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A szenthez mintha természetes módon hozzátart ozna a titok. A ti
tok erede ti form ájában nem más, mint a szentet övező véde lem. A
szigorú tabu-szabályok, amelyek a szent területét véde lmez ik az il
letéktelenekkel szemben, sok közösséget mutatnak a titok funk ciói
val: példá ul kategorikusan elha tárolják egymástól a rejtettet és a
hozzáférhetőt, a tisztát és a tisztátalant. A titok - csakúgy, mint a
szent - olyan elzárt területet létesít, amely form át ad a távolságnak,
és megvonja vagy korlátozza a területre való bejutás lehetőségét. A
titok védelmezi a szentet, ugya nakkor véd a szent ellen is. Abban az
esetben, amikor a titok a szent védelmezője, a szent sérülékenynek és
fenyegetettnek bizonyul, védtelennek tűnik minden romboló külső

hatással szembe n. Az ilyen k üls ő hatásokat a profanizáció fogalmá
val szokás összefoglalni: ha nem védi titok a szentet, megsérül vagy
meggyaláztatik. A profanizáció fogalma mögött az integritás, a tiszta
ság és a szűziesség képei húzódnak meg. A titok megsértését és az
erőszakos behatolást a hagyomány előszeretettel írja le a szexuá lis
erőszak meta for áival, mint az itt következő példában Nettesheimi
Agrippa: "Egy bizonyos Numenius, aki az ilyen dolgokra (ti. a titok
ra) túl k ív ánesi volt, azza l idézte magára az istenek haragját, hogy az
eleuzia i istennő titkait kiad ta és nyilvánosan magyarázta. Álmában
az eleuzia i istennőket a szajhák ruhájában látta egy nyitott bordély
ház előt t állni. Amikor ezen elcsodá lkozo tt, az istennők haragosan
azt v álaszolták. hogy erőszakkal ő vetkőztette le és szégyenítette meg
őket, és most mind en arra járó az t tehet velük, amit akar. Ezzel em
lékeztették arra, hogy az istenek ünnepeinek titkát nem szabad
mindenkinek eláru lni."] Abban az ese tben, amikor a titok a szenttel
szemben véd i a h ív őt, a szentet fenyegető energ iaként mutatják be,
amely közvetlen veszé lyt jelent. Ennek az energiának a képi megjele
nése általában a veszélyes sugárzás, amelyet a titok, mint valamiféle
ózonr éteg. pajzsként felfog. Amennyiben a titok az emberek birtoká
ba kerü l, azaz ha emberek is részesedn ek a Teremtő titkában, és ezzel
a tud ással kozmikus katasztrófákat is előidézhetnek, k űlön ö s jelentő

sége t kap a titoktartás.
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A szent titokkal övezve lép a világba, amelytó1 elválaszthatatlan.
A zsidó monoteizmus ezzel szemben radikálisan elválasztotta egy
mástól Isten és a világ terét. Isten a világhoz viszonyítva gyökere
sen más és különböző. A szent nem található meg a világban, a ti
tok formájában sem. Felhőként, tűzoszlopként vagy névként
"betörhet" a világba, de semmilyen közösséget nem mutat vele. Az
a megkerülhetetlen távolság, amely Istent és a világot elválasztja, a
Teremtő és a teremtés viszonyában nyilvánul meg. Isten munkája a
Teremtés könyvében egy építőmesteréhez hasonló. Úgy bánik a
szubsztanciákkal és az anyagokkal, mint egy művész. A teremtést
Mózes első könyve műnek tekinti. A teremtő és műve között ép
pen olyan különbség és távolság van, mint egy művész és alkotá
sa, egy külsővé vált forma között. A szakadék fölött a kinyilatkoz
tatás biztosítja Isten és az ember találkozásának lehetőségét. A
találkozás helye nem a világ, hanem az írás, amely a világon túl
rögzíti a szövetség realitását és biztosítékát, a törvényeket. Az a tér,
amelyet az írás megnyit, a törvények tere, amelyeket a népnek
meg kell őriznie emlékezetében, szívébe kell vésnie őket, és meg
kell valósítania a világban. Az írás világon túlisága valamint Isten
transzcendenciája megfelel egymásnak. A transzcendencia és a túli
ság azt jelenti, hogy totális törés húzódik Isten és a világ között,
miközben a világról nem Isten megismerhetetlenségének helyeként
esik szó, hanem olyan helyként, ahonnan az emberi tapasztalatok
származnak. Bár Isten transzcendens, tehát nem található meg a vi
lágban, de azért nem rejtőzik el teljesen, mint ahogyan a negatív
teológiák gondolják. Írás általi önkinyilatkoztatás tisztasága és vilá
gossága semmilyen hiányt nem hagy maga után. Az írás nem va
lamiféle talajtalan titok, nem nyit teret a végtelen spekuláció szá
mára, hanem a törvények és a történetek formáját ölti, amelyeket
követni lehet, tovább lehet adni és meg lehet őrizni, sőt az írás
mindezt kötelességként rója a népre. Isten őrikinyilatkoztatása

olyan világos, mint amilyenek az írás jelei, amelyek a fehéren feke
tével olvashatóak. A héber Biblia a törvények követésére szólít fel,
és e felszólítás egyben a spekulációk tilalmát is kimondja.

A titok és a kinyilatkoztatás szembeállítása ebben az árnyalatlan
kiélezettségben minden bizonnyal túl sematikus. Ugyanakkor tar
talmazza azokat az implikációkat. amelyeknek a polémikus szem
beállításban nem kell kihunyniuk, és továbbfejlesztve lehetővé te
szik a kinyilatkoztatás egy-egy vallás által képviselt módjainak
megkülönböztetését. Egyiptom szelgálhat annak a vallásnak a pél
dájával, amely az istenek megnyilatkozását n vílágbm1 tapasztalja. A
kinyilatkoztatásnak ez a formája szükségszerúen titokzatos és ku
lönböző megfigyelésekre, spekulációkra ösztönöz, lépésről lépésre
elmélyülő meditációval megalapozott megismerésre hív. Egyiptom
mal ellentétben Izrael számára nem a világ, hanem a szöveg (to
vábbá a történelemben) közvetítette Isten megnyilatkozását. A ki
nyilatkoztatott szövegeket Isten önmegnyilatkozásaként értették,
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2VÖ. Jan Assmann:
Moses the Egyptian.

The Memory of Egypt in
Western Monotheism.

Cambridge
(Mass.), 1997.

amely nem ad módot a spekulációkra, amely nem többértelmű,ha
nem világos, explicit és irányt szab a cselekedeteknek. A számos
parancsolat, törvény és tanács a befogadás elsődleges aktusaként
nem kontemplatív meditációra hívnak fel, hanem arra, hogy aki ol
vassa őket, szívlelje meg és kövesse. "Ember, megmondta neked,
hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr" (Mik 6,8).

Ugy, ahogyan a kinyilatkoztatásra épülő vallásokban van szent
(amely az immanenciából a transzcendenciába helyeződik át), úgy
a "titokvallásokban" is van kinyilatkoztatás, amelyet azonban ezek
a vallások nem írásként. hanem világként, illetve világon belüli
manifesztációként értenek. Amikor Egyiptomot és Izraelt egy "ti
tok-" és egy "kinyilatkoztatásra épülő vallás" tipikus példájaként
szembeállítottuk. a 17. és a 18. század egyik vallástörténeti modell
jéhez nyúltunk vissza.' Az európai felvilágosodás hagyományában
a kinyilatkoztatást és a titkot ellentétpárnak tekintették. és az ellen
tét prototípusaként Izraelt valamint Egyiptomot emlegették. Amíg
Egyiptomban csupán a papoknak volt betekintésük a teológiai és
kozmológiai összefüggésekbe, akik e tudást titokként őrizték a nép
elől, addig a héber Bibliában egy titoktalan. nyilvános és demokra
tikus vallás példáját látták. Itt nem voltak nehezen megközelíthető

ezoterikus igazságok, hanem konkrét parancsolatok és elbeszélések,
amelyek megértéséhez minden adott volt a szövegben.

Ez a szembeállítás az isteni kinyilatkoztatásnak két ellentétes
módját mutatja meg: a titokét és a nyilvánosságét. Az előbbi

esetben a világ közvetíti a kinyilatkoztatást, a második esetben a
közvetítés az íráshoz van kötve. A felvilágosodás ezt az ellenté
tet a "természet és írás" (natum et scriptura) szembeállításával ra
gadta meg. A keresztény hagyomány ezt a megkülönböztetést
abban a tanban rögzítette, amely Isten két könyvéről, a termé
szet és az írás könyvéről szól. A természet könyve, ahogyan a
korai újkorban hitték, hieroglifákban volt írva, azaz egyfajta iko
nikus kriptográfiában, amelynek értelme a végtelen kontemplá
ció és vizsgálódás segítségével fejthető meg, persze csak megkö
zelítőleg. A világ közvetítésében az isteni kinyilatkoztatás csakis
indirekt, homályos és titokzatos lehet. Ahhoz, hogy az ember a
titok nyomára akadjon. megfelelő recepciós technikákra van
szükség. A kinyilatkoztatásnak ezt a módját "lepelkinyilatkozta
tásnak" nevezhetnénk. A lepelkinyilatkoztatást a titok határozza
meg, sosem meríthető ki teljesen, és nem fordítható le egy vilá
gos szövegre. Más a helyzet az írás könyvével, a héber Biblia
szövegkinyilatkoztatásával. Ebben a transzcendens Isten kizáró
lagosan és fenntartások nélkül nyilatkozik meg, és így egészen
más recepciós technikákat tesz szükségessé. Az önkinyilatkozta
tás tényein kívül aligha kutathatunk valamiféle titkos lényeg
után. Nem a spekulációra vagy a kontemplációra kell berendez
kednunk, hanem az írás olvasására és a parancsolatok követésé
re. Az írás könyvének felnyitása tanulást, emlékezetet, megszív-
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lelés t és követést jelent. Egy titokzatos Isten keresése eltávolítana
ettől a központi feladattól: aki egy titokba rejtőző Istent keres,
szem elől téveszti az önmagát törvényekben kinyilatkoztató Is
tent. Ezért hangzik így ennek az Istennek az önmegnevezése:
"Leszek, akiként leszek", ami nem utolsósorban olyan intésként
is értendő, amely minden ilyen irányú kutakodást felfüggeszt. A
lepel és az írás Isten és az ember találkozásának más-más tereit
jelöli. A lepelkinyilatkoztatás esetében, ahol a lepel ugyanazokat
a részeket egyszerre el is takarja és láthatóvá is teszi, Isten ön ki
nyilatkoztatásnak nincs élesen körülhatárolt formája, csak nyo
mai találhatóak meg a világban, ösztönzések és intések, amelyek
éber, figyelmes kontemplációra serkentenek. Isten manifesztációjá
nak homályosságával együtt jár a spekuláció parancsolata, hogy
az ember a láthatóban lelje meg a láthatatlant.

Amennyiben az óegyiptomi vallást a "lepelkinyilatkoztatás"
példájaként kívánjuk hivatkozni, a kronológiában precízebben
kell eljárnunk, mint ahogya felvilágosodás korában lehetséges
volt, amikor a hieroglifákat még nem fejtették meg, és csak né
hány antik, mindenekelőtt görög szerzőre támaszkodhattak, köz
tük Herodotoszra, Plutachoszra, Jamblikoszra és a Corpus Her
meticumra. Ezek a források csupán az egyiptomi vallás végső

állapotáról nyújtanak képet, és ezt is görög, főként közép- és új
platonikus megvilágításban teszik. Plutarchosz lziszró1 és Ozirisz
ró1 című írása, amely bemutatja .Sais lepellel takart képét", a
lepelkinyilatkoztatás és a titokvallás alappéldájaként állítja elénk
az egyiptomi vallást. De vajon mennyiben támasztják alá azt a
felfogást maguk az egyiptomi szövegek? A források némák és
hozzáférhetetlenek maradnak, ha a beavatásról és az ezoterikus
tanokról szóló elképzeléseket szeretnénk bennük viszontlátni,
amelyekről az egyiptomiak a görögök körében ismertek voltak.
Ami azonban százszorosan bizonyítható az egyiptomi források
tanúságával, az az a gondolat, hogy Isten a megjelenési formák
sokaságában rejtőzik, mégis ő az egyetlen Isten, aki rejtőzködik,

titokzatos és megismerhetetlen. Ha így értelmezzük a .Jepelval
lás" fogalmát, könnyedén megmutatható, hogy a vallásnak ez a
formája az i. e. 13-12. századi Egyiptom rögzült. Ezt a fejlődést

megelőzi az amarnavallás, amely csúcspontot jelent a kinyilatkoz
tatás és a nyilvánosság történetében, hiszen mi lehet kinyilatkoz
tatottabb és nyilvánosabb, mint a napfény, amiben Isten kizáróla
gos manifesztációját látták. Ez a kinyilatkoztatás természetesen
egészen más volt, mint a bibliai. Az amarnavallásban nem egy vi
lágon kívüli Isten adta hírül akaratát, hanem arról a vallási igaz
ságként felfogott felismerésről volt szó, hogy minden lét, kelet
kezés és élet a Naptól függ. Ez az Isten nem írásban nyilatkozott
meg, hanem abban a kozmikus energiában, amely fényként és
mozgásként a világot előhozta és mozgásban tartja. Ezt a kozmi
kus monoteizmust az utókor a rejtőzködő Isten eszméjével azo-
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nosította. A titok irányába tartó teológiai fejlődés egy olyan Isten
tiszteletében mutatkozik meg, akinek a mindenséget egybe fog
laló titokzatos isteni vonásai a politeista pantheon mögött kezde
nek feltűnni. Nem azok a tanok titokzatosak, amelyek erről az
Istenről szólnak, hanem maga ez az Isten. Nem ismerhető fel ab
ban a világban, amelyben, illetve amely által manifesztálódik.
Tehát az egyiptomi vallás eredendően nem "titokvallás", csupán
azzá lett, Ekhnáton monoteista forradalmára válaszul, aki a va
lóságot a láthatóra kívánta redukálni, és az Isten megnyilatkozá
sában elválasztotta egymástól a manifeszt sokféleséget, valamint
a rejtett egységet, az előteret és a hátteret, aminek következtében
az egyiptomi világkép sokkal összetettebbé vált.

Minden titokvallás biztosítja Isten és az ember találkozásának
helyét, ahol az isteni megmutatkozik és egyszersmind el is rejti
magát. A titok és a kinyilatkoztatás közötti dialektikus feszültség
tipikus metaforái a lepel és a maszk. A titok az a jelenség, amely
ben a szent elrejti és megmutatja magát, ez immanenciájának for
mája. Heinrich von Stietencron indológus és valláskutató, ezt az
elvet egy mitikus elbeszéléssel illusztrálta. A védikus és hindu In
dia kinyilatkoztatás-irodalmának szent szövegeit olyan "titok
ként", tudásként őrzi, amely a hagyomány hosszú során keresztül
magától Istentől szállt az önmagát megmutató elbeszélőre, és
amely éppen ezért értékes, nehezen érthető és csak a kegyelem
által hozzáférhető. Három út vezet a titokként kinyilatkoztatott
igazsághoz (átmán): az aszkézis (iápász), a meditatív elmélyedés
(jóga) és a kegyelem (az igazság megnyilatkozási vágya). De minden
megjelenő csupán a leplek végtelen rétegeit mutatja meg, ame
lyekben az igazság láthatóvá válik és egyszersmind el is rejtőzik.

Az abszolút titok a abszolútum dolgokba való nyomtalan és lát
hatatlan elmerülése. A mindenütt jelenvaló éppen annyira látha
tatlan, mint amennyire rejtett, ez maga a rejtőzködő. Ez a motí
vum emlékeztet a későegyiptomi titokvallás rejtett mindenható
Istenére, de a zsidó misztikának arra a tradíciójára is, amely sze
rint Isten teste betölti az egész világot, olyan nagy, hogy nem le
het látni, így "az antropomorfizmus közvetlenül és paradox mó
don átcsap a spirituálisba" (G. Scholem). Szüntelenül fenyeget az
a veszély, hogy elveszítjük magunkat a dolgok, a képek és a mí
toszok leple mögött, és azt tartjuk igazságnak. Ha ez megtörténik,
a lepel egy intranszcendentális világ sugárzó háza lesz. Ugyanak
kor az ember mindig képes arra is, hogy ezt a házat a kontemp
láció segítségével határtalanná tegye. Ebben az esetben a lepel a
spirituális titkok kinyilatkoztatásává válik.

II. Írás mint világ

Ha e két kinyilatkoztatástípust - kozmosz által közvetített titok
és az írás által közvetített nyitottság típusát - sikerült a megalko-
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tottság eszményi formáiként megalapoznunk, közelebbről is meg
vizsgálhatjuk azokat a változatokat, amelyek e két forma interfe
renciái és elágazásai révén jöttek létre. Annak mértékében, aho
gyan a korai zsidó hagyományban a szent szövegek kánonjaként
értett írás a templom, a királyság és végül a világ helyére lépett, az
írás magára vette az C,egyiptomi") lepelkinyilatkoztatás minden
jellemzőjét.Bár a lepelkinyilatkoztatás és a nyilvánosság ellentétes
ösztönzései a isteni kinyilatkoztatás eltérő médiumaiból. a koz
mosz és az írás különbségéből fakadtak, a zsidó vallás története
során nem kötődött mindvégig egyértelműen a nyilvánossághoz.
A lepelkinyilatkoztatás kozmikus-ezoterikus közvetítése a szöveg
viszonyaira is átvihetőnek bizonyult, amint egy akozmikus tradí
cióban maga az írás került a világ helyére.

Azokban a vallásokban, amelyekben az isteni kinyilatkoztatás
nem a kozmoszban, hanem az írásban teljesedett ki, maga a szö
veg öltötte magára a titok minőségeit. A "lepel-vallás" típusa,
amelyben a világ szétválik a látható és a rejtett szférájára, és a
látható valóság a láthatatlan lepleként jelenik meg, a "kinyilat
koztatásvallás" modelljévé vált, amelyben a szent szöveg ugyan
így kettébomlott egy manifeszt és egy rejtett szövegsíkra. E dif
ferenciálódás során a látható és egyértelmű kapcsolódott össze
valami olyasmivel, ami láthatatlannal és szementikusan ellent
mondásos. Az ilyen lepelkinyilatkoztatás paradigmatikus példá
jaként idézhető a politeizmus sok istene, akik összetartoznak a
mindenség rejtett egységének istenében. Más jellegű példával
szolgálhat a vallások és felekezetek sokasága, amelyeket néme
lyek az emberiség rejtett egységes vallásaként kívánnak átlátha
tóvá tenni. A látható manifesztációhoz egy ezoterikus dimenzió
társul, ami lényegesen fokozza az ismert dolgok bonyolultságát.
A lepel, amely egyetlen szimbólumban kapcsolja össze a látható
ságot és a láthatatlanságot, elválasztja az előteret és a hátteret.

A differenciálódás során nem csupán egy ezoterikus dimenzió
születik meg, és vele együtt nemcsak a tudás komplexitása nö
vekszik, hanem társadalmi hasadás is keletkezik. Kialakul egy
társadalmi réteg, amely hivatásszerűenhordozza az ezoterikus tu
dást anélkül, hogy az értelem fennálló struktúráit veszélyeztetné.
Éppen ellenkezőleg, az exoterikus és az ezoterikus tudás szemán
tikus hasadása a rendszer nagyfokú rugalmasságát bizonyítja.
Nem kerül sor a hagyomány lerombolására, a tradíció gazdago
dik és átértelmeződik. A titok védelmet nyújt a forradalom vagy
a paradigmaváltás ellen. A differenciálódás stratégiája arról tanús
kodik, hogy a folyamatosság igénye nagyobb, mint az innováci
óé. E tudásszociológiai differenciálódás egyben egy új kulturális
elit megszerveződését is feltételezi, amely mélyebb tudása révén
elkülöníti magát a széles tömegektől. A lepel-stratégia különösen
hatásos formája a tudáselit legitimációjának, mert a tudást titok
ként kezeli, tehát olyan formában, amely nem helyesbíthető,
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nem vonható kétségbe, nem hamisítható és egyáltalán nem lehet
ellene harcolni. Az ezoterikus tudás csak belülről eshet szét, pél
dául azért, mert elveszíti relevanciáját, vagy feledésbe merül,
külső érvek nem ingathatják meg.

Abban az esetben, amikor egy áthagyományozott szöveg elté
rő jelentéssíkokra válik szét, maga a szöveg összetett és átlátha
tatlan lesz, miközben ugyanilyen hasadás nem következhet be
ellentétes, a differenciálódással szemben ható pozíciók irányába.
Csupán a gondolati kísérlet kedvéért képzeljük el, hogy a ke
reszténység a zsidóság egy ezoterikus titkos tana marad. Ebben
az esetben nem lettek volna külsődleges jelei és szimbólumai a
változásnak, és nem lett volna szükség arra, hogya szentként
átörökített szövegek új értelmezésének érdekében a régi szimbó
lumokat elfoglalják. De mivel a kereszténység nem ezoterikus
világnézet, hanem mint maga a zsidóság, hiten alapuló vallás,
az ezoterikusság, például a mártírium nyilvános tanusága, és a
kényszerkonverzáció ellentéte vált volna gyakorlattá. Bár a ke
resztény allegorézis gyakorlata a textus és a subtextus megkü
lönböztetésével a történeti szöveghagyományozódás foly ton ossá
gának stratégiáját követi, de mivel a kereszténység maga nem
titkos tanként. hanem a testté vált kinyilatkoztatás követéseként
értelmezte önmagát, amiről írásban, azaz nyilvánosan tanúságot
kellett tenni, mód nyílt arra, hogy kialakuljanak más hagyomá
nyok megvetésének, túllicitálásának és idegengyűlölő delegiti
mációjának jól ismert, veszélyes formái.

Mindeközben a zsidó, a keresztény és az iszlám kinyilatkozta
táson alapuló vallásában egyaránt kialakult egy olyan herme
neutika, amely abból indult ki, hogya szent szöveg igényli az
értelmezést, és az értelmezések sokaságában mélységének és ti
tokzatos kimeríthetetlenségének jeiét látta. A zsidó hagyomány
ban mindez az i. e. 7-S. században Babilonban és Palesztinában
kialakult merkava-misztikában vált nyilvánvalóvá. A merkava
misztikát egy vallási virtuózokból álló csoport alakította ki, akik
a rabbikkal szembeszállva a zsidó hagyomány legitim őrzőinek

tekintették magukat. Igényt tartottak a Tóra olyan exkluzív is
meretére, amelynek addig nem volt helye a zsidóság történeté
ben. Ezt az exkluzív tudást, amely kivált a talmudisztikus átha
gyományozás történetétéből, titokként kezelték, amelynek
kinyilatkoztatását először ők kapták meg. Mindennek alátámasz
tására az írásbeli és a szóbeli Tóra rabbinikus tanára hivatkoz
tak, amelynek új jelentést kölcsönöztek: a "szóbeli Tórát", amely
a Talmud hagyománytörténetének legitim alapjául szolgált, "tit
kos Tóraként" értelmezték át, ami alatt a kinyilatkoztatás máso
dik eseményét értették. Tanításuk szerint a Szinai hegyi kinyilat
koztatásnak ezt a második fokát lsten csupán most és kizárólag
az ő csoportjuknak szólóan teljesítette be. A merkava-misztikában
egy vallási csoport a titkos tudásra hivatkozva legitimálta magát,
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és így a kinyilatkoztatásra épü lő vallást titokra épülő vallássá for
málta át. E stru ktú raváltás fontos sze mpontja közé tartozik Izrael
vissza térése Egyiptomba, aminek során az írás újra kozm ikus jel
l egűvé vált. Az írás re-kozrniz álód ása közben a törvény titokká
vált, a Messiásba ve tett hit pedig a mágiába húzódott át. A mer
kava-rnisztika egy fajta önmegváltás, amely a (titkos) tudásból fa
kadt, és egyben mintegy dramatizálja a lélekn ek azt a veszélyes
felemelkedését vagy leszállását, amelynek célja, hogy részévé vál
jék az égiek közösségének, azaz egyfajta "unio liturgica" .

Ugyanaz a szerkezet, ame lyet a merkava-rnisztikusok és az
ortodox rabbinikus hagyom án y közti ellentétben láttunk, megis
métlődött az iszlám történetében is az ortodox hagyom án y őrzői

és a síiták között. A sia vallási virtuózokból álló csopo rtja, ame ly
kisebbségben volt az iszl árno n belül, azza l legitimáita ma gát ,
hogy zárójelbe tett e a hiv atalos hagyom án y t ő rt énet ét . és a felej
tés koraként megfosztotta értéke i től. E háttér elő tt, mint egy az t
meghalad va, saját tudását a rejtett kinyilatkoztatásak ént dekla
rálta. Ez a csopo rt a zsidó merkava-misztiku sokhoz hasonl óan
egy másod ik kinyilatkoztat ás hívéül szegődöt t, ame ly egyedül
nekik volt fenntartva. Miközben a Korán kin yilatkoztatását nem
vették ado ttnak, han em megállapodá sszerűnek tek intett ék, az t
tanított ák , hogy Allah - go ndolkodásuk e tekintetb en is hason 
latos a kettős Sína i-hegyi kin yilatkoztatásról szóló tanhoz - a
kinyilatkoztatás á tadása kor egyszersmind felejtessel is sújto tta az
embereket, ami alól egyesek, akike t k ülön ösen ked velt , és ezek
éppen a s íit ák, rendkívüli kegyelm ének folytán mentesültek. A
síiták felfogása szerint a Korán tulajd onkép pen i jelentésének rej
tett sége az igazságosság (Allah) világ fölötti uralm án ak rejtőzkö

désévei függ össze, ame ly már nem nyilvánulhat meg minden ki
szá má ra láthatóan . Az okkult jelentés hermeneutikus kategóriája
politikailag megfelel egy olya n hatalmi renddel szembeni ellen
állásnak, amelyből kives ze tt Isten uralm ának igazságossága.

Schein Gábor fordítása

462


