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A Bölcsesség fiai?
Kozmogónia és apokaliptika a De origine

mundi mitológiájában

Ötvös Csaba

Egy embernek két fia volt, a fiatalabb azt mondta az apjának: Apám! Add ki nekem
az örökség rám esõ részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a
fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba… és ott eltékozolta
minden vagyonát. (Lk 15, 11–13)

I.

Az antik gnoszticizmus mitológiai gondolkodásmódjának egyik legtöbbet vitatott ele-
me a bölcsesség, a Szophia és a teremtõ, a Démiurgosz figurái köré felépített kozmo-
góniai mítosz. A korabeli világban is kritikát és elutasítást kiváltó rendszerek többsé-
gében nemcsak az anyagi világ elutasítása szerepelt, hanem paradox módon a megté-
vedt bölcsesség megszemélyesített alakja és mellette egy tudatlan, gyakran gonosz
Démiurgosz, a bibliai Teremtõ karikatúrája. A jelen dolgozat tárgyául választott trak-
tátus a nag hammadi gnosztikus könyvtár iratai között is kitüntetett helyet foglal el a
kozmogóniai mítoszok tárgyalásakor. Mivel a traktátus szövege nem tartalmaz címet, a
fordítások és tanulmányok vagy Cím nélküli iratként, vagy A világ eredetérõl címen
idézik (a továbbiakban OM.)1 Az irat sajátosságaival jól illeszkedik a hasonló tárgyú
írások sorába, hiszen a primér forrásokat jelentõ nag hammadi könyvtár traktátusaiban
olvasható kozmogóniák nem rendelhetõk egyetlen iskolai irányzathoz. Sokszínûségük
azon szerzõk újításairól tanúskodik, akik különbözõ teológiai elvárásoknak akartak
megfelelni, és ezért új és új elemekkel gazdagították és módosították az elõttük fekvõ
anyagokat.

Az OM datálása és származási helye, ahogy szerzõje is, bizonytalan. Az, hogy a
második kódex már a 4. században elkészült, biztosan állítható, de a keletkezés idõ-
pontja talán a 3. század közepére is visszanyúlhat. A konszenzus szerinti terminus ad
quem alapján a kopt fordítás görög eredetije azonban még korábban, a feltételezések
szerint már a 2. században elkészülhetett. A származás helyeként általában Egyipto-
mot jelölik meg.

A szerzõ a gnosztikus munkák mellett nem gnosztikus írásokat is felhasznált, hogy
propagandisztikus írásával kifejezhesse teológiai hovatartozását. Ez lehet az oka a szö-
vegen belül található ellentmondásoknak és eltéréseknek, de ezek mellett a sajátos eti-
mológiáknak és magyarázatoknak is, amelyek erõsen ellentmondanak az egyébként
domináns elbeszélõi stílusnak.2

Jelen cikkben a traktátusban szereplõ kozmogónia bevezetõ sorainak elemzésére te-
szek kísérletet. Elõször röviden ismertetem az iratot, majd a kozmogónia tárgyalásakor
áttekintem a kutatástörténet fõbb állomásait és megállapításait, kiemelve a témánkhoz
szorosan hozzátartozó elemeket. A következõ lépésben az Irenaeusnál megõrzött ophita
mítosz segítségével a mítosz bevezetõ sorainak egy új, lehetséges értelmezését muta-
tom be, a szöveg mitológiájának sajátos vonásaira építve a hipotézist. Az elõálló mito-
lógiai séma segítségével a traktátusban szereplõ kozmogónia feltételezett eredetének
azonosítására teszek kísérletet, megállapítva, hogy az egészen a keresztény iratok is-



meretéig mutathat vissza, bár a szövegek hagyományozódásá-
nak és hatástörténetének problematikája szükségszerûen nem
engedi lezárni a vélt rokonsági kapcsolat kérdését.

II.

A traktátus prológusában a szerzõ fellép a világ keletkezését
megelõzõ káosz elméletével szemben, melyet néhány sorban
cáfol úgy, hogy kimutatja a káosz másodlagos voltát. A proto-
lógiáknak megfelelõ felsõ világ, a pléróma leírása általános je-
gye a nag hammadi könytár iratainak, de szövegünk ezt teljes
mértékben elhagyja, és – talán feltételezve ennek ismertségét –
azonnal az alsó világ õstörténetének leírásába kezd. Ez a gnosz-
tikus kozmogóniai résznek megfelelõen egy mitológiai dráma
keretében hangzik el. Eszerint az égi világ rendjének és harmó-
niájának kiteljesedése vezet ahhoz a krízishez, amelyben egy
égi lény, Szophia vagy egyik leszármazottja (jelen szövegben
Pisztisz Szophia vagy Pisztisz) játssza a fõszerepet. A nõnemû
isteni lény tettének következményeként a harmónia felbomlá-
sából az alsó, anyagi világ és annak teremtõje, a fõarkhón (Jal-
dabaóth, Szakla(sz, Szamaél) jelenik meg. Elsõként Jaldabaóth
tûnik fel, aki fiakat nemz, hogy hatalmát biztosítsa. A bibliai
démiurgikus traktátusok3 kozmogóniájának váza a bibliai Ge-
nezis történetéhez illeszkedik, és azt dolgozzák át a LXX szö-
vegét véve alapul, a mitológiáknak megfelelõ formákba öntve.
A Démiurgosz blaszfémiájának a traktátusban szereplõ egyedi
bemutatása (a valószínûleg Ézsaiástól származó 45,5 és 46,9
versek kétszeri megismétlése és ezek következménye) szintén
párhuzamok nélküli a gnosztikus irodalomban.

A szöveg második, antropogóniai részének középpontjában
az ember teremtésének értelmezése áll, amely a valentiniánu-
soknál ismert három embertípus keletkezését különbözteti
meg. A Démiurgosz második blaszfémiáját követõen megjele-
nik az égi ember, a fény(lõ) anthróposz (a szellemi ember, akit
késõbb a szöveg a hatnapos teremtéstörténet kronológiáját kö-
vetve az elsõ napra datál), és egyesül a Démiurgosz társával.
Ekkor történik a paradicsom, a növények és állatok teremtése,
valamint az égitestek megalkotása. A megjelenõ kép arra ösz-
tönzi az arkhónokat, hogy embert teremtsenek, saját képükre és
a fény(lõ) ember hasonlatosságára. Hogy hibájukat kijavítsa, a
Bölcsesség egy lelki embert teremt (a teremtés nyolcadik nap-
ján), aki különbözõ szerepeket vesz magára: õ Ádám felesége,
illetve a kígyó (a szöveg szerint a „vadállat”). Miután az arkhó-
nok megteremtették a földi embert a hatodik napon, Szophia
Zoé segítségével életre kel. A paradicsomi történet itteni exegé-
zise szerint a vadállat ösztönzi az asszonyt, hogy egyenek a fá-
ról, és a teremtmények felismerik, hogy a tudásban mezítele-
nek. Ebben a részben hangzik el, hogy a sors (heimarmené) ál-
tal az emberi történelemre szabott idõ ezer év, de ezt az idõt az
arkhónok kegyetlensége miatt hetven évvel lerövidítették.
A paradicsomból való kiûzetéssel veszi kezdetét a földi idõ,
amelynek történetét csak röviden tárgyalja a szerzõ.

Az allegóriákat leíró szövegrészben az egyiptomi fõnix, a
vízi hüdra és a két egyiptomi bika értelmezését követõen a szer-
zõ újra összefoglalja a három emberrõl mondottakat, és párhu-
zamként három keresztséget sorol fel.

Az emberi történelemben megváltói szerepe (is) a Bölcses-
ségnek van, akit Pisztisz Szophiaként vagy Szophia Zoé néven

említ a szöveg; funkciója keveredik a keresztény Megváltóéval,
akinek az Újszövetségbõl ismert mondatait idézi a szerzõ.

A záró szakaszban az eszkatológiai események leírása domi-
nál. A szerzõ univerzális eszkatológiát nyújt: égi és földi ka-
tasztrófákról beszél, és egy totális kataklizma vízióját tárja fel,
amelyben Pisztisz Szophia elpusztítja a hatalmakat, tekercsek-
hez hasonlóan feltekerednek az egek, és a fény visszatér gyöke-
réhez. A szöveg a megváltás két fokozatát különbözteti meg: a
tökéletesekét és a kevésbé tökéletesekét.

III.

A traktátus egészének értelmezésében alapvetõ jelentõségû an-
nak feltételezése, hogy több forrás felhasználásával dolgozott a
szerkesztõ, amikor saját és közönsége számára megalkotta az
iratot. A források azonosításának problematikájával összefügg
az a kérdés is, hogy esetleg több fázisban történt a szöveg meg-
szerkesztése, és különbözõ irányzatok hagyták rajta kézjegyü-
ket. A tekintetben is megoszlanak a vélemények, hogy az elõt-
tünk fekvõ, megszerkesztett irat egységes mû-e,4 vagy a benne
rejlõ ellentmondások és ismétlések miatt inkább csak a tanítá-
sok összeillesztése vagy összefoglalása. Az elsõ (rész)fordítás
H.-M. Schenke munkája volt,5 aki a barbelo-gnosztikus szektá-
hoz sorolta az iratot. Az õ értelmezését követte H. Jonas6 is.
Tardieu monográfiájában az arkhóntikusokat jelölte meg for-
rásként. Böhlig szövegkiadásában két forrást (exusziai és ark-
hóntesz) különített el, amelyeket fehasznált a redaktor, de õ is a
kompiláció mellett foglalt állást. H.-G. Bethge7 még széleseb-
ben jelölte ki a lehetséges határokat, mert véleménye szerint a
traktátus nem reprezentál egyetlen ismert gnosztikus rendszert
sem, és különbözõ hagyományokon és forrásokon nyugszik.8

Az irat a hasonló koncepciók alapján az Eugnosztosz és a So-
phia Jesu Christi címû traktátusokkal rokon teológiából épült
fel, de legközelebbi szövegpárhuzamai Az arkhónok hüposzta-
szisza címû iratban olvashatók (a továbbiakban AH)9.

Az összetettség és a több forrás kérdése a traktátus kozmo-
góniai lépéseit is végigkíséri. A teogónia kiindulópontja a Pisz-
tisz Szophia epifániájaként értelmezhetõ függöny (katapetasz-
ma) megjelenése, amelyet az irat a nag hammadi traktátusok
között egyedülálló módon értelmez, mert maga Szophia feszül
függönyként az égi világ és az emberek között (98, 12–22). Az
AH-ban is megjelenik a függöny, de ott a fenti aiónt és a lentie-
ket választja el (94, 9). Irenaeus beszámolójában az ophita isko-
lához sorol egy olyan nézetet (Adv. haer. I. 30. 3), amelyben
Szophia válik a függönnyé. Pisztisz Szophia nevének használa-
ta mögött a legtöbben a valentiniánus felsõ és alsó Szophia
megkülönböztetését látják (Irenaeus, Adv. haer. I. 4. 1).10

Az elbeszélés szerint a függöny alatt keletkezett árnyékban,
amely a sötétséggel azonos, egy erõ jelent meg, majd egy isteni
nemzedék. A perszonifikálódott árnyék megszülte az irigysé-
get, amely elterjedt minden világban, egyfajta vizes szubsztan-
ciát hozva létre a káosz egy részében. Az irigység a diabolikus
erõ lényegét takarja, amelyet a zsidó és keresztény hagyomány-
ból ismert bukásmítoszok egyértelmûen meghatároznak, bár az
irigység tárgya lehet az ember és Krisztus is.11 Pisztisz Szophia
segítségével megszületik Jaldabaoth, az elsõ arkhón, androgün,
oroszlánhoz hasonló alakban, aki tudatlansága miatt nem isme-
ri erdetét. A Jaldabaoth név az ophita kozmogóniákban is meg-
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jelenik, de szerepel a széthiánusoknak tulajdonított rendszerek-
ben is. A gnosztikus szövegekben egyedülálló etimológiát kí-
nálva a fõarkhón nevének magyarázatát a szerzõ a yaldabaoth
tagolásával, a görög neaniszkosz diapera (’ifjú, emelkedj/hatolj
át!’) imperativus segítségével adja meg.12 A Démiurgosz kilété-
nek felfedését szolgálja az a kommentár is, mely szerint a töké-
letesek oroszlánhoz hasonló alakja miatt Arielnek hívják õt
(100,25). Ez a mondat jelenti a szó (logosz) kezdetének (arkhé)
megjelenését is, amely az istenek, angyalok és emberek betelje-
sedését segíti.

A bibliai Genezis teremtéstörténetét elõkészítõ sorokat a sö-
tétség és a víz megismétlése mellett a szó által megjelenõ szel-
lem is erõsíti, amely lebegett a vizek felett. Az uralkodó elvá-
lasztotta a vizes szubsztanciát és a szárazat, és a szárazból eget
és földet alkotott (101,2–9). A mitologikus elbeszélésben pár-
huzamok mutathatók ki nemcsak az AH-val, hanem a János-
apokriffel és az Irenaeusnál megõrzött beszámolóval is (Adv.
haer. I. 29 és 30). Ezek forrását a kutatók közötti konszenzus
szerint egy közös, hipotetikusan feltételezett Genezis-parafrá-
zis13 adhatta.14 A következõ lépés a hét androgün utód nemzé-
se. A káosz arkhónjainak rendje megfeleltethetõ az ophita di-
agrammon szereplõ arkhónlistának, amelyen férfi és nõi nevek
szerepelnek.15 Az elsõ nemzõ (arkhigenetór) különbözõ egeket
és birodalmakat hozott létre, amelyeket dicsõségek, trónok, an-
gyalok díszítenek, hogy kiteljesítse hatalmát.

A gyenge harmóniát a (megszemélyesített) zavar megjelené-
se szakítja meg, aki feldúlja az egeket, és csak Pisztisz képes
megállítani: megkötözi õt leheletével, és a Tartaroszba dobja.
A mitológia démoni zavarkeltõje mögött vélhetõen egy apoka-
liptikus lény, Abaddón, a vizekbõl felemelekedõ szörny állhat.

A konszolidáció által visszatért béke ösztönzi arra az elsõ
arkhónt, hogy elkövesse blaszfémiáját, azt állítva (103,10–13):
„nincs szükségem senkire, Isten vagyok, nincs más rajtam kí-
vül”. A mondat eredete a zsidó teológiában keresendõ – többek
között ennek alapján kötik a Biblia Istenéhez a gnosztikus szö-
vegek alkotóját. Habár a szövegek nem azonos módon használ-
ják fel az idézetet, a kirajzolódó séma hasonló eljárásmódokra
enged következteni,16 amelyben nemcsak Szophia megbánása,
hanem a Démiurgosz helyreigazítása és elutasítása is szerepel.
Az utóbbi elem ad magyarázatot a Démiurgosz más szövegek-
ben szereplõ, zsidó etimológiát feltételezõ neveihez: Szamael
(vagyis ‘vak’, vagy ‘a vakok istene’) (103,18), és a Szakla(sz)
(vagyis ‘buta, tudatlan’). Pisztisz kijelentését hallva Szabaóth
meggyûlöli apját (a szöveg szerint a sötétséget) és anyját. Sza-
baóth megtérésének és felemelésének története az AH-val kö-
zös, többször szó szerinti megfelelésekkel alátámasztható for-
rás feltételezéséhez vezet. Az OM és az AH traktátusok közös
elemeként értelmezhetõk (1) a fõarkhón (Jadabaóth) kétszeri
blaszfémiája, (2) a fõarkhón trónvesztése, (3) a fény vagy egy
kép megjelenése, (4) Szabaóth megtérése (metanoia, amelynek
során Szabaóth megismeri Szophiát és leányát, Zoét; e megis-
merés illeszkedik a kezdettõl létezõ Atya megismerésének fo-
lyamatába) és felemelkedése, valamint Jadabaóth trónjára ke-
rülése; (5) egy angyali egyház teremtése, amely a fenti (Nyol-
casságban található) egyház mintájára jött létre; (6) az
arkhónok közötti viszály és a Jadababóth elleni lázadás.17 Ezek
az elemek csak erre a két traktátusra jellemzõk, és a legtöbb ku-
tató közös forrás(ok)at és hagyomány(ok)at feltételez a szöve-
gek mögött.18

Szabaóth hetedik égbe emelésével újra helyreáll a rend, és
Szophia Zoéval a trónra kerül, aki a nyolcadik égben lévõ dol-
gokról tanítja. A hetesség, habár a sötétség birodalmának leg-
magasabb pontja, még mindig annak része, és a benne alapított
egyház a megtértek átmeneti helyeként szolgál (105, 20–23).
Jadabaóth látva fia dicsõségét, irigységében a halált nemzi és
ülteti fia korábbi helyére (106,19–107,1). Hogy újra helyreáll-
jon a rend, Szabaóth hét androgün erõt alkot Zoéval.19

Amikor Jadabaóth megpillantja Pisztisz képmását, megijed,
mert felismeri a hangját, amely létre hívta a vizekbõl. Hogy
megerõsítse pozícióját, megismétli a blaszfém mondatot, azzal
toldva meg, hogy ha már elõtte is létezett valaki, akkor az jelen-
jen meg (107,36–108,2). A vizeken megjelenõ kép a fény(lõ)
ember, akinek feltûnése már az antropogónia kezdetét jelenti.

IV.

(1)
A traktátus bevezetõjében, amelyet általában a téma megjelölé-
seként azonosít a kutatástörténet, a szerzõ egy filozófiai bizo-
nyítást (apodeixisz) ígér arról, hogy cáfolja a világ istenei
és az emberek véleményét a káosz elsõdleges létezésérõl
(98,1–7).20 A tételmondatok a következõk: Mindenki egyetért
abban, hogy a káosz egyfajta sötétség. Az árnyéktól szárma-
zik az, amit sötétségnek neveznek. Az árnyék egy kezdettõl
fogva létezõtõl származik. Ebbõl világos, hogy ez létezett, mi-
elõtt a káosz létrejött, és hogy az utóbbi az elsõ utáni. Az elsõ
teremtmény nem kap nevet a traktátus szövegében, de létezése
feltételezi a sötétség és káosz megjelenését, ezért jelen van a
traktátusban.

A kibontakozó kozmogóniát így vezeti be a szerzõ (98,11–
99,1):

(1.) Mikor a halhatatlanok természete (phüszeisz) a végtelen-
bõl beteljesedett, Pisztisztõl egy hasonmás jelent meg, akit
Szophiának neveznek. És gyakorolta akaratát, és az elsõ fény-
hez hasonló alkotás (ergon) lett. És azonnal megjelent akarata,
az ég hasonmása, kimondhatatlan nagyságú. A halhatatlanok
és azok között volt, akik utána jöttek létre (…) õ (Szophia) olyan
volt (úgy mûködött), mint egy függöny (parapetaszma), elvá-
lasztva az embereket és a fentieket. (2.) Az Igazság aiónjának
nincs árnyéka rajta kívül, mert határtalan fény van benne min-
denhol. De ami rajta kívül van [esetleg: külsõ része], (az) ár-
nyék, amelyet sötétségnek (kake) neveznek. Ettõl jelent meg egy
erõ (dünamisz), hogy uralkodjon a sötétség (kake) felett. Az ár-
nyékot határtalan káosznak nevezték az erõk (dünameisz),
amelyek utána jöttek létre. Tõle ered az istenek minden nemzet-
sége (…) együtt az egész hellyel. Tehát az árnyék az elsõ alkotás
(ergon) utáni, a mélységben jelent meg, Pisztisztõl, akirõl be-
széltem.

A szöveg értelmezésem szerint két nagyobb egységre tagolható
(1. és 2.), és a bizonyítást lezáró mondattal ér véget. Az 1. jelze-
tû részben a szöveg szerzõje az égi képmást írja le, míg a 2.
részben az árnyék létrejöttérõl és hatásáról beszél. Az 1. rész
utolsó mondata már Szophiára vonatkozik, aki függönyként fe-
szül, és talán a késõbbiekben említésre kerülõ égboltként is
azonosítható. A szerzõ itt a halhatatlanok birodalmát és a ha-



landó emberek közötti elválasztást szolgáló látható ég képét
használja fel. Ez az égi függöny képzete, amely a kozmogóniai
funkciót betöltõ függöny korabeli értelmezésére épül.21 A szöveg
koncepciója, mely szerint ez Szophia munkája vagy õ maga, a
variánst a Zsidókhoz írt levél teológiájához viszi közel, amely-
ben a szentély kárpitja Krisztus testeként értelmezõdik.22 Irenae-
us beszámolójában (Adv. haer. I. 30. 3) az ophita irányzathoz so-
rolja azt a nézetet, amelyben Szophia válik a függönnyé.23

A 2. részbõl következõen a szövegrész értelmezésében fon-
tosnak bizonyul az a nézet, mely szerint az árnyék és a sötétség
eredete Pisztisz (Szophia), aki ilyen módon szülõje mindkét
minõségnek. A homályos mitológiai beszámolóban a világ te-
remtését megelõzõ állapot leírását találjuk, szervesen össze-
kapcsolva a fenti világ (az Igazság aiónja) kiteljesedésével,
amelynek határán Szophia áll. A lefelé zuhanó fény már más lé-
tezõi minõséget fejez ki, amelyet nemcsak a Pisztisz név,24 ha-
nem a mélységre vetülõ árnyék is mutat. Az egész hely a földi
világra utal.25 Ha a részlet nem új kezdetet jelöl az argumentá-
ció menetében, akkor a fentebbi sorokban említett függönymo-
tívum (Szophia) képletesen a szellemi világ határát is jelzi,
amelyen keresztül az árnyék kivetül, és – hozzáillesztve a LXX
leírásához – a mélységre vetíti a fentiek képmását.

Ha még tovább egyszerûsíthetõ a mitológia sémája, akkor
egy olyan kép bontakozik ki a szövegbõl, amelyben egy az égi
világ határán álló nõnemû lény egy tökéletes és egy tökéletlen
gyermeknek ad életet. Szövegünk szerint az elõbbi az ég kép-
másának felel meg, míg az utóbbi az árnyék és a belõle keletke-
zõ sötétség. Az egymással ilyen módon testvéri viszonyban álló
isteni lények azonban teljesen különbözõ minõséget képvisel-
nek: az egyik a szellemi világ részeként áll majd a plérómában,
míg a másik lezuhan abból, és a pszichikai és anyagi világ része
és ura lesz. Ez utóbbi lény azonosítását az elsõ aktivitását (érzé-
kelés) jellemzõ irigység könnyíti meg, mert ez egyértelmûen
diabolikus jelleggel ruházza fel a nála erõsebbet felismerõ
lényt. E hipotetikusan felállított mitológiai váz az egyházatyák
kínálta iskolák protológiai tanításai közül az ophita irányzaté-
hoz áll a legközelebb.

(2)
Az ophitákról szóló beszámolók több egyházatyánál is fennma-
radtak. Az elsõ ismert beszámoló azonban egy pogány filozó-
fus, Kelszosz nevéhez fûzõdik, aki Aléthész logosz címû mun-
kájában leírja az ophita diagrammot (a leírás Órigenész Kel-
szosz ellen címû mûvében maradt fenn). Az iskola elsõ
keresztény leírását is a 2. századból ismerjük, Irenaeus monu-
mentális mûvébõl, de az egyházatya itt csak „a többi gnoszti-
kus”-ként említi az irányzatot.26 A késõbbi beszámolókban,
amelyekhez hasonló anyagot használ, ophitaként definiálja õket,
illetve elõfordul nála a „séthiánusok, akiket néhányan ophiták-
nak neveznek” megjelölés is.

Az egyházatya az iskola mitológiájának elsõ és legteljesebb
leírását õrizte meg, amelyben valószínûleg egy írott forrás ki-
vonatát olvashatjuk (I. 30. 1–3).27 A mítosz szerint az elsõ léte-
zõ az Elsõ Ember. Tõle származik az elsõ gondolat (ennoia),
akit az iskola az Ember Fiaként vagy Második Emberként azo-
nosít. Alattuk a Szent Szellem helyezkedik el, az Elsõ Nõ, alatta
pedig az elemek, a víz, a sötétség, a mélység és a káosz. A mí-
toszból kibontakozó kép a mózesi genezis történetének kezde-
téhez kapcsolódik, amelyben az ég és a föld leírása szerepel. Az

Elsõ és a Második Ember a Szent Szellemmel egyesülve létre-
hozza Krisztust, a Harmadik Embert. Krisztus a jobb oldalhoz
tartozik, és anyjával mindjárt felemelkedik a felsõ világba, aki-
vel együtt az igaz és szent egyházat alkotják. Mivel azonban a
nõ sem megtartani, sem befogadni nem volt képes a hatalmas
fényt, túlcsordult és kifolyt a bal oldalon. Az erõ, amely túl-
csordult a nõbõl, a fenti fény erejével rendelkezett: az ophita ta-
nítás szerint az Atya akaratából hullott alá, de egyszersmind sa-
ját akaratából is. Õt nevezik Balnak (Szinisztra), Prunikosznak
(Vágy), Szophiának és androgünnek is. Ez az erõ a vizekig zu-
hant, és az addig álló vizeket mozgásba hozta. Szophia összeke-
veredett az anyagi minõségekkel; szabadulási kísérlete adott
életet az égboltnak. Amikor eltöltötte a fentiek utáni vágy és
erõre kapott, levetette a testet és megszabadult tõle. A testet,
amelyet levetett, a teremtõi potenciállal (a felsõ világból
származó fény erejével) együtt a Démiurgoszra hagyta (aki a
szöveg megfogalmazása szerint „nõi a nõtõl”). Jadabaóth
ezután hat fiút nemzett, akikkel együtt egy hebdomádot, hetes-
séget alkot.

Értelmezésem szerint a mítosz középpontjában a fentebb té-
telezett mitológiai séma érvényesül, amelyben egy nõi alak áll
az égi világ határán.28 Ez az alak mindkét esetben két szülöttnek
ad életet. A mítosz a szülõ(k) nevét is elmondja, valamint meg-
említi, hogy a teljes fény befogadására való képtelenség okozta
a túlcsordulást és a lezuhanást. A mítosz szerint az elsõ fiú fel-
emeltetik, és egy négyességben az égi egyházat alkotja (az
Elsõ, a Második és a Harmadik Ember és az Elsõ Nõ). Lehetsé-
ges, hogy a mítoszok különbözõ teológiai alapon jöttek létre,
hiszen az ophita plérómában az Elsõ és a Második Ember is
szerepel, akik együtt nemzik a Szellemmel egyesülve Krisztust,
míg az OM-ben a szülõ(k) kiléte homályban marad. A ophita
séma Második Emberének noétikus karaktere azonban egy
egyszerûbb sémára utalhat.

V.

A szövegekbõl kirajzolódó kép egy olyan apokaliptikus világot
tár fel, amelynek képein a nõi alak mellett egy jó és egy rossz
szereplõ áll; a következõ képen már a rossz oldalt képviselõ fi-
gura által generált küzdelem képe bontakozik ki. A kortárs iro-
dalomban elterjedt és jól ismert kép29 egyik megjelenítése Já-
nos apokalipszisében olvasható. A 12. fejezet szimbólumainak
struktúrája hasonló a fentiekben taglalthoz. Szent János három
nagy égi jelrõl (a szülni készülõ, Napba öltözött asszony; a sár-
kány; a megszületett és Istenhez emelt gyermek) beszél, akik
pontos kilétérõl sokat vitatkozott a korai (és modern) hagyo-
mány és kutatás. A fejezet második részében Mihály arkangyal
és a Sárkány közötti küzdelemrõl van szó, amely a bukástörté-
net egyik keresztény értelmezéseként azonosítható.30 Elkerülve
a szövegrész teológiai és vallástörténeti nehézségeit és szem
elõtt tartva a két apokaliptikus kép struktúráját, a szöveg lehetõ-
séget ad olyan interpretáció igazolására is, amelyben a sárkány
legyõzetése és földre zuhanása az eszkatologikus idõ megnyitá-
sában egybeesik a gyermek születésével.

Annak alátámasztására, hogy az ophiták által kidolgozott
kozmogónia a János-apokalipszis képein alapulhat, egyetlen,
kései forrás tanúskodik, az etióp Apokalipszis-fordításhoz írott
tarik perikópák egyikében.31 A szerzõ neve ismeretlen, és a

58

Tanulmányok



59

A Bölcsesség fiai?

kommentátorok pontos forrásait sem sikerült még azonosítani,
akik a bibliai idézeteken túl patrisztikus és világi szövegeket
egyaránt felhasználtak. A jelek értelmezése az egyházi hagyo-
mányt követve a megszületett gyermeket Krisztussal, a Napot a
mózesi öt könyvvel, a Holdat az evangéliummal (vagy Kereszte-
lõ Jánossal) azonosítja, de más kéziratok szerint a nõi alak a hí-
veket jelzi (vagy Máriát), akik befogadták a tanítást. A sárkány a
vádló, a sátán, aki ellen Mihály arkangyal harcol az ég szim-
bóluma mögé rejtõzõ Krisztus vagy a kereszt oltalmában.

A 12,17-hez írt kommentárt idézem, amely az angyalok bu-
kásának mítosza:32

Az Úr, miután megteremtette az angyalokat a száz törzs és a tíz
város szerint, elrejtõzött elõlük. (Azt mondta:) „Amíg keresnek
engem, nem fognak megtalálni.” (jelentése:) A természetem ki-
kutathatatlan. Attól a pillanattól, hogy elkezd látni a szem,
megnyílik. (Az angyalok) tehát megismerhetõk voltak teremté-
sük napjától, és nem voltak tudatlanok. Azt mondták: „Mik va-
gyunk? Honnan jöttünk? Ki teremtett minket? Egymásból va-
gyunk teremtve vagy egy másból?” Mivel (Isten) a gonoszt te-
remtette mindenek közül a legmagasabb helyre,33 ezért az
(ördög) hallotta õket maga alól, amint beszélnek, (de) fentrõl
nem mondta senki, „Én teremtettem”. Azt gondolta, hogy õ
maga mondja ezt, „Én teremtettem”, és nem vétette el a gondo-
latot; azt mondta, „Én teremtettelek titeket”. És néhányan (az
angyalok közül) azt mondták, „õ a(z) (teremtõ), és jó elõtte fejet
hajtani”; néhányan közülük azt mondták, „õ a(z) (teremtõ), de
nem jó elõtte fejet hajtani”. …aztán voltak, akik azt mondták:
„mi is olyanok vagyunk, mint õ”.34

Az idézett szövegrészben nemcsak a theodotoszi kérdésekhez
(Alexandriai Kelemen, Exc. Theod. 78,2) hasonlító mondatok
hangzanak el az angyalok beszélgetésében, hanem a gnosztikus
teremtésmítoszokból ismert narratíva, a démiurgikus cselek-
mény megtételére vonatkozó utalás is kapcsolódási pontokat
kínál. Az angyalok bukásának kerete szintén jól illeszkedik a

démonikussá váló világ bevezetõjéhez, és a kommentár további
részei is párhuzamokra engednek következtetni.

A hagyománytörténetben a szimbólumok és mitológiai képek
egybevetése és együtt olvasása csak relatív eredményt ígérhet,
mert az sem dönthetõ el biztosan, hogy egymással kapcsolatban
álló eltérõ hagyományokat, vagy egyetlen közös hagyományból
kinõtt exegéziseket takarnak az említett iratok. A szöveg recep-
ciótörténetének korai szakaszában az etiópon kívül nem található
meg a keresztény hagyományban a fent idézett kommentár-tí-
pus.35 Ha azonban az etióp kommentár nem a gnosztikus (ophita,
theodotoszi vagy más) iskola hagyományából merített, akkor a
szöveg alapján felállítható az a hipotézis, hogy az OM-ban sze-
replõ kozmogóniai mítosz alapja az apokaliptikus hagyomány-
ból nõtt ki a jánosi íráshoz tartozó exegetikai hagyomány egyik
oldalhajtásaként, egy sajátos gondolkodásmód teológiáját hor-
dozva, úgy, hogy a jánosi képeket egymásba szõve a Genezis
elsõ fejezetéhez illesztette az interpretációt.

A traktátus leginkább sajátos teológiai vonásai közé tartozik
például a Fény Anthróposz alakjának kitüntetett jelenléte, Szophia
nevének használata, valamint a démiurgikus mítosz. Mindezen
elemek alapját a fény és árnyék kettõsségének értelmezése adja.
Az utóbbi egyik fontos szövegtanúja Ádámmal kapcsolatban
hangzik el, és egy olyan, mind a bibliai szövegtõl, mind az AH
párhuzamos helyén olvasható értelmezéstõl („a jó és rossz közti
különbség”, 90, 10–11) eltérõ hagyományt említ, amely szerint
Ádám megízlelvén a gyümölcsöt „megismerte a fény és a sötétség
közti különbséget” (120, 26–29). A teremtett ember szemének
megnyílása és felismerésének sajátos értelmezése vélhetõen nem
csak a paradicsomi történetet idézi a jelentésekhez.36 Az emmau-
szi tanítványok az úton melléjük szegõdött feltámadt Jézust nem
ismerték fel, pedig azért lett útitársuk, hogy tanúságot tegyen az
ószövetségi ígéretek beteljesedésérõl. A feltámadt Krisztus ma-
gyarázatának egésze már elveszett, de a történet hagyományának
töredékei egészen a paradicsomi fáig vezetnek vissza az evangéli-
umban: amikor Krisztus megtörte a kenyeret, a tanítványok szeme
megnyílt és felismerték, de õ eltûnt a szemük elõl.
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