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SZÖVEGE

amikor

az Úristen

a földet

és az eget meg-

alkotta, még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem
nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem adott
esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogya
földet múvelje.
Egyszer pára szállt fel a földről, s megáztatta a föld egész
é

felszinét.

Akkor

az Úristen

megalkotta

az embert

a föld po-

rából, és orrába lehelte az élet leheletét. tgy lett az ember
élőlénnyé.
Az Úristen kertet telepitett tdenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett.
ts az Úristen a földből
mindenféle

fát sarjasztott,

ami tekintetre

szép és táplálko-

zásra alkalmas; azután kisarjasztotta
az élet fáját a kert
közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy tdenben
eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt. Az
egyiknek a neve: Pison: ez átfolyik Havilia egész földjén,
ahol arany található. Ennek az országnak aranya kiváló, van
ott még bdellium és onixkő is. A második folyó neve: Gichon,
ez öntözi Kus egész földjét. A harmadik folyó neve: Tigris,
ez Asszurtól keletre folyik. A negyedik folyó az Eufrátesz.
Az Úristen vette az embert, s tden kertjébe helyezte,
hogy múvelje és őrizze. Az Úristen parancsot adott az embernek: "A kert minden fájáról ehetsz. Oe a jó és rossz tudás
é

fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz."
Azután igy szólt az Úristen: "Nem jó az embernek egyedUl
lennie.

Alkotok

neki segítőtársat,

ten megteremtette

még a földből

ég minden

Az emberhez

madarát.

lyen nevet ad nekik.
Az ember tehát minden
és a mező minden
ember

nem

egyik

vezette

állatnak,
nevet

talált segítőtársat,

Ezért az Úristen
kivette

vadjának

aki hozzá
a mező

s az

őket, hogy lássa, miaz ég minden

adott.

az

lett volna hozzá.

az emberre,

s a helyét

madarának

Oe a maga számára

aki hasonló

álmot bocsátott

oldalcsontját,

illO." Az Úris-

mindp.n állatát

s amikor

hússal

elaludt,

töltötte

ki.

-

Azután

az Úristen

)-

az emberből

kivett

ta az asszonyt, és az emberhez

oldalcsontból

vezette.

Az ember

megalkotígy szólt:

"Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve,
mivel a férfiből lett." Ezért a férfi elhagyja apját és anyjá\ és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind
az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek
egymás

előtt.

A kígyó
Úristen

ravaszabb

teremtett.

ta Isten,

hogy

volt a föld minden

Ezt mondta

nem

ehettek

állatánál,

az asszonynak:

a kert

amit az

"Valóban

valamennyi

mond-

fájáról?"

Az

asszony így válaszolta
kígyónak: "A kert fáinak gyümölcséből
ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne ér intsétek, nehogy megha ljatok. "
Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz:
"Semmi esetre
nem
fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek
felnyílik,
olyanok lesztek, mint az istenek,
akik ismerik a jót és a rosszat."
Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép,
s csábít a tudás megszerzésére . Vett tehát gyümölcséből,
é

megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt
a szemük, észrevették,
hogy meztelenek.
Fügefa

leveleket

Azután

fűztek

meghallották

össze, és kötényt
az Úristen

csináltak

lépteit,

aki

maguknak.
a nappali

szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. Oe az Úristen hívta
az embert, és így szólt
"Hallottam

lépteidet

hozzá:

O így válaszolt:

"Hol vagy?"

a kertben,

s féltem,

mert meztelen

va-

gyok, tehát elrejtőztem."
Oe ő így szólt: "Ki adta tudtodra,
hogy meztelen
vagy? Ettél a fáról, amelyről megtil tottam,
hogy egyél?" Az ember így válaszolt: "Az asszony adott a fáról, akit mellém

rendeltéi,

dezte

az asszonyt:

kígyó

vezetett

azért ettem."

"Mit tettél?"

félre,

azért ettem."

Az Úristen

Az asszony

megkér-

így felelt:

"A
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Az Úristen így sz6lt a kígy6hoz: "Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat
s a me z minden vadja között.
Hasadon csúszol, s a föld porát eszed életed minden napján.
é

ö

é

Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és
az O ivadéka közé. O széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed

célba."

Az

asszonyhoz

pedig

így

sz I t:
ö

"Megsokasítom

terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet.
Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad."
Az embernek
ezt mondta:
"Mivel hallgattál
az asszony
szavára, s ettél a fár61, j6llehet megtil tottam, hogy egyél
r61a, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal
szerzed meg
rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt
é

terem

számodra.

A me z

eszed kenyeredet, amíg
tél. Mert por vagy,és
Az ember Évának
élő anyja. Az Úristen
nek és feleségének,s
Azután
mint egy

tani kezét,
éljen!"

hogy

füvét

kell

enned.

Arcod

verítékével

vissza nem térsz a földbe, amiből leta porba térsz vissza."
nevezte feleségét, mert O lett minden
pedig bOrbOI ruhát készített az ember-

felöltöztette

így sz61t

közülünk,

ő

az Úristen:

Oket.
"Lám, az ember olyan

ismer j6t és rosszat.
az élet

fájár61

lett,

Oe nem fogja kinyúj-

is vegyen,

egyék,és

örökké

Ezért az Úristen el távol ította az Éden kertjéből, hogy
mGvelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elGzte, az
Éden kertjétől keletre odaállította
a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot,

hogy Orizzék

az élet fájához

vezető

utat.

- 5 MAGYARÁZATOK,

~RTELMEZ~SEK

AZ ELBESZ~L~SHEZ
A Biblia kétszer meséli el
az ember teremtésének
történetét. E16ször a hatnapos
teremtéstörténet
keretében,
minden részletezés
nélkül,
másodszor az ~den kertjének
ültetéséhez
a Bibliában
hatnapos
után

kapcsolva.
Bár
ez a szöveg a
teremtéstörténet

következik,

eredetét

tekintve mégis ez az 6sibb.
Látszik ez abból is, hogy
Isten ugy jelenik meg benne,
mint

egy

szorgos

aki a száraz
elegy iti.
Ádám
és
~va
(spanyol falfestmény)

H. Bosch:
Paradicsom

A. Dürer:
Ádám
és

~va

kézműves,

földet

v ízzel

- 6 -

Azt a ki fejezést, hogy az
ember
"por",
több mitosz
szó szerint
érti.
Például
a
Gilgames-eposzban
is
agyagból
formálja
Aruru az embert. Vajon

meg
ho-

gyan
került
az
agyagból
formál t ,
teremtett
ember
képe

az irodalomba?

séges,

hogy

készitett

az
és

Lehet-

ősidőkben
fönnmaradt

agyagszobrocskák,
agyagálarcok
s a hozzájuk kapé

csolódó

ritusok

Fazekaskorong

Agyagálarc

Hácórból

Vizhordó
Mexikóból

figura

nyomán.

- 7 -

Az első ember neve héberUI
Ádám, azaz "ember". ~rdekes,
hogy az "adamah" szó annyit
tesz: föld. Vagyis

az ember:

föld. A latin wálto2atban
is megvan ez az azonosság:
humus - föld, homo - ember.
Az első asszony neve ~va.
Ez is beszélő név. A héber
"havvah" annyit jelent: az
élet megújitója,

életadó.

H. B. Grien:
Ádám
és
~va

Ádám

és

(textilkép)

~va

P. Gauguin:
Egzotikus

tva

- 8 -

Hi voltaképpen
értelmezzük,

az ~den? Mi úgy
hogy egy gyönyörű

kert. Az eredeti jelentés azonban nem azonos a mi értelmezésünkkel. A bibliai szöveg ezt
mondja: "~s ültete az Űr Isten
egy kertet
Édenben , napkelet.
felOl ••• ". Vagyis nem maga a
kert az ~den. ~ppen ellenkezOleg. A sumér "eden", az akkád
"edinnu" azt jelenti: puszta.
Azaz: ültete az űr Isten egy
nagy kertet
kozhatott,
denhol

a pusztában.
amelyet

csatornák

·Ez a kép abból az élménybOl

a Mezopotámiába
által

öntözött,

vetOdO

idegen

virágzó

táplál-

látott:

kertek,

min-

oázisok

díszlettek. Oe ahová a vizet nem lehetett elvezetni, ott gyér
növényzetO pusztaságok húzódtak végeláthatatlanul.
(Ide számOzi majd Isten az embert.)

Az édenbeli

kertet az emberek

~den

kertjének fogták föl. Jelentésváltozás
útján így lett a szó
minden földi gyönyörOség jelképe. MegfelelOje, a "paradicsom",
az óperzsából

görög közvetítéssel

ti

E den"

~ den

jutott hozzánk.

"Edinnu"

- 9 -

Két fa állott

az ~den közepén:

a tu-

dásé, és az örök életé. A velük rokonságot tartó életfa, világfa motívuma a legkülönbözőbb
kultúrákban
jelen van. Az egész ókori Keleten
gyakoriak a különböző termékenységfa-tipusok. Ilyen például a datolya,
amelyet szárnyas géniuszok poroznak
be. A magyarság 6si hitvilágának, a
sámánizmusnak hagyománya az égigérő
fa, világfa. Mindmáig él a mesékben,
mondákban,
pásztorok csontfaragványain. A magyar népszokásokból
ismert, az életet, a termékenységet
jelképező faág, lakodalmi kalács is
a vi lágfa, az életfa, a termékenységfa egyik megjelenési formája.
Datolyafa
(egyiptomi

Pásztor
(magyar

falfestmény)

kedvesével
pásztor faragás)

5 z á.·r
'ny a s

9én i usz

(asszír kőfaragás)

- 10 -

Egy

sajátos

nyelvi

jelenség

utal

a 8iblia által képviselt szemléletre, a férfi és a nó mélységes

A

összetartozására.
"is"

sz

ö

héberben

férfiembert,

szó asszonyembert,

az

vagyis

az

"issah"

nőt je-

lent. Ennek ellenére
a hatnapos
teremtéstörténethez
képest, ahol
Isten meg teremti az embert, férfivá és hszonnyá
formálja,
it t
az asszonyt kissé alá rendelt szerepben látjuk. Teremtése másodlagos,
s elsOsorban
azért van r
é

á

szükség,
V.
Az

der Goes:
eredendO

mert

magához
bún

illő

állatok

a férfi
társat,

között.

hetünk,

hogy

nem talált
segítőt

az

Arra is fölfigyelaz

egész

emberkép

más itt, mint a hatnapos teremtéstörténetben.
Ott Isten az embert
egy csodálatosan
lágban helyezi,
nájaként.

berendezett
via teremtés koro-

Itt viszont

az ember egy

kopár és száraz világba születik,
s csak később telepít Isten számára kertet a pusztában. A kertet az
embernek kell őriznie és művelnie,
vagyis nagyjából
az időszámítás

Tiziano:
Ádám
és

előtti 8-6. évezred társadalmi viszonyai tükröződnek az elbeszélésben. Ez ugyanis az első földmíve-

rva

lő faluközösségek
kora. Az újkőkori patriarchális
társadalomban
az ember elsődleges
tevékenysége a földmívelés. A föld termékenységét
az ember munkával

serkenti.

A nő hasonló

Mindezen társadalmi
tükröződik.

körülmények

csak;nem

egyenlő

visszfénye

a férfival.

a Bibliában

is

- II -

~rdekes

probléma,

hogy

az

ember

eleve halandó
volt-e a Biblia
szerint,
vagy csak búne miatt
veszítette el a halhatatlanságot.
Az öröklét problémája nemcsak a
Bibliában
bukkan fel, hanem más
nagy ókori epikus alkotásban is.
A sumer mítoszhős,
ságos
lét
P. della Fancesca:
Adám
halála

Gilgames

szimbólumává
utáni

való-

vált az örök-

hiábavaló

sóvárgásnak

és küzdelemnek.
Ugyancsak cserépleleteken
maradt
fenn az akkád
Adapa-eposz,
ből utasítja

amelynek hőse tévedésel az öröklét ételét

és italát, éppen mert a haláltól akar megmenekülni. A Biblia szövegének értelmezése
nem egyszerú. Hiszen úgy tetszik,

az első emberpár

halhatatlan,

és éppen búnének

bün-

tetése a halál. Másrészt azonban miért akart volna enni az
élet fájáról, ha nem az öröklét elnyerésének
reményében?
Szent Agoston finom megfogalmazása
szerint állapotuk nem a
"non posse mori", vagyi 5 a "nem lehetséges
meghalni",
azaz
a halhatatlanság,
hanem a "posse non mori", a "lehetséges
nem meghalni",

azaz halhatatlanság

L. Signorelli
Mózes
halála

búntelenség

esetén.
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Az embert a kigyó csábítja a bűnre.
Egyértelműen
gonosz,
ellenszenves
figura. Büntetése
tés, a legmélyebb

a teljes legyőzemegalázás: örökké

a porban kell csúsznia. - A külön~
böző mítikus hagyományokban
a kígyó
kétarcú, kétjelentésú kép. Elég utalnu nk a görög mitológia ismert példáira, a kígyótól megmart Eurüdikére ez a halál pólusa - vagy Aszklepiádész kígyójára - ez az életé. A kígyó lehet védőisten , mint például
Egyiptomban, ahol éppen ezért hajótestet és fejdíszt mintáztak alakjára. Oe lehet tengeri szörny, az
istenek örök ellensége, mint Levi athan,
lehet bukott angyal is. A
kigyóról

szóló

bibliai

elbeszélés-

ben a bún egész pszichológiája
benne van. Először kételyt támaszt afelől, hogy jól értették Isten ~zavát, aztán tagadja a rossz következményeket, aztán az ember nagyraváKígyó
és
lán
harca

orosz-

K így ó (mezopotámiai
cseréptöredékek)

gyására igyekszik hatni.
~va emberek, a nemzésseI

- Ádám és
és szüle-

tésseI együtt jár a halál. Valószinúleg ennek az alapvető természeti

törvénynek a szimbólumaként
jelenik
meg a bibliai történetben a kígyó, amely már korábban is
fontos szerepet játszott a kanaáni termékenységi kultuszokban: egyszerre testesitette meg az életet és a halált.

- lJ -

~rdemes
lényegén.

kinek-kinek

elgondolkodnia

Tulajdonképpen

az ember? Mi a bűne?
hez mert hasonlóvá
tanult különbséget

a bún

mit követett

el

Talán az, hogy Isten-

válni, azzal, hogy megtenni jó és rossz kö-

zött. Oe hiszen erre korábban is képes
volt, különben mi értelme lett volna Isten tiltó szavának? Vagy a nemiség lenne
a bún, ahogyan azt sokan hiszik és mondják? A Biblia szerint bizonyosan nem. Is~
ten kétneműnek
teremti az embereket is,
az állatokat is, és azt mondja: Szaporodjatok és sokasodjatok.
Talán az engedet-

Masaccio:
Kiűzetés
talan viszony

lenség a bún? Ezáltal bomlik meg a zavarIsten és ember között, bár az ember nyer is

valami t ezáltal: önállóságot,
autonómiát. Nagy árat fizet
azonban érte: elveszti az ~dent, a védelmet, a soha vissza
nem kapható

teljes

biztonságot.

Bár sokan

éppen

az ember-

nek ezt a küzdő, hol elbukó, hol felülkerekedő,
önálló létét sokkal emeberibbnek,
méltóságteljesebbnek
érzik, mint
a paradicsomi állapotot. Mégis, a legtöbb mitológiában megvan az elképzelés a vágyott ~denről, az aranykorról,
valaha létezett,
és valamikor talán újra elnyerhető
A legtöbb ember ú.gy érzi, hogy az ~denból kiúzött

amely
lesz.
ember

egyéni életében is létezett ~den: a gyermekkor, s hogy az
~dent csak akkor lehet felismerni és vágyni utána, amikor
már elveszett. Kérdés, hogy pesszimisztikus-e
hát a Biblia.
Hiszen - úgy látszik - örökre elzárja előlünk az ~dent.
Meg vagyunk fosztva, mi emberek egy képességtől:
életünk
adott pillanatában
vagy itt a hozzá

nem tudjuk felismerni,
vezető út. Ezt azonban

hogy ez az ~den,
mégsem a Biblia

mondja, mert a Bibliában van feloldás: a próféták j6slataiban
s az Újszövetségben.
A Jézus életéről és haláláról
é

szóló
nek.

történetek

feloldást

és feloldozást

adnak az ember-

- 14 -

A DIASOROZAT K~PEINEK JEGYZ~KE

1-13. Török Angéla
bibliai

14-21. Papp Mária
bibliai
22-30.

13 éves makói iskoláslány

a

14 éves makói iskoláslány

rajzai

a

elbeszéléshez.

Egy francia

kódex képsora

31-35. Berry herceg
36-42. Cranach:

rajzai

elbeszéléshez.

hór~skönyvének

a bűnbeesés

bűnbeesés-jelenetei.

Ádám és ~va az ~denkertben

nek jelenetei.

történetérOl.

című festményé-
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K~RO~SEK. FELADATOK

I.

A diasorozat
1-13. képét Török Angéla (lJ éves),
14-21. képét Papp Mária (14 éves) készítette.
Melyik

képsor

tetszik

jobban? Miért?

Keress a diasorozatok
szövegből!
Vesd össze

képeihez

a két képsort!

emeltek ki a bibliai
különböznek?

II.

milyen

- sok

• Keress

ilyen muveket!

Egy többszáz

Melyik

képnek

Az emberi

egy

- általában

mu, festmény,

a bibliai
szobor

is megelev~nedik

és kapcsolatok

ez az

megismertetése?

ábrázolása?

meg a kompozíciót!
(A jelenetek elrendezése,
kok nagysága a teljes képhez viszonyítva.)
meg a sz e rep l ök magatartását!
(Testtartás,
gesztus,

vá-

kódex lapján, egy hóráskönyv-

festményén

mi a célja? A történet

érzelmek

Milyen

témájául •

éves francia

ben és l. Cranach
elbeszélés.

Hol

használnál?

történetét

és választja

Hol egyeznek?

Mi lenne a képeken?

irodalmi

lasztotta

a bibliai

Hány és mely mozzanatokat

színeket

Az ~den elveszté~ének
történeteket

idézeteket

történetből?

Te hány képet készítenél?
anyagokat,

a

Figyeld
az alaFigyeld
mozgás,

mimika.)

Milyen az egyes képeken
drámai elemek aránya?

az elbeszélő,

a lírai és a
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írta és szerkesztette

Boda Edit,

A két rajzsorozat
a makói Kun Béla Általános Iskola tanulóinak, Török Angélának és Papp Máriának munkája. Tanáruk
Jámborné Balog Tünde.

A fényképeket

Székely

A bibliai

szöveget

kiadásának
fejezetig.

nyomán

A

bibliai

Or. Nyíri
csait

a Szent
közöljük

szöveg
Tamás

használtuk

Péter

készítette.

István

Társulat

a Teremtés

értelmezésében

és Dr. Pákozdy

László

1902~es

könyve

Dr.

Komoróczy

Márton

fel.

Kiadja az "rszágos Oktatástechnikai Központ
Felelós kiadó: Genzwein Ferenc
Készült az OOK sokszorosftö.jébanj 1988. december
Felelós vezetó: dr. Bernáth Jenő

biblia-

2/4b-tól

szakmai

a 4.

Géza,
taná-

AZ

Egy bibliai

tOEN

ElVESZT~SE

elbeszélés

tényei és titkai, ahogyan az

a 8iblia szövegéb6l,
tudományos

magyarázatokb61.

gyemekrajzokb6l,
múvészi

!estményekb6l

elénk tárul.

Orzságos

Oktatástechnikai
1988.

Központ

