
Iványi János

A HITTUDOMÁNY MAI FELADATAI
Feltűnő közóhajnak adott nemrég, 1946-ban kifejezést Daniélou je

zsuita atya az "Études" tekintélyes párisi folyóiratban. "Az ember lel
kéből - írja - mindjobban előtör az a követelés. hogya teológia jelen
legyen a szellemi élet formálásában. Ez a követelés nyilvánvalóan
azért jelentkezik, mert eddig nem volt jelen. A katolíkus bíblíakutatók
a közelmultban becsületet scereztek tudományuknak. mert sikerült nekik
összhangba hozni a Bíblíát az archeoloqía, a filológia és az irodalmi
kritika eredményeível. Ám alighogy megtörtént az előkészítés, márís je
lentkezik a másik feladat és ez abban áll, hogy a teológiai gondolkodás
az ujra felfedezett Biblián nevelődjék és nőjjön nagyra. A Biblia
ugyanis nemcsak felbecsülhetetlen értékű történeti dokumentumok gyüj
reménye, hanem az Isten szava, amely ma is szól hozzánk és a ma
embere számára is tartalmaz oktatást. A teológiának csak az a módszere,
amely az atyák mintájára a Bíblíából szívja tartaimát és erejét, ered
ményezheti azt, hogy a Szentírás, főleg az Ószövetség megszűnik arche
ológiai különlegesség lenni. És azzá lesz, aminek lennie kell: lelket
éltető táplálékká."

Ezek a rendkívül időszerű és okos szavak két igénnyel lépnek a
ma teologusa elé: 1. A biblikus munkássága ne merűljön ki az úgyneve
zett kéregkutatásban, hanem hatoljon a mélybe. Ne a kritika, a szöveg
és kortörténet, stb. álljon érdeklődésének gyujtópontjában, hanem a
Biblia soha eléggé nem értékelhető és el nem évülő eszmetartalma.

2. A spekulatív teologus pedig ne emberi bölcsességet ápoljon. ha
nem a szentatyák nyomába lépjen és a Biblián nevelődjék, onnét vegye
léleknevelő, életformáló eszméit és tanitásait.

Daniélou megállapításai lényegükben helytállók. de mint minden buz
dító beszéd, nem mentesek bizonyos eqyoldalúsáqtól.

Megfelel a tényeknek. hogy a szentírástudomány mintegy másfél
századon át előkészítő munkát végzett, kérget vizsgált és alapvetést
tett. De igazságtalan volna az elmarasztaló ítélet ezzel az érdemes
tudományossággal szemben. Mert a szentírástudomány a két utolsó szá
zad alatt - amint azt a komoly kritika el is ismeri - emberfeletti
munkát végzett. És ezzel a munkájával szílárd alapot vetett ahhoz,
hogy a szentírási könyvekből mint történeti, archeologiai és szöveqi
szempontból megbizható forrásokból, az életigazságok üdítö nedűjét

meríthessük.
A XVIII. század Vége, Napóleon keleti hadjárata óta az értékes

leletek tömege került Nyugat kezébe. Egyiptom, Babilonia, Assziria, Kis
ázsia, Sziría, Mezopotámia, Palesztina kitárta méhét és csak úgy on
totta mult jának emlékeit. Kezdetben rendszertelenül folyt a gyüjtés.
Akárhányszor szerenesés véletlenek hozták felszínre a kincseket. De a
mult század második felében főleg Flíríders Petrie kezdeményezésével
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inind módszeresebben folytak az ásatások. A lázas kutatás eredménye
képen gazdag téglakönyvtárak, mint például Assziria királyának Assur
banipálnak könyvtára a VII. századból, Egyiptomban IV. Amenofisz
könyvtára Tel-el-Amarnában, a kr. e. II. évezred második feléből.

tekintélyes törvénykódexek. mint a Hammurabi kódex a XX. századból.
az asszir, a hettita kódexek a II. évezred közepéből, továbbá emlék
táblák, mint a Moábi Mesa-kö, a Sanherib-prízrna, a kőfalra vésett
karcolt szövegek, inint az úgynevezett Sinai-irás a XV. századból, a
Síolach-Ielírat. Feliratok oszlopokon, sir- és sziklafalakon. Teleirt tég
lák és cserepek. Papiruszok Egyiptom száraz hornokjából. Építési em
lékek, felszerelési és használati tárgyak, Isten-képek, pecséthengerek,
korsófülek. amulettek stb. stb. kerülnek feldolgozás alá, alig áttekint
hető menrryíséqben.

Eddig nem ismert új kulturák jöttek napvilágra. Olyanok, ame
lyeknek régebben úgyszólván csak a nevét ismertük, például a hettita
kultura, és olyanok, amelyekről a legújabb időkig úgyszólván semmit
sem tudtunk, például a Rász-Samrában feltárt ugariti kultura. Uj nyel
vek és gazdag számban irásművek. Arról a területről. ahol. vagy amely
nek közelében a Biblia embere élt. Oly népek kezétől. amelyekkel
rokonságban volt vagy amelyekkel gazdasági, politikai, vagy kulturálís
kapcsolatban állott. Szinte felmérhetetlen nyelvi, archeologiai, történeti.
eszmei anyag várta, hogya Bibliával való vonatkozását feltárják.

Nehezítette a bibliakutatás rnunkássáqát a XVIII. és XIX. század
racionalizmusának elvi és lelki beállítottsága. Nem a Biblia igazának
bebizonyítása volt a racionalista kutatás kimondott célja, hanem ellen
kezőleg: a Biblia tévedéseinek kimutatása. E szellemi viaskodásban
nem egyszer hatalmas zivatarok kavarogtak bizonyos kérdések körül.
Gondoljunk csak például a Wellhausen-ískola koncentrikus támadá
sára a Mózesí-törvények hitelessége ellen, a mult század második felé
ben és a századfordulón. Vagy a Friedrich Délitzseb által elindított
Bábel - Bibel harcra a jelen század elején, stb.

Mícsoda felkészültséggel, nyelvi, irodalmi, történeti bibliai tudás
sal és fejlett krítikai érzékkel kellett felvértezve lennie annak, aki a
Biblia oldaláról jött, hogy annak megbizhatóságát igazolja. Amellett
nem szabad felejtenünk, hogya XIX. század elején még meglehető

sen nagy volt a szövegbizonytalanság. A szentírási szövegemlékek fel
kutatása, egybevetése. krítíkaí megvitatása mennyi időt és áldozatos
munkát követelt azoktól, akik a szövegtörténet, szövegkritika nehéz, lát
szólag kíszíkkadt terepen fejtettek ki soha eléggé meg nem hálálható
tevékenységet.

Es ha bizonyos történeti távlatból. a ma szemével nézzük a tu
domány e hőseinek szerepét és érdemeit, igazságtalannak kell bélye
geznűnk az elmarasztaló itéletet ama kor bíblíakutatóíval szemben. Mü
ködésük soha el nem évülő eredménye. hogy 1. A Biblia diadalmasan
állta a racionalista kritika támadúsának perqötűzét: büszke öntudattal
léphet ma elénk a követelessel. bízzatok bennem. a legélesebb és a
legszenvedélyesebb krítika tűzpróbáját állottam ki; 2. a ma teologusa
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szöveqbíztonsáq szempontjából mérhetetlen fölényben van régi, de még
mult századi kollégáival szemben is.

,Az ószövetségben a szöveqernlékek százainak, az ujszövetségben
az emlékek ezreinek felkutatása, szóról-szóra, betűről-betűre való egy
bevetése, kritikai elbírálása nemcsak azt igazolta, hogy a szeritirás év
ezredes viszontagságai közepetr is lényegében megőrizte sértetlenségét,
hanem a közhasználatban lévő Vulgata-szöveg kiigazítására, világosabb
megértésére is számtalan hasznos útmutatást adott.

Ennek a sokszor feleslegesnek gondolt, lekiesinyelt szövegkritikának
gyakorlati értékét az egyház kegyelmi életében igazolja az új hivatalos
zsoltárfordítás. amely a szentatya egyenes kivánságára készűlt és a
papi zsolozsmában egyelőre fakultativ módon használható.

E fordítás formai tökéletességének teljességéhez szó fér ugyan, az
azonban tagadhatatlan, hogya sugalmazott író gondolataihoz közelebb
visz minket és érthető mivoltánál fogva többet nyujt az imádkozó lé
leknek, mint a Szent Jeromos. átdolgozásában készült és eddig a nyugati
Egyházban használt úgynevezett Psalterium Gallicanum.

Elsietett, naivelgondolásnak kell azonban minősítenem azt a meg
állapítást - amely Daniélou fent idézett szavaiban is elénk mered 
hogy az előkészítő munka befejezést nyert, most már a lélek és az em
beri szellem közvetlen szolgálata lehet csak a szentírástudomány műve

lőjének feladata. Nem. A szentírástudomány ezentúl sem háríthatja el
magától a "fides quaerens íntellecturn" követelményét. Szemét ma is
állandóan rajta kell tartania az új felfedezések nyujtotta anyagon, s azt
fel kell használnia a Szeritírás tekintélyének megvédésére. szövegének
pontosabb megállapítására, körültekíntöbb megértésére és a Biblia esz
mevilágának elmélyítésére. Olyan alapvető irodalomkritikai problémák,
mint például a Pentateuchus- - kérdés, a Deuterojesaja", a színoptíkus"
kérdés, még koránt sincsenek oly megnyugtató módon megoldva, mint
ahogyan azt a kivülállók esetleg képzelik. A szentirástudomány tehát
célkitűzéséri és módszerén lényegében nem változtathat.

És bár a Szentirás közvetlen célját, a léleknevelést nem téveszti
szem elől, sőt ma inkább, mint bármikor fogja törekvéseinek középpont
jába állitani. míndazonáltal folytatnia kell a kéreqrnunkát, helyesebben
az alapvető munkát is. Nem pusztán feltűnési vagy hiú emberi tudás
váqyból, hanem azért, mert meg van győződve róla, hogy az Irás és
a lelkek űgyét is csak ezzel a tudományos módszerrel szolqálhatja
eredményesen. Ennek igazolására csupán egy-két példát említek a kö
zelmult munkássáqából,

Be nem avatottak talán nem egyszer abba a kisértésbe esnek, hogy
kritika tárgyává tegyék a teológusoknak a Bíblíától látszólag távolcső

területeken való fáradozását és merő filológiai mcsterkedésnek mínö xtő

áldozatos tevékenységüket. Közben nem is sejtik, micsoda nyereségeket

l Mózes üt könyve.

2 Második lzaiás.

3 A három első evang élturn .



könyvelhet el magának e tevékenykedésből a teológia: a bibliai apolo
getika, az exegesis.

Vegyük például arasz samraí vagy más szóval ugariti kultura le
leteit 1929 óta Északnyugat Szíríából.

ARasz Samra-kutatás ma már nemcsak olyan sikerekre mutat rá,
amelyek a felfedezett époszok, mitolóqiaí elbeszélések kíbetüzésében, ér
telmezésében állnak, hanem olyanokra isi, melyek a Biblia nem egy
pontját egészen új megvilágitásba helyezik.

Számomra például revelációként hatott az uqarítí-kultura EI-fogalma.
Egyedülálló valami ez a szomszéd és rokon népek vallási, szemléle
tében. A patrtarkák EI-eszméjét közeliti meg és ezt igazolja, mint egy
közös ősi sémi istenségről alkotott meg1ehetősen tiszta képet, melynek
tökéletesebb alakját a Biblia őrizte meg szátnunkra, mely bizonyos
elhomályosodást szenvedett Ugaritban és melynek vonásai teljesen el
mosódtak a többi sémi népek vallási szemleletében. EI a régi Iöísten,
az ősöreg, akinek nincsen kezdete, nincsen nemzője. A többi isten
azonban mínd tőle ered. A későbbi főísten, Baál is tőle kapja az ural
mat a természet világa felett. Ime, az ősi sémi monoteizmus nyomai
nemrég felfedezett s ma is feldolgozás alatt álló előázsiai szövegemlé
keken.

Van egy másik jelesebb példa a sok között,
Az exegéták keresztjeként szerepel a közismert 109 (110), a "Dixit

Domínus Domino meo" kezdetü messiási zsoltár 3. verse, melynek hé
ber szöveganyagát a forditások a legkülönbözőbb módon értelmezték. A
Vulgata (Psalt. Gall): szövege "Tecum Principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te." Az új
fordítás az eltérő szövegek egybevetése alapján igy fordit: "Tecum
est príncípatus die ortus tui, in spendore santitatís, ante lucíferum, tan
quam rorem genui te." A vers második felére vet némi világot az uga
riti mitológia.

Az új latin fordítás készítője kihagyta a héber szöveg egy szavát
(merehem = ex utero) és a "mishar helyett: míssahar-t olvasott és azt
"ante lucíferum"-mal fordította.

Aistleitner mutatott rá egy előadásban, hogy a héber rehem és
sahar szóban valószínűleg ősi sémi istenségek neve rejtőzik. Az ugariti
mithológiában mínd a kettő szerepel. Sahar a hajnal,' Rehem az anya
méh. Az egyiket egyes görög íordítók is tulajdonnévnek sejtették, mert
messaart Irnak, ahelyett, hogy minta latin fordítok, e két szót lefor
dit ották volna, A. szövegértelem tehát ez volna:

Veled van a fejedelmi méltóság a szent hegyen
szűletésed napján,

Sahar és Rehem előtt, mint a harmatot
nemzettelek Téged.

Az amorreus szerit hegy a Sion hegy, amelyet Dávid foglalt el,
és tett országa vallási és politikai életének központjává. Ott kenték
fel az amorreus királyokat. És ennek a királyi koronázásnak bizonyos
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amorreus terminusai belekerülhettek a Messíás királyt dícsöítő zsoltár
kifejezései közé. Dávid utánozta amorreus elődjeinek koronázási rí
tualéját. A vers értelme tehát az, hogy még ősi istenségek, Sahar és
Rehem szűletése előtt nemzette az Isten a Messíás királyt. Az isten
nevek természetesen csak szírnbolíkus jelentőségííek a monoteista zsol
tárban.

Mennyivel ízesebb, érthetőbb, kifejezőbb, konkrétabb a zsoltár szö
vege ebben az értelmezésben és mennyivel kevesebb változtatást kell
eszközölni a héber szövegállományon, hogy a zsoltárvers értelmét meg
nyissuk elménknek.

Ime, bibliai szempontból egy második érték, amelyet a rasz-samra
kutatás értékes eredményének kell elísmernünk.

Az irodalmi, történeti és szöveqkritíka művelése mellett megértette
a modem bibliakutatás az idők ama követelését is, hogya Biblia eszme
világát feltárja a modern ember előtt. A szisztematikus teológia műve

lőjének rendelkezésére áll ma már egy sereg monoqráfíán kivül a rend
szeres bibliai teológiák egész sorozata, mind az 6, mind az Újszövetség
tárgyköréből.4

A protestáns teológia is ráeszmélt arra, hogy a sivár racionalizmus
szellemében tömegével készült vizenyős vallástörténetek helyébe a kí
nyilatkoztatás eszmetartalmát kiaknázó teológiai munkáknak kell lép
niök. Ojabb időben nem egy ily fajta értékes mű látott napvíláqot,"

A katolikus köz tudat tehát ma már nem állhat elő jogosan azzal
a váddal. hogy a bibliai kutatás nem nyitotta meg a modern lélek szá
mára a kinyilatkoztatás írott forrását. Ezt különösen a spekulatív telo
lóqía szempontjából kell hangsúlyoznom, amelynek feladata az Irásban
és a Hagyományban lefektetett kinyilatkoztatás tartaimát fogalmi rend
szerbe foglalni. Abibliakutatás e1tüntette számára a szöveg bízonyta
lanságot. Ma már a szentírási szövegnek megbízható kritikai kiadásai
állnak a kutató rendelkezésére. E szöveg értelmét komoly értékű kom
mentárok viszik közelebb a gondolkodó lelkéhez.

Továbbá nemcsak egyes teológiai kérdések kerültek bibliai alapon
megvitatásra (a folyóíratok tele vannak velük), hanem mint már érin
tettem, nagyobbszabású összefoglalások is rendelkezésére állanak, a
dogmatika és a morálís művelőinek.

Meg van rakva tehát az alap egy nagy ívben lendülő fejlődés szá
mára, amely annál inkább kecsegtet gazdag terméssel, mert a XIX.
század vége óta -' igen nagy előnyére - a spekulativ teológia is
megujhódott. Csaknem másfél százados pangásból. vérszeqényséqböl,

4 Legyen eIéig rámutatnom Heinisch "Theolo,gie des Alten Testaments" (1940)
Csupens "Theologia Biblica" (4 kötet 1938-tól) és "Mariologia Biblica", Prat "La
Théologie de Saint Paul" (két kötet 1933-34) és Amiot "L'enseignement de Salnt
Paul" (két kötet 1933-35.) cirnű munkáira.

5 Ezek között elsősorban Ernst Se'lIin "Theologie des Alten Testamentes" c. mű
vét 1933-ból, és f őképen Eichro dt-n ak bár racionalista .tévedésektől nem ment, de
azért széles alapon mozgó problématikáj ával, mélységével és nagyjában pozitiv be
állito ttsáaáva l kiváló három kötetes "Theologie des Alten Testamentes" c. munkáját
(1933-35) k'ell emIltenem.
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hosszú vívódás után a mult század második felében átlendűlt a holt
ponton és leküzdötte a számára könnyen végzetessé válható válságot. A
XVIII. és XIX. század teológiai eltévelyedéseivel . (félracionalizmus.
fideizmus, tradiciónalizmus ) vívott harcban a teológia - azt lehet
mondaní ~ ujra önmagára talált. Sikerült formai elvét tisztáznia és a
szenttamásí "ens divinum revclabíle'i-t sajátos tárgykörének biztosita
nia, Ezzel - mint Schütz Antal megállapít ja -- (Theol. I. 102.) - "a
híttudomány módot talált sajátos. semmi más tudománnyal nem pótol
ható hivatásának és így a tudományok köztársaságában való egyenjo
gúságának érvényesítésére."

Ha a teológia ezt az eléggé nem értékelhető sikert állandósítani és
fejleszteni kívánja és nem akar ujból abba a veszedelembe sodródni.
hogy evilági elemek éktelenítsek el képét s vájják ki velejét, erős kéz
zel kell megmarkoIni és életelemévé kell tennie XIII. Leó pápa tanítá
sát: "Scriptura prope sit anima theologiae" (Prov. Deus 1893.) A
"Szentírás a teológia lelke". A lélek a test substanciás formája, ez az
Arisztqteles nyomában járó bölcselet antropológiájának alapvető tétele,
melyet a viennei zsinat hittétellé emelt. A lélek a testtel titokzatos
egységbe olvad és így jön létre az ember. Lélek nélkül a test holt
massza. Szeritírás nélkül a teológia kíszíkkadt széna, herbárium-tudomány.
A lélek adja meg továbbá az emberi természet mínöséqét. az ember
léttartalmának savát, velejét, az emberi természet érzékelhető képessé
gét. Igya teológiát teológiává a logos enbíblos, a betűbe rejtett isteni
ige teszi. Tartalmi elemeit épp úgy, mint tekintélyét. Színét. ízét épp
úgy, mint kenetességét a bibliás eszmélés, a bibliás zamat biztosítja.
Ne összefüggésükből kiragadott, izolált, csak a Vulgáta nyomán gyak
ran hibásan is értelmezett idézetek szolgáljanak támasztékul az Isten
fogalmi vonalon rendszerbe szedett tanításainak, hanem minél többet a
szentírás gondolataiból. amint azok nagy összefüggésekben, vannak a
szövegbe beleágyazva. Minél többet az Irás szímbólumaíból. képeiből.

istenes zamatjából és - last not least - az írás konkrét, lelket meg
ragadó kifejezés- es előadásmódjából.

Nem véletlen, hogy virágzó teológiai korszakok (és ilyet hármat
számol a teológia története: a szentatyák, a nagy skolasztíkusok, és a
XVII. századi teológusok korát) a szeritirás emlőin nőttek naggyá. A
szentatyák és a XII. és XIII. század skolasztikusai mínt szentírást
búvárló jeles egzegéták is ismeretesek. A XVII. század teológiai fel
lendülését pedig a XVI. és. XVII. századi kitűnő exegéták: Calmct.
Salmeron, stb. munkássága indította meg.

Egy további követelmény a ma teológusa számára: ne üljön meg
közelíthetetlen elefántcsont toronyban. a közönséges halandó által el
érhetetlen magasságban. Tanuljon a legnagyobb teolóqustól, a magát
kinyilatkoztató Istentől, aki a szeritírásban az élet ezernyi arcát vilá
gítja meg és emberekhez szólván az ember által jól ismert és jól ért
hető képekben, a természet nyujtotta szimbólumokban konkrét kifeje
zésekben nyit utat az emberi elméhez. és szívhez. Ez a bibliás módszer
attól is meg fogja óvni a teológust, hogy idegenné váljék az élet szá-
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mára. A meqérdernelt joeaihoz juttatott Irás, mível csupa élet, moz
galmasság és örök aktualitás, az előadó ajkán kétélű kardként fog
belehasítani a hallgatók és az olvasók lelkébe. Az ember érezni fogja,
hogy saját ügyéről van szó, és a teológus ajkáról Isten szavát hallja,
nem emberi bölcsességen kell álmélkodnía. Készségesen ki fogja tárni
lelkét az Isten napja felé, amint azt a Biblia mozgalom világszerte ta
pasztalt tényezői igazolják. A herbárium tudománynak vajmi kevés
köze van az élö hittudomány pünkösdi tűzéhez. mely világit, gyujt,
indit és erősít.

Igy él lelkemben a ma teológusának hivatása. És úgy látom, a
teológia müvelésének jelen fázisa igazolja. ezt a meqállapításomat. Le
gyen szabad például rámutatnom arra a 'I'íllmann által elindított sike
res vállalkozásra, amely a keresztény erkölcstannak. a theológia mo
rálísnak a Nachfolge Christi, a "Krisztus követése" címet adja. Az első

kötet az "Idee der Nachfolge Christi" címet viseli. (1934.)
De nemcsak a bibliai és a spekulatív teológia jutott ily fázisba, új

útat kell járnia a történeti és a gyakorlati teológiának is, ha korszerű

akar lenni és a ma emberéhez akar szólani.
Le kell vetnie a historicizmusnak, a pusztán történetinek jellegét, a

történeteknek csupán mint eseménysorozatnak bemutatását. A d u c i n
a l t u m" buzdítása reá is áll. Az Egyház mult és jelen életének vázolá
sában a főhangsúlyt arra kell vetnie, hogy feltárja a belső szellemi
összefüggéseket, a tankialakulásnak, a tanfejlődésnek. a tanközlésnek,
a kegyelmi élet gondozásának, a lélekmentésnek, az emberiség Isten
felé való terelésének különbözö módozatait.

Örülnünk kell, hogy nemcsak külső orszáqokban, hanem hazánkban
és akadémiankon is felismerték tudósaink e gondolatok időszerűségét és
megvalósitásukon buzgón fáradoznak.

Befejezésül egy történeti példával szeretném igazolni, mit jelentett
az emberi lélek számára a multban, ha a Biblia nyelvén ismertetem
meg vele például a teológia központi eszméjének. az isteneszmének
velejét és erejét.

Igazuk van azoknak. akik vallják. mint például jeles teológusunk,
Schütz Antal is, hogy tévesen határolják el a teológia Ismeretköret azok,
akik azt állitják, hogy a bölcselet feladata bebizonyítani az Isten léte
zését, a teológia hivatása pedig meghatározni az Isten mivoltát, meg
rajzolni az Isten képét. Az Isten létéből ugyanis bizonyos fokig a lét
tartalmára is következtethetek. mert az Istenben a lét és aléttartalom
egy és ugyanaz. De még azok a gondolatmenetek is, amelyek az Isten
létének felismeréséhez vezetnek, bizonyos vonásokat közölnek az Isten
lényegéről és mívoltáról. Megjelölnek legalább is néhány olyan léttar
talmi mozzanatot, amelyekből az Isten tulajdonságainak főbb csoportjai
levezethetők.

Ez a klnyilatkoztatás hiányában létesült és csupán filozófiailag
megalkotott kép az abszolutumról. a legfőbb ídeáról, eltekintve attól,

G"Evezz a mélybe. "
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hogy tartalmileg korlátolt, tulságosan elvont is. Merő gondolatelmélet
és nem ragyogó nap, melynek 'tüzében az ember megmelegedhetik. Nem
tud arról az eleven, közvetlen személyí kapcsolatról, amely az Isten és
az ember között létesül és az utóbbi számára új élet forrásává válik.
Nélkülözi tehát: az élet elevenségét, dinamikáját, akaratindító erejét.
Voltak korok az emberiség történetében, amelyekben ennek a tétel
nek az igazsága világosan lép látókörükbe. Ilyen kor volt az úgyneve
zett hellénizmus kora, a Krisztus előtti közvetlen századokban és Krísz
tus Urunk korában.

A hellenista ember már elvesztette volt hitét a homéroszi naiv
isteneszmében. Arísztofanes-szel a színházban kinevette azt, aminek a
vallási szertartás még halovány ernléket idézte. A szkepszis és a pesz
szimizmus bilincseibe került a kor gondolkodó emberének lelke. Életé
nek megformálásában Platon idea-tanával nem tudott mit kezdeni.
Platon isteneszméjéből hiányzik a konkrétum, az életrevalóság. Az em
ber nem tudott személyí kapcsolatot létesiteni a legmagasabb ideával. A
filozófiai isteneszme bármily tiszta volt is Platon fogalmazásában, holt
eszme maradt a vallási élet számára.

es akkor a Gondviselés úgy akarta, hogya görög nyelven ke
resztül tágra nyíljék a kapu az Oszövetség kinyilatkoztatott vallásának
isteni sugalmazásból eredő irásai felé. Az Oszövetség istene, kinek
képét és alakját a szeritírásban maga a kinyilatkoztató Isten faragta,
csupa élet, személyiség, csupa érdeklődés. Ö a teremtő, a gondviselő,

ki figyelmének homlokterébe állítja az embert. Szeba áll vele, szivén
viseli sorsát, vezeti életútján, jóságos szemével kiséri tevékenykedését,
[utalmazza, ha az Isten akarata szerint él; bünteti, ha elfordul Tőle.

Lehet vele beszélni, lehet vele viaskodni. Ki lehet könyörögni tőle

életsorsunk meqváltoztatását. Ez az életerőtől duzzadó konkrét isten
eszme hatott a kor emberének lelkületére. Mint "prozeliták", ezrével
tódulnak a görög műveltségű emberek ennek az istennek a vallási kö
zösséqébe. Amit Szokrates, Platon és Arisztoteles nem ért el, azt magas
fokon elérte a gondolkodók és teológusok örök míntaképe, a kinyilat
koztató és sugalmazó Isten.

568


