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AZ ÓSZÖVETSÉG CSODÁI
Új MEGVILÁGÍTÁSBAN

"A tudomány gyors fejlődese és népszerűsítése megkívánja az igehirdetés
től. hogy alaposan igazolja és átgondolja a kinyilatkoztatás tételeit, a belőle

levont igazságokat, a szellemi világot és a természetfölötti erők jelenlétét. A hít
és az erkölcsi felelősség nem alapulhat Iegendákon, mítoszon, vagy egy kor
sajátos felfogásán, hanem csak tárgyilag igazolt kinyilatkoztatáson. Ez a tudat
vezeti a biblikus tudományt, amikor annak megállapítására törekszik, hogy a
Szeritírás könyvei sajátos műfajukon keresztül milyen kinyilatkoztatott igaz
ságot akarnak közölni." (Gál Ferenc: Zsinat és korforduló, 38-39. o.) Ebből a
megállapításból induljunk ki, amikor az Oszövetség csodáit akarjuk meg
vizsgélni.

Az Oszövetség csodáit olvasva bizonyála mindenki föltette a kérdést: a Nílus
vize valóban vérré változott; a Vörös-tenger vize valóban olyan volt, mint a fal;
Gábaonban valóban megállt a nap; Bálalám szamara valóban megszólalt: Illés
valóban tüzes szekéren ragadtatott a mennybe? Valóban úgy történt míndez,
ahogy leírva találjuk? így is kell hinnünk? .. Két végletet kell elkerülnünk:
egyik túlbecsüli a csodák értékét és az Oszövetséget csodák gyüjteményévé
teszi; a másik vélemény szerint pedig elsikkad a csodák igazi értelme. Előljá

róban megjegyezhet]ük, hogy a Szeritírás a csodákat vallási szempontból tár
gyalja. Ezért meg kell ismernünk a csodák teológiáját, továbbá meg kell
vizsgálnunk, vajon az Oszövetség is ugyanazt értette-e csodán, amit mi.

I. Az Úszövetség csodái.

Izrael történetében igen sok csodát, azaz rendkívüli eseményt találunk,
amelyek Istenre vezethetők vissza. Eltekíntünk egyes könyvek, vagy részek
fiktív csodáítól, amelyek a tanító műfajba tartoznak (Jónás, Tóbiás, Jób drá
mai kerete, DánielI-6 haggadája, 2 Makk. épületes és díszítő elemei).

Vizsgáljuk meg a pátriérkák korát. Azonnal látjuk, hogy igen sok Isten
jelenessel találkozunk. Ezeknek az embereknek Istennel való találkozása olyan
meghitt és bensőséges volt, hogy semmi jeiét sem találjuk a félelemnek, amely
a későbbi Isten-jelenésnek velejárója (Bir 6.22; 13,20; Iz 6,5). A szerit szerző

ezt természetesnek tartja és egyáltalán nem csodálkozik, s nem is tartja cso
dának. Ezek magyarázaltánál valószínűleg helyes nyomon haladunk, ha azt
állítj uk, hogy legy irodalmi műfajról van itt szó, Ugyanez a helyzet az újszö
vetség gyermekségtörténett részeinél is. Tehát nem valami külőnős természeti
jelenségről, hanem irodalmi mŰja.iról van itt szó.

Az Isten-jelenéseken kívül alig találunk csodát a pátriárkák történetében.
Talán Szodoma elpusztítását említhetjük meg, de a szemtanú elbeszélése nagyon
szűkszavú (Gen 19,28). Annál többször találkozunk leírásokkal, arnelvek ki
emelik, hogy Isten belenyúlt az emberek életébe. Sárát megmenti a fáraó és
Abimelek háreméből (Gen 12,17; 20,3); megsegíti Hágárt és fiát a pusztában
(Gen 21,19). Isten beavatkozását nem beszélik el hosszasan. de az üdvös hatást
annál inkább kidomborítjálk. A szent szerző talán nem is annyira csodának
tartja ezeket, mint inkább Isten gondviselésének. amellyel irányítja és gondját
viseli választottjainak.

Az első szorosan Vletrt csoda az, amikor Isten fiút igér Ábrahámnak. Sára
hi tetlenségében nevetni kezd, de lsten megerősíti kijelentését: "vajon nehéz-e
valami az Istennek?" (Gen 18,14). Ez a rész azt állítja, hogy Isten cselekedetei
nek níncs határa. Sőt, ami az ember számára nevetségesnek és-lehetetlennek
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tűnik, az Istennek sajátosan megfelelő. Egész Izrael az idős Ábrahámtól és
Sárától kizárólag Isten csodatette által származik. Ez az elbeszélés azt állítja,
hogy Izrael születése, növekedése, azaz egész története Isten csodája az ö
titokzatos tervében. A szerit szerző ezt még azzal is kíhangsúlyozza, hogy
Izrael másik két ősanyjánál, Rebekanál és Ráchelnél is fönnállt a terméket
lenség, s csak Isten különös beavatkozása által bontakozott ki az Ű terve.
(Gen 25,21; 29,31; 30, 1-2. 22-23.) Amint látjuk a Genezis idegenkedik a csodák
tól, de ennek: ellenére azt állítja, hogy az üdvösség isteni megvalósulása a
tulajdonképpeni csoda, s az. Isten üdvözítő akarata áttöri a természetes rendet,.
csodát művel.

Izrael néppé alakulásának ideje, az Egyiptomból való kivonulás és a Ká
naánban való megtelepedés korszaka tele van szembetűnő csodákkal, s külön
bözík a pátriárkák idejének tartózkodó, de mélyértelmű csodáitól. I'tt találjuk
a 'legtöbb csodát: az égő csipkebokor, a kigyó-csoda, a tíz egyiptomi csapás,
majd míndennek befejezése, a Vörös-tengeren való átkelés; a pusztai vándorlás
alatt. a manna,a fürjek, a csodálatos vízíakasztás, az engedetlen izraelitákkal
szemben az Istentől jövó tűz, a föld meghasadása, a mérges kígyók. Ezekhez
járulnak még különleges természeti jelenségekkel összekötött Isten-jélenések
a Sinai hegyen és a felhőben. (Bálaám szamarának megszólalása és Áron bot
jának kivirágzása későbbi tanítóelbesaélések.) A Kánaánba való bevonulás
esodáíhoz tartozik a Jordán kiszáradása az izraeliták átvonulásakor. Jerikó
falainak leomlása, és a napcsoda a gábaont csata alatt. (Ex 7-19; Num ll-21;
Józs 3-10 fej.)

Izrael későbbi idejében a bírák korától a makkabeusi korig terjedő idő

ben nagyon ritkák a csodák, helyesebben az olyan csodák, amelyek befolyás
sal lennének eg-ész Izrael életére. A háborúkban Isten segíti és bátorítja népét
(2 Sám 5,17-25), az cllenséget megrémísztí (Bir 7,2.20). Csak későbbi legendás
elbeszélések állítják, hogy Isten maga semmisítette meg az ellenséget, de
ezeknél a természetes előzmények nagyon világosak. (2 Krón 13,15; 14,11; 4
Kir 19,35.) A Makkabeusok könyvében szereplő mennyei lovas legendás vo
más, (2 Makk 3,10. fej.) szövetség ládájával, majd az áldozattal kapcsolatban,
amelyet mennyei tűz gyújtott meg', említhetök csodák. (3 Kir 18,38; 1 Krón
21,26; 2 Krón 7,1.) A próféták fellépésévei kapcsolatban is ritkák a csodák.
(1 Sám 12,16; 3 Kir 13; Iz 38,7-8.) - Illés és Elizeus próféták történetében
azonban számos csodát találunk. Ezek egy sajátos csoda-típust képviselnek.
Mintegy húsz csoda tartozik ide, amelyek azonban szűk körben, a minden
napi élet keretei kőzőtt játszódnak le és nem érintik az egész népet (kenyér
szaporítás, beteggyógyítás, halottfeltámasztás, olajszaporítás stb. 3 Kir 17-18;
4 Kir 1-6; 13). Ezek a csodák emlékeztetnek leginkább Jézus csodáira.

Amint látjuk, az Oszövetség csodái leginkább Izrael őskorára, továbbá
Illés és Elizeus próféták idejére korlátozódnak. Másutt nagyon szorvánvosan
fordulnak elő, A prófétai és bölcsesség-irodalomban gyakorlatilag hiányoz
nak. A zsoltárok sem hoznak új csodákat, hanem a régi csodákra emlékeztetik
a népet. Az Úszövetség tehát nem ;,kedveli" a csodákat, s a csoda-elbe:szé
léseik sokkal kisebb terjedelrnűek, mdnt az újszövetségben.

II. A csodák teológiai értelme.

Az Úszövetség csodáit három csoportra oszthatjuk:
1. Az üdvtörténeti csodák. Ezek közvetlen befolyást gyakorolnak Izrael

életére. Azt mutatják, hogy amikor Isten tervében elérkezik az idő, akkor Ű

népe érdekében cselekszik, és ebben senki sem tudja Űt mecakadályozní. (P1.
az egyiptomi csapások.) Isten üdvözítő terve és a csoda tehát szorosan ősz

szetartozik. Amikor ez a terv ellenállásba ütközik, I akkor Isten csodát művel,

se~ítséget hoz népének, megbünteti ellenséseit; sőt magát Izraelt is, ha eltér
az üdvösség útjától, Ezeknek az üdvtörténeti csodáknak mélyeibb teológiai ér-
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telmük is van, amennyiben a népet az Istenbe való hitre és bizalomm akarják
vezetni, Ezek a csodák úgy mutatják be Istent, mínt aki hatalmas és jó, és
ezért Izrael bátran hagyatkozhat rá. A Sinai hegynél magát kinyilatkoztató
Isten a csodákkal akarja bebizonyítani népének, hogy a szövetséget érdemes
megtartani, mert Ö hatalmas és gondot visel rá. A kivonulás csodái az alapot
szeigáitatják ahhoz, hogya nép igent mondjon a szövetségre és ezt mindig
ébren tartsa magában. A szerit szerzö a csodáknál ezt a célt mindig tudatosan
akarta, vagyis a népet a hitre és a szövetség megtartására akarta vezetni.
Az Egyiptomból való kivonulás csodája, majd a Kánaán elfoglalásának e15e
ményei ilyen szempont szeránt szerepeinek a történetekben és ezt a célt szol
gáljak. A történeti krítíkának szem előtt kell tartani ezt, vagyis azt, hogyha
az egyes csodák történetiségét talán nem ,is lehet bizonyítani, de a csodák
együttes tanúbizonyságának döntő szerepe van. Ugyancsak teológiailag ért
hető, hogy miért szünnek meg - vagy ferdulnak elő ritkábbari - a csodák
később, amikor az Isten népe a kinyilatkoztatást megtapasztalta, hagyomá
nyával, vallási formáival szilárdan megalapozta. Új csodák helyett inkább
Isten régi nagy csodái azok, amelyek a népet a nehéz helyzetekben megvi
gasztalják és hitét megerősítik. (77 Zsolt 12; 78,3; Iz 63,7.) - Hasonló esetet
találunk az Újszövetségben is az ősegyház történeténél. -

2. A csodák igazolják Isten küldötteit. Nikodémus is ez,t tartotta: "Mes
ter, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, rnert senki sem tud. ilyen csodákat
müvelní, mínt te, ha Isten nincs vele." (Jn 3,2.) Az Ószövetségben nagyon sok
"küldött" szerepel, az igazoló csodák mégis igen ritkák. Néhány csoda iga
zolja Mózes küldetését a nép és a fáraó előtt. (Ex 4,1-9; 7,8.) Mózest azonban
nem ezek a csodák igazolják a nép előtt, hanem az ő közvetlen kapcsolata
Istennel,amely miatt a nép hisz neki. (Ex 19,9-19; 20,19-21; 24,15-18.) Az
Oszövetség nem a csodát tekintette kizárólag Isten küldötte igazolásának. Sőt

a Deuteronomium arról szól, hogyha valaki csodát tesz, de bálványimádásra
akar rábírni, ne higgy neki. (13,::!-4.) A próféták bármennyire is karizmatikus
erővel megáldott emberek voltak, mégiscsak két igazoló csodát olvasunk róluk.
(1 Sám 1::!,16; 3 Kir 13,4-6.) Az író próféták sem csodával' igazolják küldeté
süket, hanem meghívási eseményükre hivatkoznak. (Iz 6; Jer 1 stb.) Ez a nép
számára sokszor kevés is, és gyakran ellene mondanak. Kézzelfogható csoda
bizonyságok alig állnak rendelkezésükre, Iz 7,1l-ben a próféta nem a maga szá
mára kér jelet, s az Iz 38,7. csodája is a király számára volt jel. Az Oszövet
ség igazoló csodája és Jézus csodái egészen mások. Jézus nem Isten hírnöke,
hanem Megváltó. Öa saját kinyilatkoztatását bizonyítja csodákkal. Az Ószö
vetség igazoló csodái sohasem akarnak egy küldöttet csodatevőnek állítand.
A csoda azt akarja, hogy az Isten küldöttének szavai és tettei által az embe
rek Istenben higgyenek, az Ö üzenetet fogadják el.

3. Illés és Elizeus próféta csodái. A kármel-hegyi áldozaton és Námán
meggyógyításan kívül ezek a csodák nincsenek kapcsolatban egész Izrael hité
vel és üdvösségével; szűk: körben játszódnak le. - Egyik magyarázat szerint
Illés és Elizeus a Jordánnál élő próféta közösség vezetője volt. Csodáik ter
mészetfeletti kedvezések ennek a csoportnak javára. A máslik magyarázat
szerint a két próféta úgy jeletuk meg, mint akinek csodatevő ereje van. 11
lésnél még csak Isten szavára és a próféta imájára történik a csoda, Elizeus
azonban nyiltan úgy lép fel, mint csodatevő. Nála mindennapiak a csodák:
a szakács mérgezett levest főz, Elizeus lisztet kever bele és erre élvezhető

lesz; a forrás vizét sóval használhatóvá teszi; a fejszét a Jordán visszaadja;
az özvegy olaját megszaporítja. Ezeknek semmi kapcsolatuk sincs Izrael üdv
történetével. Irodalmi megfigyelések pedig azt mutatják, hogy Illés csodái
megismétlődnek Elizeusnál (gyermekfeltámasatás, olaj-, Iiszt-, kenyérszapo
rítás, a Jordánnak köpennyel való szétválasztása). A Kármel-hegyi csodának
megfelel Námán meggyógyítása, az 50 katona elpusztításának a 22 gyermek
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halála. Végül mindkettőnél hatásos befejezés: Illés égbe vitetik, Elizeus pedig
sírjában is csodáit művel, Ehhez jönnek Elizeusnál kisebb "napi" csodák. Úgy
látszik tehát, hogy az Illésről való hagyomány Elizeusnál megismétlődik.

Valószínűleg helyes nyomon haladunk, ha azt állítjuk, hogy az Illés--Elizeus
csodaciklus a történeti kriltikát nem állja ki és a leglendák körébe utalható.
Annyit viszont bizonyítanak, hogy ebben a kezdeti vallási szakaszban nagy
karizmatikus evők voltak. Az 'együttes tanúbizonyságot kell tehát elfogadni,
de arról, hogy rnik történtek - a történelmi források hiányában .- semmit
sem mondhatunk, Illés és Elizeus jelentősége nem csodatevő erejükben, ha
nem az igaz Isten-hit javára való politikai befolyásukban áll. Az ő csodatör
tenetükben népi csodakedvelés, továbbá a prófétai intézmény magasztalása
is megtalálható.

III. A bibliai csodafogalom.

..A csoda ISitennek közvetlen beavatkozása a fizilka,i világrendbe: a meg
szokott törvények felfüggesztésével olyan eseményt hoz létre, amire a termé
szet magától nem képes. Istennek joga van utólag is belenyúlni a világ
rendjébe. A természet törvényei csak ebben a világrendben érvényesek, tehát
felfüggesathetök. Isten közvetlen szerétetét és gondoskodását mutatja meg,
amikor természetfölötti módon felhívja a figyelmet magára." (Gál Ferenc:
Az üdvtörténetének misztériumai. 124. o.) A csodánál tehát a természeitör
vényből kell kiindulni. ISitien ebbe nyúl bele, ezt változtatja meg. Az Öszö
vetség embere azonban nem ismerte a mi modern "természet" fogalm unkat.
Számára mínden esemény a természetben és a történelemben - még a "te1'
mészetes" is - más módon volt Istentől, mint számunkra. Korábban az
ember közvetlen isteni beavatkozásnak tulajdonított a természetben nunden
olyan eseményt, amit nem értett, pl. a terrneszet vröinek hirtelen kirobbanása
föl drengéssel, viharral stb. Úgy látszott, mintha a termeszet állandóan Is
tenről beszélne, sőt Isten közvetlen üzenete lenne az emberhez. (V. ö. GáL Fe
renc: Zsinat és korforduló 82-83. o.) Az Oszövetség népe számára a természet
rendje azért ilyen szabályos, mert Isten maga vezeti és kormányozza. Isten
kelti fel a reggelt és hozza elő a napot, Ű rendezi az időjárást is, este Ö hívja
elő a csillagokat és vezeti vissza őket. (Iz 40,26; Isten beszéde Jób könyvebon.)
Tehát mínden "természetes" történés a természetben és a történelemben
lsten hatalma alatt áll, az Ö cselekedete, ezért a "sz,okott" és .,rendkívüli" es{'
ménynek nincs olyan határozott választóvonala, mint modern természettudo
mányos értelemben. Számukra tehát a csodának modern meghatározása nem
lehetséges. A szokatlan esemény annyiban jelentősebb, hogy ez jobban fel
rázza az ernbent és Isten hatalmát jobban megmutatja.

A Biblia minden kifejezése' ezt mondja a csodáról: Isten cselekedete,
bámulatos tett, megrendítő esemény, jel. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten Iáb
nyoma, amelyet észre kell venni. Amint látjuk, ezek a nevek a csodának lelki,
teológiai jelleget adnak. Nem a külső fizikai esemény érdekli az Oszövetség
emberét, és egyáltalán nem szükséges, hogy az esemény "természetelle-·
nes" legyen. Sőt éppen ellenkezőleg, az Oszövetség a csodára a mi szemléle
tünk szerínt egészen "természetes" dolgokat használ: zivatar, mennydörgés,
csillagok esése stb. Em látjuk a bölcsesség-írodalomban is, amelyben a ter
mészet rendje, anna!k mánden rejtélye Isten nagy csodája. (104 Zsolt; Sir
42,15-43,33.) Isten megfoghatatlan bölcsességét a kormányzásban, továbbá te
remtményeíről való csodálatos gondoskodását szemléli a természetben. Az az
egyszerű tény, hogy eledelt és italt találnak a pusztában; a későbbi nemzedék
számára konkrét jele Isten figyelmességének. A szővegek megtszépítik ezt az
egyszrű tényt. A Bölcsesség könyve a mannátangyalok eledelének nevezi.

Az ószövetségi csodánál még egy szempontot is megfígyelhetünk, ami a
mi fogalmunktói eltérő. A szent szerző Isten hatalmas tettét egy esemény-
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ben nem annyira a természetes lefolyástól való eltérésben látja, mínt inkább
a történelmi hatásosságban, amelyet Isten népe érdekében tett. Számára itt
a meglepő és a nem magától értetődő a nyílt csoda, vagyis a váratlan sza
badulás, segítség a nehéz és reménytelen helyzetben.. vagy az ellenséget ért ka
tasztrófa. A vörös-tengeri csodával lehetne ezt a kü1Onlbiség1et megvilágítaní. A
mi szemléletünk szerínt Isten csoda által megsemmisíteete az egyiptomiakat
és megmentette az izraelitákat (csoda az, ami a vízzel történt). Az Ószövet
ség gondolkodása szerint Izrael látta Isten tetteit az egyiptomiakon - tehát
nem a vizen - s számukra maga a szabadulás a csoda, s nem a természeten
művelt csodák. Az Ószövetség gondolkodásában 'ez a szabadulás nagyobb
csoda, mint a vízen történt rendkívüli dolgok. Mí egy természeti jelenséget tar
tunk szem előtt, aminek az Ószövetség üdvteológiai értelmében csak aláren
delt szerepe van. Az Ószövetség csodának mondja az Isten közelségét, csele
kedeteinek nyilvánvalóságát, amelyet az üdvtörténet érdekében tett. Ahol
tehát lsten ilyen értelemben jelen van, az az izraeliták számára' csoda, s ez
szent is, amit az embernek megszentelődve kell fogadni. (Józs 3,5.) Hogy
azonban egy ilyen esemény a mi modern értelmezésünkben természetes, vagy
csodálatos, az az ószövetségi szerző számára teljesen érdektelen. Ö egyszerre
tud beszélni Isten nagyságáról egy csodával kapcsolatban és egy természe
tes esemény keretén belül is. S ezzel nem kerül elíentmondásba, és a csoda
sem veszít számára nagyszerűségéből, mert nem természettudományosan, ha
nem teológiailag - még pontosabban üd vteológíailag - nézi.

Számunkra ez nagyon lényeges eligazítást ad az ószövetségi csodák vizs
gálatánál. A bibliai szerzö ugyanis érdektelennek tartja azokat a kérdéseiket,

. amelyekre mi pontos feleletet várnánk, vagyis azt, hogy az esemény csoda,
vagy nem csoda. Ezt a határt őegyszerüen nem ismerte; és 'ez nem is érde
kelte. Ö az ábrázolásnál szabadon alakíthatott a "természetesből" "csodá
latost", és egyáltalán nem gondolt arra, hogy ezzel meghamisítja a bizonyí
tást, mert ő nem akart csodákat közölni modern értelemben. Tehát ezeket a
csoda-elbeszéléseket nem lehet felhasználni modern teológiai bizonyításra
(nem lehet őket pontosan bizonyítani), másrészt' viszont nem lehet értelmetle
nül kritizálni a mi modern csodafogalmunkkal, s még kevésbé lehet szemére
vetni a szerzőnek, hogy nem hitelre méltó. Az ószövetségicsodaelbeszélések
történeti. értékét tehát lehet elfogulatlanul vítatní anélkül, hogy helytelen
következtetéseket vonnánk le a Szeritírás szavahihetőségév el kapcsolatban.
Az Ószövetség igen sok csodája - amely oly hatalmasnak látszik - a kríti-

, kai szövegpróbával szetény és természetes eseménnyé válik, de ez az Ószövet
ség szavahihetőségét a legkevésbé sem rontja. Ez annál is inkább lehetséges,
mert sok közűlük költői alkotás, és szerzője szabadon fogalmazta meg azt,
hogy Isten nagy csodakatrnűveltnépe javára' és ezzel. Izrael hitét akarta meg
erősíteni. A kritíkaí kutatás feladata, hogy az elbeszélések ilyen értelmét iga
zolja, és, véget vessen annak a régi Iéireértésnek, amely a szövegeket mint
történelmi dokumentumdkatke2Jelte.

IV. Az ószövetségi csodaelbeszélések történeti értéke.

A "történeti érték" megállapítása nagyon nehéz és bonyolult feladat, és
nem is várhatunk tőle látszatós eredményeket. Néhány csodát próbálunk
most elemezni.

A Vörös-tengeren' való átkelés. Az ószövetségi csodák közötr a legna
gyobb, amit legtöbbször megénekeltek és elbeszéltek. Szemléletes példája
annak, hogyan keletkezett, hogyan bővült és fejlődötrt; egy csodaelbeszélés egé
szen a jelenlegi szövegíg. A vörös-tengeri esemény, mint Izrael csodálatos
megszabadulása történelmi valóság; s ezt egyetlen szakember sem vonja két
ségbe. Ez a meglepő szabadulás olyan mély Isten-élménye Izraelnek, amelybe
az ő Istenbe vetett hi,ue ikez:detMl fogva gyökeredzett. Bibliai értelemben két-
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ségtelenül csoda. Erről semmi kétség sincs, csupán az a kérdés, hogy való
ban mí is történt.

Az Exodusban két szöveg található: az egyik prózai, amely az átkelést
beszéli el (14. fej.); a másik egy, nagy himnusz, amely köLtői módön dicsőíti

Isten nagy tettét, aki megsemmisítette az egyiptomiakat. (15. fej.) A prózai
SZÖ" 2i!,' két különböző régi elbeszélést dolgoz egybe. Az ősibb szöveg 900 kö
rül, a korábbi 500 körül kaphatta meg végleges formáját. A jelenlegi szöveg
ben EZ a fiatalabb szöveg alkotja az alapfonalat. és ehhez alakult az ősibb el
beszélés.

A~ ősibb szöveg seerínt így lehet rekonstruálni az eseményt: Este van.
Az l%laeliták a víz partján táboroznak, az egyiptomiak nyugatról közelednek
mögt.I tük. Az izraelitáknak kelet felé kell a vízen átjutniok, ha meg akarnak
szabadulni. Természetesen nem a mai Vörös-tengerről van szó, hanem talán a
Szuezí szerosban lévő lapályos részről, vagy a Nílus deltájáról, amely délke
let felé lapályos, és a szabadúló átvonuláshoz mély. Az ősi szövegben a kö
vetkező szakaszokat figyelhetjük meg: "Az. Úr egész éjszaka fúvó erős és forró
szél által elhajtá és szárazzá tevé a tengert" (14,21). Az izraeliták ekkor kezd
ték meg az átkelést, az egyiptomiak pedig az üldözést, "Mikor aztán eljött a
hajnali őrállás ideje, íme rátekinte az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyipto
miak táborára és megborítá hadseregüket és kidönté harciszekereik kerekeit,
úgy hogy megfeneklettek. Mondák ekkor az egyiptomiak: fussunk Izrael elől,

mert az Úr harcol ellenünk" (14,24-25).
Egy éjszakai zivatar kítörésének mítologíkus Ieírásáról van itt szó. Az

e~iptomiak szekerei és lovai a járhatatlan gázlókban megfeneklettek és ösz
szetörtek. Az egyiptomiak felismerték ebben, hogy az Isten ellenük van éi
vissza akartak fordulni.

"A tenger hajnalban visszatérve előbbi helyére és a vizek nekifutának
oa menekülő egyiptomiaknak s az Úr belescdrá őket a habok közepébe" (27. v.),
A zivatar nyugat felé húzódott el, a szélnyomás a vízre megszűnt, s ez nyu
gatról délkeletnek áradt vissza. Az egyiptomiak nyugat felé való visszavonu
lásukban éppen belejutorttak a vízáradatba. amely holttestüket a ike1>eti partra
sodorta. ,

"lgy szabadítá meg az Úr azon a napon Izraelt az egyiptomiak kezéből.
Mikor aztán lá1tták a megholt egyiptomiakat a tenger partján s azt a nagy
hatalmat, mellyel az Úr elbánt velük, félé a nép az Urat és hivének az Úr
nak és szolgájának, Mózesnek" (30-31). EZlelk a sorok himnikus befejezését ad
ják az eseménynek és azt vallási és üdvösségr értelemben világítják meg.

Ebben a leírásban a szabadulás eszköze egy erős keleti szél, amely hátal
ruas esőt hozott magával. Már délután elkezdődött, mert a 19. vers szerínt a
"i?lhőosz:1op" a nép éléről a végére vándorolt, vagyis a felhő keletről nyu
gatra ment. Tehát önmagában egy természetes eseményről van szó, amely
azonban éppen abban az időben jött, amikor az izraelitáknak szorult hely
zetükben legnagyobb szükségük volt rá. Az viszont, hogy egy természetes
esemény a legjobb órában jött, hogy nekik a szabadulást, ellenségeiknek pe
dig a végzetes pusztulást hozza, Isten kezét kétségtelenné teszi, és bibliai
értelemben csoda. Nem természeti csoda, hanem Isten vezetésének és gond
viselésének csodája népe üdvére.

A későbbi szöveg szerínt is ugyanez a kiindulás, csak ez nem felhőről,

hanem "angyalról" beszél, amely a nép éléről hátra ment (19. v.). Az átvonu
lásnál pedig nem a keleti szélről, hanem Mózes vesszőj éről tesz említést, amely
Isten parancsára müködik:

"Mikor pedig Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé... a víz kétfelé válék. Erre
Izrael fiai bemenének a kiszáradt tenger közepébe, miközben a víz olyan volt
jobbjuk és baljuk felől, mint a kőfal. Ekkor az egyiptomiak űzőbe vevék őket

s bemenének utánuk: a fáraó mínden lovassága, harciszekere s lovasa be a ten-
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ger közepébe' (21-23). Amikor az izraeliták a másik partra jutottak, "mondá
az Úr Mózesnek: Nyújtsd k~ kezedet a tenger fölé, hogy térjenek vissza a
vizek, rá az egyiptomiakra, harciszekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta
kezét a tenger fölé... és a visszatérő vizek elboríták a fáraó egész hadse
regének harciszekereit és íovasaít, kik utánuk nyomultak a tengerbe: egy sem
marada meg közülük. Izrael fiai azonban átkelének a kiszáradt tenger köze
pén, míközben a víz olyan volt jobbjuk És baljuk felől, mint a kőfal"

(26-27a; 28-29). Amint látjuk: a régi szőveg a lényeget erősíti: az üldözők

megsemmisítését, s ugyanezt teszi az ősi himnusz is (15. fej.).
A két elbeszélést a szent szerző összedolgozta, teológiailag gazdagabbá

teltie és csodálatosra színeete. Nem Mózes hasítja ketté a tengert, hanem csak
jelt ad az isteni cselekedethez a keleti szél segítségével. A szerzőt egyáltalán
nem zavarta, hogy egy tisztán természeti csodát (későbbi szöveg) és egy ter
mészetes folyamatot (régrihb hagyomány) dolgozott egybe, mert számára a lé
nyeges csoda nem a természetben, mégkevésbé annak technikai lefolyásában,
hanem egyedül annak üdvtörténeti hatásában volt. Ezért használt föl mind
két szövegből, hogy Istennek ez a nagy tette minél nagyobb hitet ébresszen,
Ezt nem szabad szem elől itévesztenünk. Ha azonban modern módon akarjuk
feltenni a kérdést, hogy mi istörtJént, aikkor kétségtelenül a régebbi hagyo
mány adja meg a feleletet, anélkül azonban, hogy lsten kezét tagadná az ese
ményekben,

Az egyiptomi csapások. Itt is megtaláljuk a kért forrást. A fiatalabb szö
veg itt is fokozza a csodálatost, hogy lsten hatalmának bizonyítékát még erő

sebben aláhúzza. ELőtérbe helyezi Mózes és Aron szerepét is. Az. ősibb

hagyomány olyan eseményekről tudósít, amelyek a rtermészet rendjében ma
radnak, de az egyiptomiak számára katasetrófát jelentenek. A "csodála,tos" a
csapások intenzetásában és nagy számában van, továbbá abban, hogy közvetle
nül Mózesen keresztül isteni követelményként történnek Izrael szabadon bo
csátásaént. így van a csodáknak iltt is üdvtörténeti jelentőségük.

Az első és kilencedik csapás jellegzetesen egyiptomi. A sötétség a vastag
homok és porréteg miatt, tavasszal szokobt előfordulni, A modern talajelőké

szítés és a Nílus szabályozása míaet már nem olyan veszedelmes. - Az első

csapás - a Nílus vizének vérré változása - Iátszatról tudósít. Vörös színe
zödest a Nílusnál erős áradáskor figyeltek meg, velejárója a halak pusztulása.
A vörös szin a hirtelen nagy számban megjelenő ostcrosállatkáktól szárma
zik, amelyeknek mérge - ezeket ugyanis a halak fölf.alják - okozza a hal
pusztulást. (Ezt több tanulmány is kímutatta.) Természetes, hogy ilyen eset
csak a Nílus vizét érinti. A régibb hagyomány csak a Nilus vizéről beszél,
de a későbbi szöveg már kiszínezí ezt (vér lesz rninden tóban, fa- és kőedény

ben) és a csodálatosat jobban hangsúlyozza.
Mit kell tartanunkezeikrő1a csodákról? Ha a kivonulást a tudomány mai

állása ezerint a Kr. e. 13. századba helyezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy
ennek a kornak a fáraói nagy építtetők voltak és a zsidókat ts építőmunkára

kényszerítették, s biztosan nem szívesen nélkülözték volna. Bizonyára nagy
katasztrófáknak kellett kőzbejönniük, hogyelengediték öket, mert, ezeket a
csapásokat lsten büntetésének vették. Ha pedig az ízraehták engedély nélkül
távoztaik - ami a tengerig való üldözésből eléggé nyilvánvaló --- akkor ez
csak úgy történhetett, hogya szigorú rendet rendkívüli katasztrófák alapjá
ban megbontoeták. Ezért nem lehet kételkedni abban, hogy a szabaduléshoz az
isteni parancsból származó csapások lényegesen hozzájárultak. Az egyes csa
pások történelmi biztoniságához nem szólhatunk hozzá. A tíz csapás eléggé
irodalmi felépítésre vall, A rég~bb hagyomány hét csapásról szól, ami színtén
irodalmi termésre és nem történelmi naplóra emléikeztet. Ebben a hagyo
mányban is egész biztosan van régi és lényeges esemény, amely bevésődött

a nép emlékezetébe, és később ugyanúgy a hit megerősítését szolgálta, mínt a
vörös-tengeri élmény. így ikell tehát ezeket is érzékelnünk, mint ennek a ta-
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húságnak a fejlődését, amely ném történeti bizonyosságon, hanem li tanítás
érmenyí erejen nyugszik.

Jozsue napcsoau:Ja. A szövegelemzés itt nagyon érdekes eredményre vezet.
A gaoaoni uucozet ieirasa Jozs lU,1-1l,14b-ben olvasható. Eszerint lsten az
izraeutakat jegeső által segítette a harcban. Ebbe kapcsoloaik Józsue' kö
nyorgese: ,,~ap ne mozduíj Lrabaon fele ... és megalla a nap az ég közepén'
(lU,lL;-l~a). A szerzö szerint ez a resz az "lgazakh.unyvéből" való. t;z a konyv
eneagyujiemeny izrael ,korab'bi torteneteoor, de ranx csak részretek maradtak
beiore. 'renat koltöi Ieírasrol van szo, és nem törtenelmi beszarnotórol, Ezen
kívuí a nap "megállásat" kifejező szo valoszmü Jelentése: "szunj meg sütni".
Az izraelitak nenez terepen hlJSZ kilométer utat tettek meg, es ezután bocsát
koztak harcba. A tüzö nap a fáradt harcosokat még JObban elgyengitette.
Ezert értneto Józsue imája a napsutes megszüneséért. A vihar és a jegesc nagy
segitsegul szolg alt nekik, és sikeressé tette a csatát. Ammt látjuk a költöí
Ierrasoan is megtaláljuk az esemeny magvát, amit a prózai szövegben olvas
hatunk. Később azutan a szövegatdolgozó - talán ugyanaz, aki az idézetet
hozzáruzte - "a napsütés megszuneset" az égen "megallasnak" értette és ilyen
értelemben szönette bele a lJb-14a reszt: "lVlegálla tehát a Nap az ég közepéri
és nem siete lenyugodni egy teljes napig. Nem volt oly hosszú nap sem az
elott, sem azután, mínt míxor az Úr engedett az ember szavának." Ez a szö
veg azt allítja, hogy a nap tovább sütött, mmt általában sütni szokott. Nyil
vánvalóan azért, hogy a győztes izraelitáknak több idejük legyen az ellenség
üicözesere. (Sir 46,4.) Ez azonban két félreértésen is alapul: először a koltói
szoveget törteneti szövegkent értekelték. másodszor pedig az eredeti szöveget
rosszur olvasták. A szerit szerző nem természettudományos jelenségről akart
beszámolni (egyszerűen azt hitte, hogy ezt szövegében hagyományként találta),
hanem azt akarta hangsúlyozni, hogy Isten az izraeliták érdekében nagysze
rüen bellitavatkozott a csatába. Tehát a szeraöt vallási meggondolás vezette.

Ha a későbbi keresztény olvasó ebből a szövegből azt próbálna bizonyí
tani, hogya Nap a föld körül forog, csak itt kivételesen megállott - gon
doíjunz, a Galilei esetre - az éppen úgy nem értené meg ennek a szövegnek
az értelmét, mint ahogy az eredeti magyarázó sem értette meg a költői

szöveget.
Amint látjuk ennek a szövegnek a vízsgálatánál, a Gábaori fölötti nap

csodánál (a Hold csak a héber költői stílus miatt került a szövegbe) nem
marad más, mint egy jégeső, de éppen az Isten foganatos segitségeként. Ez a
győzelem viszont nagyon jelentős volt, mert ezáltal sikerült az első és talán
döntő ütközetet megvivni a szövetségesek fölött, ami azután szabad teret
engedett az izraelitáknak az országban.

*
Ezek a példák eléggé megmutatják, hogy az ószövetségi csodaelbeszélések

vizsgálatánál a történelmi valóság kérdésére különféleképpen kell válaszolni.
A vörös-tengeri csodánál általában az esemény a magvában van biztositva.
A hagyomány azonban idők folyamán egészen más színezetet kapott, amellyel
Isten nagy tette még szemléletesebben és világosabban domborodott ki. Az
egyiptomi csapások az idők folyamán nemcsak színben, hanem eseményrész
letekben is megnövekedtek. Az átdolgozók nem a részlet-eseményeket mint
ilyeneket, hanem az össztanúságot tartották szem előtt. Józsue napcsodájánál
Isten segítségének bizonyításához még egy újfajta csoda járul, amiről azon
ban semmiféle történelmi bizonyosság sem szól, Csak felfokozott kifejezése
annak a ténynek, hogy milyen erővel segítette Isten a ré~í Izraelt.

Általános megállapítás: nem lehet az ószövetségi csodaelbeszélésekről el
hamarkodottan ítéletet mondani. Amennyiben lehet, követni kell ezeket a
szövegeket a legrégibb elérhető forrásig, s csak ezután lehet feltenni a kér
dést, hogy mit érnek, mínt történelmi források. Ezt az elérhető legrégibb for-
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rast kell megvízsgálnunk, és keresnünk, hogy az elbeszélésben mennyi törté
neti mag van, s mennyiben csak népi szemléletes, kiszínezett hirdetése és di
csőítése a csodatevő Istennek, aki nagy dolgokat tett Izrael javára.

Felhaszlt1Jált í rodaűorn: J. Bauer, B~beltheo1oglsches Wörterbuch. - VelrLag Styria. 1959.
Wunder. 82'3---,/l2'6. odd. - F. Greíot, Bilbie et tnéoíogre. Deselé 19615. 5~0. old. - P. creioe,
Pré"ence de Dieu et comrrumíon avec Dieu dans I'Ancíem T'estament. Comedl.iurn 40/11968.
ll-23. old, - J. HaI~pecl{,Cr, Wundor im Abten Testament, Die Heilige Schrift !In der Ge
meímde L 12ű-142. otd, - X. Lécm - Dufour, vocabutaíre de théologíe bihlique. Cerf. 1966.
MLracle. &1ll-1J2Il.. old.

KÁLNOKY LÁSZL6 VERSEI

ZARÁNDOKOT

l'~lflllé meO'llek V4n.sZOTOO1'a
belslS hegyomlásom görgetegén,
méregzöld fenyvesek között, •
ezüstté őszült alkonyatban.
A sűrűben félénk füst nem bolyong,
nem próbálnak szárnyra kapni a sziklák,
madár nem rikolt figY/iZme%tetlSn,
csak sárgult fú zörög,
csak zihálásom fújtatója
éleszti lépteim tüzét,
Tekintet.m flZvéllZ a llrirk. égben.

NYÁRI KERT

Egy forduló után,
amelyet még sötét bozót takar,
megpillantom talán a jelenéit,
a csontszikáT páncélos alakot,
a seszinű sohase-voltat,
aki táblát mutat felém,
hol legféltettebb titkaim olvalhatók,
aki ismlZretlen n'llelven kiált
álomban hallott, régi átkokat,
II uavárIJ hamu1)á kQU omlanom.

Lángszínű arc lobog a virágágyak fDUm,
elfonn'llasztja lehelete a sápadt rezedákat,
szája vért fröcsköl szét a bokrokon,
tüzének tűrhetetlen tébolyától
vöröslenek tehetetlenül a kőfalak,

és kemencévé fűlnek a szobák;

Kivégzett ingek lógnak a szárítókötélen.
A fakózöld gyepen halott jár láthatatlanul.
Mintha a kora délután a pusztulásba tartana.
Sötét kőtörmelék alá
bágyadtan siklik a gyík.
Tetőcserepekbenmeg bújt vigyor
kisér mindent, ami még eleven.

Puskaporos hordón ijedt szobor
áll a kert közepén,
a robbanás előtti pillanatban.

CSALOGÁNYOK

Az éjszakai park
alv6 lombjaiból
halljuk az énekest,
a holdfény-mosta dalt,
a bársony csattogást.
Le nem kottázható

magasságokba tart,
s elhallgat hirtelen.
Felhangzik válaszul
egy fürge fütty: ezüst
tőr, mely koromsötét
drapériákba szúr.
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