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ESZKHATOLñGIA °S TöLVILçGHIT
AZ öJSZ¹VETS°GI APOKRIFEKBEN

àG´rbe a s´t¢ts¢g Ãtja ¢s Àtokkal van teli.Ê
(BARNABçS LEV°L, V,10.)

1

àNemr¢g nyeltem el egy bizonyos halottat, n¢v szerint LÀzÀrt, s nem sokkal utÀna valaki az ¢lûk
k´z¡l csak puszta szavÀval kiszedte beleimbûl. Gondolom, û volt az, akirûl besz¢lt¢l.Ê (NIKOD°-

MOSZ EVANG. IV [XX] 3.)1 Az im¢nti mondat egy V. szÀzadban keletkezett apokrif mü-
bûl, az Ãgynevezett NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM-bÂl valÂ, ¢s sajÀtos perspektÁvÀbÂl tÀrja
el¢nk a MegvÀltÂ pokolraszÀllÀsÀnak egyik kiragadott mozzanatÀt. Ez a perspektÁva
nevezhetû àaluln¢zetnekÊ is, hiszen LÀzÀr àelnyel¢s¢rûlÊ ä szabÀlyos dialÂgus keret¢-
ben ä Had¢sz ¢s a SÀtÀn besz¢lget; az ily mÂdon elûadott t´rt¢net tehÀt a teljes bizo-
nyossÀgk¢nt megjelenû tudÀs r´gzÁt¢se. MiutÀn az öJSZ¹VETS°G a J¢zus Krisztus ke-
reszthalÀla ¢s feltÀmadÀsa k´z´tti idûrûl csak utalÀsokat tartalmaz ä Antiokhiai IgnÀc
a nagyszombat titkÀt is àkiÀltÂ miszt¢riumnakÊ nevezi, amelyet csak a beavatott hÁvû ¢rt-
het meg2 ä, J¢zus katabÀsziszÀval s egyÀltalÀn a tÃlvilÀggal kapcsolatos elk¢pzel¢sek
nagy r¢sze ä a purgatÂrium, a v¢gÁt¢let, a pokol àhelyrajzaÊ, a halottak lelki¡dv¢¢rt
valÂ k´ny´rg¢s ä a BIBLIç-n kÁv¡li apokrif irodalomban gy´kerezik. Ez az apokrif ha-
gyomÀny uralkodik az eurÂpai müv¢szet t´rt¢net¢ben csakÃgy, mint a kereszt¢ny
dogmat´rt¢net egy r¢sz¢ben is.

A PILçTUS AKTçK k´z¢ tartozÂ NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM ekk¢ppen nemcsak ¢s
nem is elsûsorban sz¢lsûs¢ges elgondolÀsai alapjÀn ¢rdemel figyelmet, hanem amiatt,
hogy eleven k´zegk¢nt mutatja be az ÀltalÀban a bibliai sz´vegr¢szletek àholdudvarÀ-
hozÊ k´tûdû apokrifek l¢trej´tt¢nek folyamatÀt. Elsûdlegesen fontos logikai mozzanat
ugyanis, hogy az apokrif evang¢liumok, apokalipszisek ¢s aktÀk sohasem a semmibûl
keletkeznek: a to apokr¡phon = àelrejtett dologÊ g´r´g gyüjtûkifejez¢s szeml¢leti ellen-
t¢te az apokal¡ptÂ = àf´lfedniÊ, àelûtÀrniÊ (l. apokal¡pszisz) ige vonzÀsk´r¢hez kapcso-
lÂdik, s igazÀbÂl az Ág¢ret term¢szet¢t àtÀrja f´lÊ: minden, ami az ¡dvt´rt¢netben a jelen
szempontjÀbÂl elrejtett, az a j´vû valamely pontjÀn f´ltÀrulkozik majd. (Az apokrif kife-
jez¢st egy¢bk¢nt a II. szÀzadi lugdunumi p¡sp´k, Irenaeus hasznÀlta elûsz´r ä a mai
¢rtelemben.) Az eddigieknek megfelelûen az Âkereszt¢ny kor nagyszÀmÃ apokrif ira-
tÀnak szeml¢letmÂdjÀban keveredik az ñrigen¢szn¢l, illetve a nyugati hagyomÀnyban
CassianusnÀl, Szent çgostonnÀl allegorikusnak (vagy pneumatikusnak, spirituÀlis-
nak) nevezett SzentÁrÀs-exeg¢zis, valamint az idegen forrÀsokbÂl tÀplÀlkozÂ tudÀs.
K¡l´n´sen nyilvÀnvalÂ mindez a II. szÀzad v¢g¢ig Ávelû idûszakban, amÁg az Ãjsz´vet-
s¢gi kÀnon k´rvonalai v¢glegess¢ nem vÀlnak (l. MURATORI T¹RED°K).

A korai apokrifeknek a tÃlvilÀggal kapcsolatos kÁvÀncsisÀga ä kieg¢sz¡lve a hell¢n
gondolkodÀsmÂd szÀmÀra teljess¢ggel elfogadhatatlan ¢s ¢rthetetlen anasztaszisz nek-
rÂn (= a holtak ä testben t´rt¢nû ä feltÀmadÀsa) tanÀnak jobbÀra apologetikai c¢lzatÃ
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irodalmÀval ä t´bbnyire idegen kÃtfûkbûl ered. Elsûsorban Palesztina ¢s SzÁria hete-
rodox zsidÂ hagyomÀnyk´r¢bûl, az alexandriai gnÂzis egyiptomi vallÀst´rt¢neti ele-
meket ¢s a g´r´g filozÂfia bizonyos iskolÀinak (elsûsorban a platonizmusnak) tant¢te-
leit egyesÁtû kever¢k ideolÂgiÀjÀbÂl, illetve a RÂmai Birodalom keleti fel¢nek kiterjedt
kultuszaibÂl: elsûsorban a K¡bel¢- ¢s a Mitra- (Mithrasz-) kultuszbÂl. így a Had¢sz ¢s
a SÀtÀn besz¢lget¢s¢t meg´r´kÁtû apokrif evang¢lium àalvilÀgi tÀjolÀsaÊ ä hasonlÂan
a legt´bb ezoterikus irat szeml¢letmÂdjÀhoz ä ellentmond a BIBLIA ÀllÀspontjÀnak.
JÂllehet az EPHESZOSZI LEV°L 6. fejezete ä vagyis a vizsgÀlÂdÀsi szempontunkbÂl meg-
hatÀrozÂ ¢rv¢nyü szentÁrÀsi sz´veg ä a k´vetkezûket Árja: àMert a mi hadakozÀsunk nem
v¢r ¢s test ellen folyik, hanem uralmak ¢s hatalmassÀgok ellen (alla prosz tasz arkhasz, prosz tasz
exousziasz), e s´t¢ts¢g uralkodÂi ¢s a gonoszsÀg szellemi l¢nyei ellen, akik a felsû egekben vannak.Ê
(àProsz tousz koszmokratorasz tou szkotousz toutou, prosz ta pneumatika t¢sz pon¢riasz en toisz
epouranoisz.Ê) TehÀt az àalvilÀg uraiÊ a àfelsû egekbenÊ lakoznak, s nem valamely khto-
nikus szf¢rÀban. Ennek megfelelûen a halottak tovÀbb¢lû szellemeinek (szellemeinek, s
nem lelkeinek, hiszen a g´r´g pneuma, a latin spiritus, a h¢ber rÃah vagy az arÀmi rÃha
egyarÀnt a l¢tezûk legmagasabb realitÀsfokozatÀt, a szellemet jel´li!) tartÂzkodÀsi he-
ly¢t meghatÀrozni ä ez mindig is komoly gondot jelentett a kereszt¢nys¢g t´rt¢-
net¢ben. Ellent¢tben a pontosan kidolgozott k´zel-keleti ¢s hell¢n tÃlvilÀg-elk¢pzel¢-
sekkel, a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû n¢hÀny ¢vszÀzada ä ebbûl a szempontbÂl ä
a legtarkÀbb ́ sszevisszasÀg k¢p¢t mutatja. A teremt¢stûl a kinyilatkoztatÀson kereszt¡l
a megvÀltÀsig Ávelû bibliai ¡dvt´rt¢net ugyanis ä ellent¢tben az ´sszes t´bbi vallÀssal
¢s ezoterikus filozÂfiai tannal ä mind a t´rt¢nelem, mind pedig az emberi ¢let egyszeri ¢s
visszavonhatatlan voltÀt hirdeti. A l¢tezûk k´rforgÀsÀnak, a szellem reinkarnÀciÂjÀnak
tagadÀsa a zsidÂ-kereszt¢ny eszkhatolÂgiÀt (= àa v¢grûl valÂ besz¢dÊ) radikÀlisan eltÀ-
volÁtja mindenfajta halottkultusz vonzÀsk´r¢tûl. A felderÁtendû apokrif tÃlvilÀgtoposz
pedig a halottkultusz ÀtfogÂ gondolatÀnak visszacsemp¢sz¢s¢t jelenti ott, ahol az evan-
g¢liumok ennek egy¢rtelmüen ¢ppen az ellenkezûj¢rûl tanÃskodnak: àAz Isten nem a
holtak Istene, hanem az ¢lûk¢.Ê (MT. 22,31; MK. 12,27; LK. 20,38.)

Az àçbrahÀm kebel¢nÊ idûzû szeg¢ny koldus, LÀzÀr, valamint a Gyehenna (G¢-Hin-
nom) t¡z¢ben sÁnylûdû gazdag parabolÀjÀn tÃl, a holtak tÃlvilÀgi kÁnzÀsÀnak motÁvu-
ma az Ãjtestamentumi kÀnon kialakulÀsÀval pÀrhuzamosan tünik fel; p¢ldÀul a II. szÀ-
zadban keletkezett P°TER APOKALIPSZIS-ben.3 Mindenesetre azok a szÁr, kopt, majd Ár
kÂdexilluminÀciÂk, amelyek rendkÁv¡l szÁnesen tÀrjÀk el¢nk a holtak tÃlvilÀgi sorsÀ-
nak k¡l´nb´zû mozzanatait, a II. szÀzadi apokrifekben talÀljÀk meg formai ûs¡ket; s
ez a megÀllapÁtÀs m¢g olyan k¢sei müvek eset¢ben is igazolhatÂ, mint p¢ldÀul a man-
deus katabÀszisz-k´nyv, a DIWAN ABATUR.4

A II. szÀzad k´zep¢tûl nyomon k´vethetû polemikus irodalom, amely fûleg a k¡-
l´nf¢le gnosztikus irÀnyzatok ellen¢ben fogalmazÂdott meg (elsûsorban az alexand-
riaiak: Valentinosz ¢s n¢pes tanÁtvÀnyi k´re, Baszileid¢sz, Karpokrat¢sz, valamint a
àszektÀknakÊ minûsÁtett ebionitÀk, sz¢thiÀnusok, naassz¢nusok, barbelo-gnosztikusok
stb. ellen), egy, a bibliai teremtett mindens¢g hatÀrain àkÁv¡lÊ l¢tezû, tisztÀn szellemi
univerzum l¢t¢nek ÀllÁtÀsa, illetve tagadÀsa k´r¡l ́ sszpontosult. (Term¢szetesen a tisz-
tÀn pneumatikus mindens¢g elgondolÀsÀval egy¡tt jÀrt egy, a BIBLIA teremtû Isten¢-
n¢l magasabb rendü f¢nyvilÀgi isten szem¢ly¢nek elûfelt¢telez¢se is.) A gnosztikusok
szÀmÀra ugyanis a Szent PÀl-i e vilÀg (ho koszmosz houtosz) jelentette voltak¢ppen a
tÃlvilÀgot, a test ¢s az anyag vilÀgÀt. Ez a felfogÀs ä ugyancsak univerzÀlis ¢rv¢nnyel ä
a valÂszÁnüleg irÀni eredetü, de k¡l´nf¢le g´r´g filozÂfiai iskolÀk (elsûsorban a p¡-
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thagÂreusok) k´zvetÁt¢s¢vel elterjedt l¢lek (szellem) bukÀsa mÁtosszal eg¢sz¡l ki; (l. a test
a szellem b´rt´ne platÂni elgondolÀst); s alkotja a gnosztikus megvÀltÀstan egyik alap-
vetû elem¢t: eszerint a szellem az ember halÀla utÀn, b´rt´n¢bûl ä a testbûl ä kiszaba-
dulva, visszat¢r sz¡lûhazÀjÀba, a pneumatikus vilÀgba.

Mindent egybevetve, a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû ¢vszÀzadaiban hÀrom jÂl
elk¡l´nÁthetû tÃlvilÀgfelfogÀs l¢tezett: (1) Az àortodoxÊ bibliai felfogÀs, amely a testnek
f´ltÀmadÀsÀt ÀllÁtja; (2) az öJSZ¹VETS°G-bûl is ismert szadduceus (caddiqim) felfogÀs,
amely elvetette a feltÀmadÀs gondolatÀt, azt ÀllÁtva, hogy az utÂdok megszakÁtatlan
lÀncolata jelenti voltak¢ppen a àhalhatatlansÀgotÊ; (3) valamint a test feltÀmadÀsÀt
ugyan tagadÂ, Àm a szellem halhatatlansÀgÀt hirdetû teÂriÀk eg¢sz sora, k´zt¡k a
gnosztikus felfogÀsok. Ez utÂbbi besorolÀsÀnak megfelelûen a gnosztikus szellemi min-
dens¢g ä a valentiniÀnusoknÀl a Pl¢rÂma ä a maga sajÀtos logikai univerzalizmusÀnak
megfelelûen, kizÀrja az idû ¢s a t´rt¢nelem rejtett, f¢ny nem ¢rte zugaiba helyezett,
avagy az idû ¢s az ́ r´kk¢valÂsÀg hatÀrvid¢kein megbÃvÂ tÃlvilÀg l¢tez¢s¢t. A Pl¢rÂma
vakÁtÂ f¢ny¢ben àtÃlvilÀgiÊ minden, ami egyÀltalÀn Àrny¢kot vet.

HabÀr a gnosztikusok¢hoz hasonlÂ f¢nymetafizika a szÁr ¢s a kis-Àzsiai egyhÀzatyÀk
müveiben is jelen van, sût megtalÀlhatÂ a JçNOS EVANG°LIUM-ban is csakÃgy, mint a
qumrÀni k´z´ss¢g bizonyos irataiban (l. a HçBORö-TEKERCS-et),5 ÀltalÀban v¢ve, a
nagyegyhÀz tanÁtÀsÀval ellent¢tben, egyfajta hatÀrozott kivÀlasztottsÀgtudatot fejez ki.
A f¢ny a beteljes¡l¢s ÃtjÀnak c¢ljÀt ¢s v¢gpontjÀt jel´li; a hagyomÀnyos (a miszt¢riu-
mokba t´rt¢nû) beavatÀsi procedÃra betetûz¢s¢nek formai ´r´ks¢gek¢nt. àHagyjÀtok
a tiszta f¢nyt vennem. Oda eljutva leszek emberÊ ä Árja Antiokhiai IgnÀc (EP. AD ROM.
VII,2.),6 s ez az ÀrulkodÂ mondat a szellem f¢nyvilÀgba irÀnyulÂ visszaÃtjÀt is jelentheti,
amint errûl müfajÀt illetûen talÀn a legk¡l´n´sebb gnosztikus t´red¢k, Valentinosz
egy àzsoltÀraÊ (pszalmosz) tanÃskodik, amelyet Hippol¡tosz ûrz´tt meg az utÂkor szÀ-
mÀra.7 AmÁg tehÀt egyfelûl mÀr a korai egyhÀzatyÀk is àgnosztikus nyomokatÊ v¢lnek
felfedezni az öJSZ¹VETS°G bizonyos sz´vegr¢szeiben, addig sokkal egy¢rtelmübbnek
tünik, hogy mÀr az Ãjtestamentumi iratok egy r¢sze is a gnosztikusok elleni pol¢mia
jegy¢ben fogant ä mint p¢ldÀul a KOLOSSZEIEKHEZ vagy a GALATçKHOZ íROTT LEV°L,
a JçNOS JELEN°SEK utalÀsai a nikolaitÀkra vonatkozÂan stb. ä, s ez az ellentmondÀs a
mai BIBLIA-filolÂgiÀban is pontosan ilyen formÀban lelhetû f´l.

De az elsû szÀzadok sorÀn nemcsak egyes sz´vegr¢szletekre, hanem eg¢sz Ãjtesta-
mentumi iratokra vonatkozÂan is kimutathatÂ az a k´zkeletü felfogÀs, mely szerint a
SzentÁrÀs igen tekint¢lyes r¢sze polemikus szÀnd¢kkal àÁrÂdottÊ, vagyis arra a ma mÀr
teljess¢ggel differenciÀlatlannak tünû szellemi aurÀra vonatkozÂan, amelyet ¢ppen az
apokrif irodalom testesÁt meg a legkifejezûbben. JÀnos apostollal kapcsolatban p¢ldÀul
Szent JeromosnÀl azt olvassuk, hogy àý Árta a legk¢sûbbi evang¢liumot, erre ût az Àzsiai
p¡sp´k´k k¢rt¢k Kerinthosz meg a t´bbi eretnek ellen, de leginkÀbb az ebionita tanÁtÀs lek¡zd¢s¢re,
mivelhogy ûk azt ÀllÁtjÀk, hogy Krisztus MÀria elûtt nem l¢tezettÊ. (DE VIR. INL. IX.)8 JÀnos
apostol valÂszÁnüleg epheszoszi keltez¢sü legendÀriuma ä a JçNOS AKTçK-tÂl Irenae-
usig ä szorosan egybefonÂdik mitikus ellenfel¢nek, az àeretnekvez¢rÊ Kerinthosznak
a figurÀjÀval; Àm Jeromos k´zlendûj¢nek igazÀbÂl a mÀsodik fele fontos szÀmunkra:
a zsidÂ-kereszt¢ny k´z´ss¢g, az ebionitÀk nev¢nek emlÁt¢se. (Nev¡k egy¢bk¢nt PÀl
apostolnÀl is feltünik, amikor a àjeruzsÀlemi szeg¢nyekrûlÊ esik szÂ, GAL. 2,10; l. àebio-
nimÊ = àszeg¢nyekÊ.) A k´z´ss¢g szent iratÀnak, az Ãgynevezett EBIONITçK SZERINTI

EVANG°LIUM-nak fennmaradt t´red¢kei9 arra utalnak, hogy a mozgalom tagjai ä az
Âtestamentumi hagyomÀnynak megfelelûen ä J¢zus Krisztust mint MessiÀst ember-
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nek tekintett¢k, egyszerre ¡lt¢k meg a szombatot ¢s a vasÀrnapot is, az apostolok k´z¡l
P¢tert ¢s Jakabot tisztelt¢k, PÀl szem¢ly¢t viszont kifejezetten elvetett¢k. A feltÀmadÀs-
rÂl ¢s a tÃlvilÀgrÂl alkotott felfogÀsuk a mÀr emlÁtett szadduceusok felfogÀsÀhoz esik
k´zel. Az ebionitÀk MessiÀs-hÁvû zsidÂ reformmozgalma jelenti az ortodox keresz-
t¢nys¢g legk´zvetlenebb tradÁciÂgy´ker¢t a jeruzsÀlemi àûsegyhÀzonÊ kÁv¡l, paradox
mÂdon azt a gy´keret, amely ä Ãgy lÀtszik ä szÀrat sohasem hajtott. Ezzel szemben a
legsz¢lsûs¢gesebb ÀllÀspontot, ha tetszik: a mÀsik logikai pÂlust, a mÀr PhilÂnnÀl is
felbukkanÂ elkasaitÀk jelentik, akik Ãgy v¢lt¢k, hogy a t´rt¢neti J¢zus szem¢lye egy ä
k¡l´nben kozmikus m¢retü! ä f¢nyvilÀgi Krisztus reinkarnÀciÂja csupÀn.

A testet ´lt¢sek tetszûleges szÀmÀnak gondolata rÀvilÀgÁt a bibliai felfogÀssal ä a li-
neÀris ¡dvt´rt¢neti modellel ä ellent¢tes, az ism¢tl¢s formai mozzanatÀra alapozÂdÂ
felfogÀsok k´z´s sajÀtossÀgÀra: az Ãgynevezett vilÀgkorszak- (aiÂn, aevum, ÂlÀm) ideÀ-
ra. (A formÀlis ¢rtelemben àarchaikusnakÊ minûsÁtett ¡dvt´rt¢neti SzenthÀromsÀgtan is
vilÀgosan ennek a felfogÀsnak a nyomait t¡kr´zi!) Eszerint a f´ldi t´rt¢nelem k¡l´n-
b´zû korszakai k¡l´nf¢le szellemi l¢nyek uralma alatt Àllanak (az im¢nt emlÁtett aiÂn
¢s ÂlÀm kifejez¢s egyarÀnt jelenthet bizonyos, az angyalokhoz hasonlÂ k´z¢pl¢nyt is),
s ily mÂdon ä a legkorÀbbi hasonlÂ jellegü g´r´g elgondolÀs, H¢sziodosz THEOGñ-

NIç-jÀnak10 mÂdjÀra ä a bünbe esett ember megvÀltÂdÀsÀnak folyamata is kozmikus
keretek k´z¢ helyezûdik. Term¢szetesen itt is az ism¢tlûd¢sre alapozott logikai s¢mÀrÂl
van szÂ; az egyes vilÀgkorszakok egymÀs àtÃlvilÀgak¢ntÊ viselkednek, s ezeket a vilÀ-
gokat Ãjfent csak a mindent maga alÀ gyürû halottkultusz szakrÀlis esem¢nyei k´tik
´ssze: a nekromanteia, a halotti jÂslÀs (abban a formÀjÀban, ahogy az Saul ¢s az ¢ndori
varÀzslÂasszony t´rt¢net¢ben megfigyelhetû) vagy a haldoklÂk, holtak megkereszte-
l¢s¢nek gnosztikus, markionita szokÀsa. Egy-egy kozmikus katasztrÂfa vagy metafizi-
kai jellegü megrÀzkÂdtatÀs eset¢ben azonban az al- vagy tÃlvilÀg erûi kiÀradnak, el-
borÁtjÀk a t´rt¢netek addigi naps¡t´tte felszÁn¢t is; ilyen katasztrÂfÀt ÀllÁt el¢nk koz-
molÂgiai szinten az egyiptomi hermetikus irodalom egyik müve, a POIMANDR°SZ,
eszkhatolÂgiai ¢rtelemben pedig az ASZKL°PIOSZ cÁmü, ugyancsak hermetikus irat,
amikor Egyiptom elj´vendû pusztulÀsÀnak vÁziÂjÀt ´r´kÁti meg.11 Amint az ilyesmi
megt´rt¢nik, az alsÂ ¢s a felsû, az innensû ¢s a tÃlsÂ dimenziÂi felcser¢lûdnek.

A tÃlvilÀgfelfogÀsok eddig vÀzolt tÁpusai k¡l´n-k¡l´n ¢s egy¡tt is egy nagy ¢s ÀtfogÂ
szellemi entrÂpiaelvnek vannak alÀrendelve: vagyis annak a felfogÀsnak, mely szerint
a lÀthatÂ vilÀg, a t´rt¢nelem, a kultuszok sokszÁnüs¢g¢vel ellent¢tben a szellemi uni-
verzum egys¢ges, s abban szigorÃ hierarchia uralkodik ä az arkh¢ t´bb¢rtelmü etimo-
lÂgiÀjÀnak megfelelûen, az eredet ¢s az uralom tekintet¢ben egyarÀnt. A k¢rd¢s term¢-
szetesen mindenf¢le kereszt¢ny k´nt´sben megnyilatkozÂ irÀnyzat szÀmÀra is ugyan-
ez: ki a szellemi mindens¢g ä s vele a teremtett vilÀg ä ura? Kit illet meg az uralom ¢s
a kezdet egy tûrûl fakadÂ joga? Az im¢nti kettûs k´tûd¢s vilÀgosan megnyilvÀnul p¢l-
dÀul a k¡l´nf¢le gnosztikus kozmogÂniÀkban, ahol az uralom ¢s a kezdet egyarÀnt a
titokzatos Elsû AiÂn szem¢ly¢ben ´sszpontosul, igaz, ez a k´tûd¢s nem mindig egy¢r-
telmü. A hagyomÀnyos g´r´g felfogÀs eset¢ben viszont gy´keresen mÀsk¢nt Àll a hely-
zet: az uralom ä az ol¡mposzi ànemzed¢kÊ eset¢ben ä s a kezdet ä az urÀnoszi ànem-
zed¢kÊ sorsa alapjÀn ä k¢t, alapvetûen elk¡l´n¡lû szeml¢leti vilÀgot testesÁt meg. Tel-
jess¢ggel ellentmondÀsmentes viszony csak a BIBLIA Isten¢nek szem¢ly¢ben mutat-
kozik e k¢t szf¢rÀt illetûen: a BIBLIA Istene ugyanis ¢ppÃgy ura a kezdetnek, mint
ahogy a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan vilÀgnak is.
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A csak homÀlyos k´rvonalakat ́ ltû Âtestamentumi tÃlvilÀg (seol) k¢pzete, illetve a hol-
tak birodalmÀnak megvÀltÀsÀra irÀnyulÂ k¢rd¢s nemcsak az apokrif irodalom, hanem
a SzentÁrÀs-centrikus exeg¢zis szÀmÀra is szorosan ́ sszekapcsolÂdik J¢zus Krisztus po-
kolra t´rt¢nû alÀszÀllÀsÀnak motÁvumÀval. Az alÀszÀllÀs (katabÀszisz, descensus) mond-
hatni àhagyomÀnyos müfajÊ a hell¢n vilÀg ¢s az Âkori K´zel-Kelet mitolÂgiÀiban; jÂ
n¢hÀny àalvilÀgjÀrtÊ figura ismert, elsûsorban az eposzok vilÀgÀban. A legt´bb kata-
bÀszisz c¢lja egy, a bibliai bünbees¢s t´rt¢net¢hez hasonlÂ kollektÁv vagy egy¢ni v¢tek
elûtti (¢deni) Àllapot visszaÀllÁtÀsa, de ä mik¢nt p¢ldÀul Od¡sszeusz esete is mutatja ä
lehet ilyen c¢l a nekromanteia is; univerzÀlis ¢rv¢nnyel pedig: a halÀl hatalmÀnak
megt´r¢se. A gnosztikus kozmolÂgiÀk eset¢ben a bünbees¢s t´rt¢nete hely¢n ÀtfogÂ
Szophia-mÁtosz szerepel, amely az emberi v¢tek helyett egyfajta àkozmikus hibÀraÊ hÀ-
rÁtja a szellemi vilÀgban bek´vetkezett katasztrÂfa okÀt. (A katasztrÂfa legnyilvÀnva-
lÂbb k´vetkezm¢nye magÀnak az anyagi vilÀgnak a l¢trej´tte.) A tÃlvilÀg f´l´tti uralom
k¢rd¢se ily mÂdon minden esetben egy¡tt jÀr az àeredetiÊ, s¢rtetlen szellemi Àllapot
restaurÀciÂjÀnak ig¢ny¢vel.

J¢zus Krisztusnak a pokol tornÀcÀra t´rt¢nû alÀszÀllÀsÀrÂl az apokrif irodalomban
ä a mÀr emlÁtett NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM mellett ä elsûsorban a BERTALAN EVANG°-

LIUM ¢s a TADDEUS AKTA12 tudÂsÁt. Az öJSZ¹VETS°G utalÀsai, mik¢nt p¢ldÀul a RñMAI

LEV°L 10,7. ä àKi megy le az alvilÀgba? (Teisz t¢n ab¡sszon.) Az¢rt tudniillik, hogy J¢zust a
halÀlbÂl felhozza?Ê ä vagy az I. P°TER LEV°L 3,19ä20. ä miszerint J¢zus àa b´rt´nben l¢vû
szellemekhez (pneumaszin) ment (le) pr¢dikÀlniÊ, azokhoz ugyanis, akik No¢ idej¢n enge-
detlenek voltak ä vilÀgossÀ teszi egy ilyen irÀnyÃ àortodoxÊ hagyomÀny megl¢t¢t is.
(Nehezen indokolhatÂk tehÀt azok az elgondolÀsok, amelyek a MegvÀltÂ alÀszÀllÀsÀ-
nak motÁvumÀt idegen, BIBLIç-n kÁv¡li forrÀsbÂl eredeztetik. Megjegyzendû, hogy
ezen a t¢ren ä W. Bousset-tûl R. Bultmannon Àt K. Rudolphig13 ä a mandeus àeredetÊ
igazolÀsÀra tett kÁs¢rletek bizonyultak a legmakacsabbaknak.) Az I. P°TER LEV°L

im¢nt id¢zett sz´vegr¢szlet¢vel kapcsolatban egy¢bk¢nt mÀr ñrigen¢sz Ãgy v¢leke-
dett, hogy J¢zus a vÁz´z´n elûtti nemzed¢kek megt¢rÁt¢se miatt szÀllott alÀ. A keresz-
t¢ny Âkor mÀsik legnagyobb egy¢nis¢ge, Szent çgoston viszont hatÀrozottan tagadta
ezt. (EP. AD EVOD. 163.) Mindenesetre e k¢t ÀllÀspont egyarÀnt elûfelt¢tel¡l veszi, hogy
a megholtak nemzed¢keinek szellemei ä kiv¢ve a v¢rtanÃk szellemeit, ahogy errûl
Iusztinosz v¢lekedik a TRºPHON-DIALñGUS-ban ä eg¢szen a vilÀg v¢gezet¢ig a Ha-
d¢szban tartÂzkodnak.

A katabÀsziszhagyomÀny a szÁr irodalomban a legerûsebb: Afrahat HOMíLIç-i
(HOM. 14), Szent Efr¢m Niszibiszi himnuszainak eg¢sz sora kapcsolÂdik e k¢rd¢sk´r-
h´z (CARM. NISIB. 35ä77);14 mint ahogy a nyugati szerzetess¢g kialakulÀsÀt is d´ntûen
befolyÀsolÂ aszk¢ziseszm¢ny is a szÁr k´rnyezetben keletkezett apokrif irodalomban
talÀlja meg az egyik fontos forrÀsÀt (fûleg a PSEUDO-CLEMENTINçK, a TAMçS AKTA, a
MARTYRIUM PETRI sorolandÂ ide). Az im¢nt emlÁtett àiusztinoszi kiv¢telÊ, a v¢rtanÃk
szellemeinek k¡l´nleges tisztelete, a v¢rtanÃsÀg eszm¢ny¢nek az aszk¢zisben valÂ
megjelen¢se (az ´nk¢ntes aszk¢zis ä àszellembenÊ ä a v¢rtanÃ e vilÀgi sorsÀt igyekszik
k´vetni!) pedig egyfajta burkolt halottkultusz jelenl¢t¢re utal. Ugyancsak a szÁr ke-
reszt¢nys¢ghez k´tûdik a àKhrisztosz PantokratÂrÊ, a Gyûzedelmes Krisztus motÁvu-
mÀnak az àalvilÀg meghÂdÁtÀsÀvalÊ kieg¢sz¡lû mozzanata is. Eusz¢biosz EGYHçZT¹R-

T°NET-¢ben olvashatunk arrÂl, hogy AbgÀrnak, Edessza kirÀlyÀnak J¢zushoz int¢zett
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(apokrif) level¢re vÀlaszul a MegvÀltÂ Thaddaiosz (Taddeus, TÀd¢) apostolt k¡ldte el
az uralkodÂhoz. Eusz¢biosznak az elûzû esem¢nyhez füz´tt kommentÀrjÀban szere-
pel, hogy J¢zus, mik´zben alÀszÀllt a pokolra, à...mintegy lefokozta magÀt ¢s lecs´kkentette
istens¢g¢t, hogyan feszÁtett¢k keresztre, hogyan szÀllt le az alvilÀgba, ¢s hogyan rombolta le azt a
b´rt´nt, amely ûsidûk Âta lerombolhatatlanul Àllt, hogyan tÀmasztotta fel a halottakat, ¢s bÀr
egyed¡l szÀllt alÀ, n¢pes sereg kÁs¢ret¢ben t¢rt vissza AtyjÀhozÊ. (HE. I,13,20.)15 (A àn¢pes
seregÊ ¢l¢n visszat¢rû gyûzedelmes hadvez¢r alakja egy¢bk¢nt megtalÀlhatÂ mÀs II.
szÀzadi müvekben is; l. EVANG. PETRI. 41.; Igantius, AD MAGN. 9,2.)16 Amik¢nt az eu-
sz¢bioszi sz´veghely alapjÀn a megt¢rÁtett holtak seregei ä Krisztussal egyetemben ä
felj´nnek az alvilÀgbÂl, s az AtyÀhoz mennek, Ãgy egy mÀsik apokaliptikus vÁziÂ, a
NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM v¢g¢n arrÂl tudÂsÁt, hogy a Had¢sz b´rt´n¢bûl kiszabadult
foglyok hajnalban t´megesen vonulnak megkeresztelkedni a JordÀn viz¢hez. E d´b-
benetes, nagy erejü k¢p ¢rz¢ki mÂdon elevenÁti meg a kereszts¢gnek a halÀl ¢s az Ãj-
jÀsz¡let¢s mozzanatÀt magÀba ´tv´zû s fûk¢nt az I. P°TER LEV°L 4,18ä22-re alapozott
felfogÀsÀt!

Az alÀszÀllÀs mint hitt¢tel elûsz´r a sirmiumi zsinat credÂjÀban jelenik meg, de nyil-
vÀnvalÂan korÀbbi keletü. Az eddigiek sorÀn fûleg a Palesztina, SzÁria k´rny¢k¢n ke-
letkezett apokrif anyag jelentette a vizsgÀlÂdÀs tÀrgyÀt, Àm az itt adÂdott k´vetkezte-
t¢sek jelentûs r¢sze mÀsutt is ¢rv¢nyes. A IV. szÀzadban lejegyzett, de valÂszÁnüleg a
II. szÀzadban keletkezett Nag Hammadi kopt gnosztikus kÂdexek anyaga p¢ldÀul er-
rûl tanÃskodik, csakÃgy, mint a (hozzÀf¢rhetû) mandeus iratok is. A VII. Nag Ham-
madi kÂdex S°M PARAFRçZISA cÁmü iratÀban felbukkanÂ megvÀltÂ figura a legk¡l´n-
f¢l¢bb alakokat fel´ltve hadakozik; a Had¢szban p¢ldÀul Ãgy tünik fel, mint t¡nd´klû
csillag.17 (A szituÀciÂ erûsen hasonlÁt a NIKOD°MOSZ EVANG°LIUM-b¢li p¢ldÀhoz!) Az
ÀtfogÂ gnosztikus f¢nyszimbolika kifejezûd¢sek¢nt jelenik meg az V. Nag Hammadi
kÂdex çDçM APOKALIPSZIS°-ben hÀrom figura, akiket a sz´veg àa gnÂzis csillagÀÊ-nak
nevez. A valentinoszi kozmolÂgiÀban pedig maga a MegvÀltÂ (SzÂt¢r) ä aki nem azo-
nos a testet ´lt´tt MegvÀltÂval! ä szerepel Ãgy, mint àa gnÂzis csillagaÊ.18 A szerteÀradÂ
f¢nyben materializÀlÂdÂ mindens¢g felgy¡lemlû f¢ny-mÃltjÀt, eml¢kezet¢t egy mÀsik
´sszef¡ggû szimbÂlumrendszer ûrzi: a vÁz, amely az EgyiptombÂl szÀrmazÂ gnosztikus
tanÁtÂmesterek ¢s egyhÀzatyÀk szÀmÀra egyarÀnt a GENEZIS 1. fejezet¢ben àodaf´nti
vÁzk¢ntÊ (hammajim Àser m¢al harÀkia = a vizek, amelyek a boltozat f´l´tt vannak)
emlÁtett àkozmolÂgiai anyagbanÊ leli meg formai pÀrhuzamÀt. S ez a vÁz ä miutÀn az
àeml¢kezûÊ funkciÂjÀt is bet´lti ä sajÀtos mÂdon (s a magyar àelsülyedt mÃltÊ igazi ¢r-
telm¢t is megvilÀgÁtva) a tÃlvilÀg k¢pzet¢t is magÀba zÀrja. Az egyik legkorÀbbi Ãjsz´-
vets¢gi apokrif iratban (amelyik jÂ ideig kÀnoni tekint¢llyel is rendelkezett a korai ke-
reszt¢nys¢g idej¢n), HermÀsz PçSZTOR-Àban az igazakbÂl ä mint ¢pÁtûk´vekbûl ä l¢t-
rej´vû egyhÀz (amely, hasonlÂan a gnosztikusok preexisztens egyhÀzÀhoz, mÀr a te-
remt¢s elûtt k¢szen Àllt) a vÁzbûl mer¡l fel. S miutÀn az egyhÀzhoz valÂ tartozÀs krit¢-
riuma a kereszts¢g, az emberis¢g Krisztus elûtt elhunyt tagjai mindannyian ebben a
vÁzben mer¡ltek el, s onnan is kell a felszÁnre j´nni¡k, hogy (Ãj) ¢letre keljenek.19

J¢zus Krisztus alÀszÀllÀsÀnak esem¢nye a gnosztikus ¢s a nem gnosztikus apokri-
fekben egyarÀnt csak egyik r¢szmozzanata a megvÀltÂrÂl alkotott ÀltalÀnos elgondo-
lÀsoknak. Ezen a t¢ren valamennyi felfogÀs k¢t logikai pÂlus k´z´tt helyezhetû el; az
egyik a doketizmus, a mÀsik a patripasszionizmus (szabellianizmus). E k¢t logikai lehetûs¢g
k´z´tt ugyanis a k¡l´nf¢le megvÀltÂtÁpusok is mind kiv¢tel n¢lk¡l elhelyezhetûk. A
gnÂzisra eg¢sz¢ben ä ¢s n¢hÀny mÀs irÀnyzatra r¢szben ä jellemzû doketizmus (a g´r´g
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àdokeoÊ = àv¢lniÊ, visszahatÂ ¢rtelemben àtünniÊ , àlÀtszaniÊ ig¢bûl k¢pezve) a bibliai
felfogÀs ¢rtelm¢ben testt¢ lett Istenemberrûl azt ÀllÁtja, hogy tisztÀn pneumatikus ter-
m¢szet¢nek megfelelûen nem volt benne semmi pszichikus, sem pedig anyagi (h¡likus),
azaz igazÀbÂl sohasem ´lt´tt hÃs-v¢r emberi testet, hanem csak àlÀtszat szerintitÊ, s
ebbûl adÂdÂan nem is szenvedhetett a kereszten. (A legt´bb ÀthidalÂ megoldÀs ä mi-
k¢nt p¢ldÀul Valentinosz eset¢ben20 ä a behelyettesÁt¢sen alapul; eszerint a szinoptikus
evang¢liumokban is feltünû K¡r¢n¢i Simont feszÁtett¢k volna meg J¢zus Krisztus he-
lyett!) A II., III. szÀzad fordulÂjÀn virÀgzÂ patripasszionizmus viszont, miutÀn a Szent-
hÀromsÀg isteni szem¢lyeit szellemi-testi egys¢g formÀjÀban gondolta el, s a testet ´l-
t¢st a teljesen emberr¢ vÀlÀs mÂdozatak¢nt k¢pzelte el, a doketizmussal sz´ges ellen-
t¢tben ¢ppen azt ÀllÁtotta, hogy a golgothai kereszten maga az Atya szenvedett! (Innen
a latin megnevez¢s is: a àPaterÊ ¢s a àpassioÊ szavakbÂl.)

Az im¢nti kettûss¢gnek megfelelûen az Ãjtestamentumi MegvÀltÂ alÀszÀllÀsa vagy
valÂban az alvilÀg (Had¢sz, Pokol) àtornÀcÀraÊ t´rt¢nik, vagy pedig a gnosztikus Pl¢-
rÂmÀbÂl az anyagi vilÀg, tehÀt a t´rt¢nelem vilÀga fel¢. Az elûbbire talÀn a legjobb
p¢lda az a Hippol¡tosznÀl fennmaradt naassz¢nus himnusz lehetne, ahol a MegvÀltÂ
elbesz¢li, hogy alÀszÀllÀsa k´zben àÀthatolt az ´sszes aiÂnokonÊ (az EPHESZOSZI LEV°L

nyelv¢n: àa levegûb¢li hatalmassÀgokon ¢s fejedelems¢gekenÊ), s ek´zben fokozatosan vet-
kezte le ä mint ruhÀit a sumeräakkÀd hagyomÀnyban alÀszÀllÂ IstÀr ä pneumatikus
term¢szet¢t. Az utÂbbira vonatkozÂan pedig a II. szÀzadi apokrif ASCENSIO ISAIAE

(°ZSAIçS F¹LEMELTET°SE), valamint az EPISTULA APOSTOLORUM (AZ APOSTOLOK LE-

VELE) emlÁthetû;21 mÁg a k¢t logikai lehetûs¢g ´tv´z¢s¢vel kapcsolatban a mÀr id¢zett
mandeus irat, a DIWAN ABATUR. A magasabb rendü l¢tszf¢rÀk (h¡posztÀsziszok) le-
vetkez¢s¢nek ¢s alacsonyabbakkal valÂ f´lcser¢l¢s¢nek motÁvuma ä mik¢nt a TAMçS

AKTA àGY¹NGY-HIMNUSZçÊ-nak hÁres p¢ldÀja is mutatja ä gyakran jÀr egy¡tt a f¢ny-
vilÀgi szÀrmazÀs elfeled¢s¢nek mozzanatÀval. UtolsÂ emlÁtendû lehetûs¢gk¢nt pedig
az EPISTULA APOSTOLORUM p¢ldÀja marad; eszerint J¢zus Krisztus, mik´zben alÀszÀll
a lenti vilÀgba, magÀra ´lti azoknak az angyali rendeknek az alakjÀt is, amelyeken Àt-
halad.22

Had¢sz, illetve a Pokol emlÁt¢se gyakran ́ sszekapcsolÂdik azzal a szimbolikus szem-
l¢letmÂddal, amely a bibliai Babilont k¡l´nf¢le t´rt¢neti szituÀciÂk, illetve szellemi
realitÀsszf¢rÀk kifejez¢s¢re hasznÀlja f´l. Amik¢nt a JELEN°SEK K¹NYV°-ben a szelle-
mi Babilon bukÀsa a legnagyobb arÀnyÃ katasztrÂfa, amely voltak¢ppen a f´ldi t´rt¢-
nelmet lezÀrja, szorosan ´sszef¡gg Had¢sz ¢s a Pokol bukÀsÀval is, Ãgy a gnosztikus
szeml¢let szÀmÀra minden e vilÀgi konfliktus mÀr eleve alvilÀgi is volt. Olyannyira Ágy
Àll a helyzet, hogy m¢g az apokrif apokalipszisek vizuÀlis fantÀziÀjÀt is Àtsz´vi ez a lÀ-
tÀsmÂd. Az V. Nag Hammadi kÂdexben talÀlhatÂ PçL APOKALIPSZIS (a II. KORINTHO-

SZI LEV°L 12,2 alapjÀn) azt a t´rt¢netet besz¢li el, amikor PÀl ä elragadtatÀsba esv¢n
ä egy gyermekkel talÀlkozott, aki elvezette ût a 3. ¢s a 4. ¢gbe, majd pedig az 5.-be ¢s
a 6.-ba is, ahol egy ûsz hajÃ ´regember (l. DçNIEL 7. fejezet) kinyilatkozta neki, hogy
mik¢nt szabadulhat meg a àbabiloni fogsÀgbÂlÊ.23 A babiloni fogsÀg pedig itt, allegori-
kus ¢rtelemben, a pÀli e vilÀgot jelenti, tehÀt az anyag ¢s a test vilÀgÀt, a platonizmus
¢s a gnÂzis k´z´s nyelv¢n: a àszellem b´rt´n¢tÊ. A beavatottsÀgnak az a tudata, amely
a (gnosztikus) hÁvût a szellem magasabb dimenziÂiba volt hivatott f´lemelni, illetve
elkalauzolni, a gnÂzis felfogÀsa szerint ¢ppÃgy az ember bensej¢ben lakozik, mint
ahogy az ortodox kereszt¢ny tanÁtÀs ¢rtelm¢ben a Szentl¢lek lakozik a megt¢rt hÁvû
bensej¢ben. Ennek megfelelûen a tÃlvilÀg ¢rtelme a gnÂzis, illetve a kereszt¢nys¢g Àl-
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lÀspontja szerint egyarÀnt igazolhatÂ az a j¢zusi parabola, mely vilÀgosan kijelenti: àaz
Isten kirÀlysÀga (orszÀga) bennetek lakozikÊ. çm a formai azonossÀgon tÃl a k¢t fel-
fogÀst ¢ppen egy mindens¢gnyi k¡l´nbs¢g vÀlasztja el egymÀstÂl: s ez a k¡l´nbs¢g a
gnosztikus Pl¢rÂma gondolatÀban à´lt testetÊ; abban a Pl¢rÂmÀban, amelynek a bibliai
teremt¢s vilÀgÀban egyszerüen nem jut hely.

A gnÂzis szerint nincs sz¡ks¢g testi megvÀltÀsra, a kereszt¢nys¢g szerint viszont ä a
hagyomÀnyos zsidÂ messiÀshit ¢rtelm¢ben ä a MegvÀltÂnak emberk¢nt kellett meg-
sz¡letnie, ¢s emberk¢nt kellett szenvednie. Minden mÀs esetben a kereszt¢nys¢g sine
qua nonja, a megvÀltÀs esem¢nye veszne el, vÀltozna (vÀltozott volna!) Àt valamif¢le
mÀgikus aktussÀ, amely a hagyomÀnyos antik miszt¢riumgondolat logikai s adott eset-
ben valÂsÀgos tovÀbb¢l¢s¢t jelentette volna. A mÀgikus aktus viszont ´nmagÀra mint
csalÀsra mutat rÀ, amikor a beavatatlanok sajÀtos megcsalatÀsÀrÂl besz¢l. Az I. Nag
Hammadi kÂdex JAKAB APOKALIPSZIS°-nek tanÃsÀga szerint J¢zus, miutÀn a Golgotha
hegy¢n megjelent Jakabnak, beavatta az apostolt a kereszthalÀl àvalÂsÀgos titkÀbaÊ: J¢-
zus ugyanis arrÂl besz¢lt, hogy a zsidÂk semmif¢le testi szenved¢st nem okoztak neki,
csak szellemi-lelki jellegü tortÃrÀkat kellett elviselnie a f´ld´n!24

A doketizmus ¢s a patripasszionizmus àk´z´ttÊ elhelyezhetû ortodox kereszt¢ny
(tÃlvilÀg-) felfogÀs nem az apokrifek¢hez hasonlÂ, Ãjra ¢s Ãjra Àtfogalmazott kinyilat-
koztatÀsfogalmakra alapozott, hanem az Âsz´vets¢gi kinyilatkoztatÀs megÃjÁtÀsÀra, s
ezzel egy¡tt az Âsz´vets¢gi prÂf¢ciÀk (majdani) beteljesed¢s¢re. Formai ¢rtelemben
tehÀt az apokrif irodalom szeml¢letvilÀgÀt elsûdlegesen uralÂ gnÂzis a hagyomÀnyos
k´zel-keleti, valamint hell¢n miszt¢riumgondolat ́ r´k´se, szemben a kinyilatkoztatÀs
Ág¢ret¢t àa titokÊ (a miszt¢rium) hely¢be emelû kereszt¢ny felfogÀssal. A miszt¢riumok
hagyomÀnyos m¡sztagÂgoszak¢nt (beavatÂjak¢nt) tünik fel p¢ldÀul J¢zus a kopt
gnosztikus iratban, a PISZTISZ SZOPHIç-ban, amikor eszkhatolÂgiai tÀrgyÃ j´vend´l¢-
seit a m¡szt¢sz (beavatandÂ) szerep¢ben jelen l¢vû MÀria MagdolnÀnak adja elû!25 A
miszt¢riumba valÂ beavatÀs tehÀt a teljes àeszkhatolÂgiai horizontÊ feltÀrulkozÀsÀt c¢-
lozza, bele¢rtve term¢szetesen a holtak birodalmÀnak a megismer¢s d¢li f¢ny¢ben t´r-
t¢nû megmutatkozÀsÀt is. V¢gsû soron a j´vû egyfajta s¡rget¢s¢rûl van szÂ, s ez a for-
mai mozzanat a II. szÀzad k¡l´nf¢le khiliaszta mozgalmaiban (l. elsûsorban a monta-
nizmust) k¡l´n´sen nagy erûvel nyilatkozik meg. Mindek´zben pedig mind a keresz-
t¢nys¢g, mind a gnÂzis a legt´bbsz´r ellenkezû elûjellel lÀtja el azt a tÁpusÃ tudÀst,
amelyrûl mindk¢t f¢l Ãgy besz¢l, mint a àvilÀgossÀg ÃtjÀrÂlÊ. A vilÀgossÀggal szembe-
szeg¡lû s´t¢ts¢g viszont, a lent t¢rbeli dimenziÂjÀhoz hasonlÂan, az idûk sorÀn ten-
denciÂzusan àalvilÀgi jellemvonÀssÀÊ vÀlt. çm ez a megfontolÀs s a nyomÀban jÀrÂ àsze-
reposztÀsÊ korÀntsem tekinthetû egy¢rtelmünek, k¡l´n´sen nem az Âkereszt¢ny kor-
ban zajlÂ dogmatikai ¢s apologetikai vitÀk sorÀn.

3

àG´rbe a s´t¢ts¢g Ãtja ¢s Àtokkal van teli.Ê26 E mottÂk¢nt is id¢zett mondat az egyik nagy
tekint¢lyü kora kereszt¢ny iratbÂl, az ugyancsak jÂ ideig kÀnoni tekint¢llyel bÁrÂ BAR-

NABçS LEV°L-bûl valÂ, s a DIDAKH°-val egy¡tt az Ãgynevezett àk¢t ÃtÊ metaforika elsû
kifejezûd¢se. Eszerint a àszük kapuÊ evang¢liumi parabolÀjÀnak megfelelûen (l. MT.
7,13ä14; LK. 13,23ä24) a vilÀgossÀg szük´s ÃtjÀn jÀrÂk a szellem ́ r´kk¢valÂ napjÀnak
f¢ny¢be jutnak majd, mÁg azokra, akik e vilÀg tÀgas ¢s jÂl kitaposott ÃtjÀt vÀlasztjÀk,
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a kÀrhozat vÀr. Az apokrif irodalom sajÀtos metaforikus nyelve a k¢t Ãt irÀnyulÀsÀt,
illetve ¢rv¢nyess¢gi hatÂsugarÀt nagyon sokszor kozmikus l¢pt¢küv¢ tÀgÁtja, s azt a
k´zponti gondolatot jÀrja k´r¡l, miszerint a bünbees¢skor a vilÀgmindens¢g t¢rbeli el-
rendezûd¢se gy´keresen mÀs volt, mint a bünbees¢s utÀn; s ennek a nagy jelentûs¢gü
elgondolÀsnak nyilvÀnvalÂan k¢zzelfoghatÂ k´vetkezm¢nyei vannak a holtak birodal-
mÀnak szellemi stÀtusÀt illetûen is. A MARTYRIUM PETRI cÁmü apokrifben azt olvas-
hatjuk, hogy a bünbees¢skor az elsû emberpÀr, çdÀm ¢s °va f´lcser¢lte a helyes (szel-
lemi) irÀnyulÀsokat, s ezt a kozmikus l¢pt¢kü zavart a megvÀltÀs müv¢nek kell majd
megsz¡ntetnie. Az elûbbi teÂriÀt egy¢bk¢nt az im¢nt emlÁtett apokrif irat szerint a fejjel
lefel¢ keresztre feszÁtett P¢ter apostol adta elû tanÁtvÀnyainak ¢s k´vetûinek. Neki is
az¢rt kellett ezt a k¡l´n´s pozÁciÂt elfoglalnia a kereszten, hogy a lent ¢s a fent, a jobb
¢s a bal dimenziÂi az eredeti, helyes irÀnyultsÀgukat vegy¢k fel Ãjra. (MARTYRIUM PET-

RI, 38.)27 (K¡l´n´s, de ¢rthetû nyoma ennek az elûbb jelzett kÁvÀncsisÀgnak a J¢zussal
egy¡tt megfeszÁtett k¢t lator k´r¢ füzûdû legenda is; a legenda kialakÁtÂi tudni v¢lik
azt, amit a SzentÁrÀs nem k´z´l: vajon a jobb vagy bal oldali lator ¡dv´z¡lt-e?)

A t¢rbeli dimenziÂk viszonylagossÀgÀn tÃl a mindens¢get jellemzû alapvetû szim-
metriÀk ä jÂ-rossz, vilÀgos-s´t¢t, f¢rfi-nûi stb. ä zavarai is ott t¡kr´zûdnek az àe vilÀgÊ
¢s a holtak birodalmÀnak arculatÀn egyarÀnt. Nemcsak a jobb ¢s a bal, a lent ¢s a fent
irÀnyultsÀga cser¢lûdik fel a jobbÀra gnosztikus ihlet¢sü Ãjtestamentumi apokrif iro-
dalom jelentûs r¢sz¢ben, hanem a nûi ¢s a f¢rfiÃi princÁpium Àltal jellemzett alapvetû
vilÀgt´rv¢nyek jellege is. Bizonyos elgondolÀsok ¢rtelm¢ben a bibliai teremt¢s vilÀga
a nûi princÁpium uralma alatt Àll, mÁg a szellemi univerzum ÀltalÀban a f¢rfiÃi arkh¢
jellemvonÀsait viseli magÀn, s az elj´vendû vilÀg uralkodÂ elve szint¢n a f¢rfiÃi prin-
cÁpium lesz. A szÁr k´rnyezetben keletkezett PSEUDO-CLEMENTINAE egyik homÁliÀjÀ-
nak nyelv¢n: a jelenvalÂ nûi vilÀgnak à´r´k fiakatÊ kell sz¡lnie, hogy a tiszta, szellemi
mindens¢g uralma visszaÀlljon. (PS.-CLEM. HOM. XIX,23.)28 Ismeretes a Clemens
AlexandrinusnÀl fennmaradt, Ãgynevezett EGYIPTOMIAK SZERINTI EVANG°LIUM t´-
red¢keinek ÀllÀsfoglalÀsa, mely szerint a MegvÀltÂ, J¢zus Krisztus az¢rt j´tt a f´ldre,
hogy a ànû müv¢tÊ lerombolja.29 Bizonyos esetekben eg¢szen sz¢lsûs¢gess¢ vÀlik ez a
felfogÀs, akÀr Ãgy, mint az im¢nt emlÁtett szÁr PSEUDO-CLEMENTINçK-ban (ahol ezzel
az ideolÂgiai megfontolÀssal egy¡tt jÀr a nemz¢s s vele a sz¡let¢s-romlandÂsÀg-pusz-
tulÀs logikai sor megtagadÀsa ä a legk¡l´nf¢l¢bb jellegü gnosztikus szektÀk, a marki-
onitÀk, majd a manicheusok k´r¢ben egyarÀnt), akÀr pedig Ãgy, mint egyes zsidÂ for-
rÀsokban, ahol ä a TñRA parancsÀnak megfelelûen ä ugyan a àszaporodÀs ¢s sokaso-
dÀsÊ parancsÀt betartjÀk, Àm a ànûi magokatÊ feket¢nek vagy s´t¢tnek minûsÁtik,
szemben a feh¢rnek mondott àf¢rfimagokkalÊ.

Meg kell jegyeznem azonban, hogy az elj´vendû vilÀg f¢rfiÃi jelleg¢t hangsÃlyozÂ
felfogÀs korÀntsem jellemzû az Ãjsz´vets¢gi apokrif irodalom eg¢sz¢re. Mind az ale-
xandriai, mind pedig a jÂval kevesebb dokumentummal rendelkezû antiokhiai ¢s sza-
mÀriai gnÂzis hagyomÀnyt´rt¢nete arrÂl tanÃskodik, hogy az ´r´kk¢valÂ pneumati-
kus mindens¢g (a Pl¢rÂma) androg¡n jellegü vagy pedig nem n¢lk¡li, pontosan Ãgy,
ahogy errûl J¢zus a szinoptikus evang¢liumokban besz¢l ä a feltÀmadÀst tagadÂ szad-
duceusok k¢rd¢seire vÀlaszolva. (L. MT. 20,23ä33; MK. 12,18ä27; LK. 20,27ä40.) Vi-
szont az a gondolat, amelyik a szaporodÀs elutasÁtÀsÀval egyÃttal a holtak birodalmÀ-
nak az expanziÂjÀt is vissza akarja szorÁtani, s Had¢sz ́ r´kk¢ nyitott ¢hes szÀjÀbÂl meg
akarja menteni a szellemi halÀlra is Át¢lt megsz¡letendûket, teljess¢ggel ÀltalÀnos ¢r-
v¢nyü. örrÀ lenni a halÀlon, egyfajta ́ nmegvÀltÀs ÃtjÀn ä ez jelk¢pezi az enkratita jellegü
tanÁtÀsok legerûteljesebb offenzÁvÀjÀt: a tÃlvilÀg, a holtak birodalma ellen.



Az eszkhatolÂgiai jellegü elgondolÀsok, illetve apokaliptikus vÁziÂk alapvetû sajÀ-
tossÀga, hogy a vilÀgmindens¢gben valÂ (szellemi) tÀj¢kozÂdÀst szolgÀlÂ t¢rdimenziÂk
f´lcser¢l¢s¢ben ¢s/vagy a megszokott szimmetriÀk ´sszezavarÀsÀn tÃl az idûdimenzi-
Âkat is megvÀltoztatjÀk, mik´zben egy hajdan volt szellemi Àllapot restaurÀciÂjÀnak
folyamatÀt tÀrjÀk el¢nk. Az Âkori orÀkulumirodalom sajÀtos foglalata, a k¡l´nf¢le for-
rÀsokbÂl ´sszeÀllÁtott s az Âtestamentumi apokrif kÀnonba is besorolt SZIBºLLA-
K¹NYVEK jÂslatai k´z´tt az utolsÂ Át¢let leÁrÀsÀnak hÀromf¢le variÀciÂjÀval is talÀlko-
zunk. A VIII. k´nyv ä mik´zben RÂma v¢gsû bünhûd¢s¢rûl besz¢l ä a vilÀgv¢gi csa-
pÀsok egyik legsz´rnyübbikek¢nt àaz asszonyok uralmÀtÊ nevezi meg, s amikor e vilÀg-
korszak 10. nemzed¢ke is a Had¢szba ker¡l mÀr, akkor j´n el a nûnemü Antikrisztus,
akit ä nyilvÀnvalÂan a K¡bel¢-kultusz hatÀsak¢ppen ä àh¢ HilarÀÊ-nak (àa vÁg asz-
szonyÊ) neveznek, s az ¢v- ¢s napszakok ritmusa ´sszezavarodik majd, mik¢nt a NI-

KOD°MOSZ EVANG°LIUM-ban, s¡tni fog az ¢jszakai nap, v¢g¡l pedig a halottak feltÀ-
madnak.30 A SZIBºLLçK IV. k´nyve szerint az utolsÂ Át¢let elj´vetelekor a gonoszakat
a g´r´g ¢s a zsidÂ hagyomÀny foglalatak¢nt l¢trehozott àszinkretikus alvilÀgÊ, a Tar-
tarosz ¢s a G¢-Hinnom (Gyehenna) nyeli majd el, az igazak viszont a f´ld´n marad-
nak.31 (Mindez hasonlÁt a JELEN°SEK K¹NYVE-b¢li àÃj f´ldÊ-felfogÀshoz.)

Az eddig szÂba ker¡lt eszkhatolÂgiai felfogÀsok, illetve tÃlvilÀgvÁziÂk szinte mind-
egyike megtalÀlhatÂ az idûszÀmÁtÀsunk elûtti II. ¢vszÀzadban keletkezett zsidÂ apoka-
liptikus irodalomban, elsûsorban is a H°NOKH APOKALIPSZIS-ben. Az àapokal¡psziszÊ
szÂ mÀr ¢rintett etimolÂgiÀjÀnak megfelelûen (= àfeltÀrulkozÀsÊ) a H°NOKH K¹NYV

is àaz ûsidû mennyei titkainak kinyilatkoztatÀsÀtÊ Ág¢ri (9,6),32 s egyÃttal mindenfajta el-
rejtett dolog napvilÀgra ker¡l¢s¢t. (Ez az Ág¢ret szinte szÂ szerint ism¢tlûdik meg az
egyik qumrÀni fûtekercsben, a DAMASZKUSZI IRAT-ban is.33 Az àapokrif kÁvÀncsisÀgotÊ
elsûdlegesen kifejezû im¢nti Ág¢ret term¢szetesen az alvilÀg àtitkainakÊ feltÀrulkozÀsÀt
is magÀba foglalja.

A H°NOKH APOKALIPSZIS Ãgynevezett àMessiÀsi k´nyveÊ p¢ldÀul ä mik´zben egy Àt-
fogÂ vÁziÂ formÀjÀban az eg¢sz emberi nem t´rt¢net¢t felvÀzolja a vÁz´z´ntûl kezdve
ä a àmessiÀsi orszÀgÊ elj´vetel¢vel egy¡tt lÀtni v¢li, à...amint a s´t¢ts¢gben sz¡letetteket a s´-
t¢ts¢gbe vetik majd, mialatt az igazak ragyognakÊ. (108,14.)34 Ugyancsak a H°NOKH K¹NY-

V°-ben olvashatunk arrÂl, hogy amikor çdÀm meghalt, elj´tt MikhÀsz (MihÀly) ark-
angyal, s eltemette ût oda, ahol fia, çbel sÁrja volt. Ezen a ponton pedig egy ÀtfogÂ ¢s
Ãjabb apokrif legenda sz¡letik meg. Nem pusztÀn az emberi t´rt¢nelem eg¢sz¢t fel-
tÀrÂ apokrif tradÁciÂ egyik motÁvumÀrÂl, az çdÀm fia, Sz¢th Àltal elrejtett titkos tudÀs-
rÂl van szÂ (errûl Josephus Flavius is megeml¢kezik a ZSIDñ R°GIS°GEK elej¢n),35 ha-
nem ennek a titkos tudÀsnak çdÀm romolhatatlan (holt)test¢hez valÂ k´tûd¢s¢rûl. A k¢-
sei antikvitÀs idej¢n keletkezett szÁr apokrif, A KINCSESBARLANG36 jelenti erre a leg-
szebb p¢ldÀt: çdÀm titkos sÁrja s àvÀndor holttesteÊ eg¢szen a megvÀltÀst´rt¢net hely-
szÁn¢ig, a Golgotha hegy¢ig jel´li ki az emberi t´rt¢nelem, illetve az ¡dvt´rt¢net nyom-
vonalait.

Az eszkhatolÂgiai ¢s krizeolÂgiai elgondolÀsok tarka egyvelege ä a k¢rd¢s alapvetû
logikÀjÀt tekintve ä az antikvitÀst ÀltalÀnosan jellemzû t´rt¢nelemfelfogÀs, a ciklikus idû
s vele az àism¢tlûdû ´r´kk¢valÂsÀgÊ paradoxona, valamint a lineÀris ¡dvt´rt¢net-gon-
dolat kaotikus kevered¢s¢bûl Àll elû. A hell¢n filozÂfiai hagyomÀny ä jobbÀra mÀr ere-
dendûen szinkretikus jellegü ä (´r´k) visszat¢r¢s-teÂriÀi k´z¡l r¢szint a sztoikus (Àmde
p¡thagÂreus eredetü), r¢szint pedig a platÂni anak¡klÂszisz elm¢letek hatÀsa hagyott
nyomot az apokrif irodalomban. A k´rbeforgÂ idû pedig a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan vilÀg
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sorsÀt egyarÀnt egyetemlegesen ¢rinti. Vagy Ãgy, ahogy p¢ldÀul PlatÂnnÀl (çLLAM-

F°RFI, 269c skk.) a legfûbb isteni l¢ny kÁv¡l ker¡l a k´rforgÀson, vagy pedig Ãgy, hogy
az ÀtfogÂ ragnar´k gondolatnak megfelelûen maguk az istenek is meghalnak ¢s ÃjjÀ-
sz¡letnek a nagy k´rforgÀs sorÀn. Ezek a formai lehetûs¢gek keverednek a zsidÂ-ke-
reszt¢ny kinyilatkoztatÀsgondolattal, melynek ¢rtelm¢ben Isten a vilÀgt´rt¢nelem
Ura is egyben. A kevered¢s ellen¢re azonban k´z´s motÁvumok is felbukkannak a zsi-
dÂ, p¡thagÂreus, sztoikus, platÂni vagy valamely kis-Àzsiai, keleti kultuszbÂl szÀrmazÂ
gondolategyvelegben: ilyen elsûsorban a v¢g pozÁciÂjÀt kijel´lû ´z´nvÁz ¢s ekp¡rÂszisz
(tüz´z´n, vilÀg¢g¢s) motÁvuma. A sztoikus elemtannal egy¡tt a II. P°TER LEV°L-ben
is fellelhetû ekp¡rÂszisz gondolata a patrisztika korÀban egy k¡l´n´sen szerteÀgazÂ
t´rt¢netfilozÂfiai toposz alapjÀvÀ vÀlik. LactantiusnÀl p¢ldÀul az egyetemes anomia,
t´rv¢nytelens¢g ÀllapotÀt megsz¡ntetni hivatott àtisztÁtÂtüzÊ a ciklikus mÂdon ä h¢t
aiÂnon Àt ä megÃjhodÂ vilÀg t´rt¢net¢nek v¢gpontjÀn k´vetkezik be; itt is vilÀgos nyo-
mai mutatkoznak a lineÀris ¡dvt´rt¢net ¢s a ciklikus felfogÀs kevered¢s¢nek. (DIV.
INST. VII,17,9.)

Az eszkhaton, a v¢g k¢rd¢se pedig a legszorosabban hozzÀtartozik ahhoz a probl¢-
mak´rh´z is, amely a korai kereszt¢nys¢g idûszakÀban a lehetû legvÀltozatosabb for-
mÀban jelent meg: s ez a rossz elt¡ntet¢s¢nek k¢nyszere. A JELEN°SEK K¹NYV°-nek 20.
fejezete az Ãgynevezett àmÀsodik halÀlÊ tanÁtÀsÀval oldja meg a vilÀgban felgy¡lemlett
rossz kiiktatÀsÀt a teremt¢s müv¢bûl. Ennek alapjÀn a HalÀl (Thanatosz) ¢s a Pokol
(Had¢sz) egyarÀnt a tüz tavÀba vettetik, mik¢nt a SÀtÀn is, de a rossz ily mÂdon m¢g
ànem szünik meg l¢tezniÊ. (A k¢rd¢s egyetlen àhibÀtlanÊ logikai megoldÀsa ñrigen¢sz
apokatasztÀszisz pantÂn tana ä mely szerint a megvÀltÀs müve csak akkor ¢r v¢get, ha
mÀr az utolsÂ angyal is ¡dv´z¡lt ä homlokegyenest ellentmond a BIBLIA ÀllÀspontjÀ-
nak!) A rossz elt¡ntet¢s¢nek gondolata ¢s a tÃl- vagy alvilÀg f´lszÀmolÀsÀnak ig¢nye
mindig pÀrhuzamos pÀlyÀkon halad, s ebbûl a szempontbÂl az apokrif iratok z´me is
k¢tf¢le ÀllÀspontot t¡kr´z: vagy a bibliai tanÁtÀs tagadÀsÀval s valamely gnosztikus jel-
legü felfogÀs igenl¢s¢vel eleve romlandÂnak, pusztulÀsra Át¢ltnek minûsÁti a teremt¢s
müv¢t, vagy pedig a SzentÁrÀsnak a tÃlvilÀggal kapcsolatos t´red¢kes sz´veghelyeit
àbûvÁti tovÀbbÊ. L¢tezik azonban mÀs, fûleg a k¡l´nf¢le g´r´g filozÂfiai iskolÀk szelle-
m¢ben fogant megoldÀs is, mint p¢ldÀul a sztoikus kozmikus sz¡mpatheia elve, amely
PÀl apostol KOLOSSZEIEKHEZ íROTT LEVEL°-nek 2. fejezet¢ben is jelen van, egy¡tt az
ugyancsak sztoikus àe vilÀg elemeiÊ (ta sztoikheia tou koszmou) gondolattal. A kozmikus
sz¡mpatheia elv¢nek ¢rtelm¢ben az ember halÀla utÀn annak teste sz¢tbomlik, ¢s fel-
oldÂdik az univerzumban. (Ugyanennek a gondolatnak m¢g radikÀlisabb vÀltozata az
epikureus atomelm¢let, melynek ¢rtelm¢ben a l¢lek is elemi alkotÂr¢szeire bomlik
sz¢t; nincs tehÀt semmi maradandÂ, àtÃlvilÀgiÊ az emberben.) Ily mÂdon tehÀt a halÀl
utÀni l¢t k¢rd¢se valÂban àkozmikus dimenziÂkÊ k´z¢ ker¡l. Ez a felfogÀs vissza-
vonhatatlanul eltÀvolÁt a zsidÂ-kereszt¢ny indÁttatÀsÃ t´rt¢netfilozÂfia egyik fû formai
sajÀtossÀgÀtÂl, eszkhatolÂgia ¢s krizeolÂgia (a àkrisziszÊ = àÁt¢letÊ szÂbÂl: àaz Át¢letrûl valÂ
besz¢dÊ) felbonthatatlannak tünû hÀzassÀgÀtÂl. Az elemek felbomlÀsa ¢s visszaren-
dezûd¢se az univerzumban ä a sztoa ¢s az epikureizmus felfogÀsa szerint ä a dolgok
ànormÀlisÊ menet¢hez tartozik; ugyanez a formai mozzanat viszont a zsidÂ-kereszt¢ny
apokaliptikÀban mindig a krÁzis megnyilatkozÀsÀt jelenti, egy¢bk¢nt pontosan Ãgy,
ahogy a v¢ggel kapcsolatban a II. P°TER LEV°L 2. fejezete is kozmikus katasztrÂfÀt
irÀnyoz elû.

Ilyen kozmikus katasztrÂfa k¢p¢t tÀrja el¢nk p¢ldÀul a TIZENK°T PçTRIçRKA TES-

TAMENTUMA cÁmen ismert apokrif irat egyik r¢sze, a L°VI TESTAMENTUMA: àTudjÀtok



meg tehÀt, az ör Át¢letet fog tartani az emberek fiai felett, akkor majd a sziklÀk megrepednek, a
Nap els´t¢t¡l, a vizek kiszÀradnak, a tüz kialszik, minden teremtm¢ny megsemmis¡l, a lÀthatatlan
lelkek eleny¢sznek, a MagassÀgb¢li szenved¢se utÀn a Had¢sz ki lesz rabolva, de a hitetlen emberek
megmaradnak igazsÀgtalansÀgukban, ¢s ez¢rt bünhûd¢sre Át¢ltetnek.Ê (TEST. LEV. IV,1.)37 A
H°NOKH APOKALIPSZIS alvilÀgleÁrÀsa, az ott feltÀrulkozÂ monumentÀlis arÀnyok vagy
az im¢nti, az Âtestamentumi prÂf¢ciÀk k¢pi vilÀgÀban gy´kerezû lÀtomÀs mellett k¡-
l´n´sen ¢rdekes az apokrif iratok n¢melyik¢nek egy-egy olyan r¢szlete, amely a àpo-
kolb¢li tÀjatÊ is Ãgy ÀllÁtja el¢nk, mint amelyik valamif¢le f´ldi tÀj¢k meghitt, illetve
visszatetszû mÀsa volna. Az Ãgynevezett EZRA (EZSDRçS) APOKALIPSZIS-ben ä a JÂb
mÂdjÀra az örral perlekedû prÂf¢ta ä a Tartarosz legm¢lyebb r¢szeibe is betekint¢st
nyer; a P°TER APOKALIPSZIS-ben ä ahol J¢zus a tizenk¢t tanÁtvÀny el¢ tÀrja az embe-
ris¢g elj´vendû bünhûd¢s¢nek lefolyÀsÀt ä megtudjuk, hogy mif¢le kopÀr tÀj a bün´-
s´k v¢gsû lakÂhelye, mif¢le ruhÀba vannak ott ´lt´zve a b¡ntetû angyalok stb.38

Az Át¢let leÁrÀsakor az apokrifek szerzûinek fantÀziÀja jobbÀra mÀr l¢tezû mintÀkat
k´vet, a hell¢n ¢s a k´zel-keleti mitolÂgiÀk egymÀssal elegyedû elemeinek hatÀsÀt mu-
tatva. A krÁzis ¢rz¢keltet¢se ÀltalÀban az idû ´sszeomlÀsÀval kezdûdik, majd pedig az
Át¢letre felsorakozÂk bemutatÀsÀval folytatÂdik, v¢g¡l pedig a kÀrhozottak ´r´k bün-
hûd¢s¢nek leÁrÀsÀval teljesedik be. N¢ha az utÂbbi mozzanat kieg¢sz¡l a purgatÂrium
ÀbrÀzolÀsÀval is; a tisztÁtÂtüz r¢szletes motÁvuma egy¢bk¢nt szint¢n az apokrif iroda-
lom sz¡l´tte. Az illusztrÀciÂkkal bûs¢gesen ellÀtott mandeus mü, a pokoljÀrÀs mozza-
natÀt meg´r´kÁtû DIWAN ABATUR kiadÂja ¢s fordÁtÂja, E. S. Drower p¢ldÀul a (man-
deus) arÀmi àmathartaÊ szÂt purgatÂriumnak fordÁtja ugyan, de eljÀrÀsa, mint û maga
is megjegyzi, teljess¢ggel ´nk¢nyes; a hagyomÀnyos kereszt¢ny felfogÀs visszavetÁt¢-
s¢rûl van szÂ.39 A tÃlvilÀggal kapcsolatos, eddig ¢rintett legk¡l´nf¢l¢bb mozzanatok
a BIBLIA ez irÀnyÃ tanÁtÀsai k´z¡l az Âkor embere szÀmÀra legmegh´kkentûbb gon-
dolata k´r¢ csoportosul: s ez a holtak testben valÂ feltÀmadÀsa.

4

A holtak testben valÂ feltÀmadÀsÀra utalÂ Âtestamentumi sz´veghelyek ä Ez¢kieln¢l a
lÀtomÀs a csontmezûrûl, JÂb sajÀtos credÂja, amelyben arrÂl besz¢l, hogy testben fogja
meglÀtni MegvÀltÂjÀt, aki megÀll majd a sÁrja f´l´tt stb. ä mÀr egyfajta àtradicionÀlisÊ
szakadÀst okozott J¢zus kora elûtt is a k¡l´nf¢le zsidÂ felekezetek (elsûsorban a fari-
zeusok ¢s a szadduceusok) k´z´tt; s ä mik¢nt mÀr PÀl apostol areopagoszi besz¢de is
bizonyÁtja ä a feltÀmadÀs t¢ny¢nek ¢rtelmez¢se az Âkereszt¢ny kor szÀmÀra is a àleg-
¢rz¢kenyebb exegetikaiÊ k¢rd¢st jelentette. (AnnÀl is inkÀbb, mert e k¢rd¢s szorosan
´sszef¡gg J¢zus szem¢ly¢nek meghatÀrozÀsÀval, illetve a k¡l´nf¢le SzenthÀromsÀg-
dogmÀk t´rt¢net¢vel.) Az Ath¢nagorasz II. szÀzadi r¢tornak tulajdonÁtott apologetikai
mü, A HOLTAK FELTçMADçSçRñL (PERI ANASZTASZEñSZ NEKRñN) ä Methodiosz ¢s N¡sz-
szai Gergely IV. szÀzadban fogant, hasonlÂ tÀrgyÃ ÁrÀsait nem szÀmÁtva ä egyed¡lÀllÂ
´sszefoglalÀsa mindannak, ami a hagyomÀnyt´rt¢net m¢g àk¢pl¢kenyÊ korszakÀban
akÀr teoretikus, akÀr pedig praktikus k¢rd¢s gyanÀnt egyÀltalÀn f´lmer¡lhetett. At-
h¢nagorasz ä Irenaeushoz, Tatianoszhoz s fûleg Iusztinoszhoz hasonlÂan ä az ´sszes
korabeli vallÀs, illetve kultusz isteneit egyetlen szellemi univerzum r¢szeinek tekintet-
te, s a BIBLIA vilÀgÀba d¢monokk¢nt sorolta be ûket. Ennek megfelelûen a test feltÀma-
dÀsÀt igazolÂ egyik legfûbb logikai ¢rve a àvilÀgok kiengesztelûd¢s¢nekÊ gondolata

RugÀsi Gyula: EszkhatolÂgia ¢s tÃlvilÀghit az Ãjsz´vets¢gi apokrifekben ã 341



volt, mely szerint a feltÀmadÀskor semmif¢le teremtett l¢ny nem szenved sem kÀrt,
sem pedig igazsÀgtalansÀgot. Hivatkozva a GENEZIS elej¢n olvasottakra, Ath¢nagorasz
azzal ¢rvel, hogy miutÀn az ember nem mÀsok kedv¢¢rt teremtetett, hanem ́ nmagÀ-
¢rt, ennek megfelelûen l¢tez¢se sem f¡gghet mÀsok elmÃlÀsÀtÂl, csak ¢s kizÀrÂlag Is-
ten akaratÀtÂl. àA tisztÀn szellemi l¢nyeket nem s¢rti az emberek feltÀmadÀsa. Az emberek feltÀ-
madÀsa nem akadÀlyozza meg ûket l¢tez¢s¡kben, nem kÀros rÀjuk n¢zve, nem alÀzza meg ûket,
ahogy az Àllati ¢s az ¢lettelen term¢szet sem, amelyek a feltÀmadÀs utÀn mÀr nem is lesznek, a nem
l¢tezûvel szemben pedig nem is lehet igazsÀgtalansÀgot elk´vetni.Ê (DE RESURR. 10,2.)40 Amikor
pedig a tenger ¢s a Had¢sz is kiadja a maga halottait, akkor azok az ellen¢rvek is meg-
dûlnek, amelyek a nyomtalanul eltünt, megsemmis¡lt (holt)testekre vonatkoznak.

Mindamellett a feltÀmadÀst jel´lû g´r´g kifejez¢snek, az anasztaszisznak (= szÂ
szerint: àfel-ÀllÀsÊ) megvan a nemcsak szÂtÀri, hanem metafizikai ¢rtelemben is àegy
tûrûl fakadÂÊ pÀrja, az elragadtatÀs, eksztaszisz (= szÂ szerint: àkÁv¡l-ÀllÀsÊ). A holtak
feltÀmadÀsÀnak ä a BIBLIA ÀllÀsfoglalÀsÀnak ¢rtelm¢ben ä mintegy kieg¢szÁtû mozza-
nata az ¢lûk elragadtatÀsa (l. az Âtestamentumi HanÂk [H¢nokh] ¢s Ill¢s p¢ldÀjÀt), mi
t´bb, a szÂ Ãjtestamentumi konnotÀciÂjÀnak ä a konkr¢t elragadtatÀson tÃl az ember
szellem¢re (ruah, pneuma) vonatkozÂ à´nkÁv¡leti ÀllapotÊ ä is hasonlÂ ¢rtelmet nyer.
Ugyanis az ´nkÁv¡letben l¢vûk szelleme valahovÀ àmÀshovÀÊ ragadtatott el, amik¢nt
àaz örral jÀrÂÊ H¢nokh vagy Ill¢s, illetve ä eg¢szen mÀs irÀnyba! ä a lÀzadÂ AbirÀn ¢s
DÀthÀn. (Ez utÂbbi àelragadtatÀssalÊ kapcsolatban Árja RÂmai Kelemen az I. KORIN-

THOSZI LEVEL°-ben: àA lÀzongÀs vitte le a Had¢szba a m¢g ¢letben levû AbirÀnt ¢s DÀthÀnt.Ê
I. KOR. IV,12.)41

A holtak ¢s az ¢lûk vilÀgÀnak mindenkori egyensÃlya biztosÁtja a vilÀgrend fennÀl-
lÀsÀt, illetve fennmaradÀsÀt a legt´bb mitolÂgiai ¢s vallÀsi rendszerben. Ha ez az
egyensÃly megbomlik, szinte bizonyosan valami nagyszabÀsÃ metafizikai katasztrÂfa
bek´vetkezt¢re lehet szÀmÁtani. (Egy ilyen miniatür apokalipszis r¢szleteit ûrizte meg
a MçT° EVANG°LIUM, amikor arrÂl tudÂsÁt, hogy J¢zus Krisztus kereszthalÀlÀnak pil-
lanatÀban f´ldreng¢s tÀmadt, s àn¢hÀny elhunyt szent feltÀmadtÊ, s bemenv¢n JeruzsÀ-
lembe, meg is jelent az ¢lûk k´z¡l n¢hÀnynak! MT. 27,52ä53.) Az apokrif iratok d´ntû
t´bbs¢g¢nek eset¢ben is pontosan ugyanez a helyzet: akÀr a feltÀmadÀs, akÀr az elra-
gadtatÀs, akÀr pedig a miszt¢riumba valÂ beavatÀs hely¢n v¢gzett markionita vagy k¡-
l´nf¢le gnosztikus kereszts¢g k¢rd¢s¢rûl l¢gyen is szÂ; ezek k´z¡l mindegyik az im¢nt
jelzett egyensÃly megbomlÀsÀt c¢lozza, illetve a metafizikai katasztrÂfa bek´vetkez¢s¢t
s¡rgeti. TÃl ezen nagyon erûteljes erotikus jelleg lebegi k´r¡l az elragadtatÀs-feltÀma-
dÀs k¢rd¢s¢nek a beavatÀs-mozzanat alapjÀn t´rt¢nû megjelenÁt¢s¢t. JÂl lÀthatÂ, hogy
a àlegnagyobb miszt¢riumÊ, a halÀl majdnem mindig erotikus formÀban ker¡l meg-
jelenÁt¢sre a hell¢n, illetve a k´zel-keleti vallÀsi hagyomÀny tekint¢lyes r¢sz¢ben. A zsi-
dÂ-kereszt¢ny vagy gnosztikus apokrifek jelentûs formai ÃjÁtÀsa ebbûl a szempontbÂl,
hogy ä a szellemvilÀg androg¡niÀjÀnak, illetve nemn¢lk¡lis¢g¢nek megfelelûen ä r¢-
szint szublimÀlja a k¡lsû vonÀsokat, r¢szint pedig n¢ha az angyalvilÀg nemn¢lk¡lis¢g¢t
az alvilÀg l¢nyeire is kiterjeszti. A szÁr JAKAB EVANG°LIUM-ban a bünbees¢s ä egyÃttal
àszellemi halÀlÊ ä ker¡l beÀllÁtÀsra Ãgy, mint erotikus aktus. (°va itt arrÂl besz¢l, hogy
a kÁgyÂ szabÀlyosan megerûszakolta ût!)42 Az egyiptomi eredetü POIMANDR°SZ-ben a
szellem, miutÀn mindenf¢le anyagi ¢s pszichikus burkÀt ä akÀrcsak IstÀr a fÀtylait ä
levetkûzte mÀr, bel¢p a nyolcadik h¡posztÀsziszba, ahol az ¡dv´z¡lt lelkekhez hason-
lÂan nincs mÀr mÀs dolga, mint hogy sz¡ntelen¡l himnuszt ¢nekeljen az atyÀhoz. (PO-

IM. 26.)43 De pontosan ugyanezt olvassuk IrenaeusnÀl Valentinosz megvÀltÀstanÀval
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kapcsolatban csakÃgy, mint a valentiniÀnus àegyhÀzÊ keleti ÀgÀnak vezetûjek¢nt mü-
k´dû TheodÂtosz ANATOLIK° DIDASZKALIA (KELETI TANíTçS) cÁmü müv¢ben ä Cle-
mens Alexandrinus kivonata alapjÀn. (EXCERPT. EX THEOD. 67.)44

TeÂriÀk ¢s ellenteÂriÀk kaotikus kavargÀsa ¢s k´rforgÀsa jellemzi a fûleg a II. szÀ-
zadban ÁrÂdott apokrifek megvÀltÀskoncepciÂit s ezzel egy¡tt tÃlvilÀghit¢t is. A litur-
gikus rendtartÀsnak a bibliai rendelkez¢sekkel szemben t´rt¢nû ´nk¢nyes kibûvÁt¢se
az egyhÀz t´rt¢net¢nek mÀr a legkorÀbbi idûszakÀban azt eredm¢nyezte, hogy olyan
elemek, mint p¢ldÀul a MÀria-kultusz, a szentek imÀdÀsa, a àbÀlvÀnyimÀdÀsÊ stb. t¢r-
hÂdÁtÀsa megÀllÁthatatlannak bizonyult. Ennek megfelelûen k´vethetûk nyomon a
tÃlvilÀgra vonatkozÂ elk¢pzel¢sek vÀltozÀsai is, amelyek (egy¢bk¢nt mindmÀig) k¢t
sz¢lsûs¢ges logikai pÂlus irÀnyÀba mutatnak. Az egyik felfogÀs egy t´k¢letesen f¢lre-
¢rtelmezett monoteizmuskoncepciÂ jegy¢ben nem l¢tezûnek nyilvÀnÁtja a bibliai ha-
gyomÀnyon kÁv¡l esû istenvilÀgot (e tekintetben sokkal helyesebb volna a henoteizmus
= àegyistenüs¢gÊ kifejez¢s!), a mÀsik felfogÀsmÂd viszont ä ¢ppen ellenkezûleg ä eze-
ket az isteneket mind egy eredendûen szinkretikus panteonban kÁvÀnja letelepÁteni ä
az antikvitÀs ez irÀnyÃ àterm¢szetesÊ gondolkodÀsmÂdjÀt k´vetve. E k¢t sz¢lsûs¢ges
szeml¢leti forma k´z´tt a SzentÁrÀs ÀllÀspontja voltak¢ppen mindig kisebbs¢gben ma-
radt ä eg¢szen napjainkig. S hogy ez az eltÀvolodÀs, illetve polarizÀlÂdÀs mik¢nt t´r-
t¢nt meg, erre vonatkozÂan kivÀltk¢ppen d´ntû fontossÀgÃ dokumentumokat jelen-
tenek az apokrif iratok.

A MÀria-kultusz kezdeti ÀllapotÀnak ànyomak¢ntÊ ¢rt¢kelhetû TRANSITUS MARIAE

(MçRIA HALçLA) cÁmü apokrif Ãgynevezett àA-variÀnsaÊ (ez a sz´veg JÀnos apostolt
jel´li meg szerzûje gyanÀnt, mÁg a mÀsik, Ãgynevezett àB-variÀnsÊ Szardeiszi MelitÂnt)
elbesz¢li, hogy amikor MÀria meghalt/elragadtatott, nagy f¢nyess¢g tÀmadt; àAz apos-
tolok pedig a nagy f¢nyess¢g lÀttÀn elûbb megr¢m¡ltek, majd felegyenesedtek, ¢s zsoltÀrozÀsok
k´zepette Sion hegy¢rûl a JozafÀt v´lgy¢be vitt¢k a szent testet. ötk´zben egy bizonyos Ruben ne-
vü zsidÂ ember f´ldre akarta borÁtani a koporsÂt Szüz MÀria test¢vel egy¡tt, de a karja eg¢-
szen a k´ny´k¢ig elszÀradt, ¢s akarva-akaratlanul a JozafÀt v´lgy¢hez sÁrva ¢s zokogva ment
vel¡k, mert a keze odatapadt a koporsÂhoz, ¢s sehogyan sem tudta elvenni onnan. Az apostolokat
kezdte k¢rlelni, hogy azok imÀdsÀgÀra gyÂgyulÀst nyerjen, ¢s belûle is lehessen kereszt¢ny! Akkor
az apostolok t¢rdre borulva k¢rt¢k az Urat, hogy gyÂgyÁtsa meg ût. M¢g abban az ÂrÀban
meggyÂgyult, hÀlÀt adott az istennek, csÂkjaival illette az apostolok ¢s minden szentek kirÀlynû-
j¢nek lÀbait, m¢g ott, azon a helyen megkeresztelkedett, ¢s hirdetni kezdte a mi Urunk, J¢zus Krisz-
tus nev¢t.Ê (TRANS. MARIAE. 14ä15.)45 Ez az elk¢pesztûen bugyuta t´rt¢net ä kirÁvÂ
antijudaizmusÀn tÃl ä vilÀgosan kifejezi azt a szellemi Àllapotot, amely az epheszoszi
zsinat àtheotokoszÊ dogmÀjÀnak kihirdet¢se idej¢n a birodalom keleti fel¢nek egyhÀ-
zait jellemezhette.

A TRANSITUS MARIAE vagy az Ãgynevezett JAKAB PROTOEVANG°LIUMA ä MÀria àki-
teljesÁtettÊ ¢lett´rt¢net¢nek forrÀsai az apokrif irodalomban ä Ãjfent azt a feminin jel-
legü vilÀgszeml¢letet honosÁtjÀk meg az egyhÀzt´rt¢netben, amelyet a II. szÀzad ele-
j¢tûl fogva mÀr k¢toldalÃ kritika is ¢rt: r¢szint az EGYIPTOMIAK SZERINTI EVANG°LIUM,
r¢szint pedig a szÁr PSEUDO-CLEMENTINAE id¢zett p¢ldÀja alapjÀn ¢ppen az apokrifek
szellemi hÀtter¢bûl, mÀsr¢szt viszont àortodoxÊ oldalrÂl is, a BIBLIA ez irÀnyÃ ÀllÀs-
foglalÀsÀnak megfelelûen. Ehhez a k¢rd¢sk´rh´z hasonlÂ probl¢mÀt jelent ä mind a
nagyegyhÀz t´rt¢net¢ben, mind pedig az apokrif irodalomban jÂl kimutathatÂ mÂdon
ä a feltÀmadott test minemüs¢g¢nek meghatÀrozÀsa. PÀl apostol az I. KORINTHOSZI LE-

V°L 15. fejezet¢ben olvashatÂ àszellemi testÊ-koncepciÂjÀnak megfelelûen l¢tezik
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ugyan a doketista felfogÀsok k´z´tt (k¡l´n´sen pedig a manicheusoknÀl) az a f¢ny-test-
nek nevezhetû felfogÀs, amely a test megvÀltott ÀllapotÀt tiszta, szellemi eredetü f¢ny-
magvak egy¡ttesek¢nt k¢pzeli el. A f¢ny-test mÀr nem Àll az anyagi vilÀg uralma alatt,
hanem valahol a pneumatikus mindens¢g hatÀrvid¢k¢n talÀl v¢gsû lakÂhelyre.

A v¢gsû, a hatÀrpillanat megragadÀsa fedezhetû fel ä mik¢nt mÀr szÂ esett rÂla ä
p¢ldÀul a valentiniÀnus vagy markionita kereszts¢g eset¢ben is, amikor a haldoklÂ
àtransitusaÊ ä megvÀltÂ àÀtkel¢seÊ ä szÂ szerint ÃjjÀsz¡let¢sk¢nt ker¡l ¢rtelmez¢sre: a
f´ldi halÀl kaput nyit egy magasabb realitÀsban valÂ ¢let szÀmÀra; pro forma ez a moz-
zanat is kÁs¢rtetiesen hasonlÁt az öJTESTAMENTUM kereszts¢ggel (bemerÁtkez¢ssel)
kapcsolatos ÀllÀspontjÀhoz. A haldoklÂk, illetve a holtak megkeresztel¢se eset¢ben p¢l-
dÀul az id¢zett I. KORINTHOSZI LEV°L 15. fejezet¢nek egy kiragadott f¢lmondata ä ha
J¢zus Krisztus nem tÀmadott fel, mi ¢rtelme van annak, hogy egyesek a halottak¢rt
megkeresztelkednek?, k¢rdezi PÀl ä jelenti a szentÁrÀsb¢li àtÀmpontotÊ. A k¢rd¢s Àllan-
dÂ aktualitÀsÀt jelzi, hogy egyes elk¢pzel¢sek szerint a formÀlis ¢rtelemben a beavatÀs
mozzanatÀra ¢p¡lû apokrif iratok egy r¢sze ä p¢ldÀul a Nag Hammadi kÂdexek egyi-
k¢ben, de mÀsutt is fennmaradt IGAZSçG EVANG°LIUMA ä nem mÀs, mint kereszts¢gi
homÁlia. Amikor pedig a halÀl mozzanata Ãgy ker¡l beÀllÁtÀsra, mint a beavatÀs v¢gsû
aktusa, a titok v¢gleges leleplezûd¢se, az apokrif müveket ¢letre hÁvÂ logika telÁtûdik, s
olyan falba ¡tk´zik, amelyet nem k¢pes Àtt´rni, s ez¢rt visszafordulÀsra k¢nyszer¡l.

VisszaÃt azonban majdnem kizÀrÂlag csak az ÀtfogÂ halottkultuszra irÀnyulÂ antik
miszt¢riumgondolat vagy a hit (pisztisz) hely¢be a beavatott tudÀst (gnÂszisz) helyezû
gnoszticizmus fel¢ vezetett ¢s vezet ma is. Az I., II. szÀzadi RÂmÀban az ñTESTAMEN-

TUM Isten¢t àJupiter SzabariosznakÊ nevezt¢k; a àszabarioszÊ titulus valÂszÁnüleg
JHWH egyik attribÃtumÀnak, a àcebaÂthÊ-nak az eltorzult alakja. A rÂmai katakom-
bÀkban talÀlt s Vicentiusnak, a àszabaszioszÊ-tisztelûk fûpapjÀnak sÁrjÀt dÁszÁtû freskÂk
egyike az ¡dv´z¡ltek lakomÀjÀt ÀbrÀzolja, s azt a jelenetet, amint egy angyal egy Ãjon-
nan ¢rkezett halottat vezet a t´bbiek k´z¢. (A katakombafest¢szet visszat¢rû motÁvuma
ez; az im¢nti àpsz¡khopomposzÊ, l¢lekvezetû szerepet egy¢bk¢nt gyakorta PÀl apostol
t´lti be!) A t´bbi ¡dv´z¡lt pedig az Ãjonnan ¢rkezettet ä a kÂh¢n ÀldÀsosztÂ mozdulatÀt
utÀnozva ä megÀldja.46 Ez a sajÀtos zsidÂ-kereszt¢ny miszt¢riumÀbrÀzolÀs, amely talÀn
az etruszk freskÂk nekromÀniÀjÀra eml¢keztet, egy mÀsik ez irÀnyÃ mozzanatra is fel-
hÁvja a figyelm¡nket: a halÀl s¡rget¢s¢nek, a mÀrtÁromsÀg akarÀsÀnak a kereszt¢ny
Âkor eg¢sz¢ben kimutathatÂ jelenl¢t¢re.

A kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek soha ki nem mondott, Àm m¢gis az elsû pillanattÂl
fogva jÂl ¢rz¢kelhetû àmegnyÁlÀsaÊ a halottkultusz, illetûleg a miszt¢riumgondolat irÀ-
nyÀba mÀr a kezdet periÂdusÀban azt eredm¢nyezte, hogy az egyhÀzt´rt¢netbûl ha-
mar kiveszett a felt¢tlen ́ r´m, a j´vû f¢lelem n¢lk¡li vÀrÀsa. Avagy ha m¢gsem, akkor
az az idegen kultuszoktÂl, miszt¢riumoktÂl Àt´r´k´lt, tehÀt egyÀltalÀban nem bibliai
eredetü szabadossÀgnak k´sz´nhetû. Amikor a Vicentius sÁrjÀt dÁszÁtû freskÂk jelenet-
sora Ãjra felbukkan (akÀr Gluck ORFEñ-jÀbÂl a boldog lelkek tÀnca) az apokrif àto-
poszÊ uralta eurÂpai müv¢szet t´rt¢net¢ben, akkor ez a felbukkanÀs vagy visszat¢r¢s
tudatosan nem kereszt¢ny k¡lsûs¢gek ¢s megfontolÀsok k´zepette t´rt¢nik. A t´rt¢neti
kereszt¢nys¢g eszkhatolÂgiai gondolkodÀsÀnak s vele tÃlvilÀghit¢nek rem¢nytelens¢-
gen, cs¡gged¢sen alapulÂ ¢js´t¢t ÀbrÀzatÀt (az elsû nagyszabÀsÃ khiliaszta mozgalmak
ugyancsak nem biblikus jellegü vÀrakozÀsÀnak eltün¢se utÀn) mÀr az Âkereszt¢ny kor-
ban sem volt k¢pes igazÀbÂl àfelderÁteniÊ semmi, csupÀn a kÁv¡lrûl ¢rkezû, szellemi
¢rtelemben idegen expanziÂk Àradata.
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T¢rey JÀnos

SEMMI SZíN ALATT

Az egyszerü ember. Kellûen tompa
hÀtt¢r elûtt a bÀdogszÁn¡ folt.
KabÀtja urasÀgtÂl levetett holmi:
idû ¢rlelte, fakÁtotta nap.
Fele kirÀlysÀgom adnÀm
e varÀzsk´p´nyeg¢rt. A rejtûszÁn
ajÀnd¢ka a szabad mozgÀs.
A rejtûszÁn jÂt¢kony semmi-szÁn,
a semmi-szÁn alatt m¢lyr¢tegek,
s a bolyhos r¢tegekbe burkolt,
egyszerü test.
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