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A KEZDET ÉS A VÉG
A Biblia mint irodalom

I. A nyugat-európai kultúra jellegzetesen a szavaké. Méghozzá meghatározott értelemben az: a gö
rögségben és a judeo-keresztény kultúrában a szónak teremtő erőt tulajdonítottak. Ám míg az
előbbiben a logosz, a szó áthatja a teljes teremtést, az élettelen és az élő anyagot, addig a testa
mentumokban ránk maradt történetek megőrzik és átértelmezik a megnevezés, a ráolvasás, a
megfogalmazás nyilvánvalóan totemisztikus eredetű "szentségét", A szó igévé változik, majd az
ige testté - ez indítja el a körforgást, s nem az anyag, miként a korai görög gondolkodóknál.

"Az (!r szavára lettek és szájának leheletére minden seregek"> őrzi szépen a hagyományt a
zsoltár (33 ;6) visszautalva egyrészt a Genezis könyvére (És monda Isten, és nevezé az Isten ... l.
Ám a Genézis megtartja és hitté formálja át azt a totemisztikus-rituális gyakorlatot, mely a meg
nevezéssel csakugyan életre hív. Az azonosítás, vagy az attól való félelem a primitív ernber külö
nös "bújócskája" a tárgyakkal. A megnevezés teremt: ennek antropomorf formája, mintegy
kozmikus skálán a fény teremtésének mítosza. Mert még nem az égitestek sugározzák ezt a fényt
a Genézis-ben: hanem a szó teremtette. Isten szava, a megnevezés.

A szó - ahogy útját követjük _. elsősorban demitizál. Szertefoszlatja a sötétséget. Elválasztja a
vizeket és a szárazföldeket. Teremtés: valamennyi ismert kozmológiában elsősorban separatiót,
elválasztást jelent. Osztást, mely a káoszt kozmosszá változtatja. Mircea Eliade az egység ketté
osztásának mítoszait három csoportba sorolja: a menny és a föld elválasztása, az őseredeti káosz
megosztása, a kozmogenikus tojás kettéválasztása. Ez a klasszifikáció azonban csupán motí
vumtőrténeti, G. S. Kirk ezzel szemben rámutat, hogyateremtésmítoszok klasszifikációja célsze
rűbben történhet aszerint, hogy mennyire őrzik a törzsi-kultikus elemeket, illetve, hogy mennyi
re értelmezték át őket egy meghatározott cél szerint. Az eredetIegendák közös sajátossága
ugyanis, hogy önmagukban ritkán állnak egy mondakör elején, s csak igen kevés esetben kezdő

dik velük a történet. A kezdetet rendszerint a folytatáshoz álmodják hozzá, azzal hangolják ösz
sze, ami már van. A jelen elötti időnek lesz ez nyitány a a mítosz gazdag hangszerelésében. Egy
adott közösség elfoglalja magának a mindenséget - nemritkán annak hasonmásaképpen, aho
gyan meghódít egy területet.

Így volt ez a Genézis-sel is. A tejjel-mézzel folyó Kánaán ígéretének pecsétjével az isteni kötést
akarták hitelesíteni a mózesi könyvek lejegyzői. S il szövegkritika hizonyítani is tudja. hogy épp
az eredetIegendák - például a Genézis I és a Genézis II egyazon szent történetet kűlönbözőképpen
is mondanak el (az 1. könyv 27. verse, majd a Il. 7. verse). Bármily folyamatos a történet. a szö
veg tüzetesebb tanulmányozása során nem nyomható el az a furcsa érzés, mintha a teremtést itt
megismételnék. mintha Ádámot a földből, a porból kétszer teremtené az Úr.

A Bibliáról persze tudható, hogy szövege aligha egyetlen kéztől származik, leírásában is szá
mos réteget különböztet meg a szaktudomány - s megannyi kihagyás, interpoláció, szerkesztés
nyoma fedezhető fel rajta. Von Rad, a tekintélyes vallástörténész az Ótestamentum első - úgyne
vezett Jahvista ...rétegének keletkezését az i. e. 900-750-es évekre teszi; erre épült rá az úgyneve
zett Elohista, majd végül a Papi réteg. Több generáció szerkesztette hát; ennek ismeretében még
feltűnőbb a számos inkonszisztencia, az egyes legendák eIlentmondásossága, belső vitája, más
részt pedig a narráció, az elbeszélés ismétlő karaktere. A szöveg teljes egybefüggő kanonizálása
csak i. u. 100körül történhetett, nem véletlen azonban, hogy az első Biblia-kritikáknak - így pél-

A szerkesztőség megjegyzése: A szerző tanulmányának megírásához a század első felének protestáns
racionalista bibliakritikai irodalmát használta fel. A Biblia valóban irodalom is, sőt nagy része költészet,
és korának szellemiséget, kulturális és vallási légkörét is tükrözi, de mindig úgy. hogy mondanivalójával
az Abszolútról, a szellemi egy Istenről tanúskodik, akinek természetfölötti hatása végighúzódik az üdv
történeten. A tanulmány írója itt most elsősorban nem Isten megnyilatkozásaival, hanem az emberi
gondolat vagy szó kivetítésével foglalkozik.
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dául Beyle nagyszabású kommentárjainak - még a geológia tanúbizonyságára sem volt szüksége
ahhoz, hogy a szöveg egyszerű ellentmondásait felderítsék.

Az ellentmondásokat azonban épp az fedte el jó ideig, hogy az elbeszélés alapeleme: a szó,
nem csupán mint a történet egyszerű hordozója szerepelt. A szó - igévé változott ..ez a szó nem
mondatokat, nem történeteket teremtett, hanem - világot.

A testamentumok értékrendjében a történetek természetszerűleg közvetítenek rejtett vagy
nyílt tanulságot. A historizált legendák egy-egy példabeszédnek is felfoghatók, az elbeszélő esz
közök hierarchiájában mégsem ezek foglalják el a magasabb helyet. Hanem a szó - a kinyilat
koztatás, a néven nevezés - tabuja és mágiája. A történeteket megfejthette a logika; a szó azon
ban már az emberen túli világ közvetítője. Hitbéli kérdés. "Hit által értjük meg, hogy a világ Is
ten beszéde által teremtetett" - mondja Szent Pál (Zsid l 1,3), s ezzel kifejezte azt a törekvést,
mely csupán erősödött a századokban: hogy a testamentumok minden szavát a kinyilatkoztatás
rangjára emelje. Nem véletlen különben, hogy Pál a hitbéliségről épp a zsidóknak írott levélben
szól ilyen határozottan. Az a hellenizált zsidóság, mely Pál térítésének "nyája" volt, inkább a
történetre, mint a szóra figyelt; az a történet azonban, melyet Pál erősíteni és elültetni akart -- a
keresztrefeszítésé, a megváltásé, a kínhalálé - viszonylag új és ismeretlen lehetett. Idegen attól a
"történetgyűjteménytől" - a Hexateuch-tól -, melyet kánonként addig elfogadtak.

A történetről a szóra áthelyeződő hangsúly annál erőteljesebb;minél dúsabb a legendák szöve
vénye, minél inkább távolodunk az időben a valóságos, megtörtént eseménytől. Meglehet, az
Ótestamentum számos motívumában különbözik a szinoptikusok műveitől ; de a szerkesztés és
rögzítés módszerében nem. A legendát öltözteti szavakba a Jahvista éppen úgy, mint a későbbi

evangélista. A célja ugyanaz. Hitbelivé - szentséggé - avatni az elbeszélés tárgyát. A történet,
akármennyire is eredetlegenda. vagy az istenség köré fonódó elbeszélés, kénytelen esetleges ele
meket görgetni, hiszen maguk a legendák a legtöbb esetben szájhagyományból öröklött topo
szok. Ami frissen kristályosodik rajtuk: az igévé fényesedő szó.

S ennek tiszteletét a testamentumok évszázadokra sugározták tovább. A Szó volt a törvény,
melyet Sinai hegyén Mózessellejegyeztetett az Úr (Ex 34;34), és Szá a Hegyi beszéd, mely a ki
nyilatkoztatást, Isten országának megvalósulását bejelentette. A választott nép és a megváltott
emberek történeteinek gyűjteményét is szentnek nyilvánította a kánon, mintegy rögzítve az írá"
sok együttesének azt a tendenciáját, hogy a Szó itt fölébe kerekedett a tartalomnak, s önálló te
remtő erővé lépett elő.

A szónak ezt a mágikus tiszteletét nem lehet közös gyökérre visszavezetni. Nyilvánvaló, hogy
legalábbis az első jahvistáknál, mindez az írástudás büszkeségét is jelentette. Kifejezte a külön
böző történetek kanonizálásának önérzetét is. Benne rejlik az elnevezésnek mint mágikus erőnek

a hite - a gondolat, hogy a dolgok nevét tudni szinte magával a tudással azonos. A Pirké Rabbi
Eliezer a Sátán megaláztatásának történetét is úgy adja elő, hogy az Úr az Édenkert állatainak
nevét kérdi tőle s midőn ő nem tud felelni, Ádámnak az ábécé kezdőbetűiből súgja oda a megne
vezést. Az Ótestamentum haragvó Istenének különben legnagyobb ereje, félelmességének titka
éppen az, hogy megnevezhetetlen: nevének betűit egybeolvasni tilos, és Jahve helyett az olvasat
ban ..Adonáj" . "Uram" mondandó még a mai liturgiában is.

E tradíció eredete ismert: az Írás több hagyomány istenét - Brandon szavával c- "asszertív is
métlésként" próbálja azonosítani. Forráskutatások kimutatták, hogy az ősapák Istene és a tör
vényhozó Mózesé aligha lehetett ugyanaz; a lejegyzésre kerülő történetek írója ezt azzal akarja
megkerülni, hogy nem szólítja nevén azt az Istent, akinek épp ez "összemosásban" legfőbb tulaj
donsága a "szó" s a legjellegzetesebb megnyilatkozása a megszólítás és a szóval teremtés lesz.
A teológiai szakirodalom még arra is rámutat, hogy itt az antropomorfizálás rendkívül áttetsző

vé válik: ez annak az Istene, aki a legnagyobb hűséggel fordul hozzá; ezért is nevezi Ábrahám,
Izsák és Jákob Istenének az Írás, míg a nevét elhallgatja.

Számunkra azonban nem e némaság oka a fontos. Hanem az, hogy az elhallgatás, Isten nevé
nek titkolása különösképpen beleillik az Írás szemléletébe, filozófiájába; a sajátos ok mintegy
olyan megoldást kényszerített ki a Jahvistából, mely egybecsendüI a név és megnevezés techniká
jának szellemével.

A testamentumok keletkezéstörténete foldozott szövegre, átírt variánsokra utal. Törzsek és
népek hagyományainak, eltérő kép- és képzeletvilágának valóságos gyűjtője, a heterogén babilo-
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ni, káldeus, arameus legendafoszlányok egybefogója maga az új hit és az azt rögzítő szöveg. Ré
tegeiben ott a barbár emberáldozat ősemléke- Izsák feláldozásában és feloldozásában». s vele a
legszövevényesebb családfa-történetek. Mégis, az Ótestamentum és a rnódszerével továbbépülő

Új: egybefüggőés összehangolt rendszer, melynek akármelyik motívumát- például a szó, az ige
szerepét - vennők részletesebb vizsgálat alá, ugyanez a szimmetria tűnik ki.

A külőnféle elemekből egyberótt, különböző korokban lejegyzésre került Biblia váratlan és
különös ajándéka az egység, az összefüggés, a harmónia.

Érdemes felkutatni ajelenség sajátos okait. A testamentumok az európai kultúra kifejlődésé

nek és örökségének nagyhatású dokumentumai. Nem csupán a hit jelölte ki e szent könyveket
ilyen befolyásúvá : e művek alkalmasak is voltak rá, hogy ezt a szerepet betöltsék.

Fel kell tennünk a kérdést: mi a megkülönböztető és sajátlagos jegy, mely mind az Ó-, mind
pedig az Újtestamentum egységre törekvő és egységet megvalósító karakteret megadja?

A vallástörténészek közönségesen úgy mondják, hogya testamentumok a történelmi vallások
foglalatai. Vagyis más képzetük van az időd;l, mint az örök megújulás természeti vallásainak.
A judaizmus és a kereszténység egyképpen meghatározott és visszafordíthatatlan időhöz köti az
isteni szövetség pillanatát. Más volt a nép sorsa a törvény/elvétele előtt. és más a közösségé a ke
resztrefeszítés és a feltámadás után. A szem tiirténetekhen a linearitás és ezzel a történelmi gondol
kodás elemeijelennek meg. Sőt ezeknek a történeteknek a formálóereje bizonyos hisztorizálás: a
ciklikus, a visszatérő mítoszt határozott időponthoz kötik.

A júdeai törzsek életének elbeszélése már nem mint kozmikus történet jelenik meg. A mózesi
könyvek sora igazolja azt a szővetséget, amit választott népével kötött az Úr. A történetnek
azonban határozott centruma van: minden egyes állomása az isteni akarat megnyilvánulásaként.
realizálódásaként fogható fel. Az elbeszélés egyes fejezetei a kötés újra-megpccsételeséről,a szö
vetség megújításáról szólnak: Mózes és Dávid, e történet hősei a népéről gondoskodó lsten pa
rancsa és útmutatása szerint foglalják el helyüket.

De magának az elbeszélésnek is felfedezhető a határozott váza. Egyfelől egy nagy gonddal
egybeszerkesztett genealógia füzi össze a világ történetét a teremtéstől a jelenidőig, melyben a ro
konsági fokoknak, a származtatás egyeneságúságának jelentősége rendkívül elgondolkodtató.
Nincs szükség a szövegkritika, az antropológia és a vallástörténet utólagos tanúságára ahhoz,
hogy rámutassunk: a leszármazás és a családfa önmagában is felkelti a linearitás, az egyenesvo
nalúság képzetét. Másfelől viszont döntő politikai és hitbéli jelentősége van e visszavezetésnek az
ősapákig. A nomád népeknek ezt a történetét a földművelés és a letelepedés szentesítésének kor
szakában szerkesztették a szent könyvek irói; új célzaiosságot kapnak a főbb motivumok. Ka
pórajön Ádám neve, az ősi legenda alapján a "földet" és a "teremtményt" együtt fejezi ki vele az
író. A bünbeesés motívumában az "arca verejtékével" földjét büntetésképpen művelő ember egy
szerre jeleníti meg a hétköznapi tapasztalat és a parancs egységét. Míg a természetvallások a vér
áldozat és a termés-ünnepek oldottságában száműzték a bűnt és a gondot - az új hit a papok és
kiválasztottak elit-vallása volt: nem a természetet, hanem az embert deifikálták. Azt az állandó
párbeszédet, amit a Kánaán felé vándorló népek folytathattak Baál vagy Astarte isteneivel, le
szűkítették egyetlen haragvó Isten kinyilatkoztatásaira. aki prófétái által üzeni fenyegetését, és
minden szokás és parancs áthágását rettentően bünteti.

A történet kőzéppontjábana meg-megismétlődő dráma: ez olyan nép története, mely a tör
vényt folytonosan megtagadja. A természetvallások - állitja Braudon nem ismerik az árulásnak
ezt a folytonos fenyegetését. Az istenség bennük a vágyak és ösztönök és emberi tulajdonságok
közvetlen jelképeiként jelennek meg. Jahve "absztraktabb" lsten, mint ama termő vidék bármely
istene. Júdea, Mezopotámia és Egyiptom isteneit az ember szimulálhatta, hasonlóvá válhatott
hozzájuk. A fáraó maga is Ozirisszá változott, midőn földi útját befejezve a rnumifikált halandó
sag időtlenségébe lépett át. .vbrahám. Izsák és Jákob istene ezzel szemben a maga hasonlatossá
gára teremtette az emben. Ez az lsten és nem omnipraesens. mindenütt jelenvaló. Elbitangolhat
tőle a nyáj, s akkor ő közbeavatkozik. Ez a szakaszos jelentkezés, ez a kinyilatkoztatás theopha
niák sorozatává avatja a történetet.

Történelmet formál a történetből egyetlen középponti sugallattal az Istenhez való hűség és az
eltávolodás drámája, minden egyes epizód magva. De ezek az epizódok nem egymás mellé ren
delt és független részek. Az időben követik egymást. A legendák csodatetteket kiemelő fordula
tosságán túl a történet iddbelifoiytonosságá; hangsúlyozó módszerrel.
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A történetet összefoglaló eszme valamely történelmi küldetésé. A dráma mintegy átcsap "ne
gatív theophaniákba" c- írja Eliade -, hiszen egy-egy mozzanat, az időben gyarapodó történet
mindig a bukásé is. A nép bűnei krízisekben nyilatkoznak meg; az ember paradicsomi kiűzetésé

től a vízözönön át az asszir betörésig, majd (Jererniással és Ezékiellel) Jeruzsálem elfoglalásáig, a
babiloni fogságig vándorol a szenvedések országútján.

A nép a szenvedés adóját itt mindig a hitetlenségért és sohasem a hitért fizeti. Istene büntet, ám
ugyanakkor övé a könyörület is; akit fogságba vetett, azt megszabaditja, akit próbára tesz, azt
felemeli.

Mindez már történelem. Más persze, mint mai történettudatunk. Von Rad, a vallástörténész
szavával, ez a megváltástörténet azzal a módszerrel készült, hogy a mítoszt (így a Genezis koz
mológiáját, vagy a vízözönét) hisztorizálta, s lejátszatta bennük a hűség-hűtlenség konfliktusát.
A Hexateuch későbbi könyvei valóságos eseményeket emeltek fel a mítoszba azáltal, hogy meg
határozott történetek ből az isteni akarat érvényesülésének mondandóját olvasták ki.

A vallástörténészek véleménye eltérő abban a tekintetben, vajon ez a történet csakugyan "ne
gativ theophania" volt-e mindig. Nyilvánvaló, hogya .anegváltástőrténet"és a ..negatív theo
phania" ellentmondó elméletek. Az egyik a szenvedés, a másik a gyógyulás üzenetét olvassa ki az
Ótestamentumból. Nem szükséges ebben a kérdésben állást foglalnunk. Célszerűbb rámutat
nunk arra, hogyarészletkutatások először csak a Deutero-Jesajánál tudják kétséget kizáróan bi
zonyítani: az isteni igazságosság és gondviselés igaztalanságát egy próféta felpanaszolta. A babi
loni száműzetésigbüntetés és kegyelem aránya kiegyensúlyozottnak rémlik - a paradicsomi ki
űzetesre ellentörténetként az Exodus szerepel, az egyiptomi kivonulás: a választott nép jutalmul
az ígéret földjét nyeri el. A második Jesajánál (azaz a babiloni Névtelennél) az asszir elnyomás
ban kétszeresen bűnhődika nép: vétkein felül is, mintha a szenvedést kapná jutalmul a kiválasz
touságért,

Braudon ebben a motivurnban egy új jövőtudat formálódásat sejti. Eleddig a múlt a Biblia
könyveiben mint repetició, azaz ismétlődésszerepelt. A példázat ajelenig hosszabbította meg ér
vényét, a tegnap egybeért a mával. Ami tegnap volt, az szinte változatlanul vonatkozott a mára:
múlt és jelen azonos minőségben szerepelt.

Ez minden ciklikus időrendben így van. Az Ótestamentum azonban az ismétlődés különleges
módját használja. Az isteni akarat új és új megnyilvánulása a theophaniák olyan sorát hozza lét
re, mely ismétlés ugyan (az isteni szövetség megkötéséé), de ugyanakkor nem egy ismétlődés tár
gya. Nem azonos az egésszel, csupán harmonikus mozzanata az egésznek, nem a kör szelete, ha
nem a vonal metszete. Az isteni akarat új és új kinyilatkoztatása önálló értelmet és jelentést ad a
részeknek s ezek az elbeszélésben saját motívumaik gazdagságát bontják ki. Salamon király nem
Mózes reinkarnációja, mint ahogy Noé sem, bár egy új teremtés élén, szinte ősapaként áll. Ha
nem mindez az egybefüggő történet kapcsolódó láncszeme - célzatos ismétlés és célzatosan ÚJ is:
a bizonyító eljárás során az elbeszélő a régi változatait hozza létre, ám ugyanakkor felfűzi arra a
fonálra, melyet a kinyilatkoztatás, vagy a megváltástörténet elbeszélés-idejének nevezhetünk.

A történetek, történelmi események ezzel önálló értéket, sajátos karaktert kapnak. SzemléIeté
vcI megszületik az elbeszélés új típusa is: az egymásra mintázott epizódok olyan soráé, mely min
dennél erősebb kötőanyagként törzsi történetet, genealógiát használ egy célszerűségi eszme
kibontására. Az elbeszélés háttere: valamely küldetést betöltő időé; a tartam a kezdettől a jele
nig tart, sőt.ezt a kezdetet a későbbi fejlődés igyekezett határozott időhöz kötni. A zsidó naptár
ma is meghatározott-éveket számlál, sőt ismeretesek azok az újkori teológiai viták, melyek a te
remtésnek nemcsak az időpontját, hanem napszakát is meg akarták határozni; vajon délután,
vagy hajnali órán teremtette-e az Úr a világot.

A szőrszálhasogató érvelés nem ellenkezik az Í rás szelleméve!. A módszer itt is a hisztorizálás:
a törvényt hirdető lsten meghatározott helyen (Sinai) és meghatározott időben nyilatkozik meg
- s ennek az eseménynek épp időbeli meghatározottsága ad sajátos körvonalat és jelentőséget.

Az esemény értéke épp irreverzibilitásában, megfordíthatatlanságában van: a pillanat megállít
ja, de ugyanakkor továbbsodorja azt a fonalat, melyet az elbeszélés a Genézistől a Törvényig
gombolyít.

(A tanulmány második. befejező részét februári számunkban közöljük)
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