
Szörényi Andor

AZ ASSZONY TEREMTtsE
Évszázadok óta csodálat tárgyai azok a freskók, melveket

Michelangelo festett a Sixtusi kápolnában a végtelen Teremtő
Isten alkotó tevékenységének egyes mozzanatairól. De nem ke
vésbbé csodálatosak és titokkal terhesek azok a képes leírások,
melyek Michelangelo képzeletét megfhlették, s melyekben Mózes
első könyve festi megt a teremtés hatalmas bibliai freskóit ...

Közel kétszáz éve próbálják a tudósok megfejteni ezekneik a'
bibliai festményeknek Igasi értelmét, megmag'yarázni e történel
mi freskóknak titkait, de csak az, újabb korban kezd fény derül
ni azokra a gondolatokra és tanításokra, melyeket a sugalmazott
ssentszerző a maga koráuruk képletes és egyszerű szavaival ki akar
fejezni. Mózes első könyvének 1-11. fejezetét olyan szerző írta,
aki tőlünk több mint három évezred távolságában élt, aki az istteni
sugalmazás behatása alatt írt, de értelmes, ésszel, akarattal biró
eszköz volt az Isten kezében. Éppen ezért a sugalmazás hatása
alatt is megmaradt embernek, kora gyermekének, aki gondola
tai kifejtésében kora kifejező eszközeit, g'ondolatfűzését, szavait
használta föl. S ha' a Biblia e fejezeteinek ig.aú értelmét meg
akarjuk állapítani, akkor nyilvánvaló, hogy csak egy kérdés a
lényeges: mit vakart a szentszerző mondani, mit akart kifejezni.
leírni azokkal 'a szavakkal. melyeket papir-ra vetett,

De ez la kérdés nem dönthető el azzal, hogya szent szöveget
hűségesen lefordítjuk a kűlönböző mai modern nyelvekre. Azért
irja XII. Pius páva a -Dívino afflante Spiritu" kezdetű körle
velébern

"Pusztán nyelvtani szabályokkal vagy nyelvészettel, vagy egyedul az össze
függésből nem lehet meghatározni azt, amit a régi keletiek szavakkal ki akartak
fejezni ... A régi keletiek ugyanis gondolataik kifejezésére sokszor nemcsak más
szöalakzatokat és beszédformákat használtak, mint mí, hanem sokszor olyanokat
alkalmaztak, melyek 'saját korukban és embereiknél szokásosak voltak... A
szenttrásmagyarázónak ki kell tehát derítenie, mit jelent a szenrírö-hasznáíta be
széd és irodalmi mód a helyes és találó magyarázat számára ...«

Hogy ezt megtehessük, ahhoz szükséges a régi keleti írók gon
dos tanulmányozása. s éppen ez hiányzott hosszú évszázadokon
keresztül, amíkor a magvarázék nem ismerték és nem is ismerhet
ték a régi keleti irodalomnak az,t a gazdag tárházát, mely az
újabb ásatások és leletek folytán ma már rendelkezésünkre áll.
Ezért mondja a továbbiakban XII. Pius pápa:

»Az előző korok magyarázói sok kérdést - kü!önösen a történelem terén 
alig, vagy elégtelenül tárgyaltak. Hiszen jóformán minden olyan ismeretük hi
ányzott, mely az ilyen kérdések behatöbb megvltágítására szükséges, Mllyen ne
hezen elérhetők és mondhatni hozzáférhetetlenek voltak egyes pontok.' és ada
tok maguknak a Szentatyáknak, mutatják ... ismételt törekvéseik Móze's els"
könyve első fejezeteinek kellő megví'lágítására.« .

A Vigilia régebbi számaiban (1949 ápr., 1950 júL 1950 dee.,
1951 febr. és 1951 dec.) már tárgyaltunk az r. Móz, 1-11. fejeze
teinek egyes részeiről. s azoknak helyes értelmezéséről. Most az
egyik legnehezebb problémát vesszük elő: hogyan kell magyaráz
ni az r. Móz. 2, 18-24-et, melyben az első asszonynak, Évának
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teremtése van leírva. Már a Szentatyák korában érezték azt, hogy
a Szentírásnak ez az elbeszélése nem értelmezhető minden továb
bi nélkül a mi felfogásunk és beszédmódunk szer.int, s nem az a
helyes értelem, ami ,a héber szöveg különböző nyelvű fordításaiból
első pillanatra föltűnik. Szent Agoston azt írja Évának a férfi
bordájából való teremtéséröl, hogy az »nagy títok-, annak tar
talma és értelme misztérium. Ö maga négyszer is hozzáfo.gott
Mózes első könyvének magyarázatához, rnert.-érezte és tudta, hogy
Biaját korának segédeszközeivel nem képes. megoldani azokat a sú
lyosmagyarázati problémákat, melyekot e könyv fölvet. Arany
szájú Szent János, az, összes szentírásmagyarázók között kima
gaslóana legnagyobb, azt írja Éva teremtéséröl: »A mondottak
nak nagy az ereje és meghaladnak minden emberi megértést. Mert
e nagy dolgokat csak úgy lehet megérteni. ha a hit, szemeivel néz-
zük-, .

Már ezekből aszavakból láthatjuk, hogy a nagy Szetitatya
nem úgy képzeli el Éva teremtésének történetét. amint azt régeb
ben és ma is sokan teszdk, akik t. i. a Szentírás első látásra szem
beszökő értelme alapján úgy gondolják, hogy »Isten odament
Adámhoz, mély álmot bocsátott rá, álmában kivette egyik oldal
bordáját, annak helyét kitömte valamivel, majd aztán ,a bordából
- mintha csak szobrász, volna - megalkotta, kifaragta az. első

asszonyt. .. De Évát csak azért teremtette meg' az lsten, mert
Adám az eléde vezetett paradicsomi állatok közott nem talált ma
gához illő, hozzá méltó segítőt. Az Isten viszont belátta, hogy nem
jó az embernek egyedül lennie, s ezért. alkotta számára élettársul
Evát. aki azután csont Adám csontjából és hús az ő húsából ...«

A Szeutirás szavai - ismételjük -első pillanatra ezt látszanak
mondani, de Aranyszájú Szent János figyemeztet bennünket 
ezerötszáz esztendővel XII. Pius pápa körlevele előtt -, hogy a
Szentírás e leírását nem szabad emberi módon értelmezni. az első
látásra szembeszőkömódon magyarázni. Azt írja: -Csodálatos pa
radoxon, mely értelmünket meghaladja mélységéve,l... De figyeld
meg a Szentírás alkalmazkodását. milyen szavakkal éla mi gyen
geségünk miatt... N e vedd emberi módon a mondottakai !« E
szavakkal a nagy szentatva világosan megrnond.ia, hogy a su
galmazó Isten itt is - mint ahogya Szeritír-ás egyéb Iapjain is 
alkalmazkodik az emberi gyöngeség'hes, kifejezési és gondolko
dási módhoz, hogy megérthessük a leírt dolgok Iényegét, Majd
így folytatja: »Mert ha a Szentírás nem ezekkel a szavakkal élt
volna, hogyan tanulhattuk volna meg ezeket az elrejtett titkokat'i..
A augalmazé Isten tehát Év,a teremtésének elbeszélésében leerose
kedett az emberekhez és olyan formában, olyan kifedezése1Ckel 18Jd!
ta elő, hogy a Mózes korabeli izraeliták megérthessék.

De a Mózes koraheli emberek másként gondolkodtak és gondo
lataik ~ifejeZéséremás írásmódokat használtak, mint mí, s nekünk
XII. PIUS pápa szavai szerint azt kell megállapítanunk, mit akart
a szentszerző mondani, "nem pedig azt, amit mi - a mai gondol
kodás és kifejezésmód szerint - beleolvashatunk a Biblia szö
vegébe. Helyesen izia Heiniseh, a jelenkor egyik legnagyobb ka
tolikus ssentírásmagvarásója.

..Ha Isten, mikor az első férfi testét megformálta, nem' fazekasként végezte
munkáját [a Szentírás szövege ugyanis Isten teremtő müködését itt ft fazekas
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müködésének hasonlatával íría lel. ha az 1 Móz. 2, 7 leírása csupán kép annak"
az igazságnak ábrázolására, hogy az Isten az emberi testet akár közvetlenül, akár
közvetve míndenható akaratával létrehozta, akkor az az elbeszélés, mely az asz
szonynak a férfi bordájából való teremtésének módját írja le, szintén csak
kép.; .«

Az első férfi teremtésénél a Szentírás leírásában oly kétségld
vüliek az u. n. »anthropomorphismusok«, [az isteni cselekvésnek
emberi formában és emberi módon való leírásai], hogy ma már
mindenki előtt világos, miért mondja a Pápai Szentírási Bizott
ság 1948. évi január 16-i döntése. hogy as 1 Móz. 1~1l. feje,wtek
ben - tehát Éva teremtésének leírásában is - »a Szeutirás egy
kevésbbé fejlett emberiség érielméhez alkalmazva egyszeru és
képletes nyelven beszél ...~

De ugyanez a döntés megerősíti a Pápai Szentírásí Bizottság
1909. évi június 30-i döntését. melv szerint a teremtéstörténetnek
azokat a részeit. melyek a keresztény vallás alapigazságait képe
zik, illetve azokhoz tartoznak. történelmi értelemben ke,l} venni;
nem szabad allegórfkusan vagy szimbolikusan magyarázni, mert
azok valóságos történetet irnak leo. Éppen azért minden magvárá
zónak figyelembe kell vennie, hogy Éva teremtésének ténye is
való történet, hogy tehát Éva valami módon Ádámból alkottatott,
tőle függ. de ez nem zárja ki. 'sőt megköveteli azt, hogy kutassunk
a szavak mögötti igazi értelem után. Meet a szentszerző emberi
módon és korának nyelvén irt, korának beszédmódját és képeit
használta föl Éva teremtéstörténetének elbeszélésében. És csak az
a Szentírás értelme, amit ő szavaival kifejezni. mondani akart,
Amikor ezt kutatjuk és vizsgáljuk, akkor már előre alá kell veot
nünk magunkat az Egyház csalatkozhatatlan döntésének. melyet
esetleg' ebben a kérdésben hozni fog, ahogyan Szent Ágoston fi
gyelmeztet bennünket éppen az első asszony teremtésének magya
rázatával kapcsolatosan: »Ez az elbeszélés tele van titkokkal, S'
ezeket a titkokat vagy úgy kell magyarázni, mint csekélységiink
is teszi, vagy valami más, jobb módon, de a józan hit, a katolikus
hit szer-int !« Ezeknek a fig-yelembevételével nézzük. melyek azok
a titkok, azok a problémák, melyek Éva teremtésének elbeszélé
sében fölmerednek.

Az első férfi és az első asszony teremtése között hosszabb időt

tételez föl a bibliai szöveg; Ádám már bent él az Édenkertben•.
ami,kor Isten megállapítja, hogy nem jó az embernek egyedül
lennie. Az Isten aztán pásztorként Ádám elé tereli az Édenikert
ÖIiOSWS állatait, az meg is ismeri őket. felismeri lénveg'üket, névvel
látja el azokat, de az állatok között »nem akadt magához illő se
gítője«. Isten ezért mélv, exsztatikus álombankivesz Ádám olda
lából egy bordát, s abból »megépítd« az lasszonyt,az Ádámból
kivett részt pedig kitölti hússal. Adám azután fölébredvén, látja
amint Isten odavezeti elébe Évát, Iölkíált« »Ez most csont az én
csontomból és hús az én húsomból ...~ Súlyos kérdések azok, me
lyeket ez a szőveg' fölvet, arnelvek ninesenek megoldva azzal, ha
az asszonynak a férfiból való közvetlen származását valljuk. Osak
egyet emelünk ki a sok közül: a Szentírás szembeszökő értelme
látszólag azt tanítja, hogy az asszony teremtéséf időbeli különb
ség választja el ,a férfiétől, hanem az egysz.ersmind csupán eseile
!Jes, csak abból az isteni megállapítágból ered. hogy nem jó az
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ernbernek egyedül lennie, s mivel az állatok között nem volt olyan,
mely az első férfi egyedüllétét társként földerítette volna, hát
teremtett neki Isten asszonyt, Évát.

Márpedig Éva megalkotása nem lehet szemmiképpen sem eset
leges. Mert amikor az, Isten az első embert férfiv-é teremtette, ak
kor már eldöntötte azt is. hogya nőt is megterenrti, meet 81 Férfi
a .Nőre van beállítva. Biologiailag és fiziológiailag a férfi csak
a nővel együtt van megindokolva. A férfiben és nőben együtt
van meg az új életfakadás lehetősége, csak együtt lehetnek a sza
poródásnak .alapjai. A »férfiúság« a »nőiség« nélkül .céltalan és
-értelmetlen, az Isten teremtésében azonban semmi észezerűtlen

nincs és nem is lehet. Ezt az érvet megerősíti a Szentírás két he
lye is, mely a férfinak és a nőnek együtt,es teremtéséről beszél, az
Isten egységes teremtői tevékenységéről. A hatnapos teremtéstör
ténet ugyanis ezeket rnondja az »ember- teremtéséről. »Meg' is
teremtette az Isten az embert: 'a maga képére, az Isten képére te
remtette. férfiúnak és asszonynak teremtette. És megáldotta őket
az Isten és mondotta: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be
a földet s hajtsátok uralmatok a.lá« (1 Móz, l, 27-28). De ugyan
Így egységes: - és nem külőnböző, esetleges - teremtői aktust fe
jez ki 1 Móz, 5, 1-2 is, amikor azt írja: »Azon a napon, rnelyen
az Isten az embert teremtette, az Isten hasonlatosságára alkotta.
Férfiúnak és asszonynak teremtette, megáldotta és Ádámnak ne
vezte el őket, azon a napon, melyen teremtette.« Ezek a szentírási
helyek félreérthetetlenül beszélnek arról. amit az emberi ész igaz-

. sága is alátámaszt, hogy t. i. az »ember« nem Adám egyedül, nem
IS Éva, hanem a ke,ttő e,gyütt; la férfi és az asszony kösösen al
kotják és testesítik meg az »ember- fogalmát, úgy ahogy azt Is
ten teremtéstervében elhatározta. S ha ez így van, akkor fel
merül la kérdés: az 1 M6z. 2, tB-24-ben, mit akar a szentszerZÓt ki
fejezni azokkal a képekkel és kifejezésekkel, melyek nem ezt lát
szanak mondani 1

1. Az elsö asszony teremtésének leírása tanítani akarja első
sorban azt, hogy az asszony egylényegű, egyenjogú, azonos ter
mészetű élettárea a férfiunak. Az 1 Móz, 2, 18-24 mindenek előtt
nem -az asszonynak a férfiútól való »testi származását« akarja
hangsúlyozni. az elbeszélés ennél sokkal többet tanít a maga kép
letes ősi keleti formáival. »Alkossunk hozzá illő segítőt !« - hang
zik az elbeszélésben az Úristen szava, Mózes elmondja, hog'y az
Isten Adám elé veze-ti az Édenkert összes állatait, azokat Adám
mind névvel látja el [a keleti ember kífejezésmőddábanaz »elne
vezni« fogalom annyit is je,lent. mínt megismerni az illető dolog'
Iényegét: a szöveg' tehát itt világosan tanítja, hogy az első férfi
értelmes lény, a te-remtés pillanatában szellemével az állatvilág
fölé rendelt], -De Adámnak nem volt magához illő segítője,« foly
tatj,a a szentszöveg, A férfiúnak társ kell, élettárs, aki vele egyen
rangú, ugyanúgy testből és értelemmel, szabad akarattal meg-ál
dott lélekből áll, mint ő.' Ezt a társat nem lelhétte meg az állat
világban, ez csak Éva lehet, az első asszony, aki -csont az ő
csontjából és hús az ő húsából-, azaz vele egyfcrma, egytermé
szetű, egyenrangú lény. Ak.i az ő »rokona», természetében, lénye
goében osztozik. '. Ezt jelentik ugyanis e szavak la héber- nyelvben.
Nem úgy kell tehát e szavakat értelmeeni. hogy Évát az Isten
Adám csontjából és húsából ajkotta meg. A Szentírásban e'lJ a ki-
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fejezés gyakran fordul elő, jelzi a vérrokonságot; így pl. Lábán
is azt mondia hozzá menekülő unokaöccsének, Jákobnak: »Cson
tom vagy es húsom !« [1 Móz. 29, 14; v. Ö. Bir. 9, 2; 2 Sám. 5, 1;
19. 13; Iz. 58. 7 stb.] Ezt a rokonságot, á férfiúval való azonoe
természetet fejezi ki a szentszőveg' azzal is, hogy az asszonynak
héber nevét Hs'sah«] a férfiúéból l-ls-] származtatja népies eti
mológiával. Ez az etimológia is világosan mutatja, hogy itt kép
letes beszéddel van dolgunk, hiszen az első emberek bizonvára
nem héberül beszéltek, s így Mózes itt nem az asszony teremté
sének mikéntjét, módját .akarja kidomborítani, hanem Eva termé
szetének azonosságát, rokonságát Adáméval. Az egész elbeszélés
ben a főhangsúly nem az asszOOJJ testi származási módján van,
hanem az asszony testi és lelki egyen1őségén. Ezt fejezi ki a
Szentírás azzal, hogy négyszer is ismétlk: a férfiúnak csak az
asszonya hozzáillő társ, ők ketten tartoznak együvé, s még a
nevükben is ezt 'a lényegi azonosaágot emeli ki. Ez a tanítás: rend
kívül fontos volt abban a korban, főleg Keleten. ahol a külön
böző sémi és nem sémi népeknél igen elterjedt. sőt általános volt
az a felfogás, hogy az asszony alacsonyrendű lény, aki valahol a
férfi és az állat között foglal helyet. Eza felfogás még ma is
megtaláható sok népnél - összes visszataszító és undorító követ
kezményével együtt - és ez ellen küzd, ezzel szemben tanítja Mó
zes az örök teremtő Isten akaratát és a nemek különbségének igazi
értelmét.

2. Tanítja továbbá a Szeritírás ezzel az elbeszéléssel azt, hogy
a férf'i feje az asszonynak. feje' a családnak. Az asszony ugyan
teljesen azonos az emberi természetet tekintve a férfival, éppúgy
testből és lélekből áll, de a Teremtő vakaratából a vezető szerep
a férfiúé. Ezt fejezi ki Mózes azzal, hogy AdáiIDból és Adámért
teremti Isten Évát; megalkotja úgy, hogy azonos emberi termé
szete ellenére is olyan fiziológiai és psziholog-iai adottságokkal
rendelkezik, melyek a férfitől függő helyzetbe hozzák. A férfi
természeténél fogva ura és feje a családnak. ahogy később Szent
Pál tanítja: »Mert nem a férfiú van az esszouvból, hanem az asz
szony a férfiúból és nem a férfiú teremtetett az asszonyért, ha
nem az asszony a férfiúért« (1 Kor. IL 8-9). Egy másik helyen
így ír: -Nem engedern meg. hogy az asszony tanítson, s H férfi
fölé kerekedjék: maradjon osak csöndben. Mert Adám alkottatott
először, Éva azután- (Tim. 2, 12-13). Majd ismét egy másik helyen:
-Az asszonyok engedelmeskedjenek férj üknek, akárcsak az Úrnak.
mert a férfi éppúgy fede az asszonvnak, mínt Krisztua az Egy
háznak- (Ef. 5, 2'3-24). Ez, a tanítás is nagyon fontos volt abban
a korban, amikor sok népnél, többek közt a régi Babilonban, Kis
ázsiában. Élámban és a Hetitáknál a matriarhátus intézménye dí
vott. az u. n. anyajogú társadalmi berendezkedés, melv a természet
rendjének megfordítása és igen sok tragikus következménnyel
járt.

3. Tanítja továbbá a Szentírás ezzetaz, elbeszéléesel a két nem
nek szoros összetartozandóságát .és a házasság felbonthatatlan
egységét, mely egy férfinak és egy nőnek e,gy életre szóló össze
kapcsolódása. A családnak a feje úgyan a férfi, de az •asszony
nem rabszolga a házban, hanem vele azonos természetű, s ily ér
telemben egyenjogú lény, akiért a férfinak el kell hagynia apját
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és anyját is, hogy feleségéhez "ragaszkodjék. AJkik ketten teljesf
ti'k ki a Teremtő elgondolását, az ember hiánytalan fogalmát,
ketten együtt lesznek egy test, egy egész ember. Ahogy ezt ismét
Szent Pál tanítja Krisztus Urunk evangéliuma alapján: »Mert
valamiként az asszony a férfiúból, úgy a férfiú is az asszonyból,
minden pedig az Istentől vagvon.« (1 Kor. 11, 12). Éppen ezért »a
férfiak úgy szeressek feleségüket, mint önnön testüket, aki fele
ségét szereti, önmagát szereti 1« (Ef. 5, 28). Hogy ezt az isteni
örök igazságot mennvire szükséges volt hangsúlyozni abban a
korban - és minden korban -, azt nem kell külön magyaráznunk.

4. Tanítja végül az 1 Móz. 2. 18-24.' hogy az asszony éppúgy
Isten teremtménye, mint a férfi, aki szűletésében magában hor
dozza a Teremtőtől megszabott terveket, s aki így a férfiúval
együtt valósítja meg az,élet továbbfolytatásának isteni adományát.

Nem kétséges, hogy ezeknek az igazságoknak tanítása, kieme
lése létfontosságú volt és az marad minden kor minden embere
számára. Mert ezeknek az ismerete' és az, életben való gyakorlati
megvalósftása nélkül nem lehet Isten akarata szerintí boldog tár
sadalmi együttélés, esaládíi tűzhely, erős és örömtől duzzadó élet
.a földön. De ezeket az igazságokat a Szentírás nem elvontan. tu
dományos értekezésben tanítja, hanem az elvont igazságokat
konkrét formába öltözteti, a történelmi tényt. Éva teremtését a
keleti ember médján képekkel jeleníti meg.

A kérdés csupán az, hogy nem akar-e a Szentírás ennél töb
bet is mondani I Nem akarta-e Mózes ezeken az alapvető igazsá
gokon és Éva teremtésének történeti térivén kívül az asszony ke
letkezésének mikéntjét, módiát is pontosan leírni 1 Erre a kér
désre határozott nemmel kell felelnünk! Hiszen láttuk, hogy az
egész elbeszélés tele van olyan képekkel és hasonlatokkal. melvek
kizárják a szóról-szóra való magvarázat lehetőségét. Ahogyan
Ádám megalkotásának leírásában sem a teremtés médfáról beszél
Mózes, úgy itt sem. Ahogya férfi megteremtésénél az Isten nem
»dolgozott« fazekasként, úgyhogy a föld agy.ag'ából egy emberi
test formáit gyúrta ki, s aztán arcába [.a héber szöveg szerint "01'
rába«] lehelte az élet lehelletét; úgy az első asszonynak teremté
sénél sem volt »szobrász«, vagy »ép ítő«, aki Ádám csontjából vagy
húsából [a héber »szela« szó ugyanis bordát is, oldalt is jelent]
kifaragta, megépítette volna Évát. F'ranciaorázág legtöbb katolikus
hittudományi f'őiskoládának tankönyve azt írja erről a kérdésről:

..Miként használta föl Isten Adám testét Éva testének megformálásánál ? Le
hetett Adám teste nunta-ok (causa exempíarís), ami annyit jelent, hogy az első

asszonyt az Isten az első férfi míntájára teremtette. Az állatoktól eltérően, me
lyek között Adámnak nem volt magához illő segítője, Éva ugyanazon emberi
természettel rendelkezik, mint a férfi.«

Egy másik igen elterjedt munka azt mondja:
»Talán elegendő a szöveg megmagyarázásához, ha azt mondjuk: az asszony

teste oly értelemben vétetett a férfiúéból, hogy azt az emberi természetet, mely
Adám teremtése előtt csak a férfiben volt meg, az Isten megadta a nőnek is ...~

A ..férfiúból« való teremtés tehát egyet jelentene a férfi míntá
jár,a történt teremtéssol és - hozzátehetjük kiegészítésül - azzal.
hogy dz asszony a ..férfiűért- lett teremtve. Az egész elbeszélés
így konkrét történet formájában való kifejezése annak az igaz
ságnak, hogy a természet rendje és Isten akarata szerint a férfi
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a család feje és így a teremtés rendjében - ha nem is időbeli
rendben - a férfi lett először, utána az ,a;sszony.

Ez a magyarázat elméletileg igen tetszetős. de mégsem kielé
gítő. Nem pedig azért, mert nem a keleti írók gondolkodásmódjára
és kifejezési sajátosságaira támaszkodik. A régi keleti ember
nem tudott semmit a bölcselet »minta-okságáról«, sem nem volt
fogalma olyan elvont okoskodásról. hogy az. emberi természet
Ádámig csak egyben, Évával azonban már kettőben volt meg ...

Ezek a mag-yarázatok helyesen fogják meg a kérdés lényegét,
csak nem mutatják meg azt a nyelvészeti és irodalmi lehetőséget,
mellyel ezt a szentszövegből ki lehet olvasni. A megoldást itt is
az a módezer adja meg. melyet XII. Pius pápa ír elő már idő
zett »Di.viuo afflante Spir-itu- körlevelében:

"A magyarázónak mondhatní tétekben vissza kell térnie' ezekhez a távoll év
saázadokhoz, s a történelem. régíségtan, néprajz és más tudományok segítségével
pontosan meg kell határoznia. hogy e régi kor irói milyen irodalmi formákat
alkalmaztak és használtak ... A magyarázó előzetesen nem tudja rögtön megál
Iapítaní, melyek ezek a beszédformák, hanem csak a régí keleti irók szorgalrnas
tanulmányozásának segítségévet.«

Ezeknek a régi keleti irodalmi emlékeknek . tanulmányozása tette
lehetövé már kb. ötven évvel ezelőtt is a teremtéstörténet több
hagyományos részének megfejtését, amikor pl. rájöttek arra, hogy
a Szeutirás héber szövegében ,szereplő -gan-, »eden« szavak sumér
eredetűek (valószínűlegaz »Ádám« is !) s így azok jelentését nem
valami héber gyökből. hanem a sumér nyelvből kell megállapítani.
A sumér írásban szerepel egy idiog-ramima (írásjel): »TI«. Ezt a
»T'l-c-t. az ősi asszir ékiratok mind »old.al« vagy -borda-, m ind
)Jedi/{ »élet« jelentésseladják vissza. Azaz ugyanaz az írásjel
jelöli II bordát is. az életet is. Fölöslege,s most arról elmélkedni,
milyen kapcsolat lehetett fogalmilag a régi keleti ember gondolat
világában ar. "élet« és az »oldul (borda)« között, hogy e kettőt egy
szóval fejezték ki; tény az, hogy így volt és ez megadja számuuk
ra 'a 'kulcsot a »bordából« való teremtés irodalmi és nyelvészeti
megfedtésére, Mert a héber »szela-suz. 1 Móz, 2. 21-22-ben egysze
rű át.irása lehet a sumér »TIv-uck, s akkor a szentszerző nem
azt rnondja, hogy az Isten Adám bordájából'<alkotta meg az első

asszonyt. hanem Adám »életéből«, az ő élete, természete szerint ...
Nem mondjuk azt, hogy ez ca magvarázat minden problémát

megold. rnoly Eva teremtésének. elbeszélésében felmerül, de' a leg
fontosabbat világosan állítja elénk: Ádám és Éva »vérrokon«,
ugyanazzal az emberi természettel rendelkezik s ugyanannak n
teremtő Istennek akaratából jött létre. Ezt a történeti tény:t, és ezt
az alapvető hitigazságot rajzolja meg Mózes abban a freskőban,

melyet Eváról fest. Leírásában, festményében természetesen fel
haeználja korának ábrázolási módjait, rnűvéezeti kifejező eezkö
zeit, amint ,a középkornak, VBgy a reneszánsznak fe-stői is saját
koruknak művészi elgondolásait. formáit, színeic használták föl
nagy történeti freskóik elkészítésénél. A történeti tény azonban
megmarad, igaz és való mar:adakkor is, ha pl. a betlehemi istálló
nem olyan volt, mint amilyennek ábrázolták. haa napkeleti böl
csek nem is olyan ruhában imádták az isteni Kisdedet, ha a világ
teremtése nem is oly módon történt, mint .ahogy Michelangelo meg
itImodtaa Sixtusi kápolna mennyezetén,
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