
Szörényi Andor

A VIZÖZÖN
(Genezis 6, l-9, 19)

A· vízözön elbeszélésének lényege és tartalma mindannyiunk előtt

ismeretes; ezért csak azokat a részeket emeljük ki belőle, melyekkel
kapcsolatban nehézségek merülnek föl, vagy általában téves felfogások
uralkodnak még katolikus hívő kötökben is, A legelső ezek között az
a kérdés, mi volt a vízözön oka, miért határozta el Isten az emberek
e szörnyü pusztulását?

Az "lsten fiai" (6, 2), akiknek bűnei miatt Isten elhatározza a
vízözönt. nem mások, mint az emberek, akiket Istenhez a teremtés jogán
különleges kötelék fűz, akiket Isten a saját képére és hasonlóságára te
remtett, s akiknek értelmükkel és szabad akaratukkal hódolniok kellett
volna míndenkínek Ura és Királya, a Teremtő előtt. De az emberek
megfeledkeztek erről a hivatásról, nem törődtek Isten parancsaíval, és
erre következik a szörnyű itélet. De annak a bűnnek meghatározása,
mely a vízözönnek oka volt, már régi időktől kezdve a magyarázok
"keresztje". A legáltalánosabb vélemény a legújabb korig az volt, hogy
a bűn a többnejűség, a polygamia lett volna. Az "Isten fiai" annyi feleséget
vettek maguknak az "emberek leányai" közül, amennyit csak akartak s
ezzel megszegték az elsö emberpár teremtésekor megadott isteni tör
Vényt, mely "kezdettöl fogva" egy férfinek és egy nőnek elválaszthatat
lan és fölbonthatatlan kötelékét rendelte el úgy, hogy "ketten egy testté
legyenek" (Gen. 2, 24. v. ö. Mát. 19, 5; l Kor. ll, 9 és Ef. 5, 31).

Ez a vélemény azonban nem látszik kellöen megalapozottnak sem
a vízözön elbeszélésének történetében, sem az Ószövetség szellemvílá
gában. A szövegből ugyanis nem tűnik ki az, hogy egy-egy "Isten fia"
több feleséget vett volna maga mellé, másrészt nagyon jól tudjuk, hogy
az Oszövetségben az izraelita nép nagy és szent pátríarkálnak is rend
szerint több feleségűk! volt anélkül, hogy emiatt Isten haragját vonták
volna magukra. Az egyik legnagyobb és legkiválóbb izraelita embernek,
az Oszövetség egyik legnagyobb szentjének, Dávidnak is több felesége
volt. Lehetetlenség föltételezni, hogy Isten a többnejűségért soha nem
látott katasztrófával. végpusztulással büntessen népeket akkor, amikor
később - hacsak ideiglenesen is - maga is megengedi és eltűri ugyan
azt. Annyit elárul a szöveg, hogya vízözön oka valamiféle testi bűn

volt, - erre utalnak az Isten szavai: "Nem marad meg az én lelkem az
emberben örökké, mert test ő ... " - de nem a polygamia. A megoldást
két irányban lehet keresnünk. Az egyiket a korán elhunyt és kitűnő

meglátású szentírástudós, G u s t a v E. C los e n adta meg. Szerinte
a vízözönt előidéző bűnt az "Isten fiainak" és az "emberek leányainak"
szembeállításában kell találnunk. Az emberek rendeltetése az, hogy meg
valósítsák Isten terveit, hordozzák Isten gondolatait és teljesítsék azokat
az ötök célokat, amelyeket az úr akkor tűzött eléjük, mikor férfiúvá
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és nővé tetemtette öket. Az "lsten fiai" a fénfíak, akik magukban .hor
dozzák Isten teremtői erejének és tevékenységének egy részét, akiknek
a nöben nem az alantas ösztönök, az állatias vágyak kielégitő társát
kell nézniök, hanem azt az élettársat. aki éppenúgy az Isten tervét,
életadó erejét hordozza magában. aki éppenúgy lsten képmása és "Is
ten leánya", ahogyan lsten embere a férfi. A nemi ösztönt az Isten nem
azért adta, hogy az érzékiség mocsara zudul jon az emberiségre, hanem
hogy az élet, az új és megszentelt élet forrása legyen. De a férfiak nem
vették tudomásul Istennek ezt a célját, a nemi ösztön életfakasztó szent
hívatágát. az "Isten fiai" a nöben nem "lstel1l leányait" nézték. a test
ből és lélekből álló lényt, hanem csak a testet, csak az "emberit", bele
merültek a testi élvezetekbe és ezért következett rájuk az Isten igazsá
gos büntetése.

A másik megoldás H e i n i s c h véleménye. Eszerint lsten fiain a
"jámborokat" kell érteni, akik hívek maradtak lsten parancsaíhoz, akik
az Ö _gondolatának és terveínekí hordozói voltak, szemben a kisértő,

bűnre csábító kígyó "ivadékával". Ezek a jámborok Szét utódjai vol
tak, akik egyedül "számítottak" lsten előtt. Az emberek leányai kifeje
zés önmagában véve nem jelent mást. mint egyszerüen "leányt". de az

.itteni szembeállítás világosan jelzi, hogy az "Isten fiai" és az "emberek
leányai" között valami ellentét van. Ezt az ellentétet Heinisch abban
vélí megtalálni, hogy mig az Isten fiai a Szétíták, az .emberek leányai
Káin ivadékai voltak. akik földiesen, istentelenül gondolkodtaJkJ és éltek.
s testi, külső szépségükkel elcsábították, bűnre vitték a "jámborokat",
Szét utódait is. A vízözön oka tehát Heinisch szerint is valami testi bűn,

ugyanúgy mint Closen megoldásában, s ez a bűn a hédonízmus, a testi
gyönyörök hajhászása, mely kíölte, kiégette az emberek lelkéből az is
tenhitnek és erkölcsnek utolsó maradványát is.

A következő próblámát a Mózes I. könyve 6. fejezetének a sza
vaiban találjuk. "Óriások voltak a földön azokban a napokban - sőt

azután is -, amikor az lsten fiai bementek az emberek leányaihoz s
ezek nekik szültek: ezek amaz ősi idők hősei. hires férfiak." (6. 4).

Ezekben az ősidők óta híres óriásokban sok magyarázó a Hetvenes
görög forditás olvasásának megerősítését látja, mely az "Iste11l Iíaí" he
lyett "Isten angyalait" fordít. Eszerint a vizözön-elbeszélésben egy mí
tológiai mese volna feldolgozva. mely szerint az angyalok! bukása úgy
következett be, hogy emberek leányaival testi bűnt követtek el. Az an
gyalok és az emberek közötti nemi érintkezésből születtek ezek a,z
"óriások'" akik csak félig emberek és megfelelnek a sumér-akkád és
asszir mítolögíában szereplő "félistenekllE;k", amilyen a híres Gilgames
is, a róla elnevezett s a babiloni vízözön-mondát is feldolgozó éposz
főhőse. Ez a magyarázat azonban nyilvánvalóars téves és csak azt a
célt szolqálja, hogyaSzentirásba míndenáron mitológiát lehessen bele
olvasni. Először: a Hetvenes görög fordítás sem tartalmazta eredetileg
az "Isten angyalai" kifejezést; a legújabb kritikai kiadás már "Isten
fiait" ír a szövegben s csak a jegyzetben közli mint néhány kódexnek
téves olvasását az "Isten angyalai" fordítást. Másodszor: ez a vélemény
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azon a téves filozófiai nézeten alapul, hogy az angyaloknak testük van.
pedig azok tiszta szellemek. Végül a Szeritírás egészen világosan embe
rek pusztulásáról. embereknek bűneik által megérdemlett haláláról be
szél, tehát a bűn nem lehetett az "angyalok" bűne. Az óriások tehát
semmiképpen sem jelentenek mitológiai elemet a Bibliában. Tény ellen
ben az, hogy nagyon sok népnél fennmaradtak mondák az őskor nagy
és hatalmas hőseiről, s a Szeritírás is egészen világosan utal az őspátrí

arkák szokatlanul nagy életkorával arra, hogya régi emberek erőtelje

sebbek és hatalmasabbak voltak a későbbieknél. A vízözön korában is
éltek ilyen óriások, - ezt mondja a szöveq, - olyan emberek, akiknek
nagyságáról és hőstetteiről később is megemlékeztek az emberek; de még
ezek sem menekülhettek meg az Isten büntetésétől. ezeknek is el kel
lett veszniök a nagy katasztrófában. mert ők is bűnösök voltak. Semmi
féle emberi nagyság. semmiféle emberi erő nem segithetett akkor, ami
kor az itélet napja bekövetkezett. Hogy az óriások, a leghatalmasabb
emberek színtén elpusztultak a vízözönben. arról megemlékezik a Bölcs.
14, 6 ís: "Már régente is. amikor a gőgös óriások vesztüket lelték. a
világ reménysége hajóra menekült és kezed irányítása mellett átmentette
a nemző magot az utókornak:' Báruk próféta is ír ezekről az ember
öríásokról, akiket hatalmas erejük sem menthetett meg a pusztulástól:
"Ott vannak azok a hírneves óriások. kik, az ősidőkben éltek. hatalmas
termetűek. hadakozáshoz értök: nem őket választotta ki az Úr... el
vesztek, mert nem volt bölcseségük, elvesztek saját oktalanságuk míatt"
(3, 26-27). A Szeritírás tehát ezekkel a szavakkal csak a vízözön
borzalmasságát, minden emberi képzeletet és erőt meghaladó szörnyü
ségét akarjá megfesteni.

Az egész elbeszélés értelmezése szempontjából döntő jelentőségű

kérdés a vizözön kiterjedése.
E fontos és sokat vitatott kérdésben háromféle lehetséges vélemény

van: 1. a vízözön mind földrajzilag. mind néprajzilag általános volt, te
hát kiterjedt az egész földre és minden emberre. 2. Csak néprajzilag volt
általános. földrajzilag azonban nem, azaz kiterjedt ugyan mínden em
berre, de nem az egész földre. 3. Sem földrajzilag, sem néprajzilag nem
volt általános, nem terjedt ki sem az egész földre, sem minden emberre
és népre.

A szeutatyák kezdettől fogva és kivétel nélkül az első véleményt
vallották. azonban ma már egyetlen magyarázó sem tartja ezt. A tudó
sok többsége a második nézetet követi, de egyre növekszik azoknak a
száma, akik a harmadikat hirdetik, és ezek éppen a tekintélyesebb ka
tolikus és protestáns magyarázók közé tartoznak. Meg kell jegyeznünk,
hogy mind a három nézetnek megvan az alapja a Szentírásban és egyi
ket sem lehet a katolikus hittel ellenkezőnek mondani. Nem a hit
szempontjaínak, hanem egyéb meggondolásoknak kell tehát ebben a
kérdésben a döntő szerepet játszaniok.

1. A földrajzi és néprajzi általánossáqot javallják a Szentírás szö
vegeí, ha azokat "sensu obvío" értelmezzük, azaz úgy. ahogy első lá
tásra, olvasásra a szentírásí helyeket érteni lehet. "Eltörlöm az embert



-- mondja az lsten -, akit teremtettem, a [öld színérőL.. mert bánom,
hogy alkottam őket." (6, 7) Igy szól Noéhoz: "Minden testnek - azaz
mínden embernek - elérkezett a vége előttem: megtelt a föld gonoszság
gal általuk s én elpusztítom őket a földdel együtt" (6, 13). Majd ismét
így szól: "Eltörlök a föld színéről minden lényt, amelyet alkottam"
(7, 4). A vizek az egész föld felett kiáradtak úgy, hogy "elborítottak
mínden magas hegyet az egész ég alatt, tizenöt könyökkel.. ... (7, 19
20), Nem lehet tehát csodálkoznunk azon, hogya szentatyák ezt a
véleményt tartották mindaddig, amig nyomós és komoly érvek nem
szóltak amellett, hogy e kifejezéseket nem kell szószerint értelmezni.
A szentatyáknak nem voltak helyes fogalmaik az ókori keleti író kü
lönleges gondolkodás és kdfejezésmódjáról és éppen azért saját szelle
míséqüknek megfelelően értelmezték ezeket a helyeket is. Ma azonban
senki nem tartja többé ezt az első magyarázatot. Ma már ugyanis
sokkal biztosabb természettudományos ismereteink vannak, semminthogy
a bárkán kivüli összes élőlények pusztulását állíthatnők és olyan víz
tömeget vegyünk föl, mely az egész földet, még a legmagasabb hegyet
is tízetnőt könyökkel (kb. hét és fél m.) elborítja.

Az összes állatok, melyek a földön éltek és élnek, be sem fértek
volna a bárkába, csak az emlősök fajából 7000 jelenleg is élő és több
mint 4500 már kipusztult fajt ismerünk. S mí lett volna azokkal az ál
latokkal. melyeknek életeleme. létföltétele a víz, a ragadozókkal, azokkal,
melyek egy specíálís növénnyel táplálkoznak, s hogyan fért volna el
a bárkában a nagy állatsereglet számara szükséges takarmány? A fizi
kai törvények értelmében viszont nem keletkezhetik a földön olyan nagy
víztömeg, mely a legmagasabb hegyet is több mint hét méterrel megha
ladja és eső sem eshetik egyszerre negyven napon keresztül az egész
földön, mert az eső éppelll a hőmérséklet és légáramlás különbözősége

alapján keletkezik. A Szentírás szavait tehát itt nem kell és nemis
szabad abszolút értelemben venni. A szent szerzö a ..minden ember",
"összes élőlény", "egész föld" kifejezéseket viszonylagosan használja,
azaz egy bizonyos helyre és bizonyos személyekre korlátozva: ahogy
mi is beszélünk "legmagasabb hegyről", .míndenkíröl" stb. anélkül, hogy
ez alatt az egész világ legmagasabb hegyét és az egész föld minden
emberét értenők.

2. A magyarázók többsége a második véleményt tartja, mely sze
rint a vízözön ugyan nem terjedt ki az egész földre, de kiterjedt minden
emberre. Eszerint a vízözön abban a korban keletkezett, amikor az
emberiség még nem terjedt el az egész földön és így elegendő volt egy
bizonyos helyen előidézett áradás ahhoz. hogy az ottélő emberek mind
elpusztuljanak azoknak - Noénak és családjának. összesen nyolc ré
[eknek - kivételével, akik a bárkában voltak. Ennek a véleménynek a
hivei arra hivatkoznak, hogy ha a Szeritirás szavait "sensu obvío",
szembeszőkö értelemben magyarázzuk, akkor azt kell belőlük kiolvas..
nunk. hogy a bárkán lévők kivételével minden emberi lény elpusztult.
Igy beszél nemcsak a már idézett Genezis, hanem azok a szövegek is,
melyek a későbbi korban irnak a nagy katasztrófáról, pl. I. Pét. 3,
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20 és 2 Pét, 2, 4-9. Ez az érv azonban teljesen tarthatatlan. Mert
ha a Szeátírás szavait ..sensu obvío" értelmezzük. akkor azt kell belő

lük kiolvasnunk, hogyavizözön nemcsak mínden emberre, hanem mín
den élölényre és az egész földre kiterjedt. Ha pedig az első vélemény
nél nem lehet e kifejezéseket abszolut értelemben venni, akkor nem lehet
a másodiknál sem.

A második vélemény mellett azzal is szoktak érvelni, hogy csak
így valósul meg az az előkép, melyet a Szentírásra támaszkodva a
szentatyák egyhangúlag tanítanak; hogy Noé bárkája előképe az Úr
Jézus Krísztus Egyházának. De a tipus, az előkép megvalósul és meg
van teljes mértékben akkor is. ha a vízözön néprajzilag is csak rész
leges volt: mert amint a vízözön napjaiban ott, ahol a vízözön volt,
mínden ember elpusztult és meghalt azoknak kivételével, akik Noé
val a bárkában voltak, úgy az újszövetségi üdvrendben is csak azok
szabadulhatnak meg bűneiktől. csak azok számára nyílik meg az üdvös
ség útja, akik bent vannak Krísztus egyházában. A vízözön kérdése
egyébként sem hit~lví kérdés, nem a hit tanításai alapján, hanem egyéb
alapokon kell eldönteni, hogy kiterjedt-e az egész emberiségre.

Van még egy érve ennek a második véleménynek, mely azonban
nagyon komoly; hogy tudniillik a legkülönbözőbb népeknél találunk
vízözön-mondákat, melyeki ha nem is egyeznek meg a bibliai vízözön
részleteivel - bár például a különbözö babiloni vízözön-elbeszélések
sok részletben is egyezést mutatnak a szentírásí elbeszéléssel - a lé
nyegben, vagyís abban l megegyeznek. hogy valamikor az őskorban

volt egyoogy víz-katasztrófa. melyben minden ember elpusztult, csak
az illető nép ősei nienekedtek meg hajó által a biztos haláltól. Ilyen
vízözön-elbeszélést találunk Szíriában, Mezopotámíában, Kisázsiában,
Iránban. Indiában, Szíbéríában, Délázsíában, a görögöknél. germánoknál,
sziávoknál, Ausztráliában, Afrika egyes részein és Amerikában. Az e
helyeken élő primitiv népek között legtöbbször elevenen él még ma is
ennek az ősi katasztrófának emléke, s nemzedék nemzedéknek adja át
ősidőktől fogva.

Ezt a legkülönbözőbb népeknél megtalálható. lényegében egyező

tudatot nem lehet megmagyarázni azzal, hogy valami azon a vidéken
előfordult nagy árvíz emléke kisért benne. Mert mintegy hatvan önálló,
egymástól független - azaz nem egyik a nép által a másiktól átvett 
vízözön-mondát ismerünk eddig; s nem egy olyan népnél is megvan ez
a hagyomány, mely a történelem előtti időktől fogva távol lakik a ten
gertől és mínden nagyobb folyóvíztől. Ezeknél a népeknél nem lehetett
..valami nagy áradás", hogy abból kialakulhatott volna egy ilyen ..le
genda". S ha az egyes népeknél egy-egy ilyen nagy természeti csapás
ki is alakitott volna bizonyos mesevilágot, azok a mesék nem lettek
volna mind egyformák: a vízözön-rnondák viszont lényegileg ugyanazt
az eseményt beszélik el. Semmiféle természeti csapás és semmiféle ter
mészetmitologia nem magyarázza meg ezeknek a legkülönbözöbb he
lyeken lakó, a föld egymástól legtávolabbi részein élő különböző fajú



népek közös tudatát, csak az az égyetlen ethnoIogiai {elismerés, hogy
ez a monda közkincse volt e népek öseinek és abból az időből hozták
magukkal. amikor még együtt éltek. E mondában az etnologiaa közös
óshagyomány egy részét látja; és ennek a tudománynak mai megálla
pításai és biztos igazságai szerint máskép nem is lehet ezt a tényt
megmagyarázni.

3. A harmadik vélemény azt mondja, hogy a vízözön sem földraj
zílag, sem néprajzilag nem volt általános, nem terjedt ki sem az egész
földre, sem az egész emberiségre. Az Isten eszerint csak a föld egy
helyén Idézett elő különbözö természeti erők által vízözönt. mely az
azon vidéken lakó embereket a bárkában lévők kivételével eltörölte a
föld színéről. Ennek a véleménynek vallói leggyakrabban avval érvel
nek, hogy az a kultura, melyet a Genezis vízözön-elbeszélése feltételez
és leír: a három emeletes hatalmas bárkának építése. a földművelésnek

magas foka [szölőművelés}, a különböző szerszámok stb. a már ponto
san felkutatott és feltárt történelemelőtti korok közül az úgynevezett
neolíthíkus, vagy újkőkorszak kultúrvilágához tartoznak. Ilyen esz
közökkel, ilyen kultúrtermékekkel és ilyen magasszínvonalú Iöldmüve
léssel csak a neolithikus korban találkozunk. Márpedig az emberiség
jóval a neolithikus kor előtt. már a paleolithikus kor messze távolsáqá
ban szét volt szóródva az egész földön. A kőkorszak legelején. az ős~

kőkorszaknak abban a szakában. melyet a geologiában a Günz-Míndel
jégközti korszaknak szoktak nevezni. már megtaláljuk az ember nyomait.
Európában éppúgy. mint Ázsiában és Afrikában. Ha tehát a vízözön
kiterjedt volna minden emberre. akkor ki kellett terjednie az egész
földre is; ha a vízözön néprajzilag általános volt. földrajzilag is annak
kellett lennie. Erre az érvre nem felelet az, amit a második vélemény
vallói fel szoktak hozni. hogy tudniillik a vízözön következtében az
egész emberi kultura tönkrement és azok a kultúrkorok, melyeket az
őstörténelem fölállít. csupán a vízözön utáni fejlődés egyes szakaszai.
Nem felelet ez azért, mert Noé és fiai a bárkában magukkal hozták
azt a kultúrát, melyet a vízözön előtt bírtokoltak s a vízözön elmül
tával rögtön ott folytatták, ahol a katasztrófa előtt abbahagyták 
Noé a vízözön után részegedik meg a bortól - s így a fejlődés üte
mében nem történt törés. Az érv ebből a szempontból nem támadható
meg. Helytelen azonban a hivatkozás a Gen. 6--9. fejezetéből kíele
mezhető kultúrára.

Ezért szólnunk kell az emberiségnek a Genezis l-ll. fejezetei sze
rinti kultúrájáról.

Mózesnek nem volt szándéka és célja, hogy a Genezisben profán
történelmet írjon, ebből következík, hogy kultúrtörténelmet sem akart
adni. P. B e a már 1933~ban írt munkájában, nagyon helyesen mutat
rá annak a lehetőségére. hogy Mözes az emberiség őskorának megírá
sában saját korának feltételeihez alkalmazkodott. saját korának kultür
elemeível írta le a régi korok egyes eseményeit. úgy azonban. hqgy
"ezzel a külsö ruhával az esemény. a történet lényege nem változott
meg". A kulturának azok az elemei. melyek a Genezis östörténeti ré-
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szthen előfordulnak» Adám és Káin__ földet mííve1nek (Gen. j. 11. 21;
4, 2-3); Abel pásztorkodik (4, 2-4); Káin várost épít (4, 17); ruhát
készítenek maguknak az emberek a bűnbeesés után (3. 21); Jubál
már a vízözön előtt lantot és furul yát gyárt (4, 21) ; Tubálkáin ugyan
csak a vízözön előtt már rézzel és vassal dolgozik (4. 22) stb. mindezek
a hatalmas mózesí őstörténeti freskónak részeit alkotják éppenúgy,
amiként a hatnapos teremtéstörténet "természetrajzi" leírásai, vagy
anthropomorphízmusaí, melyeknél nem szabad a részletígazságot, hanem
csak az egésznell; az igazságát és jelentését kell keresni. :as amint a
világ teremtésének leírásában Mözes alkalmazkodott és alkalmazkodnia
kellett ahhoz a vílágképhez, mely korának sajátja. kultúrkincse volt, úgy
amikor a régi korok emberének életét leírta, azokat az eszközöket, azt
a nyelvet, azokat az életmódokat és formákat kellett felhasználnia. ame
lyeket az embetek akkor ismertek. Mózes nem volt régészeti szakember
és nem volt östörténész, nem tanulta és nem kutatta az őslénytan é!
östörténelem maradványaiból kialakuló tudományt, nem érdekelte őt

az emberek kűlső élete. az őskor kulturálís és társadalmi arculata; köny
vében mínderről egy szót sem akar tanítani, megállapítani, kifejezni. Ö
üdvtörténelmet és nem archeologiát vagy praehistoriát írt s a Genezisben
előforduló kultúrelemek csak azt a célt szolqálják, hogy az egyes sze
replők lelkivilágát, a történések okait és összefüggését megvilágítsák és
kora embere számára érthetővé, megfoghatóvá tegyék. (V. ö. P. M.
Vosté nagyfontosságú cikkét az Angelicum 25--1948, számban.) És
tanítják ezek a részletek azt is, hogy az ősemberek nem voltak állatok,
sem Iélállatok, hanem éppenúgy ésszel és akarattal megáldott emberek,
mint Mózes korának emberei, s rendelkeztek míndazzal a tehetséggel
és képességgel, mely az iga:zi emberi élet kíalakításához szükséges: volt
ruhájuk, lakásuk, szerszámuk, eledelük, beszéltek, gondolkodtak, kultü-

_rát teremtettek. stb. Világos azonban, hogy amikor Mózes mindezeket
leírja, akkor előzőleg nem végzett régészeti kutatásokat az őskultúrá

nak, az ősi emberek életmódjának pontos megállapítására. Ehelyett a
lényeg leírására - igen helyesen - felhasználja korának "ruháit", szí
neít, "képeit". Ezek a "képek". ez a "ruha" kétségkivül anakronisz
tikus, de az általuk ábrázolt esemény, gondolat és személy történelmi
valóság és igazság marad.

Ezekből a kultúrelemekből tehát nem lehet Noé korának pontos
kultúrtörténelmi képét megfesteni; ezek éppenúgy festő, ábrázoló elemek.
mínt azok a természeti utalások. melyekbe Mözes a teremtés gyönyörű

képét öltözteti.
Van azonban ezeknek a kultúráról szóló leírásoknak az általános

ábrázolt igazságon kivül sajátos jelentésük is az üdvtörténet keretében,
éppenúgy, mint a látszólag kronológiai adatoknak. Az a cél, Iél-z a
gondolat, amit ezekkel a szent szerzö ki akar fejezni, sugalmazott és
éppen ezért tévedésmentes. És ezért itt is azt kell keresni, mit akart a
szerző ezekkel a részletekkel kifejezni? Mert, hogy mást akart, mínt amit
mi ma gondolnánk!, s ahogy mi ma igen sokszor megítéljük, az kétség
telen. Márpedig nemcsak a szentírásmagyarázatnak, hanem egyáltalában



lDitllkn ír66magyarMatnak ez a~ célja: aJ!1'C) gonddattrt mes'
fogni. meghatározni.

es ha így fogjuk meg a problémát, m.eglepö felfedezést tehetünk.
Amig a genealogiákban Mózes csak a Szét-ívadékoknak és a vízözön
után Szém utódainak életkor-adatait közlí, a külsö kultura jellegzetes
elemeit, a profán "civilizáció" egyes szakaszait csak Káin genealogi
ájában sorolja föl. Azt jelentené ez, hogy a "jámborok", az Isten ter
veinek és gondolatainak hordozói, Szét Ivadékai híjával voltak a kul
túrának. ellenségei voltak a profán haladásnak s hogy az igazi Isten
hit nem férne össze Mózes szerínt a "haladással", a tudománnyal és
kultúrával? Semmiképpen seml

A Szeritírás sehol nem ítélí el a haladást és az embernek azt el

tevékenységét, mellyel életét megjavítani akarja. A teremtés hajnalán
így szólt az Úr parancsa: "Szaporodjatok, sokasodjatok s töltsétek be
a földet s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok" (Gen. 1, 28); és
minden egyes előhaladás! szakasz egy-egy birtokbavétele a földnek,
egy-eaY része az isteni parancs végrehajtásának: uralkodjatok a földön.
De a Szentírás ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy az embernek van
ennél fontosabb és döntöbb feladata is: az Isten szolqálata, megisme
rése. parancsainak megtartása. Mi tehát az oka annak, hogy Szét iva
dékairól nincs feljegyezve semmi kultúrtevékenység és Káin utódjai
azok, akikről e szempontból megemlékezik a Biblia? A megoldást nem
a kultúra elítélésében kell keresnünk, hanem annak helyes értékelésé
ben, Káin "eltávozott az Úr szine elől" (Gen. 4, 16), megátalkodik bú
nében és utána kezdi meg városépítő tevékenységét (Gen. 4, 17). Káín
a megkezdője annak az Istentől elszakadt kultúrának, mely a bábeli to
rony építésében éri el tetőfokát, amikor az emberek azt mondják: "Jer
tek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget ver
je" (Gen. ll, 4); amikor - a maszoréta szöveg olvasása szerlnt 
"nevet akarnak maguknak szerezní", azaz hatalmat és dicsőséget, mely
vetekszik és perbeszáll Istennel. Ezt az Istentől elszakadt, az Isten ellen
bábeli tornyot építő kultürát ítéli el a Szentírás, Igen helyesen írja
S c h i l d e n b e r g e r: "Ezeket az embereket hívhatták az ősnyelven

másként (mint ahogy a héberül író Mözes nevezi öket), beszélhettek
ezek más nyelven (mert egészen biztos, hogy az első emberek nem hé
berül beszéltek, mint ahogy azt a Szeritírás felületes olvasása alapján
egyesek gondolhatják); egyről biztosit mínket a sugalmazott szerző, hogy
ezekben az emberekben azok az érzések és gondolatok éltek, melyeket
a szájukba adott szavak kifejeznek. ,. es az első, ősi evilági kultúra
részleteiben lehetett más (mint amilyent a szent szerző leir) , Tubálkáin
a fegyvereket és szerszámokat készíthette kovából és nem rézből vagy
vasból; az üdvtörténelem írója csak ennek a kultúrának Istenhez való
viszonyát és ezzel az emberek erkölcsi magatartását akarta ábrázolni.
És jó volt, hogy ezt az őskultúrát saját korának ruhájában festette meg.
Ha nem igy írta volna le, hanem úgy, amilyen a maga anyagi valósá
gában volt. olvasói figyelmét elvonta volna a tulajdonképeni tárgytól, i

emellett nem egyszer meg sem értették volna."
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lu etsi> vaemény - tMtuk - tarthatatlan, nem hitelvi, hanem
tudományos szempontból. a harmadik mellett viszont nem lehet érvelni
az öskultüra elemeiböl. Mégis ez a magyarázat látsz1k helyesnek. Még~

pedig azért, mert a Genezisben kezdettől fogva az a törekvés nyilvá
nul meg, hogy az üdvtörténet legfontosabb részeinek közlését, és ezzel
kapcsolatban azoknak a népeknek és embereknek a történetét adja, akik
abban valami szerepet játszottak. Az a kör, melyet a szent szerzö szem
előtt tart, állandóan szűkül: bár világosan utal arra, hogy ezen a körön
kivül is voltak! emberek és népek, melyeknek a sorsáról, életéről azonban
semmit sem közöl. Adámnak például a megölt Abelen, Káínon és az
utánuk született Szeten kivül több fia és lánya is volt, hiszen a Szerit
irás világosan írja: ,,~s lett Adám napjaiból, azután, hogy Szetet nem
zette, nyolcszáz esztendő és nemzett fiakat meg lányokat" (Gen. 5, -4).
De ezeknek a fiúknak és lányoknak a nemzetségtábláját sem irja le.
mégkevésbbé pedig történetüket, akárcsak a Szétita genealogia többi pát
riarkájának azokkal a leszármazottaival kapcsolatban, akikről ugyanilyen
formulával emlékezik meg:: ,,~s élt ... azután, hogy nemzette... eszten
deig s nemzett fiakat meg lányokat." Mózes tehát egész világosan jelzi,
hogy az általa tárgyalt_népeken kivül voltak mások is; de ő nem akar
egyetemes őstörténelmet imi. A két nemzedéknek szembeállításával két
gondolatot, két emberi életformát. két eszme képviselőit akarta jelle
mezni anélkül, hogyegyetemességre törekednék. A vizözön után is meg
említi ugyan Noé másik két fiát és azoknak (Kámnak és Jáfetnek) le
származottait is, de ezek közül senkivel sem foglalkozik, csak Noé
Szém nevű fiával, annak utödaíval, sőt azok közt is a legrövidebb úton
rátér Táré családjára és az abból származó Abrahámra. A Genezisnek
ebből a tendenciájából következik. hogy a vízözön nem terjedt ld az
egész emberiségre, hanem csak azokra a népekre. melyeknek törté
netét Mózes az üdvtörténet leírásában szem előtt tartotta. Talán innen
magyarázható meg az a tény is, hogy bár igen sok népnél megtaláljuk
a vizözön mondát, sok más népnél viszont. igy például az egyiptomiak
nál, araboknál, kínaiaknál. japánoknál és a néger törzseknél nem aka
dunk nyomára.
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