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Az eszkatológia fogalma az Ószövetségben

Fodor György

Az eszkatológia korunk teológiai munkásságában a legidőszerűbb 
témák közé tartozik. E munkában a Szentírás szakemberei igen jelentős 
szerepet töltenek be, a szentírástudomány számos új eredménnyel gazda
godott -  munkájuk eredményeképpen -  az utóbbi évtizedekben.

Az ószövetségi eszkatológia területén folyó kutatómunka számos 
olyan problémát vetett fel, melyre eltérő megoldások kínálkoznak, vagy 
amelyek megoldása további erőfeszítéseket igényel. A dolgozat első ré
szében ezért az ószövetségi eszkatológia fogalmáról, eredetéről, fejlődésé
ről alkotott jelenlegi -  nem egyszer eltérő -  képet kívánjuk felvázolni, 
állást foglalva a fogság előtti prófétai eszkatológia megléte mellett s ki
mutatva ennek főbb ismertetőjegyeit.

A prófécia és eszkatológia között fennálló viszony kifejtésénél 
mindenekelőtt G. von Rád véleményét tettük magunkévá. Ebben a részben 
az eszkatológiát úgy kívánjuk bemutatni, mint Izrael teológiájának szerves 
részét, ami nem választható el a hivő izraelita magatartásától és szorosan 
kapcsolódik Izrael istenfogalmához és istenélményéhez.

Tanulmányunk célkitűzésének megfelelően ezek után a fogság 
előtti eszkatológia első képviselőjére fordítjuk figyelmünket. Vizsgálódá
sunk először Amosz könyvének hagyomány- és redakciótörténeti kérdé
seire irányul, majd az eszkatológikus igehirdetésnek a próféta teológiájá
ban elfoglalt helyét igyekszünk kimutatni két szövegegység (perikópa) 
elemzésének segítségével. Ezen belül külön hangsúlyt fektetünk a „Jahve- 
nap” kérdésére, mely az Ámosz-könyv eszkatológikus karakterének leg
főbb bizonyítéka.

I. AZ ESZKATOLÓGIA FŐBB KÉRDÉSKOMPLEXUMAI

1/Az „eszkatológia” szó az Ószövetségben
Az „eszkatológia” szóval a Szentírásban seholsem találkozhatunk. 

Későbbi, mesterséges szóképzés eredménye, mely a görög zoyaxoq-ra 
megy vissza. Hogy közelebb kerüljünk az eszkatológiával kapcsolatos 
eredeti szentírási elképzeléshez, elengedhetetlen számunkra az eo^axo; 
szó biblikus használatának vizsgálata, melynek során J. Carmignac kutatá
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sai nyomán egy statisztikailag is megalapozott elemzést mutatunk majd 
be1.

Az Ószövetségben az eaxaxoq jelző (vagy a semleges nemű fő
névi forma: xo ea%axov, vagy a xa eo%axa „az utolsó dolgok”) általában 
az jnn«  jelzőnek vagy az m nK  főnévnek felel meg, mindkettő az "iriK 
(azután lenni) gyökre megy vissza.2 Ezzel a két utóbbi héber fogalommal 
kell tehát elkezdenünk a vizsgálódást.

a1 p -m  -  Ha eltekintünk a szó lokális értelmű használatától és csak, az 
időbeli használatot kísérjük figyelemmel, akkor a következő alapjelentést 
kapjuk: „ami utána van” vagy „ami utána jön”, tehát „a következő”: a 
következő nap (Íz 30,8), a következő generáció (Ps 48,14; 78,4).

Olykor ez a „következő” ténylegesen a „másodikat” jelenti: Ex 
4,8 -  a második jel; íz 8,23 -  a második korszak; Dán 8,3 -  a második 
szarv; Agg 2,9 -  a második templom.

Néha egy olyan sorban szerepel ez a „következő”, melyben egy 
közelebbről meg nem határozott, de nem „utolsó” helyet tölt be. Ekképpen 
hagyják hátra a korábbiak emlékezetüket azokra, akik később lépnek fel, 
és ez utóbbiak is hasonlóképpen másokra, akik majd utánuk jönnek (vö. 
Préd 1,11).

Van úgy, hogy ez a „következő” valóban az utolsót jelenti: Num 
2,3, ahol egy sor negyedik és egyben utolsó tagját jelöli. Hasonló jelentés
ben fordul elő a Gén 33,2-ben és az IKrón 23,2-ben is.

Olykor viszont ez a „következő” nyomatékos és hangsúlyos ér
telemben jelöli az utolsót: „az utolsó”, vö. Neh 8,18 „az elsőtől egészen az 
utolsóig”; 2Sám 19,12.13 „miért akartok utolsók lenni a király hazahozá
sában?” Ugyanez érvényes azokra a formákra is, melyekben „első” és 
„utolsó” áll szemben egymással, mint pl. íz 44,6 és 48,12 „Én vagyok az 
első és az utolsó”: IKrón 29,29; 2Krón 9,29.

Néha az értelem nem teljesen világos, s nem lehet tudni, vajon a 
„következőkről”, avagy az „utolsókról” van-e szó: 2Sám 23,1; Préd 4,16; 
Ezd 8,13.

A Septuaginta az pinN két alapjelentését, a „következőt” és „ké
sőbbit” ill. az „utolsót” a következőképpen fordítja:

1 CARMIGNAC, J., „La notion d’eschatologie dans la Bibié et á Qumran”, RdQ 7 
(1969), Eschatologie im Altén Testűment (a továbbiakban: EAT), Preuss, H. D., ed., 
Darmstadt 1978, 307.

2 JENNI, E., art. „achar”, THAT, München 1967, llOkk. A gyök őssémi vonatkozá
sai ill. igei használatának vizsgálata kívül esnek a minket érdeklő területen.
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• Az „utolsó” jelentéskörében egyszer fordul elő az E7t£pxco|xevo<; = 
utána jövő (íz 41,4), a pexa xeroxa = ezen dolgok után (íz 44,6), az eiq 
xoa arcova = örökké (íz 48,12), a rxrxepoq = későbbi (IKrón 29,29), és 
tizenegyszer az eoxaxoq (pl. 2Sám 19,12.13; Neh 8,18; IKrón 23,2). 
A kétes értelmű helyeken (lásd fentebb) a LXX sayaxoq-szal fordít.

• A „következőivel kapcsolatos szófordulatokban egyszer bukkan fel 
az o7uaco = mögötte (Gén 33,2a), a oaxepoc; mint „legközelebbi” (Jer 
50,17 = LXX 27,17), ötször a exepoi; = másik (Deut 29,21; Ps 48,14; 
78,4.6; 102,19), egyszer az eaxaxoq vagy Seoxepoq = második (Ex 
4,8)3, és tizenkétszer az eaxaxo<; (pl. Num 2,31; 2Sám 2,26; Agg 2,9). 
Ebből a felsorolásból világosan kiderül, hogy a Septuaginta fordítói az 
eoxaxoq-t a klasszikus göröghöz képest lazábban, kevésbé pregnánsan 
értették,4 hiszen a klasszikus görögben ez a szó a „legszélsőt”, az 
„utolsót” jelentette. Ezzel szemben a LXX fordítói feltűnően gyakran 
használják olyan esetekben is, ahol csak a „másodikról”, a „későbbi
ről” van szó. Ehhez hasonló eredményre jutunk majd a most követke
ző rPinN főnévvel kapcsolatban is.

b/ m rm  -  A szó jelenti „azt, ami utána jön”, „azt ami következik", tehát a 
,jövőt” vagy az „ivadékokat”. „Ivadékok” értelemben található többek 
között Ps 37,38.39; 109,13-ban, Ez 23,25-ben (kétszer); Ám 4,2 és 9,1- 
ben. „Jövő, következő idő” jelentéshez sorolható pl. Num 24,20; íz 41,22 
és még tizenhárom hely.

Néha ez a „következő idő” konszekutív „következőséget” jelent 
(íz 47,7), vagy egy új helyzetre utal (Jób 8,7; 42,12). Gyakran „végbe” fut 
ki ez a „következő idő” is, vagy azért mert kezdet és vég állnak egymással 
szemben (Deut 11,12; Préd 7,8; 10,13), vagy pedig azért, mert a szöveg- 
összefüggésből következik: Num 23,10 -  „végem”, ti. halálom; Jer 50,12 
-  „a népek vége”, ti. a népek utolsója; Ps 73,17 -  (az istentelen) vége. 
Számos esetben joggal lehet ingadozni a „következő idő” és a „vég” jelen
tése között, mint pl. Jer 5,31; 17,11; Dán 8,19; valamint Ám 8,10 eseté
ben.

Ha figyelembe vesszük, hogy a LXX hét hely kapcsán talán egy 
másik szövegből indul ki, a következő eredmény adódik: az IT'inX szót 
húsz alkalommal fordítja eoxaxoq-szal és tizenhét esetben adja vissza más 
fordulatokkal. Az eoxaxoq azonban a Septuagintában éppúgy jelentheti a

3 A Cod. Vaticanus és Sinaiticus, valamint a Vetus Latina eGyatoc-ról tanúskodik, 
míg az F, M kódex és az örmény ill. az etióp fordítás óemepoq-t használ ezen a helyen.

4 S hozzájuk hasonlóan a nagy görög fordítások készítői is: Aquila, Szümmakhosz és 
Theodotion.
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„következőt”, mint az „utolsót”. Ebben az esetben is leszögezhetjük tehát, 
hogy az eayocxoq jelentése a Septuagintában korántsem annyira lehatárolt, 
mint a klasszikus görögben (ahol az „utolsót, végsőt” jelenti), és hogy egy 
szolgaian pontos fordító is megengedhette magának, hogy egyaránt al
kalmazza mindkét fogalom („következő” és „utolsó”) esetében, 
c/ D-'0’in nnriK -  Ez a kifejezés -  melynek jelentése: „a napok elkövetke- 
zése” (vagy „vége”?) -  többek között azzal is felhívja magára a figyelmet, 
hogy néhány szerző szerint egyenes utalást kell látni benne a világvége 
eseményeire. Ez a fordulat, melynek fordításánál a LXX mindig az 
£0%axo<; fogalmat alkalmazza ilyen vagy amolyan formában, tizennégy
szer tűnik fel az Ószövetségben (ebből egy esetben arámul), de egyszer 
sem jelenti a világvéget (Gén 49,1; Num 24,14; Deut 4,30 és 31,29; íz 2,2 
/= Mi 4,1/; Jer 23,20; 30,24; 48,47; 49,39; Ez 38,16; Dán 2,28 /arámul/; 
10,14; Óz 3,5)5

Mindamellett az Ószövetség tisztában van azzal, hogy föld és ég 
véget ér (Ps 102,26-27; Íz 24,18-20), és hogy egy új ég és egy új föld lép 
majd helyükre (íz 65,17; 66,22). Különösen Dán 9,26 és 12,13 beszélnek 
félreérthetetlenül a világvégről. De ebben az összefüggésben már nem az 
rrnn8, hanem a fp szó használatos, egy olyan fogalom, mely egy tárgy 
„megmunkálásávaP’vagy „kifaragásával” függ össze és ennek „legszélső 
részét”, „végét” jelenti. Már a fogalmak ezen felcserélése is meggyőzően 
bizonyítja, hogy az mriK nem a „napok végét” jelenti (a világvége érte
lemben). Hiszen másik fogalmat választanak, ha erről a világvégről akar
nak beszélni. Épp ezért maga a görög fordító sem az eoxcxxoq-t alkalmazza 
ebben az esetben, hanem a cruvxeteia-t (Dán 9,26 LXX; Dán 12,13 LXX 
és Theodotion) vagy a xeXoq-t (Dán 9,26 és Theodotion).

5 Carmignac szerint egyetlen esetben sincs szó a világvégről, mindig Izrael konkrét 
történelmével, jövőjével van kapcsolatban ez a kifejezés. CARMIGNAC, „La notion”, 
EAT, 310. S. Mowinckel képviseli a legradikálisabb vélemányt a szóbanforgó kifejezéssel 
kapcsolatban. Gondolatmenete röviden a következő: mivel eszkatológiáról először csak a 
fogság utáni időben lehet beszélni, az D'ÖVt m tR  formula először ebben az időben jöhe
tett létre; következésképpen egzegetikailag interpolációnak kell minősíteni ezt a kifejezést 
a prófétai könyvekben. MOWINCKEL, He thai Cometh, Oxford 1956, EAT, 132. Az 
előbbi véleményt a legtöbb neves egzegéta elvitatja: amennyiben interpoláció, miért csak 
ilyen kevés esetben interpolálták (8x a prófétai könyvekben), és miért csak öt prófétánál? 
Ennél még a véletlen is inkább elképzelhető... GRÖNBAEK, J., „Zűr Frage dér 
Eschatologie in dér Verkündigung dér Gerichtspropheten”, SEA 24 (1959), EAT, 135. J. 
Lindblom -  G. von Rád, J. Grönbaek, és Th. C. Vriezen társaságában -  képviseli a leg- 
megalapozottabb véleményt: a prófétai teológiából indul ki, s arra a megállapításra jut, 
hogy ez a fogalom szerepel a prófétáknál, eszkatológikus jegyekkel felruházott jövőre 
vonatkozik, világvéget azonban nem jelent. LINDBLOM, J., „Gibt es eine Eschatologie 
bei den alttestamentlichen Propheten?”, StTh 6 (1952), EAT 33.
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A szóelemzés összefoglalásaképpen megállapíthatjuk, hogy a hé
ber intC, és a görög ea%axo<; az Ószövetségben nem jelentenek abszolút 
értelemben vett „véget”.

2/ Az „eszkatológia”fogalma és annak története
Az ószövetségesnek, aki a bibliai eszkatológia témáját kutatja, tu

datában kell lennie annak, hogy nem fog tantételt (De novissimis) találni 
az eszkatológiáról az Ószövetség könyveiben, mint sok más egyéb esetben 
sem. Egy nép élő gondolataival, hitével fog találkozni, melynek alapvoná
sait az Istennel való kapcsolat alakította ki, s melyek egész életét átszőt
ték.6

Mindamellett nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a mai ke
resztény élet és teológia szempontjából mennyire jelentős az, hogy mit 
értett az Ószövetség -  s főleg a próféták -  „eszkatológia" alatt, mikor és 
hogy gondolták az „eszkaton” elérkezését?

H. Gressmann 1905-ben közzétett, Dér Ursprung dér israelitisch- 
jüdischen Eschatologie c. nagy munkája sokáig eldönteni látszott a prob
lémát. H. P. Müller, e kutatási terület egyik legkiválóbb szakértője tömö
ren igy foglalta össze Gressmann eszkatológiáról alkotott véleményét: 
„Gressmann szerint az eszkatológia olyan eszmekomplexum, mely a vi
lágvéggel és a világmegújulással függ össze”.7

Az utóbbi 15-20 évben újabb kísérletek születtek a kérdés meg
válaszolására, melynek eredménye az lett, hogy a jelenleg is folyó ószö
vetségi kutatómunkában két irányzat áll egymással szemben. A követke
zőkben először azt az eszkatológia-értelmezést fogjuk bemutatni, melyet 
mi magunk nem tartunk kielégítőnek, majd ezután azt, melyhez magunk is 
csatlakozunk, bizonyítva azt, hogy -  véleményünk szerint -  ez miért hi
hetőbb.

a/ Az első irányzat a régebbi. Rövidebb formában úgy is jelle
mezhetnénk, hogy ez a vallástörténeti iskolának és követőinek felfogása. 
Olyan kutatók tartoznak ide, mint G. Hölscher, S. Mowinckel vagy G. 
Fohrer, akiknek műveit és tanítását a következőkben részletesen ki fogjuk

6 „Ha ez a nép a Itfbo szót, ami összefüggés szerint egy égi vagy egy földi hírnököt 
(küldött) jelent, vagy a "Dl szót, ami egyszerre jelentheti a fogalmat és a dolgot, a tárgyat, 
aggodalom nélkül használta, akkor mi sem várhatjuk el, hogy „égi” és „földi” tiszta elkü
lönítésével számolhatunk majd az eszkatológia témáinál". KNIGHT, G. A. F., 
„Eschatology in the Old Testament”, SJT, 4 (1951), EAT, 25.

7 MÜLLER, H. P., Ursprünge und Strukturen alttestamentlicher Eschatologie, Ber
lin 1969,1.
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fejteni. A felsorolt szerzők lényegében H. Gressmann-t követik, de sok 
újabb eredmény is fűződik nevükhöz.

G. Fohrer szerint8 az eszkatológia lényege a két „statikus” korszak 
elképzelésének a hite: Deutero-Izajássál kezdődik, aki úgy hirdette meg az 
üdv-időt, mint ami már a küszöbön áll, s hamarosan beköszönt (42-45 f.), 
az új exodussal Isten megkezdte végső szabadító tettét Izrael számára. Ezt 
még Trito-Izajás is így hirdeti (íz 56,1-2). Sőt Aggeus számára már be is 
köszöntött a végső üdvösség ideje (Agg 2,19). Természetesen hamarosan 
belátták, hogy a viszonyok nem változtak meg, s új meg új halogatások 
következtek. Ez néha szenvedélyes vágyakhoz vezetett (íz 62). Az üdv
idő valóságát végül is el kellett halasztani, s ezt a még mindig domináló 
bűnösséggel alapozták meg (íz 59). Bekövetkezett az a pont is, amikor 
már teljesen eltekintettek az időpont meghatározásától és az eszkatológi- 
kus fordulat kezdetét olyan lehetőségként remélték, ami minden nap meg
valósulhat (Malakiás). Különböző lehetőségek voltak tehát az időpontot 
illetően, a közel-várástól kezdve egészen a messze elhalasztásig és a kér
dés nyitva hagyásáig, de az üdvösség idejében való hit az biztos volt.

Az üdv-hiány, a kétségesség ideje a fogsággal lejárt. Az eddig is a 
szorosabb értelemben vett „történelmin” kívüli események megvalósulá
sának várása több ponton „természetfeletti”, evilágon kívüli végidővárássá 
alakul át. Az egész világ ill. természet megrendül, paradicsomi állapotok, 
földi jólét elképzelése lépnek előtérbe az üdvözültek számára. Jahve végső 
beavatkozásának megnövekedett jelentősége két elképzelésben él: Jahve 
maga fog uralkodni, ill. Messiásán keresztül teremt majd „tabula rasa”-t. 
Ezzel elérkeztünk az apokaliptikához, amely G. Fohrer szerint úgyanúgy 
ítélendő meg alapjait tekintve, mint az eszkatológia. Eszkatológiáról sze
rinte a VI-IV. sz.-ban lehet beszélni, ezután már az apokaliptika stádiuma 
következik.

A lényeg tehát a következő: csak ott beszélhetünk eszkatológiáról, 
ahol az Ószövetség a világ jelen korszakától dualisztikusán különböző új 
korszakot tár a szemünk elé, amely a megsemmisüléssel végződő jelen 
korszakra következik. Ez gyakorlatilag azt jelenti: eszkatológiát csak né
hány későbbi, azaz fogság utáni prófétai szövegben lehet találni, olyanok
ban, amelyek kozmológiai ill. transzcendentális eseményekről tudósíta
nak. A fogság előtti időben a prófétizmus nem eszkatológikus. A fogság 
előtti próféták igehirdetésében található egyes támpontok a fogság első 
évtizedeiben lettek eszkatológiává alakítva, pl. Ez 38f. de teljes mértékben 
Deutero-Izaj ásnál érte el kibontakozását, úgy, hogy az eszkatológia mér

8 FOHRER, G., „Die Struktur dér alttestamentlichen Eschatologie”, in Studien zűr 
alttestamenllichen Prophetie / / 949-1965/ (BZAW 99), Berlin 1967, EAT, 147kk.
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tékadóvá vált az ezután következő prófécia számára, és további impulzust 
adott a Jahve-hit jövendő alakulásának.

A fogság előtti próféták a bűnös Izrael megmenekülését az ember 
megtérésében látták, tehát amennyiben Jahvéhoz menekül. De a fogság 
előtti próféták esetében nem két kozmikus világidőről, két statikus kor
szakról (azaz a Fohrer szerinti igazi eszkatológikus szituációról) beszél
hetünk, hanem a megszabadulás és a pusztulás „vagy-vagy”-járól, mint 
mindig visszatérő döntésről. A fogság utáni prófécia a „vagy-vagy”-ot 
átalakította időbeli „ezelőtt-ezután”-ra. A próféták által meghirdetett íté
letet és katasztrófát Júda bukásában és a fogságban szemlélték. Ezután a 
megvalósult egyszeri történelmi esemény után az örök üdvösség bekö
szöntésében hittek.9 Fohrer véleménye szerint „a próféták eszkatológikus 
beszédét a fogság előtti prófécia epigon elkorcsosulásának eredményeként 
kell tekinteni.”10

De vajon tartható-e ez a szemlélet, amely az eszkatológiát valójá
ban dualisztikus apokaliptikára szűkíti be? K. D. Schunck mutat rá a leg
élesebben Fohrer elméletének gyenge pontjaira: „...két semmiképp sem 
egyértelműen bizonyított előfeltevésre épül...:
1) Fohrer szerint a fogság előtt elvileg nem lehet szó üdvösség
próféciáról, ami azt is jelenti, hogy minden eszkatológikus üdvösség-szó 
és messiási jövendölés, ami a fogság előtt Izajásnál és a többi prófétánál 
felbukkan, nem eredeti, hanem későbbi betoldás. Ez a tézis azonban 
egzegetikailag egyáltalán nem igazolható, sőt még problematikusabbá 
válik, ha arra gondolunk, hogy a fogság előtti prófécia egész mélyebb 
értelme éppen a „vagy-vagy” alapján megrajzolt üdvösségnek és ítéletnek 
a meghirdetésében van.
2) 1967-ben újra kiadott munkájában (Die Struktur dér alttestamentlichen 
Eschatologie) Fohrer ennek megfelelően azon az állásponton van, hogy az 
eszkatológikus próféciát a fogság előtti prófécia ellenpárjaként kell tekin
tenünk... Ilyen éles szakadás a fogság előtti prófécia és a fogság utáni

9 FOHRER, G., Geschichte dér israelitischen Religion, Berlin 1969, 345-363.
10 FOHRER, „Die Struktur”, EAT, 180. Ezt a véleményt, mely a fogság utáni esz

katológikus próféciát hanyatlásnak és kevésbé értékesnek ítéli s amellyel Fohrer nem áll 
egyedül, erősen bírálja -  többek között -  H. Gross is, aki szerint ez a leértékelő megítélés 
végül is azon a hosszú időn át uralkodó előítéleten alapszik, mely a szélsőséges irodalom- 
kritika képviselői számára szilárd dogmának számitott: a fogság előtti ítéletpróféták ideje a 
klasszikus prófécia ideje nemcsak irodalmi, hanem kinyilatkoztatásbeli-tartalmi szempont
ból is. Felhívja a figyelmet e vélemény tarthatatlanságára, hiszen ugyanaz a kinyilatkoztató 
Isten áll mindkettő mögött és védelmezni kell az Ószövetség irodalmi, tanításbeli egységét, 
folyamatosságát is. GROSS, H., „Die Entwicklung dér alttestamentlichen Heilshoffnung”, 
in TTZ 70 (1961), EAT, 196.
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prófécia (eszkatológia és apokaliptika) között azonban igen nehezen mu
tatható ki. Maga az apokaliptika úgyanis lényegileg összefügg a fogság 
előtti prófécia történelem-értelmezésével. Másrészt az apokaliptikát is 
összeköti a fogság előtti prófétákkal a Jahve-hit általános jövőre-irányí- 
tottsága. Következésképp nem igazolható az a totális diszkontinualitás, az 
a döntő szakadás a fogság előtti helyzethez képest, amit Fohrer szeret
ne.”11

S. Mowinckel és G. Hölscher legnagyobb kritikusa, F. 
Dingermann, aki kimutatja, hogy a Fohrer-i irányhoz tartozó szerzők 
olyan időfogalommal dolgoznak (az abszolút világvéget veszik végidő
nek); mely teljesen idegen a héber gondolkodás számára: „időn belüli” -  
„végidőbeli” események között a héber nem tesz különbséget s olyan 
eseményekhez is, melyeket mi „időn belüliekként” kezelünk, hozzáadja a 
végérvényesség karakterét.12 Egy ilyen, történelmen belüli esemény is 
lehet a héber gondolkodás számára „végérvényes”, kijárhat neki az m ntí, 
az „eszkaton” értelmében.13

b/ G. von Rád azon a véleményen van, hogy „egy ószövetségi ki
jelentést először is abból kiindulva kell értelmezni, hogy az egy egészen 
meghatározott isteni múlt és egy egészen meghatározott isteni jövő köze
pében áll”, s abból lehet megfejteni, „ami ezen az -  ígéret és beteljesedés 
között húzódó -  várakozás-mezőn a hit, hitetlenség, igazságosság, vagy 
szövetség viszonylatában történik.”14

Von Rád az egész Ószövetséget úgy szemléli, mint „az ígéret és a 
beteljesedés nyugtalan üdvtörténeti mozgásának pályáját”, melyben a 
várkozások mind inkább kiszélesednek, nincs „önmagában zárt egész”, 
sokkal inkább „egészen és mindenhol nyitott”. Szükségszerűen az Újszö
vetségbe torkollik.15

11 SCHUNCK, K. D., „Die Eschatologie dér Propheten des Altén Testaments und 
ihre Wandlung in exilisch-nachexilischer Zeit”, in Studies on Prophecy (SVT 26), Leiden 
1974, EAT, 464. Ide kívánkozik még F. Dingermann kritikája is, melyet Fohrer felett 
gyakorolt: önkényesnek minősíti a két statikus világidőről szóló tant s kifejti, hogy hiba 
lenne, ha azonnal visszautasítanánk minden olyan véleményt, mely szerint némely prófétai 
szövegben későbbi aktualizálás, betoldás történt. De ugyanolyan hiba lenne, ha azonnal 
betoldásnak minősítenénk minden eszkatológikus és messiási helyet, mert egy hipotézis 
ezt kívánja. DINGERMANN, F., Israels Hoffnung auf Gott und sein Reich, Wort und 
Botschaft, Würzburg 1967, EAT, 228-229.

12 DINGERMANN, Israels Hoffnung, EAT, 228-229.
13 Vö. BOMAN, Th., Das hebráische Denken im Vergleich mit dem griechischen, 

Göttingen 1965, 109kk.
14 VON RÁD, G., Theologie des Altén Testaments II, München 1980, 7.
15 Ibid., 7-8.
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Von Rád munkásságának egyik legfontosabb eredménye az Ószövetség 
hagyománytörténeti-eszkatológikus megértésének kidolgozása.

De mit is ért von Rád eszkatológia alatt? Először is Izrael időről, 
történelemről alkotott elképzeléseit vizsgálja meg, valamint a héber törté
neti gondolkodás kialakulását.16 Hogy miben látja a próféták lényegi és 
megkülönböztető jegyét, azt mutatja már a róluk szóló tanulmány beve
zető címe is: „A történeti gondolkodás eszkatologizálása a próféták ál
tal.”17

A próféták népük történelmében gyökereznek, mint kortársaik 
mégis ezekkel ellentétben a prófétáknál valami „új”-jal, „a nagy történel
mi megmozdulásokra és azok jelenének megváltoztatására irányuló hal
latlanul figyelmes éberséggel, összehasonlíthatatlan mozgékonysággal, 
rugalmassággal, világtörténelmi eseményekkel kapcsolatos küldetésükhöz 
való szilárd ragaszkodással” találkozhatunk.18

Az addigi főleg eredet- és társadalomkutató kérdésfeltevésekkel 
szemben G. von Rád bevezette az eszkatológia formális fogalmát. Ennek 
három fő része van:

A próféták igehirdetését eszkatológikusnak kell tekinteni, 
amennyiben kimutatható, hogy abban a történésben, amiről ők jövendöl
nek, felismerhető a „végérvényesség” karaktere.

Ehhez társulnia kell annak az elképzelésnek, amit a „két korszak 
határáénak lehetne nevezni, azon történésen belül, amely előtt Jahve nagy 
közbelépése zajlik, s amely után az „új” a Jahve által végrehajtott szaba
dulás következik. Az új állapotot nem lehet úgy levezetni és megérteni, 
mint az eddigiek folytatását, jóllehet ez az „új” többé vagy kevésbé Isten 
eddigi tetteivel analógiában valósul majd meg. Ilyesfajta eszkatológiával 
elsősorban a fogság előtti próféták igehirdetésében találkozunk, Deutero- 
Izajással bezárólag, mert ők úgy látták, hogy Jahve új tette közeleg Izrael 
számára, mely mindjobban kiszorítja a jelenből (Entaktualisierung) a régi 
üdvletéteményeket, mivel mostantól kezdve az „eljövendő” dönti el Izrael 
számára az életet és a halált.19

Xb Ibid., 108-121.
17 Ibid., 121. Prófécia és eszkatológia közötti kapcsolat részletes kimutatását a kö

vetkező nagy fejezetben tárgyaljuk, itt csak az eszkatológia-fogalom kibontása a cél.
18 Ibid, 122.
19 Ibid., 121-129. A „végérvényesség” fogalmának kifejtésekor szerzőnk főleg J, 

Grönbaek munkájára támaszkodik, akinek eszkatológiáról vallott elképzelése eltávolodik a 
hosszú idő óta uralkodó felfogástól, mely szerint e fogalom alatt kozmológiai értelemben 
vett világ- és történelemvéget kell érteni. GRÖNBAEK, „Zűr Frage”, EAT, 129-146.
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Von Rád és az őt követők számára tehát teljesen szabályos az Ószövetség 
prófétáinál eszkatológiáról beszélni, minden olyan esetben, ahol „új”, új 
lét (mód) kerül előtérbe, egy végső és végérvényes lét értelmében.

Ehhez a csoporthoz tartozik a neves prófétai-teológia szakértő, J. 
Lindblom is. Ő igy fogalmazza meg az eszkatológia definícióját: „Ha a 
próféták olyan jövőről beszélnek, mely nem csupán a jelenben is fennálló 
viszonyokat folytatja, hanem valami újat és egész mást hoz magával, ak
kor jogunk van ahhoz, hogy az eszkatológia terminust használjuk.”20 E 
megállapítást még tovább vezeti és elmélyíti von Rád, amikor ezt írja: 
„Elsősorban a szakítás megállapítása a döntő, mely olyannyira mély, hogy 
az annak túloldalán lévő újat nem lehet már úgy megérteni, mint az eddi
giek folytatódását.”21

A fentebb vázolt irányt követi többek között S. B. Frost is. Ő úgy 
határozza meg az eszkatológiát, mint azon elképzelések és eszmék komp
lexumát, melyek olyan jövőre vonatkoznak, amelyet „effektiv vég”-ként 
lehet tekinteni. Kétfajta eszkatonról lehet szerinte beszélni, történelmen 
belüliről és ténylegesen a történelem végét jelentő eszkatonról (apoka- 
liptika).22

20 LINDBLOM, „Eschatologie”, EAT, 42. A szerző a „két korszak”-ból indul ki. 
Nem a Fohrer-i értelemben, mert leszögezi, hogy időbeli pontos különbség és körülhatá
rolás a ,jelen korszak” és a Jövő korszak” között először a zsidó apokaliptikában, a 
rabapokaliptikában, a rabbiknál és az Újszövetségben található. De maga a „gondolat” már 
megvan az Ószövetség prófétáinál is és ez a lénnyeg, sőt a -  persze nem pontosan körül
határolt -  D'ŰYT rrnntt kifejezésben felfedezhetjük a későbbi terminológia időbeli előké
szítését is, hiszen ez a fogság előtti prófétáknál több helyen is eszkatológikus jegyekkel 
felruházott jövőre vonatkozik, amely „ezenkorszak” végével s a Jövendő korszak” bekö
szöntésével kapcsolatos. A „természetes” és a „természetfeletti” teljesen a mi modern 
világképünkkel függ össze, az Ószövetségtől teljesen idegen. Az ószövetségi ember szá
mára az egész történelem műhely a csodálatos isteni tevékenység számára. A „restitutio in 
integrum”, az újra-egyesítés eszméje, csakúgy mint egy katasztrófa-elképzelés ill. egy 
totális változás eszméje az emberiségben -  mindezek alkalmatlanok arra, hogy definíciót 
adjanak az eszkatológiáról. Egyes esetekben használhatók, de -  s ez a szerző nagy érdeme 
-  a definíciót sokkal inkább abban kell megragadni, ami valami lényegeset árul el mindab
ból, amit eszkatológikusnak nevezünk s ugyanakkor összhangban van a prófétai igehirde
tés sajátságaival. Ibid., 31-72.0.

21 VON RÁD, Theologie, 125.
22 FROST, S. B., „Eschatology and Myth”, VT2 (1952), EAT, 73-87. Frost szerint az 

apokaliptika definícióját „az eszkatológia mitologizálásában” kell összefoglalni. J. 
Lindblom bírálat tárgyává teszi ezt a kijelentést, mondván, hogy már a legrégebbi eszka
tológikus forma is gazdag a mitológiai elképzelések, képek felhasználásában. Szerinte „az 
apokaliptika eszkatológikus tartalmú kinyilatkoztatott titkos tanítás.” A lényeg a tanok 
titkosítása. Az izraeli vallásos gondolkods fejlődésének következménye ez a fok, de idegen 
befolyások is nagy szerepet játszottak benne. Nem fogadja el Frost eszkaton-osztályozását, 
hiszen -  Lindblom szerint -  per definitionem a végérvényes új szituációja a döntő. Ilyen
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Végül meg kell említeni még K. D. Schunck nevét is ebben a cso
portban, aki azzal járult hozzá a fogság előtti idő prófétai eszkatológiá- 
jának igazolásához, hogy bizonyította három eszkatológikus specifikum
mal (Jóm Jahve, a „maradék”, a Messiás és uralma) kapcsolatban -  a meg
felelő szövegrészeken keresztül -  azt, hogy ezek a prófétai igehirdetésben 
teljesen függetlenek az időkategóriáktól.23 24 25

Az eszkatológia lényegét szerinte a következőkben lehet össze
foglalni: „Szakítás az eddigi léttel és időkategóriáktól független egészen 
új létforma kezdete s ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ’utolsó ítélet’, 
'feltámadás’, ’örök élet’ hagyományos fogalmaitól távol helyeztük el a 
súlypontot. A prófétai eszkatológia valósága hirtelen átalakul, hiszen egé
szen konkrétan a következőket fogja jelenteni: ahol megtörtént a szakítás 
az eddigi, Isten ítéletét érdemlő léttel és kezdetét vette az -  Isten akarata 
szerinti és vele közösségben lévő -  új lét, ott már az eszkaton van jelen, 
ott a szóbanforgó ember már az eszkatonban áll.”24

3/Az eszkatológia eredete
Ezen kérdés megválaszolásánál a kutatás jelenlegi állása szerint 

abból kell kiindulni, hogy „eszkatológia” nem mutatható ki a kora Izrael 
környezetében, tehát úgy tűnik, hogy egy genuin izraelita jelenséggel ál
lunk szemben.25

alapon beszél először történelmi ill. kozmológiai eszkatológiáról. Az első szerinte tipiku
san a klasszikus prófétákat jellemzi, a második későbbi időponthoz tartozik és csúcsát az 
apokaliptikus irodalomban érte el. Később szívesebben alkalmazza az univerzális ill. nem
zeti eszkatológia csoportosítást. LINDBLOM, „Eschatologie”, 31-72. Th. C. Vriezen 
szerint is -  aki szintén ebbe a esoportba tartozik -  a fogság után lesz kozmikus és transz
cendentális az eszkatológia, úgy hogy az eszkatológiának egy új formája alakul ki: az 
apokaliptika. VRIEZEN, Th. C., „Prophetie und Eschatologie”, SVT 1 (1953), EAT, 88- 
128.

23 SCHUNK, „Eschatologie”, 462-48.
24 Ibid., 466-467. Felhívja ugyanitt arra is a figyelmet, hogy az Újszövetség mennyi

re világosan igazolja majd az eredeti prófétai eszkatológiának effajta értelmezését (az 
eszkaton már itt a földön kezdetét vette és valósul) -  vö. Lk 17,21. Szerinte az Újszövetség 
eszkatológiája egyszerűen újraéleszti az Ószövetség, pontosabban a fogság előtti próféták 
eredeti eszkatológiáját.

25 H. Gressmann szerint ókori-keleti mítoszok (pl. egy paradicsomi király visszatéré
se, vagy a Nap pályájával kapcsolatban álló pusztulás-üdvösség séma) adják az izraelita 
eszkatológia számára is a konstitutív principiumokat. A szerző első kutatásaiban különbsé
get látott még az üdv-eszkatológia és a kárhozat-eszkatológia eredetének helye között is. 
Végül is a mezopotámiai eredet mellett tört pálcát (a Nap járásából kikövetkeztetett aszt
rológiai spekulációk alapján), de csak a kárhozat-eszkatológiáját illetően. Az üdv- 
eszkatológia eredetét azonban homályban hagyta. Annyit mond róla, hogy lényege szerint 
ősi, de ez sem autochton Izraelben. Mitológiai eredetét csak posztulálni lehet, bizonyítani
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Az új kutatások alapján ugyanúgy fel kell adni Gunkel és 
Gressmann eszkatológia-eredet hipotéziseit, mint azon véleményüket is, 
miszerint Izrael környezetében is lehet igazi prófétizmussal találkozni.

Sem az Ószövetség előtt, sem mellett nem mutatható ki azonban 
„eszkatológia”, legalábbis a fogság előtti időben nem.26 A parszizmus 
befolyása kimutatható ugyan a kialakuló korai zsidó apokaliptikára, de 
semmiképpen sem az ószövetségi eszkatológia keletkezésénél.27 Nem 
létezik ősi keleti eszkatológia -  így summázhatjuk tehát a külső eredet 
kérdését.

a/ Az Izraelen belüli eredet kutatásokat S. Mowinckellel kell kez
denünk. A szerző a kultuszból indul ki és nagyon szoros kapcsolatot lát a 
fogság előtti újév-ünnep és az izraelita eszkatológia kialakulása között.28

nem! Később már nem tett ilyen élet megkülönböztetést az üdv- ill. kárhozat-eszkatológia 
között, H. Gunkellel együtt azok mezopotámiai eredetét állította (a Khaosz lényeinek 
rohama az istenek ellen és az akció kudarca -  mindez várakozás jelleggel bekerült a bibliai 
gondolatvilágba is). GRESSMANN, H., Dér Ursprung dér israelitisch-jüdischen Escha- 
tologie, Göttingen 1905, lkk. E. MEYER 1906-ban kiadott könyve az eszkatológikus séma 
egyiptomi eredetét tárgyalta: Die Israeliten und ihre Nachbarslámme, 1906, 451.

26 PREUSS, H. D„ EAT, „Einleitung”, 9.
27 A parszizmus kezdeti befolyását hangsúlyozza: A. von Gall, F. König. McCullogh, 

a perzsa vallás kiváló ismerője a fogság alatti ill. utáni időben engedi csak meg ennek 
behatásait. Tanulmányában nagy figyelmet szentel a zoroasztrianizmus eszkatológiájának 
bemutatására, de őszintén beismeri, hogy hatásról és kölcsönhatásról nagyon keveset 
tudunk. Képzelőerőben, képek, elképzelések átadásában valószínűleg szerepet játszott 
Zoroaszter vallása, lényegében azonban nem alakította át a zsidó hagyományokat. 
MCCULLOGH, W. S., „Israel’s Eschatology from Amos to Dániel”, in Studies on the 
Ancient Palestinian World (FS Winnet) Toronto 1972, EAT, 394-414. F. Dingermann 
szerint az egyiptomi és a mezopotámiai vallás lényege szerint „nem-eszkatológikus” 
(uneschatologisch). Az óperzsa vallással való kapcsolatot sem tartja ő sem kiindu
lópontnak. Jahve népe eszkatológikus hite élő volt már a parszizmussal való bármilyen 
érintkezése előtt is. Ráadásul az iráni eszkatológia csak pótlólag vett fel történelmi je
gyeket, nem lehet tehát az izraelit ebből levezetni. Az izraelita eszkatológia történelmi
lineáris alapstruktúrája a régi világban egyedülálló. DINGERMANN, „Israels Hoffnung”, 
EAT, 231.

28 Ez az ünnep Mowinckel szerint tulajdonképpen a „Jóm Jahve”-val, Jahve győzel
mének napjával azonos a kultuszban. Jahve mint győzedelmes harcos jelenik meg, elfog
lalja trónját és elhozza a legnagyobb jólétet Izrael számára. Izrael évről-évre megünnepelte 
ezt az intronizációs ünnepet, amely során „Dávid fiát” mint Istent üdvözölték, miközben a 
nép trónja előtt ezt énekelte: „Jahve király lett!” (Ps 47; 93-100). Ha a valóságban tényleg 
van bármi alapja ennek az elméletnek, semmiképp sem szabad nekünk ebben blaszfémiát 
vagy bálványimádást felfedeznünk, hanem inkább annak az élő tudatnak a bizonyítékát, 
hogy az, ami öröktől fogva valósul az égi régiókban, annak itt a földön is megvan a meg
felelője. Az újév-kultuszban a király helyettesítő szenvedéssel levezekelte az előző év 
bűneit, hogy a következő év a kegyelem éve legyen. A szerző egyik fő bizonyítási helye 
Ám 5,18: Hogy azonban a megnevezett Ámosz-versben található Jóm-Jahve nem a „végső
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Szerinte az eszkatológia eredetileg annak a jövőbe való kivetítése, ami az 
újév-kultuszban történik, ennek lényege: Jahve kegyelmeinek biztosítása 
Izrael számára ill. Jahve nagy tetteinek várása, amelyek Izrael életében 
döntő fordulatot hoznak majd.A nép a keserű történelmi fordulatok hatá
sára csalódott a kultuszban -  mondja Mowinckel -  és az eddig benne ki
fejezett reményét a jövőbe vetítette ki.

Az első kritikus kérdés szinte kézenfekvő: miért csak Izraelben 
játszódott le ez a jelenség? A kultusz idealizált valóságában máshol is 
bekövetkezett volna a csalódás és innen az eszkatológia születése.29

Ennél sokkal fontosabb azonban az Ószövetség teológiájának 
eredményeire építő kritika, melynek egyik fő képviselője J. Grönbaek: az 
eszkatológia, mint gondolkodási mód nem a nép körében, hanem az ítélet
prófétákkal kezdődik. A nép gondolatvilágát a kultusz uralta, s ez valószí
nűleg így mehetett egészen a bukásig. Az Izrael számára hirdetett ítélet- 
eszkatológia létezett először, s ezt az ítéletpróféták képviselték.30

Ha belátjuk, hogy az ítéletpróféták voltak az első eszkatológikus 
igehirdetők, és hogy ezek próféciája az aktuális kultusz ellen fordult,31 
akkor kiviláglik, hogy a kultusz és a kezdődő eszkatológia közötti össze
függés feltevése korrekcióra szorul. Nem lehet a kultusz az eszkatológia 
megteremtője, mert az eszkatológia eredetileg nem népeszkatológia volt, 
hanem ítélet-eszkatológia. Ez az eredeti és az első. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a próféták hűtlenek lettek az ígéretek teológiájához ill. hogy 
nem ismerték azt. Hangsúlyozni kell: az aktuális nép, az aktuális király, az

napra” vonatkozik eszkatológikus értelemben, hanem a küszöbön álló Jahve-ünnepre (vö. 
még Lindblom is!), az egyáltalán nem biztos. Ám 4,6-13-ból ugyanis világos, hogy Ámosz 
a Jahve-napot mint Jahve végérvényes haragjának a napját várta, ami végső ítéletet hoz 
Izrael számára. GRÖNBAEK, „Eschatologie”, EAT, 137. A nagy kérdés ezek után az, 
hogy összeegyeztethető-e Mowinckel újév-ünnep -  Jóm Jahve elmélete és Grönbaek vé
leménye.

í9 Azért is nehézkes ez az elképzelés, mert sokkal logikusabbnak tűnik, ha a hétköz
napok keserű csalódásából menekültek volna a kultusz „valótlanságába”. De fordítva 
nehéz: „Isten népe” tudatának birtokában lenni, melynek biztosítéka a kultusz, s elmene
külni ill. elfordulni ettől a kultusztól... GRÖNBAEK, „Eschatologie”, EAT, 139.

30 Ibid., 129-146. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a próféták ne ismerték volna 
az üdv-eszkatológiát is, csak nem azon van a hangsúly (vö. Mowinckel véleménye: kizá
rólag Izrael üdv-eszkatológiáján van a hangsúly).

31 A próféták kultusz-ellenessége nem alapvető volt, hanem aktuális! Az újabb kuta
tás kimutatta, hogy nem volt az ítéletpróféták számára kultusz-morál alternatíva. A prófé
ták a morál nélküli kultusz ellen küzdöttek. Az ítéletpróféták korát mélyen a kultuszköz
pontúság jellemzi, ebben teremt ugyanis Jahve üdvösséget népének. A nép viszont 
elfelejtette a kultusz cselekményeiben aktualizálódó üdv-letéteményeknek azt az oldalát, 
ami számára kötelességet szabott (szövetség, morál), az ígéretek Javára” felejtette el. 
GRÖNBAEK, EAT, 140-141.
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aktuális kultusz ellen szólt az ítélet! S ez nem jelenti azt, hogy az ítélet
próféták az ítéleten túl nem látták meg az újrateremtést, a szabadítást, az 
üdvösséget.

b/ Létezik olyan elmélet is (R. Eifler), mely szerint az Izraelen 
belüli szociális szakadásokra, társadalmi rétegződésekre kell visszavezetni 
az eszkatológiát. Ennek a teóriának is az a legfőbb gyengéje, amit már a 
fontivel kapcsolatban is említettünk, ti. hogy nagyon nehezen igazolható, 
hogy miért csak Izraelben eredményeztek a szociális és társadalmi prob
lémák „eszkatológiát”, holott ezek Izrael környezetében is megtalálhatók 
voltak.

c/ Érdemes figyelmet szentelni S. B. Frost véleményének, jóllehet 
több ponton is súlyos kritikát kapott. A mítosz bevonásával próbálja meg
világítani az eszkatológia vonalát. Véleménye szerint az eszkatológia ere
detileg különbözik a mítosztól s annak a kultuszban való megjelenítésétől, 
sőt sajátos természete szerint ellentmond neki. A mítosz és a kultusz szo
ros kapcsolatban áll egymással. Az eszkatológiának megvan a maga saját 
eredete. Frost a népi várakozásból vezeti le az eszkatológiát,32 ezt azonban 
a fenti megfontolások alapján nem fogadhatjuk el. Az eszkatológia a maga 
mitológiai öltözetét a fogság idején nyerte el. A mítosz ekkor kikerül „Sitz 
im Leben”-jéből. A száműzött, zsidók a fogságban olyan világban találták 
magukat, amelyben a pogány mítosz dominált. Érthető tehát -  mondja 
Froát, hogy átvették a mítoszt mint ábrázolásformát, melyben ki tudták 
fejezni magukat. A mítosz és kultusz eddig tartó kizárólagos kap
csolatának sajátossága az volt, hogy együtt igazolták a fennálló viszonyo
kat. A fogság alatt és után a zsidóság megtartotta ugyan a pozitív hozzá
állást a realitásokhoz, de hitüket a jövőbe vetették. A mítoszt tehát meg
fosztották eredeti céljától és eszkatológizálták.33

Ez a nagyon tetszetős elmélet főleg azért nem lehet igaz, amint ezt -  
többek között -  Lindblom és Grönbaek kimutatták, mert a fogság előtti pró

32 A népi várakozásokat Dávid királyságának idejéig vezeti vissza. Frost szerint a 
fogság előtt vannak olyan jövendölések, melyek „sajátos” értelemben eszkatológikusak (a 
történelem végére vonatkoznak) és vannak olyanok, amelyek „tágabb” értelemben eszka
tológikusak (konkrét történelmi vonatkózásúak). Ámoszt, Izajást és Szofoniást tartja esz- 
katológikusnak a fogság előtt. FROST, „Eschatology”, EAT, 86. Ezt J. Grönbaek cáfolja 
és felhívja a figyelmet, hogy a Frost által felállított különbség a fogság előtti eszkatológián 
belül nem létezik. Vagy van (a „vagy-vagy” alapján megrajzolt) eszkatológikus igehirde
tés, vagy nincs. GRÖNBAEK, EAT, 139-140.

33 A mítosz inkább a múltba és a természetbe tekint. Az eszkatológiával való össze
kapcsolása után Frost szerint a két elemből végül is sajátos keverék jött létre, amely együtt 
egy új gondolkodásformát adott, az apokaliptikát. A kérdés szerinte az, hogy melyik elem 
dominál inkább, tehát hogy eszkatológizált mítosszal, vagy mitologikus ruhába öltöztetett 
eszkatológiával van-e dolgunk? FROST, EAT, 73-87.
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féták eszkatológikus leírásaikban nagyon is felhasználják a mítosz matériáját 
(katasztrófa-leírások, Jóm-Jahve arzenálja, Kháosz-kígyó, halál képei), to
vábbá Frost elmélete korántsem ad kielégítő választ az eszkatológia eredetére.

d/ H.-P. Müller G. von Rád véleményét fogadja el iránymutató
nak, de mielőtt ettől továbblépne, röviden összefoglalja a lényeget: lehet 
az eszkatológia kapcsán „történelem végé”-ről beszélni, de nem úgy, hogy 
történelmen kívüli végidőt feltételezünk, s nem is egyszerűen Izrael konk
rét történelmén kívül eső történést, hanem úgy, hogy Isten Izrael történel
mébe való végleges belenyúlásában látjuk a döntő mozzanatot. Az univer
zalitás is kimutatható már a fogság előtti prófétáknál.31

A szerző szerint a -  többek között -  Ez 38 f.-ben megfigyelhető át
menetet sokkal inkább strukturális változásnak kell tekintenünk az ^szkatolo
gikus várakozáson belül, mint valamilyen azt létrehozó tényezőnek. Az előbb 
felvázolt dialektika egyik pólusa ekkor ugyanis eltűnni látszik a másik javára. 
Konkrétan: a vég végérvényessége megszűnéssel fenyegeti atörténetiséget.35 

Szerzőnk igazat ad von Radnak abban, hogy az eszkatológikus „új 
korszak” az izraeliták részéről gyökeres változást követel, és abban is, hogy 
az eszkatológikus specifikumot nem különleges fogalom-tartamokban kell 
keresni, mint azt a wellhauseni iskola tette, hanem a prófétáknak a múltról és 
jövőről alkotott képében, amely nézeteik sokszínűsége ellenére feltétlen egy- 34 35

34 H.-P. Müller főleg von Rád, Vollbom és Grönbaek munkáira támaszkodik. A 
Grönbaektól származó „befejezettség-aspektus”, mely Izrael népének történelmére -  s nem 
a kozmoszra vonatkozik, lényeges elem lesz majd teóriájának kidolgozásakor. A „befeje- 
zettség-aspektus”-ból, mely az eszkatológikus karaktert megadja, következik Grönbaekné! 
az „eljövendő” univerzalitása is: az ítélet Amosznál már univerzális is annyiban, amennyi
ben a próféta által ismert egész világot érinti; a filiszteusokat, Türoszt, az edomitákat az 
ammonitákat és a moabitákat. GRÖNBAEK, EAT, 132kk.
35 Szerzőnk ezzel G. Fohrer véleményét kérdőjelezi meg, amely úgy hangzik, hogy: igazi 
eszkatológikus szituáció csak a két korszak (carav) állítása (fogság), mely időbelileg át
értelmezte a fogság előtti „vagy-vagy”-ot, ami Fohrer szerint nem eszkatológikus szituá
ció, hanem a naponta mindig újra és újra visszatérő döntés-kérdés a nép számára, s a hoz
zátartozó minden egyes ember számára. A fogságban történik ez a nagy átértelmezés, 
ezután már minden örök (szövetség, üdvösség). Ez az átértelmezés Fohrer szerint az ószö
vetségi ember időkategóriákat megismerő gondolkodása segítségével jöhetett létre, a nagy 
próféták hatása alatt. FOHRER, EAT, 152kk. H.-P. Müllert erősíti H. Gross kritikája is, 
aki így ír: „(Fohrerhez) hasonlóan 'történelmietlenül’ értelmezi az ószövetségi eszka- 
tológiát H. V. Reventlow, Amos, Göttingen 1962, 109, a következő megállapítással: 'Nem 
annyira időbeli determinációban eszkatológikus Izrael léte, hanem inkább egzisztenciájá
nak Jahve általi állandó lefoglaltságában. Elsősorban egzisztenciális, nem pedig történelmi 
eszkatológiáról van szó.’ Ez a vélemény megfosztja a fokozatos kinyilatkoztatást irányult
ság-jellegétől és jövőre irányuló feszültségétől. Nem annyira az ember várakozására 
appellál, amivel beteljesedését reméli, hanem inkább -  minden időben megvalósítandó -  
istenhitére vonatkozik. Ezzel Reventlow a bultmanni iskolához áll közel.” GROSS, H., 
„Die Eschatologie im Altén Bund”, in Anima 20 (1965), EAT, 226.
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séget mutat és könnyen megérthető, ha arra a figyelmeztető és kritikus funk
cióra gondolunk, amelyet minden fogság előtti próféta gyakorolt saját korá
val szemben.36

H.-P. Müller alaphelyzetének vázolása után felveti a problémát: 
vajon tényleg a prófétai jövendölések vetették-e fel először a végérvé
nyesség gondolatát, s nem kellene-e inkább arról beszélnünk, hogy már 
azok az ősi üdvtörténeti tények is magukban hordják a végérvényesség 
tendenciáját, amelyeknek hatástalan-létéből a próféták kiindulnak? Vajon 
a jövőbeli beteljesedés várása nem vetíti-e már előre egy minden dimenzi
ót átlépő beteljesedés élményét? Vajon nem áll-e már ott Izrael vallásos 
tudatának, ismereteinek kezdeténél -  Istennek minden földi dolog felett 
álló szuverenitásának és fölényének alapján -  egy végérvényesség- él
mény, mégpedig egy olyan, amely a jelen történésre vonatkozik, nem 
pedig jövőbelire? Ez a jelen végérvényesség-tapasztalat -  egy apória 
alapján, melyben vagy melynek során mint ilyen háttérbe szorul -  átcsap 
egy eljövendő „végérvényes” várásába, úgy, hogy a végérvényesség jövő- 
beliségét a prófétai tanúságok sajátosan új ismertetőjegyükké teszik és 
kidolgozzák.

Ezzel tehát újra felvetődik a kérdés a prófétai eszkatológia prófé- 
taság előtti előfeltételeit illetően, azzal a különbséggel, hogy erre szerzőnk 
nem a prófétaság előtti eszkatológikus szemlélet- ill. fogalomtartalmak 
felmutatásával próbál válaszolni, hanem egy általános élménystruktúrának 
analízisével, amelyet -  szerinte -  a próféták átformálva megújítottak. 
Ezen általános élménystruktúrán belül a specifikusan izraelita Izrael isten
fogalmában keresendő majd. A jelen végérvényesség-élmény ugyanis 
Isten minden földi dolog felett álló fölényéhez kapcsolódik.37

Müller tehát keresi azt a jelen végérvényesség-élményt, amely 
megteremti a prófétai eszkatológia előfeltételét, de nem elsősorban a kul
tusz területén (Mowinckel), hanem a konkrét történelem síkján! Eszkato
lógikus specifikumként -  Isten új beavatkozásán kívül -  megjelöli még az 
isteni áldást, valamint azt az új szövetségkötést is, melyet egy kiváló kép
viselőjén keresztül köt majd Jahve népével. Áldás és szövetségkötés két
ségtelenül a kultusszal való összefüggésben valósulnak majd meg.38

36 MÜLLER, „Ursprünge”, 5-7.
37 Müller itt utal Mowinckel föntébb már bemutatott teóriájának hasonlatosságára, 

mivel aszerint -  Jahve intronizációs ünnepén -  a nép az ünnep történeti alakjában bizonyos 
jelen végérvényesség-élményt élt át. Ez azután „apória” alá került, a politikai csalódások 
következtében. A vallásos néplélek vitalitása ekkor a jövőhöz fordul... MÜLLER, m., 8.

38 Müller az „eszkatológikus” terminust az egzegetikai hagyománynak megfelelően a 
jövő végérvényesség várására tartja fenn. Itt kívánom megjegyezni, hogy J. Bright, N. 
Lohfink és S. Zedda a szövetség gondolatra vezeti vissza az eszkatológia keletkezését,
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Isten belenyúlása a történelembe, áldás és szövetségkötés ez az a 
három élménydimenzió, amelyeken belül Müller végigköveti majd ill. 
kimutatja: a jelen végérvényesség-élményt, ennek apóriáját és a Jövőbeli 
végérvényes várásába” való átcsapását.

Az analízisnél felhasznált módszere túlnyomórészt formatörténeti, 
tehát keresi azokat a műfajokat ill. formákat, amelyekben kifejeződnek az 
általa vizsgált tapasztalatok, s megvizsgálja azokat a nekik alapul szolgáló 
tipikus értelmezés-struktúra szerint. A tipikus értelmezés-struktúráknak 
tipikus szituációk felelnek meg. A forma-analízis tehát elvezet a „Sitz im 
Leben” meghatározásáig, ami nem szociológiai környezetet jelent, hanem 
a műfajok szempontjából meghatározó -  totális egzisztenciális szituációt. 
Ha ezek között az alaphelyzetek között beszélhetünk panaszról és áldásról 
(zsoltárok), akkor beszélhetünk arról is, ami közvetlenül az ember Isten
világ-kapcsolatával függ össze s nyeri el a maga műfaját.39

mivel e szövetség kapcsán az ember várakozva tekint a jövőbe, s mert a szövetség úgy is 
mint ígéret, s úgy is mint kötelezettség a megvalósulás felé törekszik. Ezt a megoldást a 
szövetség-gondolat időbeli datálása teszi problematikussá több szerző szerint. L. Perlitt-re 
hivatkozva (Bundestheologie im Altén Testament, [WMANT 36], 1969) -  C. 
WESTERMANN, Theologie des Altén Testaments in Grundzügen, Göttingen 1978, 34-37. 
Hasonlóképpen nem tartjuk kielégítőnek J. Lindblom és Th. C. Vriezen véleményét az 
eszkatológia eredetével kapcsolatban. Izrael kiválasztottság- ill. vallási-elhivatottság- 
tudatára vezetik vissza az eszkatológia gyökereit. Szerintük Ám 3,2 mutat rá legjobban a 
történelmi eszkatológia kiindulópontjára: „Csak titeket választottalak ki.” Westermann 
szerint a kiválasztás gondolata későbbi, mert nem a kiválasztás tette néppé Izraelt. A szer
zők között általános egyetértés uralkodik abban, hogy a kiválasztás gondolat első központi 
jelentősége a Dt-ban található (7,6-8). Szerepe: elkülöníteni Izraelt a kánaáni népektől, ez a 
tanítás megy át a prófétai teológiába is. Ám 3,2 igealakját nem lehet „kiválasztottalak”-kal 
fordítani, hanem csak „ismertelek”-kel (’nUT) C . WESTERMANN, i. m., 34-35.

39 H.-P. MÜLLER, /. m., 10-11. Bármennyire is érdekes- s az elmélet egyik próbája 
lehetne -  a formatörténeti elemzés bemutatása, ezt a helyszűke nem engedi meg, Nagyon 
röviden csak az első analízisre (Isten belenyúlása a történelembe) kívánunk utalni: 
Westermannra támaszkodva vizsgálja az „elbeszélő áldás” műfaját, ami egy esemény 
közvetlen élményéből nőtt ki, s amely aztán egyetemes dimenziókat vett fel. Ez egyszer s 
mindenkorra kialakította Izrael Isten-világ kapcsolatát, modellje lett a későbbi Isten
beavatkozásoknak, és az élményt méllyé és „tipikussá’ tette. Istennek itt és most átélt 
jövetele és beavatkozása az események menetét időben és térben végtelenné tágítja, széttö
ri a kategóriákat -  ennek élményét az „elbeszélő áldás” műfajában próbálta követni és 
kifejezni a nyelv. Istennek a szorongatott megmentését célzó jövetele tipikus epifánia- 
leírásokban jut kifejezésre. Főképp győzelmi énekekben (Bír 5,4kk; Ps 18,8-16; 68,2kk; 
8kk; Judit 16,15a, tágabb értelemben ide tartozik még: Ex 15,4-10; Ps 114,3kk is) talál
kozhatunk ezzel a műfajjal, mivel nyilvánvalóan Isten jövetelét először a szent háborúkban 
tapasztalták meg. (A szerző a Ras Samra-i költészetből is hoz példákat magára a műfajra.) 
Az élmény túlnőtt a konkrét szituáción. (Elég csak az ilyen műfajú költemények D^lü-jára 
gondolni, ez Müller szerint az időtlenséget és a korlátlanság-élményt fejezi ki.) Ez a ta
pasztalat idővel történelmileg átélt apóriába megy át, ennek lecsapódását Müller a kultusz
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Helyesen mutat rá a szerző az Ószövetség igehirdetésének konti
nuitására, melynek az a lényege, hogy Isten, mint a történelem Ura saját 
magával mindig azonosságban van, és az embert minden történelmi válto
zás ellenére a magáénak vallja, s ugyanúgy a világot is, melyet mint ado
mányt nyújtott át az embernek.

H.-P. Müller elmélete nagyon sok eredeti elemet tartalmaz, a fel
vetett nehéz problémák megoldása is úgy tűnik, hogy sikerült, de -  véle
ményünk szerint -  még mindig nem hatolt le az eszkatológia eredetének 
legmélyére.

e/ Az eszkatológia az Ószövetségben -  az általunk legjobbnak 
tartott megoldás szerint -  mindennél inkább az izraelita Jahve-hit egye
dülálló mivoltából származik, ez határozza meg az egész jövőre irányuló 
(eszkatológikus) izraelita hitet.40

Jahve az Isten, akinek szava mindig érvényesül, az Ígéretet betel
jesüléshez, a történelmet célba vezeti. Már W. Staerk összekapcsolta az 
eszkatológiát a kinyilatkoztatott és történelmi vallás eszmeiségével.41 H.- 
P. Müller elmélyítette ezt a gondolatot Jahve eljövetelével és történelembe 
való belenyúlásával (lásd fentebb!).

H. D. Preuss szerint az Ószövetség eszkatológiája a Jahve-hit jö- 
vőre-irányítottságának legitim kifejezése és megfelelő kifejlődése, ugya
nis Jahve végérvényes jövetelének várása áll a középpontban, aki övéivel 
teljes közösséget alkot. A próféták az ószövetségi eszkatológia kifejlődé
sében kulcsszerepet kapnak, mert kiépítik a történelem-értelmezést, de 
nem ők a megteremtői közvetlenül az eszkatológiának. Jahve-hit mint 
jövővárás -  ez az eszkatológia eredetének helyes megközelítése -  mondja 
Preuss.42 43

O. Proksch: „Izrael istenhite jövőre irányuló. Ez a jövő azonban a 
hit számára nem bizonytalansággal teli ismeretlen sors, hanem Jahve győ
zelme a világ népein, ezzel azonban az ő választott népének győzelme

bán találja meg (Sion-zsoltárok). A végérvényesség-tapasztalat nelyébe „kollektív bizako
dás” lépett, ez Isten történelembe való végleges benyúlását már a jövőbe vetíti. Ezt a jövő
dimenziót dolgozzák ki és teszik meg sajátosan új ismertetőjegyükké a próféták. Az „ál
dásosai és a „szövetség”-gel Müller az előző fogalomhoz hasonlóan jár el. MÜLLER, i. 
m., 15kk.

40 Ezt a véleményt a következő szerzők képviselik: F. Dingermann, H. Gross, H. D. 
Preuss, O. Proksch, J. Schreiner, W. Köhler.

41 W. STAERK, Alttestamentliche Eschatologie, in ThBl 8 (1929), EAT, 20-21.
42 H. D. PREUSS, Jahweglaube als Zukunftsenvartung, BWANT 87, Stuttgart 1968, 

EAT, 293-305.
43 O. PROKSCH, Theologie des Altén Testaments, Gütersloh 1950, 582.
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Az eszkatológia eredetének legmélyebb és legszélesebb alapja te
hát Izrael Jahve-hite, s ez a Jahve-hit az, ami -  tiszta formában -  a prófé
ták eszkatológikus igehirdetését megalapozza. Mint ahogy Izrael Jahve- 
hitét, úgy a belőle fakadó eszkatológiát is szoros kapcsolatba kell hozni 
Izrael történelem-szemléletével ill. értelmezésével, valamint a lineáris 
történelmi gondolkodással. Izraelnek ugyanis egészen más felfogása volt 
az időről és a történelemről, mint a környezetében élő (pl. Kánaán) né
peknek. Izraelt kivezette Istene Egyiptomból az ígéret Földjére, a szol
gaság állapotából az üdvösségbe, azaz ennek a népnek az életébe kezdet
től fogva belépett egy bizonyos „haladás”, mely egy cél felé tör.

Izrael történelme nem körfolyamat ciklikus formájával (pl. Kána
án), hanem vonal formájával jellemezhető, az isteni vezetés üdvtörténeti 
vonalával, amely évszázadokon át tartott. Minden esemény egy továbblé
pésnek számított, magától Istentől vagy az ő irányítása alatt kialakítva. Ez 
a lineáris történelem-értelmezés alapfeltétel az eszkatológia keletkezése 
számára. Enélkül nem képzelhető eljövőbe való tekintés, s mindenekelőtt 
a „végidő” várása.44

A kutatás legújabb témája az, hogy vajon a jelen-élményből fo
lyik-e a jövő várása, avagy a jelen kritikájához kapcsolódó jövő
reménység jelenti-e az eszkatológia közvetlen alapját? Ez a kérdés napja
inkban még nincs érdemlegesen tisztázva.

4/ Az ószövetségi eszkatológia fejlődésének problematikája
Aki abból indul ki, hogy csak a fogság után van eszkatológia, an

nak számára ez a probléma nem túlzottan súlyos. Annál inkább azoknak, 
akik a fogság előtti eszkatológia létével számolnak. Hogy Izrael hitében a 
fogság előtti időben is volt jövővárás, azt aligha lehet kétségbe vonni. 
Hogy pedig a Jahve-hit és a jövővárás, valamint az eszkatológia között 
összefüggés áll fenn, azt az eddigiek alapján bizonyítottnak tekintjük. A 
fejlődés állításának mikéntje és a közben alkalmazott módszer nagyban 
függ attól, hogy ki mire helyezi a hangsúlyt az eszkatológia fogalmát il
letően. A részletektől eltekintve, idézzük W. Köhler szellemes csoporto
sítását:45
• Eszkatológia mint tartalmilag, tanbelileg meghatározott tanítás (G. 

Pidoux, E. Jacob, J. Bright, J. Steinmann, A. Neher). Természetesen a 
kiemelt tartalmakban is eltérnek a szerzők egymástól (Isten földön

44 J. SCHREINER, „Das Ende dér Tagé. Die Botschaft von dér Endzeit in den 
alttestamentlichen Schriílen”, in BuL 5 (1964), EAT, 207.

45 KÖHLER, W., „Prophetie und Eschatologie in dér neueren alttestamentlichen 
Forschung”, in BuL 9 (1968), EAT, 263-292.
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felállított tökéletes királyságának tana, messiási témák, végső dolgok 
tartalma).

• Az eszkatológia fokozatai és fajtái. Az ehhez a csoporthoz tartozó 
kutatók elsősorban az eszkatológikus kijelentések struktúrájára, a 
„hogyan”-ra, az eszkatológia fokozataira és fajtáira fordítják figyel
müket. Legfőbb képviselői: J. Lindblom, és Th. C. Vriezen.46

• Eszkatológia mint várakozás. Ez a vonal azt a problémát feszegeti, 
hogy mit is jelent legmélyebb értelmében az eszkatológia a próféták
nál, s hogyan lehetne erről definíciót alkotni. E csoport legjelentősebb 
képviselője G. von Rád, aki egy általános érvényű kijelentéstől elte
kintve nem is használja az „eszkatológia” főnevet (hanem csak jelzői 
formában). Ezzel eleve elejét veszi egy olyan hibás felfogásnak, 
amely a prófétáknál található eszkatológiát úgy képzeli el, mint tant a 
végső dolgokról.

Vannak más megoldások is. J. Lindblom nemzeti és univerzális 
eszkatológiáról beszél, amiben C. Steuernagel-re támaszkodik. Ő az ószö
vetségi eszkatológia fejlődésének vázát egészen summázva a nemzeti, az 
individuális és az univerzális eszkatológia alapján adja meg, hangsúlyoz
va, hogy ezek sokszor átfedésben jelentkeznek.47

Az ószövetségi eszkatológia fejlődését a katolikus szentírástudo- 
mány több ponton is összekapcsolja a kinyilatkoztatás történetének fejlő
désével. Ezért nem tesz és nem is tehet magáévá olyan véleményt, mely 
szerint a fogság utáni korszak „alacsonyabbrendű”, kevésbé értékes a 
kinyilatkoztatás szempontjából (Wellhausen, s részben Fohrer is). Továb
bá az eszkatológia fejlődése semmiképpen sem tekinthető az eredetileg 
inkább materiálisabb remény fokozatos elspiritualizálódásának.

Nézetünk szerint az újabb szerzők között K. D. Schunck találja 
meg legjobban a lehetséges utat. A szerző -  G. von Rad-ra alapozva -  
szintézist hoz létre a tartalmi, tanbeli jegyekre építő és az „aktualizáló
egzisztenciális” eszkatológiai irányok között. Véleménye szerint az Ószö
vetség teológiáján belül, következésképp a próféták teológiáján belül is 
korhoz kötött fejlődéssel kell számolni. „Főképp a fogság és annak ta
pasztalata jelentettek ezen a téren nagyon lényeges fordulópontot, mely 
magával hozta a régi tradíciók új feldolgozását. Különösen is nagy hang
súlyt kapott az egyén szerepe és jelentősége. Amit a fogság előtti próféták, 
mint a prófétai teológia megalapítói és eredeti képviselői hirdettek, a fog

46 A prófécia és eszkatológia c. következő pontban ki fogunk térni igen érdekes kon
cepciójukra, melyek sokak által elfogadottak és nagyban befolyásolták a későbbi kutatáso
kat (pl. G. von Rád).

47 LINDBLOM, /. m., EAT, 34.



25

ság alatti ill. utáni időben új értelmezést nyert, különös tekintettel az 
egyén nagyobb jelentőségére és sorsára...”48

Az „utolsó ítélet”, „feltámadás”, „örök élet” nagyon fontos fogal
mai ill. elképzelései ebben az időben alakulnak ki. Külön figyelmet érde
mel, ahogy a szerző bemutatja a Jóm-Jahve „utolsó nappá” való átalakulá
sának folyamatát, s megjegyzi, hogy ebben valószínűleg számolni kell a 
görög időértelmezés befolyásával is.49

Megőrzi továbbá szerzőnk a fogság előtti és a fogság utáni prófé
tai igehirdetés egységét és kontinuitását. Transzcendentálisabb lett az 
eszkatológia a fogság után, de szakadás nem mutatható ki a két prófétai 
korszak között. Az eszkatológikus közösség ismertetőjegyeinek megraj
zolásában az Újszövetség a fogság előtti prófécia eszkatológiáját részesíti 
előnyben és éleszti újjá -  ezt a megállapítást Schunck meggyőző, 
egzegetikailag is alapos levezetéssel igazolja.50

II. PRÓFÉCIA ÉS ESZKATOLÓGIA

1/Az ítéletes prófécia
Valami a prófétaság jelenségéből -  a szó legtágabb értelmében -  

sok vallásban élt.51 Az azonban csak Izraelben történt meg, hogy próféták 
egész sora, Amosztól, Ózeástól elkezdve egészen Jeremiásig és Ezekielig 
hosszú időn át hirdette Isten ítéletét saját népe ellen. Ez a fogság előtti 
időben jelentkező „ítéletes prófécia”, ill. maga a prófétai mozgalom igen 
jelentős helyet foglal el az Ószövetség teológiájában és történetében.

Vizsgálódásunkban a prófétizmus és az eszkatológia összekap
csolódása különleses hangsúlyt kap. Mielőtt azonban ennek tárgyalására 
konkrétan rátérnénk, röviden összefoglaljuk a fogság előtti prófétizmus 
legjellegzetesebb vonalának, az ítéletes próféciának főbb ismertetőjegyeit. 
Arról már beszéltünk, hogy a próféták az ószövetségi eszkatológia kifej
lődésében kulcsszerepet kapnak, különösen a történelem-értelmezés ki
építésével. Az ún. ítéletprófétákkal kezdődik ez a vonulat, Átnősz és 
Ózeás annak első képviselői.52

48 SCHUNCK, „Eschatologie”, 478.
49 Ibid., 479-480.
50 Ibid., 462-480.
51 VON RÁD, Theologie, 16kk.
52 Ibid., 122-123. Illés és Elizeus tágabb értelemben szintén ide sorolható, de prófé

ciájukkal kapcsolatban kevés a biztos támpont. Az ítéletes próféciát C. WESTERMANN, 
Theologie des Altén Testaments in Grundzügen c. munkája alapján foglaljuk össze (109- 
120) .
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a/ Az ítéletes prófécia kialakulása
Az izraeli prófétaságot előzményeivel és hatásával együtt kell 

szemlélni. Izrael népe számára döntő jelentőségű volt az Egyiptomból 
való szabadítás és a pusztán át történő vezetés élménye, mely azt jelentet
te, hogy Izrael létét teljesen Istentől kapta. A próféták azért léptek fel, 
mert Istentől való elfordulása Izraelt létének alapjaiban veszélyeztette. Az 
ítéletpróféták Izrael fennmaradása miatt hirdetik Isten ítéletét. Az ítélet 
célja -  rejtetten -  Izrael megszabadítása. Szorosan összetartozik tehát 
Isten szabadító és ítéletes tette.

A próféták által meghirdetett ítélet a babiloni fogságban bekövet
kezett. Már csak a „maradék” létezik, amikor újra felhangzik a szabadu
lást hirdető prófécia. Az ítéletpróféták által hol halványabban, hol határo
zottan előre hirdetett új megmenekülés tehát Jahve utolsó szava.

Az Isten ítéletét hirdető prófécia középen áll: előtte és utána üdv
próféciával találkozunk, ami szinte keretezi az ítéletes próféciát. A király
ság kialakulásakor a próféták a monarchia megmaradását ill. fejlődését 
szolgálják, még abban az esetben is, amikor ez a királlyal szembeni kriti
kával párosul (Náthán). Debóra prófétanő történetéből kitűnik az is, hogy 
ezt megelőzően a prófétaság a karizmatikus vezérhez kapcsolódik.

A hátsó keret: az ítéletes prófécia üdv-próféciává változik át 
(Ezekiel), vagy az üdv-prófécia kapcsolódik az ítéletes próféciához 
(Deutero-Izajás).

b/ Az ítéletes prófétaság szakaszai
Az ítéletes prófétaság az Ószövetségben két szakaszban ill. a ha

gyomány két különböző fajtájában áll előttünk. Ámoszig a történeti köny
vek tárgyalnak a prófétákról, míg Ámosztól kezdve már önálló tradíciót 
alkotnak. Ebben feltétlen meg kell látnunk a prófétaság fontosságának 
növekedését is.

A fentebb említett korszakokra való bontást tartalmi különbségek 
is javallják. Csak Ámosztól kezdve hirdették ugyanis a próféták, hogy az 
egész nép elpusztul. Ez az egész nép felett kimondott ítélet tette szüksé
gessé a különleges, elkülönített prófétai szavak tovább-hagyományozását, 
hiszen Izrael létéről volt szó, amely Isten szavától függött! A másik je
lentős tartalmi eltérés abban van a két korszak között, hogy míg Ámoszig 
a király felelt a népért (korporativ személyiség), addig Ámosztól kezdve a 
próféták az egész népet teszik felelőssé a történtekért.

Az Ámosztól a fogságig tartó időszakot is két korra oszthatjuk: ar
ra a korra, amely Ámosztól a Józija király előtti ideig terjedt s arra, amely 
a katasztrófáig ill, még azon túl is tartott (Jeremiás, Ezekiel). Ennek az
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utolsó prófétai nemzedéknek a legfőbb ismérve abban van, hogy ekkor 
már nem választható el egymástól a prófétai szó és a próféta élete -  
Ezekielnél valószínű, hogy így van, Jeremiásnál Bárukon keresztül bizo
nyosan állíthatjuk. A próféták saját élete szenvedéstörténetként a pró- 
fétaság történetének része lesz.

Az időbeli felosztásokon túl tehát a következőképpen foglalhatjuk 
össze az ítéletes prófétaság szakaszait, a prófétai hagyomány kialakulása 
szempontjából: ez első fázist egyes próféták szavai ill. munkássága alkot
ják, a történet-ábrázolás összefüggésében; a második fokon a prófétai szó 
önálló tradícióvá válik, a harmadikon pedig a próféta saját élete együtt 
alakul a prófétai igével.

2/ Prófécia és eszkato/ógia összefüggése az Ószövetség teológiá
jában
Von Rád szerint a prófétáknak a történelemhez való szoros kap

csolata megértésük egyik lényeges bázisát alkotja. A szoros történeti vo
natkozás egyben azt is jelenti, hogy a próféták kutatásánál nélkülözhetet
len a történeti módszer alkalmazása.31

E. Jacob a prófétaság egységére és kontinuitására hívja fel a fi
gyelmet, de azt is erősen hangsúlyozza, hogy a próféták önálló személyek 
voltak.53 54 Istennek a próféták által hirdetett nagy történelmi tette teljesen 
egyenrangúként lép a régi kanonikus történelmi tettek mellé, sőt néha azt 
a felismerést is észlelhetjük a prófétáknál, hogy ez az új tett túlszárnyalja 
a régieket s többé-kevésbé fel is váltja azokat.

Von Rád szerint az lenne a legnagyobb tévedés, ha a próféták jö
vőbe való pillantását összetévesztenénk valamilyen történelmi prognózis
sal, amely egy politikai konstelláció profán felméréséből valószínűleg 
következik. Ami a prófétai jövőbetekintést mindenféle politikai kalkuláci
ótól megkülönbözteti, az az a félreismerhetetlen bizonyosság, hogy az

53 VON RÁD, Theologie, 122-124.
54 JACOB, E., „Aux sources bibliques de 1’apocalyptique, in Apocalypses et 

theologie de 1 ’espérance (Monlobou, L. -  Cazelles, H., eds.), Paris 1977, 45-50. A prófé
ták népük közepette állnak, népükből nőnek ki s egymáshoz is szorosan kapcsolódnak. Ezt 
azért nagyon lényeges tisztán látni, mivel volt olyan vélemény (a vallástörténeti iskola 
evolucionista ága), miszerint a próféták Izrael vallásának teljesen új fázisát jelentik, s ők a 
jahvizmus megteremtői. A próféták ugyanis a régi Izrael igehirdetését folytatták! Népük 
vallásához való hozzáállásuk teljesen pozitív, népük magatartását viszont abszolút kritiká
val kezelik. Nem kell tehát abba a végletbe sem esni, hogy a próféták makacsul ragasz
kodtak a régi vallási élethez, csak azért, mert az régi! Különben nem tiltakoztak volna 
annyit, mint amennyit láthatunk részükről, kezdettől fogva egészen a legkésőbbi időkig. 
VRIEZEN, i.m., EAT, 93-94.
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eljövendő eseményekben Isten fog majd a lehető legközvetlenebbül Izra
ellel kapcsolatba lépni.53 Az eljövendő eseményt tehát egyértelműen teo
lógiailag kell megítélni. A politikai kalkuláció történelmen belüli ana
lógiák ismeretéből indul ki, a próféták ezzel szemben Jahve akaratából 
vezették le a történelmet.

Meglehetősen sokáig tartott, amíg a teológia tisztázni tudta a pró
fétai igehirdetés legfőbb jellegzetességét s nem elégedett meg csupán az
zal, hogy a próféták népük „testet öltött lelkiismeretei”. A próféták kivált
képpen a Jahve-vallás képviselői voltak, legfőbb alapjukat és 
mondanivalójukat ezzel kapcsolatban a jövőhöz való odafordulásukban 
fedezhetjük fel. Az „új” tehát, ami őket a Jahve-hit minden addigi képvi
selőjétől megkülönbözteti, az az un. „eszkatológikus”.55 56

Az első eszkatológikus igehirdetők az ítéletpróféták voltak. Sza
kítaniuk kellett az üdv-nem-üdv sémával, mely a kultusz körül forgott 
(hamis biztonságtudat) és a közeljövőben bekövetkező ítéletet kellett hir
detniük.57 Ámosz az, aki bevezette az ítéletpróféták sorát. Ezeknek az 
ítéletprófétáknak abban van még életük egyik legnagyobb titka, hogy ők 
Jahvét a pusztulásról hallották beszélni. Radikális, kritikus magatartásukat 
ez az élmény határozta meg. Mint Isten szava által meghívottak lépnek 
fel, a legtisztább izraelita hit alapján állva, kritikájuk egyenesen -  és első
sorban -  saját népük ellen irányul. Egészen mélyen átélik Jahve abszolut- 
voltát, és irgalmatlanul hirdetik a véget, előbb Izrael és Júda, később az 
egész föld felett. Az ítélet (a pogányok felett is) főleg etikusan lesz meg
alapozva, bekövetkezését a próféták a közeli jövőben várták.58

A történelem és az idő abszolút végéről vallott elképzelést nem 
szabad belevetítenünk a fogság előtti próféták jövendöléseibe, amint ezt 
már az előző fejezetben kimutattuk, mivel a prófétai kijelentéseket nem 
szabad olyan időfogalommal bemérni, melyet egyáltalán nem ismertek. 
Sokkal inkább kell azon fáradozni, hogy visszaadjuk Izrael üdvösségtör
téneti elképzeléseinek a maga helyét és jogát az eszkatológikus horizonton 
belül is. Ebből és Jahve ezt meghatározó tetteiből kell kiindulni.

Eszkatológia és prófécia tehát Jahve üdvtörténeti tetteiben talál

55 VON RÁD, Theologie, 123.
55 Ibid. Az „eszkatológikus” fogalmát és három legfontosabb ismertetőjegyét az elő

ző fejezetben fejtettük ki.
”  GRÖNBAEK, i.m., EAT, 138-139. A szerző nem tartja lehetségesnek Volz általá

nosító véleményét, mely szerint minden ószövetségi próféta eszkatológikus. Náthán és 
Gád bizonyos, hogy nem számíthatók eszkatológikusnak. Grönbaek és von Rád is 
Ámosszal kezdi a szorosabb értelemben vett ítéletpróféták sorát s tőle számítja az eszka
tológikus prófécia megjelenését is.

58 GRÖNBAEK, i.m., EAT, 134kk.

I
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kozik össze. A találkozás két leglényegesebb jellemzőjét fejtjük ki a kö
vetkezőkben.

a/ Az eszkatológikus prófétákig Izrael üdvtörténeti horizontján a 
múlt eseményei jelentették a legbiztosabb nyugvópontokat, elsősorban az 
Egyiptomból való kivezetés és az ezzel összekapcsolódó isteni ígéretek. 
Ami az eszkatológikus próféták igehirdetését Izrael minden eddigi, üdv- 
történetileg megalapozott teológiájától megkülönbözteti, az abban áll, 
hogy ők Izrael léte szempontjából minden „eldöntőt”, életet és halált egy 
jövendő isteni beavatkozástól vártak. Az új, melynek eljövetelét jöven
dölik, döntő jelentősége ellenére sem lesz azonban „idegen”, hanem kap
csolódik Isten addigi üdv-tetteihez, azokkal analógiában fog megvalósul-

• 59
m .

A próféták múltról és jövőről kialakított képe tehát -  a leírások 
sokszínűsége ellenére -  feltétlen egységet mutat.

Az elmondottakból összefoglalólag az következik, hogy az esz
katológikus igehirdetés teológiai vonatkozásában az a legdöntőbb, hogy a 
próféták az eddigi történelmi üdv-alapot tagadják. Nem valami „eszme- 
komplexum”-ról van tehát szó, hanem arról, hogy a próféták felfüggesztik 
az eddigi üdv-alapot, mert mostantól fogva Izrael életét vagy halálát az 
„eljövendő”-ben látják. Világosan láthatjuk tehát, hogy az eszkatológikus 
prófécia csak az üdvtörténethez való szoros kötöttségében érthető meg.

b/ A jövőbe-fordulás legfontosabb megnyilvánulása a Jahve-nap 
ítéletként való meghirdetése. Von Rád szerint ősi elképzelésekhez kap
csolódik, de hallatlan új a prófétáknál az (először Ám 5,18), hogy a Jahve- 
napon az Úr nem Izrael ellenségei, hanem maga Izrael ellen fog fordulni.59 60

59 Ennek kifejtésében von Rád E. Rohland tanulmányának vonalát követi. A szerző 
három különböző nagy hagyománykört próbál kimutatni a prófétáknál, melyekhez ezek 
próféciái szorosan kapcsolódnak, ill. jövővárásukat alapvetően meghatározzák. Számunkra 
ez utóbbi a lényeges. Rohland disszertációja a fogság előtti eszkatológikus prófécia ha
gyománytörténeti alapjait a következő nagy csoportokban foglalja össze: az északi 
országrászből származó Ozeásnál az exodus-hagyományt, a jeruzsálemi Izajás és 
Szofoniás esetében a Sión kiválasztottságáról szóló hagyományt, a déli országrész földmű
ves, vidéki környezetéből származó Amosz és Mikeás esetében pedig a Dávidnak ill. a 
dávidi dinasztiának adott ígéretek hagyományát veszi alapul. Eszkatológikusaknak kell 
mondanunk ezeknek a prófétáknak a jövendöléseit azért, mert az ezekben a hagyomá
nyokban szereplő és megígért múltbeli kiválasztást ill. ígéretet megszüntetve látjuk, azért, 
hogy az Jahve próféták által meghirdetett új tettében végérvényesen megújulhasson és 
beteljesedhessen. Izraelita szempontból valóban lehet „új korszak”-ról beszélni. 
ROHLAND, E., Die Bedeutung dér Erwáhlungstraditionen für die Eschatologie dér 
alttestamentlichen Propheten, Heidelberg 1956, EAT, 289-291.

60 VON RÁD, Theologie, 129-135. A Jahve-nap alakulásáról nagyon jó összefogla
lást olvashatunk E. Jenninél: A Jóm-Jahve gondolata elterjedt hiedelem volt a fogság előtti 
Izrael vallásában, de sem gyökerei sem formája nem követhető vissza egészen pontosan.



30

Ámosz víziók által azt a belátást kapta meg (Ám 7,1-9; 8,1-3; 9,1- 
14), hogy Jahve elhatározta népének pusztulását.61 Ő Jahve első olyan

Ám 5,18-ban elterjedt hiedelemként jelenik meg, mivel ezt Ámosz minden magyarázat 
nélkül, természetes, ismert dologként említi. Rövid leírásából az derül ki, hogy az emberek 
várják a Jahve-napot, és vágyakoznak rá, mint fényre és világosságra. Ámosz ezzel szem
ben azt hirdeti, hogy nem fény lesz, hanem feketeség, nem világosság, hanem sötétség. 
Ámosz tehát ezt az elterjedt hiedelmet Izrael ítéletét hirdető saját próféciájába helyezi bele. 
Ha a prófétai irodalomban található megfordítás (inverzió) gondolatának tényével érve
lünk, akkor feltételezhetjük, hogy a Jahve-nap az a nap, melyen Jahve megjelenik hatal
mában és dicsőségében, kozmikus események közepette elpusztítja Izrael minden ellensé
gét, saját népét pedig uralkodónak teszi meg. A Jóm-Jahve legkorábbi formájában a szent 
háborúk győzelmeinek napja lehetett. A próféták ezeket az ismert képeket veszik alapul, 
ill. használják fel vagy Izrael, vagy az egész emberiség megítélésére. így lesz az ítéletes 
eszkatológia az univerzális eszkatológia legrégibb formája. így lesz az Ám 6,3-ban sze
replő „gonosz nap” is valószínűleg az Úr-napja, ez az a nap, amikor délben megy le a Nap 
és a föld sötétté lesz fényes nappal (Ám 8,9). Jahve napja ez, amikor is O fölmagasztalta- 
tik, ledönti azt, ami büszke és fennhéjázó, a gőgöst és a magasratörőt megsemmisíti (íz 
2,1). Jahve-napja könyörtelen, a harag és a bősz düh napja -  a föld elhagyott lesz, a 
bűnösöket Jahve elsöpri. Kozmikus megrázkódtatások lesznek. Szofoniás a Jóm-Jahvét az 
áldozat napjaként említi, amikor is a szerencsétlenség kiáltásai fognak hallatszani Jeruzsá
lem felett. Ez a harag napja, a bajé és a nyomorúságé, a harsonaszóé és a csatakiáltásé. 
Szofoniás több kifejezését is átveszi Joel 2,2; a kozmikus katasztrófát pedig Joel 2,30-31 
különlegesen színesen írja le. Joellel igen jelentős fordulat állt be. Nála a Jóm-Jahve Sión 
és Jeruzsálem megszabadításának kezdete, de a népeknek az ítélet napja (Joel 4,14). Ez 
tulajdonképpen az Ámosz-féle állítástól való visszalépés a korábbi népi hiedelmek, elkép
zelések irányába. Zak 14,lkk.-ban is megtalálhátó ugyanez: Jahve-napja az a nap, amikor a 
népek összegyűlnek, hogy Jeruzsálemet bevegyék, de vereséget szenvednek és elpusztul
nak (v.ö. Ez 38-39f., Góg és Magóg). Összefoglalva tehát a következőket mondhatjuk: a 
Jóm Jahve kezdetleges, népi hitét a prófétai írások a szimplán világi ill. nemzeti szinten 
túlra emelik, olyan pontra, ahol Izraelnek -  más nemzetekhez hasonlóan -  szembe kell 
néznie az üdvösséggel és Isten ítéletével, egyetemes morális és vallási mérték szerint. A 
későbbi prófétai írások tanúsága szerint Izrael túléli ezt az ítéletet, és Isten népévé lesz, 
most már nem csak a kiválasztás miatt, hanem mert mind vallásilag mind pedig erkölcsileg 
próbának lett alávetve, amit kiállt. JENNI, E., art. ,jóm”, in THAT, 707-726. A Jahve-nap 
alakulását v.ö. még CHAPMAN, G., „Day of Yahweh”, in JBC 181-182. Szintén a Jóm- 
Jahve tárgyalásánál említhetjük meg a következőket: ez a „nap”-elképzelés a régi arabok 
nyelvhasználatában is tovább él úgy, mint ajjám-ul-arab, azaz: az arabok harcai. A yóm 
szó tehát a régi nyelvhasználatban harcot is jelenthet. A Jóm-Jahve kialakulásában és 
jelentésében Jahve győzelme, ill. győzelmének napja tűnik tehát a jó megoldásnak. 
CASKEL, W., „Ajjám al-arab”, in Studien zűr altarabischen Epik, Islamica 1930, lkk.

61 A prófétai víziók és a teológia közötti kapcsolatot E. Jacob részletesen tárgyalja. A 
prófétizmus jellegzetes és permanens elemeinek egyike a vízió (látomás) jelensége. A 
tOH], az ige embere egyben HtTl vagy nm is; a 737 és a ]1H7 fogalmak időnként felcserél
hetek; ez mehet egészen addig, hogy a próféta szinte látja a beszédet és hallja a víziót (Ez 
1,1; 2,1). A víziók -  az utóbbi idők kutatásainak fényében ez már teljesen világos -  külön
félék lehetnek: van tiszta vízió, szublimált észlelés és természetes észlelés szimbolikus 
erővel. De bármilyen legyen is a megtapasztalás módja, a próféta egy láthatatlan világból
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küldötte volt, aki az Úr napját (Jahve kinyilvánulásának napját) a biztos 
üdv-várásokkal ellentétben mint a sötétség és pusztulás napját hirdette. 
Ezzel a próféciával alapvetően megszabta az utat az ítéletes prófécia sa
játos eszkatológiája számára. Nyilvánvalóan világosabb lesz a következő 
prófétáknak is, hogy Izrael megérett engedetlensége miatt az ítéletre. Az 
eszkatológikus „vagy-vagy” uralkodó témája az üdvtelenséget jelentő 
ítélet. De ezek a próféták nem tudnak megelégedni a jövendő bukás hir
detésével. Az ítélet után új kezdet következik, de ez még igen távoli és 
csak egy maradék éli meg. A közeli jövő számára ítélet és üdvtelenség 
közeleg.62

Amosznál az üdv-hirdetés könyvének végén található (Ám 9,11- 
15), de nincs kapcsolatban a Jóm-Jahvéval.63 A próféta személyében (mint 
más prófétáknál is) feszültség, kettősség rejlik hite és a valóság között. 
Ámosz életfeladata az volt, hogy meghirdesse a Jóm-Jahve által az 
abszolút ítélet fenyegetését Izraelnek, egy olyan korban, amikor senki sem 
számolt ezzel. Nem hozott elő új reményeket. De minden reménység radi
kális szétzúzása ellenére olyan ember volt, aki nagyon fáradozott azon, 
hogy letővé tegye az újrakezdést, sokkal józanabbul, mint kortársai.

A Jóm-Jahve újra teljesen üdvöt-hozó nappá változik a fogság 
után, de leginkább csak Isten népe számára. Összefoglalva elmondhatjuk, 
hogy az ítéletes prófétáktól kezdve a Jóm-Jahve Izrael üdvtörténetének 
jövő-horizontján nagyon lényeges helyet foglal el, a jövő perspektívája 
szempontjából összefoglaló-jellegű fordulat.

közvetít az emberi fül számára. Ez a legdöntőbb számunkra Ámosz vízióiban is, aki a 
pusztulást hirdette. A láthatatlan világ az Isten világa, az égi világ. Izajás nyíltan mondja: 
„Láttam az Urat.” (íz 6,1). Ebben a látomásban megérezzük a transzcendenciát, de anélkül, 
hogy elhagynánk a történelmet; az izraelita hagyomány legfontosabb tradíció-elemei (trón, 
templom, füst) egy pontban sűrűsödnek össze és egy meghatározott új jelentést kapnak, 
ami a láthatatlan világból közvetít. Nehéz, hogy ne lássuk meg Ámosz allúzióiban azt a 
kozmikus aspektust is, amely a történelmi aspektus mögött húzódik, méghozzá úgy, hogy a 
folytonosság aspektusa fölébe kerekedik a szakítás (törés) aspektusának. Ámosz kortársai 
nem kételkedtek Isten történelemben megnyilvánuló cselekvésében, de az összefolyt a 
történelem menetével. A lényeg tehát a következő: a vízió nem csak egy „rés” a transzcen
denciára; s ami fontosabb, mint Isten látomása (víziója), az az, hogy a vízión keresztül 
részesülés történik Iszen dinamizmusában. Ez nem téveszthető össze a misztikával. A 
látásra és hallásra nyitott vízióban a próféta „látja és hallja” Istent: belép egy olyan törté
nelembe, ill. hirdet egy olyan történelemről, amelyet egy isteni terv irányít s amely a cél 
felé halad. JACOB, i.m., 45-50.

62 D1NGERMANN, i.m., EAT, 233kk.
63 Ez a rész irodalmilag problematikus. Lehet, hogy Ámosz tanítványi köre értel

mezte a próféta tanítását, a lényeg az, hogy Ámosz, a legszenvedélyesebb ítéletpróféta is 
az üdvösségben látta az egész történelem értelmét és végső célját.
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3/ Az eszkatológikus prófécia periódusai
Mint arról már beszéltünk, Wellhausen és iskolája vonakodik, 

hogy eszkatológikus elképzeléseket tulajdonítson az izraelita prófétáknak, 
mivel hipotéziséből kiindulva tagadja, hogy ezek a próféták rendelkeztek 
volna bármiféle üdvösség-várással.64

Mások teljesen a prófétáknak tulajdonítják az üdvösség reményét 
(Eerdmans), de az eszkatológiát nem, mert a szó szűk jelentésköréből 
(Fohrer) indulnak ki.

H. Gressmann és követői nehezményezik, hogy egyesek a prófé
táknak nem tulajdonítanak eszkatológiát, hiszen Izraelben nem tettek kü
lönbséget a beszélő horizontjának határán eljövendő dolgok és az abszolút 
jövő között. Helytelen volt viszont az általános ókori-keleti eszkatoló- 
giáról vallott felfogásuk.

Mi ahhoz a negyedik csoporthoz csatlakozunk (von Rád), amely 
az üdvtörténeti gondolkodás eszkatológizálását a prófétáknak tulajdonítja, 
egybekapcsolva a jövő üdvösség reményével. Természetesen tudjuk azt, 
hogy jelentős különbség van a régebbi prófétai és az újabb (apokaliptikus) 
elképzelések között, nem állítunk azonban látványos törést a kettő között. 
Nem mondhatjuk ki sematikusan: itt megszűnik a prófécia és kezdődik az 
apokaliptika! Még ha bizonyos elemeket (különösen a transzcendentális 
jellegűeket) mint kiváltképp apokaliptikusakat jelölhetnénk is meg, vilá
gosan kell látni, hogy szorosan összekapcsolódnak egyéb prófétai ele
mekkel, úgy hogy a kettő teljes szétválasztása lehetetlen. Ezt az elvet kö
vetjük az eszkatológikus prófécia korszakokra való bontásánál is, ahol Th. 
C. Vriezen és G. von Rád alapján négy csoportra felosztva mutatjuk be 
annak korszakait.

A felosztásból az is kiderül, hogy az ószövetségi prófécia két 
csúcspontját Izajásban (körülvéve főképpen Amosztól, Ozeástól, Mi- 
keástól) és Deutero-Izajásban (közvetlenül utána Aggeus és Zakariás, akik 
a közeli üdvösséget földi formákban képzelik el) szemléljük. Olyan pólu
sai ők a prófétai igehirdetésnek, akik köré oda csoportosíthatók a többi 
próféták. Természetesen -  mint azt már mondottuk -  az eszkatológikus 
elképzelések periódusait nem lehet mindig teljes biztonsággal élesen el
határolni egymástól.

64 Ezt -  sokak társaságában -  Th. C. Vriezen hevesen cáfolja. Wellhausen szerint két 
személy lenne egy lényben, ha igaz lenne a fogság előtti ítéletpróféták üdv-hirdetése ill. re
ménye, egy kárhozatot hirdető és egy idealisztikus személy -  foglalja össze a lényeget 
Vriezen, pedig ma már teljesen világos, hogy az izraelita hit jellege alapján lehetséges volt 
egyfelől Izrael mint empirikus nép szétzúzását hirdetni, s másfelől mégis azzal a bizonyos
sággal, hogy Isten új élethezjuttatja majd népét. VRIEZEN, i.m., EAT, 116.
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a/ Pre-eszkatológikus periódus. Ez a klasszikus próféták fellépése 
előtti korszak. Várnak egy Jóm-Jahvét mint megváltás-napot (vő. Amosz), 
melyen Jahve Izraelt teljes dicsőségre viszi majd. A jövőt nagyobbrészt 
Dávid idealizált korának fényében várják, ill. szemlélik.

E kor tendenciája inkább expanzív-nacionális, mint igazi eszka- 
tológikus, mert hiányzik az ember és a nép, ill. a világ teljes megújulására 
vonatkozó várakozás, s talán mintha jobban dominálna a múlt felé való 
odafordulás, mint a jövő felé. De mégis preeszkatológikusnak nevezzük 
ezt a kort, mert itt már megtalálhatók mindazok az elemek és témák, me
lyek a következő korszakban felbukkannak majd különleges jelentőséggel, 
s melyekre ez utóbbi szakasz ráépül (Isten-népe tudat, áldás, ígéretek). 
Ezeket az említett „permanens” elemeket nem csupán a kultusz adja, ill. 
viszi tovább, hanem sokkal inkább maga a történelem!

b/ Fő-eszkatológikus vagy növekvő-eszkatológikus periódus. Ez a 
korszak Ámosztól Jeremiásig tart. Legfőbb jellemzője a „vagy-vagy” 
(pusztulás-üdvösség) egzisztenciális szempontból mindent eldöntő szituá
ciója. Megjelennek az eszkatológia legfőbb tartalmi jellemzői is: látomás 
egy új népről, új királyságról, jóllehet még a földi történelem keretein 
belül. A Jóm-Jahve átértelmezett várása mellé felsorakoznak a maradék
ról, a Messiásról és annak uralmáról kialakított elképzelések. E korszak 
legjelentősebb alakja Izajás, akit azonban nem lehet elválasztani kortársa
itól, Ánosztól, Ózeástól és a többiektől.

c/ Aktualizáló-eszkatológikus periódus. Deutero-Izajás a legje
lentősebb képviselője, de ide tartoznak a kortárs ill. a közvetlenül utána 
következő próféták is. Ezek a próféták már nemcsak víziókban és képek
ben szemlélik az eljövendőket, hanem meg is tapasztalják az Isten Biro
dalmának eljövetelét (vö. új exodus a pusztán át). A világ teljesen átalakul 
és megváltozik. Az üdvösség a küszöbön áll. Sőt Aggeus és Zakariás 
konkrétan realizálják és aktualizálják is a Deutero-Izaiás által mondotta
kat.

d/ Fogság utáni eszkatológikus periódus.
a. Transzcendentális aktualizáló-eszkatológikus periódus. A hely 

és idő egysége megszűnik. A megszabadítás vagy spirituálisán az égben 
zajlik, vagy egy új világban, mely a régi világ kozmikus katasztrófával 
bekövetkező pusztulására következik.
Az evilág helyett valami „más” világgal találkozunk. Ez a kozmosz meg
szűnik, az idő átlép az örökkévalóság szférájába. Eddig Jahve cselekedett 
mindent közvetlenül Messiása által, mostantól sok olyan alak, ill. személy 
bukkan fel, akik előkészítőkként dolgoznak, míg a Messiás majd csak az
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eseménysorozat végén lép fel, mint megváltás-hozó. Ennek egyik leg
klasszikusabb példáját Dániel könyvében láthatjuk.

Az eszkatológia lényeges változásainak oka egyrészt a már több
ször említett fogság utáni csalódás. De kellett mindehhez a perzsa 
(zoroasztriánus) és a görög (hellenisztikus) dualizmus is, amely lehetővé 
tette, hogy gyökeres szakadás jöjjön létre test és lélek, föld és ég között.

Az eszkatológikus folytonosságot azonban ebben a korban is biz
tosítja a reményét Istenbe vető izraelita hit, mely üdv-megtapasztalásának 
történetében bírja gyökereit. „Eszkatológikusról" itt is lehet beszélni olyan 
értelemben, hogy Isten nem adja fel ezt a világot, hanem a jövő történe
lemben is tovább működik. Mindazonáltal a kifejezésmód és a tartalmi 
jellegzetességek már az apokaliptikához tartoznak.

b. A transzcendentális aktualizáló-eszkatológikus irányulás mel
lett léteznek még -  elszórtan bár, de kimutathatóan -  különböző „történe
ti” eszkatológikus irányok is ebben az utolsó szakaszban, melyek az „evi
lági”, történelemben megvalósuló Isten Országát várják (vö. Malakiás). 
Tulajdonképpen a fogságig uralkodó eszkatalógikus irány képviselőit, ill. 
tovább-vivőit láthatjuk bennük. Sok esetben együtt létezik a transzcen
dentális aktualizáló irány és a történelmi irányultságú eszkatológia.65

65 VRIEZEN, i.m., EAT, 122kk.


