
'Timkó Imre

TERMÉSZETES ÉS TERMÉSZETFELETTI A
KERESZTENY TÖRTÉNETSZEMLÉLETBEN

"Midőn elérkezett az idők teljessége ..." Ilyen egyszerűen és közért
hetően adja tudtunkra Szent Pál a galatákhoz írott levelében (4, 4), hogy
.Krisztus megjelenése a földön nemcsak a világ történeti eseménye volt,
hanema világ egész történelmének új értelmet adó ténye is lett. Ritkán
írtak le kevés szóval ilyen sokat.

Az apostol híradása, bár olyan igazságot tartalmaz, amely történel
met formált, maga az "igazság" mégsem tárgya a történelemnek, mint
tudománynak. A "tény" azonban, amelyet Szent Pál kőzöl - vagyis az,
hogy az "idők" egy bizonyos, előre elhatározott "teljességhez"ér,tek el;
továbbá azok a "hatások", amelyek ebből a 'tényből ikövetkeztek - azok
a történelem-tudománynak tárgyát képezik már. A tényben és azok ha
tásaiban fogJ,alt "igtazság" azonoan már nem.

A Biblia - úgyis, miJnt Szeritírás - történeti forrás is. Amennyíben
az, senki sem vitathatja el 'a történészek jogát, hogy adatait tudományos
kutatásaík és kritikai vízsgálódásuk alá vessék. Amennydben azonban a
Biblia - tartalmilag - Isten kinyilatkoztatásának természetfeletti igaz
.ságait foglalja magáJba:a tudományos történelem érdeklődésének Illem
tárgya már.

A "hit" és la "tudás" lényegileg és szemléletíleg ezen a ponton külö
nülnek el egymástól. A Biblia ugyanis igazságaival azt hdrdette meg, hogy
a történelmi ember szerepe a teremtéstől az utolsó itéletíg tart és az örök
kévalóságban nyeri el létének végső kiteljesedését, igaz értelmét és erő

feszítéseinek koronáját. A klÍlllyilatkoztatás e közlésébe vetett hit, kétezer
-esztendőn át, oa világ vígasztalása volt. A tudomány viszont kutatésaíból
merített, tényszerű eredményeivel azt hirdette ki, hogy a világ önmagától
való és önmagában zárt, továbbá, hogy .az ,anYJBgból az időben fejlődő tör
ténelmi ember léte, sorsa és teljessége a tudatosan és tevékenyeri formált
világgal a szédületes technikai lehetöségelcbe tágul. Az a tudás, amely
ebből a híradásból táplálkozik, korunk ellentétekbe csapó, !kétségekkel
küzdő és emberfeletti tettekre ösztönző, nyugtalan erőfeszítéseinek for
rásává lett.

Jézus tanítványai számára, akik egytől-egy1g egyszeru és igaz zsidó
férfiaik voltak,akinyilJatkoz1Jatáslban foglalt próféciák beteljesedése annak
a ténynek volt bizonysága, hogy Mesterük, Jézus Illem más, mint a meg
igért Messíás, Hogy az "idők" éppen "ezt a teljességet" hozták meg, azt
.saját szemükkel látták.

Tegyüik fel, hogy Jézus tanítványainak egyike a tudományok fe1ké
szült embere lett volna. Ez a tudós felvilágosíthatta volna tanítvány
társait arról, hogy e hitüknek nincsen tudományosan bizonyítható alapja.
Minden tudomány ugyanis az okok és az okozatok ősszefüggéseinekku
'tatásával születík, a tapasztalatilag ellenőrzött megállapításokkal fejlődik

és e módszeresség mellett mindvégig húségesen ikitart. A "prófécia" azon
ban nem tartozhat a tudományos okiadatolás körébe, mivel a jövendölés
"nem oka" annak, hogy az előrejelzett történés valóban be is teljesedik.
A profécia nem más, mint "időben előrevetitett okozata" annak, ami,
mínt "igazolt ok", csak a jövőben teljesedik be. A jövendölés beteljesedé
se - a szó tudományos, tehát ok és okozati összefüggések értelmében -
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nem bizonyítéka magának a jövendölésnek. Eszerint annak a tudós ta
nítványnak, mirrt "okadatolónak" és tudományosan bizonyító érvelőnek.

igaza lehetett volna. Hogy érvelésével milyen kevés hatást gyakorolha
tott volna a Genezáreti tó halászaira, azt könnyen elgondolhatjuk. Az
apostolok kora után még hosszabb időnek kell eltelnie, amig a tudomány
a hitet megoldandó feladatok elé állítja majd.

A Bjblía, mint Szentírás, vagyis mínt kdnyilatkoztatott és természet
feletti igazság-tartalom foglalat,a, sohasem takart tudományos bizonyíté
kdkiklal szolgální. Mondanívalóí és kijelentései nem úgy meggyőzőek:

"Higyjetek, mert láttok !". A Szeritírás így bizonyít: "Lássatok és higy
jetek !". Vagyis, amikor ismeretileg különválasztja azt, ami a "hitből", és
azt, ami a "tudásból" származik, ugyanakkor lényegileg és szervesen össze
is kapcsolja azokat, hiszen a 'hit számára adott kinyilatkoztatás Szerzője

és a tudomány tárgyát képező tapasztalati világ alkotója személy szerínt
is egy és ugyanaz az Isten. .

A beteljesedés előkészülele

Az az elgondolás, hogy Jézus tanítványai sorában a tudományosság
egy képviselője is jelen lett volna, korántsem olyan iképtelenanakroniz
mus, mint az első pillanatra látszék, Az ellentét és a vita, amely a hit és
a tudás között folyamatban Will, az emberi szellem történetével egyidős.

Akkor született, amikor az ember a tapasztalataíból leszűrhető és általá
nosítható eredmények Ierögzítését, mínt értelmének szellemi lehetőségét

felfedezte. Lehetséges, hogy a problémát már az ősi Babylon is ismerte,
de a Kr. e. VI. század Görögországában a rnilethosí Thales már eljutott an
nak felismerésére, hogy a tapasztalható világ sokféleségében törvénysze
rűségek rejlenek. Ebben az időben alapították meg a görög gondolkodás
meeterei a szellemi erőfeszítésnek azt a hatalmas épületét, amelyet ma
"európai bölcseletnek" nevezünk. Az emberi értelem azóta sem nyugodott
percnyit sem, hogy tovább kutassa a teremtés 'rejtélyeit.

Alig van olyan gondolatunk, amely lényegében ne a görög bölcselet
alapgondolatadból származnék. A görög természettudomány, például, a
modern természetbölcselet minden lényeges tételét átgondolta már. Ab
derai Demokritos atomelmélete lényegében a modern atomfizáka alapve
tése is. Ez pedig a Kr. e. IV. században már készen állott,

Az ószövetségi Szentírást három évszázaddal Krisztus születése előtt

görögre fordítják és az idők teljessége előtti évtizedekben Philon, a hellén
zsidó bölcselő, Alexandriában kísérletet tesz már a kinyilatkoztatott ása
tudományos igazságok összevetésére, egyeztetésére és összehangolására.
Ezzel s synkretízmussal a tulajdonképpeni vailásbölcselet; illetve tudomá
nyos teológia anódszeres alapjait veti meg.

Maga Szent Pál nemcsak írástudó ember volt, de kora irodalmának
és bölcseletének is jó ismerője lehetett. Az athéni Agorán tartott híres
beszédében Kleanthes Zeoshoz írott himnuszát idézi. A KrIsztus utáni II.
századtól egészen a IV. századig folyt le az oa következetes harc a görög
bölcselet részéről, amely a fiatal kereszténység életére, fejlődésére ás tanJí
tisztaságára nagyoblb veszélyt jelentett, mínt ,a három évszázadon át,
szirrte szakadatlanul folyó, véres keresztényüldözés. A szellemi képessé
gek ilyen hihetetlen erőfeszítésében az egyházatyák és a századok egyete
mes zsinatai a helyes hitet igaz bölcselettel támogatva a hareos viták
során győzedelmesen helyt is álltak, Éppen a görög bölcselet késő hellén
kori merész támadásai kényszerítették a korai keresztény egyházat arra.
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hogy tanításait értelmri1eg is megokolva, a tudomány módszereivel is ren
dezve, meghatározásokba rögzítve és dogmakba formálva védje meg és
adja elő hívei számána.

Ugyanekkor az ókeresztény egyház hívei meg voliJakgyőződve arról,
hogy egyetemes zsinataikon összegyűlt öreg és bölcs püspökeik és egy
háztaníróik - a hit és erkölcs dogmatikus megfogalmazásának kérdései
ben - a Szentlélek ISten természetfeletti és megvilágosító fénye mellett
határoznak helyesen. Szép és meggyőző hit volt ez már akkor is. És meny
nyire elgondolkoztató az a tény is, hogy voltak olyan zsinatok, amelyek
mutatós eredményekhez mégsem kapták meg a hit elismerő hozzájáru
lását. Egyiket ezeik közül - éppen a 449. évi ephesosít -, ibál' hatalmat
és erőt mutatott és emlékét a történelem is híven megőrizte, de meg
bélyegezte és azóta is csak "rabló-zsinat" néven említi.

AGalileitől Newtonig terjedő, újkori idők természettudományos ku
tatásainak klasszikus eredményei ezt az ősi harcot, a hit és a tudomány
között, újraélesztették. A történelemnek ma is folyamatban lévő szakasza
ban ez a vita témája maradt napjaink általános és tudományos érdeklő

désének is. Ebben az időben a különféle tudományos elméletek ismét na
gyobb veszedelmet jelentettek a hit vonatkozásaiban, mint az első szá
zadok eretnekeégei és a bölcseletek próbálkozásaí együttvéve.

Ma nagyobb és súlyosabb feladat előtt áll .az egyház a hit és a tudo
mány kérdésében, mint az első századok keresztény tanítói. Bár a modern
fizika kutatásai - amelyek már megingatták a klasszikus fizika meg
dönthetetlennek vélt alapjait és megtagadtákazt a kizárólagosnak vélt
előjogát, hogy a világ jelenségeit hiánytalanul és tudományosan megma
gyarázza - még a kiJbontakozásés fejlődés úttörő munkáját végzik, de
eddigi eredményeiken már a bölcseletnek is új és még fel nem mérhető

építménye emelkedik. A teológiának ma még nehezen áll módjában ez
zel az alakulásban és fejlődésben lévő ibölcselettel úgy összemérni a ki
nyilatkoztatás hítadataát, mínt ahogyan az egyházatyáknak módjuk volt
a görög bölcselet hellénkori fejlett és kialakult formáival bánni.

Nem erőltetett teihátés egyben nem is haszontalan, éppen napjaink
ban, a hit és a tudomány vitájának fényénél az egyháztörténelem és az
általános történettudomány viszonyát úgy vízsgální, hogy a probléma
megvilágitásához a kezdeti kereszténység korának különleges helyzetét
visszaernlékeztetőenfelidézzük. .

A biblia és a tudományos archeológia

Miközben korunk érdeklődése elsősorban .a természettudományos fel
fedezések imponáló és nagyjelentőségű eredményei felé fordul, az archeoló
gia, az "ásó tudománya", ismereteink eddigi határát néhány generáció
ideje alatt több, mint háromezer esztendővel tágitotta már. Korunk a
régészetnek köszönheti, hogy ismeretlen szellemi ősiségünk képviselőlt, a
föld mélyére került ismeretlen kulturákat feltárta, módszeresen és tudo
mányosan feldolgozta és ismertette azokat,

Az általános régészetnek van egy, éppen témakörűnkbevágó, különle
gesen érdekes szakterülete, amely a zsidó nép és a ikora-kereszténység
történeti emlékeit kutatja, Ama adatok nagy tömegének történetihátte
rét, amelyek keresésére és felkutatáséra csak a Biolia alapvető és kizá
rólagos útmutatásai alapján indulhatott el, nagyrészt feltárta már ez a
tudomány-szak és sok részletében eljutott a történeti valóság forrásokat
igazoló bizonyításáig is. A régészetnek ez az ága - mint mondottuk 
más adatok hiányában csak aBibliát használhatta kizárólagos, támpon-
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tot és irányt mutató forrásul. Eddig elért eredményeivel az abból merített
földrajzi - történelmi és néprajzi tényeket tudományosan is visszaigazol
ta már, akár el akart erre az eredményre jutni, akár nem.

Ezeik!nek a kutatásokriak során vált például ismeretessé, milyen mé
lyen gyöikerezett ,a zsidó nép sorsa a keleti népek történeti talajában. To
vábbá az is nyílvánvalóvá lett, hogy a korai kereszténység sokkal szoro
sabb kapcselatokkal tartozott az arrtik világ lelki-szellemi-társadalmi éle
téhez, mint amilyeneket a korabeli írásos források: eddig sejteni engedtek.
Ezek a tudományosan ellenőrzött régészeti adatdka:bból a szempontból
is figyelemreméltóak, hogy általuk - a tudományos bizonyításra igényt
nem tartó Biblda adatainak tényszerű hitelessége nyert igazolást.
Ugyanekkor történik ez, amikor éppen. a Bibliában, mínt Szeritírásban
foglailt ildnyilatikoztatott igazságok a tudományosság :kételyeire vagy ép
pen tagadására számíthatnak csak.

A b~b1.iaiknitilkánaik ,az oa módszere, amelyet a XIX. század tudomá
nyossága gyakorolt, valóban széleskörű eredményeket ért el a Bibliának
leértékelésében a múlt század embere szemében. Ez azonban abban az
időben történt, amikor az egyiptológia, vagy az asszírológia még 'osak a
kezdetleges próbálkomsok útját járta. Azdkai a városokat, amelyeket a
századforduló és századunk elejének ásója hozott napvilágra, csak név
szerint és aSaIk a BilbJ.ialarpj.airól ismerhette az olvasó ernber. Ténye'k
rujján tehát a kaposolatos kultúrákat és azok történelmí személyeit, va
lamint eseményeit könnyedén lehetett a mítológta területére utalni. Egy
olyan témájú könyv, mint: "Élt-e valéban JéZUiS ?", sokak kedvelt olvas
mányai közé tartozott aikkor, víszont apáink már gondolkodóba estek
rajta. A késöí unokák idejében, vagyis napjainkban vallástörténetí és:
val1áB1kritik.ari hivatkozásolkkal megint felelevenítik ugyaniazokat a témá
kat, ugyanazzal az érvelést móddal, figyelmen kívül hagyva a modern
régészet eredményeinek bizonyító és hitelesítő tanúságtételeit. Különösen
vonaJtikozilk ez a kereszténység eredetének történeti kérdéseire.

Pedig a zsidó - és keresztény vallásterületek régészeti emlékeit ku
tató tudományok eredményei még értékesebb és meggyőzőbb következ
ményekkel ís járnak. A Biblia - rnirrt már említettük -!kiváló történeti
forrásnak bizonyult azok !kezében.,· aJkik a Szeritírásban megjelölt terüle
teken indultak kutatásokat végezni. Az egyre növekvő bizonyított adatok
kétségkívül rámutattak arra, hogy azok a földrajzi !helyek, népeik, tények
és történeti. események, amelyekről a Szentirás, mínt természetfeletti tar
talmának történeti és helybeli .keret-adetaíról beszél, valóban iga:zalk, és
azok, akik eze'ket leírták, személyes tapasztalattal rendelkeztek, vagy hi
teles hagyományokiból ismerték azokat. A Biblta tehát igazolható való
ságoikat hagyományozott ránk. Az is nyilvánvaló lett azonban, hogy azok
az írólk,alkilk helyes és igaz ismerettel rendelkeztek, mikor írtak, nem
akartak tudományos adatokat rögzíteni. A tényeket lés eseményeket, he
lyeket és személyeket, mínt "ikeretet", továbbá csak úgy és osak annyiban
ír'ták le, amint és ahogyan írásuk eredeti célkitűzésének szolgálatába ál
lí1JhaJttáik: vagyis amennyiben Isten kinyilatlkoztatott szavának közléséhez
hozzátartoztak. Azok a tudományosan is ellenőrizhető tények, amelyek
magára a szöveg eredetiségére, továbbá a leírtak történeti hitelességére
vonatkoznak, egyben igazolták az irók és a leírtak történeti valódiságát
is, Fdgyelemremélltó tehát az a körülmény, hogy amikor éppen az archeoló
gia, ez a oatexochén objektív és tapasztalati tudomány - akarva, nem
akarva - a Bibliánaik, mint Szentíl'iásnaJktörténeti hítelességét bizonyít
ja, aikkor fordul éppen ikorunk természettudománnyal alapozott bölcselete
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és tudományossága nemcsak a Szentírás tartalmi foglalata ellen, de a:
Bibliát magát is tudománydalannak és korok és emberek konfabu1álta
mitosznak állítja. Ezeket a megállapításokat ugyanakkor teszi, amikor a
régészet, mint tudomány, a Biblia történeti adatait éppen igazolja.

Tegyülk fel, hogy a tudomány "tárgyi bízonyítékot" találna ahhoz az
Ószövetségben leírt tényhez, hogy Mózes valóban fennjárt a Sínai hegyen.
Ez a bizonyíték mindenesetre jóleső és adatra támaszkodó bíztonságér
zettel töltené el a hívő emberek lelíkét, mégpedig azért, mert módjulk kí
nálkozna visszautasítani azt a bizonyításra nem támaszkodó állítást, hogy
Mózes egyáltalán nem járt ott. A lelet hozzátenni azonban mit sem tudna
a "tény"-hez. Mert mi is bízonyosodna be esetleges tárgyi adat birto
kJában ? Az, hogy Mózes valóban a hegyen járt! .AZJt azonban semmi ré
gészeti adat sem bizonyíthatja, hogy ott az Isten szólott hozzá. Ez lenne
ugyanis a ténynek ",tartalmi foglalata". Ez viszont a tudományt nem ér
dekli, mert ennek oIkai és azok kutatása nem tartozik 1Járgy1körébe. A tör
téneti tudományok ugyan a hitnek minden "külső" megnyilatkozását iku
tátásaik módszeres vizsgálata aiá vethetik és vetik is, de maga a ki
nyílatkoztatás ténye és tartalma meghaladja érdeklődésük kereteit. Annál
inkább megütközhetünk azon, hogy egyes tudományágak, mínt például a
természettudományok, elvi véleményt is nyilvénítanak olyan "tényekkel"
kapcsolatban is, amelyekről saját maguk is álIítjálk, hogy ,azolk tudomá
nyos tárgykörülkbe nem tartoznak, ment nem tartozhatnak.

Az Ószövetség népe az idők teljessége előtt

Vegyük csak figyelembe ismét azt az ídőpontot, amelyről az apostol
a galatákhoz írott levelében azt mondja: "midőn az idők teljessége elér
kezett". Szent Pál maga sem szándékozott többet kifejezni eze!klkel a sza
vakkal, mínt annyit, hogy most vált valóságga míndaz, amit az Oszö
vetség prófétái előre megmondottaik. Megállapítása mégis tágabb törté
neti horizonton érvényes, mínt amit maga Szerit Pál, vagy kortársat a.
világ eseményeinek természetes összefüggéseibőlláthattaik.Az apostol --..:.
gondolom - maga is elcsodálkozott volna, ha valaki értésére tudta volna
adni, hogy például a Nagy Sándor birodalmi térhódítása során kialakult.
"egységes világ": a hellénízált mediterráneum, vagy az aiklkor általános
ságban használt "ikonégörög" nyelv milyen történelmi hatékonysággal
bír - mint természetes előfeltétel - sikeres apostoli útjai és műlködése

vonatkozásában.
Az az időpont, az a történelmi helyzet, amelynek adottságai iköze

pette az apostolok hirdető útjaikon megindultak, az előkészületek és az
előfeltételek olyan érettségével voltak teljesek, amelyeket csak a jkéső

utódolk tudtak igaz valóságukban fe1mérni, a kortársaik azonban nem. A
kornak emberei, így az apostolok is, nem a "feltételekre" figyeltek, ha
nem arra, ami a feltételek okozataként jelent meg: a kínyílatkoztatott
ígazságokra, függetlenül attól, hogy azok elfogadása és terjesztése kor
szem és kívánatos volt-e vagy sem.

A "feltételek" és az "előzmények" Illusztrálására itt Vian mindjárt a
zsidó népnek majdnem hihetetlen - sem egészében, sem részleteiben ter
mészetes és történeti érvekkel !1eIIl magyarázható és igazolható - törté
nete. Az ősatya: Ábrahám, akkor vette Isten parancsát és igéretét,ami
kor a sumér birodalom - amelynek fővárosá!banmaga és családja is élt s
amelyből az isteni utasítás értelmében ki kellett vándorolnia - éppen
végső pusztulása előtt állott. A Kr. e. XX. századot jegyezte volna fel
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ekkor a tudományos történetírás, ha ebben az időben lett volna ilyen,
vagy ha feljegyezte volna ezt az akkor még korántsem történelminek
mondható tényt, vagy ha ennek emléke - a Biblián kívül - valahol
fennmaradt volna napjainkra. Erről azonban semmi sem áll rendelkezé
sünkre: marad egyedüli forrásnak a Szentírás.

Időközben maga ,a hatalmas sumér birodalom, majd a hettiták, ké
sőbb az asszirok hatalma rnerül feledésbe, lesz szinte csak. napjainkban
feilJbukkanó emlékké, a régész ásójának tárgyává. Ma már olyan kívá
lóan magas kulturákról is van fogalmunk, mint Mari, Ras Samrah
vagy Tell H alaf. Ezek is olyan tökéletesen tűntek el nemcsak a történelem
színpadáról, hanem a századok tudományos kutatásai tárgylencséjének
Iátóköréből is, hogy róluk már azok a görögök sem tudtak semmit, akik
Aorahérn kivándoriása idején, mint nép, még nem is léteztek. A kicsi és
elenyésző, a maga korálban teljesen jelentéktelen zsidó nép ez alatt az
idő alatt - fenyegető veszedelmek és pusztulásra kárhoztató nehézségek
közepette is - életben maradt. Az a forrás, amely elmondja nekünk a
"választott nép" és a "megkímélt nemzedék" hihetetlen, ugyanakkor mé
gis meggyőzően hiteles történetet: a Biblia.

A tudományos történetkritilka szemszögéből valószínűtlennek látszik
az a tény is, hogy ugyanez a zsidó nép -a polytheísmust valló népek
tengerében - egyedül és kizárólagosan vallott monotheismusát mindvégig
töretlenül és változatlanul megőrizte, Ennek, az ókorban egyedülálló és
sajátos istenhitnek. Legfőbb Valója: Jahve, "Az Aki Van", abszolut való
jában rnerőben különbözik minden más, korabeli vallás főistenségétől.

Jahve ugyanis, alci a szó teljes értelmében "az ég és a föld teremtője",

mint tisztán szellemi és természetfeletti lény meates maradt minden anya
giés időbeli vonatkozástól, változástól. A fogalom eredeti értelme szeránt
transzcendens volt, azt a világot pedig, amely felett egyedül és osztha
tablan hatalommal uralikodott,a "semmiből", nem pedig valamályen már
létező és készenálló anyagi elemekből teremtette.

Az is figyelemreméltó szempont a zsidó nép történetében, hogy amíg
büszkén és öntudatosan vallhatta magát az Isten "választott népének",
addig - Dávid és Salamon királyok aranykorának 'rövid éveit leszámítva
- kevés zavartalan és boldog napot tölthetett el. Hogy ennek ellenére, a
kisérő sorscsapásoktól terhelten, Istenbe vetett hitét mégis megőrizte, ez
ismét történelmi tény, amely bár nem képezi a tudomány tárgyát. min
den idők emberének elismerésére számot tarthat. Itt igazolódtk továbbá
az ok és okozat kategóriaiba be nem férő, mégis V1alÓS és történeti szerepe
az ószövetség prófétáinak, amely éppen la zsidó nép életében és fenrima
nadásában ezt a sok magyarázhatatlan, csodálatraméltó és bámulatos
tényt lehetövé tette.

A "diaszporák" történelmi szerepe

Krísztus születésének, tehát az "idők beteljesedésének" idejében a
zsidó diaszporák (= kolóniák) a római birodalom egész területén, sőt an
nak kiterjedt határain túl is fellelhetők voltak. Ma már, a Iegújabb ku
tatások tanúsága szerint, tudjuk, hogy a zsidóság kívándorlása nem a hel
lenizmus 'korával - tehát a Kr. e. III. századdal - kezdődik. A kirajzá
sok kezdeti időpontja - az említett kutatások eredményei szarint -a
Kr. e. VIII. században már folyamatban volt. Ez azaz időpont, amely
ben Miletos, Anatolta partjainak görög városa, virágzásának meg csak kez
deti korszakát éli.
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IV. Selmanassar iasszír király 722-ben Kr.e. foglalja el a zsidó ki
rályság északi részét. Az innen elhurcolt, később a mai Kaspi-tó környé
kén letelepített, majd a történelemből teljesen eltűnt zsidóság nem több
és nem kevesebb, mínt Izrael elveszett 10 törzse. Míkor pedig Kr. e. 587
ben Nabukadnezár elfoglalja Jeruzsálemet iB,a zsidóság már folyamat
ban lévő szétszóratása csak újabb fejezetéhez érkezett el. AfpijkáJban,
Ázsiában mindenhol találhatók zsidó települések. Kínában kolómák nyo

mai már Nagy Sándor kom előeti időkből, tudományosan dokumentált
tények.

Krisztus hite terjesztésének első éveiben ezek a zsidó kolómák vol
tak a tanítványok első állomásai és a keresztény tan elterjedésének 00
gárzó centrumaí. A kereszténység gyom elterjedésében tehát döntő sze
repet .játszott a díaszporáknak 'az a zsidósága, amely az L század végén
elszakadva és különválva .az éppen körűkben alakuló keresztény közös
ségektől, nagyrészt továbbra is hű mamdtaz Oszövetség törvényeihez
és rituáléjához. Ugyanez a díaszpora-zsídóság volt továbbá az is, amely a
II. század folyamán olyan sok és súlyos váddal illette az "új tant" és an
nak követőit.

Meg kellene szabadulnunk végre attól a helytelen és mégis sokszor
hangoztatott, csupán feltételezésekből táplál:kozó előitélettől, amely sze
rint a kereszténység - történeti létének első évtizedeiben - nem lett
volna több egy figyelemre sem méltatott, Szíria területére húzódott zsidó
szektanál. Az a híradás, amely Jézus életéről, tanításáról, kereszthalálá
ról és mennyberneneteléről szólott, nagyon rövid időn belül jutott el 
a fentemlitett kolóníák révén -=-- az akkor ismert világ minden részébe.
A diaszpora mindenről tudott, hiszen ,az évi templomadó beszolgáltatása
és a jámbor zarándoklatok a nagy ünnepségeikre állandó kapcsolatban
tartották őket Jeruzsálemmel, a szent várossal. Néró keresztény-üldözései,
amelyek ideje alíg egy emberöltő Jézus mennybemenetele után, a maga
idejében vűlágszenzációvolt.

A "pax romana"

FigyeLmesen meg kell gondolnunk azt is, hogy az a világ, amelyről az
apostol azt mondotta, hogy "az idök teljességének" korszakába lépett, s
amelyben a kereszténység történeti szerepét megkezdte: a római biro
dalom élettere volt. Ez egyet jelentett egy erős és központi hatalom jog
gyakorlásának és !katonai hatalmának erőterével is. Ennek a hatalmas bi
rodalomnak. amely éppen "római voltára" volt olyan nagyon büszke, osak
kulturája nem volt római: az görög volt.

Krisztus születése előtti századdal végződött be a borzalmas polgár
háborúk kora. A Krísztus születése idején uralkodó Augustus már egy
politikailag rendezett világra terjeszthétte ki a "pax romana"-t, Róma
békés, de erős korrnányzatát, Ebben az élettérben mindenki olyan álta
lános és külső biztonságot élvezhetett. amilyen a világ népeinek közössé
ge számára talán azóta sem vált lehetségessé. Bárki, határokat nem is
merve, fel nem tartóztatva utazhatott a Dunától az egyiptomi katarak
tákig; az Euphratestől Hispániáig, vagy Brttanniától a Fekete tengerig.
Csak akkor és osak ebben a világban érthető meg, hogyan járhatott be
Szent Pál apostol olyan távoli vidékeket különősebb akadályozó nehéz
ségek nélkül. A kőzlekedési utak biztonsága messze kiterjedt a birodalom
határain túl is. Senki és semmi nem akadályozta az utazó és vándor tá
volba irányított lépteit, hacsak a Földközi tenger viharai, vagy néhány
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kalóz-csapat akadékoskedása. Nemcsak a bibliai "három királyok" tér
hettek vissza biztonsággal országaikba, miután kifejeztéik: hódolatukat a
betlehemi Gyermek jászola előtt, de az apostolok egyik-másika, valőszi

nűleg, Távol-Keletre is eljuthatott, hogy oda is elvigye az evangélium jó
hívét. Az egyiik apostolról, Tamásról, tudjuk, hogy Indiáig eljutott. Hogy
ő, vagy más érkezett el Kínáig, ama vonatkozólag nem vagyunk biztos
adatok birtokában.:

Ha már megemlítettük a "három királyokat", akiJk,ről szóló vbíbliai
történetet a tudomány általában a legendák sorába utalja, mert :konkrét
bizonyítékok és leletek nem hitelesítik létezésüket és csodálatos útjukat,
azt is el kell mondani róluk, hogy ha nem is személyükben, de emlé
kÜlkben mégis hatékonyari befolyásolták a később bekövetkező történeti
eseményeket, Mintha csak a történelemnek egy irónikus furcsaságával
állanánk szemben, amiJkor a következő, valóban megtörtént tényre emlé
kezünk; az esetet igy jegyezték fel: Chosroes perzsa király Kr, u. 614
ben rárohant Falesztinára és nagy alapossággal látott neki minden le
rombolásának. ami csak útjába esett. Többeik között a földdel egyenlővé

tett minden, útjába kerüst keresztény templomot is. Egyetlen egynek ke
gyelmezett csak meg: ez pedig a betlehemi, Jézus születéséről elneve
zett bazi1iJka volt. És miért csak ennek az egynek? Azért, ment a perzsa
hódító véletlenül megpillantotta a templom oldalfalában a három kirá
lyok: ábrázolását, s mivel ezek perzsa ruhát viseltek a képen, a király nem
tartotta illendőnek, hogy az épületet elpusztítsa. A legendák ködébe ve
sző, minden tudományos alapot nélkülöző, kedves "há'romkirályok" így
valóságosabb és hatékonyabb szolgálatot tettek a keresztény értékeik vé
delme körül, mímt a görög ármádia minden katonája együttvéve,akiJk
ugyan reális és létező tényezők voltak, de egyetlen épületet sem tudtak
megvédeni a perzsa hadak pusztításától. így válhat néha a történelem
nek egy figyelemre nem ,is méltó ténye történelmi hatótényezővé.

Visszatérve a témánkra: a "pax romana" gondolata és közigazgatási
valósága. természetes előfeltétele lett az apostoll utak biztonságának és
mísszíós síkereinek. Az ókori történelemben ugyanis soha máskor és soha
többé nem állott elő mégegyszer. az a polítííoaí helyzet; mint éppen akkor:
a Kr. u. I. században, amely lehetövé tette volna az apostolok ilyen ará
nyú és ilyen eredményű hithirdető tevékenységet.

Az első mísszíonáríusok a keresztény hitet először nem a vad népek
közé vitték, kiknek később js hajlamuk volt arra, hogy az új tanítás kép
viselőit megöljék. A Ikeresztény~gnek első missziós területei solkkal civí
lízáltabb és ikulturáJltabb viilAg volt, mirrt az igehirdetés későbbi vidékei.
Mégis, ez ,a magas kulturájú és- ciV'i1izált világ, amely békességben őrizte

meg sokszínű, sokvallású és soknyelvű népeineik egységét, több keresz
tényt pusztított el három évszázad alatt, mínt amennyi áldozatul esett a
további tizenhét század folyamán az összes népek megtérítésére irányuló
missziók során. Végső eredményében, az "idők teljessége" korának mín
den támogató és gátló, benső és külső feltétele - a történelmi követke
zetesség ésgy,akodati tapasztalat ellenére is - a kereszténység terje
désének és fejlődésének javára szolgált.

A terület tehát, ahová az evangélium első híradásai elérIkezteik, a
görög kultura és civilizáció évs]:ázadok óta megművelt földje volt. Ebbe
vetették el az apostolok a jó hír tanításának magvait. Hogy ez valóban
megtörténhetett és munkájuk ilyen eredménnyel járt, annak minden alm
ismét nem ellenőrizhető le a tudomány oknyomozó mércéje tapasztalati
skálája mellett,
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A "hellenizmus"

Nagy Sándor, Krisztus születése előtt három századdal győzte le a
perzsa birodalmat és egészen Indiáig nyomult előre. Ennek a mérhetetlen
haditénynek az is következményei közé számít, hogy ezen a hatalmas te
rületen - az aikkor ismert viJIág tetemes részén -- a görög műveltség ho
nosodott meg. Mikor végül, jó kétszáz év múltán, a rómaiak terjesztették
k,i hatalmukat közel ugyanerre la területre, hódító útjukban mindenhol
görög kulturát találtak. Az itt élő sokszínű, soikmultú és változatos ha
gyományú népek közös vonása lett, hogy nemcsak nagy csodálattal és
tisztelettel adóztak a görög kultúrának, 'hanem azt valójában át is vették,
még pedig olyan alaposan, hogy azt a sajátjukkal is igyekeztek egybehan
golni. Kelet népei nagy büszkeségnek tartották, ha fiaik - nem ritlkán
leányaík - görög iskolában nyerték magasabb képesítésüket.

Ami a vallások kérdését illeti, a hellén vílág' ebböla szempontból is
figyelemreméltó képet mutat. Eza kép egyben felismerhető vonásokkal
mutatja be az "idők teljessége" lelki előkészületeit is. Ahogyan a föld
rajzi terület, laz általános politikai és társadalmi helyzet, valamint a szel
lemi élet "előkészü1tek" erre a "teljességre", ugyanúgy vallás-erkölcsi
téren is megtalálhatók azok a szempontok, amelyek ugyan nehezen ok
adatolhatók, mégis az evangélíum fanításának gyors és általános elterje
dését segitették elő.

Már a rómaiak is törekedtek arra, hogy isteneiket "éisszehangolják"
a görög Olympos isteneivel, sőt toválb is mentek: .a két Paritheont sike
resen "azonosították" is. A Nagy Sándor hódította birodalom egész te
rilletén - a keleti részeket is beleértve - ez a szokás a leigázott, ki
sebb népekinél is általánossá vált. A népeik ugyanis úgy gondolkoztak,
hogy isteneik növekednek azáltal, ha rokonságukat, sőt azonosságukat a
görög istenekikel kimutatják és tudatosítják. Az ősi szír istenségnek:
Hadad-nak, Ici a pásztorkodás és az időjárás jótékony istene volt - már
görög templomot építenek. A főnicialak Baal-jukat "Zeos-BaaJ."-nak kezd
ték nevezni, az egyiptomiak pedig "Zeos-Amon"előtt hódoltak. Kr. e.
150 körül még tart a keleti istenségek "hellenizálása", életük, hatalmuk
és szerepük olymposi míntána átértékelése, Csak "Zeos-Jahve"~ról nem
tudnalk a feljegyzések, mert ilyen azonosítás - .a történelmi szükségsze
rűség ellenére és ellentétben a következetes fejlődés törvényszerűségé

vel - sohasem Létezett. Az ókornak egyetlen népe volt osaIk, amely sem
akkor, sem azután, mínden kényszer ellenére, sohasem mondott le az
egyedüli és megközelíthetetlen, az örők és változhatatlan, a semmilyen
istenséggel nem azonosítható, ernber - V1agy állat formájában meg nem
jeleníthető Isten megvallásáról, aki tiszta szellem. A történelmi ví:szon
tagságok során maradt a kinyilatkoztatást népének adó, a kötött szővet

ségre féltékenyerr őrködő és választottait hűségesen megőrző Jahve.
A Kr. u. II. században épült fel - la még romjaiban is csodálatos 

baalbek-i Zeos Helíopolitanos templom. De ugyanitt, a Szíríába menekülő,

szent városát és Templomát elvesztett zsidóság még a saját Istene tisz
teletére sem volt hajlandó új szentélyt építeni, sem más istenség adataival
sajátját felruházni. A Kr. e. III. században - mint már fentebb utal
tunk rá - le kellett az Ószövetséget görögre fordítani, mert az alexand
riai, hellenizált zsidóság elfelejtette anyanyelvét is, kultúrája és civili
zációja teljesen a kor jeJlegét viselte már: osak istenhitében nem alkal
mazkodott az új körülményekhez, eltérően a kor minden népének követ
kezetes szokásától, Ez ismét történelmi tény, amelyneIk oIkát természetes

19



okadatolással és kővetkeztetésselmegállapítani nem lehet. A Biblia adta
okok viszont elégségesek ahhoz, hogy ennek a népnek egyedülálló és (ki
zárólagos magatartását megmagyarázzák.

Azt a körülményt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy éppen ez az
a korszak, amikor az olymposi istenekbe vetett hit és bízalom a régmúlt
emléke már. Talán a keletí népek szivélyes [ámborságának köszönhető,

hogy ezek az "elfáradt görög istenek" nem merültek teljesen feledésbe.
A görög bölcselők már igen régen megsejtették. hogy a vílág tapasztalható
és magyarázatra szoruló titkai mögött és a természet leolvasható 001'
vényszerűségeíben egy sokkal jhatalrnasabb és szellemibb valóság ereje
működik, mint a nagyonis emberformájú és gyarló tulajdonságokkal fel
ruházott olymposí Zeosé, Azt is megérezték. hogy a maguk elgondolta
isteneik virágkorukban sem vállalkozhattak többre, mint szépségükkel és
lenyűgöző költészettel felruházott személyíségükkel a lelJkek vágyait esi
titgaJtni. Ezeknek a kiáltó vágyaknak megoldására egy bölcseleti iskola
sem vállalkozhatott már, pedig ebben a korban a falozófia márrégen nem
a lét problémáit feszegette, hanem az egyéni és a közösségben élő ember
erkölcsi problémáit boncolgatta, igyekezve azokra elfogadható magyara
zatot adni. Ezért volt az idők teljességet előkészítő századok szellemisége
annyi lelki nyugtalansággal és vallásos várakozással terhes.

A ,.miszférium-vallások"

A Krísztust megelőző századok embere ezért fordult olyan nagy re
ménységgel és érdeklődessel a hellenizmus kezdetétől a Keletről beáramló
ún. ,;misztérium-vallások" felé. Úgy sejtette, hogy ezek majd csillapítják
a bölcseleti iskolák tanításaiban csalódott, megváltásra és átistenűlésre

szornjas vágyait. Ezek a titokzatos tanok, mísztikus beav,atásiszertartá
sok istenségek Ieszállásáról, a velük rtalállkozóés egyesülő ember felma
gasztalásáról adtak hírt, és beavatoutjaiknak az öröklétI1észességét, a
tiszta IMás adományát és erkölcsi megtisztulásának és a vágyott boldog
ságnak lehetöségeét igérték.

Az a világ, 'amelyből ezek a mísztériumok származtak: Kelet volt; az
a világ viszont, amely ezeket mohón és szornjas Lélekkel, sóvárogva és
kritikáltlanul befogadta, a valami megújulásra váró Nyugat volt. A kettő

- éppen az idők teljességének előjátékában - együtt készülhetett fel
azokra az idOkre,amikor az emberi sejtések értelmét nem laz emberi vágy,
a fentvalók üzenetét nem az emberi értelem, .a megigazulás valóságát
nem az emberi erőfeszítések próbálkozásaí igyekeztek már biztositani,
hanem hitünk szerint a valóban kinyilaJ1lkoztató Isten saját igazság-köz
lőjének: az Örök Igének leszállása és megtestesülése által, az emberek
között.és az emberekért vállaltés elviselt élete, szenvedése és halála ré
vén, végül a mennyekbe visszatérésének tényével lesz az emberí vágyak
végső és örök biztosítéka.

Hogy mindezekre az "előkészü1etekre" éppen az idők teljességének
előszakaszában került sor, továbbá, hogy a nyugati világ sóvárgását ép
pen a keleti misztéríumok sajátos fűtöttsége szította fel: ennek a kérdés
nek tudományos megoldása és magyarázata elé ugyancsak annyi akadály
gördül, mint amilyen kézenfekvővéválik a mi hívő szemléletünkben maga
a tény a már fentebb említett természetfeletti hatóoikok fénye mellett.
Azok az elgondolások, amelyek a kereszténység eredetét, hittitkainak é~
szentségeínek gyökerét, tehát az "egyház mísztériumait" ezekben a ke~~tl
mísztérium-vallásokban" gondolják megjelölni, figyelmen kívül hagyjak

~zt a történelmi tényt, hogy ezek ellen a fiatal kereszténységnek, már laz
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első századokban, milyen élet-halál harcot kellett vívnia, hogy kinyilat
koztatott Igazságainak és Megváltójától kapott szentségeínek eredeti tisz
taságát megv:édelmezze. Ezek a küzdelmek, az apostolok korától kezdve,
történetileg ellenőrizhető tények. Gondoljunk csak Simon Mágusra, alki
a veszedelmes gnoszticizmus első beesempészésí kísérleten kívül az apos
toloknak pénzt kínált, hogy gyógyító és szentségí hatalmukból részesül
hessen,

Nem igazolható történelmileg az az elgondolás sem, mely szerint a
korai kereszténység "osak" a szegények, a rabszolgák, a megsér
tettek és a szellemileg együgyűek sorában tarthatott volna szá
mot érdeklődésre, Az első idők hitvallói, vértanúi és egyszerű hívei so
rában ugyanannyi nemes, előkelő és tanult emberről szólnakuz adatok,
mint amennyi egyszerűrőlés nincstelenről. Minden történelmi időben 
tehát az idők teljességének korában is - viszonylag több volt a világon
ti szegény, mínt a gazdag ember. Arimathiai József például gazdag ember
volt, de ettől a ténytől sem hite, sem jámborsága nem szenvedett sem
mit. Ugyanekkor az első évtizedek "szegényei", az ún. "ebionim"-szelk
tája több nehézséget és fájdalmat okozott a fiatal egyháznak, mint min
den más, akkor ránéhezülő teher együttvéve. Nem is lehetne egyköny
nyen eldönteni, mi az érthetetlenebb és csodálatosabb: az, hogy la klasz
szikus világ, amely bölcseleti és etikai válsága mélypontj án, gyökérig
romlottságában is olyan nagyon vágyott az erkölcsi megtisztulásra és fel
emelkedésre; vagy az, hogy ugyanennek a világnak polgárai a keresztény
hit- és erkölcs magas mértéket szabó tételeit olyan nagy örömmel és
készséggel el is fogadták; vagy végül is az, hogy amit eliogadtalk, azt szí
vesen és önként, életük feláldozása árán is betartották?

A hit és tudomány

Az "idők teljességének" elérkezésa tehát olyan tény és igazság, amely
a rni megítélésünk szerint Isten hatalmát bizonyítja a történelemben.
Számtalan érvet tudnánk felsorakoztatni amellett, hogya történelem té
nyei mennyire megfelelnek annak, amit mi ekként igazságnak tartunk
Csak azt a hibát nem szahad elkövetni, hogy ezeknek az igazságoknak 
a szó természetes értelmében - tudományos jelleget, vagyis okokikaJ
adatolható magyarázhatóságot tulajdonítsunlk:. Ezek az igazságok ugyanis
sem többre, sem kevesebbre nem formálnak jogot, mint amennyit evi
denciájuk, önmagwkadta beláthatóságuk számunkra biztosít. Ugyanígy
"prima príncípiá't-k, amelyeknek egyetlen és kizárólagos bizonyításuk:
evidenciájuk.

A történelem, mint tudomány - tudományos értékének és jellegének
megőrzése mellett - állíthatja ugyan, hogy az Istennek a történelemben
működő akarata nem tartozik érdekkörébe. kutatásai tárgysorába. Az is
elfogadható, ha a történész azt állítja, hogy "bizonyos" tények a hit szá
mára lehetnek érvek, de az okok és okozatok sorát ősszefüggéseiben fi
gyelő természetes gondolkodás azokat mégsem használhatja fel. Azt vi
szont általánosan el kellene ismerni, hogy ha valamilyen tény nem is
argumentum egy sajátos tudományág objektív látókőrében,az nem je
lenti még azt, hogy az a tény egyszersmind nem is igaz. Eppen a törté
nelem, mint tudomány - ama lehatároltsága miatt, amelyet tudományos
tisztasága megőrzése érdekében saját magára szab - nem ölelheti fel a
világ történéseiben jelentkező összes .tények teljességét, hanem os.akazokat
a részleteket, amelyek a tapasztalattal, tovébbáa feltárt. igazolt és hite
lesített emlékek kapcsolataiból krítíkailag és rnódszeresen leolvashatóile
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Ahogyan mi látjuk tehát, a történelem-tudomény rnűvelői részé
ról nem szerenesés dolog "tudományta1anságn.aJk" minősíteni a keresztény
egyháztörténészek álláspontját, amikor ezek nemcsak a kinyilatkoztatás
nyomán, hanem a Szeritírás történeti adatainak már bizonyított valódi
sága alapján is felhatalrnazva érzik magukat, hogy elfogadják, ihiggyék
és tudományosan is megérveljék Isten akaratának érvényesülését a tör
ténelemben,

•
GÁT ISTVÁN VERSEI

MARADJ VELEM
Maradj velem, ha utcák vadonában,
nyüzsgő tömegben társtalan bolyongok
és összefog mindenki ellenem,
bűn buktatóin ne botoljék lábam,
védőn, mint vándort ráboruló lombok:
takarj be s fordítsd befelé szemem.

Maradj velem s kísértetes magányom
rémségeít rámzúdulni ne engedd,
nincs hajladozóbb nádszál kívülem
s ha lelkem tépelődve sok talányon
testem törékeny cserepében szenved:
szép szavaidra nyisd meg a fülem.

Maradj velem, ha úttalan utakra
terel a képzelet vad vágtatása,
ha nyugtalan szív tétován vezet
s kalandok fényei után kutatva
nyugalma sírját esztelenül ássa:
tedd homlokomra hűsítő kezed.

Maradj velem, ha elragadna lázam,
fékezz, ha vérem és vágyarry, csíhol még,
sötétre szürkít már az alkonyat,
mind mélyebbre kell magamat alázzam
s ha rossz Titmusra hamisan dalolnék:
te szólj helyettem s vedd el hangomat.

Maradj velem, ha éj sötétül kinn-benn
és benne elmerül és semmivé lesz
dal, ifjúság, barátság, szerelem,
he, mindent elhagyok és- elhagy minden:
örök szépségre II ifjúságra élessz
s maradj örökre Te, csak Te velem!

MINT ANNYI SZÉP ...
Mint annyi szép, ez is csak részlet
a nagy Egészből - étlen-szomjan
űztem, hogy hatalmamba vonjam
II megváltozott amire kész lett.

Hagytam: vigyen, ritmusba hulltan,
hogy szín s arány összhangba [orma
s míg tartalommal telt a forma
magam is mássá alakultam.

A gondolat, szavakból pattant.
már tőbb mint érzés, rímes játék
a főld s az ég határán átlép
s megsejteti a mondhatatlant ...
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