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r6g6szeti, tort6neti, nyelvi, n6pr ajzi stb. szaktudominyos
m6dszerekkel folt6,rt leletek 6s szdvegek olyan korai vall6,si
tanitdsokr6l, melyek csak tobb szhz, de sok esetben tdbb, n'int
ezer 6vvel k6scibb kertiltek be az 6szovets6gi szentfr6s sztiveg6be. RSvilSgft frik6nt a sum6r 6s m5s korai egyiptomi
m5gus, kanadnita stb. eml6kekben firllelhetci orijk isteni igazs6,gokra, amelyek a bibliai szilvegben, mint kinyil atkoztatott igazsilgok jelennek meg ekitttink.
Amikor teh6t az eg6sz vilSg vSrak ozS,shnak megfelelcien
a If. Vatik6ni Zsinat a Kinyilatkoztat6srol sz6l6 hatfxozatS,ban tinnep6lyesen kimondta, hogy az 6szdvets6g kdnyvei
"sok ideigval6 6s tok6letlen r6szt is tartalmaznak", cirommel
fedezziik fdl, hogy az 6sziivets6g n6p6t megel ozo 6kori e,mberis6g b6r m6g tok6letlen vallSsi tanitdsaiban, m6r igen sok
tdk6letes 6s ortjk6rt6kri isteni tanitds csfrdja rejtizik. ISy
teh6t sztiks6gess6 vSlt az 6sziivets6g n6p6n kivtil, az emberis6g m6s csoportjainak r6sz6re adott isteni tanitSsok tirgyilagos vizsg6lata 6s ismertet6se is. trzek folittt eddig vagy
elsiklott tekintettink, V&By nacionalista trirekv6sek ezekrcil
elterelni igyekeztlk figyelmtinket.
A hittudomdny 6s a szaktudom6nyok egybevet6s6vel kapott meglepci eredm6nyek 6s p6rhuzamok fcilismer6s6ben a
szerz6 kellci folk6sziilts6g6nek nagy szerepe volt. Dr. Zakar
Andr6s, aki Margittiln, Bihar megy6ben 1912 -ben sztiletett
6s a budapesti Piarista gimn6ziumban 6retts 6gizett, elcibb a
lVltiegyetemet v6gezte el 1935 -ben, 6s ott lett a Kozlekedestudomdnyi 6s Vasrit6pit6stani Tansz6ken tandrseg6d. Ezutdn papi hivatSs6t kovetve a Budapesti Pdzm6,ny P6ter Tudom6nyegyetem Hittudomdnyi Kar6n folytatta tanulm fnyait 6s ott szerezte meg a doktorStust. igy a szellemtudomi[nyok, nyelv6szet 6s a mtiszaki tudom6nyok gyakorlati szempontjainak egybevet6s6vel szilSrdan megal apozott 6s az eg6sz emberis6g ijsszefog6sd,t 6s testv6ris6g6nek tudatSt elci5

segit6 kutat6sok 6s tev6kenys6gek vonz6kiir6be keriilt.
Szem6lye az Egyestilt Allamokban sem ismeretlen. L947ben a kanadai Ottawaban rendezett Nemzetktizi M6ria Kongnresszusra
elkis6rte Mindszenty J6zsef biboros, esztergomi 6rseket, mint szem6lyi titkhra. A kongresszussal kapcsolatban a biboros flphsztor megldtogatott sok kanadai 6s egyestilt Sllamokbeli magyar pl6b6ni6t is" 1948 -ban a szerzt is
biirtonbe kertilt, melyb6l 1953 -ban szabadult. 1970 -ben bir6s6gi v6gz6ssel rehabilit6lt6k 6s a btintetett el66lethez fiiz6d6 hdtrf,nyok al6l mentesitett6k. Szimos miiszaki, hittudomdnyi, trirt6nelmi, nyelv6szeti, mtivel6d6stiirt6neti tanulm6nyt illetve kiinyvet irt,. Tobbek kozt, megirta T6th Tiham6r ptispok 6let6t, "ahogy kortdrsai lfittek". Osszegytijtiitte a n6met nScizmus embertelens6geivel szemben fokozatosan kibontakozott magyar fegyvern6lkiili ellenSll6s legf6bb
okm6nyait 6s, mint illet6kes szemt anfr,, j,egyzetekkel l6tta el
azokat. Ser6di JusztiniSn biboros, primSs fi.i., akinek utols6 6veiben dr. Zakar AndrSs szint6n szem6lyi titkdra volt,
pSratlanul er6lyes 6s eredm6nyes fdll6peseivel sok szdzezer,
kiikinbozo nemzetis6e,ti iildtizcitt 6'let6t mentette meg Magyab
orszdgon. A csikSg6i Current Anthropologyban L971 -ben
jelent meg a sum6r - ural - altdji rokonsSgr6l folytatott els6 nemzetkozi szinti eszmecsere, melynek vitaindit6 6s z616
tanulm 6ny6ft, f6lk6r6sre , 6 irta meg.
Joggal rem6ljiik tehfft, hogy a Kedves Olvas6, amilyen
6rdekl6d6ssel olvassa at ezt a munk6t, ugyanolyan hasznot

is merit

bel6le.

Garfield.
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Az emberisdg tortdnehndnek leg6sibb koriit szok:is tortdnelem el6tti id6nek nevezni. Ez az elnevezds azonban nern
egdszen pontos. A tortdnelem ugyanis az emberrel kezdfidik.
Mdg akkor is, ha az 6si id6kb6l niucsenek is irdsos foljegyzdseink. Ezekb6l az 6si icl6kb6l val6 embertani, rdg6szeti,
ndprajzi stb. emldkek ugyanis sokat elmondanak az illet6 korok emberinek kipessdgei16l, ktizclelmei16l, nrindennapi eletdr6l. Ezeken trilmen6en a mitoszok, monddk, regdk, legendiik sok szajr6l - szijra adott ds mziig meg6r zbtt esem6ny16I trijdkoztatnak, ha kritikai elernz6ssel meg tudjuk dllapitani az eredeti kcizldsek szovegdt ds egym:isut:injzit. S6t, sok
tortdneti, irodalmi, mtivdszeti stb. hagyomiinyunkbril is ki
lehet elemezni azokat az adatokat, melyek egy sokkal 6sibb
kor emldkekdnt 6rz6dtek meg. Vallzisi hagyorndnyaink 6s
tanftdsaink is igen sok 6si elemet 6riznek mindm itig, mdg ha
csupdn tortdneti forrdskdnt tekintjtik is 6ket. A kereszt6ny
szentir:istudomziny minden torzftzis ndlkril 6rzi az egdsz emberisdg leg6sibb kor:ira vonatkoz6 leg6rt6kesebb adatokat. Ezek kozott joggat a legels6k egyike az tin. Protoevangdlium
vagyis az evangdlium , a j6 hir els6 rneghirdetdse.
A biinbeesds utzin Isten kim6ri a bi.intetdst Ad:lmra 6s
fr,vdra, a f6biinos, a siitzin fel6 intdzve szavait:
"Ellensegeshedest aeteh, hozed es az usszo?xy hc)zi, iuadehod
es iaadeha kcize: Az szittiporja fejedet, te pedig o, surka 'utart

Ieselkedel" (Gen. 3, l5).
F z az isteni kinyil atkoztat:is az emberisdg tor-tdneimdnek
h"jnalln megfgdrte a szit:int letipr6 li6snek eljrivetcl6t, aki
egy feltitlenril rendkivtili asszony, egy ddesarlya sztili)tte lesz,
d9 ugyan*|"t olyan emberfolotti er6vel r-enclelkezik, hogy
dldiist ds bdkdt tud hozni rninclen enrbernek. A kinyilatkozt atiis a fokozatosan kibon takoz6 fejl6ddsnek megfelel6en miir
az els6 ordmhirben mgghirdetett h6snek, Krisztusnak eljoveteldvel, tanitiis:ival, halalaval, folt:imadztsiival s az 6 birodalnrdnak, vz Egyhdznak a megalapitiis:ival teljesedik be.
Az emberis6g a fejl6d6 teremtds rdsze . Az Isten, minden fejl6ddsnek dlland6 kiils6 ds bels6 mozgatoja, mindig
megadta 6s nregadja a fejl6ddst el6bbre lendit6 megismerdsi
8
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is j6akarator azoknak az embereknek, akik sziviiket, lelk{iket
rryiiva rarrjdk sugall atai el6tt. Azokat az embereket, akiket
Iiten ilyen i.izenCteknek misokkal val6 kozldsdvel is megbiz,

prcrfetiknak ncvczzitk. Senrmi adatunk nincsen arra vonatkozrian, hn,gy ilyen cmbe rek csak Abrahzim kordtol, vagyis,
Krisztus sztiletdse el6tti I800. 6vt6l lehettek.
rragyjdbril
"' h,ll"nkez6l.g,
a Magyar Kurir 1970. 6vi l0Bz'A ds tovzibbi sz1maiban ismerteti az ezzel kapcsolatos fj folfedez6seket
ds meg{llapitlsokat. A/o rbert Lacltwin S-. J. a r6mai Biblilitrs Intdzei professzora mdr rdgebben kimutatta drtdkes tanrrlmzinyzil>an i;zt, hogy ar, 6szr-tuetseg elcitt es aoltah p-rofelak,
akik az ernlterisig'neL az Isten iizeneteit krizvetitettdk. Maguk az (>szrivetsig konyvei is tdbbsz<)r besz:inrolnak Abrahdm
ivacl$kai kozi nern tartoz6 profetdl(rtil (Bzila:im - stb.), sdt
.,ibi'ahdnr kortzirsa, IV'Ielkizedek, ?z 6sztivetsdg 6s Iliszovetsdg
lirinyveillen egyar:tnt a "fillsdges Isten papia" n 6ven szerepel.
T eoiiisusok r,ira is rdrnutatnak, lrogy az 6szcivetsdg els6_ 59"yve , a Gene zis, fdltfin6 keveset ir az Abrah:imot meqel 626 ic16kr6l. T,z nem kis r6szben oka volt annak a szeml6letnek,
lrogy a hittudorndny keveset foglaikozott AZ Altrahdm el6tti
id6k emherdnek Istennel valir kapcsolat.{val. Pedig, ha Istetr
vdgtelen irgalm:ibril az ellene f(tll6zad6 Ad:immal 6s f,viival
tovztbb folytatta a b(rnbees6s el6tt megke zdett p:{rbeszdCdt,
sokkal inkibb folytathatta 6s folytatta is azt az 6s - sztil6k ivaddkaival, akik nem szemdlyes dll6sfoglaliis ktivetkeztdben
sziilettek az cr edeti btin :illapot:iban . " f me en kiilcloh hozzatok ltrofdtakat, bolc,seket ds ira,stu,cl,okat. I{emelyeket majcl
ezeh ki)ziil rnesoltdk, hogy ratok szalljon minden isaz uir,
mond'tnelyet kiontottak a f oklc)n az ignz Abel ueretol. . ."
ja .f dzus (1\4dte 23, 34 -35, v.<j.: Luk. I l, 49 - 5l 6s Ltrk.7, 35).
A mai r-d'gdszeti lcletek gazclags;tg:inak 6s a trirtdneti kutatdsok eredmdnyeinek birtokzlban is egyre vilzfgosabb, hogy
az Abraltam elcitti emberiseg tcibb szazezer eanyi tdrtenete
jdtdtemenyeit.
f olyamti,n sem ne lkilIozte az isteni soncluiseles
A semita ndpeket megel 626 nem semita kultirr:ik pdratlan
cmldkei, tisztult erkolcstik, jogi ntdzrndnyeik, szellemi alkot:lsaik stb. olyan 6rt6keket is mutatnak fel, amilyenekre Abrahd"m ivad6kai hosszri id6 utd,n, mdg a kinyilatk oztatas birtokziban sem jutottak el. Vil:igos, hogy az 6szovetsdget mege16z6 id6kkel kapcsolatban sokkal hat:lrozottabban kell berr, 10

*:,

g vagy aiapszciue tse g l.-ordt"61. E,nnek
ds E,v:inak ar:lott igdret, hogy uAd:imnatri
az
alapit6okm:inya
t6daikbril fog megsziiletni a Sdtzlnt icul'6zii Szabarl it6. l[-uteh:it Ackim ds Ean kiaciksztott ito.lt s igy--aolajdonkdppen
lamennyi utoclai aalasztottuh uoltak. Az Abralt:irnot illct6
kiv:ilaszrzls ehtrez kdpest csak azt a pontosabb lidrtilirdst adta meg, h,rgy az 6 .rt6.lniltol sztiletik-maicl lnes az az lvacl6k,
akiben dldist nyer a fold cisszes ndpe. N,{ikor ez az Ivad6k,
I d z u s eljott, az emberi testv6risdg vildgos rneghirdetdsdvel
6s keresz tilclozatd"r,,al ltelyrerillttotta az istens),e rmekse g k ez'
deti dtlapotat elvllen 6s lehet6sdgben minclen etnber szint:.Ara. Az a diszkrinrindci6, rnelyet az 6szrjvetsdq konyvei sok
Selyen hirdetnek, lehct, hngy mdlyebb teologiai vizsgdlatok
alapjrin a szentir6k egydnisdgdnek, I korszellemnek, irodal'
mr nemzeti stiltrsnak stb. sajzitossirgaikdnt 6rtelmezhet6, mert
6s ez ide is vonatkoztathat<i "kezcletben neln igy volt."
A vil69 iisszegrin,.r-yiil6d6sdnek (T"ilhard szavaival ilve) , vz eg6sz ernberis6g i)sszctart-ozlrsdnak, ktizds fcle16ss6961.k e_gyre
iiatdrozottabb megta pasr.tal dsa ds at6rr,6se kcrztban biztos, hoey
a hittudomdnynak is sokkal rn6lyebben kell foglalkoznia az
6skinyilatkozratdssal, ar, al apszi)r'ets6s' iclej 6nek d vall:isival.
fgy 6rik meg a helyzct arra, Iro!{./ ha litr-n sirirtkba nern'
csah ujszciaetsesi reszeket ilie.sztiinh be, akkor az oszciuetsegi
e,mber imai rnellett hello ti,szt.eletbcn e.s uranybnn majcl megszolaltathatunk olyart ctsi, Abraltrim li"ora el6tt,i iddkbdl, az
elk.irasos szr)uegekbol kioluasltuto irnakat es tiirtinetehet is,
tnetyek az allartcloan son,rluise Lo Isten kegyelntt ebol mrir akkor
oz'rJjszciaetseg szellemibert szol,tak az t,q _flr.{hoz vagy vele
- K6tsdgteleniil kitdrult a Zsinat nyornd"n a
kapcsolatban.
teotdgia l:itrihat|ra 6s ez gondr,'isel6sszer'{ien akkor tt)rt6nt meg,
amikor a frilmertil6 probldmiik rizirne 6s sirlya c.sak ennek a
tilvlatnak birtokiban cldhat6 meg. F,ls6sorban a Krisztushoz val6 huisdg adia meg ezt a tivl;rtot 6s szildrcl alapot, akit6l a rnai vildg i: e3j,edr-il- reurd!1ret iidl'ossclget" Ehhez segft hozzi, ha l.:enrnk probldmriit (rnely"k koziitt a teologiai
probldmik dllanal< e ls6 helyen) vil;igosan li{tjuk 6s azokrdl
vilzigosan beszdliink.
Lachwin professzornak mdr ernl itett tanul mzinya az Abralrdm el6tti rrdpr:krrck Istennel val6 kapcsolatar6l, fj szempcrntokat ad ri3iszeti leleteink d'rtikclis{hcz is. I'ztrt cgyc-

szdlntink az

\sszciuetse

-
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temes vall:istortdneti vonatkoziisai miatt is nagyjelent6sdgti
munka Kalicz I{artdor konyve, az Agyogistenek, mely l97b!.tt jelent tneg a Corvina kiadiis:iban Budapesten az ezzel a
kotettel megindul6 sorozatban. A munki az fjk6korszak
kezdetdn a Krirprit - meclert,cdben diti hatasokra kialahulo iiel emtennelesi kulturak embereinek tectrnikai, miivds zeti 6s
vall:is emldkeir6l ad dttekint6st g'azdau k6panyag -6s tdrkdprrrelldkletekkel. Az iclcjszrimitasunlt kezrloltontja etotti 4 - 5 ezer euuel meglielenneli haz;ink tertiletdn a leeels6 fdldmfives
kclzsegek tttLiveszetcnck t cttcLi".ii'ril cr [cl.,cs clrllc|.ci. ,\t clelcgrtet rtteies cs iiiatLcttycszLcs golrciolatkor e bcrr eI6 Iiorr)s ltultu,ru
rrdpe sziitttait'a a szer zci szel irr t '' a t,cr nr6kenyscg jclliepe t crrndszetszcrtileg a rro lctt, rnitrt. aL clet lorrilslr, ctc neln mrndcn nci,
Itanenr az elvonatkoztatott gondolkoddsnak mesfelel6ep az 6Italdnos, a mindenek fijlritt lev6 n6, a nagy anya, a "Magna
I\{ater", aki mindentrek a kezclete 6s vdge, minclen l6tez6 forrisa, dletet 6s hal:ilt magiba foslal6 istenanya" (14. I.). FIa
azonban figyelembe vessztik aT. Istennek Acl:immal 6s f,v:ival
I raj tuk kereszt til az eg6sz ernberisdggel kotritt el s6, vagyis alapsz<ivets6gdt, drthet6, hogy az 6ssztil6kt6l nemzeaetr,lt
I)emzecldkre tov:ibb adott naqy Szabacltto eljduetelere aonathozo
rillt mind"en,iit t ez 6srrtiiueltsegu nepek aalpisos
-\itiga_zsrig
gonclolatuildgrinalt kozd pltont jdban (ezt igazolriik tiiv6 6s areista valldsttirtdn6szek egyariint 6s i,i risszefoglal:ist ad. eredm6nyeikr6l P. ,Scltmidt nagy mtrnkdjn). trnnek a Szabadit6nak
a k:p..- peclig szorosan osszefonticlott az isteni igdret alapjiin
az 6 ddesarlyja kdpdvel, aki ellenkezisben illt a szitiinnal, relrdt bizonyos isteni vddetts6get dlvezett. igy azotiin az dletet
ad6, dletet teremteni l(itszo anya, a IrJogy - Asszorty dbrrizolasa
egyben a rajta kereszl,iil rnegjelenri es a eo?tosz ltatalmakat
rnegtdr(i Hos iranti hiuo 't"ernertyseg kifejezese, a Krisztus vzir6 lelkisen- liszteletdnek tiir-gya is volt. Ennek egyik igen
jclent6s p6l diiarol fgy ir Kal icz:
"A hcidm ez1viszirhelyi Kdkdnydornbon taldlrdk a neolitikus vallzlsi elet fg-Ii\ jelent6s alkot:isft is, egy olrdrr, amely a
neolitiktrs mito1cig'i:iba is betekintdst nyujr. A h:iromszogti
kul tttsztiirgyat ltfrclm mezi ,tb ell bekarcolt lncandroid minta
clisziti, kivdve :l rt6i nenti h:lronrsztisnck rneglelel6 hfrornszoSii mez6t trbben a nrez6ben egy arc stiliziiit rdszlere figyelhet6 meg. Val6szfnii, hogy a'z oltzir a . -til6 istenrr6r abrizolr2

i": Ebben az |brazoldsban nem az istenn6 alakj:inak a visszaaddsa volt a fontos, hanem az istenn6 cselekvdle, tevdkenysd8e, a misztikus folyamat |brazolzlsa. A hziromszrigri kultuszkep az istenanya 6s a sztil et6 isteneyermek kapcsolatdt denlonstralja, s minden bizonnyal megfelel6 szeriartdsok kupcsolddtak hozz6' ' (40 - 41. l.). A kdt szempont, a szerzl tir-

sadalomtudomiinyi megfogalmazdsa 6s az alapszcivetsdgre dpti16 hittudomiinyi szempont ugyan arra az ereclmdnyre jut az
Anya - tisztelet drtelmezdse ds okainak frilderitdse sor:in. Tovdbbmen6en mindkdt szempont bizony itja azt is, hogy itt
rnegielenftdsr6l, szimbirlikus Abrazolilsrirl van sz6. Item magat a szobrot " imadtak" erre klilrinben is semmi bizonyftdk sincs. Ezlrt helyesebb lett volna a konyvnek "Az Isten
agyag - abrizolAsai" cimet adni. Ezek a hat - hdtezer dvvel
ezel6tti ernberek (s m6g, ki tuclja, rnilyen 6si korok emberei
it) hittik alapigazs:igait al.lrizolt:ik, mint tessziik ezt ma is,
ttrdii,strnk ds mfiviszi k6pessdgrink szerint, vallzisos ahitatunk
cmeldse ds valldsos ieazsiigaink miivdszi megjelenit6se cdlj6b6l.
Kalicz Niindor krinyve tov:ibbmen6en f6bb vondsokkal
ismerteti az alf dlcli aonald,iszes, a biikki, a tiszai kultura jelent6sebb rdgdszeti leleteit ds fontos kdvetk er,tetlseket is Ievon
bel6ltik. Az ribrtizokisok bekarcolt uonasait es ieleit, azoknak
bizonyos szabzllyossiiggal isrndtl6cl6 fellege miatt, szimb6likus, gondolatot kifej ez6 ir:isnak vdli, melynek mint mondja sajnos mdg nem sikeriilt az 6rtelm6t megfejteni. "A follraszn:ll t minta m aga ds az elrendezds hasonl6siiga ilyen nagyelterjed6si teri"ileten kiz:irja a7,t, hngy csak vdletlen legyen.
Foltdtlentil szimbolikus 6rtelme volt" (33. l.). Arztnylug
kis6bbi korbr'rl, a b{nszigi kurltirrdb<lI keri.ilt el6 tdbb mds lelettel egytitt az erd6lyi Alscitat:irlak:in hdrom agyagtztbla. (Ezekhez hasonl6kat nagy szdmban tal:llt ds magyar s ndmet
nyelven is kozz€ tett a mtilt szazadban Torma Zsofia.) "Ezek bemdlyftett cliszftdse olyan jeleket 6rz6tt meg, melyek
csaknem tokdletes piirhLrzamai NIe zop'otimi:iban fordulnak
cl6. A tatzirlaki tdbl:ikon l6v6 irgynevezett piktografikus jeIek folvetik az eurtipai neolitikus irds megldtdt 6s ennek a tertiletnek igen szoro.s kapcsolatit N{ezopotdmidval" (44. l .).
l'/. Vlassa, kolozsvdri kutat6, aki a tiibllkat megtal|lta, fgy
gondol.ia, hogy a jelek tdbbs6ge [Jnrk 6si sumdr vdros felt6l3

taldlt sumdr agyagtdbldk sziim 6s sz6tagieleire eml{keztet. Ezt meger6sitett e a kdrdds legismertebb szakdrt6je,
Adam Falkenstein, a heidelbergi egyetem hfres sumdro'16gusa
is. Angol kutat6k a leletek kor:lt C L4 m6dszerrel 1000 - 1500
ivvel id6sebbnek hatdroztak meg, mint a rdgdszeti m6dszerrel meg:illapitott kb. otezer dv. " Flarm atta Jdnos _professzor
megkisdrelte drtelnrezni a tartariai tdbl{k piktogriifikus jeleit, Telhaszndlva a sumdr iriis kozvetit6 szerePdt" (I. *. 44. l.)
Makkay J:inos megii"llapito tta, hogy "'fartaria kdt als6 rCtcgdben olyan ed6nytoreddkeket tal:iltak, ame-lygk magyarorsz6gi irjk6koru csoportokbol mint impoqtt:irgyl-k. k.riiltek oda.
A ltit ki csoportotnak Erddly k6t mdsik rendkiviil fontos lel6hely6n is keri.iltek el6 import|lt leletei: a rndr emlitett
Tordoson 6s E,r6sdon. . . A btikki csoport tertiletdn tal6lhar6k Ddtkelet - E,ur6pdban egyediil az obszidizinlel6helyek, To'
Tudomziny, 1970. 1. 68. l.).kujban"
" Kalicz(Magyar
e-iitett konyve hozza a kocsi legels6 |brizoliis{t
is Eur6pdban. Ezekhez hasonlokat nagy szdmban mutat be
nrind rnagyarorszdgi mf zeumok anyagdb6l Fettich N:indor
"Ujabb idatok ai, 6skori kocsihoz a {4tp-ut - medencdben"
Akad6miai kiad6, 1969.) c. J.S(Studia Ethnographica 2.
ujabb ranulm 6nyaban. A kiilonbozl kdpeket, vonalakat 6 is
jelkepes Sbrizol:isoknak tekinti. Ezek kozott sok olyln Jun,
imelynek a remet6si szertartiishoz 6s a hitviliighoz val6 knpcsolata nyitvztnval6, pl. a Fold - anye) a Fold - idesanya dbrdzolasa, aki konyokt6l felfeld tartott szdttirt kezekkel fogadja
vissza a halottat, aki t6le indult el az 6letre. (M.glep6 pfrlruzam a "porb6l lettdl 6s visszat drsz a porba" isteni kijelent6ssel, mely az 6sszril6kt6l nyilvdn szintdn tov:lbbad6dott.)
Jelent6s Kalicz ism6telten visszat er6 megdllapitzisa: " Az is
kitfinik a K6ros - kultirra ndpdnek miivdszetdbfl, hogy az alkotiisok anal6giiii kdts6gteleniil ddlre vezetnek, egdszen Anat6ti:iig ds Mezopotdmidig. . . A K6rijs - kultirra n6pdnek figurdlis mtivds zete azonban a Kdrpdt - medetrcdt kortilv ev6 teriiletekhez kdpest rneglep6err gazdag volt" (I. m. 22 - 23 l).
I,.nnek a kapcsolatnak a tudata rneg'lep6en rdgi ds mdg az
Anonymus el6tti id6kre nyirlik vissza. Ennek vizsgii.lata to
vdbbi kiilon tanulmiinyok t6rg'ya. N{agyar krrtat6k r6g6ta sem
riisakor

tires dicsekv6snek, hanem az eg6sz emberisdgnek a szolg:ilata
szellemdben vdgzik ilyen irdnyri muukiiikat, nem kis ered-
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m6nnyel.

Karpat - med.encdhez hasonl6an i\{ezopotdmidban ls
megraldlhat6 az Isten - anya ibri'zolils a mtlv6szetben (a kdpz1ifiv,6szetben ds a koltdszerben egyardnt). En Ana, az Ana
istenn6 Sum6rban az dletet ad6, teremt6 Isten, mig a foldon
nregjelen6 Isten az En Ki, a l6lek - Isten P!$ig az,En l'il. -(Surn6iLan az E,n jelentdse: fenn, ensi pedis: vdrosfejedgl.em'
viszon yitva mds isteni jelensdgek, ttiuddrek
fen,sdg). Ezekh
"r"
(sum''erul: dingirek) nem utalhat6k rnind.en tovilbbi nelkiil
egyszeriien a pltit.irta jelensegek korebe, szembedllitva 6ket
A[ra5dmnak, egy - kdt eret 6vvel kds6bb liapglt "nlonoteisztikus hit6vel. ""Airr.n a Szenthd,romsdg'nak politeisztikus l6tformn.iu Abrahdmnak seln volt
szathoz hasonlir megjelendsi
-mindmdig hittudom:inyi elrn6lkeddseinkds
egyszerre 6rrhet6
tt.k is nrgya. Az atapkinyilathoztatas atltae.omanyozott .es isteni seg[tiiggel ouoti hiiigazsrigait es. erkiilcsi parancsait or'
zci es tanlti"popioi irrint igyre ?a$yo?b a tiszteletilnh es csofaji- megktilonb ozteLlssel sem beszenycldlat,nk. Semmilyen
'Istenanya
az Iste_ngyermeh irrinti hitet,
rryezve orizteh az
-es
rimenyt es szerete tet a iegktilonboz6bb ndpek kordber, a'
kiker ez az 6si hir is erkolcs egy csalddda hapcsolt tissze. Rendkiviil nehezen lehetett tdtni<lk tisztdn a Szenthdrornsiig kdrclds6t, ez rdny. Mdgis a tobb isteni szemdly es mds isteni kiitclortek 6s jeiens6gek kozepette sokan Tgg6lizhettdk & Lt$esetdben P6I6bb Isten' irdnti" htisdgiiket, amit Melhizedek
ratlan tisztelemel ds elismerdssel dics6r rnind az 6szovetsdgi
mind az ujszovets6gi Szentirds'
Milyen alapon viidolhatniink meg az alapszdvetsdg kor:inak nemzedekeit mind.en megktilonboztetis n6lktil - sokistel - im:idiissal vagy bzilviinyimddiissal? Az embelitg$. - elszaporoddsiival az ,rtOUn i |vezredek folyam:ln foll6p6 hdboruk
ior:ln az istenfogalom sok helyen elnacional izalodott 6s meszsze kertilt az 6si, eg'yetemes testvdrisdg ds kozos rern6ny Isterr6t6l. Teol6gusok-ma mir hangoztatjilk, hogy- korunk egyik
legf6bb feladita: ne egy f o!i, nemzeti, gondolataildg. (.: iroclitom fc;tfogasanah es iroctalmi m{ifairinah szems{Sib6! .nezzilh az Abrih,i*, elotti korszak aallasos ielensegeit, emlekeitakhor itt szilhseges legfc)kdtrrp & hitigazsrigoknah
Ha ualahol,-mitoszbdl
aalo kibontahozasa. Mtg hell fordita'
& nemzeti
nunh a nezopontot is az els6, az alaltszciuetsigbcil hiinduloon
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ezeknek az 6si egyetemes) altakinos nagy kdzcis uallasi igaudgoknak a nyomait, emlekeit kell heresnilnh 6s tisztitznunk
a kiilonboz1 t:irsadalmi er6hatdsok iirnydkolt sz€tvdlaszt:isival,
lra helyes megviligitzisban akarjuk ldtni az 6si korok emberdnek hitvildg|t, emberi drtdkeit. Ennek a szemldletm6dnak
kiurilo elofutara aolt Paulus HungarLtrs (Magyar Pdl), a bolognai egyetem egyh:izjogi tanara, majd 1216 -ban rektora, kds6bb a dornonkosrendiek magyarorszdgi tartom anyflnoke. Egyik munkijaban, a Monita-ban tobbek kozott ezt a rendkfvtili jelent6sdgti iiltaldnos szempontot adja meg az 6si mAgyar mdgus - aallas (*u idegen hatiisra helytelentil tobbszor
"sdmdn - hit" -kdnt emlegetik) elbiriildsiihoz: "Nem vdtkezik
vz, aki iillati |ldazatok bemutatiisdval tisztel i a Napot, ha ezt
isteni kinyilatkoztat{s fdnydndl teszi: ds ezt a rdgi magyarok
papjainak iavira mondorn, mdg akkor is, ha ez a kinyilatkoztatiis a rdgiek Legf6bb Ldnydt6l (Ente Supremo) ered,
rrrert az Istennel az.orTositand6" . (V.6.: Fehdr M. Jen6: Kozdpkori magyar inkvizici6. Buenos Aires, 1969.)
Az 6ssztil6k utcidai ir:iny:iban a gondvisel6 Isten szeretetteljes goncloskocliisdnak a nyornait Zr ennek a goncloskocliisnak erc tudatilt fedezhetjrik fdl, ha a proroevangdlium alapjdn :illva tekinttink sz6t az 6si korok emldkei k6zt. M.gillet6dve lilthatjtk az 6skori alapvet6 vonilsaiban egys6ges
vall:is papj:lnak hiisdgdt sok esetben, amikor az alapszovetsdg isteni igazs:igait 6s az enrberi kdzossdg egysdgdnek a tud,atat egyar;lnt szolg:ilta. Az Abraheirnmal hc;tdtt isteni szciuetse g nem sziintette meg az emberise g egyeternes ki,adlasztotts:igiit 6s a testvdrisdg, az egy csalatctba valo tartozis tdnydt,
hanern oz Oszciuetseg es annak nepe eppen ezt uolt hiuataa
rdszletbemenoen szolgnlni. Mikor a rnegigdrt Megszabadit6,
Jdzus _Krisztus el6r'kezett, 6 maga jelenterte ki, hogy minel magasabbra aalasztott ki ualakit az Isten, annal nagyobb afuizattal kell annah- szolgtilnia cit: " Az Emberfia nem az6rt jott,
hogy neki szolgiiljanak, haneffi, hogy 6 szolgiiljon nrilsoknak
Cs dletdt adja vzilts:tgul sokak6rt" (Mrirk. 10 , 4b), . . . "nem
jtittem, hogy e viliigot megirdljem, haneffi, hogy megmenrsem" (Jiin. 12, 47). . . "En vagyok a j6 P:isztor . . . ds iletetnet adom a juhokdrt" (I^n 10, 15 - 15) stb . Az 6sz<tvets6gi
ritudlis papi szolgdlatot nem ez a szellem jellentezte. E.z sok-

l6

lial ink:ibb a pr6fdtai intdzmdry

sajatja volt. Az utols6 el6kdszit6 szakas zra Abrahdm ivaddkai kordben J:ikob fia L6vi
6s ennek ut6dai, Aron leszirmazottai kapt:ik meg a papi tisztet. F-z a tisztsdg azonban eredet6n6l 6s ldnyegdn6l fogva kozvetlentil csak Abrah'Am torzs6t volt hivatva el6kds ziteni ir
rnegigdrt Ivaddk eljoveteldre. Ez kitfinik abbol a t6nyb6l is,
Irogy az 6szovetsdg papjai Ahrahztmban valamennyien ad6t fizettek Melkizecleknek. F.zzel elismertdk a neki val6 aldrencleltsdgiiket, a t6le val6 fi"iggdstiket s igy papsdguk egy id6re
szirlir ideiglenes jelleg6t -, amint ezt a Zsidokhoz irt levdl
rdszletesen kifejti. Az 6szovets6gi konyvek tobb helyen is meghirdetik eg6szen vildgosan, hngy a Messids, Krisztus, a M.gszabadft6 Melkizedek rendje szerint va16 pap lesz. Ezzel egysz;ersmind az is jelezve volt, hogy az 6roni - papsdg bev6gzi
lrivatzisit a Messizis megjelen6sekor (V.6.: "a papsdg megv6lZsid. 7,
tazrisaval sz'Liks6gkdpp megvdltozik a torv6ny is"
12 is megforditva it).
I{risztussal Abr;rhim torzse szimira is a Melkizedek rendi papsdg 6rv6nye rillt be ds ez 6rv6nyes az eg6sz vil:igra,
nrinclen n6pre a villg v6,r-ezet6ie. Ilyen 6rtelemben Krisztus
a beteljr.:sedds flgyanakkor a kezdet is, mert minden kegyeleilr Krisztus kegyelrne. A Krisztus alapitotta F-gyhiz az
iidvriss6,q egyecliili rendes eszl<rize 6s az.6rt sztiks6ges az iidvoss6,glrez. F.bb61 ered a kett(is kotelezettsdg: az egyes embereknek minclcn erejrikb6l tr)rekecl ni6k kell l(risztus meglsmer'6sdre ds krivetdsdre, az Egyhdznak pedig I(risztus hirdet6s6re irr, cgisz viligon.
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Ez a munka az elsci ilyen jellegri gytijtem6ny magyar
nyelven. A szerkeszt6s neh,6zs6gei is fcik6nt ebbcil a t6nybcil
ad6dtak. Elscisorban arya ttirekerJttink, hogy ha a rendkivtil 6rt6kes 6s btis6ges anyagb6l keveset is tud csak nyrijtani kiinyvtink, az lehetcjleg htis6ges 6s pontos legyen. A forr6smunk6,kat, melyekbcil id6ztink, ktilcin jegyz6kben soroljuk fel. Az
egyes sztivegfordit6sok v6g6n csak utalunk a sz6ban l6vci forr6smunkfrca 6s helyre, ahol az idlzett r6sz tal6lh at5. MagSt
az id6zetet helyenk6nt m6dositottuk az al6bb kovetkezo szaktudomdnyos meggondol6sokb6l.
Az id6zeteket vagy sum6r szijvegbcil vagy sum6r idcikbe
visszanyril6 hagyom6ny alapj6,n akk6d ill. babil6niai 6s asszir
lejegyz6sekbcjl kozvetitik forr6saink, tehdt v6geredm6nyben
Abrahfim korSt megelozo id6kbdl. Sajnos, nincsen m6dunkban valamennyi idlzet eredeti lelcihely6t felkutatni. Ez6rt a
fcrrr6smunk6k nem egyszer pontatlan adataival kell be6r"niink. E miatt mdr el6re, kedves olvas6ink szives eln6z6s6t
k6rjiik s egyben azt is, hogy esetleges pontosabb adatok kozl6s6vel segitsenek tovSbb tok6letesiteni vAllalk ozS"sunkat. Bgy
k6scibbi kiadds feladata lesz valamennyi idlzett hely eredeti
sziivegr6sz6nek p6rhuzamos kozl6se. Csak igy v6lik majd ellen6rizhet6v6 a sum6r illetcileg az egy6b keleti nyelvii sziiveg
helyes olvasisa. Erre pedig az6rt van sztiks 6g, mert ezeknek
a (f6k6nt sum6r) szcivegeknek pontos fonetikai 6s 6rtelmi
visszaaddsiban el6g sok bizonytalansS,g uralkodik. Ezekkel a
szcivegekkel ugyanis fcik6nt asszirol6gusok ill. akkSdist6k
foglalkoznak s ez6rt az olvasatok legttibbszcir bizonyos egyoldalrisSgot tiikriiznek. El6g csak akilrmelyik kozk6zerL forgo
ilyen sz6tdrt (glosszfuriumot, szillabdrt) megn6zni, hogy l5,ssuk, egy - egy gyiiksz6nak vagy tisszetett kifejez6snek menynyif6le olvasata s igy 6rtelme is lehet az 6kir5s term6 szet6,nek megfelel6en. Mostoha kci'rtilm6nyek miatt csak kev6s sum6rol6gus tud kifejlcidni 6s 6rv6nyestilni s ezek kozott eg6szen kev6s a magyar. M6r pedig, mint tudjuk, m6r E. Ilincks
1850 - ben meg6llap itotte, hogy az 6kirSsos szcivegek nem
mind semi nyelven vannak irva. H. C. Rawlinson szerint
az, 6si 6kiratok szkita nyelven ir6dtak (1853). Oppert 6s LeE 18 E

normant nyomfln azutdn ma mintegy 35 orientalista hatarozctttan dlliija 6s bizonyitja, hogy a sum6r nyelv rokona az
trral - alt6ji nyelvtertileten keresendd. Elsciso'.ban teh5,t maEVer, ttirok 6s finn nyelv6szek 6s kutat6k tudn6nak a sum6r
nyelv fonetikej6nak 6s szellem6nek legmegfeleldbb olvasatokat 6s forditisokat adni. Ez 6ll mind az 6ps6gben el6kertilt,
mind pedig a s6rtilt sziivegek helyreSllitSsS,val 6s olvasSsS-

val kapcsolatban.
trnnyit a nyelv6szeti, formai torzulSsokr6l. Vannak azor:ban tartalffii, materiSlis torzulS,sok ill. torzit6sok is.
A Szenth6roms6,g hittitoknak ismeret6ben tudjuk, hogy
az isteni term6szet egys6ge mellett sztiks6ges a szem6lyek
hirmassSg6r6l vagyis "tdbb" - s6g6r6l besz6lni. Mir rcividen
6rintetttik, hogy mik6nt kell 6rt6kelntink ez6rt, tisi sziivegek
kijelent6seit az "istenek" - kel kapcsolatosan" Ezek ugyanis
esetleg magy afiizhat6k a szem6lyek tiibbess6g6vel. De mag6,nak ennek a sz6nak, hogy "Isten", a pontos 6rtelm6t kell
elcibb tisztfiznunk. (Az S betri magyatr s - nek olvasand6 !)
P. Anton Deimel: Sumerisch - Akkadisches Glossar (Rorr&, 1934) 139. oldal6n ez 6,ll:

istin
Ugyanennek

kon

-ISTIN:1szerzdnek Sumerisches\
a klasszikus

3?) c. mtiv6ben. L - 2:
Esten, Istin j eient6se eins
P. A. Deimel S A 186:

L.od-

(1927 -

ISTEI{, ISTANU, trSTAIV, ESTU jelent6se eius, einzig

DSA 98:
.
,
V
?,^.zFrr<rlY
eins
esten:
| =ISTEN,
'

66:
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DSA

eins, 1.
tehStr €gy, egyetlen, az egyediili
Az "fsten" sz6
az egyediilval6. Elzek a jelzok vagy meg6llaBitf,sok pontosan
illenek az fstenre, aki az Osziivets6gben is sokszor az egyediilval6 n6ven szerepel. Ez a sz6 sohasem szerepel a sum6rba,n
szdmn6vk6nt, noha a jel szerepel az egy jelz6s6re. Az "egy"nek megfelelti sz6mn6vi sz6: GE, GI, AS (s) ; ein (Deimel:
Vocabularium Sumericum, R6ma, 1910. 233) vagy: EDU
(a) ; ein, unus (DV 233).

-ISTEN,
jelent6se

lg <

Az isteni jelens6gre mint kiivetkezl sz6ra utal6 jel, rin.
DETERMINATIVUM a "dingir" sz6, a" sum6rban. Mindig
szerepel az ezt jelent6 6kjel, mikor az 6kir6sban "6gi l6ny",
"6gi jelens 69", "6gi ktilddtt" stb. neve kiivetkezik. A sum6rban az ilyen determinativurnok haszn 6,lata sz6leskcirti 6s az
olvas6skor nem is olvasand6 ki. Hogy mi6rt haszn e[ek, az
a.,z irnok - iskoldk gyakorlatdb6l 6s a tdbb6rtelmti jelek itt
6s most kivdnt olvasatdnak lerogzit6s6b6l 6rthet6.
A "dingir" sz6 6tjittt a magyar "ttind 6r,, sz6ban. (Ez
iguzolhat6 a soksziigti Orbdn - f6le nyelvrisszehasonlit6 m6dszet szerint.)
A tiiriikben tiingiir, tingir; Tingri: isten (a kisbetri
hasznillata itt l6nyeges!), 6gi l6ny (V. 6. VSmb6ry Armin:

A

magyarc6g brilcscij6n6l. Budapest, 1914.)

Az altilji tatdrban Tdng6rd, t6ngir:6g, 6gi (jol szellem,
csag:at6jban tingri, rJ.a., a vogulban, osztyil,kban tarem , t6rem' lr.a. (V.6.: Varga Zsigmond : Otezer 6v tdvol6b6l. Deb-

recen, L942.)
A sum6rban a dinsir B. Landsberger (Materialen zum
sumerische Lexicotr: Roma, L055 III. 732) szerint: isten, is,
tenn6. Vagyis isteni jelens6g vagy kiilddtt, megszem6lyesit6,
amint a sztivegiisszefiigg6sekbcil kidertil. Sokszor ugyanis
szeretett szem6lyek, nagy uralkod,Sk neve el6 is kertilt k6sribb
holott 6lettikben vagy fiatalabb korukban semmik6ppen sem
azonositottSk 6ket Istennel. flyenkor tehfft, a ma is trOtkoznapi haszndlatban forg6 "isteni" vagy "szent" tartalmat
akarb kifejezni.
DSA 84:
digir-dimir; dimer; dingir; dimmer; dibur; dir, Gott;
Giittin (Gattungsbegriff, nicht Name eines konkreten Gottes),
Tehdt nem egT (valamelyik) isten neve mondja Deimel
vag:yis nem a teol6giai istenfogalomnak megfelel6 kifeje-z6s, hanem istenfajta,
istenf6les6g, amit a fenti jelent6sek
(isteni jelens6g stb.) a magyarban j6l kifej eznek.
A dingir sz6, maga vagy cisszet6telben egy m6sik sr.,em6lyt ielcil6 sz6val egyiitt, tehdt sohasem fordithat6 Istennel. Nem fordithat6 azonban "istennel" sem, mintha itt egy
tcibbistent - hfv6s bizonyitlkdr6l lenne sz6. Egredtil csak isteni jelensdgk6nt fordithatS az olvas6ra bizva annak kitalal6r,at, hogy az ir6 kcizelebbrdl milyen jelens6gre gondolt
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vit"r{y rniert haszn fita ezt a jelzot egy Sltala becsiilt szem6ly
nlagesz talirsflrA.
1\{inclitzol<, akiir a t'ltlifi,si fogalmak tisztazasat nem tart"iel( fontcsilak veg:/ r,.;icl<, akil< ruz Abr"ahdm el6tti korban

cslik sol<i.;tenhitet (polibci:iinnsl) lili:rrnrtk lirtni, elnagyoitak
\;irgy tel.iesen ehnell ozt6k az itt jelentl<ezo problem6k elemzeset. Altalatlos meg.jei;;'zesek sor6n nern foglalkozhatunk ezzel r:eszletesebbet]. Annyit azonban rnegis le kell szogezniink,
hogy rnaga az oszcivets;eg is ismeri ttz egyisten - hitet joval
Abrah am eltitt,
rnirr iI Paradicsornkertben. Ez megmaradt a btinbeeses utfn is. VilSgos utalasok erre az Elsri evangeliurn (Gen. 3. 15) es az ezt konilvevci esemenyek 6s
leirasok, tovabba Gen. 3, 2\, Iiirin es Abel tiirtenete (Gen.
4, 3 - 16), aztittur isrnet Aclam szavai (Gen. 4, 25). Szet fia,rol ezt rnonclja Gen. 4, 26: "szetnek szinten sztiletett fia.
+:'dt Errosrurk nevuzte ei. cz irceclLe ciesitsegril hivnr az Ur nev6t." A hebci: s;zoveg uz;cnLllrn igy is fordithato: "Ehkor
kez.itek elnev czni <;kct LLZ"tir nevertil'f Szet nernzecleke ugyanis eleinte jirrnboi' cs vallirsos volt s ez6rt ciket "az Isten fiainak" hf vtak (v. 9. : Gen . 6, 2). Henok "az Istennel
j6rt es eltiint, rnert az Isten clvitte" (Gen. 5, 24) .
Az 6stdntenet renclkiviili csern6nyei ttikrozcidnek Gen.
6, 1, - 4 leirilsiiban: "l,lilior pe.lilr ?.'i eml;erek sokasodni kezCtek a foldon s lcilnyokat nenlzct'uek, lattak az Isten fiai,
hogy az embcrck lcanyai szepcii elj i ck.'segtll vett6k koztiliik
nrinCarzol<ttt, kiliot lliszcmqjli.ck. Ilcnclottir erre az Isten: Ne
rnaradjon az en lellceln orol<ke a'z emberben, mivel test cj:
szazhusz esztendti legyen meg napjaibol. Az 6ri6sok voltak
a foldon azokban a napokban miutan ugyanis az Isten fiai bementek ez emberek leanyalhoz es azok sztiltek; azok az
ercis, rjsidcjkb6l hires ferfi:,il(." Ezutdn kovetkezik a vizozon
s a vele knpcsola.t,os eseir, 'l.rsft, melyekben villtozatianul az
egy Istennek tuiajdonitj ak a szereplti szemdlyek a veltik
torten6 clolgok leg:'6bb iranyitfisft. Mi6rt ne sz6lhatn6nak
teh6t az Oszt-rvetsegi konyvehen kivtili forr6sok is ugyanarr6l
az egy Istenrrjl. Es szoinak is.
De szolnak szdvegeink errcjl az eg)' Istenrol, az Egyetlen legfcibb lenyrcil, fgy, trogy nem ezt a vil6gos sum6r sz6t
melyet az akk6d nyelv is fitveLt
hanem Isten egyik

-,
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vagy m6sik tulajdonsSget hasznilljak a megnevez6skor.
Alapvetci hittanunk r6szletesen kifej ti ezzel kapcsolatban, hogy a fdldi ember megismer6se elvon6s ittjfm tort6nik.
Csak a teremtett dolgokb6l indulhat ki, amikor az Istenrcil
akar k6pet alkotni magilnak E kijzben hSrom riton haladhatunk.

1. Az illitds (ttja. Minthogy Isten a teremtm6nyek
telies oka, nevezetesen minta - oka is, a teremtm6nyek l6ttartalmi mozzanatait szabad, scit kell a Teremtcinek is tuIajdonftani; nem ugyan teljesen azonos 6rtelemben (univoce), amit tilt Isten v6gtelerts6ge 6s abszoluts6ga; de nem
is k6t6rtelmti m6don (aequivoce ). Minthogy ugyanis Isten
a teremtett dolgoknak minta - oka, az cisszes teremtett val6s6gok 6s azoknak minden llttartalmi mazzanata Ister 16nyeg6nek egy - egy k6pvon5,sa, s ez6rt szabacl ciket ebben a
k6pes 6rtelemben, hasonl6s6gi alapon (analogice) Istenre

atvinni. M6gpedig az fn. egyszerti

tok6letess6geket, melyek-

nek eszm6je nem tartalmaz fogyatkozSst (j6llehet a teremtett l6nyekben sohasem val6sulnak meg tok6letesen), minrjk
6sz, szents 69, 6let, €gy, er6s stb., forma szerint is szabad
6tvinni Istenre. A vegyes tijk6letess6geket, rnelyeknek mf,;r
eszm6je is tartalmaz trik6letlen mozzanatok at,lmint ahogyan
pl. a kovetkeztet6s nern olyan tok6letes 6rt6s, mint a kozvetlen l6,tds; illat, tenger, r6zsa, meleg, tiz, Nap, f6ny stb.
6rz6ki mozzanatokat is tartal maznak) , csak azzal a gondolattal szabad 6tvinni, hogy Istenben megvan ezeknek teremLo eszm6je 6s teremtci ereje; mds sz6val Istenben 6rt6liiik 6s
tiszta tiik6letess6giik szerint (virtualiter et eminenter) valnak meg. Altaluk igen eleven, gazCag 6s a kcizvetlen tapasztalat szfneiben ragyog6 fogalmat lehet adni Istenr6l, amint
ez kittinik pl. Assziszi Szent Ferenc besz6dm6dj irb6l (Schtitz:
Dogpatika f. Budapest, LgB7. B 04 - b. old.) .
2- A tagadSs ritja. Minthogy Isten mds, mint a tapasztalati t6nyek, t.i" v6gtelen 6s teljesen transzcendens (terrneszetfcildtti), az6rt jog:gat szabad r6la tagadni a tapasztalati megh atdrozottsdgokat. Hiszen a tapasztalati tulaj dons6gok mind v6gesek, mind rndst6l val6 l6tnek megha tirozotts6gai; Isten pedig mag6t6l val6 6s v6gtelen. Ez az fit nagyon alkalmas arra, hogy megsejtesse Isten megkci zelithetetlen fens6g6t, s a teremtm6nyektril gyrjkeresen ktilcinb0<)g
-qE

26, kimerithetetlen m6lys6gri mivoltat; mintegy 6thatolhatatlan sejtelmes 6jszak6,ba burkolja Istent, melyben anynyira szeretnek elmeriilni a misztikusok (I. m. 305- old.) B. A fokozSs ritja. Ez abb6l a me$ontoldsb6l szhrmazik, hogy Isten oka ugyan a teremtett vil6gn&k, de m6rhetetleniil meghaladja: ami tijk6letess6get ezen a vil6gon l6tni lehet, az hasonlithatatlanul magasabb fokon van meg 6*
benne, 6s m6g ezenkivtil nem sejtett gazdagsSgok 6s m6lys6gek. Ezen az riton tehSt a vilSg tiik6letess6gei fdl6 e'meljiik Istent, 6s azt mondjuk r6la: er6feletti, tdbb, mint a l6t'
mint 6let, mint sz6p stb. (I. m. 305. old.).
Az 6szovets6gi szent kdnyvek is 6lnek ezen a mindh6rom fiton szerzett ismeretekkel 6s kifejez6sekkel. S6t sz6k6pekkel, metafordkkal, p6ldabesz6dekkel, a kdlt6i nyelv sok
k6pes forclulat6val 6s kifeiez6s6vel is. F.zt teszi az fijszoveis6gi szentirSs is. J6zus a nagy isteni titkokat pfxatlanul
kozel tu6ja hozni egyszerii, de kdlt6i , gazdz5, l6'ttat6 6s 6rt'tetci nyelv6vel, hasonlataival, anal,6giSival pl. " 6n vagyok az
igazi szoloto" (J6n. 15, 1), "En vagyok az ait6" ( J6'n 9,
10) , "En vagyok a vil6g vil6gossdga" (J5,n. 8, LZ), "En
vagyok a j6 P|"sztor" (J6n. 10, 11), stb. Szent PAI Krisztust ftjnek, szikl6nak, templomnak, sziigletkcinek stb. nevezi, mert ezek bizonyos tulajdonsAgai, mint 6rt6kek Krisztusban a legteljesebb mert6kben megtalfilhat6k.
I\[i teh6t a diintri az Abrah 6m elcitti id6k istens6ggel
kapcsolatos kiiejezesek elbir6l5s5n6l? Az, hogy a krisztusi
hit vilSgossfg6nal is meg6llj6k-e a helyiiket a sz5banforg6 szijyegek. I{a az Istent jeldlci sztlvegbe, n6vbe helyettesitjii[ Isten nevet vagy Krisztus nev6t, mondhat6 -e ez az 6llit6s, v&gy elneve z6s Istenrcil vagy Krisztusr6l ? Ha igen,
akkor elfogadhato 6s bizony itja az igaz hit vil6goss6g6t mfx
Abraheirn eltjLt, errnilior isten sziut6n nlegaclhatta es llleg is
adta ezt a vilSgossSgot az embereknek, akik kedvesek voltak eliitte. Sok igazshgra azonban az ember helyes gondolkoddsa r6v6n ami szint6n Isten adomSny6nak n€vezhetci

is elj uthatott.
tefjesen helytelen az eredeti szdvegben szerepl6 6kjelet
ill. sz6t mindj 6rt istenn6vnek folfog,ni s iey a sok ilyen n6v
alapj 6n politeizmust 6llitani, amikor valamilyen emberfeletti ldajdonsS,g, k6pess6g vagy jelens6g kapcs6n szerepel e7,
maga
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& jel ill. sz6, m6g ha a dingir sz6 nem is 6ll elcitte" fsteni
jelens6grcil van sz6, mely az egy Isten egyik megnyilv6nul6sa s legtcibbszcir teljesen hely6nval6 az egyisten-- tiit vildgoss6g6'ban is. Pl. Deimel emliti a SA 84. oldalSn a disirrel kapcsolatban: "di (-Richter) * gir (mer) Schwert).
Wenn di ELLU erkldrt wiirde, kdrne die Bedeutung
un- dasselbe hinaus, Nrimlich: digir
gefdhr auf
Schwert; Blitzer.
fassungen wdre Gott der "Herr des Blitzes; der Blitzer."
Isten pedig, mint v6gsci ok helyesen nevezhetci a "villSm Ut6" -nak, "it6l5, villSml6 kard"-nak. Flzzel kapcsolatban onk6ntelentil esztinkbe jut, hogy Isten "mikor azutfn kiuzte Ad6mot a" Gyonyciriis6g paradicsoma el6, kerubokat 6s villog6
ldngpallost Sllitott, hogy 6rizz6k az 6let tej6,hoz vezeto utat" (Gen. 3, 24.).
M6g tov6bb mehettink a dogmatika ritmut atdsa alap.
i6n, ha figyelembe vessziik, hogy Krisztusban van helye a
tulajdonsdgok kicser6l6s6nek. Tulajdons6g, olyan val6s6gmozzanat Krisztusban, mely az egyik term6szetnek saj 6tja
a m6sik term6szet kizilr6,s6val. Minthogy Krisztus ar. isteni
6's emberi term6szetnek szem6lyes, iin5,ll6 6s mag1nakval6
birtokosa' 6s rninden Sllftdsnak alanya ?, l6trendben v6gtil
is a& cin6,ll6 val6 (suppositum, hypostasis), ez6rt at, k6t sor

6llitmfmy (az isteni 6s emberi tulajdonsdgok) a szem6lyen
kereszttil kicser6lhetti, fgy, hogy Krisztusr6l, aki ember, hllithat6k isteni tulajdonsSgok, 6s ugyanarr6l a Krisztusr6l,
aki fsten, 6'Ilithat6k emberi tulajdons6gok pl. l,I6ri6t szabad Istenanydnak mondani, J6zus kijelentdse: "Miel6tt Abrahdm lett, 6n vagyok" (J6n. 8, 58). Szabad teh6t azt mondani pl. Isten Fia 6hezett, filzott stb. vagy: A ndzdreti Jezus, Sziz Maria fia mindentud6, mindentitt jelen van stb.
(f. m. 624 - 625. old.).
Ilyen besz6dm6dot sokszor hasznill a, liturgia, kiiltincisen
az olt6riszents6ggel 6s az Egyhfuzzal kapcsolatban, az rijsztivets6gi szentirdsra t6maszkodva.
A liturgia az anal6giakat is kedveli ugyanilyen alapon,
pl' J6zust Juda oroszl 6rni5nak, Gyozhetetlen l{apnak
stb.
nevezi. Esztert 6s Judithot az 6szcivets6gi triit6net k6t
bdtorsdguk miatt hozza a liturgia p6rhu zamba
-- alakiilt
Sziiz NI'fuieval. Ennek auz anal6gi6nak aroibun kellemeilen
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mell6kzong6:je, hogy akSrhogyan is vessziik Eszter kivdns6 g6,ra Asv6rus szuzai kirdly rnegengedte, hogy a zsid6k

bftr m5r biztonsdgban voltak a kirdly oltalma miatt
hetveniitezer
embert m6,szdroljanak le az tildiikl6si id6 -alatt s
rhadf,sul ennek eml6k6re a Purim ilriimtinnepet alapitottak
ffi€g, melyet m6ig is tinnepelnek a tahnudistdk; Judith pedig akhrhogyan is vessztik 6letet oltott ki. Ma m6r

nem tartjuk szerencs6snek annak a liturgikusnak nacionalista buzg6shght, mellyel ezt a k6t anal6giflt becsemp6szte
legszentebb liturgiSnkba. A If. Vatik fmi zsinatnak kellett eljtinnie, hogy az ilyen r6szleteket az 6,tkoz6d6 zsolt1"rokkal
egytitt most mhr kiiktatj uk szertartdsainkb6l. Az egyiptomi Naphimnusz vagy sok sum6r zsoltdr viszont ma is az
emberi alapvetri egyenlcis6gnek az, EI\SZ Sltal tort6nt megltirdetese iciej6rr is, kif ogif skrlanul irircleti Is ieu ttrr eutt(i erej6t s ar etnberhez lehajlo vegtelerr irgalmdt.
Gytijtetuertyunhben szereplcr szovcgehben legtdl"rl-rszrir

a

jelenlegi olvasds szerint hozzuk a neveket. Nincs alkalom
mindegyiknek kielemz6s6re. M6gis az elcibbiek szem elcitt tav
thsfval isteni tulajdonsSgok jelz6sek6nt n,6zzik az istens6g,gel kapcsolatos neveket. Keresstik mindig azt, van - e helyes
drtelme a veltik kapcsolatos szovegr6sznek Istenre vonatkoz6an. Ha igen, akkor felt6telezhetjtik, hogy a szovegir6 vagy
kdltd val6ban az egy igaz Istenrril akart sz6lni. I{a ilyen elfogadhat6 6rtelmez6s nem tal6lhat6, csak akkor kell ttinderr€, angyalra vagy valmelyik rossz szellemre (or"ddgre), il€gszem6lyesitett emberi szenved6lyre stb. gonColnunk.
M6g egy megj egyzlst kell tenntink az lin. antropomorfizmusokr6l. A legrisibb kultrirkcirben 616 n6pek vallSsi k6pzete,i, erkijlcsi szabdlyai ardnylag a legtis zthb'aak. Min6l tov6bb haladunk ettcil a fokt6l a m5ig, a term6szeti kornyezetben 616 n6pek hitvil6g,a ann6l inkdbb brjvtil a kdrny ezo
rfthat6,sok 6s torzulSsok k6peivel. Vdndorlasok, harcok, kevered6sek mindig bonyolultabbi tett6k az eredetileg tiszta
alapismereteket. A magdrahagyott ember ezeniehil egy6bk6nt is hajland6 az, isteni fels6get, j elenl6tet 6s ercit 6126,kelhetd hatSsaiban 6s megnyilvSnul6saiban tisztelni, amilyen a Nap, a term6szet sok szilmdra ismeretlen titka, 6vszakok villtozdsai, az 6S jelens6gei, viharok, foldreng6s stb.
Szeret ezekrcil k6pekben 6s jelk6pehben sz,6lni tis gondolkod25

"* "***".

ili, nevezetesen

szereti ember m6dj 6ra szerepeltetni. Ezeket

a k6peket, jeleket az emberek idcjvel azonosftjak ,&z Sltaluk

jelk6pezett Istens6ggel 6s igy lassan, "istenitik" a termeszeti er6ket, dolgokat 6s meg:nyilvSnulSsokat s ezzel sokistenft6sbe, politeizmusba esnek. "fsteneiknek" azutSn emberi
alakot 6s lelktiletet, emberi szenved6lyeket 6s gyenges6geket tulajdonitanak (szem6lyesit6s, perszonifikdci6) . Az ilyen
m6don emberiesitett istenek tev6kenys6 get, 6let6t 6s mriveit emberszab6sfi tort6n6sbe sztjvik: megjelenik a, mitosz.
El6szor val6szinrlleg a term6szeti dolgokat 6s jelens6geket,
nevezetesen a nagy 6gitesteket, a Na,pot, majd a Holdat itltiiztetik emberi tort6nesek form^6-i6ba (term6szeti mitosz),
ut6bb a tdrsadalmi jelens6geket 6s tcirt6neti esem6nyeket
is (trirt6neti mitosz), mint Schtitz tdrgyalja (f.m. 9. old.) .
M6grs, nem mondhatjuk, hogy Istenrcil egydlt al6n nem
besz6lhettink emberi m6don. Hiszen Krisztusban emberk6nt
jelent meg a v6gtelen Isten a foldon. De ar,, 6sziivets6g:i kiinyvekben szerepl6 "isteni tobbes" sem sztiks6gk6ppen mindig
antropomorfizmus. Az elsci emberek Istennel val6 szem6lyes
talSlk ozhsa t6ny s err,5l a talflk ozilsrSl mint valami boldog,
mindent betoltci 6lm6nyrcil sz,5ltak az cissziilcik bizony tra
gyermekeiknek. Vajon nem ilyen 6lm6nybcil tf..plillkozik pl. a
Gen. 3, 8: "Mikor pedig meghallottdk (t. i. Ad6m 6s Eva)
az Cr Isten szavdt, ki a paradicsomban jttkdlt az alkony
hfiviis6n, elrejtcizott AdAm meg a feles6ge az Ur Isten szine
elritt a paradicsom tfri koz6."
A Szenth6romsSg hittitka ismeret6ben m6r emlitetttik teljesen helyesen 6rtelmezhetcik ilyen, l6tsz6lag politeista kifejez6sek is, mint pl. "Alkossunk embert a mi k6piinkre 6s hasonlatoss6gunkra" (Gen. 1, 26), a b6beli torony
6pit6sekor: "Jeytek teh6t,, szAlljunk al6, 6s zavarjuk ott iiszsze a nyelvtiket, hogy ne 6rts6,k rneg egym6s szavdt" (Gen.
11, 7), ha nem is tekintjiik kitlt6i kifejez6snek a tobbesszS,mot. Abrah 6m tort6net6ben a hSrom vend6ggel azonban
m6sk6nt all az eset. Itt Abrah 6m h6rom vend6get fogad,
akikrcil hol tcibbes szdmb&n, hol egyes szfumban besz6l 6s Urnak nevez. Szentfrdsnn agyaydz6ink 6ltal6,ban k6t angyalnak
taft'j6'k az fir kis6rciit. Ezek szerint az TJr itt J6zus Krisztusnak egy megnyilvSnulSsa lehetett, mert kizdr6lag a Fif
ldpett a szem6lyes egys6g viszonydba egy megh atdrozott
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tetjes emberi term6szettel. Nern az isteni (szenth6romsSgl)
term6szet, hanem a m6sodik isteni szem6ly &2, aki a maga
iin6ll6s5ba, illetve magdnakval6sdgfba felvette az embers6get. Krisztus a tort6nelernnek egy rnegh atilrozott pillanat6ban testesiilt meg 6s szriletett Sziz 1\[6ri6t6l Betlehemben.
Halila 6s felt6madSsa utdn is azonban emberk6nt jelent
meg 6s viselkedett, noha teste m6s, lin. megdicscitilt test
volt. A szentfrdsban tal6lunk utal6sokat arra 6s elvileg sem
Iehetetlen, hogy Krisztus a megtestestil6se elcitt is folvehetett emberi alakot, ktilsdt 6s megjelenhetett igy emberek
el6tt vagy lilthatatlanul kis6rhette vSlasztottjait (pl. "Es
mindnydjan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kciszikl6b6l, amely kovette ciket, a kciszikla pedig Krisztus volt". (I.
Kor. 10, 4.) A paradicsomban valo "7ark6l6s", Abrah6mnal
val6 l6togat6s, k6scibb Isten angyalah6nt val6 megjelen6s
nem ilsszef6rhetetlen Krisztus iiCvtijrt6neti szerep6vel.
A kolosszebeli ekhez irt lev6l Krisztusr6l mondja, hogy
"6 az Isten rirok Fia, aki az eg6sz teremt6s elcitt sztiletett.
Isten 6benne alkotott meg mindent a mennyben 6s a foldon:
minden l6that6t 6s ldthatatlant, a tr6n6ll6 angyalokat, az
trralkod6 szellemeket, az 6gi fejedelmeket 6s hatalmakat. Altala 6s 6rte teremtette a mindens6get: l6tez6s6ben mindezeket megel6zi 6s benne 6ll fenn minden" (1, 1"5 - I7). Krisztus teh6t az a teremtcii eszme, amely szerint alkotta meg a
szenth6romsigos Isten a vilfigct" A teremt6s oriik gondolata formdlisan €gy, 6rt6kben sok. Szent Tam6s szerint ez az
eszmevilSg az a hid, melyen kereszttil az abszolut egyszerti
val6b6l immanens isteni akar,5 tevdkenys6ggel titokzatcs
m6don kil6p az idciben val6 esetleges vil6g, term6szetesen
nem panteista 6rtelemben (I. m " 457. old.). Vagyis ennek a
vilSgnak teremtci eszrn6i is benne vannak abban az elgondolSsban, amellyel az Atya tlroktcjl mondja a F ifit, a saj6t k6pm5s6t, melyben benne van az eg6sz isteni val6s6g. Ebben a
folfog6sban a teremt6s a Szenthdroms6g orcik ol6be van folv6ve.

A

teremt6s maga

a SzenthSroms 6,gnak kozos t6nye ;
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nyegi 6s nem szem6lyes isteni tevekenys6g. Teremtmeny
a teremt6snek eszkoze nem lehet, Az eszkoz feladata Llgyan.is &2, hogy az anyagot a fcjok tev6kenys6g6nek befogacl6sSra elcik6szitse. Amde a teremt6s nem meglevci anyagta irac,,-l
t-I

nyul' tehit nincs gyakorlot6r a mfikod6s szdmhra. De ar.
eszkciz - oknak et is kell vennie a fcjokt6l kiinrlulo rnozg6st
6s azt tovdbb kell vezetnie ?.2 rrnJ/aE'broz, melyet a fciok szand6ka szerint kell alakitania. Amde a veges teremtm6ny
mint olyan, alkalmatlan ay"ra, hogy a vegtelen lettartalmu
teremtci tev6kenys6get folvegye es hordo zza, 6pprigy, mint
a k6 vagy a tusko alkalmatlan alra, hogy ztl<at termeszetfoldtti riton is szellemi tev6l<enysegnek legyen szubsztancif s

hordozoja (I. m. 4SS. old.).
Krisztus viszont Isten - emberi mivolta alapjdn egyedti.l
alkalmas arta, hogy az isteni teremtcj ercjt isteni termeszet6vel 6tvegye 6s szemelyen keresztril tov6bbitsa a teremtes
mti meg'valositds6ra valamint fonntartasara es korm6 nyzas5ra. Ez6rt 6ppen jol sejtettek meg az emberiseg rjsmitoszainak alkotoi, hogy a tererntesben , a terrn6 szet formaldsSnak munk 6i6,ban emberfdldtti, vegsci fokon isteni erdvel
rendelkez6 emberek kellettek, hogy szerepeljenek (6rid.sok,
titSnok, demiurgoszol< stb.). De az is tehei hogy nem is
csupdn sejtett6k. Az elsci emberp.{,r szemelyes 6lm6nyebcil,
isteni kinyil atkoztatdsokbol tudhat,ta is a lenyeget, ami
mig hozztiuk elerkezett, bizonydra sok torzulason is ment

kereszttil.
Ezeknek a k6rd6seknek bcivebb tdrgyaldsdt adja Zakar
A': a Szenth6romsdgrol 6s benne Jezus Krisztusrel, akiben
teremtetett minden az 6gen 6s a fdlclon (Budapest, 1955).

I. A vil:ig

tererrrtdse

A vil6g teremt6s6nek egyik legcisibb sziivege az "Enuma
elis" (Mikor fent. . .). Ezekkel a szavakkal kezdcidik az
akkSd sziiveg, mely h6t t6,bl6ra terjed ki. A sziivegben lerogzitett hagyomS,ny az idSszdmitisunk kezdlpontja el6tti
(i.k.e.) mdsodik 6vezred elej6re nytilik vissza. TObb hasonl6

sziivegr6,sz

is kertilt el6.

Mikor fent az eget nem neveztdk ndvvel 6s lent a
foldnek nem volt neve, az 6s 6ceiin, vz 6 atyjuk 6s
v kavarg6 Tiamat, az 6 anyjuk 6s mindenkid, az
6s 6ceiin vizei egymdsba folYtak.
A zsomb6kok nem 611tak sziliird?r, a n6dasok siiriije nem volt lathat6, amikor egy tiinddr sem ttindokolt, amikor egy nevet sem neveztek meg, ami-

kor egy vdgzet sem volt bevdgzett, a ttindirek akkor
lettek teremtve. . .
(Nlichaeli 10, Dhorme f. tribla I-9)

Y'i#,'f "iJ, f',,f f o:::12';:
,

Apszu, az

hezdet) minden
dolgok teremtci je atyia
6s -

i,Y;# {" : ;,T:ffi:I,i;fr:Y

dn

k

mi

s

nem uolt szd,razf dld s€ , l,ip se ,
s egyihe senx a tilnddrehneh;
niu nelkilI szunnyadott a sors is,
b etciltetlen aart & ai gzet
Apszu s Mummu, - Titirnat ahhor
tilndireket nemzett is SzilIt:
szillteh Lahmut s Lah,amut.
(Gilgames 18,

l.

uibla)

(Marduk) hujldkot dpitett a nagy ttinddreknek, a
csillagokat, melyek az 6 kdpeik, a csillagkdpeket 6
?8
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