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A KEZDET ÉS A VÉG
A Biblia inint irodalom

II. Ami itt új, az az értelmet adó tartam. Az élet: egy törzs és egy hit élete lett, fontos és megkülön
böztethető csomópontokkal. A természetvallások ideje a terméshez és a betakarításhoz, az év
visszatérő változásaihoz köti képzeteit. A megújulás és a pusztulás ritmusának mértéke szerint
méri ki az időt, melyet így akar humanizálni, meghódítani és legyűrni.

Az idő humanizálása azonban mindaddig, amíg eszkőze a hit, a vallás, az időtől való meg
szabadulás formáját ölti fel. Az idő folyamatosságának és elválasztásának dialektikáját, tartam
és pillanat ellentmondásait e népek képzelete csupán különböző minőségként, és nem össze
tartozó és egymást kiegészítőjelenségként érzékelhette. Nem véletlenül jelennek meg a gondol
kodás korai szakaszában, az éleai Zénónál, folyamatosság és tartam ellentmondásai az akkori
tudomány szintjén megoldhatatlan dichtomiaként. Ezt a dichtomiát a mítoszban gondolkodó
népek képzeletvilága átélte és érzékelte. Mintegy kettéhasadt az idő. Egyfelől a korábbi mintá
val rendelkező "szent" eseményekre, melyek már "egykor" is megvoltak. In illo tempore, abban
a régi időben: így jogosságuk, szükségszerűségükbizonyított. Az idő másik része: a profán idő.

A még példa nélkül álló. Az egyszeri. Amit a szent idő elnyom, vagy magába foglal, vagy
megsemmisít.

Nem nehéz felismerni itt a humanizáló tendenciát. Az ember életének kerete a tér és az idő; lé
tének és a mozgásnak objektív feltételei ezek. Ám a természeti időt az ember igyekszik valami
lyen módon tagolni, s így - közvetve - tevékenységének tárgyává tenni. E tevékenységgel ad rit
must az időnek. S a ritmus egyszersmind hierarchia is. A gyakorlati tevékenységben egybeérő és
érzékelhető múlt-jelen-jövő időirányt az ember racionalizálni tudja, amikor a szukcesszivitás
és a diszkrét mozzanatok összefüggését akármily kezdetleges magyarázattal tudatosítja.

Ennek a tudatosításnak eszköze a természetvallásoknál a ciklikus gondolkodás - mert a leg
jobban fejezi ki a tevékenység jel1egét, s egyben kiszolgáltatottságát. Ez épp abban jelenik meg,
hogy a ciklust akarja "kiemeIt idővé",szent idővé avatni. "Megsemmisíteni", s abban megérteni.
Mintáit felmutatni, s evvel igazolni.

A monoteista vallások az ember földi mozgásterének kimérésében előre lépnek: érvényre jut
bennük bizonyos teleológia. A cél fogalma és képzete éppúgy átjárja a Bibliát, mint a mértéké,
amellyel az ember szemügyre veszi azt a világot, ahol munkálkodnia kell. Hegel hivatkozik az
Enciklopédiá-ban azokra az óhéber énekekre, melyekben már megjelenik az a tudat, hogy "Ié
nyegileg a lét az, hogy meghatározza önmagát, teljes meghatározását pedig a mértékben éri el ...
Isten dicsőítése lényegileg abban tetőződik, hogy ő vet határt mindennek, a tengernek és a szá
razföldnek, a folyóknak és a hegyeknek ... " Ez a mérték, mely a Genézis kozmogóniájában csu
pán az Éden kertje, mintegy mozgássá, téridővé alakul át a Hexateuch-ban, amikor - gyönyörű,

de az egykori földrajzi meghatározásoknak is megfelelő szóval - újra kezdődik a munkás élet,
"az Édentőlkeletre". Ettől a vándorlástól kezdve az egyiptomi kivonuláson át az újonnan foglalt
föld jogosságának bizonyitékáig hatalmas utazás tanúi lehetünk. A helyváltoztatás itt mindig va
lamely történeti eseményhez kapcsolódik: a mozgás elvezet az in illo tempore-tól, az egykori idő

től ama illud tempus-ba, a jövőbe. A Hexateuch Mózes öt könyve és Józsuáé az, mely rendkívüli
erővel egy friss téridő-szemléletet ajándékoz az emberiségnek, magába foglalja annak a társadal
mi változásnak a költészetét is, ami a nomádságtól a földművelés korszerűbb változatának elsa
játításáig tart.

Érthető, hogy ez a földművelő-nép a magasabb célszerűségelgondolására kényszerült. A föld
művelés nagyobb tervezést, kitartóbb előrelátást igényel, mint a természeti kiszolgáltatottságban
élő nomádoké. E szükséglethez formálva hozza ajahvisták, elohisták és papok sora az Istent. Így

A tanulmány első részét januári számunkban közöltük.
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lett a puszták haragvó Istenéből olyan Úr, aki a törzsi túlélés döntő pontjain mintegy beavatko
zik az eseményekbe. így vált legfontosabb jellemzőjévé az előrelátás és e mindenttudás - tulaj
donságok, melyekbe vágyakat vetített ki az életét már tervekre bízó ember. A jövő képzetének
megjelenésével természetes, hogy a múlt is új státust kapott. A teleológia - a célszerűség - meg
erősíti az.etiológia - az eredettan - iránti érdeklődést. A múlt legendáinak átírása, új szükségle
tekhez igazítása ezért oly eltökélt szándéka a Teremtés könyveinek.

Bizonyító Példákért érdemes a Noé-példa elemzésére vállalkoznunk.
A Noé legenda mintegy új kezdet a Teremtés könyvében. Valójában új teremtés: a bűn és a

megváltás drámájának különálló ciklusa. Motívumai rendkívül figyelemreméltóak. Egyrészt
nyilvánvaló, hogya vízözön a természet megújulásának legendája. A korai természetvallásokban
a Nílus vagy a Tigris és az Eufrátesz völgyét elborító áradat jelentős helyet követelt a-maga drá
májának és ünnepének. Ismeretes a görög mitológia világából Deucalion és Pyrrha történetéből.

Alighanem egyetemes mítosszal van dolgunk, amely elterjedtségét annak köszönheti, hogy típu
sos reakciót mutat fel hasonló természeti események vallásos magyarázatában.

Itt nem részletezhetjük mindazokat a kutatásokat, melyek rámutatnak, hogy a legendák mö
gött a valóság ihletése áll. Egy nagy természeti' katasztrófa emléke, melyet épp a legenda emel át
a "profán", azaz az egyszeri időből az ünnep "ismétlődő", szent idejébe. Számunkra csak az ér
dekes, hogya Bibliából ismert vízözön-történet: átvétel. E. Sollberger feltételezi, hogya sumér
akkád birodalom harmadik dinasztiájának bukása után (2170--2062 i. e.) a zsidó törzsek elhagy
ták Urvárosát, a káldeusok földjét, s amit magukkal vittek, az ennek a kultúrának legendaanya
ga volt.

Valamennyi vízözön-legendában három átfutó motívum közös. Az egyik, hogy az emberek
vétkeztek az istenség ellen. A második, hogy a büntetés az emberi civilizáció teljes elpusztítására
törekedett, s végül, hogy mindig egyetlen ember - a "kultúrhős", az új ősapa éli túl csupán a
pusztulást.

A közös vonásokon túl a legenda megmunkálása és felhasználása az érdekes. A mezopotámiai
vízözönre (melyet a tudósok i. e. 425{}-4200-ratesznek) a Nippurban kiásott cseréptáblák imával
felelnek vissza: Anuhoz és Enlilhez, az ég és a föld isteneihez, hogy többé ne pusztulhasson el az
emberiség. Egy körülbelül2000-ből származó babiloni töredék öt vízözönről számol be: a mi
tosz itt még közelebb állt a vízözönnek a természeti ciklussal való azonosításához. A Gilgames
eposz a Vízözönta már a pusztulás és végítélet drámájának látja. Motfvumaiban pedig felismer
hető a földművelés korai szakaszához elérkezett népek kiszolgáltatottsága. A legenda védekezés
is volt és példa: mindig akad túlélő, aki győz a pusztuláson.

A Biblia története ezekből a forrásokból származik. Noé, a héber népmesei alak az elbeszélés
ben felölti a sumér-babiloni hős vonásait. A vízözön-elbeszélésben pedig - írja Brandon _. a szer
zö "ügyesen kapcsolja össze a föld elárasztását a földmüvelés nehézségének témájával s azzal,
hogy a föld kiszáradása Jahve átka a bűnös emberiségen". .

A Noé-legenda igy egyfelől a Genézis ismétlése: új kezdet, új ciklus. Másfelől barbárabb törté
netek értelmező felhasználása, motivumok avatott újrarendezése. Már-már pedagógiai tanulsá
got öltöztet elbeszélés-formába. Az a célszerűség, mellyel az elbeszélő itt dolgozik át- meg átjárja
az egész Teremtés könyvét: az átkot osztó és kegyelmező lsten ismétlődő történetével, a meg
mentés motívumának beleszövésével. A pusztulás és túlélés drámáját egybekapcsolja a bün és
bűnhődés teológiájával- mindez csakugyan arra vall, hogy történeti szemlélet és epikus módszer
talált itt egymásra.

A legandacsoport egyik mozzanata világosan különbözik a vízözön-eredet mondakörétől.

Noé meztelenségére gondolunk. Noét, a bor .feltalálóját'' mezteleríül látja meg kisfia, Kánaán.
A részegség elborította Noé agyát, mikor Hám - vagy más változat szerint maga Kánaán .. belé
pett a sátorba, és megpillantotta szégyenét. A megpillantás már nyilván eufemizmus. Egy régi
kasztrációs legenda szűrődött be a szövegbe, melynek csak a teanékenység-termékeilenség szim
bólumszálain lehetett kapcsolata a vízözön-térnával.

A bibliai elbeszélő azonban ezt a motívumot nem igycsomózza egybe. Nála a részegség-jelenet
a törzsi hierarchiát és területfoglalási igazolást támasztja alá. Noé kíátkozza Kánaánt, Hám fiát,
s szörnyű szavaival ivadékaikat is szolgaságra ítéli. .Szolgák szolgáivá tegyék a testvérei." A ká
naániták leigázását igazolja a történet, visszamenőlegpersze, és úgy, hogy egy kasztrációs-termé
kenység legendát formál át törzsi eredettörténetté.
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Az átformálás jelentőségetszámos kutató értékelte. Don Cameron Allen áttekinti a legenda re
neszánsz feldolgozásának valamennyi forrását. Gillespie tudománytörténeti munkája végigkíséri
azokat a geológiai felfedezéseket, melyek a XVIII. század végétől megingatták a vízözön szó sze
rinti értelmezését, majd felderitették a legenda eredetét. Minket azonban ezúttal a Biblia "tudo
mánya" foglalkoztat; mi az érdeme és értelme a legenda átalakításának?

Elsőnek az, hogy új státust ad a múltnak. Az idő folyásában történetileg jelentős eseményeket
emel ki, s így ajelenre érvényes tanítás kínál. A megismételhetetlenség nemcsak óhaj, hanem tar
talom: amíg az emberek meghatározott csoportja tartja a szövetséget istenével, a vízözön nem
fogja újra elárasztani a földet.

Másodszor: az eredet-történet itt a folyamatosság képzetét teremti meg. Azzal, hogy a múlt
lesz ajelen igazolása, lehetségessé válik a folyamatban a következményekben, az értelmes és átte
kinthető rendben való gondolkodás. A történetnek kezdete és folytatása van, az eseményeknek
határozott iránya, határozott célszerűség alapján. .

A későbbi, prófétikus írások azonban leleplezik enek a teleológiának kezdetlegességét. A tör
ténelmi szemlélet csíráinak megteremtésével a testamentumok lejegyzői egyszersmind a történe
lem eltörlésére törekedtek. S eza Messiás eszméjének alapja. Ez a messianizmus különben a hé
berek történetének azon a fokán erősödik fel, amikor a "kiválasztott nép" továbbélése is kétsé
gessé vált. Ámos, Jeremiás, Ezékiel és a második Jesaja már a válság prófétái. Az eredetrnagya
rázó, a kiválasztottság legitimitását igazoló történetek után ajövő igazolását kereső jóslatok sza
kítják meg az elbeszélést. A múltra vonatkoztatott jelen elvét - a jahvisták módszerét - felváltja a
jövőre vonatkoztatott múlt képzete. Az isteni kötés egy majdan megvalósuló és nem a történet
ben testet öltő ígéret alakját kapja. A felerősödő messianisztikus szemlélet a megváltást és betel
jesülést a történelmen túlra, azon kívülre helyezi.

A messianizmus a történeti szemléletet meghonosító monoteista vallások történelemellenessé
ge. Erre nagyon pontosan és költőien utal Eliade. "A történelmi események és az idő irreverzíbi
litása - írja - a történelem időbeli határainak meghúzásával kompenzálódik." Majd később egy
beveti a vallásokban a történelem képzeletbeli eltörlésének különböző gondolkodástípusait. "A
messignisztikus koncepciókban a történelmet azért tűrik el, mert eszkatologikus funkciója van,
eltűrik, mert köztudott, hogy egy napon megszűnika történelem." A teremtés periodikus regene
rációja egy majdani időben, in illotemporejő el. De ez már önmagában is teljes és határozott vé
get vet a történelemnek, minthogy önmagában történelemellenes beállítottságú.

A célszerűen felfogott, az isteni beavatkozáshoz kötött történelmi tudat a messianizmussal ön
nön ellentétébe csap át. Érdekes, hogy az eszkaton - a világ végső pusztulásának és megújulásá
nak képe - mindenütt feltűnik, ahol a creatio continua; vagyis a folyamatos teremtés képzete.
Ahol a történelem teremtője külön erő, ott önmagát elpusztító erővé is válik.

A teremtés eszméje persze már logikailag is magában rejti a világvége koncepcióját. A hitvilág
ban elvonatkoztatott történelmi tapasztalat a földi szenvedésért messianisztikus utópiával kár
pótolja az emberiséget.

A héber eszkatológia korábbi kutatói hajlamosak arra, hogy a messianizmus logikai szüksé
gességére hivatkozzanak. Későbbi kutatók (így elsősorban Gerardus vander Leuw, Charles Henri
Peuch) inkább azt vallják, hogy a történeti tapasztalat váltotta ki az eszkatologikus gondolko
dást.

A két nézet vitájából egy harmadik kutatási irányzat kerűlt ki győztesen. S ez arra mutat, hogy
a lineáris, történeti gondolkodás kezdetei voltaképpen nem tudtak elszakadni a ciklikus gondol
kodástól. A történelem vége: a ciklus kivetítése egy törzs vagy nemzetség életére. Bultmann fel
hívja rá a figyelmet, hogy magában a genealógiában, a generációk egymásra következő rendjé
nek novellisztikus-történeti elbeszélésében is megbújik a természeti ciklusok váltakozásának
gondolata. Az a babiloni tradíció, mely a hésziodoszi korszakfelosztás alapjául szolgál - az
arany, az ezüst, a bronz és a vas korszaka - nem véletlenül merül fel a Bibliában is (például a Dá
niel II-ben a próféta látomásában Nebukadnecár szobra rémlik fel: a fej aranyból, a mell és a kar
ezüstből, a has és a csípő bronzból, míg a lábak vasból). Mindez Bultmann szerint szimbolikus
hisztorizáció - s elárulja, hogy a héber képzelet miként történelmiesítette a kozmogóniát, mint
küzdött meg azzal, hogy a generációk sorának leírásában ne mutasson fel degenerációt, hanyat
lást.
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Az eszkatológia mindig kitüntetett)dőkkel, korszakokkal magyarázza a történelem körforgá
sát és megújulását. A hanyatlás és fellendülés kettősséget fogja látomásába. A tegnapban gyak
ran lát aranykort. Egyes prófétáknál még a sivatagi vándorlás is aranykornak rémlett: a tegnap
mint példa a nemzeti elgyengülés korszakában már nem utánozható. Ilyenkor a múltés jövő új
vízióban egyesül. A tegnap nem a ma, hanem a jövőnek lesz mintája, mint Jesajánál (II :l-ő), aki
megjövendöli, hogy születik majd Isai törzséből egy virágszál, a Messiás, "derekának övedzője

az igazság lészen, és veséinek övedzője". S olyan korszakot hirdet meg, melyben a tehén és a
medve legelnek, az oroszlán szalmáteszik és "gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál".
Ahogy egykor a Paradicsomban, most újra békében élnek az állatok: a Messiás "ama napon" - a
történelem végén és újrakezdésének pillanatában - a népek zászlója lesz, és megtéríti a pogányo
kat. Jesaja a történelem végét álmodja meg; s ebben egy új vílág kezdetét. Az eszkatológiából ki
virágzik az utópia, az ember visszahódítja a Paradicsomot, melyből kiűzetett.

Ez a héber eszkatológia egyik típusa. A bizakodó, a ciklus új indulását áhító. De a próféták
sorának végén, Dánielnél fel-felizzik a világvége rémülete. A pusztulással táplálkozó újé, mely
elébb egy ítélet borzalmában kínálja a megváltást.

A testamentumoknak egyik legköltőibb álma (Dániel 7) a babiloni fogság első esztendejének
különös l~tomását írja le. Az ég háborút támaszt a nagy tengeren, s ekkor négy állat merül fel a
mélyből. Az elsősasszárnyas oroszlán, a másik oldalbordákat agyaraiban szorító medve, aztán
egy madárszárnyas négyfejű párduc, végül egy tízszarvas, vasfogú állat.

A pusztuló vílág képe ez. Ahogy van der Leuw nevezi: a tehetetlenség mítosza. Az istenség kép
zete teszi lehetővé a lehetetlent. A próféta csak úgy tudja kifejezni az ő hatalmát, ha minden em
beri tapasztalat ellenkezőjévei ruházza fel az ístenséget. Valamennyi földi érték fordítottja igaz
rá; az emberi halandóság az Isten halhatatlanságaként, az időhöz kötöttség annak időnkívülisé

gében, a helyhezkötöttség a mindenütt jelenvalóságban tükröződik. A Vízözön regéjében a halak
a fákon lógva maradnak - s már ez a motívum is utal rá, hogy a történelem végét kozmikus ka
tasztrófaként élte meg a prófétai képzelet. Ahol véget ér a történelem, ott a természet veszi vissza
uralmát: Izra látomásában (5 :4-12) a Nap éjszaka fog tündökölni és a Hold nappal ég, vér csö
pög a fákról és kiáltozni fognak a kövek, szétnyílik a föld gyomra, torzszülötteket hoznak világ
ra az asszonyok - vagyis az újjászületést a teljes pusztulás előzi meg, az apokalipszis az
eszkatont. •

E természeti csapásokat a próféciák azonban mintegy jelképnek használják. Dániel próféciájá
ban a négy állatról végül kiderül, hogy négy király, s a földet akarják elpusztítani. A héber eszka
tológia történelembe ágyazott - az anyag, ahogy Weizsdcker mondja, közörnbös számára s így a
kozmosz is. Egyetlen nép sorsát követi, s a kozmosz csak háttere, a kozmikus képzelet csak oma
mentikája a jövendöléseknek.

. A Hexateuch szerkezete persze kronologikus. És ebben a kronológiában következik be az el
csúszás. Míg az első könyvek a múltat vonatkoztatják a jövőre, a próféták már a jövőt a jelenre.
Minél közelébb érünk a lejegyzés korához, annál jelentősebb helyet foglal el ez a jövőre orien
táltság, a történelmi csalódás, a történelem végének várása.

Az Ótestamentum könyveiben a történetiség kronológiájának tudata e két szélsőség közé szo
rul. Kozmogónia, a teremtéslegenda egyfelől; és messianizmus, eszkatológia másfelől. A kettő

között él az a tartam, melyet bátran nevezhetünk a maga korlátozottságában is történetinek : az
zal a megszorítással, melyet e történeti eszme öltött magára. E tartam két zárt időpont közé szo
rul, a kezdet és a vég keretezi: márpedig e kezdet és vég éppenséggel annak mond ellent, amit ke
retez: a történelemnek.

Ez a történelem - mint azóta minden történelemszemlélet, mely a kezdet és a vég pontjai közé
fogja a históriát - kétfelé nyitott. Me-olad-olam - mondja a Teremtés könyve, a kezdettől a
végig, s ez annyit jelent, hogy a gondolkodás kétfelé is szökni képes a história tartalmától (és tar
tamától), a szenvedéstől. Me-olam, a kezdetekhez, egy aranykor képzetéhez, mindahhoz, ami el
múlt, a büntetlenség és ártatlanság e$)'kori állapotához ; - ad-olam a jövőhöz, mely valamely
megváltást tartalmaz. Görög szóval: Arkádia és Utópia; a Biblia terminusaival : a Paradicsom és
a Messiás kiszabadít a kronológiából, megvált Isten haragjától is, mert ez nem haragvó Isten
már, hanem egyfelől az Atyák Istene, másfelől az Isten, aki országának eljövetelét hirdeti.
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