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A szóban forgó biblia szakasz a holttest miatti tisztátalanság eseteit és a 

megtisztulás módját tárgyalja. Az első, általános megállapítás szerint az emberi 

holttest fizikai érintése hét napig tartó tisztátalanságot von maga után (Num 

19,11kk). A folytatásban ennek differenciálása következik (Num 19,14kk), amikor 

a szöveg megkülönbözteti a sátorban, illetve a mezőn lévő holttest eseteit. A zárt 

térben (MT: sátorban, Lxx: házban) a holttest érintése nélkül is tisztátalanná válnak 

a jelenlévők, sőt, még a nyitott edények is. A nyílt terepen (mezőn) a halálra 

sebzett ember, az ismeretlen okból elhunyt személy, az emberi csont és sír érintése 

tesz tisztátalanná. 

A szöveg a kultuszra és a tisztulás megfelelő rítusára („tisztító víz”-rítus) 

koncentrál, ezért nem részletezi, hogy pontosan miért okoz tisztátalanságot a 

holttest. Az egyik elterjedt magyarázat az, hogy a halott lelke vagy szelleme 

elhagyva a testet gonosz, démonikus erőként fenyegeti az élőket. A tisztító rítus 

eszerint egyfajta exorcizmus, védekezés az ártó szellemekkel szemben. A halál 

vagy a halott démonikus erejének koncepciója azonban – szemben az ókori 

Mezopotámiával – nem bizonyított az ókori Izráelben. 

Előadásunkban a Tanak antropológiájának irányából közelítjük meg a 

szöveget, ezen belül az életet hordozó nefes és dám természetét vizsgáljuk, és 

annak viszonyát a halál állapotához. Feltételezésünk szerint a szöveg az élet 

szférája és a halál szférája közötti szürke zónát, határmezsgyét szeretné minél 

pontosabban definiálni. Az válik tisztátalanná, aki ebbe a szürke zónába belép, oda, 

ahol az életből halál lett, ugyanakkor a halál körül még mindig jelen van az élet 

(media morte in vita sumus). Úgy tűnik, hogy az óizráeli gondolkodásban az élet és 

halál között nem olyan éles a határvonal, mint ahogy a mai modern biológia 

gondolja (bár ez is néha képlékeny), vagy amennyire a rendszerező papi gondol-

kodás kívánná. A nefes és a dám akkor is képesek reprezentálni az élő személyt, 

amikor már nincs az élők sorában. Az élet utolsó lehelete a sátorban még mindig 

ahhoz a személyhez tartozik, aki a halottaságyon fekszik, az utolsó csepp vér pedig 

azt a személyt reprezentálja, akit átszúrva, holtan, vagy már csak a csontjaiban 

találnak a mezőn, ott, ahol a vér teljesen elhagyta a testet.  

Mindezekkel kapcsolatban fontos adalékokat kínál a 2008-ban felfedezett 

Katumuwa-sztélé, mely alapján a kutatók egy része a Tanak nefes-koncepciójának 

újragondolását szorgalmazza. A szamáli dialektusban íródott, Kr. e. 735-re datált 

felirat 5. sora úgy beszél Katumuwa NBS-áról (= nefes-éről), mint ami a halotti 

sztélében egzisztál. 


