
Farkasfalvy Dénes

HOGYAN OLVASSUK A JELEN~SEK KÖNYV~T?

1) A könyv magyarázatának módjai

A Jelenések könyve talán az egyetlen olyan szentírás i könyv, amely - kö
zönséges kifejezéssel élve - "az emberi fantáziát izgatj a" , és ilyen módon
alakit ki maga körül egy kiváncsi olvas ótábort. Ugyanakkor sajnálatos, de igaz,
hogya modern biblikus szakirodalom tengerében aránylag kevés megb izható
és alapos könyvet találunk róla. Mint hogyha ez a könyv, amely a képzel óerót
annyira vonzza, a tudományos körök higgadt embereit eli degenítené .. . Mégis ,
a modern bibliakiadások jegyzeteit olvasgatva, az a benyomásunk alakul ki,
hogya könyvet lényegében három különféle módon szokás magyarázni. E há
rom módszer nem zárja ki egymást, mégis ritkán kapcsolódik össze. Pedig
talán a három módszer kölcs önőss éq ét és egymást kiegészltó szerepét kellene
felfedeznünk ahhoz, hogy a Jelenések könyvét kevesebb "fantáziával" , de több
teológiai tanulsággal és lelki haszonnal olvashassuk . E három módszert a kö
vetkezókben jellemezhetjük.

a) T ö r t é n e t i m ó d s z e r

A könyv kétségtelenül bővelkedik földrajzi és tört énelmi adatokban. Ezek
jó része világosan azonosItható. Igy pl. a második és a harmadik fejezetben
szereplő hét város hét egyháza nyilván történelmi tényre utal : archeológiai lele
tek alapján tudjuk, hogya hét város egy patkóalakú római országút mentén
feküdt, amely közöltük a közlekedést blztosltotta. A hét város tehát "geopoli
tikai" egységet alkotott. Patmosz szigete, ahová a könyvet ír ö látnokot sz áműz

ték (1,9) valamint maga a száműzet és rendszabá lya ugyancsak történelmi-föld
rajzi tényekre utal. Persze a dolog nem mindig ilyen világos. A könyv utolsó
tlz fejezetében szerepló " Babilon" aligha lehet az a mezopotámiai város, amit
az ókorban Igy neveztek, hanem álnév : egy másik újszövetségi irat, szent Péter
első levele ugyancsak ezt a városnevet használja, hogy keletkezésének helyét
megjelölje (1Pét 5,13). Tudjuk viszont , hogy szent Péter - római szent Kele
men első századi tanúság a szerint is - Rómában fejezte be életét. " Babil on"
nyilván a búnök városának álneve mind a Péter-levélben, mind az Apokalipszis
ben. De ennél sokkal nehezebb szimbólumokkal is találkozunk a könyvben . Az
exegéta néha úgy érzi, milha titkos írással volna dolga, amelynek szimbólumai
valóságos "megfejtésre" várnak. Legismertebb ilyen feladat a "vadállat" tíz
szarvának azonosItása, amelyek minden bizonnyal a Római Birodalom tíz egy
mást követő császárét jelentik. (Vö. 17,11-14.) Még rejtélyesebb a vadállat "szá
ma". Erre a legelterjedtebb magyarázat az, hogy a szövegben szereplő 666-os
szám Nérót jelenti. Valóban, ha Néró nevének héber formáját (Nérón) vesszük
alapul, és minden betú számértékét összeadjuk, az összeg 6661 Nem egy exe-
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gáta ezekre a "megfejtésekre" fekteti a fó hangsúlyt. A különbség legfeljebb
abban nyilvánul meg a magyarázók között, hogya racionalista Irányzatúak
rendszerint a szimbólumok mögött elsőszázadbeli vagy korábbl eseményekre
látnak utalást, viszont az ún. "fundamentalista" magyarázők mindenben lehető

leg számunkra irt jóslatot találnak. Igy tehát a magyarázatok egy része első

sorban az ókori történelem eseményeivel párositja össze a könyv jelképes le
Irásalt, mig mások a könyvben a közelmúlt vagy - ami sokkal izgalmasabb 
a közeli jövő jelenségeit fedezik fel : pestisjárványt, éhséget, világháborút vagy
nukleáris katasztrófát, attól függóen, hogy a magyarázó maga milyen korszak
ban él. Igy azután valóban felmerül a kérdés : hol és hogyan vonjunk határt a
szimbólumok történelm i és teológiai magyarázata között?

b) A P o k a I I p t i k u s m ó d s z e r

Ez az értelmezési mód a 6. fejezettől kezdve lényegében mindent a végité
let Idejére vagy az itéletet közvetlenül megelózó Idókre vonatkoztat. Helyesen
látja, hogy a Jelenések könyvének nagy része szorosan követi azt az Irodalmi
múfajt, amelynek az Ószövetségben legkiválóbb képvlselóje Dániel próféta
könyve . Fótémája tehát nem annyira az Egyház I dőben kiterjedt történelmi eg
zlsztenclájának leirása, hanem a "végső idők" . E módszer múvelói sokszor
megjegyzik, hogy a Jelenések könyvének távlatában az Egyház egész története
teológiailag a ..végső Idókhöz" tartozik, tehát - valamilyen értelemben - min
den Idő trag ikus eseménye , megrázkódtatása helyesen azonosftható a könyv
ben található szimbólumokkal, de végsó fokon csak az utolsó itélet az a tör
ténelmi esemény, amellyel a könyv prófétai módon foglalkozik.

Ez a módszer anny iban helytálló, amenny iben a könyv szimbolikáját irodalmi
párhuza mok alap ján próbálja magyar áznI. A " megfejtést" tehát nem annyira
a kor eseményeiből kiindulva, hanem a kor ún. apokaliptikus irodalmának fel
használásával kell megtalálnunk. Az irodalmi források jelentik az Ószövetség
bizonyos prófétai könyvelt és azok későbbi magyarázatát (elsősorban Dániel ,
Ezekiel és Jeremiás könyveiről van szó), de jelentenek fontos újszövetségi
szakaszokat is : Krisztus Urunk eszkatoléqlkus beszédeit (lásd fóképp Mt 24-25;
Mk 13 és Lk 21) valamint egyes pál i szövegeket (t Tesz 4,13-18; 2Tesz 2,1-12;
1Kor 15,20-58), sőt más leveleket (főképp Péter második levelét és a vele rokon
Szt. Júdás-levelet) . Az utolsó évtizedekben egyre több adat került elő arról
is, hogy az elsó keresztény évszázadban mind zsidó , mind keresztény körök
ben aránylag gazdag apokaliptikus irodalom virágzott. Ezek azonban jórészt
elvesztek vagy csak töredékesen maradtak fenn . Az egyiptomi homokból fel
bukkanó papiruszleletek, a qumrani barlangok tekercsei, valamint a Nag Ham
madl-fé le leletek gnosztikus iratai alap ján ma már kissé világosabban látjuk:
a Jelenések könyve egy olyan müfajhoz tartozik, amelynek csak egyetlen da
rabja került bele a szentrrásba, míg a többi "megméretett és könnyúnek talál
tatott" , azaz legalábbis eretnekgyanúsnak túnt , és nem nyerte el az egyházi
vezetők hivatalos támogatását. E téren még a tudomány erősen tapogatózik,
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annyi mégis biztos, hogy a Jelenések könyvének szimbolikus nyelve a kor ol
vasói számára nem túnt olyan szokatlannak, mint első olvasásra gondolnánk.

c) T e o I ó g i a i é r t e I m e z é s

Ez az értelmezés a szimbolikus események mögött elsősorban teológiai
fogalmakat és igazságokat akar felfedezni. A konkrét képből az elvont fogalom
vagy a belső lelki élmény felé, nem a konkrét esemény vagy az Irodalmi kon
venció felé tájékozódik. Igy pl. a hétpecsétes könyvben lsten üdvösségtervét
látja, a mennyei alakok hófehér ruhájában az ártatlanság és tisztaság jelképét,
a Bárány trónjából lecsorduló . élövízekr -ben a kegyelem áradásét, a termé
szeti csapáso k és katasztrófák sorozatában a bún és búnhődés lelki drámáját.
Ez a fajta magyarázat sok esetben jogosult, nem egyszer a szöveg kifejezetten
meg is kívánla. Tudjuk, hogy az Újszövetség tele van olyan jelképpel, amely
nek eredeti kép-értéke elhomályosult, és inkább elvont fogalmak helyettesIté
sére szolgálnak. Néha a képszerúség világosan a háttérbe szorul. Igy pl. az
első fejezet le írása az Emberfiáról (1,12-26) olyan szimbólumokat tartalmaz,
amelyeket semmiképpen sem szabad a képzelet számára megelevenltenl : a
fehérgyapjú-hajú, sárgaréz-lábú, egy kézzel hét csillagot tartó alak, akinek
"szeme olyan mint a lobogó tűz" és "arca olyan , mint a teljes fényében ragyo
gó nap", feltétlenül groteszk benyomást kelt, ha a képeket a képzelet számára
próbáijuk megjelenIteni, és nem szimbolikus módon értelmezzük. Ezek a képek
a túlvilági életformát "jelentik" úgy, ahogy Dániel könyvében (7,9-10; 10,5-6),
az Úr szlneváltozásának történetében, vagy a feltámadás angyalainak lelrásá
ban is rneqtaláthat ők. A " jelenti k" szó fontos : nem az érzékek számára jelenltik
meg a természetfeletti valóságot, hanem az elvont fogalmakra képes gondol
kodó értelemnek adnak kiindulási alapot.

A szöveg alapos tanulmányozása megmutatja, hogy valóban nagyon sok
esetben az olvasónak a jelképeket fogalmakra kell váltania. A négy élőlény,

amely "köröskörül és belül csupa szem" (4,8), a Bárány, amely "mintegy meg
ölt" állapotban jelenik meg (5,6) a jelképes é rte lmű számok sorozata vagy az
egyiptom i csapásokhoz hasonló természeti események lelrása (9,2-10) és a
különféle groteszk vadállatok le írása csupa olyan fogalomra utal , amelyek az
apokaliptikus irodalom jelzőrendszerében ilyen fedőnevek alatt szerepelnek.
A malolvasónak minduntalan figyelnie kell az ó- és újszövetségi képekre. Sok
helyütt mégis bizarr vagy széttöredezett képsorozatra lelünk, az értelem eset
leg homályos marad , és legfeljebb feltételezhetjük, hogy az eredeti értelem
az első század végén egyszerúbben kiviláglott a szövegből , mint manapság.

A Jelenések könyve magyarázatának problémája így is feltehetö : hogyan
kell alkalmazni, összekapcsolni, esetleg kiegészíteni a fenti módszereket ahhoz,
hogy az Iró szándékait megértsük, és azon is túllépve, "hall juk, mit mond a
Lélek az Egyháznak" (vö. 2,11.29; 3,6.12.22). Hol keressünk történelmi utalást ,
hol kutassunk szimbolikus értelmet, hol lássunk utalást az egyház mindenkori
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- tehát egyben mai - sorsára, hol fedezzük fel a "végső Idők" leírását, hol
beszéljünk teológiai elvekről?

Számomra úgy túnlk, hogy a fenti kérdéssorozatra a válasz, ha nem is egé
szében, de jórészt, két szempont vizsgálatából születhetik meg. Először is
szemügyre kell vennünk azt a történeti helyzetet és teológiai problémakört,
amelynek keretében a könyv létrajött. Másodszor meg kell találnunk a mú "ve
zérfonalát" : a gondolatmenetet, amely a látomások és témák egymásutánját
megmagyarázza. Egyrészt tehát bele kell hatolnunk a szerzö és kora keresz
ténységének gondolatvilágába, másrészt - a mú Irodalmi sajátosságait vizs
gálva - azonositanunk kell a témák és problémák láncolatát, amelyek a könyv
gondolati vázát alkotják, hogy Igy a magyarázatban a ml figyelmünk is oda
összpontosuljon, ahol a szerző gondolatainak gyújtópontja található.

2) A könyv történeti és teológiai háttere

Hogy a Jelenések könyve ténylegesen szent János apostol irodalmi alko
tása-e, messzire vezető és bonyolult kérdés. Az ún. "johanneikus" irodalom
többi darabja (a negyedik evangélium és három levél) mind tartalmilag, mind
formailag jobban hasonlft egymásra, mint a Jelenések könyvére . Bár már a
második század közepén szent Jusztin a könyvet szent János apostolnak tu
lajdonltotta, a mai bibliakritika rendkIvül szkeptikus e kérdésben. Minthogy
az ősegyház hagyománya sem egészen egyértelmú, a szerzöséq kérdésére
aligha tudunk megnyugtató feleletet találni. Csak annyi biztos, hogya mú meg
Irásakor a kereszténység már - legalábbis Kis-Ázsiában - meglehetősen el
terjedt, tehát semmiképpen sem az első keresztény évtizedekben Iródott. Az
elsó fejezeteket betöltó hét levél mutatja, hogy az itt megnevezett hét városban
jelentős számú keresztény él, akik mind ismerik és tekintélyként elismerik a
szerzöt. A szerzö magát Jánosnak és prófétának nevezi többször is. Bár később

(21,14) utal a "Bárány tizenkét apostolára", magát nem sorolja ezek közé. A
keresztény közösség /IZ említett levelek szerint három irányban találja magát
szemben ellenséggel : a) A római birodalom, mint a Sátán eszköze eltiprással
fenyegeti óket. Maga a látnok is Krisztus melletti tanúsága miatt szenved szám
úzetést Patmosz szigetén (1,9), tehát a hatóságok üldözése alatt áll. Az emlí
tett kis-ázsiai egyházaknak majdnem mindegyike ilyen helyzetben van: az efe
zusi közösség Krisztusért szenved (2,3); Szmirnában börtönbüntetést kaptak
(2,9-10), Pergamumban egy Antipász nevú hivő vértanúhalált halt (2,13). A könyv
utolsó fejezetei még világosabban fejezik ki a római hatalommal szemben
egyre élesedő ellentéteket. A 13. fejezet tengeri vadállata kétségkIvül a császári
R6mát jelenti : azért bukkan föl a tengerból, hogy mint a Földközi tenger ura
általános hatalmat gyakoroljon a birodalom felett (13,1). A "nagy vizek fölött
üló parázna asszony" (17,1) ugyancsak a birodalmat, illet61eg Róma városát
jelenti klrálynói ékességben. A hét halom emlftése (17,9) nem hagy kétséget
afelól, hogy Rómáról van szó, aki "a föld királyain uralkodik", de lsten itéletét
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nem kerülheti el (17,9-18). A könyv szerzője tehát úgy tekinti az Egyház és a
Római Birodalom viszonyát, mint a Sátán és Krisztus harcának történelmi mé
retú kibontakozását. Már messze túl vagyunk azon a ponton, amikor szent Pál
a római hatalmat mint lsten hatalmának letéteményesét méltatta (vö. Róm 13,
1-7). Valószlnúleg nem ls Néró korát tükrözi a mú - Néró idejében a keresz
tényüldözés aligha volt általános, Kis-Ázsiát nem igen foglalta magában -, ha
nem Domitianus uralmának utolsó éveit (81-96), amelyek a császárkultusz ter
jedése miatt egyre növekvő konfliktusba vitték a keresztény közösségeket.

b) E korban az Egyház a zsidósággal is egyre ellenségesebb viszonyban
találja magát. Minden jel szerint az első század végén a kereszt ér.ys éq már a
hatóságok előtt sem túnhet egyszerú zsidó szektának, úgy mint azelőtt (vö. Csel
18,14-15), hiszen az első zsidó háború után (69-71) a két vallás k özött í szakít ás

véglegessé vált. Az új helyzet a múben többszörösen kifejezésre jut: a vasár
nap, mint "az Úr napja" már intézménnyé vált a keresztények között (vö. 1,10),
az Egyháztól elidegenedett, sőt ellenséges zsidó közösséget jelzi a "Sátán
zsinagógája" kifejezés és "azok, akik magukat zsidónak vallják, de nem azok"
(vö. 2,9 és 3,9-10). Ugyanakkor az "igazi Izrael", lsten új népe a kereszténység :
a látnok az ószövetségi iratokat a kereszténység jogos tulajdonának tekinti, és
azonosul az ószövetség szentjeivel, lsten új népe magjának pedig a tizenkét
törzset tekinti (7,5-10). Izrael intézményeit, a királyságot, a templomi liturgiát
és a papságot, sőt magát a szent várost, Jeruzsálemet ez a szerző már csak
földöntúli, mennyei, azaz jövőbeli valóságként tudja látni. A nagy ószövetségi
reményeket már nem a történelem szlnpadán, hanem egy történelmen túli esz
katológiában látja megvalósuláshoz közeledni. Legjellemzóbb a 11. fejezet vége:
"Erre a mennyben megnyilt lsten temploma, és a templomban láthatóvá lett a
szövetség szekrénye" (11,19). Itt már a lerombolt Jeruzsálem korának láthatára
tárul elénk; új Jeruzsálem csak "új ég és új föld " (21,1) keretében várható . A
könyv tehát már a zsidóság burkából kifeslett, etnikus és kulturális korlátaiból
kivetkózött - a frissen született pillangó szabadságában szálló - keresztény
séget szemlélteti. Ugyanakkor egyik legfontosabb mondanivalója az, hogy meg
mutassa: az lsten népének őstörténete a kereszténységben végső gyümölcsét,
betetózését és beteljesedését nyeri el. A hétpecsétes könyv megnyitása (5,1-14)
is ezt jelképezi: lsten üdvösségterve, amely az Ószövetségben kifejezést nyert,
most megmutatja értelmét; a legyőzött, de győztes Bárány feltöri az üdvtörténet
titkainak pecsétjét.

c) A harmadik ellentét, amely a látnok felfogása szerint az Egyház helyzetét
jellemzi, az egyházi közösségen belül jelentkezik. A könyv minduntalan jelzi,
hogy az Egyházat belső válság szorongatja. A nikolaiták eretneksége Efezusban
(2,6) és Pergamumban (2,15) megmételyezi a hitet. A TiatIrához [rt levél Jezabel
nevú parázna asszonyt említ, - a név valósz!núleg ószövetségi jelkép (vö. 1Kir
16) -, amely talán egy gnosztikus csoportot jelent, vagy talán itt is a nikolaiták
rói van szó, akikről egyébként semmi közelebbi értesülésünk nincs. A későbbi

fejezetek is tartalmaznak utalásokat "hamis prófétákra" (1Q,20: 20,10), akik nyil-
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ván a keresztény közösségen belül múködö hamis tanftók (vö. 2Pét 2,1). Jellem
ző az is, hogy mfg az " apostolok és próféták" (18,20; párhuzamos helyek: Ef
4,20 és 2Pét 3,16) jelentik a közösség vezetőit, addig az efezusi egyházhoz frt
levél "hamis apostolokról" is beszél, olyanokról, akik hamisan . apostoloknak
mondják magukat, de nem azok" (2,2).

Mint emlItettük, a látnok utal a Bárány tizenkét apostolára, de ez a fogalom
már történetileg erősen elmosódott: nem tizenkét egyént , hanem egy dicsfény
nyel övezett jelképet jelent : az égi Jeruzsálem tizenkét alapkövét képezik ök.
Ugyanakkor a megdicsőü lt "apostolok és próféták" evilág i utódlása égető prob
léma : a hamis próféták és hamis apostolok ellen küszködő látnok, mint "a pró
féták testvére " (22,9), prófétai szóval , ihletéssel és tek intéllyel - a saját hiva
tásának és tek intélyének erőte ljes ismételgetésével (főképp 1,1-3; 1,9-20; 19,
9-10; 22,6-19) szól az egyházakhoz.

Ez a hármas harc a Biroda lom pogányságával, az elidegenedő zsidósággal
és az Egyházon belül fe l lépő eretnekségekkel három vezérelv irányItása alatt
megy végbe . Az ü l döző hatalommal szemben János a vértanúság eszményét,
a zsidósággal szemben a valód i prófétaság Lelkét, az eretnekek ellen pedig
az aposto liság elvét állftja fel.

3) A könyv belső felépftés e, mint a magyarázat kulcsa

A könyv belső feszültségeit létrehozó " hármas hadsz fntér" egyben megér
teti a mú belső felépftését is. Itt elsősorban André Feuillet, neves francia bib
li kus cikksorozatára keli utalnunk, amely Igen meggyőző módon megoldotta
a könyv szerkezetéve l kapcsolatos vitás kérdéseket. (E cikkek később gyújte
ményes kötetben kerültek kiadásra : ,, ~ t udes [ohannlques" , Paris 1962, 193-310.)
Feuillet jól látta, hogya leglényegesebb kérdés a 4. fejezet helyes értelmezése.
Az első három fejezet ugyan is aránylag egyszerú gondolatmenetet tükröz. Elő

ször lefrja a látnok prófétikus meghfvását, majd hét levelet tartalmaz ahhoz
a hét egyházi közősséghez, akikhez küldetését kapta . A hét levél nem hét egy
mástól független frásmú - mint az egymástól függetienül fródott páli levelek - ,
hanem inkább egy összefüggő egyházi közösséghez intézett körlevél, amely
az egyes városok egyházközségeit a többiek füle hallat ára, tehát nyilvánosan
bfrálja el. Ezt a hetes tagolású körlevelet követi a 4. fejezet látomása, majd a
hétpecsétes könyv felnyitása és titka inak fel tárása.

A negyedik fejezet látomása könnyen félreérthető. A mai keresztény keveset
fogla lkozik az Ószövetség szentjeivel, s fgy aligha van elkészülve arra. hogya
mennyei megdicsőü l t közösségben ezeknek az ószövetségi igazaknak Krisztus
sal való közösségét szemlél je. Pedig a látomás helyes értelmezése ez: a hu
szonnégy vén nem tizenkét apostolt és tizenkét prófétát jelent, nem is az Egy
ház vezetőit (a presbiter-véneket), hanem Izrael megdicsőülésre jutott ősi népét,
mint papi közösséget. A husszonnégyes szám a Krónikák első könyvére utal :
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e szöveg szerint (1Krón 25,1-31 ) Dávid a "prófétákat, akik citar án. hárfán és
clmbalmon kIsérték az éneket" huszonnégy csoportra osztotta. A huszonnégy
csoport a szövegben családonként listázva van. Ezeknek felel meg tehát a Je
lenések könyvének huszonnégy véne, akik nyilván papi szolgálatot teljesftenek :
.hárfája és tömjénnel teli aranycsészéje volt mindegyiknek" , szolgá latuk a
. szentek imádságait" összegezi (5,8).

A könyv ezen része tehát az Ószövetségnek már MEGVALÓSULT betelje
sedéséról szól , arról az égi templomról és i s ten ti szte l etrő l, a cél ját már elért
népról (pontosabban a nép " maradékáról" ), amely lsten jelenlétében végre
megvalósultan látja, érti , tapasztalja kiválasztott sorsát és annak értelmét. Ezért
van az, hogy a 4-11 . fejezet nyelve, képei és teológ iai fogalomtára annyi ra
ószövetségi keretek között marad . Ez a tény már sok kommentátornak feltúnt:
pl. Jézus neve ezekben a fejezetekben egyetlen egyszer sem szerepel, Krisz
tusra csak mint "a Bárányra" történik utalás , és jellegzetesen keresztény foga
lommal alig talá lkozunk a szentek imádságainak szövegében (4,11 ; 5,9-10.12;
6,10; 7,10). Nem csoda, hogy egyes modern redakció-kritikusok, akiket elsósor
ban a biblikus szövegek lehetséges forrásai érdekelnek, arra következtettek,
hogy ezek a fejezetek részben vagy egészben zsidó apokaliptikus könyvekból
származnak (J. M. Ford amerikai teológusnó kommentárjában odáig megy, hogy
a fejezeteket Keresztelő szent János tanItásaira vezet i vissza: Revelatio n, The
Anchor Bible 38, Garden City, 1975, 50-56). Sokkal kézenfekvőbb azonban az
a meggondolás, hogya mú egésze keresztény alkotás, csupán e fejezetek tu
datosan megórzik az ószövetségi távlatot, mivel az Ószövetség üdvösségre ju
tott szentjeirói szólnak. A Zsidókhoz írt levél hasonló, valój ában párhuzamos
szövegével való összehasonHtás aligha hagy kétséget e magyarázat helyessége
felől :

"Ti Sion hegyéhez járultatok, az élő lsten városához, a mennye i Jeru zsálem
hez, az angyalok ezreihez, az elsószülöttek ünnepl sokadalmához és gyüleke
zetéhez, akik föl vannak jegyezve a mennyben, mindenek bírá jához , Istenhez ,
a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetltójéhez, Jézushoz és a
meghintés véréhez, amely hathatósabban kiált, mint Abelé" (12,22-24).

A Jelenések könyvének 4-11 . fejezete tehát nem egészen egyed ülálló az
Újszövetségben. Fontos szerepük, hogya Zsidókhoz Irt levél rövid idézete
mintájára, de sokkal inkább a pogányságból megtért keresztények szemszögé
ből, tisztázzák az Ó- és Újszövetség viszonyát. Izrael tizenkét törzse itt mint
mennyei sokaság jelenik meg (7,5-8), amelyhez megszámlálhatatlan sereg
csatlakozik . mlnden nemzetból, törzsből, népból és nyelvből " (7,9). Izrael or
szágának helyreállitása itt már nem aggodalommal feltett, megoldatlan kérdés
(vö. Csel 1,6), arról már költői kérdésként sem lehet beszélni, hogy elvetette-e
lsten az ő népét (vö. Róm 11,1). Izrael szentjei beteljesülést jelképeznek; avval,
hogy már lsten örök jelenében élnek, az első szövetség végképp befejezettnek
tekinthetó. A Bárány ere]e ugyanabban az értelemben nyitotta meg az isten i
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tervek könyvének ti tkát, mint -ahogy az efezusi levél szerint . Krlsztus miszté
riumát a Lélek kinyilatkoztatta a szent apostoloknak és prófétáknak" (3,5), az
. örök szándék" , amely " kezdettő l fogva rejtve volt , nyilvánvalóvá lett" (3,9.11),
hogy ti. Izraelből és a pogányokból lsten egy népet akar magának (vö. 2,14-15).
Az Ószövetség érvénye, értéke és szerepe igy véglegesen bebizonyosodott és
tisztázódott.

Az üdvösség terv hátramaradt, még függőben lévő utolsó szakaszát a könyv
második fele (12-21 . fejezet) tárgya lja , amelyhez a 10. és 11. fejezet vezet át.
A 10. fejezetben a látnok egy második, rövidebb könyvtekercset kap, amelynek
tartaimát a szó szoros értelmében meg kell emésztenie : "Fogd a könyvteker
cset és nyeld le" (10,9). Ezután közölnie kell az új kinyilatkoztatást egy újabb
prófécia-sorozatban: . j övendö tnöo kell ismét " (10,11). A 11. fejezet i rja le a
nagy katasztrófát, amely a két rész közötti átmenetet jelzI. Al igha tévedünk, ha
a két prófétának a "szent városban" való müködését az Egyház jeruzsálemi hit
hirdetésére vonatkoztatjuk, amelyet a hivatalos vezetőség elvetett, és evvel
"szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom" lett , vagyis a bálványimádó né
pekkel egy szinvonaIra süllyedt, s ezért elpusztult (11,8). A város pusztulása
nem tel jes ("a város tizedrésze összeomlott" : 11,13), mert csak a földön éri
pusztulás , égi valóságát (magát "a templomot, az oltárt és az ott imádkozókat" :
11,2) nem érte el a vész. A fejezet végén az lsten temploma és a szövetség
szekrénye "a mennyben láthatóvá válik " (11,19), ami a szó szoros értelmében
a szent város mennybe vitelét jelenti. Mig tehát fizikai értelemben elpusz tult,
Igazi, lelki valóságában "mennyei Jeruzsálemmé" vált.

Valóban Jeruzsálem városának 70-ben történt elpusztulása az a történelmi
esemény, amely a kereszténységet végképp leválaszt ja mind a zsidóságról,
mind az Ószövetség szent városáról , amely a zsidó háború előtti évekig (leg
alább is szent Jakabn ak, "az Úr testvérének" 44-ben történő kivégzésé ig) mint
az egyházi földrajzi központja szerepelt. Csak ezt követően bontakozik ki az
a végső drámai konfliktus, amely a megváltás tervének világot átfogó méretei t
klny ilvánltja. Az üdvösségterv kozmikus méreteit kezdi megmutatni az új láto
mássorozat , amely a 12. fejezetben kezdődik a napba öltözött Asszonyról. A
Sátán és a krisztusszűl ő , világot evangelizáló Egyház harcának leír ása kezdő

dik itt. Az asszony összes gyermekét üldöz i a Sárkány, aki azonos a Teremtés
könyvének Osk igyó jával (12,7). Persze igy az Asszony és lOva, valamint az Asz
szony és Szüz Mária között szimbolikus kapcsolatok mutatkoznak, amelyek
kidolgozása azonban a látnokot alig foglalkoztatja. (Ezt csak a második század
végén szent Iréneusz kezdi részletesebben vizsgálgatnl.) Az ő f igyelmének köz
pontjában a Sátán erejének konkrét megvalósulása áll : az a római hatalom,
amely most már nyiltan imádást követel magának. Itt találk ozunk a DomItIanus
kori császárság és a kereszténység összeütközésének f6 forrásával: a Domi
tianus alatt i n tézményesedő császárkultusz a keresztény lelkiismeret számára
elfogadhatatlan. A látnok - valóban prófétai módon - előre látja , hogy a csá-
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szári hatalom (és általában a közhatalom) imádata fog ja jelenten i immár hosz
szú időkre a "szentek" elleni harc fő eszközét, és hogy ezért a keresztények
nek színt kell vallaniuk, hogy nem "a Vadállat", hanem "a Bárány" imádói :
" Imádni fogják őt (a Vadállatot) a föld lakói mind, akiknek neve nem áll a világ
kezdete óta a megölt Bárány életkönyvében" (13,8). A könyvnek ezek a fejezetei
a vértanú Egyház lelkiségének megerősítését és megalapozását célozzák. A
"Bárány kísérete, amely szúzekből áll " (14,4), bizonyára elsősorban a bálvány
imádás ellen irányul, amint a " nagy Babilon" parázna volta is elsősorban szim
bolikus értelmú. A "szentek állhatatosságát" akarja megerősíteni az ígéret :
"Boldogok, akik az Úrban halnak meg" (14,13). Ugyanakkor az égi templomból
lsten ítélete készül kiáradni a földre; ennek jelzése is a keresztények kitartását
kell, hogy megerősítse. Az isteni ítélet közeledését hét csészének kiöntése
hirdeti: a leírások szimbolikája elsősorban az egyiptomi csapások motívumait
használja fel. Most következik Babilon pusztulásának leírása, amely viszont Je
ruzsálem első elpusztulásának (Kr . e. 587) ószövetségi képeire utal, és sokban
használja Jeremiás és Ezekiel könyvét (vö. pl. 18,21-24).

A könyv utolsó fejezetei (19-22) az ftélet végrehajtását és a végső isten
országát ábrázolják. A Bárány és az Egyház menyegzőjüket ülik, míg "a vad
állat és az álpróféta " (20,10) végső büntetésben részesül. Isten népe , mint
"királyi papság" (vö. 1Pét 2,9) trónon ülve és papi szolgálatot teljesítve jelenik
meg egyezeresztendős birodalom keretében. Az "ezer esztendőről" szóló
szöveg igen sok különféle magyarázatot kapott, és már a keresztény ókorban
teológiai vitákra adott alkalmat. Kézenfekvőnek tűnt ugyanis az ezeresztendős

birodalomban egy földi istenország ideigtartó és evilági hatalmat látn i. Amikor
Nagy Konstantin alatt az Egyház és az állami hatalom között merőben új vi
szony kezdődött, még inkább vonzónak túnt az az irányzat, amelyeszöveget
szószerint, evilági értelemben akarta magyarázni. Az "ezer évet" azonban nem
szabad másként vennünk, mint a könyv többi számait. Akárcsak az 1260 nap
(12,6) vagy a két és fél év (12,14), az Egyház életének földi időszakát jelzi. Mint
hogy a 20. fejezet versei egy új prófétai látomással kezdődnek, egyáltalán nem
szükséges az előző versekkel időrendi láncolatot látni , tehát az "ezer év" nem
követi a "két és fél évet" , hanem valószínúleg ugyanarra az időszakra utal. Az
ezeréves uralom tehát azonos az Asszony 1260 napos biztonságával, jelzi azt,
hogy az Egyház már e földön biztonságban és Krisztus uralmában részesül. A
vértanúkat a vadállat látszólag megölte, de ők Krisztussal uralkodnak. A szö
vegben említett " e l ső feltámadás" a halál után közvetlenül élvezett örök életet
jelenti, s ezért biztosít végső szabadulást a "második haláltól", azaz a kár
hozattól.

4) Az epilógus, mint a könyv müfaJának és kánonI szerepének tanűsltöja

A legtöbb újszövetségi irattól eltérően a Jelenések könyve nagy gondot
fordít arra, hogy saját írásos, könyv-formájának és tekintélyének jelentőségét
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hangsúlyozza. Ez a gond jellemzi bizonyos fokig a János-evangéliumot is,
amelynek mindkét záradéka (20,30-31 és 21,24-25) az irás tényét és az irásos
tanúság maradandó módon hitet növeló és irányító szerepét emeli ki. János
els6 levele is több izben emliti, sót központba állitja az írás aktusát: "Azért
irjuk ezt nektek, hogy örömünk teljes legyen" (1,4); "azért irok nektek, hogy
ne vétkezzetek" (2,1); "új parancsot írok nektek" (2,8); végül az "írni" ige
hatszoros megismétlésével találkozunk : 2,12-14. A Jel enések könyve azonban
még ezen is túlmegy. A könyv, mint prófétai irat az egyházak kezébe kell , hogy
kerüljön, amelyeknek a tanúságtevó szava szól. Amikor 21,6-ban ismét az "egy
házakról" van szó, visszautal az elsó fejezetek hét levelére, amelyekben "a Lé
lek beszél az egyházaknak" . A hét egyház viszont nemcsak egy helyi kis gyüle
kezet-csoportot, hanem - éppen a hetes szám szimbolikája révén - az egye
temes keresztény közösséget jelenti. A könyv tehát tudatosan a sugalmazott
írásmű igényével lép fel. Nemcsak amennyiben a szerzó a feltámadt Krisztus
tól kapta meghivását, nemcsak azért , mert a Lélek hatása alatt irt, hanem
amennyiben az írásmú szövege, - annak betúje maga! - lsten múve az Egyház
számára . Se elvenni, se hozzátenni nem szabad, aki ilyesmire vetemedik, lsten
kárhoztató Itélete alá esik (22,18-19). A könyv mint az igazság mércéje jelenik
meg; aki meghamisitja, az elveszti " az éle t fáját és a várost": az égi Jeruzsále
met és a visszanyert paradicsomot.

Itt , az utolsó fejezetben látható igazán, hogy a Jelenések könyvé nek látnoka
üzenetét mennyire központi fontosságúnak tartja. Nem kiváncsiságunk kielégí
tését célozza avval , amit kinyiIvánit; sok képe és szimbóluma nem gyönyörköd
tetni és "izgatni" akar . Fó mondanivalója az eszkatológia tényleges valósága:
az igazak lelkének örök élete máris valóság, Krisztus végsó gyózelme és or
szága tényleges, menny és pokol, üdvösség és kárhozat reálisan tárul elénk. A
mú mint levél zárul le, ahogyan a levél formai elemeivel kezdödött (vö. 1,4),

és hét formális levelet tartalmazott az elején. Az evangéliumok mellett való
szinúleg a levélforma volt az els ő század végén az az irodalmi öltözet, amely
ben az egyház "apostolai és prófétái" tekintéllyel írt múveiket a helyi egyházak
elé terjesztették. Akárcsak más iratok esetében (1Jn, Zsid, Júd , 2Pét), nem
igazi levéllel van dolgunk, hanem olyan írásmúvel , amely ezt a formát használva
próbálja a maga tekintélyét öregbíteni. Talán nem tévedünk, ha a Jelenések
könyvében kétféle irat , a prófétai könyv és az apostoli levél konvergenciáját
látjuk. Az első az ószövetségi szent iratok nyelvét és formá it idézi, a második
a Pál apostol által kezdeményezett egyház irányitó köriratok stílusát követi.
Evvel a Jelenések könyve mintegy összegezi az Istentó! választott "próféták és
apostolok" (vö. Lk 11,49; 2Pét 3,2; Ef 2,20; 4,11) tan ít ására épült Egyház elvé t,
és igy záradékában igazában a Szentírás kánonja - a prófétai (ószövetségi)
és az apostoli (újszövetségi) iratok tekintélye mellett tesz hitet.
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