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A „Néró visszatér” legenda lehetséges 
kapcsolata a Jelenések könyvével

1. BEVEZETÉS

A Jelenések könyve kétséget kizáróan különleges könyv. Az egész Újszö-
vetség irodalmában az egyetlen teljes egészében apokaliptikus1 mű. Sőt, a
Szentírásban sem találunk ennyire  egyöntetűen ehhez a  műfajhoz tartozó
írást.  Felkelti  az  érdeklődést.  Sok  benne  a  különlegesnek,  misztikusnak
hangzó részlet, ami elgondolkodtatja az olvasót arra vonatkozóan, mit akar
mondani a szerző, és mi a mű üzenete.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a műfajjal foglalkozó tudósok számá-
ra ez a fajta misztika kevésbé kézzelfogható, de továbbra is feltörésre váró
dió, megfejtendő rejtvény marad, sokszor azért is, mert a korabeli szerző és
a szándékolt  hallgatóság számára esetenként egyértelműbb jelképek a 21.
század embere számára kevésbé magától értetődőek.

Mint minden a Bibliában található könyv, a Jel is rendelkezik sok olyan
elemmel, mely a saját korához, sajátos történelmi, társadalmi és földrajzi ke-
reteihez kötött. Ezek közül sok felismerhető. Nem nehéz megfejteni, hogy a
hét domb a 17. fejezetben Rómára utal, amit prostituáltként mutat be a szer-
ző, szemben az egyházzal, amelyet a 12. fejezetben szintén egy asszony jel-
képez. Vannak azonban olyan jelképek is, amelyek jelentésével kapcsolat-
ban nagyobb a bizonytalanság.

A másik oldalon ott áll Néró császár. Az általános köztudatba Néró mint a
vérszomj, a kegyetlenség, a brutális pszichopátia szinonimája került be, oly-
annyira, hogy egyes nyelvekben az Antikrisztus kifejezésévé vált.2 Erre a lá-

1 „Az Apokalipszis a kinyilatkoztató irodalom narratív kerettel rendelkező műfaja, amelyben a ki-
nyilatkoztatást egy túlvilági lény közvetíti az emberi befogadó felé, feltárva egy transzcendens
valóságot, amely egyszerre időbeli, amennyiben eszkatologikus üdvösséget képzel el, és térbeli
is, mivel egy másik, természetfeletti világot érint.” John J. Collinst idézi HANSON, Paul D., Apo-
calypses and Apocalypticism: The Genre,  in  The Anchor Yale Bible Dictionary 1 (ed. David
Noel Freedman; New York, Doubleday, 1992) 279.

2 Vö.  CHARLES, Robert Henry,  A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St.
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tásmódra a történelmi Néró kegyetlenségén kívül hatással volt a keresztény-
ség térhódítása is, amely az első keresztényüldöző császárt nem kímélte, de
hatottak rá a korabeli történetírók is, akik szintén keményen bírálták (vagy
csak hűen beszámoltak a tetteiről).

Adja magát a felvetés, hogy vajon egy olyan műben, mint a Jel, ami kitar-
tásra és hitvallásra akarja buzdítani és felkészíteni hallgatóit,3 megjelenik-e,
és ha igen, milyen formában, Néró császár. Sokan vélik úgy, hogy Néró je-
len van, éspedig igen kitüntetett helyen, János4 látomásainak könyvében. A
továbbiakban Néró-legendának fogom nevezni a történetet, mely Néró halá-
lával szinte egy időben keletkezik, és sokáig tartja magát a birodalomban.
Eszerint a császár nem halt meg, hanem keletre menekült, de onnan majd
visszatér pártus törzsek élén, hogy bosszút álljon.

Ez képezi az alapját annak, ahogyan sok tudós (amint a későbbiekben lát-
ni  fogjuk)  a  Jel  bizonyos  szövegeit  értelmezi.  Bennem  azonban  vannak
fenntartások ezzel az interpretációval szemben. Elsőként a legenda kialaku-
lását, majd különböző irodalmi megformálásait vizsgálom, hogy végül meg-
láthassuk, helyes-e az értelmezés, mely szerint ez a legenda az, aminek az
ismerete helyesen világítja meg a Jel vonatkozó részeit. Véleményem szerint
Néró mint a par excellence gonosz uralkodó, mint archetípus (akire akkor
gondol az olvasó, amikor a „gonosz uralkodó” kifejezést hallja) jelen lehet a
műben, de maga a legenda, a maga dinamikájával és eseményeivel, nem.

2. NÉRÓ HALÁLA

Néró császár uralma dicstelen véget ért, miután Vindex és Galba 68 tava-
szán fellázadtak ellene, és a római katonai elöljárók közül is egyre többen
tagadták meg a császárnak az engedelmességet. Ez nem volt teljesen várat-
lan, mégis némileg meglepte még magát Nérót is.5 Az adott helyzetben há-
rom lehetőség állt előtte. Felmerült benne a menekülés gondolata, ebben az
esetben kelet lett volna az irány, talán Egyiptom, de még nagyobb valószí-
nűséggel a pártusok birodalma. Bízhatott volna esetleg Galba tábornok és a
római nép kegyelmében, végső lehetőségként pedig az öngyilkosság gondo-
lata is felmerült.6 Amikor már kijutott a fővárosból, akkor ért el hozzá a hír,

John 2 (International Critical Commentary) (Edinburgh, T&T Clark International, 1920) 86.
3 Vö.  COLLINS, Adela Yarbo,  The Combat Myth in the Book of Revelation (Missoula,  Scholars

Press, 1976) 186.
4 A Jel szerzője önmagát Jánosként nevezi meg, így írásomban én is így hivatkozom rá.
5 Vö. KLAUCK, Hans-Josef, Do They Never Come Back? «Nero Redivivus» and the Apocalypse of

John,  in  Religion  und Gesellschaft  im frühen  Christentum (Tübingen,  J.C.B.  Mohr  Siebeck,
2003) 269.

6 Vö. COLLINS 176.
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hogy a római nép ellenségének kiáltották ki, ekkor döntött végül a harmadik,
végleges megoldás mellett.7

Nérót ünnepélyes keretek között temették el, de státusza miatt ez nem le-
hetett nyilvános esemény. A sírja ismert helyen volt, később látogatták, és
egyes beszámolók szerint még sok idővel a halála után is lehetett friss virá-
got látni a sírján.8

A kereszténységben nevelkedett, vagy akár a Quo vadist ismerő mai em-
ber számára meglepő lehet, hogy egy ilyen zsarnokra bárki jó szívvel emlé-
kezhetett  vissza. A helyzet azonban ‒ mint  általában ‒ nem fekete-fehér.
Több beszámolóból értesülünk arról, hogy bár Néró uralkodására valóban
jellemző volt a zsarnokság, több tette és vonása mégis szimpátiát váltott ki a
Római Birodalom különböző szegleteiben és a nép egyes csoportjaiban.

Noha az első módszeres és véres keresztényüldözés valóban az ő nevéhez
fűződik, nem szabad megfeledkezni a tényről, hogy ez „mindössze” Róma
városára korlátozódott. Kétségtelen az is, hogy zsarnoksága és abszolutiz-
musa szembeállította a római arisztokráciával és a szenátussal.9 Emellett vi-
szont Néró híres volt filohellenizmusáról, vagyis arról, hogy a görög kultúrát
és vidékéket különösen preferálta. Egyes görög városoknak szabadságot és
autonómiát is adott. A pártusokkal is békét kötött.10 Ennek is köszönhető,
hogy a birodalomnak ezeken a vidékein nagy volt a tisztelete.

Előfordult,  hogy ez a tisztelet  szélsőséges formákat öltött  (akár  zsidó‒
keresztény,  akár itáliai  szemüvegen keresztül),  Néró pedig nem utasította
vissza a neki bemutatott kultikus cselekményeket, sőt. Néró istenként tekin-
tett  magára.  A rendelkezésünkre  álló  érméken  olykor  Apollóként  jelenik
meg,11 Rómában 120 láb magas szobrot állíttatott, amely őt ábrázolta, és a
Domus Aurea megépítésének is lehetett köze Néró kultuszához.12 Azt azon-
ban nem szabad elfelejteni, hogy a Római Birodalom keleti részeiben, szem-
ben Itáliával, ahol ez kevésbé volt ismert vagy általános, az uralkodó isten-
hez hasonló tisztelete nem volt precedens nélküli, és (nyilvánvalóan függően
az uralkodó iránti szimpátiától) gyakran a helyi népesség saját igénye volt.

Az alsóbb néposztályok, akik a „panem et circenses” elsődleges célpont-
jai voltak, szintén kedvelték Nérót, aki híres dalnok és szenvedélyes játékos

7 Vö.  BAUCKHAM, Richard,  The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation (Edin-
burgh, T&T Clark, 1993) 412.

8 Vö. KLAUCK 271.
9 Vö. BOXALL, Ian, The Revelation of Saint John (Black’s New Testament Commentary) (London,

Continuum, 2006) 188.
10 Vö. KLAUCK 271.
11 Vö. COLLINS 188.
12 Vö.  KREITZER, Larry J.,  Hadrian and the Nero Redivivus Myth, in  Zeitschrift für die neutesta-

mentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche (1988) 109. Kreitzer megjegyzi, hogy
ekkora szobrokat Rómában csak isteneknek volt szokás állítani.
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hírében állt, ő maga is kedvelte azokat a szórakozásokat, amelyeket a nép
számára biztosított. Voltak tehát olyan rétegek a birodalom társadalmában,
amelyek szeretettel emlékeztek rá. Ez természetesen elmondható más ural-
kodókról is, Néró halála azonban további hullámokat vetett.

A legenda kialakulása

Alig egy évvel a történtek után megjelenik az első személy, aki azt állítja
magáról, hogy azonos Néróval. Egyes beszámolókból tudjuk azt is, hogy ez
a személy nemcsak figyelemre méltó fizikai hasonlóságot mutatott a meg-
halt császárral, hanem lírán is tudott játszani, és jó hangja volt.13 További
„trónkövetelőkről” is tudunk, akiket ráadásul a pártusok is támogattak.14 Az
első közülük Terentius Maximus 80 körül.  Rajta kívül  legalább még egy
személy fellépett 88‒89 körül azzal az igénnyel, hogy ismerjék el Nérónak,
ő II. Pacorus pártus király pártfogását élvezte. (Ez az esemény a Jel megírá-
sának feltételezett idején még eleven emlék lehetett.)

Úgy fest tehát, hogy Néró teste szinte még ki sem hűlt, máris megjelentek
olyanok, akik magukra öltötték az identitását. Vagyis voltak olyanok, akik
nemes egyszerűséggel nem fogadták el, hogy meghalt. Nem Néró az egyet-
len a történelemben, aki ilyen sorsra jutott, még a modern korban is tudunk
hasonló jelenségekről, de már Jézus is óva int attól, hogy a tanítványok be-
dőljenek a hamis Jézusok kísértésének (vö. Mk 13,21).

Mi kell ahhoz, hogy valaki halálának ilyen utózöngéi legyenek? M. P.
Charlesworth három fontos kritériumot állapít meg: (1) az elhunyt népszerű-
sége, esetünkben a nép jótevőjének tekintette őt; (2) fontos, hogy a halott
munkája, műve befejezetlen maradjon; de talán a legfontosabbak (3) a halá-
lát övező tisztázatlan körülmények.15 Amint láttuk, a nép egyes rétegeiben
Néró nagyon is népszerű volt. Halála körülményeit az teszi tisztázatlanná,
hogy a városon kívül  történik,  valamint  a tény,  hogy több lehetőséget  is
megfontolt, mielőtt az öngyilkosság mellett döntött. A mű befejezetlenségé-
ről elég annyit megemlíteni, hogy Néró nem volt idős ember, halála idején
éppen betöltötte a harmincadik életévét, különösebb nehézségek nélkül ki-
számítható, hogy még az utolsó említett Néró-imitátor megjelenésének ide-
jén sem lett volna több 52‒53 évesnél.

A legenda tehát rögtön a halála után megjelenik. Tartalma szerint Néró
nem halt meg. Mivel halála előtt felmerült benne a keletre menekülés gon-
dolata, a legenda úgy tekinti, hogy ténylegesen ez is történt. Az imposztorok
keletről jönnek, illetve a Kelet támogatását élvezik. A legendának integráns
13 Vö. BAUCKHAM 413.
14 Vö. KLAUCK 271; BAUCKHAM 413.
15 Idézi KREITZER 95.
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részét képezi, hogy pártus és perzsa szövetségesek élén visszatér, hogy visz-
szavegye azt, ami őt jogosan megilleti, megbüntesse Rómát, és újra uralkod-
jon a birodalom felett.16

Dio Chrisostom görög rétor 88 körül keletkezett beszéde igen fontos tám-
pont a legendára vonatkozóan. Ebből öt lényeges információhoz jut a hallga-
tó: (1) értesül a Néró halálával kapcsolatos bizonytalanságokról; (2) annak
váratlan mivoltáról; (3) a reményről, hogy visszatér (ebben a kérdésben Dio
is érintett, aki Domitianus idején beszél, akit rosszabbnak tart Nérónál); (4)
a reményről, hogy életben van (Suetonius említi, hogy asztrológusok megjó-
solták Nérónak a bukást, de a Kelet feletti uralmat is jósoltak neki); (5) vala-
mint arról, hogy Néró nem egyszer, hanem sokszor halt meg. Dio ezzel vagy
a hamis Nérók dicstelen végére akar utalni, vagy a reményre,  amely újra
meg újra fellángol, de mindannyiszor csalódást hoz.17

Ennyiből állna tehát a Nérót övező mítosz.18 Úgy fest, az utolsó Néró-
imitátor fellépése és bukása után egyre kisebb a jelentősége a vele kapcsola-
tos várakozásoknak. Noha 90 körül Néró még csak 50 éves lett volna, aho-
gyan telik az idő, a halott császár is egyre „idősebbé,” egyre kevésbé idősze-
rűvé válik.19

3. A LEGENDA ÉS A SZIBILLA-JÓSLATOK

Néró előtt azonban megnyílik a lehetőség, hogy az archetipikus gonosz ural-
kodó megszemélyesítője legyen. A Néró-legenda utat talál magának a Szi-
billa-jóslatokba.20 Ezek azért számítanak nélkülözhetetlen forrásnak, mert a
legenda fejlődésének lehetséges állomásait mutatják meg.

Sokan úgy tartják, a legenda három különböző fázisában jelenik meg a
SibOr-ban.21 A legelső ezek közül a legenda eredeti formája, mely többek

16 Vö. KLAUCK 287.
17 Vö. uo. 269‒271.
18 A példa meglehetősen távoli, de ahogyan halála után az Elvisről és az őt övező hisztériáról köz-

vetlen tapasztalattal rendelkező személyek száma egyre fogy, ahogyan az eredeti esemény egyre
távolabb kerül időben, a „királyt” életben találók száma is egyre csökken. Maga a „legenda” egy-
re üresebbé, karikatúra-szerűbbé válik, míg végül minden jelentőségét elveszíti. A Néró-legenda
hatástörténete is hasonló.

19 Erre  vonatkozóan  lásd:  CHARLES 84,  valamint  a  legenda újrafelhasználhatóságáról:  KREITZER
114‒115, bár a SibOr kapcsán a dinamikára vonatkozóan nem értek egyet több megállapításával,
a legenda felhasználása és aktualizálása kapcsán tett megfigyelései figyelemre méltóak.

20 Prófétai  jellegű  megnyilatkozások  gyűjteménye,  amelyet  a  klasszikus  hagyomány  egyik  női
látnokalakjának, Szibillának tulajdonítanak. Már Heraclitus Kr. e. 500 körül beszél a jósnőről. A
Szibilla-jóslatok egy másik része zsidó származású, ismét másokat keresztények adaptáltak vagy
komponáltak. Vö.  COLLINS, John J.,  Sibylline Oracles, in  The Anchor Yale Bible Dictionary 6
(ed. David Noel Freedman; New York, Doubleday, 1992) 2.

21 SibOr a Szibilla-jóslatok jelölése a szakirodalomban. A SibOr rövidítést a könyv, majd a versek
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között a Kelet és Nyugat közti konfliktus részeként egyfajta Róma-ellenes
propagandaként is működött a birodalomban, és amely úgy tekinti Nérót,
mint aki egyszer majd visszatér keletről nagy seregek élén, hogy megbüntes-
se és lerombolja Rómát bosszúból az őt ért sérelmekért.22 Ennek a fázisnak
jellemzője az is, hogy az érkező uralkodót mintegy „megmentőként” mutatja
be. Ez utóbbi kritérium természetesen nem talál utat a részben izraelita ere-
detű Szibilla-jóslatokba. A zsidóság körében valószínűleg kevésbé élt félel-
metes és rettenetes emlékként Néró császársága, mint a keresztények között,
akik elszenvedték az üldözést. Az azonban világosan látszik, hogy Néró té-
bolyult oldala tökéletesen ismert volt mindenki előtt, aki hajlandó volt tudo-
mást venni róla, így szó sem lehetett arról, hogy Nérót egy izraelita bármi-
lyen értelemben szabadítónak tekintse. Hogy ehhez milyen mértékben járult
hozzá a tény, hogy a 66‒70-es zsidó háború kitörésekor Néró volt a császár,
vita tárgya.23 Bár a tudósok közül többen utalnak arra, hogy ezt nem felejtet-
ték el neki, a szövegekben nemigen látszik Néró és a háború közti kapcso-
lat.24 (Pl. a SibOr 5-ben a császárok felsorolásakor Néróról kevés hízelgő
dolgot mond a szerző, a templomot azonban nem említi, és Vespasianus az,
aki a „kegyes férfiak nagy lerombolója”.)

Ez az első forma tehát megfelel a legenda egyszerű átvételének, ami a lé-
nyeges elemeket megőrzi, az összeférhetetleneket kiszűri, de érdemben nem
nyúl a tartalomhoz. A leggyakrabban ezt a stádiumot a SibOr 4 vonatkozó
részeihez kapcsolják.25

A SibOr műfajából fakadóan előnyben részesíti a szimbolikus nyelvezetet
az egyenes közlésekkel szemben. Így Nérót elsősorban személyiségjegyei
alapján  tudjuk  beazonosítani.  Ez  azonban  egyszersmind  nehézség  is,  így
megoszlanak a vélemények arra vonatkozóan, mely jóslatok tekinthetők Né-
róra vonatkozónak, és melyek nem.

A SibOr 5-ben található egy lista és értékelés a Római Birodalom császá-
rairól  kronológiai  sorrendben.  Az uralkodókat a kezdőbetűjük számértéke
alapján is beazonosítja a szerző. Ez az ún. gemátria, mely az ókorban min-
denki számára ismert volt. Tekintettel arra, hogy az arab számok még nem
kerültek be a köztudatba, a számokat betűk segítségével fejezték ki a római-

száma követi.
22 Vö. VAN HENTEN, Jan Willem,  Nero Redivivus Demolished: The Coherence of the Nero Tradi-

tions in the Sibylline Oracles, in Journal for the Study of Pseudepigrapha (2000) 10. Ahogyan
megjegyzi, elképzelhető, hogy a birodalom keleti felében élő emberek számára lenne abban némi
káröröm, ha Rómát egy római rombolná porig.

23 Bár technikailag a háború tényleges kitörésekor Néró már halott.
24 BAUCKHAM 410 szerint a SibOr 5:150‒151 Néró és a templom kapcsolatáról szól, de ez már egy

következő stádiuma a legendának (amennyiben elfogadjuk a felosztást).
25 Vö. COLLINS 178. A vonatkozó részek: SibOr 4:119‒120; 124; 137‒139; 145‒148.
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ak éppúgy, mint a zsidók. Minden betű, legyen az görög vagy arámi26 (vagy
latin), rendelkezik számértékkel is. A „N” értéke ötven (a görög és az arámi
gemátriában is), így a SibOr Nérót ezzel a számmal azonosítja. De nem ki-
zárólag így.

Míg a legenda a SibOr-ban található első formájában semlegesen viszo-
nyul Néróhoz, a második forma kevésbé. Amikor a SibOr 5 Néróról beszél,
karakterjegyei között a száma mellett, ami kétségtelenné teszi a személyazo-
nosságát, feltűnik több nem túlságosan hízelgő tulajdonsága is. Valójában a
birodalomban általánosan ismert tény volt Néró tébolyult oldala. Josephus
Flavius nyíltan kimondja róla, hogy úgy viselkedett, mint egy őrült.27 Ke-
gyetlensége és zsarnoki természete nem volt titok. A SibOr 5:28‒34-ben Né-
ró  „iszonyatos  kígyó,  amely  súlyos  háborút  lehel  […],  mindent  felkavar
[…], megöl és merészel számtalan dolgot...” De van egy dolog, ami ennél is
súlyosabb, és ami szinte állandó ismertetőjegyévé válik. Néró ugyanis anya-
gyilkos. A legenda fejlődésének második fázisában már megmentésről szó
sem lehet. Néró visszatérése fenyegetés, már nemcsak Róma, az egész biro-
dalom, de a zsidóság számára is. Ez fontos változás az első stádiumhoz ké-
pest.28 Ebben a formában a visszatérése már a végső időkkel áll összefüggés-
ben, Néró Isten népének (is) eszkatologikus ellensége.29

Mielőtt a Collins által feltételezett harmadik stádiumra rátérek, meg kell
emlékeznem röviden egy másik, zsidó hagyományról, mely Beliárral (vagy
Beliallal) kapcsolatos.  ְבִלַּיַעל az Ószövetségben még nem személy, sokkal in-
kább egy tulajdonság. Az intertestamentális irodalomban30 azonban egyre in-
kább személyiségjegyeket ölt, a Jubileumok könyvében31 például ő a vádló.
Az Újszövetségben is megjelenik, a Jel-en kívül is. R. H. Charles szerint a
2Tessz 2-ben Pál apostol róla beszél, amikor a „bűn emberéről, a kárhozat
fiáról, az ellenségről” beszél, mivel addigra a Beliárral kapcsolatos hagyo-
mányok már egyesültek az Antikrisztusról szólókkal, megteremtve egy dé-
moni erőkkel felruházott, Isten ellen támadó embert.32

Azért érdekes ez, mert a Néró-legenda feltételezett harmadik stációja töb-
bek szerint Beliárt Néróval azonosítja. A SibOr 3:63-ban Beliár az, aki el-
jön. A szöveg azt mondja róla, kozmikus jeleket művel, halottakat támaszt
26 A zsidóság az ún. kvadrátírást használja, arámi betűkkel.
27 JOSEPHUS, Flavius,  De bello judaico 2.249‒251:  The Works of Josephus: Complete and Unab-

ridged (ford. William Whiston; Peabody, Hendrickson, 1987) 613.
28 Vö. COLLINS 178. A legvilágosabb a SibOr 5:93‒110-ben és 361‒384-ben.
29 Vö. BAUCKHAM 419.
30 Intertestamentális  (szövetségközi,  ti.  az Ó- és az Újszövetség közötti)  irodalomnak nevezzük

azokat a zsidó iratokat, amelyek végül nem kerültek be a zsidó kánonba.
31 A Jubileumok könyve izraelita apokrif (nem kánoni) írás, ami a Sínai-hegyen Mózesnek adott

„egyéb” kinyilatkoztatásokat tartalmazza. Legnagyobb valószínűség szerint Kr. e. 150‒140 tájé-
kán íródott.

32 Vö. CHARLES 81.

21



♦ ♦ ♦    Á D Á M  M I K L Ó S

fel,  és  megtéveszti  a  halandókat.33 Beliár  ebben  a  szakaszban  ἐκ δὲ
Σεβαστηνῶν érkezik. Ez jelentheti azt, hogy Szamáriából, melyet a császár
tiszteletére átneveztek, bár másutt nem jelenik meg a Szibilla-jóslatokban,
vagy azt, hogy Augustus császár családjából jön.34 Amennyiben ez utóbbit
fogadjuk el, úgy esetleg Néróról van szó. Így ő válik Isten par excellence el-
lenfelévé.35

A legenda fejlődésének hármas felosztásával azonban, ahogyan a lehetsé-
ges utalásokkal kapcsolatosan is, van néhány probléma. A legelső a datálás
kérdése.  A  jóslatok  keletkezési  idejének  meghatározása  egyes  esetekben
könnyebb (vö. a SibOr 5 kapcsán a terminus ante quem 132, mivel a felsoro-
lásban az utolsó uralkodó Hadrianus, akivel kapcsolatban nem említi viszont
a Bar-Kohba lázadást),36 máskor azonban meglehetősen nehézkes. Néróval
kapcsolatban a könnyebben beazonosítható részek általában a legenda leg-
korábbi feltételezett fázisához tartoznak, míg a későbbi fejlődésre utaló szö-
vegek kora nehezebben meghatározható. A harmadik könyvben a fent emlí-
tett idézet, amely „azonosítaná” Nérót Beliárral, egyetlen utalást tartalmaz,
amelyről nem eldöntött, hogy a szamáriaiakra vonatkozik-e, vagy Augustus
családjára. (Vagy esetleg egyszerűen csak egyre a császárok közül, hiszen
címként nem kizárólag az Augustus családjába tartozókra alkalmazták – bár
ez utolsó lehetőség nem túlságosan valószínű.) De még ha Augustus család-
ja is a helyes értelmezés, Augustus családjából több császár származott, és
mivel a Néró-legenda többi eleméből semmi nem jelenik meg a leírásban
(Beliár több hasonlóságot mutat egy hamis prófétával, mint egy hódító ki-
rállyal),37 Néró azonosítása Beliárral csupán egyike a lehetséges értelmezé-
seknek.38

Ezenfelül, amint korábban említettem, könnyen elképzelhető, hogy Néró
egyre inkább a gonosz uralkodó sztereotípiájává válik, így már nem önma-
gát reprezentálja, hanem egy kategóriát.  Az anyagyilkosság például olyan
tett, aminél gonoszabbat nehéz elképzelni (miközben tény, hogy Néró meg-
tette). A hegy átvágására vonatkozó említések könnyen utalhatnak Néróra.
Ez a zsidóság számára fájó emlék volt (Josephus Flavius említi, hogy a zsi-
dó hadifoglyok közül hatezret rendelt Vespasianus az Isthmus hegy átvágá-

33 Vö. COLLINS 182; BAUCKHAM 419.
34 A  Σεβαστος lényegében az Augustus görög megfelelője, jelentése kb. „tiszteletre méltó”. Vö.

Σεβαστός,  ή,  όν, in A Greek‒English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature (ed. William Arndt et al.; Chicago, University of Chicago Press, 2000).

35 VAN HENTEN 5 idézi Collinst.
36 Vö. KREITZER 101. Azért is jelentős ez a dátum, mert amennyiben elfogadjuk, hogy a szöveg a

legenda második fázisát mutatja, úgy egy eléggé késői időpontban (a Jel megírása után évtize-
dekkel) a legenda esetleg „még csak” a második fázisban tart.

37 Vö. BAUCKHAM 419.
38 Maga Collins is pusztán elképzelhetőnek tartja, vö. COLLINS 181‒182.
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sának munkálataira, BJ 3.539‒540). De még ez sem kizárólag rá mutat, a
görögök még emlékeznek Xerxészre, aki i.e. 480-ban megtámadta Görögor-
szágot, és átvágta az Isthmust. A SibOr 8:155‒156 és 11:180‒181 inkább rá
utalnak.39 Larry Kreitzer elmélete szerint a SibOr szerzői Hadrianust azono-
sították a visszatérő Néróval, így a leírás azt a benyomást kelti az olvasóban,
hogy a jelenlegi uralkodó olyan gonosz, mint Néró volt. Ha azonban Néró
sztereotipikussá válhatott, akkor más uralkodó is. Vagy máshogyan megfo-
galmazva, ha Hadrianus olyan gonosz, mint Néró, akkor Néró lehetett olyan
gonosz, mint valaki előtte.40

Van olyan szakasz a jóslatokban, amely egy perzsiairól beszél, aki megtá-
madja Jeruzsálemet, de a mennyből küldött király szembeszáll vele. Egye-
sek ezt is Néróra vonatkoztatják. A Néró-legenda integráns része a pártus
kapcsolat, a perzsa pedig jelenthet pártust (pl. az 1Mak 14,1‒3-ban). Úgy tű-
nik azonban, hogy a SibOr, amikor perzsára gondol, perzsát mond, amikor
pártusra gondol, akkor pedig pártust. Ráadásul a jövendölés Egyiptomot is
említi mint a perzsa betolakodó áldozatát,  Néró viszont nemigen tett kárt
Egyiptomban, a legenda szerint pedig ez nem is állt szándékában (legalábbis
az  alapján,  amit  jelenleg  tudunk  róla),  szemben  a  perzsa  birodalommal,
melyről ugyanez nem mondható el (5:93‒110).41

Vannak tehát olyan elemek a SibOr-ban, amelyek a történelmi Néróra vo-
natkoznak.  Vannak  olyanok is,  amelyek,  bár  köthetők  bizonyos  tetteihez
többé vagy kevésbé, mégis inkább sztereotip kifejezések. Több kifejezés áll
kapcsolatban az őt övező legendával. Vannak ezeken kívül olyan informáci-
ók a jóslatokban, melyekhez a már beazonosított utalások segítségével ju-
tunk hozzá. Így nagy vonalakban a következő elemeket fedezhetjük fel a
Szibilla-jóslatokban:  Néró  anyagyilkos;  vérszomjas;  istennek  tartja  magát
(Van Henten erről is úgy tartja, hogy tekintettel az ókori közel-keleti gya-
korlatra, ez már sokkal Néró előtt is zavarhatta a zsidóságot, ráadásul ez Ca-
ligulával kapcsolatban akár még elevenebb emlék is lehetett,  mint Néróra
vonatkozóan, mivel Caligula akart önmagáról szobrot állítani a jeruzsálemi
templomban);42 esetleg Jeruzsálem lerombolója; az Isthmus csatorna munká-
latai; a zenével kapcsolatos talentumai; a játékok szeretete; Néró keletre me-
nekült;  visszatér  keletről  (pártus  seregek  élén);43 ehhez  kapcsolódik  egy

39 Vö. VAN HENTEN 13.
40 Vö. uo. 4, 17, Kreitzert idézi: 11. Hasonló véleményt fogalmaz meg KLAUCK 273: „not individu-

al pseudonym but a topical name, suitable for every tyrant”. Van Henten a mindenkori zsarnok
sztereotípiájának nevezi a SibOr-ban Néróról festett képet, vö. VAN HENTEN 4.

41 Vö. VAN HENTEN 14‒15. Ez a kitétel egyébként pl. KREITZER 101, 105 szerint utalhat Hadrianus-
ra, aki lehet a SibOr szerinti Nero Redivivus.

42 Vö. CHARLES 349. Caligula szoborállító mániájáról vö. JOSEPHUS, Flavius, Antiquitates Judaicae
XVIII. 8. 1.

43 VAN HENTEN 16 véleménye szerint ez a keletről érkező, nyugat elleni támadás visszatérő motí-
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nagy csata, feltételezhetően Róma ellen („elkapja azt, aki miatt elveszett” –
a tárgy és vonatkozó névmás nőnemű egyesszám harmadik személyű alak-
ban van);44 veszélyes az egész birodalomra nézve; a megjelenése esetenként
mitológiai elemekkel átszőve.45

Ezek azok a részletek, amelyekkel kapcsolatban nagyobb biztonsággal ál-
líthatjuk, hogy Néróra vonatkoznak. A legenda különböző fázisai  pedig a
következőképpen festenek: az első fázisban Néró keletre menekült, ahonnan
majd visszatér pártus seregek élén, hogy megbüntesse Rómát az őt ért sére-
lemért. A második fázisban Néró visszatérésében már hangsúlyos eszkatolo-
gikus elemek is megjelennek, amennyiben az egész birodalomra nézve fe-
nyegetést  jelent a visszatérése, Néró ebben a fázisban már senki számára
nem szabadító, hanem egyre inkább a végső ellenség. A harmadik fázisban
Néró már Beliárral, Isten végső ellenségével azonos, akivel a végső nagy
csatában kell leszámolni. Hajlok azonban Hans-Joseph Klauck véleményére,
aki szerint a legendára vonatkozó részek mennyisége figyelemre méltó, tar-
talmukat tekintve azonban némileg önismétlőek, és keveset adnak hozzá ah-
hoz, amit a jóslatokon kívüli forrásokból tudhatunk. Az látszik, hogy létezett
egy zsidó interpretációja  a  létező hagyománynak vagy hagyományoknak,
amibe idővel belekerülhettek mitikus elemek.46 Mindezzel együtt a legenda
fejlődésének különböző stádiumaira vonatkozó elképzelés nem megalapo-
zatlan, de nem is bizonyított. Különösen igaz ez a feltételezett harmadik stá-
diumra, amelyben a visszatérő Néró Beliár megtestesülése lenne, a par ex-
cellence ellenfél, aki a végidőben Isten uralmára tör, de akit Isten legyőz (az
általa küldött király által). Ennek a stádiumnak a megjelenésére a SibOr-ban
a feltételezett szöveghely alapján nem látok bizonyítékot.

4. IZAJÁS MENNYBEMENETELE

Az viszont, hogy ilyen stádiuma igenis létezik a legendának, nem elképzel-
hetetlen. Erre nyújthat támpontot az Izajás mennybemenetele című apokrif
irat.47 Ebben a következő szövegrészlet található: „Amikor betelik az adott
idő, Beliár a nagy uralkodó, e világ fejedelme le fog jönni, aki uralta [e] vi-
lágot mióta létrejött, aláereszkedik majd az égből embernek formájában, egy

vum, sztereotípia.
44 SibOr 5:367, idézi VAN HENTEN 9.
45 Vö.  KLAUCK 276. Bár az erre utaló SibOr-ok kapcsán Klauck is késői datálást feltételez, pl. a

SibOr 8 esetében Kr. u. 175-öt.
46 Vö. uo. 278.
47 Zsidó eredetű apokrif irat, melyben tekintélyes mennyiségű keresztény betoldás található. Legva-

lószínűbb keletkezési ideje Kr. u. 90 és 150 közöttre tehető, de végső redakciója valamikor a 4.
században született.
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törvénytipró királyként, anyagyilkosként: ő maga lesz ez a király. Üldözni
fogja az ültetvényt, amit a Szeretett és a tizenkét apostol ültetett el. A tizen-
kettőből egy a kezébe lesz adva” (Asc. Is 4:2‒3).48

A szövegrészlet világos. Beliár eljön, ember formájában leereszkedik, egy
törvénytipró anyagyilkos királyban. Amint korábban említettem, az „anya-
gyilkos király” nagy valószínűséggel Néró császárra utal. A „tizenkettő kö-
zül  egy” utalhat  esetleg Péterre,  aki  a Néró-féle római  keresztényüldözés
idején halt vértanúhalált az egybehangzó hagyomány szerint. A legenda zsi-
dó interpretációjának ezen keresztény átírásában49 tehát látszik az a fejlődési
állomás, ami a SibOr-ban véleményem szerint még nincs jelen. Azt is meg
kell azonban említeni, hogy az Asc. Is 4:2‒14 gazdagon merít a végidőbeli
ellenséggel kapcsolatos apokaliptikus hagyományból, a Néró visszatérésével
kapcsolatos legenda elemeiből viszont lényegében semmit nem említ.50 Eset-
leg gyanakodhatunk arra, hogy mivel Néró a gonosz uralkodó per definitio-
nem, az Izajás mennybemenetele a karakterének ezt a vonását akarja fel-
használni, a legendától „teljesen” függetlenül.51

Úgy tűnik, hogy ha összeolvassuk a legenda feltételezett harmadik fázisá-
hoz kapcsolódó részeket a SibOr-ból és az Asc. Is-ból, akkor a kívánt vég-
eredményhez közeli állapotot kapunk, maga a metódus azonban vitatható le-
het.  Kétségtelennek  látszik,  hogy  több,  egymástól  eredetileg  különálló
hagyomány kapcsolódik össze. Először az Antikrisztusról, Isten végidőbeli
ellenfeléről  szóló kapcsolódik össze Beliár  személyével.  Ezt  követi  aztán
Néró személyének összekapcsolása Beliárral.52 Ellenben a visszatérésre vo-
natkozó hagyomány nem jelenik meg. Ráadásul nehéz bármit mondani a két
mű közötti kapcsolatról. A pontos kronológia tisztázatlan kérdés, mivel az
Izajás mennybemenetele kapcsán (hasonlóan a SibOr-hoz), már csak az iro-
dalmi műfajából fakadóan is, rendkívül kevés az olyan biztos kortörténeti
utalás, ami alapján a keletkezési idő azonosítható lenne.53

48 Http://www.earlychristianwritings.com/text/ascension.html (2022.02.03.). Saját fordítás az angol
változat alapján. Asc. Is a mű rövidítése a szakirodalomban, ezt a fejezet-, majd a versszám kö-
veti.

49 Vö. KLAUCK 277.
50 Vö. BAUCKHAM 420‒421; COLLINS 182.
51 Beliár tettei hasonlóak a SibOr 3:64‒70-ben, az Asc. Is. 4:2‒14-ben és a 2Tessz 2,3‒10-ben. Ez a

domináns hagyomány, a visszatérésről a szöveg hallgat.
52 Vö. CHARLES 85.
53 Amennyiben elfogadjuk, hogy a tizenkettő egyikének a megölésére tett utalás Péter apostolra vo-

natkozik, úgy két dologra gondolhatunk. Feltételezhetjük, hogy a könyv Néró uralma idején író-
dik (és reméli a végső isteni közbeavatkozást). Ez lehetetlenné teszi annak feltételezését, hogy
bármit képes legyen mondani a visszatérő Néróról. Vagy, ahogyan a tudósok, későbbi keletke-
zésre kell gondolnunk, akkor viszont a történelmi Néró történelmi tettéről beszél, noha láthatóan
apokaliptikus szókinccsel.
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A kronológia nem csak a SibOr és az Asc. Is közötti kapcsolat szempont-
jából jelentős. Amennyiben ugyanis feltételezzük, hogy az Asc. Is keletkezé-
se a Jel keletkezésénél korábbra tehető, úgy legalább a szöveg szintjén van
bizonyítékunk arra, hogy három különböző hagyományelem már összekap-
csolódott, melyek egyike a (visszatérő?) gonosz Néró császárra vonatkozik,
és ezt a hagyomány-egyveleget a Jel szerzője esetleg ismerhette. Amennyi-
ben viszont (és véleményem szerint ez a valószínűbb), a Jel a korábbi írás-
mű, úgy a motívum jelenlétét János írásában önmagában kell felfedeznünk,
ha ugyan ott van, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy a homályos
utalások értelmét az Asc. Is-ból mint külső forrásból pótoljuk.

Számomra  zavaró  nehézség,  hogy  abban  a  stádiumában  a  feltételezett
Nero Redivivus legendának, ami az összekötő kapocs lehetne a korábbi állo-
mások és a Jel között, éppen a visszatérésére vonatkozó elem súlytalan. Az
én meglátásom szerint azon a ponton, ahol a jelen pillanatban tartunk, a Be-
liárra mint eljövő Antikrisztusra vonatkozó legenda a domináns, a Néróra
vonatkozó utalások pusztán egy árnyalatot adnak hozzá az eljövő Antikrisz-
tus vonásaihoz. Másként fogalmazva, nem arról van szó, hogy a tradíció a
visszatérő Nérótól tartana, hanem arról, hogy a majd eljövő Beliár nérói vo-
násokkal is fog rendelkezni. A hagyományelemek összeolvadásakor a Néró
visszatér helyét átveszi a Beliár  eljön.54 Más szóval a történelmi Néró bor-
zalmas tettei alkalmassá teszik őt a Beliárral történő azonosításra, de ez füg-
getlen a visszatérésére vonatkozó legendától, és nem is feltételezi azt.55

Ezt pedig fontosnak tartom. Nem tértem ki részletesen arra a kérdésre,
mit jelent pontosan, hogy a hagyományban Néró visszatéréséről beszélünk.
Vajon a zsidó nép, amikor azt várta, hogy Illés visszatér, ugyanazt értette ez
alatt, amit Heródes, amikor Jézus működéséről értesülve arra gondolt, hogy
az a Keresztelő János tért vissza, akit lefejeztetett? Közben napjainkban is
tudunk arról, hogy bizonyos történelmi személyek jelzővé válnak. Amikor
egy iskolás azt mondja a barátainak, hogy a matematikatanára „egy Hitler,”
nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy ő tért vissza. Annak ellenére, hogy a
fent  említett  példák különböző jelentéstartalmakat  hordozhatnak,  azt  gon-
dolom, a dolgozat szempontjából ezek a különbségek mégsem központi je-
lentőségűek. De hogy a visszatérés maga (és így a legenda) mint motívum

54 A két szó közötti különbségnek lesz még jelentősége a Jel vonatkozó helyeinek vizsgálatában.
55 Legföljebb annyiban, hogy a legenda ébren tartotta Néró emlékét, hiszen ha még nem halt meg,

akkor tartani kell tőle. De ez nem a legenda tartalmából, hanem a létéből fakad. Nyilván, Néró
visszajön mint Beliár, ha egyszer elment, de nem gondolom, hogy ebben a kérdésben a visszaté-
résére vonatkozó legendának fontos szerepe volna. Ha a szöveg Caligulát nevezné meg, abban az
esetben Caligula jönne vissza ‒ nem valószínű, hogy ezzel a szöveg szándékolt hallgatóságának
nehézsége lenne. A különbséget nem ott látom, hogy Néróra vonatkozóan létezik egy ilyen le-
genda, hanem ott, hogy ő mint archetípus alkalmas a borzalom érzékeltetésére.
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releváns-e, ezt fontosnak tartom az eredeti kérdés megválaszolása szempont-
jából, hogy ti. a „Néró visszatér” hagyománnyal találkozunk-e a Jel lapjain.

5. A JELENÉSEK KÖNYVE

Az általam fellelt ezzel kapcsolatos munkák általában ezen a ponton a legen-
da jelenlétére utaló jeleket keresik a Jel-ben. Ilyen értelemben némileg vál-
toztatok a más szerzők által választott struktúrán, és a kérdéses utalásokat
igyekszem első lépésben önmagukban értékelni, és második lépésben vizs-
gálom meg azt, hogy ezek az elemek mennyiben megfeleltethetők a Néró-le-
genda vonatkozó részeinek.

Az exegéták általában négy részletet tekintenek a legendára vonatkozó
utalásnak: a vadállat gyógyulását, hogy ti. halálra volt sebezve, de halálos
sebéből felgyógyult; a vadállat számát, amely 666; az angyal szavait, me-
lyek alapján a vadállat volt, nincs és megjelenik, valamint a vadállat hét fe-
jére vonatkozó megjegyzést, mely szerint a vadállat a „hétből való nyolca-
dik”.

a) Jel 13,3

A legelső ezek közül a vadállat halálos sebe. Ez a 13,3-ban található. Ebben
a fejezetben két vadállattal találkozunk. Az elsőnek, aki a tengerből jön, tíz
szarva  van és  hét  feje,  a  szarvain  tíz  korona  és  a  fejein  káromló  nevek
(13,1).  A  vadállat  további  leírása  félreérthetetlenül  emlékeztet  a  Dániel
könyvének 7. fejezetében található vadállatokra, azzal a lényeges különbség-
gel, hogy az ott  található négy vadállat  jellemzőit  a Jel szerzője egyetlen
teremtménybe sűríti össze.56 Amennyiben az olvasó számára ismerős Dán,
úgy a vadállatra vonatkozóan is érti azt, hogy egy nagy birodalomról van
szó. Jó eséllyel azon sem kell törnie a fejét, vajon melyik lehet ez a biroda-
lom.57 A Dán-ben a negyedik vadállat egyik szarva egy gonosz uralkodó,
IV. Antiokhosz Epifánész, így a Jel olvasói is értik, hogy a bestia fején a
szarvak uralkodókat jelentenek. Az egyik fej halálos sebet kap, de ebből fel-
gyógyul. A 12. és 14. versben már nem a fej kap halálos sebet, hanem maga
a vadállat, de a 13. és 17. fejezetben ez az átjárhatóság a bestiáról és a fejei-
ről  (illetve  Dán-ben  a  szarvairól)  mondottak  között  magyarázható  azzal,
hogy  az  uralkodó  és  a  birodalom közötti  kapcsolat  bizonyos  értelemben

56 Vö. COLLINS 162.
57 Talán már a Lukács-evangélium megírásának idején a Dán-beli negyedik vadállat, mely eredeti-

leg a szeleukida birodalmat jelentette, a zsidóság számára Rómával azonos. Vö. Lk 21,20. Vö.
CHARLES 346.
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szimbiotikus,  ahogyan  azt  Seneca  megfogalmazza  Néró  császárnak:  „Te
vagy a birodalom lelke, a birodalom a tested.”58 Collins is megjegyzi, hogy a
vadállat és a feje között van átjárhatóság (ahogyan a Dán 7-ben a bestia és a
szarvai között). Az üldözöttek egy kollektív erővel, egy intézménnyel állnak
szemben, amely intézmény legnyilvánvalóbb megjelenése egy individuum,
az uralkodó.59

De mit jelent pontosan, hogy a vadállat halálos sebet kap, mégis felgyó-
gyul sebéből? Az ige, melyet a szerző használ (σφάζω), azt jelenti, levágni.
A 13,3-ban passzív participiumban áll, csak úgy, mint az 5,6-ban, ahol a Bá-
rányra vonatkozik. Ahogyan a legtöbb szerző megállapítja, a vadállat, aki,
amint majd a 17. fejezetben értesülünk, a Bárány ellen támad, bizonyos érte-
lemben karikatúrája, groteszk tükörképe a Báránynak.60 Ezek közül az első
fontos hasonlóság éppen ez. János evangéliumából is értesülünk arról, hogy
Jézus feltámadása  után hordozza  a  keresztre  feszítés  sebeit,  az  apostolok
többek között erről is ismerik fel őt (Jn 20,20.27). De a vadállat, aki meg
akarja téveszteni az embereket, szintén rendelkezik ilyen sebekkel. (Egy má-
sik hasonlóság kettőjük között egyébként a szarvak jelenléte, a Báránynak
hét szarva és hét szeme van, a vadállatnak tíz szarva és hét feje.)

A második  vadállat,  amely  ráveszi  az  embereket,  hogy leboruljanak a
vadállat előtt, amely nagy csodajeleket visz végbe, valószínűleg a császár
kultuszát propagáló csoportok megtestesítője, bizonyos értelemben a „hamis
próféták” csoportjáé. Két szarva van, mint a Báránynak, de úgy beszél, mint
a vadállat.61 Úgy tűnik, a két vadállat elsődleges célja, hogy félrevezesse az
emberiséget. Ennek érdekében pedig a Bárányt, a valódi uralkodót utánoz-
zák. A vadállat halálos sebének, melyből mégis felgyógyul, ez tehát a funk-
ciója.

b) Jel 13,18

A bestia második és talán a legtöbbet vizsgált jellemzője a száma. A legtöb-
ben a gemátria segítségével igyekeznek megérteni, mit jelent a rejtélyes ki-
jelentés: „Ez a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát,
hisz  ember  száma:  hatszázhatvanhat.”  Mielőtt  azonban  a  szám jelentését
vizsgáljuk, fontos, hogy megállapítsuk, hogyan kell értenünk a görög kifeje-
zést: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν.62 A legtöbben úgy fordítják: egy ember

58 KLAUCK 280.
59 Vö. COLLINS 184.
60 Vö. BAUCKHAM 428; KLAUCK 283; COLLINS 174.
61 Vö. BOXALL 194–195.
62 Itt és a továbbiakban az újszövetségi görög szövegeket a Novum Testamentum Graece (ed. Eber-

hard Nestle – Kurt Aland et al.; Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 201228) szerint idézzük.
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száma. Néhányan viszont úgy vélik, ebben az esetben ún. minőségi vagy le-
író birtokos szerkezetet használ a szerző, vagyis a helyes fordítás „emberi
szám”.63 Ez fontos különbség.

A Jel 25 alkalommal használja az ἄνθρωπος szót. Ezek közül olykor jel-
zői minőségben (pl. a 4,7-ben, amikor a trón körül álló négy élőlényt festi le,
azt mondja, egyiküknek emberi arca van), de ezekben az esetekben a szöveg
használja a  ὥς hasonlítószót. A 13,18-hoz nyelvtani szempontból legköze-
lebb álló szöveg a 21,17-ben található. Nem pusztán a nyelvtani alak tökéle-
tesen azonos, mindkét esetben hiányzik a határozott  névelő az  ἀνθρώπου
elől. Ezenkívül a szövegkörnyezetben is van hasonlóság, amennyiben az el-
ső esetben a szám nemcsak emberi, hanem a bestiáé is, míg a második eset-
ben a mérték nemcsak emberi, hanem az angyalé is. Ahogyan az a LXX-
ból64 is látszik, a két szó, ἄνθρωπος és ἀνήρ névelő nélkül jelenthet általános
emberit.65 A 21,17-ben valószínűtlen, hogy a szöveg jelentése „egy (bizo-
nyos) ember mértéke” lenne.

Másrészről  viszont  a  13,18  pusztán  csak  annyit  mond:  ember  száma.
Amennyiben a szerző azt akarná mondani, hogy „emberi”, használhatná a
melléknevet, de nem teszi. Emellett az is igaz, hogy a bestia a Bárányt imi-
tálja.  A  párhuzam  viszont  sérül,  ha  a  Bárány  torz  tükörképe  nem  egy
egyén.66

Mit  jelent  az,  hogy  a  bestia  száma  666?  A  szó,  amit  János  használ,
ψηφίζω, a gemátriára  való utalásként is értelmezhető.67 Ebben az esetben
nem összeszámolni, hanem „megfejteni” kell a rejtvényt. Ez azonban fino-
man szólva is nehézkes feladat. Míg egy szó számértékét kiszámolni nem
különösebben nehéz, addig ugyanez fordítva szinte lehetetlen. (Gondoljunk
bele, hogy nincs megkötés arra vonatkozóan sem, hány betű áll rendelkezé-
sünkre, így a lehetséges megfejtések között szerepel többek között 666 da-
rab α is!) Ez arra enged következtetni, hogy bárki is legyen a szám mögött, a
közösség számára nyilvánvalónak kell lennie, mert pusztán numerikus kal-
kulációk segítségével nem fejthető meg a rejtvény.68 Csak úgy, ahogyan a
Pompejiben található felirat: „szeretem a nőt, akinek a száma 545” címzettje

63 Vö. BEALE, Gregory K., The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text (New Inter-
national Greek Testament Commentary) (Grand Rapids, MI ‒ Carlisle, Cumbria, W. B. Eerd-
mans – Paternoster Press, 1999) 724.

64 A LXX vagy Septuaginta az Ószövetség héber szövegének a Kr. u. 1. században használatos gö-
rög fordítása.

65 BEALE 724. Az általa használt két példa egyébként a MTörv 3,11 és az Iz 8,1.
66 COLLINS 174.
67 Uo.
68 Vö.  ROLOFF, Jürgen,  A Continental Commentary: The Revelation of John (Minneapolis,  MN,

Fortress Press, 1993) 166.
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nyilván tisztában volt azzal, hogy ez neki szól, szemben a többiekkel, akik a
feliratot olvasták.69

Sok különböző lehetséges megfejtés létezik tehát. Ezek közül az egyik a
szövegben is található bestia szó. A θηρίον arámi betűs átírása70 a megfelelő
végeredményt (666) adja ki. Hogy ez az eljárás mennyire legitim, a későbbi-
ekben fejtem ki. Α megoldás azért is figyelemre méltó, mert erősíti a párhu-
zamot a 21,17-tel, ahol az emberi mérték, mely egyben angyali érték is, 144,
ami  megfelel  az  ἄγγελος  görög  szó  kiejtés  szerinti  arámi  betűs  átírása71

számértékének. Így a 21,17 az ember, aki beteljesedik, aki emberinek lát-
szik, de valójában angyali (ez a megoldás feltételezi az ἀνθρώπου leíró értel-
mezését), a 13,18 pedig a bukott ember, aki ezért a bestia karakterjegyeit vi-
seli, bár emberinek látszik, valójában bestia.72

Ezen  felül  is  van  jelentősége  a  számnak.  Erre  vonatkozóan  Richard
Bauckham bámulatra méltóan részletes vizsgálattal állt elő, amelyet részle-
teiben ismertetni nincs lehetőségem, főbb pontjait azonban fontos megemlí-
teni.

Az ókorban „ismertek” voltak a „háromszög”,  „négyzet” és „sokszög”
számok.73 Ezek között vannak olyan számok, melyek, bizonyos sajátossága-
ik következtében, különlegesebbek a többi számnál. Ilyen többek között a
666. Ez a szám a 36 háromszög száma, vagyis 1-től 36-ig az egész számok
összege. Ami különlegessé teszi, az, hogy a 36 maga is háromszög szám,
ugyanis egytől nyolcig az egész számok összege. (Továbbá négyzetszám is,
6×6 szorzata.) A hatos és a nyolcas szám ilyen összekapcsolódása a 17. feje-
zetben még fontos lesz.74

Ám bármennyire izgalmas szám is a 666, ez a bestiáról még nem monda-
na semmit. Bauckham azonban mélyebb összefüggéseket is felfedez. Felfi-
gyel  arra,  hogy a számok,  melyeket  János gyakran használ,  hasonlóságot
mutatnak a Dán-ben felfedezhető számokkal, de nem tökéletesen azonosak
velük.  Megállapítja  továbbá,  hogy  egyes  esetekben  a  különböző  számok
azonos időegységet jelentenek (42 hónap = 1260 nap = 3,5 év). Ezen nyo-
mokon elindulva és a teóriáját alkalmazva a Jel-ben megjelenő számokon,
arra a megállapításra jut, hogy a különböző természetű számok különböző
természetű valóságokat fejeznek ki.  Érvelése szerint  a Jel  szerzője  annak
megfelelően  használ  háromszög,  négyzet  vagy  sokszög  számot,  hogy  az
azok által jelzet valóságok melyik szemben álló fél uralmához tartoznak. A
69 Vö. BOXALL 198. 
70 50, ן= 6, ו=10, י= 200, ר=400תריון, ת=
71 60= ס, 30=ל , 3=ג, 50=נ , 1=א, אנגלס 
72 Vö. BEALE 724.
73 A háromszög az egymást követő számok összege, a négyzet az egymást követő páratlan, míg a

sokszög az egymást követő páros számok összege.
74 Vö. BAUCKHAM 390‒396.
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háromszög számok a bestia uralmát jelzik (666), a négyzet számok a bárány
uralmához tartozó dolgokat (144), míg a sokszög számokat akkor használja
a szerző, amikor olyan valóságot akar kifejezni, amely mindkét birodalom-
hoz hozzátartozik.75 Így a 666 a bestia uralmának egyfajta teljességét hiva-
tott kifejezni.76

Mások szerint a 666 (kontrasztban a 777-tel) a teljes tökéletlenség száma,
a beteljesedetlenségé, amely bár teljes akar lenni, vagy annak akar látszani
(a bestiának hét feje van), nem teljes, és nem is lehet az.77 A szám egyben
ítélet a bestia és a számát viselők fölött, pontosan úgy, mint a hatodik pecsét,
trombita és kehely.78 Emellett a SibOr tud arról, hogy Jézus száma, vagyis
neve betűinek számértéke (a görög gemátriában) 888, ami ismét ellentétbe
állítható a tökéletlenség 666-jával. (A 8 mint a 7 teljességénél még több, a 6
mint ami sosem lesz tökéletesség.) A Jel-ben azonban Jézus száma nem jele-
nik meg.79 A 666 mint teljes tökéletlenség értelmezéssel kapcsolatban meg-
fontolásra méltó Ugo Vanni megjegyzése is, aki szerint ez azért nem meg-
győző  teória,  mert  a  Jel  megírásának  korában  nem  ismerték  az  arab
számokat. Így a három darab hatos ‒ mint a három darab heteshez képest
mindig egyel kevesebb ‒ vizuálisan nem adott. Az ókori görögben a 666 χξς,
a 777 ψοζ.80 Így a legmeggyőzőbb felvetés az, amelyik az „ember számát”
emberi számként érti, a gemátria megfejtéseként pedig a „bestia” szót látja a
szám mögött.

c) Jel 17,8

További fontos információk a bestiával kapcsolatban a 17. fejezetben talál-
hatók. Ebből tudjuk meg, hogy egy prostituált, a nagy Babilon ül a hátán,

75 42 hónap, amíg a szent várost tiporja az ellenség, de 1260 nap, ameddig a két tanú bűnbánatot
hirdet. A 42 a hatodik sokszög szám, négyzet párja a 36, ami a 6×6 eredménye, az 1 után az első
háromszög és négyzet szám. Az 1260 a harmincötödik sokszög szám, négyzet párja az 1225, ami
a 36 után a következő háromszög és négyzet szám. Egészen pontosan a 49 háromszög száma,
mely maga a 7×7 eredménye, a zsidó jubileum száma.

76 Vö. BAUCKHAM 399‒404. Miközben lenyűgözött Bauckham alapossága, többször eszembe jutott,
hogy bármennyire is ismertek voltak különböző fontos számok az ókorban, nehezemre esik el-
képzelni, hogy az olvasók, és még inkább a hallgatók tisztában lettek volna ezeknek a számok-
nak az értékével, egyes párjaival, általában azokkal a kapcsolatokkal, amelyeket Bauckham fel-
tár.

77 Vö. BOXALL 199.
78 Jel 6,14‒17; 9,13‒21; 16,12‒16. Vö. BEALE 722.
79 Van ezen felül  egy lehetséges párhuzam az 1Kir 10,14-gyel,  amely elmondja,  hogy Salamon

kincstárába egy évben 666 aranytalentum folyt be, majd rátér Salamon bűneire, így a 666 ott is
szimbolikus szám lenne, amely a királyság úttévesztését jelzi. Ezt a párhuzamot azonban arány-
talanul távolinak tartom, és egyébként is kérdéses, milyen mértékben szándéka az eredeti szö-
vegnek a feltételezett mondanivaló. BEALE 727.

80 Vö. VANNI, Ugo, Apocalisse di Giovanni 2 (Assisi, Cittadella Editrice, 2018) 488.
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aki a vértanúk vérétől részeg. A vadállat pedig „volt és nincs és készül fel-
jönni a mélységből és a pusztulásába megy el”. Ezt az angyal kétszer ismétli
el, a 17,8-ban, és részben a 17,11-ben. A szóhasználat (ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ
μέλλει ἀναβαίνειν) az olvasó eszébe juttatja azt, aki van, aki volt és aki eljön
(ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος) a Jel 1,4-ben és 8-ban. A bestia ezen tulaj-
donsága tehát megint olyasmi,  ami a Bárányhoz való hasonlóságát segíti,
noha félig inverz módon. A Bárány van és volt, a bestia volt és nincs. Egyi-
kük eljön (az ég felhőin 1,7), másikuk feljön a mélységből. A bestia Isten
paródiája.81 Van azonban egy fontos többlet, amivel foglalkoznunk kell: a
bestia, aki volt, de már nincs, lesz a hétből való nyolcadik.

d) Jel 17,9‒11

Már a szöveg bevezetője is hasonló a 13,18-hoz, amennyiben mindkét alka-
lommal bölcsességet kíván a megértés. Noha az első értelmezés, ami a hét
fejet a hét dombra vonatkoztatja, valójában semmilyen kimagasló elmét nem
igényel (mindenki számára ismert tény volt, hogy Róma városa hét dombra
épült), az interpretáció ennél tovább megy. Mert a hét fej hét király is. Te-
kintettel arra, hogy a Jel-ben a számoknak szimbolikus jelentésük van, a hét
pedig könnyen érthető szimbólum, a teljesség száma (nem pedig a tökéletes-
ségé, ez fontos különbség), a hét király a bestia uralmának teljességét jelen-
ti.82 Ezután azonban az angyal részletezni kezdi a királyok uralkodását, ami
sokakat  arra  a  gondolatra  vezetett,  hogy  ez  alapján  esetleg  a  történelem
konkrét személyeire utal a szöveg.83

Ezzel kapcsolatban akad néhány nehézség. Az apokalipszis műfajának sa-
játja ugyanis, hogy a szerző írhat a jelen eseményeiről úgy is, hogy a látnok
ténykedését a múltba helyezi, a jelent így jövőként tüntetve fel (Dán). A Jel-
ben azt tudjuk, hogy a hét király közül öt már a múlté, egy uralkodik most,
egy pedig ezután jön, de csak kis ideig marad. Ezután következik a hétből
való nyolcadik. Larry Kreitzer négy lehetőséget lát: (1) Nérótól számítva Ti-
tusz a jelenlegi, őt követi majd Domitianus (Juvenalis Domitianust nevezte
második Nérónak); (2) Kaligulától számítva és a rövid ideig uralkodó csá-
szárokat nem számítva a jelenlegi Domitianus (ez megfelelne Iréneusz el-
képzelésének, viszont Josephus Flavius, Suetonius és a SibOr is számolja a
rövid ideig trónon lévő uralkodókkal is); (3) a Julius-Augustus vonalon ha-
ladva Augustus császártól  számítva Galba a jelenlegi,  őt  követi Otho (ez
azonban aránytalanul korai keletkezést feltételez, még a Jeruzsálemi temp-
lom is áll); (4) esetleg az írás maga második századi, és Hadrianust kell ösz-
81 Vö. BAUCKHAM 396.
82 Vö. uo. 405.
83 Vö. BOXALL 246.
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szekötni a hétből jövő nyolcadikkal.84 Hans-Josef Klauck hívja fel a figyel-
met arra, hogy amennyiben a szerző tud arról, hogy a hetedik császár csak
rövid ideig uralkodik, úgy a nyolcadik császár korában él, és visszadatálja
művét a hatodik idejére. Ebben az esetben ketten kerülhetnek szóba: Titusz
(79‒81) és Nerva (96‒98).85

Van azonban más megoldás is. Egyrészről, annak a valószínűsége, hogy a
szerző más korba datálja a Jel megírását, mint amelyben él, kicsi. Őt magát,
úgy  tűnik,  ismerték  a  közösségekben,  akiket  megszólított.  Tudták,  hogy
ugyanabban a korban él, amelyben a mű címzettjei.86 A szavakon túl, „a ha-
todik van most,” a szerző semmilyen segítséget nem ad arra vonatkozóan,
hogy az olvasónak milyen rendszer szerint kellene számolnia. Ha bárki más-
ra gondolna, mint a megírás korában uralkodó császárra, úgy megoldhatat-
lan rejtvény elé állítaná címzettjeit.87

Az sem biztos, hogy valamilyen konkrétumra gondol. Azt ő is, az olvasók
is tudják, hogy a hét a teljesség száma. Az, hogy a hatodikat azonosítja korá-
nak császárával, majd kijelenti, hogy a hetedik csak rövid ideig marad, azt is
jelentheti, hogy (az apokalipszis műfajával összhangban) azt akarja monda-
ni, nemsokára beteljesedik a birodalom gonoszsága, eléri csúcsát, de akkor a
bárány győzedelmeskedni fog.88 Már csak egy uralkodót, vagyis egészen ki-
csi időt kell kibírnia a közösségnek. Az Iz 10,25 Asszíria csapásaival kap-
csolatban azt mondja: „de már csak egy kis idő: akkor lecsillapszik hara-
gom,  és  dühöm  elsöpri  őket”,  a  29,17  pedig:  „[M]ég  egy  kis  idő,  egy
egészen kicsi, és nemde gyümölcsöskert lesz a Libanon, a gyümölcsöskert
meg erdővé terebélyesedik?”

Ráadásul a bestia a Dán látomásából származik, amely látomásnak van
egy olyan eleme, amely utat mutathat a jelen kérdésünkre vonatkozóan. A
Dán 7-ben a bestiának tíz szarva van. Ám a látnok figyelme nem ezen szar-
vak egyikére összpontosul, hanem egy másik, kis szarvra, amely időközben
nő ki. Nem tökéletes az egyezés, de a „tízből való tizenegyedik” emlékeztet-
het minket a hétből való nyolcadikra. Egy további fontos tény, hogy noha a
Dán 7-ben a kis szarvat a tudósok egyöntetűen azonosítják IV. Antiokhosz
Epifánésszal, a korábban említett tíz szarv nem jelenthet tíz királyt mennyi-
ségi  értelemben,  hiszen maga Antiokhosz még csak a nyolcadik király a
Szeleukida uralkodók sorában. Ez még egy érv amellett, hogy a Jel 17 szá-
mításait a hét királlyal kapcsolatban jelképesen értelmezzük.

84 Vö. KREITZER 94‒95.
85 Vö. KLAUCK 284.
86 Vö. ROLOFF 199.
87 Vö. BAUCKHAM 406.
88 Vö. uo. 405.
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De mit takar a kijelentés, mely szerint a vadállat a hétből való nyolcadik?
Első ránézésre úgy tűnik, a kifejezés azt jelenti, a hét király közül valame-
lyik visszatér. A nyolcas számnak azonban, amint láttuk, lehet más jelentése
is. A vadállatot nemcsak a 666, hanem a nyolcas szám is jellemzi, mivel a
666 a 36 háromszög száma, amely a nyolcé, vagyis a 666 a nyolc „dupla há-
romszög” száma.89

A kifejezés joggal emlékeztetheti az olvasót az Ószövetség olyan helyeire
is, amelyekben egymást követő számok szerepelnek. Ámosz könyvében Is-
ten Damaszkusznak, Gázának, Tírusznak, Edomnak és másoknak „három,
sőt négy bűne miatt” nem bocsát meg (Ám 1,3.6.9.11). Ezek után a leírásban
a próféta egy, legföljebb két bűnt említ. A két egymást követő szám tehát
nem mennyiség, hanem szemléltető jelző. (Ez a kifejezésmód az ún. „graded
numerical  saying”.)90 Amennyiben  azonban  a  hetes  és  nyolcas  számokat
használja a szerző (Préd 11,2; Mik 5,4[5]), úgy tűnik, nem pusztán illusztrál,
hanem amit kifejez, az az adott helyzetnek megfelelő mennyiség.91 

János számait, a hetest és a nyolcast nem szó szerint kell érteni, mint
amelyek azt határozzák meg, még hány római uralkodóra kell számítani
a parúzia előtt, hanem mint amelyek minden következő gonosz keresz-
tényellenes  uralkodót  szimbolizálnak,  akik  gonoszságának  kiterjedése
majd önnön birodalmuk pusztulását eredményezi.92

A nyolcas számmal és a visszatéréssel  kapcsolatban akadnak a zsidó‒ke-
resztény hagyományban további említésre méltó elemek. János korában a
szám utalhat a teremtés nyolcadik napjára (2Hénok 33,1‒2; Barn 15,9), Noé
is nyolcadik, amennyiben hét rokonával száll a bárkára, hogy az ítélet utáni
új teremtés előképe legyen (SibOr 1:280‒281, cf. 2Pét 2,5), de a kereszté-
nyek Jézus feltámadásának napjára is úgy emlékeztek, mint ami a (hétből
való) nyolcadik (Barn 15,9; Justinos, Dial. 24:1; 41:4; 138:1).93 A nyolcadik
tehát, ami a hetedik után jön, egyben valamilyen módon „egy a hétből”, Já-
nos korában eszkatologikus jelentőséggel bíró szám, amely a végső időkre
utal. A Jel olvasója gondolhat arra, hogy Noé idejében Isten eltörölte az első
teremtést, újat kezdett.94 A nyolcadik napon a hét újrakezdődött. Ha az ül-
döztetés újrakezdődik, a bestia a saját vesztébe rohan.

89 Vö. uo. 395.
90 Vö. uo. 405.
91 Vö. uo.
92 Uo.
93 Vö. uo. 396‒397, valamint Beale, aki még hozzáteszi: „Six may also recall the sixth day of the

week, when Jesus was crucified and the devil appeared to be victorious”: BEALE 727.
94 Vö. SASSON, Jack M., The „Tower of Babel” as a Clue to the Redactional Structuring of the Pri-

meval History (Genesis 1:1‒11:9), in  „I Studied Inscriptions from before the Flood”: Ancient
Near Eastern,  Literary,  and Linguistic  Approaches  to  Genesis  1‒11 (ed.  Richard  S.  Hess  ‒
David Toshio Tsamura; Winona Lake, IN, Eisenbrauns, 1994) 456‒457.
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6. A NÉRÓ-LEGENDA ÉS A JELENÉSEK KÖNYVE

Ez tehát igen röviden a kérdéses helyek értelme a  Nero Redivivus legenda
említésének mellőzésével.  Most azt vizsgálom meg, hogy a szöveghelyek
ilyen megértés esetén utalhatnak-e az említett legendára?

a) A legenda és a Jel 13,3

A 13,3 esetében, úgy vélem, a válasz inkább nemleges. A szöveg azt állítja a
vadállat egyik szarváról, majd magáról a vadállatról, hogy meggyógyul ha-
lálos sebéből,  ezzel  is  hasonlítva a Bárányhoz,  aki  meghalt,  és mégis  él,
örökké (Jel 1,18). Akár úgy tekintjük a vadállat sebét, mint amibe belehalt,
de feltámadt, akár úgy, hogy csak halálosan megsebesült,  de sebéből fel-
épült, nem látok kapcsolatot a Néró-legendával. Abban, akármelyik feltéte-
lezett stádiumát tekintjük, sem halálról, sem halálos sebről nincs szó.95 Néró
elmegy, és visszajön. Azt szinte minden szerző megállapítja, hogy a Jel előt-
ti fázisaiban a legendának nem része a halál és feltámadás (sem a sebesülés
és gyógyulás).96 Az általam olvasott tanulmányok ezt tekintik a Jel-ben a
Néró-legenda első előfordulásának. Ugyanakkor elismerik, hogy ez az első
előfordulás a legenda egy olyan fázisát jelenti, ami a Jel előtt nem létezett.
Ez  azonban  önellentmondás.  Az  olvasónak  olyan  karakterjegyek  alapján
kellene felismernie az utalást a legendára, amely karakterjegyek a legenda
korábbi fázisaiban nem léteztek. Ez lehetetlen. (A 13. fejezetben ráadásul
három alkalommal említi a szerző a halálos sebet, de csak a harmadik alka-
lommal a kardot, ami szintén nem integráns része a legendának, de legalább
Néró halálához köze van.) Ha ez az utalás konkrét történelmi eseményre vo-
natkozik, akkor Caligulára kell gondolnunk, akivel történt hasonló, ameny-
nyiben  halálos  beteg  volt,  de  felgyógyult.97 A  második  szörny  jelenléte,
amelyik a császárkultuszt propagálja, szintén megfelel ennek az értelmezés-
nek, hiszen Caligula volt az első a császárok sorában, aki ilyen igényekkel
lépett fel (bár Domitianus használja elsőként a Dominus ac Deus98 címet).99

95 Vö. COLLINS 174 szerint a Báránnyal való párhuzamok miatt a halála valószínűbb.
96 Vö. VAN HENTEN 17; BAUCKHAM 423; KLAUCK 283; COLLINS 179‒181. Többen említik, hogy a

SibOr 5:367 olyan szót használ, aminek elsődleges jelentése erőszakos halállal kapcsolatos, de
Van Henten pusztán csak annyit említ, hogy esetleg ez utalhat Néró halálára. Bauckham úgy te-
kinti, mint ami, még ha ebben az értelemben fordítjuk is, elszigetelt és nem jellemző a legendára.
Collins véleménye pedig az, hogy a szó ebben az esetben inkább a hatalomból való kiesését je-
lenti, mint a halálát – keletről várják, nem a Seolból.

97 CHARLES 349. Ő végül Néró mellett dönt, de feltételezi, hogy a fejezet korábbi, eredetileg Cali-
gulára vonatkozó hagyományból merít.

98 „Úr és Isten.”
99 Vö. ROLOFF 162.
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A legfontosabb különbség Dán és a Jel között a káromló nevek és a seb.100

Ez egyébként azt is mutatja, hogyan használja a Jel szerzője a rendelkezésé-
re álló hagyományokat, és hogyan alakítja őket mondanivalójához. A Dán 7-
ben a legfontosabb szarv Antiokhosz Epifánészre utal, egy konkrét uralko-
dóra, így feltételezhetjük, hogy a fej a Jel-ben szintén. Véleményem szerint
azonban a jellemzők, amelyek alapján fel kellene ismernünk a fej mögött
rejtőző uralkodót, nem Néróra utalnak. A Dán 7-ben a nevezett szarv ráadá-
sul minden valószínűség szerint az aktuális uralkodó. Így a Jel, bár szinte
ugyanazt a képet használja, vagy más módon közelíti meg, vagy szintén az
aktuális uralkodóra gondol, aki így ismét nem lehet Néró. Az viszont biztos,
hogy a birodalom az uralkodó mögött az aktuális birodalom.

b) A legenda és a Jel 13,18

A következő ‒ és a legtöbbet kutatott ‒ kérdés a 666 jelentése. A kutatók
többsége úgy tekinti, mint ami Néróra utal.101 Ezen a téren azonban gyakran
érzékeltem körkörös érvelést, ami felhasználja a többi a legendára utaló fel-
tételezett helyet. Mivel a szarv, illetve a bestia, amely felgyógyul halálos se-
béből, Néró, ezért a szám is Néróra utal. De mivel a szám Neróra utal, ezért
ő az, aki felgyógyul halálos sebéből. Ne felejtsük el, hogy ha az olvasó is-
meri is a legendát, a halálos seb említéséből nem fog rájönni, hogy Nérót
kell sejtenie az utalás mögött, hiszen a legendában nincs ilyesmi. Így akkor
sem fog Néróra gondolni, amikor a számot hallja, csak abban az esetben, ha
már korábban tudta, hogy őt kell érteni mögötte. Erre vonatkozóan azonban
nincs rendelkezésre álló adat. Bár Bauckham megemlíti, hogy Nérót nevez-
ték bestiának, aminek a számértéke, amint láttuk, lehet 666, úgy tűnik, a go-
nosz uralkodókat hajlamos volt az ókori ember hasonló címekkel illetni.102 A
Jel 13-ban feltűnik egy sárkány is. Ezt a címet a zsidóság alkalmazta Pom-
peiusra,  aki  Kr.  e.  63-ban  megszentségtelenítette  a  szentélyt  (Pss.  Sol103

2,29), a Jel-ben a sárkány mégsem Pompeiust jelenti.104

Amint korábban említettem, ha a közösség nem ismeri előzetesen a szám
jelentését,  nehezen fogja kitalálni,  kiről is van szó. Arra vonatkozóan vi-

100 A káromló nevekről nem egészen biztos, vajon egy vagy több névről van-e szó. Vö. METZGER,
Bruce Manning, A Textual Commentary on the Greek New Testament (a Companion Volume to
the United Bible Societies’ Greek New Testament) (London ‒ New York, United Bible Socie-
ties, 19944rev) 673. Amennyiben csak egyről, úgy a felirat esetleg Σεβαστός, amennyiben a többes
számú alak a helyes, akkor vagy az uralkodók neveit, vagy a titulusaikat látja a látnok a homlo-
kukon. Vö. CHARLES 348; KLAUCK 279.

101 Vö. COLLINS 174; KREITZER 92; BOXALL 197; ROLOFF 166; CHARLES 168 et al.
102 Vö. BAUCKHAM 410.
103 Pss. Sol, vagyis Salamon zsoltárai, szintén izraelita apokrif irat.
104 Vö. CHARLES 345.
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szont, hogy Nérót korábban illették volna ezzel a számmal, lényegében sem-
milyen bizonyítékunk nincs. (Néróval kapcsolatban az egyetlen dokumentált
számérték az 50, amivel a SibOr 5:28 illeti.) A Jel ráadásul nem használja
azokat a kategóriákat sem, amelyek szinte állandó kísérői lettek Néró nevé-
nek.105 Egyszerűbb dolgunk lenne, ha a szerző azt mondaná, a bestia száma
egy  anyagyilkos  hegyátvágó  király  száma,  de  nem mondja.  Kétségtelen,
hogy a 666-os számra alkalmazott gemátria egyik lehetséges megoldása a
NRWN QSR.106 Ezzel  kapcsolatban azonban merülnek fel  nehézségek.  A
legelső: miért alkalmaz János egy görög szövegben arámi gemátriát? Erre a
legegyszerűbb válasz az, hogy a szám részét képezte a rendelkezésére álló
hagyománynak, és az arámi gemátriában keletkezett.107 Sajnos erről a hagyo-
mányról  továbbra  sincs  tudomásunk.  (Ez  természetesen  nem  jelenti  azt,
hogy a számmal kapcsolatban semmilyen hagyomány nem létezett, sőt. Egé-
szen biztos, hogy az olvasók nagy részének világos volt, kire gondol a szer-
ző.) További kérdés, hogy az átírások során milyen szabályokat alkalmaz az
átíró. A QSR defektív átírása a καισαρ-nak, „helyesen” QYSR lenne. Erre a
nehézségre azt mondhatjuk, amennyiben Jánosnak további szándékai voltak
a számmal magával, úgy alakíthatta ennek a további szándéknak megfelelő-
en a kifejezés átírását. Amennyiben viszont hagyománnyal van dolga, úgy a
számról nem dönthetett önkényesen.108 A legtöbb szerző megemlít egy arámi
dokumentumot, amelyben a kifejezés a defektív átírással szerepel.109 Ám ha
hihetünk G. K. Beale-nek, a kérdés nem ennyire egyszerű. Az említett doku-
mentum ugyanis maga is „defektív”, amennyiben az idézett helyen hiányzik
az utolsó két betű. Ami rendelkezésünkre áll, az pusztán NRWN Q[??].110

Marcus Jastrow 1903-ban megjelent szótárában a kérdéses kifejezés mindkét
formájában szerepel, de sem az általa felsorolt helyeken, sem az egyéb rab-
binikus irodalomban nem találunk példát a defektív írásmódra.111 Az említett
Murabba’at-ban talált dokumentumban azonban a Q után már csak további
két betűnek marad hely, vagyis szerepelhetnek ott és (S) ס  betűk, de (R) ר 
ebben az esetben ez lenne az egyetlen általunk ismert eset, ahol valóban a
defektív írást alkalmazzák. A másik lehetőség, hogy nem ez a szó szerepel
ott.112

105 BAUCKHAM is megállapítja (429).
106 50נרון קסר, נ/ן=   (kétszer, tehát 100),  =200ר  (kétszer, tehát 400),  =60, ס=100, ק=6ו .
107 Vö. BAUCKHAM 388.
108 Vö. CHARLES 367.
109 Vö. Említi BAUCKHAM 388; CHARLES 367; COLLINS 175 et al.
110 Vö. BEALE 719.
111 Vö. JASTROW, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the

Midrashic Literature (London ‒ New York, Luzac & Co. ‒ Putnam’s Sons, 1903) 1365.
112 Vö. BEALE 719.
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Az átírásokkal kapcsolatban egyébként is nehézség, hogy aki az átírást
végzi, hogyan hallja az egyes hangokat. A ς (S) átírására az arámi ábécében
több lehetőség is van. (Ugyanez igaz egyébként a θηριον θ-jára is.)

Ugyanakkor a 666 Néróval azonosítása mellett szól egy (látszólag) erős
érv. Rendelkezünk olyan szövegvariánsokkal,  amelyek 666 helyett 616-ot
tartalmaznak.113 Ezen szövegvariánsok között több latin nyelvű is akad. Néró
császár nevéből pedig a latin nyelvben hiányzik az utolsó ’N’, ami azt is je-
lenti, hogy a név számértéke 616 ( 50=נ ). Az utolsó ’N’ azonban nemcsak
akkor hiányzik, ha Néró nevét latinosan használjuk, hanem abban az esetben
is, ha a bestia számértékét nem a szótári, hanem a szövegben található értéke
szerint számoljuk ki.114 Ha pedig a 616-ot tekintjük eredetinek (ami hipoteti-
kus feltevés,  nincs rá komolyabb okunk),  az a megírás korának császára,
„Kaiser Domitianus” arámi számértékének is megfelel.115

Egyébként lehetséges, hogy a másoló Néróra gondolt (ezért szándékosan
korrigálta a számot), ez azonban nem bizonyíték arra, hogy a Jel szerzője
ugyanígy tett volna. Iréneusz, aki időben és kulturálisan is közelebb állt a
Jel-hez, nem azonosította a számot Néró császárral.116 Ezen túl feltehetjük
azt a kérdést is, az azonosításhoz valóban szükség van-e a titulusára? Vagy a
szám létezett korábban, és ahhoz igyekeztek igazítani a császár nevének he-
lyesírását? Amennyiben ez a megoldás, úgy a szám korábban már jelentett
valamit (vagy valakit), így nem lenne okunk azt feltételezni, hogy a Jel-ben
ne ebben a korábbi értelmében szerepelne.

Bauckham szerint János nem a számra vonatkozó tradíciót veszi át, ha-
nem csak a módszert, ugyanis az intertestamentális irodalomban másutt is
előfordul, hogy a gemátria bizonyos görög szavak arámi betűs átírására vo-
natkozik.117 Ez azonban két dolog miatt is nehézkes. Egyrészről, amint ko-
rábban többször említettem, a megoldókulcs nélkül szinte lehetetlen megfej-
teni,  kire  gondol  pontosan a  szerző.  Erre  vonatkozóan egy fontos  jelzés,
hogy a kortárs exegézisben is sok különböző megoldás létezik arra vonatko-
zóan, kit jelöl a szám.118 Másrészt, amennyiben csak a módszert veszi át, úgy

113 METZGER 676. „Instead of ἑξήκοντα, which is strongly supported by 𝔓47  א A P 046 051 all extant
minuscules itgig vg syrph, h copsa, bo arm al, δέκα is read by C some manuscripts known to Irenae-
us (who, however, says that 666 is found „in all good and ancient copies,” and is „attested by
those who had themselves seen John face to face”) and Tyconiuspt. […] Perhaps the change was
intentional, seeing that the Greek form Nero Caesar written in Hebrew characters…”

114 θηριου=תריו  ,θηριον=תריון 
115 Vö. BEALE 720.
116 Vö. BEALE 722; ROLOFF 166; CHARLES 366.
117 Vö. BAUCKHAM 389.
118 Vö. BEALE 719‒721. Ezzel kapcsolatban némileg cinikusan idézi George Salmont, aki felállította

a gemátria „szabályait”: „First, if the proper name by itself will not yield it, add a title; secondly,
if the sum cannot be found in Greek, try Hebrew, or even Latin; thirdly, do not be too particular
about the spelling. […] We cannot infer much from the fact that a key fits the lock if it is a lock
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jeleznie kellene, hogy a jelen pillanatban éppen ezt teszi. Míg Roloff abban,
hogy János a Jel-ben használ más héber kifejezéseket, arra lát bizonyítékot,
hogy  a  gemátriára  vonatkozóan  az  arámi  átírás  legitim  megoldás,  addig
Beale éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor a Jel szerzője arámi sza-
vakat használ, minden esetben előzetesen jelzi ezt (Jel 9,11; 16,16).119

Ráadásul, amennyiben valóban az lenne a helyes megoldás, hogy a szá-
mot megfejtve Néró császár nevét és titulusát kapjuk, úgy ez lenne az egyet-
len olyan hely a Jel-ben, amikor János ilyen módon használ egy számot. A
számok minden más esetben figuratívak, és szimbolikus jelentéssel rendel-
keznek, nem igénylik a gemátria bevonását. Továbbá, amikor a szerző az
ἀριθμός szót használja, az minden (más) esetben megszámlálhatatlan tömeg-
re vonatkozik.120

Kétségtelen, hogy a felszólítás felkelti az olvasó és a hallgató figyelmét.
János két szót használ, a bölcsességet és az értelmet. Az ilyen felszólítások
az újszövetségi irodalomban általában direkt felszólítások a hallgatóság felé.
Az evangéliumokban is találkozunk hasonlóval. Kérdés azonban, hogy va-
jon a felszólítás egy matematikai rejtvény megoldására vonatkozik-e, vagy
inkább spirituális és morális megkülönböztetésre.121 Tekintettel arra, hogy a
felszólítást  megelőzően a szöveg hangsúlyozza,  hogy a bestia  hasonlítani
próbál az igazi Úrra, valamint a második bestia propagálni fogja az első kul-
tuszát,  és  látványos  jeleket  fog  véghez  vinni,  a  figyelmeztetés közvetlen
kontextusa alapján nem tűnik valószínűtlennek, hogy a 13,18 éberségre való
felszólítás.

Túl mindezen megfigyeléseken, a szövegek tanulmányozása közben még
egy gondolat  fogalmazódott  meg bennem.  Bauckham úgy véli,  bár  Néró
nem szerepel a Jel-ben név szerint, központi szerepet játszik benne.122 Én
azonban éppen ezt nem látom. A 13. fejezet fontos a Jel eseményfolyamá-
ban, a 18. vers pedig különleges ünnepélyességgel bír. A hallgatók kvázi
közvetlen megszólítása, a szavak súlya és a mondatszerkezet bizonyos érte-
lemben csúcsát jelentik a bestiáról szóló első látomásnak. (A második a 17.
fejezetben érkezik el.) Elfogadom a meglátást, mely szerint a keresztény kö-
zösségek számára hosszan tartó trauma volt a Néró-féle keresztényüldözés,
amely sokáig meghatározta a korabeli keresztények gondolkozását.123 De azt
nem látom sem az Újszövetség más írásaiban, sem a kortárs irodalomban,
hogy Néró személye, vagy akár a legenda ennyire hangsúlyos szerepet ját-

in which almost any key will turn.”
119 Vö. BEALE 721, szemben ROLOFF 166-tal.
120 Vö. BEALE 721. BOXALL 199 is egyetért, hogy a számok máshol egyszerűen szimbolikusak. Vö.

Jel 5,11; 7,4; 9,16 (2x); 13,17.18 (3x); 15,2; 20,8.
121 Vö. BEALE 726‒727.
122 Vö. BAUCKHAM 384.
123 Vö. uo. 411.
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szott volna. A biblikus tudomány főcsapása többek között Máté, Lukács és
János evangéliumát, a pasztorális leveleket, de néhány Pálnak tulajdonított
levelet is a Néró császár nevével fémjelzett üldözés utánra helyezi a történe-
lemben. Ezekben mégsem látszik ilyen nyoma a traumának. Ha elfogadjuk,
hogy a Jel a 90-es években keletkezett, az egyben azt is jelenti, hogy hozzá-
vetőlegesen  harminc  év  választja  el  a  közösséget  a  keresztényüldözéstől,
mely ráadásul a megírás helyétől és a címzett egyházaktól térben is távol
történt.124 A Néró-legenda lehet elmondástól függően bármilyen sötét és fé-
lelmetes, aránytalanul távoli ahhoz, hogy ennyire központi lehessen a Jel go-
noszról alkotott fogalmában. Egyszerűen csak valószínűtlennek tűnik, hogy
a látomás csúcspontján, a kinyilatkoztatás ünnepélyes pillanatában a bestia,
a keresztények nagy ellensége, a veszedelem, akinek megtévesztő szándéka-
ival szemben az egyetlen lehetséges védekezés a folyamatos éberség, egy
rég halott császár.125

c) A legenda és a Jel 17,8‒11

A 17. fejezetben viszontlátjuk a bestiát. Az angyal elárulja, hogy a mélység-
ből  érkezik,  skarlátvörös,  továbbra  is  hét  feje  és  tíz  szarva  van.  Volt  és
nincs, és feljön, de a vesztébe rohan. Ez lenne a Jel-ben a Néró-legenda ki-
fejlett, János által módosított verziója, melyben Néró azonos a vadállattal,
Beliárral. Néró meghalt, ezért a mélységben126 van, de halálából visszatér,
hogy a pusztulásába menjen.127 Elpusztítja Rómát pártus seregek élén, a tíz
király segítségével, a Bárány ellen támad mint annak végidőbeli ellensége,
de veszít, legalábbis a tudósok egy része szerint. Én azonban nem így látom.

Itt kell kitérnem arra, hogy a Jel egyetlen alkalommal sem nevezi nevén a
bestiát. Így a Néró-mítoszhoz hasonlóan ingoványos terepen vagyunk. Van
azonban egy fontos különbség a két hagyomány között. Néróval kapcsolat-
ban éppen az a nehézség, hogy korábban megismert ismertetőjegyei közül
egyet sem használ a szerző: Néró a Jel-ben nem anyagyilkos, nem vágja át a
hegyet, nem játszik lírán, nem vesz részt játékokon. Beliár ismertetőjegyei
viszont a maguk korábban megismert  valóságában szerepelnek a Jel-ben:
124 A Jel szerzője a jelenések helyszíneként Patmosz szigetét jelöli meg (Jel 1,9), a hét egyház pe-

dig, amelyeket megszólít,  Kis-Ázsiában találhatók  (Efezus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szár-
desz, Filadelfia, Laodicea, vö. Jel 1,11).

125 Nem titkolom, hogy törtem a fejem azon, amennyiben elvetem annak a lehetőségét, hogy Néró
áll a szám mögött, milyen másik lehetőséget tudnék megfogalmazni. Jobb azonban nem jutott
eszembe. Ezzel együtt, jelen kutatásom alapján egyre erősebb meggyőződésem, hogy Néró (ill. a
vele kapcsolatos legenda) nem a helyes megfejtés.

126 Az ἄβυσσος a héber kozmológiában az alvilág szintje, fölötte a föld és a menny találhatóak. Vö.
ἄβυσσος, ου, ἡ, in Exegetical Dictionary of the New Testament I (ed. Horst Robert Balz ‒ Ger-
hard Schneider; Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1990) 3.

127 Vö. COLLINS 176; KLAUCK 283.
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halottakat  támaszt  fel,  nagy jeleket  visz véghez,  félrevezeti  a halandókat.
Ezek az ismertetőjegyei a SibOr-ban, az Asc. Is-ban, de még a 2Tessz 2-ben
is.

A Dán 7-ben értesülünk arról, hogy a nagy tengerből négy vadállat támad.
Noha a kifejezés a LXX-ban tenger, ahogyan a 13. fejezetben is, általános az
egyetértés abban, hogy ez a nagy tenger azonos a káosz birodalmával,128 így
tekinthető a 17. fejezetben használt mélység szinonimájának, a 13. fejezet-
ben pusztán az irodalmi függés miatt használ a szerző más szót.129 A Dán 7-
ben is van átjárhatóság a negyedik vadállat és annak egyik szarva között.130

Ebből azonban nem következik, hogy a szarv, Antiokhosz Epifánész meg-
halt, de feltámadt. Sokkal inkább a birodalom és uralkodójának természeté-
ről kíván információt közölni a szerző.

A Beliárral  kapcsolatos  hagyomány  fejlődéséről  korábban  már  beszél-
tünk. Ennek állomásai jól láthatók a különböző irodalmi alkotásokban. Az
Antikrisztus pedig lehet egy személy, de lehet egy csoport is. A Dán 7 ötvö-
zi a kettőt, a birodalom és uralkodója is Antikrisztus. Antiokhosz Epifánész
után Pompeius a következő személy, aki kiérdemli a címet, míg kollektíva-
ként már a Mózes mennybemenetele131 10,8-ban Róma tölti be a pozíciót.132

A Beliárra vonatkozó hagyomány ez időben kapcsolódik össze az Antikrisz-
tusra vonatkozó elképzelésekkel, miközben a hódító király mellett a hamis
próféta szerepét is egyre inkább magára ölti.133 A 2Tessz 2 jelentős hasonló-
ságokat mutat a Jel 13,11‒17-tel, a különbség az, hogy az egyikben személy,
a másikban kollektív alakban jelenik meg. Az „új” Beliár már a Jel 11,7-ben
Jeruzsálemben feljön a mélységből (tehát 70 előtti hagyományréteggel van
dolgunk).

Az Asc. Is 4-ből azt is megtudjuk, hogy Beliár ősidőktől fogva létezett.
(A Jel-hez képest fontos különbség, hogy az Asc. Is-ban az égből érkezik, a
Jel-ben a mélységből.) Az Asc. Is azért is fontos, mert, amint láttuk, abban
Néró személye,  ha  nem is  központi  helyen,  de  felsejlik.  A nagy ellenfél
egyik karakterjegye, hogy gonoszságában Néró-szerű. Azt is jeleztem koráb-
ban, hogy véleményem szerint ennek nincs köze a visszatéréséről szóló mí-
toszhoz, de legalább a személye megjelenik a leírásban. Mivel a hagyomány
önmagában az, hogy az eszkatologikus ellenfél a mélységből jön fel, ebből a

128 Vö.  NEWSOM, Carol A. – BREED, Brennan W.,  Daniel: A Commentary (The Old Testament Li-
brary) (Louisville, KY, Westminster John Knox Press, 2014) 221.

129 Vö. COLLINS 176.
130 Vö. uo. 184.
131 Héber vagy arámi nyelven, az 1. században keletkezett izraelita intertestamentális apokrif. Vö.

ALLEN, Garrick –KLIPPENSTEIN, Rachel, Testament of Moses, in  The Lexham Bible Dictionary
(ed. John D. Barry et al; Bellingham, WA, Lexham Press, 2016).

132 Vö. CHARLES 79.
133 János leveleiben a hamis próféták az antikrisztusok, vö. 1Jn 2,22.
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tényből nem következtethetünk arra, hogy János bármit mondani akarna egy
meghaló, de feltámadó Néróról (ahogyan Dán sem akart semmit mondani
egy meghaló és feltámadó Antiokhosz Epifánészről). Mond-e a szöveg mást,
amiben felfedezhetjük a legendát?

A 17,8-ban az angyal kijelentése, a bestia volt és nincs, és feljönni készül,
rejtélyesen hangzik.  Ez lehet  egy olyan kijelentés,  amely  összeköti  Néró
visszatérését a Beliár-hagyománnyal, hiszen uralkodott, meghalt, de vissza-
tér.134 Másfelől viszont a bestiáról tudjuk, hogy a Bárány tükörképe, Isten
paródiája.135 A Bárány van, volt és eljön, a bestia volt, nincs és eljön. A szó-
használatban van néhány figyelemre méltó apróság.

Nem várhatjuk a szent szerzőktől, hogy azokat a kifejezéseket használják,
amelyek nekünk tetszenének, engednünk kell, hogy úgy fejezzék ki magu-
kat,  ahogyan a Szentlélek indítja őket.  Nekem azonban mégis  hiányzik a
„visszatér” szó. A tudósok sokat beszélnek a legenda legalapvetőbb elemé-
ről, hogy ti. Néró elment, és visszajön. De a Jel lapjain a tekintélyes mennyi-
ségű visszatérést jelentő ige közül egy sem jelenik meg.136 Még az ἔρχομαι
is jelenthetne visszatérést, de a szerző ezt sem használja. A vadállat a két vo-
natkozó versben, a 8-ban és 11-ben feljön (ἀναβαίνω, érthető, ha korábban a
mélységben volt), illetve elmegy (ὑπάγω).

Amennyiben pedig a bestia Isten paródiája, úgy érdemes egy pillantást
vetni az 1,4-re is. Az elsőre feltűnhet az olvasónak, hogy a szöveg nem a
volt-van-lesz hármas tagolást használja, hanem azt mondja: ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν
καὶ ὁ ἐρχόμενος. A ὁ ἐρχόμενος participium jelenthetne jövő időt, de van
okunk azt gondolni, hogy ebben az esetben a folyamatos jelenidő a helyes
fordítás. A 3,20-ban János a jövő idejű formát használja, mivel abban a kör-
nyezetben arra akar utalni.137 A szerző ezzel Isten abszolút transzcendenciá-
ját akarja aláhúzni, amely végtelen jelenlét (ὢν), belépés az emberiség törté-
nelmébe  így  üdvtörténelemmé  téve  azt  (ἦν),  és  folyamatos,  progresszív
kapcsolat az emberiséggel (ἐρχόμενος).138

A bestia sem csak volt-nincs-lesz. A szerző játszik az igeidőkkel, ameny-
nyiben múltidőt (ἦν), jelen idejű tagadást (οὐκ ἔστιν), jövő idejű körülírást
(μέλλει  ἀναβαίνειν),  majd  jelen  idejű  megerősítést  használ  (ὑπάγει).  Az,
hogy volt, nem jelenti automatikusan, hogy Néróra utal. Láttuk már, hogy az
Asc. Is-ben Beliár uralta a világot, amióta létrejött (4,2). A bestia létezett.
Nemcsak egyszer, hanem akár többször is a történelemben, de a jelenléte so-
sem volt  tartós,  mindig  elbukott.  A  Jel  megírásának  pillanatában  éppen

134 Vö. KREITZER 92; BOXALL 245; COLLINS 176.
135 Vö. BAUCKHAM 396.
136 ἀνακάμπτω, ἀναλύω, ἀναστρέφω, ἀναχωρέω, ἀφορμάω, ἐπανέρχομαι…
137 Vö. VANNI 50, 46. lábjegyzet.
138 Vö. uo. 51.
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nincs, de meg fog jelenni még a történelem színpadán, felemelkedve a mély-
ségből. De bármely korban legyen is a jelenléte jelen idejű, pusztulásra van
ítélve. Éppen ezért ő a hétből való nyolcadik. Ugyanabba a „bandába” tarto-
zik, így bárki legyen is, a karaktere és a sorsa is ugyanaz.139

A Jel  17  meglehetősen összetett  szimbólumrendszerrel  dolgozik.  A fi-
gyelmes olvasó észreveszi,  hogy a részeg prostituált  Róma.  De közben a
bestia hét feje is Róma. Közben viszont a hét fej hét király is. De a bestia is
egy a királyok közül. De közben a tíz szarv is királyokat jelent. Ez egyben
azt is jelenti, hogy bármilyen megfejtés, ami leegyszerűsíti a látomást, hibás.
A bestia egyszerre az állat, amin Róma lovagol, egyben maga a város, és an-
nak királyai is. Térbeli kiterjedése van, amennyiben hét domb, de időbeli ki-
terjedése van, amennyiben hét király. Noha evilági, térbeli és időbeli dimen-
ziói látványosak, túlnyúlik ezeken. Ott van az egész birodalom gyökerénél,
de túlnyúlik a történelem immanens keretein, hiszen ő maga a nyolcadik.

Ezután gyűjti össze a föld királyait, hogy a Bárány ellen harcoljon. Ez te-
hát a bestia végső célja. Isten helyére akar lépni. Ezt szolgálta az imitáció,
ezért hasonlít annyi mindenben a Bárányra, ezért öltötte magára a tulajdon-
ságait. Ő akar Isten lenni. A kozmikus uralomért folyik tehát a harc.140 De a
bestia téved. Nem érheti el a teljességet, mindig tökéletlen marad (666). A
valódi hatalom a Bárány kezében van. Ő képes egyedül feltörni a pecsétet,
ezzel útjára indítani az események folyását (Jel 5,5). A bestia alá van vetve
neki. Még arra is a Báránytól kap hatalmat, hogy harcoljon a szentek ellen,
és győzelmet arasson felettük. (A 13,7-ben a passzív szerkezet Isten hatal-
mát sejteti az események mögött.141)

A bestia önmagát pusztítja el. A föld királyaival, melyek fölött addig a
prostituált uralkodott (17,18), a város ellen fordul. Lemeztelenítik, és meg-
eszik a húsát (τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται). A kifejezés az Ószövetségben
hat versben fordul elő, ebből ötször emberhúsevésre vonatkozik (Lev 26,29;
Zsolt 26,2; Préd 4,5; Iz 9,20; Jer 19,9).142 Ez a Leviták könyvében, Izajásnál
és Jeremiásnál Isten haragjának, egyben az ítéletnek és összeomlásnak egyik
legutolsó és talán legdrámaibb fázisa. A Jel-ben még egy alkalommal fordul
elő, amikor az angyal meghívja az ég madarait, hogy királyok, vezérek, lo-
vak és lovasok húsát egyék. Ezt követné a nagy csata, de végül semmi ilyes-
mi nem történik. „A vadállat és a föld királyai összegyűltek a seregeikkel
együtt,  hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. De ezek elfogták a

139 Vö. uo. 564‒565. Ez az értelmezés egyébként megfelel a 666 és a hétből való nyolcadik közötti
kapcsolatnak. Vö. BAUCKHAM 396, 405; valamint BEALE 726.

140 Vö. COLLINS 184.
141 Vö. VANNI 472.
142 Az Úsz-ben öt alkalommal  szerepel a kifejezés,  mind az öt emberhúsevéssel  kapcsolatos (Jn

6,52.53; Jak 5,3; Jel 17,16; 19,18).
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vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat tett, és félrevezette
velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a képmását imádták. Ele-
venen bevetették mind a kettőt a kénköves, tüzes tóba” (Jel 19,19‒20).

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A Néró-legenda létezésében senki sem kételkedik. A halálával kapcsolatos
bizonytalanság utat nyit a reményre azoknak, akik szerették őt, és a félelem-
re azoknak, akik tartottak tőle. 

Néró császár nem volt átlagos szereplője a történelemnek. Tettei hosszan
tartó hullámokat vetettek, még sok idővel a halála után is érezhetők követ-
kezményeik. Az, hogy a személye csak igen lassan kopott ki a köztudatból,
jól látszik Dio Chrisostom 88 körül keletkezett beszédéből, a tényből, hogy
még húsz évvel a halála után is sikeres vállalkozás lehetett az ő személyében
hatalmi igényekkel fellépni, vagy abból, hogy több Szibilla-jóslatban megje-
lenik. Eközben a császár elveszíti személyes vonásait, és egy archetípus, a
gonosz uralkodó megtestesítőjévé válik. Ebben a minőségében utat talál az
izraelita apokaliptikába, amelyben Isten végidőbeli ellensége nérói vonások-
kal is rendelkezik.

Úgy vélem, ez döntő különbség. Nem az eszkatologikus ellenfél válik a
visszatérő Néróvá, hanem a császár válik az ellenség bizonyos vonásainak
összefoglalásává.  Kérdés,  hogy az összeolvadásban mekkora szerepet  ját-
szott a visszatéréséről szóló legenda léte. Az azonban számomra meglehető-
sen egyértelmű, hogy a két hagyomány, vagyis a „végidőbeli ellenfél” és a
„Néró visszatér” hagyományok közül az előbbi a domináns. Ezért nem je-
lennek meg a visszatérés motívumai a SibOr 3-ban és az Asc. Is-ban sem.

Ugyanígy nem látom bizonyítva a legenda jelenlétét János látomásainak
könyvében. Különös tekintettel arra, hogy a művet elsősorban hallgatásra,
nem pedig olvasásra szánták,143 a jelképeknek, melyek gyakran fokozatosan
épülnek egymásra,  viszonylag könnyen felismerhetőnek kell  lenniük.144 A
János által használt és a tudósok egy része által a Néró-legendára tett utalás-
ként felfogott szimbólumoknak nemcsak az érthetősége, hanem az egymás-
utánisága is fontos. A legelső utalásból azonban lehetetlen felismerni a le-
gendát. Ehhez kapcsolódik a második, a szám, amely előzetes ismeret nélkül
az adott  pillanatban megfejthetetlen,  és egyébként  is  kapcsolódik az első

143 Tekintettel többek között az általános analfabetizmusra is.
144 Amikor János olyan új jelképet vezet be, aminek nem egyértelmű a jelentése, mindig megmagya-

rázza az értelmét. „hét gyertyatartót láttam […] Jobbjában hét csillagot tartott […] A hét csillag-
nak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak ez a titka: a hét csillag a hét egyház
angyala, a hét gyertyatartó meg a hét egyház” (Jel 1,12.16.20).
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utaláshoz. Ráadásul nem látszik, hogy a legendának olyan súlya lenne, ami
indokolttá tenné azt, hogy ennyire központi helyen szerepeljen. Ezenkívül
azokban az írásokban, melyekben a legenda különböző formákban szerepel,
az egyetlen Néróhoz köthető szám az ötven, nem a 666. Ezzel kapcsolatban
is az tehát a legkomolyabb problémám, hogy a korábbi írásokból megismert
Néró-legenda karakterjegyei hiányoznak a leírásból.

Ugyanez igaz a 17. fejezetre is. János ismét beazonosítja a bestiát, a hall-
gatók a hét fej és tíz szarv említésére már tudják, kire vagy mire kell gondol-
niuk. A tény, hogy a bestia a mélységből jön, tökéletesen magyarázható a
bestia természetével, nem szükséges hozzákötni egy olyan elhunyt császárt,
aki esetleg halála után ott tartózkodik. Ráadásul ez nem része a legenda ko-
rábbi állapotának. (Még az egyetlen hasonló írásban, ami rendelkezésünkre
áll, az Asc. Is-ban is fentről száll le a Néró képébe bújtatott Beliár.) A tény,
hogy ő a hétből való nyolcadik, illetve az, hogy volt, de most nincs, de még
lesz, lehetnének (véleményem szerint) a legendához legközelebb eső utalá-
sok, tekintettel leginkább arra, hogy itt egy a legenda integráns részét képe-
ző elem, a Róma elleni támadás explicit módon jelen van. Ez azonban nem
kizárólag a Néró visszatéréséről szóló legendára igaz. Az, hogy egy eszkato-
logikus ellenfél lerombolja Rómát, a legendától függetlenül is megjelenik.145

Ráadásul a Róma elleni támadástól függetlenül a hallgató már más irányban
értette meg a bestiát a korábbi információk alapján, így ezeket a karakterje-
gyeket is korábbi megértésének fényében fogja megfejteni.

Lehetséges, sőt valószínű, hogy a Néróval kapcsolatos szóbeszédek befo-
lyásolták a Jel szerzőjét művének írásakor. Néró kellően „rikító” személyi-
ség volt ahhoz a történelem színpadán, hogy ilyen jellegű nyomokat hagyjon
maga után. A kérdésem azonban arra vonatkozott, hogy a Néró visszatérésé-
re vonatkozó legenda adja-e a vizsgált szentírási helyek helyes értelmezésé-
nek alapját. Erre a kérdésre pedig az én válaszom nemleges.

145 Katell Berthelot professzor szóbeli közlése.
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SZENTELÉSEK ÉS ÁLDÁSOK
A 2012-ben kiadott Áldások könyve megjelenésekor megfogalmazódott, hogy 
az áldások és szentelmények anyaga lelkipásztori szempontból – a legfőbb 
irányelveket megtartva – kisebb, praktikusabb, kézre álló formába öntve is 

jelenjen meg. A most megjelent új kötet az áldá-
sokról megfogalmazott rövid tanító résszel indít, 
melyből világossá válik, hogy mely személyek mely 
áldások végzésére jogosultak. Ugyancsak itt ta-
lálható az áldások szerkezeti felépítésének leírása 
(ez betétlapként is rendelkezésre áll). A szenteltvíz 
készítésének szertartása után négy nagy fejezet-
ben következnek a különféle áldások (Szakrális és 
jámborsági tárgyak megáldása; Személyek megál-
dása; Áldások az egyházi év során; Különböző alkal-
makra szolgáló áldások). Némely esetben, különö-
sen ott, ahol ezt a magyar hagyomány megkívánja
(pl. házmegáldás vízkeresztkor, járművek megáldása), 
egyéb szövegeket is közöl.

154 oldal, keménytáblás. Ára: 3200 Ft

„FÉRFINAK ÉS NŐNEK TEREMTETTE ŐKET”
A „GENDER a nevelésben” kérdésről folytatandó dialógus szolgálatára
Egyre inkább tudatossá válik, hogy valóságos nevelési vészhelyzetben va-
gyunk, különösen az érzelmi élet és a szexualitás témakörében. Sok esetben 
olyan nevelési programokat szerveznek és javasol-
nak, amelyek látszólag „semleges élet- és személy-
felfogást közvetítenek, de valójában a hittel és a jó-
zan ésszel ellenkező antropológiai felfogást tükröz-
nek” – fogalmazott Ferenc pápa. A Katolikus Nevelés 
Kongregációja most, illetékességi területén néhány 
refl exiót tesz közzé, amelyek eligazíthatják és segít-
hetik mindazokat, akik az új nemzedékek nevelésé-
vel foglalkoznak, hogy a szeretet minden embernek 
szóló meghívásának fényénél módszeresen szembe-
sülhessenek az emberi szexualitás mostanában legin-

kább vitatott kérdéseivel.
36 oldal, puhafedeles. Ára: 790 Ft
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