutatja
meg. Utána a jelképes Tírusz és Sidon ugyanott végzi, ahol a többi északi király és a déli
király, a Fáraó Egyiptom királya, vagyis a sírban, a pusztulásban. „Ott vannak észak
uralkodói mindnyájan, és minden sidoni, a kik alászálltak a megölettekkel, rettenetes
voltukban, erősségökben megszégyenülve; és feküsznek körülmetéletlenül a fegyverrel
megölettek mellett, és viselik gyalázatukat a sírgödörbe szálltak között.” Ezék. 32,30 Végül a
Tírusz hajó sorsa tehát „hajótörés”: „Nagy vizekre vivének téged a te evezőid, a keleti szél
összetört téged a tengerek szívében.” Ezék. 27,26 A Bibliában a „keleti szél” a romboló
erőket szimbolizálja (Jer. 18,17;1 Móz. 41,27; Hós. 13,15; Zsolt. 48,8). Tírusz pusztulását
telhetetlensége okozta. „Megtágultak köteleid, árbóczfájok alapját nem tartják erősen,
vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt
vetnek.” Ésa. 33,23 *10„Tírusz pusztulása ott történt, ahol leginkább otthon érezte magát: a
nyílt tengeren… A legtöbb hajó igyekezett közel maradni a parthoz, hogy elkerülje az erős
viharokat. De Tírusz „hajója” a haszon reményében kimerészkedett a nyílt tengerre, ahol
óriási viharba került. Az ősz és a tél folyamán a Földközi-tenger időjárása kiszámíthatatlanná
válik, és az utazás kockázatos (vö. ApCsel 27:9-26). A keleti vagy északkeleti vihar kisodorja
a hajót a parttól a nyílt tengerre, ahol nem sok esélye marad a menekülésre.”39 „Gazdagságod
és árúid, csereárúid, hajósaid és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és csereárúid árúsai
és minden hadakozó férfiaid, a kik benned vannak, és minden benned való sokaság,
beleesnek a tengerek szívébe zuhanásod napján. Kormányosaid kiáltásának hangjára
megrendülnek a mezőségek. És kiszállnak hajóikból mindnyájan, kik az evezőt fogják,
hajósok és a tengernek minden kormányosi a szárazföldre lépnek. És hallatják fölötted
hangjokat, s keservesen kiáltanak, s port hintenek fejökre, hamuban fetrengenek. És
kopaszra nyiratkoznak miattad, és zsákba övezkednek, és sírnak feletted lelki keserűségben
keserves sírással. És kezdenek fölötted fájdalmukban gyászéneket, és így énekelnek rólad:
Ki volt olyan, mint Tírus? mely most mint temető a tenger közepette! Mikor kimennek vala
árúid a tengerekből, sok népet megelégítél; gazdagságod és csereárúid sokaságával
meggazdagítád a földnek királyait. Most összeomlottál a tengerekről le a vizek mélységébe,
*10

Hasonló formulával találkozunk az asszír Esárhaddon és a tíruszi király Ba’alu szerződésében,

amelyben az asszír király súlyos átkot mond Tírusz uralkodójára és népére, ha a szerződésben
foglaltakat be nem tartják. „Az ég és a föld nagy istenei, Asszíria istenei, Akkad istenei, a
folyón túli (területek) istenei feloldhatatlan átokkal átkozzanak el benneteket! Ba-al-sama-me,
Ba-al-ma-la-ge, Ba-al-sa-pu-nu istenek zúdítsanak gonosz vihart a hajóitokra, oldják meg
azok kötélzetét, tépjék ki árbócukat! Bár elsüllyesztené őket a tengeren egy erős vihar
hulláma! Küldjenek áradást reátok! Milqartu Iasumunu, istenek az országotokat kifosztásra,
népeteket zsákmányra adnák!” (ÓKTC 1999. 188-189. o.) (kiemelés tőlem)
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csereárúid és egész sokaságod benned elsülyedt. A szigetek minden lakosai elborzadnak
miattad, s királyaik iszonyodva megiszonyodnak, arczaik rángatóznak. A népek közt való
kereskedők fütyölnek feletted.* Rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!” Ezék. 27,2736 (*„A fütty elhárította - a mágikus hiedelem szerint - a pusztulást”)40
Vajon kit jelképez a Bibliában Tírusz és Szidón, amelyek egykor azonos szerepkörrel bírtak?
Vajon kire illik rá legjobban a Tíruszról és Szidónról szóló Biblia-i leírás? Tírusz és Szidón a
Bibliában Róma (Vatikán) előképe. Gazdagsága, függetlensége, ősisége, hierarchikus
felépítése a világban betöltött szerepe, mind - mind ezt mutatják. A Római egyházszervezet
úgy terül szét a világban, mint egykor a föníciai Tírusz gyarmatai az anyaváros irányítása
alatt. Szintén a Római Egyház jellemzője, hogy már – már Istennek képzeli magát és önmagát
ünnepelteti. Tanítása révén emberek lelkeivel kereskedik. De a katolikus hívők között is
vannak igazi őszinte keresztények, ahogy a Föníciai Szareptában is volt maradék egy hívő
özvegyasszony. Ugyanakkor a katolikus egyház soraiban számos kiemelkedő „mesterember”
–rel is találkozunk. Híres, tekintélyes emberekkel, akik különösen jó képességekkel
rendelkeznek. A Római Egyház hatalmát a Biblia Tírusz jelképével nagyon jól szemlélteti.
Tanításai által az embereknek felkínálja a „tisztaságot” az „erőt” a „gazdagságot” melyekért
cserébe imádatot követel. Azonban a Biblia „parázna asszonyként” jellemzi Tíruszt, ami jól
mutatja az igaz Isten iránti hűtlenségét. Tírusz erős város volt (2 Sám. 24,7; Józs. 19,29)
Hírám11 a város területét mesterséges töltésekkel megnövelte és szinte bevehetetlen erőddé
építette ki.41 Tíruszhoz hasonlóan a katolikus egyház is - messzire elment, hogy ott
megtelepedjék. „A misszionárius tevékenységet, amelynek lobogója alatt folyt évszázadok óta
a katolikus egyház terjeszkedése – a XVII. században a jezsuiták különösen fellendítették.
Gossevin Nickel, a rend generálisa, „megalapozva” a jezsuiták lázas igyekezetét, hogy
megvessék lábukat a világ távoli vidékein, Dél Amerikában, Afrikában, Indiában és Kínában,
kijelentette: A kereszténység az egész világot otthonának tekinti, a nemzeti államok pedig
létükkel akadályozzák a keresztény hit küzdelmét végső diadaláért.”42 „A katolikus hittérítők
– kivált a jezsuiták – sok más vidéken is igyekeztek megvetni a lábukat: Ceylonban és a Fülöp
szigeteken, Indokínában, Afrikában és Kanadában. Működésükkel előkészítették a talajt az
európai gyarmatosítók behatolása számára.”43 „A jezsuiták tevékenysége messze túllépte a
hitterjesztés kereteit. Sőt tevékenységüknek ez az oldala a XVII. – XVIII. század folyamán
háttérbe szorult. Figyelmüket egészen más dolgokra összpontosították: különböző gazdasági
műveletekre. Kereskedtek, földeket szereztek, ültetvényes gazdálkodást folytattak, sőt
rabszolgakereskedelemmel is foglalkoztak, a pénzügyi és bankügyletekről nem is szólva. E
tevékenységüket rendkívül nagy területen fejthették ki, hiszen misszionárius hálózatuk az
egész világra kiterjedt.”44 A pápaság üzleti tevékenységeit már a középkorban elkezdte, ezen
a téren többszázéves tapasztalattal rendelkezik. „Az egyes egyházak és kolostorok abból a
célból, hogy minél több piacra vihető terményhez jussanak, növelték jobbágyaik
kizsákmányolását, s aktívan részt vettek az európai kereskedelemben. A pápai kúria, ahova
adományok és különféle adók formájában hatalmas összegek folytak be Európa minden
sarkából, Nyugat – Európa legnagyobb bankárává vált.”45
Napjainkban a Vatikán a világ legstabilabb állama a londoni székhelyű Jane’s Information
Group szerint46 (2008). Csak kevesen tudják igazán, hogy a Vatikán milyen hatalmas
kereskedelmi-gazdasági hatalom.
„A pápai hivatal 1978 augusztusában történt átvételével Albino Luciani egy igazán
sajátságos, mi több, egyedülálló szervezet uralkodója lett. Több mint 800 millió ember, a
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neve hirám vagy huram, asszír nyelven hirummuk jelentése: az istenség magasztos K.B.L. (Hírám)
János Pál
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világ lakosságának közel egyötöde ismerte el őt egyházi vezetőjének. Közvetlenül alá
tartozott az adminisztrációs apparátus, amely nemcsak a katolikus hitoktatást, hanem az
egyház pénzügyi politikáját is ellenőrizte. Az, amit „Vatikán Kft. & Tsa Bt.”-nek
nevezhetünk, ennek az apparátusnak fontos alkotóeleme. Léte nemcsak anyagi értékekben
manifesztálódik, hanem bizonyos gondolkodási irányzatokban is. A Vatikáni Bank
vezetőjének, Paul Marcinkusnak tulajdonítják az alábbi kijelentést: „Egyedül az Ave
Mariáktól nem működik az egyház… Közlemények hosszú sora ad részletes felvilágosítást az
egyház által finanszírozott jótékonysági intézményekről, arról a segítségről, amelyet a világ
éhezőinek nyújt, arról a fáradozásról, amellyel mindenfajta szenvedést enyhíteni igyekszik.
Iskolai és orvosi gondozás, étkeztetés, hajlék biztosítása: ezek az egyházi munka üdvözlendő
eredményei. Amit a nyilvánosság soha nem tud meg, az az, mennyi pénze van az egyháznak a
bevételi oldalon, és mi módon tesz szert erre… Miként Rómát sem egyetlen nap leforgása
alatt építették fel, úgy a Vatikán kincseit sem egyetlen nap alatt hordták össze…A katolikus
egyház önállósági igénye jogos. Ez az egyetlen vallási szervezet a világon, amelynek
„főhadiszállása” az önálló állam státusával rendelkezik. 43,99 hektár alapterülettel
Vatikánváros kisebb, mint számos golfpálya. Ahhoz, hogy Vatikánváros külső falai mentén
kényelmes sétát tegyünk, egy óránál alig több időre van szükségünk. A Vatikán kincseinek
megszámlálása lényegesen tovább tartana…. A Szentszéket szuverén államnak ismerték el.
Ez azt jelentette, hogy a Szentszéknek és polgárainak sem adót, sem a behozott javak után
vámot nem kellett fizetnie az olasz államnak, diplomatái és más államok hozzá akkreditált
nagykövetei diplomáciai mentességet és az ahhoz kapcsolódó előjogokat élvezhették…
Mialatt az egyik oldalon a kancellária papjai bombák, páncélosok, fegyverek és
fogamzásgátló eszközök ellen tiltakoztak, a másik oldalon Nogara a Vatikán számára olyan
társaságoktól vásárolt részvényeket, amelyek épp ezeket a termékeket állították elő, s ily
módon hozzájárult a pápa pénzeszsákjának megtöltéséhez. Nogara spekulációs ügyleteket
bonyolított le az arany- és áru-tőzsdén…Textilipar, áramellátás, vasút, cement, vízügy:
Bernardino Nogara mindenütt jelen volt. Amikor Mussolininak 1935-ben az etiópiai
hadjáratához fegyverekre volt szüksége, egyik legfontosabb szállítója egy olyan lőszergyár
volt, amelyet Nogara a Vatikán számára vásárolt meg… A Vatikán Kft. ragadozó karjai az
egész földgolyót megkaparintották. Nogara bankkapcsolatok szoros hálójával fonta körbe a
világot. A párizsi és londoni Rotschild-házak már a 19. század elejétől bonyolítottak le
ügyleteket a Vatikánnal. Amióta Nogara vezette a Vatikán pénzügyeit, ezeknek az
ügyleteknek a köre ugrásszerűen megnövekedett, éppúgy az üzleti partnerek száma is, köztük
olyan bankokkal, mint például a Crédit Suisse, a Hambros, a J. P. Morgan, a Chase
Manhattan, a First National, a Continental Bank of Illinois és a Bankers Trust Company of
New York; ez utóbbi különösen hasznos partnernek bizonyult akkor, amikor Nogara a New
York-i tőzsdén értékpapírokat akart venni vagy eladni. Teljesen nyilvánvaló, hogy Nogara az
embereknek ahhoz a típusához tartozott, akivel nem lehetett büntetlenül Monopolyt játszani.
Nemcsak bankokban, hanem biztosítótársaságokban, az acél és cementiparban, malmokban,
tésztaüzemekben és a fémipari ágazatban is jelentős részesedésre tett szert. Nem utolsósorban
legkevesebb 15 százalékot szerzett a Vatikán az olasz nagykonszernben, az Immobiliaréban, s
ezzel egy rendkívül jól csoportosított vagyon társtulajdonosa lett. A Socieal Generale
Immobiliare Olaszország legrégibb építési vállalata. SOGENE nevű leányvállalatán keresztül
az Immobiliare - rajta keresztül pedig legalább 15 százalékos részesedéssel a Vatikán tulajdonosa, illetve társtulajdonosa lett a következő szállodáknak és szállodaláncoknak: Hilton
Hotel, Róma; Societa Italo-Americana; Alberghi Ambrosiani, Milánó; Compagnia Italiana
Alberghi Cavaliere és a Societa Italiana Alberghi Moderni, hogy csak a legszebb
gyöngyszemeit említsük az Immobiliare Itália földjén virágzó szállodabirodalmának. Az e
konszern tulajdonában lévő egyéb olasz ingatlanok és cégek listája kétszer ilyen hosszú lenne.
Párizsban az Immobiliare az Avenue des Champs-Élysées 90. szám alatt nagy iroda- és
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üz1etházat építtetett, miként a Rue de Ponthieu 61. és a Rue de Berry 6. alatt is. Kanadában az
Immobiliare tulajdona volt a Stock Exchange Tower Montrealban, a világ egyik legmagasabb
felhőkarcolója, a Port Royal Tower, egy magas lakóépület 224 apartmannal’ egy kiterjedt
lakótelep Greendsdale-ben, Montreal mellett... Az Egyesült Államokban az Immobiliaréhoz
tartozott öt nagy épületkomplexum, közöttük a Watergate Hotel, s ehhez még New Yorkban,
az Oyster Baynél egy 110 hektár nagyságú lakótelep. Mexikóban Mexico City egyik
elővárosa, Lomas Verdes teljes egészében az Immobiliare tulajdona volt. Ez a felsorolás
távolról sem teljes. Nogara (azaz a Vatikán) befektetéseket eszközölt a General Motorsban, a
Shellben, a Gulf Oilban, a General Electricben, a Bethlehem Steelben, az IBM-ben és a
TWA-ban. Amikor az ár-folyamok elmozdultak - és többnyire felfelé mozogtak -, akkor
ennek olyan férfiak tőzsdemanőverei adtak lökést, mint például Nogara. Jóllehet Nogara
1954-ben visszavonult az üzleti életből, egészen 1958-ban bekövetkezett haláláig
megfizethetetlenül hasznos tanácsaival szolgálta a Vatikánt. Haláláról a sajtó csak mellékesen
emlékezett meg, hiszen a katolikus egyház javára kifejtett tevékenységéről a nyilvánosság alig
tudott valamit. Erről az emberről, akinek tevékenysége bebizonyította, hogy bármennyire nem
e világi eredetű is Krisztus birodalma, a katolikus egyház birodalma nagyon is evilági,
Spellmann bíboros New Yorkból, a következő elgondolkodtató mondattal emlékezett meg:
„Jézus Krisztus után a katolikus egyház számára Bernardino Nogara volt a legnagyobb
jótétemény…Krisztus képviselőjéből egy nagykonszern vezetőségének elnöke lett…”47
„A vatikáni föld- és ingatlanvagyon nagy részét is, egyedül Rómában több mint 5000
bérlakást. Ennek a vagyonnak az értéke 1979-ben meghaladta az egymilliárd dollárt. Az
APSA „Különleges Ügyosztálya”,-a Vatikán második bankja a szabad világ nagy tőzsdéinek
napi spekulációs ügyleteiben éppolyan aktív volt, mint a Marcinkus vezette lOR. Leginkább a
devizapiacra összpontosított, és szorosan együttműködött a Crédit Suisse-szel, valamint a
Svájci Banktársasággal. Az általa őrzött vagyon értéke 19~ szeptemberében legalább 1,8
milliárd dollárt tett ki. A Vatikáni Bank (lOR) több mint egymilliárd dollár aktívummal
büszkélkedhetett. Éves tiszta haszna 1978-ban elérte a 120 millió dolláros, figyelemre méltó
nagyságot; ennek az összegnek 85 százaléka közvetlenül a pápához folyt be, aki saját belátása
szerint rendelkezett felette… A Vatikáni Banknál vezetett számlák száma meghaladta a II
ezret. A bankot a második világháború alatt XII. Pius azzal a kinyilvánított szándékkal
alapította meg, hogy többnyire egyházi rendek, intézetek és testületek (például plébániák)
helyezzék ott el pénzeiket. Albino Luciani pápává választásának időpontjában már csak 1047
számla volt vallási rendeké és intézeteké; 312-t plébániák tartottak fenn, 290-et pedig
egyházközségek. A többi 9351 diplomatáké, prelátusoké és más „előnyben részesített
polgároké” volt, nagy részük ráadásul nem is volt olasz. Négy olasz viszont minden
bizonnyal közéjük tartozott: Sindona, Calvi, Gelli és Ortolani. A többi számla a világ minden
lehetséges országából való vezető politikusok és jelentős gyárosok nevére szólt. Sok ügyfél az
Olaszországból történő illegális devizakivitel „hátsó ajtajául” használta lOR-számláját. A
Vatikáni Bankban elhelyezett pénzek-természetesen mentesültek a pénzügyi hivatalok
ellenőrzése alól…E gazdagság egy részét az egyház birtokában lévő műkincsek sokasága
testesítette meg. Mint minden, az imázsát óvó multinacionális konszern, a Vatikán Kft. is
„adott a művészetre…Vajon mit érzett volna Jézus Krisztus, ha 1978 szeptemberében
visszatért volna a Földre, és bebocsáttatást nyert volna Vatikán- városba? Mit érzett volna Ő,
aki azt hirdette: „Az én királyságom nem e világról való”, ha bejárta volna az APSA irodáit,
amelyekben a tőkepiac egy-egy területére specializálódott egyházi és világi
tőzsdeszakemberek a legmodernebb telekommunikációs eszközök segítségével az APSA
trezorjában felhalmozott részvények és járadékpapírok naponta és gyakran percenként változó
árfolyamát figyelték? Miként vélekedett volna az IBM adatközpontjáról, amelyen keresztül az
APSA-központ és az lOR közvetlen kapcsolatot tartott a jelentős nemzetközi tőzsdék
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komputereivel? Mit szólt volna a legfrissebb londoni, New York-i, zürichi, milánói, montreali
és tokiói tőzsdejegyzésekhez az a férfiú, aki azt mondta, hogy hamarabb jut át egy teve a tű
fokán, mint egy gazdag ember a Mennyek birodalmába? Mit gondolt volna arról a több mint
egymillió dolláros haszonról, amely évről évre csupán a vatikáni levélbélyegek eladásából
folyt be, az a férfiú, aki azt hirdette: „Boldogok a lelki szegények?” Mi lett volna a véleménye
a Péter-fillérekről? Az ilyen címen évente egyszer forgalomba hozott mennyiség, melynek
jövedelme sokak szemében megbízható barométere volt a mindenkori hivatalban lévő pápa
népszerűségének, a karizmatikus hatású XXIII. János pápa idején évente 15 és 20 millió
dollárt hozott…Mit érzett volna a keresztény vallás megalapítója, ha látja, hogyan ferdítik el
felemelő és megindító üzenetét azok, akik hagyatéka őrzőinek adják ki magukat? A kérdés
természetesen költői. Minden jel arra mutat; hogy Jézus Krisztust, ha visszatérne a Földre, és
prédikálva Róma ellen vonulna azzal a szándékkal, hogy az őt megillető helyet elfoglalja
Szent Péter trónusán, legkésőbb a Vatikán Szent Anna kapujánál őrizetbe vennék, és átadnák
az olasz rendőrségnek. Alkalma sem lenne arra, hogy az oly sok gyökérből táplálkozó
multinacionális konszern, a Vatikán Kft. belső életéről a helyszínen tájékozódjék. Nem tudná
meg, milyen összegek folynak be egyházához évről évre a gazdag országokból, az Amerikai
Egyesült Államokból és Németországból, de még a szegények országaiból is. Nem mondanák
el neki, hogy egyedül Németország nyugati felében az állami pénzügyi hatóságok jótékony és
ingyenes segítségével a katolikus egyház évente több mint ötmilliárd német márka egyházi
adót vág zsebre, melynek jelentős részét átutalja a Vatikánnak. Herkulesi munka várna Albino
Lucianira, ha a szegényeket szolgáló egyházról szóló álmát valóra akarná váltani…”48
„A Szentszék befolyása azonban ma is messze túlhaladja a Vatikán területének határait. A
hatalmas egyházi apparátus segítségével, a katolikus szervezetek, jótékonysági egyletek
újságok és rádióadók útján a Vatikán közvetlen befolyással van nemcsak Olaszország, hanem
más országok katolikus lakosságára is. Hivatalos lapja az Osservatore Romano mellett a világ
különböző államaiban 50 nyelven több mint 1000 újságot és folyóiratot ad ki. Rádióállomása
a világ legnagyobb adója. Gazdaság: A Vatikán hatalmas tőkék ura, s szoros kapcsolatban áll
az Olasz és nemzetközi bankokkal. Nagy befektetéseket eszközöl, különösképpen
Olaszországban, s ezekből jelentős profitot húz. Hatalmas földbirtokai vannak
(Olaszországban 500 000 ha tulajdonosa). Tekintélyes jövedelmei származnak az egyházi
adókból, adományokból, postai bélyegek és pénzérmék kibocsátásából. Felbecsülhetetlen
értékű műkincsek tulajdonosa.”49 (1982)
A Vatikán napjainkban sem változik egy 2009.08.03-as cikk szerint: „A római katolikus Pax
Bank bocsánatot kért azt követően, hogy beismerte: harcászati eszközöket,
dohánytermékeket és fogamzásgátló szereket forgalmazó cégekben vásárolt
részvényeket. A BBC a Der Speigel című hetilapot idézte, amely kiderítette, hogy a Pax
bank 580 ezer eurót (155 millió forint) fektetett be a BAE Systems brit fegyverforgalmazó
cégbe. További 160 ezer eurót (42,6 millió forint) költött a Wyeth születésszabályozó szereket
forgalmazó vállalatba és további 870 ezer eurót (232 millió forint) dohányvállalatokba. A
bank bocsánatot kért magatartásáért, amely "nem volt összhangban az etikai normákkal." Az
ügy érdekessége, hogy a bank korábban etikus befektetési lehetőségeket hirdetett,
melyekben hangsúlyozta, hogy azok nincsenek kapcsolatban dohányvállalatokkal vagy a
hadiipar résztvevőivel, sem olyan cégekkel, amelyek a katolikus normákkal nem
összeegyeztethetően viselkednek. A pénzintézet szóvivője közölte: azonnal és az
ügyfeleknek okozott kár nélkül javítják hibájukat. A bank közlése szerint belső vizsgálatai
során nem észlelte a problémákat és megköszönte az újságíróknak, hogy felszínre hozták az
ügyet.” (Fogamzásgátlóba fektetett egy katolikus bank – 2009.08.03 BBC News – VG
Online)
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„BOMBA HÍR: A Vatikán befektetett az abortusz gyógyszerekbe
A Szentszék olyan gyógyszeripari cégekbe fektetett be pénzeszközöket, amelyek a
fogamzásgátló tablettát gyártják, amely a fogamzás után megöli a gyermekeket - jelentette a
Rai3 egyházellenes olasz televízió (április 26, videó lent). A svájci Roche és Novartis
gyógyszeripari cégek 20 millió eurós részvényeit azonban 2016-ban eladták, amikor a
Vatikán könyvvizsgálója, Libero Milone jelentette a befektetést az egyház magas rangú
tisztviselőinek. A Roche a világ második, a Novartis pedig az ötödik legnagyobb
gyógyszeripari vállalata…” (https://gloria.tv/post/9c71k7TixMph2F1wXfU4vKaGj)
„A Vatikán adózási kiváltságait bírálja Brüsszel” 2010. október 12
(https://mfor.hu/cikkek/makro/A_Vatikan_adozasi_kivaltsagait_biralja_Brusszel.html)
„Jótékonysági adományokkal spekulált a Vatikán” Október 10, 2020
(http://economic.karpat.in.ua/?p=7471&lang=hu)
„Az olajszektorba fektet az egyház” 2015. szeptember 19.
„Az Egyesült Államokban az érsekségek jelentős befektetési portfóliókkal rendelkeznek, ezek
hozama a klérus jövedelmét és nyugdíját hivatott fedezni. Az egyház amerikai ága könyékig
benne van a fosszilis szektorban: részvényekkel bír energia-, olaj-, olajhomok- és a
palagáz-kitermeléshez szükséges hidraulikus kőfúrásban utazó cégekben.”
(https://piacesprofit.hu/klimablog/az-olajszektorba-fektet-az-egyhaz/)
Pénzmosás gyanújába került a Vatikán bankja (ATV 2010. 06.01.)
Tíz további bank ellen is vizsgálat folyik.

Nyomozás indítottak az olasz hatóságok, miután felmerült a pénzmosás gyanúja Vatikán
bankjával kapcsolatban - közölte kedden a La Repubblica. Az olasz napilap szerint a világ
egyik legtitkosabb pénzügyi intézménye, az Istituto per le Opere di Religione (IOR) és tíz
további bank ellen folyik vizsgálat. Az újság tudósítása szerint a gyanúba keveredett
pénzintézetek között olyanok is vannak, mint az Intesa San Saolo és az Unicredit. "A gyanú
szerint az IOR-t valamiféle védőernyőként használták fel, hogy elrejtsék üzelmeiket, például
az adócsalásokat" - közölte a lap, forrásaira hivatkozva. Az IOR területen kívüli státussal
rendelkezik. A katolikus egyház rendjeinek, szervezeteinek, hivatalainak pénzügyeit intézi,
számláit vezeti, és lényegében az off-shore jellegű helyzetéből húz hasznot. Kezelnek
magánszámlákat is, de kizárólag exkluzivitással, vagyis meghívásos alapon. Tavaly
szeptember végén jelentette be a Vatikán, hogy XVI. Benedek pápa javaslatára lecserélték a
vatikáni bank szinte teljes vezetését, és egész felügyelőbizottságát. A Vatikán azóta sem
kommentálta a döntés. Médiaértesülések szerint a modernizáció és az átláthatóság növelése
jegyében váltottak. Az IOR abban is különleges intézmény, hogy nem publikálja pénzügyi
mérlegeit. Az IOR-t egy bíborosokból álló bizottság felügyeli. A La Repubblica szerint a
nyomozószervek már feltártak nagyjából 180 millió eurós gyanús pénzmozgást, amely az
elmúlt két évben történt, és a tranzakciók egy része a vatikáni bankban tartott számlákon
keresztül folyt. Az IOR nevéhez kapcsolódik egyébként a Vatikán történetének egyik
legnagyobb botránya, amely titokzatos halálesetekhez is vezetett. Ezt a történetet dolgozta fel
Francis Ford Coppola Keresztapa trilógiájának-harmadik része. Ebbe a történetbe ágyazódik
be az az összeesküvés-elmélet, amely szerint valójában megmérgezték 33 napi pápasága után
I. János Pált. A történet főszereplője az amerikai bíboros, Paul Marcinkus, aki 1971 és 1989
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között vezette a bankot, amikor sorozatos visszaélésekre derült fény. A botrányok
következtében omlott össze a Banco Ambrosiano nevű magánbank 1982-ben, miután
nyilvánvalóvá vált, hogy szoros sálak fűzik a maffiához, és kapcsolatai vannak a politikai
terrorizmussal is.
Már a Vatikán sem tiszta? - Pénzmosás gyanúja a bankjánál (Népszava 2010. Június 1.)
Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t. Egy vatikáni
pénzintézet több olasz banknál nyitott számlát anélkül, hogy a számlatulajdonos nevét
megadta volna, helyette minden esetben az IOR betűszó áll. Az egyik számlára, amelyet a
vatikáni bank eredetileg a Banca di Románál nyitott - a pénzintézetet közben az UniCredit
vette át - az utóbbi években hatalmas összegeket utaltak. A kontóra csak 2007-ben 32 és 80
millió euró közötti értékben érkeztek havi befizetések. A nyomozók abból indulnak ki, hogy
az IOR olyan embereket fedez, akik pénzmosással és adócsalással gyanúsíthatók.
A szidóni királylány Jézabel már megjelenik jelképesen Jelenések könyvében is (Jel. 2,20),
ahol szintén Rómát szimbolizálja.
Bár sok idő eltelt azóta amióta Jézus Krisztus kiűzte a templomból a pénzváltókat, a szerepek
semmit sem változtak. A korabeli papságnak a pénzváltás alkalmat adott a csalásra, zsarolásra
és Isten szent helyét „latroknak barlangjává” Luk. 19,46 tették. A pénzváltás a papok fő
jövedelemforrásának számított. A templom külső udvarában váltották be a külföldi pénzeket
az úgynevezett templomi sékelre ezt fogadták el a szentély szolgálatára. „A templom
méltóságai maguk is az adásvétellel, pénzváltással foglalatoskodtak. Olyan tökéletesen
irányította őket a nyereségvágy, hogy Isten szemében nem voltak különbek a tolvajoknál.”50
Szintén a templom külső udvarán lehetett vásárolni az áldozati állatokat, melyekért
elképesztően magas árat kértek a kufárok. A keletkező hasznot megosztották a papokkal és
vezetőkkel.51 „A papok és főemberek szívét megkeményítette az önzés és a telhetetlenség. Az
Isten bárányára mutató jelképekből is kereseti lehetőséget csináltak.”52 A templomot a papság
felügyelte és működtette. Ők biztosították a helyet a csalásokhoz, amelyeket a nép rovására
hajtottak végre. Jézusnak nyilvános szolgálata elején és a végén is ki kellett űznie a
pénzváltókat a templom területéről. Jézus nem csak az árusokat, hanem a vásárlókat, sőt még
azokat is kiűzte a templom udvarából, akik a templomon keresztül akarták lerövidíteni üzleti
útjaikat (Márk. 11,15-17). Nem akarta, hogy Isten háza „rablók barlangjává” Márk. 11,17
legyen. A látszólagos szentség leple alatt a vallási vezetők ma is úgy üzérkednek, mint annak
idején a Jeruzsálemi templomban. A modern „pénzváltó”-kat bankároknak hívják, akik
papokkal, püspökökkel, bíborosokkal karöltve végzik az embereket megnyomorító
munkájukat. A világban a pénz hatalmat jelent, „a hatalmaskodók pedig megtartják a
gazdagságot.” – mondja Péld. 11,16. Ez különösen igaz a pénzsóvár papságra és a vele
üzletelő gazdasági elitre, mint pl. politikusokra, vállalattulajdonosokra stb…
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Jézus kiűzi a pénzváltókat a Templomból (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’,
1860)

Tírusz megdöbbentő pusztulásán a Biblia Róma bukását szemlélteti. Azok a népek,
amelyekkel kereskedett, amelyek őt szolgálták, okozzák pusztulását. Az Úr „megrontja
hatalmát a tengeren” Zak. 9,4 vagyis a népek felett uralmának vége lesz. (A vizek ill. a
tenger a népeket szimbolizálja Jel. 17,15). A Bibliában Babilon jelképe elsősorban Rómát
szimbolizálja, a „babiloniaiak” pedig mindazokat, akik vallják vagy cselekszik Róma
akaratát. „Ímé én, Tírus, te reád megyek, és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger
fölhozza hullámit.” Ezék. 26,3 Tírusz a „népek zsákmánya” Ez. 26,5 (MBT) lett. A sok
népek, akik rátámadnak „prédára hányják gazdagságát” Ezék. 26,12 és véget vetnek
felmagasztalásának „megszüntetem éneklésed hangosságát, és cziteráid zengése nem
hallatik többé” Ezék. 26,13 és rettenetes vérengzés fog dúlni „a sebesültek nyögnek mikor te
benned valók öltön – öletettnek, megrendülnek a szigetek” Ezék. 26,15 „Zuhanásától” Ezék.
26,15 amely mutatja, hogy gyorsan és váratlanul következik be a népek megrendülnek
és félelem fogja el őket. „Kereskedő szövetségeseit” félelem, szégyen, gyalázat és iszonyat
keríti hatalmába. Sorsától elborzadnak „És leszáll királyi székéről a tenger minden
fejedelme, és elvetik köntöseiket, s hímes ruháikat levetik: rettegésekbe öltöznek, a földön
ülnek és rettegnek minden szempillantásban, s elborzadnak miattad.” Ezek. 26,16 Az egész
világot rettegés tölti el: „Ímé, rettegnek a szigetek zuhanásod napján, és megfélemlenek a
tengerben való szigetek ilyen véged miatt.” Ezék. 26,18 Róma bukása, ahogy hajdan
Tíruszé is volt mindenkit magával ránt majd „Gazdagságod és árúid, csereárúid, hajósaid
és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és csereárúid árúsai és minden hadakozó férfiaid, a
kik benned vannak, és minden benned való sokaság, beleesnek a tengerek szívébe zuhanásod
napján.” Ezék. 27,27 A „kormányosok” az irányítók, főemberek mind jajgatnak
fájdalmukban „Kormányosaid kiáltásának hangjára megrendülnek a mezőségek.” Ezék.
27,28 A kiszolgálók „akik az evezőt fogják” és a „kormányosok” befejezik szolgálatukat
„kiszállnak hajóikból….a szárazföldre lépnek” „És kiszállnak hajóikból mindnyájan, kik az
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evezőt fogják, hajósok és a tengernek minden kormányosi a szárazföldre lépnek.” Ezek. 27,29
Fájdalmukban „keservesen kiáltanak, port hintenek fejükre, hamuban fetrengenek” Ezek.
27,30 A világon drámai nyugtalanság vesz erőt: „A szigetek minden lakosai elborzadnak
miattad, s királyaik iszonyodva megiszonyodnak, arczaik rángatóznak.” Ezek. 27,35
Tírusz a tengerek ill. népek felett való hatalmát kiszolgálóinak köszönhette. Pusztulásakor a
benne bízó népek bizalma megrendül és az egyiptomi, vagyis az ateista lelkiállapotba jutnak.
„Mihelyt e hír Égyiptomba eljut, Tírus e híre miatt szenvednek ott is.”13 Ésa. 23,5 – mondja
a Biblia Tírusz bukásáról. Szimbólumokkal fordítva ez azt jelenti, hogy: Róma bukása után
közvetlenül beáll az Egyiptomi állapot. (Az ateizmus lelkülete: teljes anarchia) Ezért
„szenvednek” majd a népek „ott is”, mivel bizalmuk forrása elveszett. Végezetül pedig, ahogy
Tíruszt tűz emésztette meg, úgy Rómát is tűz pusztítja majd el. „Várat épített magának Tírus,
és annyi az ezüstje rakáson, mint a por, és az aranya, mint az utczák sara. Ímé szegénynyé
teszi őt az Úr, és megrontja hatalmát a tengeren, magát pedig tűz emészti meg.” Zak.9,3-4
Tírusz melynek jelentése: kőszikla „kiégett heggyé lesz”: „Ímé, én ellened fordulok, te
romlásnak hegye, azt mondja az Úr, a ki az egész földet megrontottad, és kinyújtom reád
kezemet, és levetlek téged a kőszikláról, és kiégett hegygyé teszlek téged.” Jer. 51,25
A végidők Tíruszi hatalmára Isten maga bocsát majd tüzet: „És akkor fog megjelenni a
törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő
megjelenésének feltűnésével;” 2 Thess. 2,8 „Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod
megtalálja gyűlölőidet. Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő
haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.” Zsolt. 21,9-10
© Sipos Gábor
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Ha majd a hír eljut Egyiptomba, megrendülnek Tírusz sorsa miatt. Iz 23,5 (Kat. Ford.)
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Végjegyzet
*„…Hogy az oly fontos városok, mint Türosz és Büblosz (Gebál), milyen mértékben
szabadultak meg az egyiptomi befolyástól, mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy
nevük- más szíriai-palesztinai helységnevek mellett – előfordul a Középbirodalom
úgynevezett „átokszövegei”-ben is. Ez a kifejezés agyagból készült edényeket vagy foglyokat
ábrázoló szobrocskákat jelöl: ezekre írták a megátkozandó személyek és helységek nevét. Az
agyagtárgyat azután az egyiptomi király ünnepélyes szertartás közepette széttörte, hogy így
mágikus módon előidézze a megnevezett ellenfél pusztulását.” (Az ókori Szíria története és
kultúrája Horst Klengel; Gondolat ▪ 1977; 26. o.)
„Az i.e. 1100 körüli állapotokba igen érdekes bepillantást enged Wen-Amon, egy az Ámon
templom szolgálatában álló egyiptomi hivatalnok tudósítása. Herihór és Szmendész kettős
királyságának 5. évében Wen-Ámont Bübloszba (Gebál) küldték, hogy hozzon czédrusfát,
amelyre az istenség felvonulási bárkájának javításához volt sürgősen szükség. Némi arannyal
és ezüsttel, valamint Ámon csodás erejű képmásával fölszerelve indult el Wen-Amon egy
szíriai (föníciai) hajón északra….Wen-Amont Büblosz fejedelme palotájának első emeletén
az ablak mellett ülve fogadta; jól látszott onnan a tenger hullámzása. A Wen-Amon hajója
felől folytatott bevezető beszélgetés után az uralkodó ezt a kérdést tette fel: „Miféle
megbízatással jöttél? ”Mondtam neki: Én Ámon Ré, az istenek királya nagy és pompás
bárkája fájáért jöttem! Megtette a te atyád, megtette atyádnak atyja, és te is meg fogod tenni. ’
Ő ezt mondta nekem: Ők megtették azt, valóban, és ha megadod nekem azt amiért
megtegyem, akkor én is megteszem azt. Bizony az enyémek megtették ezt a megbízatást, mert
a fáraó küldetett nekik hat hajót, amelyek meg voltak rakva Egyiptom mindenféle árujával, és
kiürítették azokat raktáraikba! De mi az hát, amit te hoztál nekem, énnekem?! Előhozatta
atyái üzleti naplóit, és felolvastatta azt előttem, és ezer mindenféle pénzt találtak az ő üzleti
könyveiben. (ti. edények, tömbök, tört ezüst formájában) Ő így szólt hozzám: Ha Egyiptom
királya ura volna annak, ami az enyém, és én az ő szolgája volnék még, nem küldött volna
ezüstöt aranyat mondván: Teljesítsd Ámon megbízatását! Mert nem királyi szállítások voltak
azok, amiket ő az én atyáimnak teljesített! Ami pedig engem illet, én: én nem vagyok a te
szolgád. Én annak sem vagyok, aki téged küldött!’ „Wen-Amon latba vetette minden
ékesszólását, hogy leplezze Egyiptom anyagi nehézségeit; de mindez nem segített: csereárut
kellett kérnie Egyiptomból, hogy érte megkapja az óhajtott fát. Az útijelentés világosan
elárulja, hogy Egyiptom kapcsolatai a szíriai (föníciai) kikötővárosokkal mennyire
tárgyilagos, üzleti jellegűvé váltak, s hogy a szíriai (föníciai) fejedelmek milyen
erőteljesen hangoztatták önállóságukat.” (Az ókori Szíria története és kultúrája Horst
Klengel; Gondolat ▪ 1977; 96. o.)
„A föníciai tengerparti városok, attól az időtől kezdve, hogy történetükről egyáltalán tudunk
valamit, mindig is függetlenek és önállóak voltak.” (P.R.S. Moory: Bibliai tájak Helikon
1975. 72. o.)
„A föníciai városoknak egyébként állandóan védelmezniük kellett függetlenségüket...”
(Larousse Enciklopedia 1 Akadémia 1991; 903-904. o. (főníciaiak)
„…ezek a városok makacsul ragaszkodtak függetlenségükhöz, és csak ritkán mutatkoztak
hajlandónak bármiféle együttműködésre. Mindegyiknek királyság volt az államformája és
amennyire meg tudjuk állapítani, a királyi hatalom öröklődött. A király és a királynő
egyszersmind a főpap és a főpapnő szerepét is betöltötték. „Becsületes és igazságos király,
Büblosz (Gebál) szent isteneinek érdekében” – írja önmagáról a bübloszi Jehómilk.” (P.R.S.
Moory: Bibliai tájak Helikon 1975. 78. o.)

29

Bübloszi (Gebál) sztélé föníciai szöveggel - Baaláth istennővel Büblosz úrnőjével és királyával
Jehómilkkal (Musée du Louvre) (Fotó: SG)
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