
Szörényi Andor

ŐSSZÜLEINK TÖRTÉNETE
(MÓZ. I. 2, 4b-3, 24.)

Mózes könyvei nagyszerű tisztasággal felelnek az emberi lét nagy
kérdéseire: honnan az ember és honnan az ember elesettsége. míért van
az erkölcsi és fizikai rossz a világban? Elmondják, hogy Isten a törté
nelem hajnalán beállította az embert is a nagy világba. s az a Teremtő.

akí míndent jónak alkotott, jónak alkotta az embert is, hiszen a Mín
denható akaratából az ember a teremtett világ koronája és királya. Hi
vatása Isten rendelése szerint az lett volna, hogy ragyogjon és uralkod
jék, s nem Isten a hibás abban. hogy az ember bűnével belekontárko
dott a Teremtő művébe és elbukott. Erről a mózesí elbeszélésről aka
runk most bővebben szólni, annál is inkább. mert értelméről, akárcsak
a hatnapos teremtéstörténetről ferde és téves nézetek uralkodnak még
hívő emberek között is.

A téves nézetek főoka a Szeritírás szavainak helytelen magyará
zata. Ennek a helytelen magyarázatnak megvannak a maga tudományos
és történelmi okai. Ezelőtt hatvan esztedővel még gyermekkorát érte
a szöveqkrítíka tudománya, melyröl XII. Pius pápa Divino afflante
Spiritu kezdetű körleveleben me'gállapította. hogy segítségével ma már
visszaállitható a szent szöveg eredeti tisztaságában. megszabadítható
azoktól a hibás másolásoktól. kihagyásoktól és mínden másfajta téve
déstől, "amelyek előfordulnak az olyan írásokban, melyeket századokon
át származtatnak tovább". "Az előző korok magyarázói sok kérdést
- különösen a' történelem terén - alig. vagy elégtelenül tárgyaltak
- mondja ugyanott. - Hiszen jóformán mínden olyan ismeretük hiány-
zott. amely az ilyen kérdések behatöbb meqvíláqításához szükséqes.
Hogy mílyen nehezen elérhetők. mondhatní, hozzáférhetetlenek voltak
egyes pontok és adatok maguknak a Szentatyáknak is. mutatják, hogy
mást mellözzünk, ismételt törekvéseik a Genezis (Mózes I. könyve)
első fejezeteinek kellő meqviláqítására" '" A legnagyobb baj a magya
rázatokban az volt, hogy nem vették - igaz, hogy nem, is vehették
figyelembe a régi keleti irók különleges kifejezési formáit, nem tudták
azt. hogy ugyanazokkal a szavakkal a keleti ember. 'főleg az évezre
dekkel ezelőtt élt keleti író egészen mást akart kifejezni. mint mi. A
magyarázók nem azt keresték. mit akart mondani . és tanítani az író,
hanem azt. rnít tudnak ők beleolvasní az író szavaiba. Márpedig
"pusztán nyelvtani szabályokkal vagy nyelvészettel, vagy egyedül az
összefüggésből nem lehet meghatározni azt. amit a régí keletiek sza
vakkal ki akartak fejezni", holott a legújabb korig a Szeritírás értelme
zése úgyszólván kizárólag nyelvészeti alapon folyt. Ezért a magyará
zónak mondhatni lélekben vissza kell térnie ezekbe a távoli évszáza
dokba és a történelem. régiségtan. néprajz és más tudományok segit
ségével pontosan meg kell határoznia, hogy e régi kor írói mílyen iro
dalmi formákat használtak ... A magyarázó csak a régi keleti irók szor-
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galmas tanulmányozásának segítségével tudja megállapitani ezekd a
beszédformákat. "Az utóbbi évtizedekben az ásatások hatalmas meny
nyiségű anyagot hoztak napvilágra az ókori Kelet kultúrájára vonat
kozólag, a legkülönbözőbb formájú és tárgyú leletek kerültek elő Pa
lesztina, Szíria, Mezopotámía és Egyiptom földjén, melyek részben
egykorúak Mózessel és igen sokszor azonos témát dolgoznak föl. Eze
ket a dokumentumokat tartalmilag is, formailag is össze kell hasonlí
tani a Szentírás elbeszélésével, mert csak ezeknek világánál érthetjük
meg igazán, míként magyarázandók a Biblia egyes szavai és kifejezései.
Mert a hiba ott volt a szentírásmaqyarázóknál, hogy Mózes ezen el
beszélését vagy a klasszikus, vagy valamilyen modern irodalmi műía]

szabályai alapján ítélték meg és értelmezték. A modern gondolkodás
törvényei szerint próbáltak belőle következtetéseket vonni, amikor pe
dig "ezek az irodalmi formák a mi klasszikus kategóriánk egyikének
sem felelnek meg, s a görög-latin vagy a modern irodalmi műfajok vi
lágosságánál nem lehet azokat megítélni."*

Ezeknek az előrebocsátása okvetlenül szükséqes volt ahhoz, hogy
egyrészt ne ítéljünk iqazságtalanul azokról a kísérletekről. melyekkel a
régi maqyarázók próbálták a maguk módján és koruk tudása alapján
értelmezni az ősszüleink történetével foglalkozó fejezeteket; hogy más
részt az EgyháZ hivatalos tekintélyével tárnasszuk alá és igazoljuk
azokat az új utakat, rnelyeken az új szövegmagyarázatnak haladnia
kell. Most pedig pontokba foglalva lássuk, mit mond Mózes az embe
riség östörténelméröl.

1. A föld állapota az ember teremtése előtt (2, 4b-7a).

A Vulgata alapján készült magyar fordítás nem adja vissza helye
sen az eredeti szöveg értelmét. A Szentírás itt azt mondja, hogy az
ember teremtésekor a föld még nem volt olyan állapotban, hogy az
ember kényelmesen Jakhassek rajta és nyugodtan élhessen. Nem volt
megfelelő növényzet, mert hiányzott az eső és természetesen ember sem
volt még, aki az eső hiányát csatornázással pótolta volna, így a föld
terméketlen és kopár sivatag volt. Ezekből a szavakból azonban nem
következik az, hogy az ember teremtése előtt nem volt .esö, azaz, hogy
az eső csak az ember teremtése után jelent volna meg a földön. Mózes
csupán annyit akar mondani, hogy az ember számára, akit Isten a lát
ható világ fejedelmének szánt, a Teremtő olyan helyet készített, mely
különbözött a föld .akkorí felszínétől s melyben az embernek rendkivül
kedvező életkörülmények álltak rendelkezésére, azaz a paradicsomot.
(V. ö. 2, 8-14.)

2. A férfi teremtése (2, 7).

"Megformálta tehát az Isten az embert a föld agyapából. orrába
lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember" - rnondja Mózes.

• A Pápai Szentirási Bizottság 1948 január 16-i levele Suhard párizsi b iboro s
érsekhez. V. ö. Vigiria 1949 április.
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E leírás egyszeru es neples fogalmazással, anthropomorfisztikusan, azaz
emberi módon írja le Isten teremtő tevékenységét. Mínt ahogy a faze
kas gyúrja és formálja az agyagot edénnyé, úgy formálja meg az lsten
az ember testét a föld porából. E szavak azonban nem mondják azt.
hogy Isten sárból alkotta az első embert, hanem csak annyit, hogy. úgy
alkotta meg, hogy egyik része azonos azzal az anyaqviláqqal, melyböl
a föld is alkottatott. A Szentírás tehát "egy kevésbbé fejlett emberiség
értelméhez alkalmazva egyszerű és képletes nyelven" (a Szentírásí Bí
zottság 1918 január 16-i döntéséből ) tanítja az ember kettősségét: van
teste, mellyel az anyagvilághoz tartozik s azzal megegyezik, de több
puszta anyagnál, Isten ugyanís lelket is lehel. teremt bele; .mesamah'I-t,
ahogy a héber szöveg mondja. Ez a .mesamah" az ember halhatatlan
lelke, mely megkülönbözteti őt nemcsak az élettelen anyagvilágtól. ha
nem az élők seregétől is, ez által lesz az ember élőlénnyé. de maga
sabbrendű, egészen különleqes teremtménnyé, mert a .mesamah" szót
az egész Ószövetség csak az' emberrel kapcsolatban használja, de soha
az állatokkal. Ez a .mesamah" hordozza az emberben az Isten képét
és hasonlatosságát, melyröl az l, 26-27 beszél, s ezzel lesz ura az
anyagí világnak.

3. Az első ember lakóhelye (2. 8-14).

Az eredeti héber szövegben bennlévő egyes sumér szavak miatt
a rég í fordítások helytelenül közlik a leírás értelmét. A szöveg helyes
fordítása a következő: "És kertet ültetett az Úristen Édenben Keleten
és ebbe helyezte az embert, akit alkotott ... " A héber szövegben lévő

"Eden" sumér szó, mely termékeny mezőt jelent, ugyancsak sumér szó
a "gan" is, mely fákkal teli, termékeny kertet jelent. A "paradicsom"

. szó, mely a világ majd minden nyelvébe átment az első emberpár lakó
helyének jelzésére, a Hetvenes görög. fordításból származik, melynek
írója ugyanis a perzsa királyok függő kert jeivel azonositotta az "eden"

_ SZClt, e kerteknek pedig "parade'izosz" volt a neve. Az édenkert .kö
zepén állott két fa: az élet fája s a jó és a gpnosz tudásának a fája,
mely nevét arról a szomorú eseményről kapta.. mellyel kapcsolatban
az első emberpár valóban "megismerte", "megtudta", hogy mi is az a
gonosz. Az élet fája azt a célt szolgálta volna Isten rendeléséből. hogy
az anyagból is álló, tehát a halálnak alávetett embernek állandóan
újabb .életerőt adjon és így megvédje őt a haláltól. a pusztulástól.

Mózes néhány általános adattal megadja az édenkert helyét is.
Négy folyót nevez meg, melyek földrajzilag determinálják a paradi
csom fekvését: a Fízont, mely körülfolyja Havila földjét; aGihont,
mely körüljárja Kus földjét; a Híddeqelt, azaz a Tíqríst és a Perathot,
azaz az Eufráteszt. Ez a négy folyó a Szentírás szerint egy forrásból
fakadt. Bár a Fizon és a Gihon folyó földrajzi meghatározása ma már
lehetetlen, mégis sokan azt hiszik, hogy az egykori paradicsom helye
meqhatározható a másik folyónak, a Tigrisnek és Eufrátesznek a ré
vén, mert e két folyót ma is egészen pontosan ismerjük. Egész kűlön

kis irodalma van annak a kérdésnek, hogy hol is feküdt az édenkert, de
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semmi remény sincs arra, h09Y ezt a kérdést valaha is el lehessen dön
teni. Mert az évszázadok és évezredek multával az egyes folyók nevei
számtalanszor vándoroltak a népekkel egyik. helyről a más1k.ra,· s így
még a Tígris és Eufrátesz megnevezése sem nyujt semmi biztos föld··
rajzi adatot. Nem nyujt annál kevésbbé, mert idők folyamán a föld
felülete alapos változásokon ment át, tehát semmi [oqunk sincs annak
a föltételezésére, hogy az emberiség hajnalán ugyanolyan volt példáu!
Mezopotámia képe, mint a mai, vagy akárcsak a hat-hétezer esztendő

előtti. Végül ha arra gondolunk, hogya vízözön valószinüleg ugyan
azon a helyen folyt le, ahol az édenkert feküdt, akkor fölösleges időt

is vesztegetni arra, hogy ezzel az önmagában véve amúgyis lényegtelen
kérdéssel foglalkozzunk. Annyi látszik míndössze valószínűnek, hogy
az édenkert valahol Ázsiában volt, mert az őstörténelem és őslénytan.

valamint az ethnográfia egybehangzóan azt tanítják, hogy az emberiség
bölcsője Ázsiában ringott.

4. Az első asszony teremtése (2, 18-24).

Az ember természeténél fogva társas lény, szenvedésben és orom
ben társra, magához hasonló, vele egyenlő segítőre van szüksége. Az
Isten azonban az első ember tudtára akarja hozni, hogy; azok között
az állatok között, melyek őt az édenkertben körülveszik, nincs egy
sem, mely e lelki szükségletét kielégíthetné: az embernek emberi társra
van szükséqe. Ezért eléje vezeti az összes állatokat, de az ember nem
talál magához hasonló és hozzá illő segítőt. Az a kifejezés, hogy az
első ember (Adám szó eredetileg nem jelenti az első férfit, hanem gyüj
tőnév, melynek értelme: ember, tehát magában foglalja a férfit és a'
nőt ísl ) megismeri és néven nevezi az édenkert összes állatait, a sémi
nyelvekben többet jelent egyszerü névadásnál. Az őssémi népek felfo
gásában a "név" egyet jelent az illető dolog lényegével, így tehát va
lamit elnevezni annyit test, mint megismerni a dolgok Iényeqét, belső

természetét. És ezzel is azt tanítja a Szentírás, hogy az ember értelmes,
lélekkel megáldott lény volt létének első pillanatától kezdve s ezzel
az értelmével emelkedett ki az állatok világából. ebben nem volt hozzá
íllö és vele egyenrangú a többi élőlények közöu.

Hogy az embernek legyen magához való társa, az Isten mély ál
mot bocsát Ádámra, ebben az eksztatikus álomban testének egy részé
ből megteremti az első asszonyt. A héber szöveg "szela"-ját a régi
fordítások általában "bordával" adják vissza, azonban ez a szó nem
bordát, hanem általában véve .xxíalt" jelent. Adám fölébredvén álmá
ból, maga előtt látja azt a lényt, akit Isten az ó számára teremtett,
rögtön felismeri, hogy végre megtalálta azt, aki vele egytermészetü, s
ennek a meggyőződésének és felismerésének rögtön kifejezést is ad
azzal, h09Y elnevezi az első asszonyt "issah"-nak, mert a férffböl - az
"is"·ból - vétetett. .Js" a héber nyelvben férfit jelent, hozzáadva a
nőnemű végződést, az "ah"-ot, lesz .Jssah" = asszony. "Ez most csont
az én csontomból s hús az én húsomból..." szavak a héber nyelvben
rokonságoc. vérrokonságot fejeznek kí (V. ő. Móz. I. 29, 14; 37, 27;



Bir. 9, '2; 2 Sám, 5, 1; 19, 13; b. 58, 7 stb.), éppen azért ezeket nem
szabad szóról-szóra értelmezni. E szavakkal Adám az asszonnyal, gvá-
val való szoros rokonságát. egytermészetüségét nyilatkoztatja ki. szem
ben az állatvilággal, melyben nincs hozzá hasonló lény.

Azzal, hogy az Isten egy férfi mellé egy asszonyt teremt, világo
san és félreérthetetlenül kifejezi parancsát. mely szerint a házasságnak
monogámnak kell lennie és felbonthatatlannak. Mert az egy asszonyért.
a feleségért "elhagyja az ember az atyját és az anyját, S ragaszkodik
feleségéhez, s lesznek ketten egy testté". Amiként nem lehet megszün
tetni azt a vérkapcsolatot. mely a szülök és a gyermekek között van.
azonképpen megbonthatatlan az a kapcsolat is, mely a férj és feleség
között létrejön, - ezért magyarázza ezt a helyet az Úr Jézus úgy:
"amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt. 19, 6) - sőt

ez a kapocs erősebb még a vér kapcsolatánál is, mert, mint azt Mózes
mondja, a házastársak egymásért kötelesek elhagyni még szüleíket is.
Igy megalkotta az Isten az első emberpárt, mely nemileg egymástól kü
lönbözött és egymásra volt utalva, de ez a nemi különbözőség nem volt
ekkor még ok arra, hogy egymás előtt széqyenkezzzenek, annak elle
nére, hogy 'mindketten mezítelenek voltak, mert ekkor még az ősi ár
tatlanság állapotában voltak; az érzékiség kísértését a bűnbeesés okozta
az emberekben (3, 7).

5. Az ember testi származásának kérdése.

Egy későbbi tanulmány számára tartjuk fönn annak meqvíláqítását,
milyen volt az első emberpár, az ősember világa. amint azt az ethno
gráfia. őslénytan és őstörténelern legújabb kutatásai bemutatják. Most
csupán azt a problémát kell pontosan meghatároznunk, melyet a fejlő

déselmélet vet föl az ember származásával kapcsolatosan. A katolikus
keresztény tanítás szempontjából elvi jelentőségűek itt XII. Pius pápár
nak a Pápai Tudományos Akadémia világhírű tudósai előtt mondott
szavai: "Ember csak embertől származhatott, s csak embert nevezhe
tett atyjának, ősének. Az Isten által a férfi számára alkotott segítség
színtén embertől - az első férfiből - származik... Azok a különféle
kutatások, melyeket az őslénytan, az élettan stb. azokkal az egyéb
problémákkal kapcsolatban végzett, melyek az ember eredetével függ
nek össze, mindezideig semmi tiszta és biztos eredményre nem vezet
tek. Éppen azért nem marad más hátra, rnint a jövőre bízni annak a
kérdésnek eldöntését, hogy egy nap a tudomány, meqviláqosítva és
vezetve a kinyilatkoztatás által, biztos és végleges választ tud-e adni
erre a fontos problémára." (Act. Ap. Sed. 33-1941-, 506. old.) A
Szentatyának ezek a szavai világosan megmutatják azt, hogy a hívő

embernek mit kell tartania az ember származásával kapcsolatban: az
embert Isten teremtette saját képére és hasonlóságára, mely hasonlósá
got az ember lelkében hordozza értelmével és szabad akaratával. Ez
az értelmes ember fölül áll az állatok világán és egyetlenegy állat, még
a legfejlettebb sem lehet az embernek "atyja", "őse". Az állatvilágban
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nem lehet tehát az ember eredetét keresni. semmiféle fejlődés nem tudja
áthídalni azt az ürt, mely a szellemi lélek nélküli állat és a szellemi
lélekkel bíró ember között van. Hogy azonban az ember egy részének,
testének .a kialakításában nem volt-e szerepe az állatvíláqnak, ezt a
kérdést a kinyilatkoztatás. a Szentírás, és ennek alapján a Szentatya
nem dönti el! A Szeritirás csak annyit mond, hogy az Isten ..anyagból"
alkotta az ember testét, s ez nem zárja ki ann.ak a lehetőségét. hogy
ez az anyag nem holt rnatería, hanem élő állati. organizmus volt. A
Szeritírás csak annyít tanít s ennek alapján a Szentatya csak azt álla
pítja meg, hogy ez az ..anyag" csak akkor vált emberré, míkor az Isten
külön teremtői aktussal megalkotta az ..anyaghoz" . a testhez a lelket.
Így tehát a lélekkel megáldott ember csak ugyanilyen lélekkel ellátott
embert mondhat ősének, de az ember testének származása a kinyilatkoz
tatás alapján ..nyitott kérdés", melyet a biológiának, ethnoqrafiának,
őslénytannak és őstörténelemek kell eldöntenie a kinyilatkoztatott igaz
ságokkal összhangban. Ezek a tudományok pedig - mint ezt a továb
biakban XII. Pius pápa kifejti - mindeddig nem tudtak végleges vá
laszt adni erre a kérdésre, s csak a jövő mondhatja meg, hogy meg
tehetik-e valaha..

6. A bűnbeesés (3, l-6).

A végtelenül jó és irgalmas teremtő Isten az embert nemcsak
testtel és lélekkel látta el. hanem elhalmozta természeten kivüli és ter
mészetfölötti ajándékok bőségével is. Ezek az ajándékok nem csupán
tulajdonát képezték az első emberpárnak, hanem Isten rendeléséből az
őtőlük származandó egész emberiségnek öröksége lettek volna, melyet
az ősszülők az emberi természet továbbadásával átszármaztattak volna
utódaikra. Ezt az örökséget. ezeket az ajándékokat azonban az első

emberpárnak meg kellett volna érdemelnie. értelmével és akaratával
meg kellett volna szolqálnia, és ezért tette Isten próbára őt. Gyermek
korunk óta ismert dolog előttünk, hogy az első emberpár nem állotta
ki a próbát, engedett a kísértő szavának és fellázadt Isten rendelése
ellen. Míelött azonban a kísértésnek és a bünbeesésnek bibliai leírását
részletesen meqmaqyaráznók, egy lényeges kérdést kell tisztáznunk. És
ez a történetben szcreplő kigyó problémája.

Az ember megkísértöjét a Szeritírás egyszerűen kígyónak nevezi.
A kígyó beszél ravaszul Évához. a. kígyóval tárgyal az első asszony.
a kígyó ébreszti fel benne a gőgnek és kevélységnek a szellemét és
éppen ezért a bűnbeesés után az Isten a kígyót átkozza meg. Egyetlen
szóval sem jelzi. a Biblia, hogy a kígyóban. v~y a kígyó álarca alatt
egy más gonosz lény rejtőznék. Ugyanakkor azonban kétségtelen. hogy
Mózes nem közönséges kígyót ért a kísértő alatt. mert hiszen azt Mö
zes is nagyon jól tudta, hogy a kígyó nem tud beszélni és képtelen
olyan agyafurt okoskodásra, mint amilyent Évával való tárgyalása
mutat. Az is lehetetlen. hogy az egesz Ószövetség maqasztos Isten-fo
galma összeegyeztethető legyen egy értelmetlen és éppen ezért nem
bűnös állatnak a megátkozásával! Az Isten nem átkozhatja meg közvet-
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lenül a kígyót, mely nem viheti bűnbe az embert, mely nem gondol
kodik, nem beszél és nem vétkezik ...

A Szeritírás tehát kétségkívül valamely Istenellenes lényt ért a
kíqyón, mely - ahogy azt" a szentatyák és utánuk a hagyományos ma
iJyarázat mondja - a kígyót használta föl arra. hogy az első embere
ket bűnre csábitsa. Ez az istenellenes lény a sátán, akiről a Bölcseség
könyve azt mondja: ..A halál pedig a sátán irígységéből jött a világba"
(2. 24); a sátánról mondja az Úr Jézus. hogy ..gyilkos (az emberek
gyilkosa) volt kezdet óta" (Jn. 8. 44); s róla írja a Jelenések könyve:
..És levetteték az a nagy sárkány. az őskígyó. ki ördögnek és sátán
nak neveztétik. ki elcsábítja az egész világot" (12. 9). majd pedig azt.
hogy egy angyal ..megragadá a sárkányt. az őskígyót. aki az ördög
és a sátán" (20. 2). A kígyóval tehát Mózes a sátánt akarja megjelölni.
megnevezni és éppen ezért nem a kígyó, hanem a sátán beszél Évával.
nem a kígyóra. hanem a sátánra vonatkozik az Isten átka is. A kérdés
csupán az. hogya sátán valóságos kígyót használt-e föl eszközül' céljá
nak elérésére. vagy csak a kígyó látszatát öltötte től, vagy esetleg a
kigyó alatt minden további nélkül magát a sátánt kell érteni. A szent
atyák mindenképpen a kígyóhoz ragaszkodnak, 5 azt mondják, hogy a
~ átún vagy valóságban. vagy csak látszatra öltötte föl a kígyó formá
ját. Véleményünk szerint azonban ez a magyarázat nem kielégítő. Nem
kieléqítő elsősorban azért. mert akkor a szent szövegben valamí utalást
kellene találni mégis arra. hogya kígyó alakjában valami felsőbbrendű

gonosz lény rejtőzik. ha előbb nem. akkor. amikor az Isten átkáról van
szó. És nem kielégítő azért sem, mert a kígyó. éppen nem a legalkal
masabb állati lény arra. hogya sátán éppen őt használja fel céljának
elérésére. A kígyó most sem. akkor sem volt a föld ..legravaszabb",
legkifejlettebb állata; voltak és vannak sokkal inkább - hogy. mai kí
fejezessel éljünk - ..emberszabásúak", melyek erre a célra alkalmasak
lettek volna. s nem keltettek volna rögtön undort az emberben. rnínt
a kigyó.

A megoldást szerintünk éppen az ősi keleti népek képes beszédé
-l.en. kifejezésmódjában kell meqtalálnunk. Mít értett Mózes a kíqyón,
ez a kérdés? Mivel pedig Mózes minden további nélkül csakkígyóról
h:zél. mivel csak a kígyóra vonatkoztatja Isten átkát, mivel még csak
nem is céloz arra. hogy a kígyón kívül más lény is szerepelne a kísér
té:> történetében Évával kapcsolatban. azért azt kell mondanunk, hogy
a Szentirás a ..kigyón" ..sátánt" ért. A sátánt nevezi tehát Mózes kí
gyónak, s ez a képletes beszéd nagyon ismeretes az egész Ószövetség
ben. ahol a kígyó mindig a gonosznak a jelképe (V. ö. Móz. L 49, 17;
Iz. 59. 5; Mik. 7. 17; Jób 20. 14. 16; Zsolt. 140. 4 stb.); s például a
babiloni - tehát színtén semita - hitben a kígyó nem más. mínt dé
mon. s a kígyónak az alvíláqqal, a gonosszal való kapcsolata más népek
hitében ís előfordul. A Szentírás tehát véleményünk szerint egészen
érthető képpel él a sátán meqnevezésekor, míkor ..kígyót" ír; a régi
keleti ember rögtön tudta. mít és hogyan kell rajta értenie. Innen van.
hogy az a szent János. aki teljesen ismerte az Ószövetség nyelvét és
képletes beszédének értelmét. félreérthetetlenül és világosan írja a Je-
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lenések könyvében kétszer is: " a nagy sárkány, az őskígyó, ki ör-
dögnek és sátánnak neveztetik. " (12, 9 és 20, 2). Erröl a sátánról
valóban el lehet mondaní, hogy "ravaszabb volt a föld minden állata
nál" _(3, 1), azaz minden élölényénél, melyet Isten teremtett és ennek
a sátánnak érdeke volt. hogy az ember ne maradjon meg azokban a
kegyelmekben és ajándékokban. melyekkel Isten elhalmozta, s melyekért
próbát kellett volna kiállnia.

A próba rendkívül alkalmasan volt megválasztva. Az ember ugyanis
anyagi és szellemi lény lévén, mindkettővel: anyagi és szellemi részével
köteles volt Teremtőjének szolgálni s alávetettségét Istennel szemben
elismerni. Az édenkert közepeben teremtett egy fát az ISten, ennek
a fának rendkívül tetszetős és ingerlő kűlsejű gyümölcsei voltak (3, 6),
de a Teremtő parancsából ennek a fának gyümölcséből nem volt sza
bad enniök ősszüleinknek. Az első emberpárnak tehát ellen kellett állnia
a test kivánságának, melyet vonzott a gyönyörü és ízletesnek ígérkezö
gyümölcs látása, értelmével el kellett ismernie azt, hogy Istennek fel
tétlen engedelmességgel tartozik, hogy csak teremtmény és nem teljesen
független. abszolút lény; akaratának meg kellett volna hajolnia a Te
remtő akarata és parancsa előtt. Nem gyermekes és nem Istenhez mél
tatlan dolog az édenkerti parancs és éppen ezért nem túlzott az em
berre kiszabott büntetés sem. Nem csupán valamely gyümölcs evéséről

vagy meg nem evéséről volt itt szó, hanem arról, hogy az ember elis
meri-e függőségét az Istentől. hogy életét hajlandó-e az Isten által meg
szabott erkölcsi törvények szerint berendezni vagy sem!

A fának a 2, 17 szerint "a jó és a gonosz tudásának fája" volt a
neve. Nem szabad azt gondolnunk. hogy e fa gyümölcSének élvezete
valami varázserővel új megismeréseket és új tudásokat adott volna az
embernek; a fa neve abból a szerepből ered. melyet az ember életében
betölthetett volna. Ha az első emberpár 'megtartotta volna Isten paran
csát, akkor megtudta volna, mily jó. mily boldoqsáq Isten mellett lenni,
neki engedelmeskedni; a parancs megszegésével pedig ráeszmélt arra.
mily borzalmas dolog szembehelyezkedni az Istennel.

A kísértés kívülről jön, mert a bűnbeesés előtt az emberben nem
voltak bűnös vágyak. melyek romlásba vihették volna. A kísértő az
emberiség ősellenfele. a sátán volt. aki nem akarta, hogy az ember
töltse be azt a helyet. melyet ő lázadásával mindörökre elvesztett.
A sátán mesterien fog hozzá a munkához. Elsősorban is az asszony
hoz fordul. kinek természete gyöngébb. s a kérdést úgy teszi föl Évá
nak, hogy abban már bent van a fullánk Isten rendelése ellen. "Valóban
mondotta az Isten. hogy az édenkert egyik fájáról se egyetek?" Aki így
beszél. az világosan kifejezésre juttatja azt. hogy számára az Isten pa
rancsa érthetetlenül kemény és nehéz. de eqyszersmínd megalázó is az
emberre nézve. Mintegy azt mondja: úgy-e. ilyen parancsot nem adott
az Isten. hiszen ez elképzelhetetlen a végtelen jó és bölcs Isten részé
ről! S az. asszony léprement, s bár alapjában véve helyesen válaszol
azzal. hogy csak egyetlen fának a gyümölcséből nem szabad enniök,
ugyanakkor azonban lelkében először érzi értelmetlennek és elvíselhe
tétlenül nehéznek Isten e parancsát, s rögtön hozzá is teszi, hogy
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azért ezt a rendelkezést meg kell tartani. mert a parancs megszegéséért
súlyos büntetés van kiszabva: a halál. Amilyen mesteríen kezdte a
sátán, ugyanolyan kíválóari folytatja is aJ kísértést. Először is kiveszi
az asszony szívéböl a büntetéstől való félelmet: "Dehogy is haltok
meq!" Ugyan mit ijedeztek. mit remegtek. legyetek csak egész nyugod
tan, nem lesz abból semmi baj. Isten csak félrevezetett titeket, ne híqy
gyetek neki. Ezt mondja a kigyó, és e szavakban van elrejtve a tulaj
donképpeni kigyóméreg, az örök sátáni taktika. És miért tiltotta meg
Isten a fa használatat? Ó nem azért, hogy megóvjon titeket bizonyos
rossz következményektől, nem! Az Isten irigységből adta ki a tiltó pa~

rancsot, mert tudta, hogy "azon a napon, amelyen arról a fáról esztek,
megnyílik szemetek s olyanokká lesztek, mínt az Isten!" Egy szóval
sem mondja a sátán, hogy Éva vegyen a fának a gyümölcséből, az
ilyen egyenes támadás, egyenes felszólítás talán meggondolásra kész
tette volna az asszonyt, s megdöbbent volna az Isten parancsával hom
lokegyenest ellenkező beszéd hallatára. A sátán rábízza a döntést Évára,
hagyja, hogy' az asszony szívébe eresztett méreg lassan meghozza ha
tását; csak töprengjen Éva, csak emésztödjék a kisértő gondolatok kö
zepette, a többit majd elintézi a lelkében feltámasztott kevélység és
gőg, az majd látszólag függetlenül és önállóan fog dönteni. ..

Olyannak lenni, mint az Isten. Mily eget ostromló vágy, mily ret
tenetes gőg és kevély gondolat! Függetlennek lenni mindentől és min
denkitől. úrnak lenni, magasba szárnyalni az emberi lét minden korlátja
fölé: mily kisértő távlat! Aki csak kissé foglalkozott a bűn lélektaná
val, aki csak egyszer mélyen belenézett az emberi lélek örvényeíbe, az
megérti, hogy nem volt semmiség, amit ősszüleink elkövettek. S meq
érti azt is, mily csodálatos mélység van a. Biblia e párszavas elbeszélé
sében, mily bámulatos ismerete az örök emberi gonoszságnak. A .bűn

ugyanis nem abban állott, hogy az ősszülők ettek egy fa gyümölcsé.
ből, hanem a kevélységben, mellyel Istennel akartak egyenlők lenni,
mint ahogy Jézus Sirák fia könyve mondja: "Az ember gőgjének kez
dete elpártolás Istentől, mikor is szíve elfordul Alkotójától. Minden
bűn kezdete ugyanis a kevélység, ki ragaszkodik hozzá, betelik átok
kal és végül elvész általa." (10, 14--15.)

A kevélység győzött, az asszony evett a tiltott fának gyümölcsé
ből, adott férjének is, s így a parancs megszegésével elvesztették mínd
azokat az ajándékokat, melyeket az engedelmességgel kellett volna ma
guknak és utódaiknak is megérdemelniök. Elvesztvén Isten kegyelmét,
ezentúl az emberi természet és élet továbbadásával nem örökíthették
át utódaikra, amint Isten tervezte. "Ennélfogva... a bűn egy ember
által jött be a világba, és a bűn által a halál s igy a halál átment mín
den emberre... Mert... a halál uralomra jutott az egy által, az egynek
a bűnbeesése míatt..; ugyanis a sok ember megtétetett bűnösnek egy
ember engedetlensége által!" (Róm. 5, 12. 17. 19.)

7. A bűn büntetése (3, 7-24).

A büntetés kétféle: külsö és belső. A belső rögtön jelentkezik az
érzékiség feltámadásában. Valóban megnyíltak ősszüleink szemei: amit
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~ddig láttak. de núnden kísértő gondolat nélkül. azt t. i., hogy mezítelenek, .
azt most látják a bűnbeesett. megromlott emberi természet érzéki vá
gyaival. Eddig ártatlanok voltak Isten előtt. s ezért ártatlanok voltak
eqyrnás előtt is. most ez megszünt. S hogyafelébredő érzéki kísérté
sek ellen védekezzenek. ruhát csináltak maguknak íalevelekböl, hogy
így eltakarván magukat. megkezdjék azt a harcot. melyet ezentúl nekik
és rninden utódjuknak meg kell vívníok a lélek ellen támadó testtel.
További belső büntetés az. hogy felébred szivükben a félelem: elrej
tőznek Isten elől. Eddig nem féltek tőle. hiszen jóságos atyjuk. terem
tőjük és gondozójuk volt. mintegy Isten családja voltak. most ez .a vi
szony is gyökeresen megváltozik. S a harmadik belső büntetés. melyet
a bűn természeténél fogva magával hozott, az értelem elhomályosodása.
Az első emberpár mindent akart tudni. olyan akart lenni. mínt az Isten.
és odasüllyedt. hogy azt hitte: el lehet rejtőzni Isten elől. A külső bün
tetést az Isten szabja ki: az élet eredetét ezentúl megzavarják a szülés :
g'yötrelmei. a férj és feleség viszonyát megmérgezi az érzéki kívánsá
gok felburjánzása. az élettársból sokszor rabszolga. a férfi állati vá
gyainak és brutális hatalmi gőgjének szolgája lesz. Viszont a férfi mun
kája is lényegesen megváltozik. Eddig is kellett volna dolgoznia. de
az édenkerti munka a felüdülés gyönyörüségét és a teljes siker örö
mét adta volna az embernek. Most a munka számtalanszor gyötrelem
és kín lesz az ember számára. a legnagyobb erőfeszítés mellett. sem
éri el a sikert. mert a föld ellenséges vele szemben, ~, természet többé
nem szolgája neki. s ezért tövist és bojtorjánt terem. mely a legjobb
eredményt is megrontja. És végül jön a legfájóbb büntetés: a halál. s
míndaz, ami vele együtt jár. a szenvedések, gyötrelmek. nyomor és
betegség.

Az Isten átka és büntetése azonban elsősorban a kisértő kígyót éri.
Mondottuk már. 'hogy a kigyó név alatt a sátánt kell értenünk és igy
azok a szavak. melyekkel az Úristen megátkozza a "kígyót". közvet
lenül a sátánra vonatkoznak. Amikor még a magyarázók úgy gondol-o
ták. hogya sátán valóságos kíqyót, vagy a kígyónak látszatát hasz
nálta fől az ember elcsábítására, a büntetést is elsősorban a kígyóra
vonatkoztatták. mégpedig szóról-szóra: "Mondotta erre az Úr Isten a
kígyónak: mivel ezt tetted. átkozott légy minden állat és főldi vad kö
zött: hasadon járj és földet egyél élted mínden napja alatt!" Az letl
tehát eszerint a kígyó büntetése, hogy hason kell csúsznia és földet
ennie. .. Egyes régiek még azt is hitték. hogy a kígyó azelőtt rendes
lábakkal rendelkezett, s csak a bűnbeesés, illetve a büntetés következ
tében vesztette el végtagjait (így pl. Josephus Flavius és a középkori
zsidó magyarázók) . Ezek az elképzelések azonban teljes joggal nevez
hetők gyermekeseknek. A kígyó a bűnbeesés előtt ugyanolyan termé
szetű volt és ugyanolyan táplálékkal élt, mint később. Ezt be is látták
az újabbkori maqyarázók, a szöveget úgy értelmezik. hogya kígyó
hasoncsúszása és eledele azelőtt nem volt undoritó az ember számára.
míg ezentúl jele lett megvetendó és alávaló lényének. Lényegileg erről

a '. magyarázatról sem mondhatunk mást, mínt az előzőről. Mert egy
részt a hason való járás önmagában nem undorító és nem jelent meg-
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vetettséget az emberek előtt, másrészt a kígyónak sem azelőtti sem
azóta nem eledele a föld, a kigyó nem porral táplálkozik. S a kígyó~

nak nem mondhatta az lsten: "Mivel ezt cselekedted..." A kigyó nem
cselekedett semmit. Még akkor sem cselekedett volna.. ha a sátán való
ban eszközül használta .föl célja elérésére, mert a kísértő nem a kígyó
volt, hanem a sátán. Éppen ezért Isten nem büntethette a kígyót, ha
nem a sátánt. S ha az lsten szavai - akár közvetlenül, akár közvetve 
a kigyóra vonatkoznának. akkor az ősevangélium vigasztaló igérete is
csak annyít mondana, hogy az átok következtében örök ellenséqeske
dés lesz a kígyó és az ember, a kígyó fajzat ja és az emberek fiai kö
zött. És így az a csodás mélységű elbeszélés. mely oly gyönyörűen írja
Je az ember bukásának traqédiáját, melynek erkölcsisége és lélektani
beállítása oly összehasonlíthatatlanul szép és magasztos, a végén azzal
fejezödnék be. hogy egyszerű természetrajzi leírássá változnék, mely az
embernek a kigyóval való kűzdelmét próbálna megokolni.

A kigyó itt neni jelkép, a kígyó nem ís eszköz, a kigyó maga a
sátán. És a sátánra állnak is az Isten szavai: ..Mível ezt cselekedted ..;"
Mínt ahogy a Bölcseség könyve mondja: ..A halál pedig a sátán irígy
ségéből jött a világra. és követik őt azok, kik az ő részén vannak."
(:;. 24.) De akkor világos az is, hogy az átoknak sem lehet szóról
szóra vett értelme, akkor itt is a keleti nyelv képes kifejezésével állunk
szemben annál is inkább, mert láttuk. hogy még a kigyóval kapcsola
tosan sem lehet az átok szavait a mi gondolkodásunk szerint magya
rázni. ..Hason járni". ..hason csúszní" gyakori kifejezés az Ószövetség
ben éppen úgy: tnintegyéb keleti nyelvekben. Jelentése: megalázott
nak, gyalázatosnak, nyomorultnak lenni, utálatosnak és aljasnak lenni.
És ugyanezt jelenti a másik kifejezés is: földet, port enni. (V. ö. Móz.
III. 11, 42; V. 32, 24). Ilyen értelemben találjuk többek között lzaiás
prófétánál: ..Földre borult arccal hódolnak előtted és lábad porát nyal
ják ..;" (49, 23.) Ugyanígy Míkeás próféta: ..Látják majd ezt a nem
zetek, és szégyent vallanak minden hatalmukkal. .. Nyalják majd a
port. .." (7, 16-17.) Vagy a zsoltáros: ..Boruljanak le előtte az ethíop
sok és nyalják ellenségei a port" (71. 9.) A Tel-el Amarnai levelek
ben, melyeket arám nyelven írtak s körülbelül egykorúak Mózessel,
neme egyszer szerepel e kifejezés: ..Ellenségeink pedig egyék a port!"
Sőt a ..hason csúszní" és "port nyelni" kifejezés számos modern nyelv
ben is annyit jelent. mint megalázottnak lenni. Az Isten átka alapján
tehát a sátán megalázott, gyalázatos. utálatos és undorító lesz mindvégig.
élete minden napján.

8. Az ősevangélium (3, 15).

Az elveszett paradicsom kapui pár perc rnulva bezáródnak a bu
kott első emberpár előtt... Vége. visszavonhatatlanul vége annak a
boldog aranykornak, melyben eddig éltek, elvésztették a bűn által Isten
végtelen kegyelmi ajándékait, s természetszerűen semmi reményük sem
lehetett arra, hogy valaha is vísszaszerezhessék, Az Isten azonban nem
azért végtelenül jóságos és írqalmas. hogy végleg elhagyja a bűnbeesett
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szerencsétlen embert. Még ott az édenkertben fölhangzott Isten szava,
m.ellyel m.egígérte a Megváltót, aki majd egyszer eljő és megszabadítja
vétkei nyomasztó terhétől, beragyogja szenvedésének és eltévelyedései
nek sötét éjszakáját és megnyitja számára a boldog örökkévalóság ka
puját. Az elhomályosult emberi értelem, a rosszra hajló emberi akarat
éjszakájában az Isten egy kis lámpást adott az emberek kezébe... Egy
kis fényt gyujtott, hogy el ne vesszen, s ez a fény volt az ősevangé

lium: "Ellenségeskedést fogok vetni közéd és az asszony közé, ivadé
kod és ivadéka közé; az (t. i. az asszony ivadéka) széttíporja fejedet.
te pedig megsebesited a sarkát".

Az első örömhírnek, a prótoevangéliurnnak a lényeqe az ellensé
geskedés! Mert az első emberpár megtörte azt a baráti jóviszonyt, mely
őt az Istenhez, Alkotójához fűzte, megtörte azt a szövetséqet, melyet
Isten vele a teremtés és a fölmagasztalás percében kötött, nem Istenre
hallgatott, hanem a sátánra, annak lett jóbarátja, azaz a valóságban
az ördögnek és saját bűnös vágyainak rabszolgája. Ez az állapot azon
ban nem fog örökké tartani, a sátánnal kötött szövetség nem fog fenn
állani az idők végezetéig, mert az Isten majd küld egy asszonyt, aki
nem tárgyal a sátánnal, aki örök ellenségeskedésben, szembenállásban
lesz vele. Ez az asszony nem lehet Éva, hiszen éppen ő volt az, aki
"barátságba kerűlt" az ördöggel, aki szóba állott a sátánnal és ennek
kisértésére föllázadt Isten ellen. És nem lehetett egyetlen - bármilyen
tisztalelkű - asszony sem az Ószövetségben, hiszen ezek is valami
képpen az ördög hatalma alah állottak! Az a diadalmas asszony egye
dűl és kizárólag Szűz Mária, aki tényleg létének élső pillanatától
kezdve, fogantatásának idejétől kezdve szeplőtelen volt, bűn nélküli
volt, s így ellenségeskedésben állott a sátánnal. És a boldogságos Szűz

Mária ivadéka, az Úr Jézus Krísztus volt az, aki széttiporta a sátán
fejét, megtörte hatalmát annak ellenére, hogya sátánnak ideig-óráig
látszólag sikerűlt megsebesíteni őt, amikor tudniillik a Megváltót ke
resztre feszítették.

Az a csodálatos látomás, melyet szerit János apostol szeralélt Pat
mosz szigetén a maga teljes pompájában, körvonalaiban már meqraj
zolódík Isten szavaiban az ősevangéliumban: "És nagy jel tűnt fel az
égen: egy asszony, akinek öltözete volt a nap, és lába alatt a hold, és
fején tizenkét csillagból álló korona. És áldott álapotban lévén kiál
tott ... És más jel tűnt fel az égen: és íme egy nagy tűzvörös sárkány a
vajudó asszony elé állt, hogy amint szült, elnyelje fiát. És fiúgyer
meket szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzeteket;
és fia az Istenhez ragadtaték és az ő trónjához." (lel. könyve 12, 1--5.)
A diadalmas, napbaöltözött . asszony az, akit az Isten megígér az éden
kert száműzöttjeinek és az ő fia az Úr Jézus Krisztus. Ö fogja megtörni
a sátánnak, az őskígyónak, a sárkánynak hatalmát isteni erejével és
győzhetetlen birodalmával
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