
GYÜRKI L4SZLÚ

.AZ EVANGÉLIUMOK ÉS A TÖRTÉNELEM

Minden keresztény meg van győződve arról, hogy az evangéliumok tör
téneti eseményeket mondanak el nekünk. Elég elolvasni Szent Lukács evan
géliumának bevezetőjét és látjuk, hogyamegtörtént dolgokat írta meg úgy,
amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szerntanúi voltak az igének
(Lk. 1, 1-4). Eseményeket közöl velünk, amelyeknek idejét is pontosan meg
határozza (Lk; 3, 1-2).

Amikor azonban a részletekbe megyünk, bizonyos nehézségek tűnnek

elő. Ezek közül egyeseket meg tudunk magyarázni azzal, hogy az evangé
listák nem akartak terjedelmesen írni és nem- ugyanazoknak írták könyvü
ket. Sokkal nehezebb magyarázátot találni akkor, amikor ugyanazt az ese
ményt, llf7[mazt a tanítást különféle formában és más sorrendben mondják
él. Szeretnénk tudni, melyik volt az "igaz", hogyan közölték velünk az
evangelisták ezeket a történeti igazságokat. Erre akar feleletet adni a Pápai
Szentírásbizottság 1964. április 21-én kiadott Sancta Mater Ecclesia kezdetu
utasítása, amelynek egyes részei megtalálhatók Az isteni kinyilatkoztatásról
szóló hittani rendelkezésben is. A szentírás-értelmezés szabályairól van szó,
s ez az irat megvit at ja és mintegy kiértékeli a formatörténeti módszert, és
ennek pozitiv eredményeit alkalmazzu az evangéliumok keletkezésére is. "A
szentirásmagyarázó élhet azokkal az egészséges eredményekkel. amelyek a
formatörténeti módszerben vannak, s amelyekkel az evangéliumok jobb meg
értésére jutunk el." Ebben a mondatban lehetne összefoglalni il leglényege
sebb tanítást, amely az evangéliumok értelmezésének új lehetőségeket ad. '
Az instrukeiót Bea bíboros kommentárjával együtt vázlatosan ismertetjük.

I. Altalános szabályok

Az instrukció utal a már ismert szeritírás értelmezési szabályokra, ame
.ycket XII. Pius a Divino Afflante Spiritu kezdetű körJevelében adott. Ez a
körlevél mintegy kiindulópontja az új szentírás magyarázatnak. Szó van ben
ne az "irodalmi műfajokról", mint a szeritírás kutatás egyik legfontosabb fel
adatáról. A Szeritírás értelmezése ugyanis nehéz kérdés' elé állítjél a mai em
bert, amikor nines tisztában azzal, hogy milyen műfajban is Irodtak él Bib
lia egyes könyvei. "A régi keleti' szerzők szavaiban és írásaiban egyes ki
tételek irodalmi jelentése n~m egészen olyan világos, mint a nni íróknál.
Pusztán nyelvtani szabályokkal, vagy nyelvészettel, vagy egyedül az összefüg
g,~,,;ből nem lehet meghatározni azt, amit a régi keletiek szavakkal ki akartak
fejezni. Ezért a magyarázóknak, mondhatni lélekben vissza kell térni ezek
hez ti távoli évszázadokhoz. és a történelem, régiségtan, néprajz és más
tudományok segítségével pontosan meg kell határozni, hogy e régi kor írói
milyen irodalmi formákat alkalmaztak és használtak. A régi keletiek
ugyanis gondolataik kifejezésére sokszor nemcsak más szóalakzatokat és be
szédforrnákat használtak, mint mi, hanem sokszor olyanokat alkalmaztak,
amelyek saját korukban és embereiknél szokásosak voltak" (Div. Affl. Spir.
-- Szt. István Társ. kiadása 27. old.). Ez a szövegrész elsősorban az ószövet
ségi könyvek értelmezését tartja szem előtt, az Újszövetségről még nincs szó
benne. Ezeket a szempontokat azonban az evangéliumokra is lehet és kell is
alkalmazni. Hogyan találhatjuk meg az evangéliumok irodalmi műfaját?

Ehhez ad segítséget a formatörténeti módszer - amint az instrukció állítja
-- ha nem lépjük át a józan határokat és nem tartjuk magunkat e módszer
rnűvelőinek előítéleteihez. Most röviden erről széljunk néhány szót.
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II. A formatörténeti módszer

A népi irodalomban különíéle elbeszélések, példabeszédek, tanítások,
énekek vannak. Ezek igen sokszor széles területeken, különböző formákban
és változatokban élnek. Szerzőjük ismeretlen. Ezeket sokszor vissza lehet
vezetni bizonyos meghatározott formákra, meg lehet figyelni, hogyan fejlőd
tek, vagy csökevényesedtek el, és hogyan viselik magukon a hely és az idő

meghatározó feltételeit. A formatörténeti módszer ezeket az elveket alkal
mazza a bibliai irodalomra. Ezt tette Gunkel német szentírásmagyarázó Mó
zes első könyvével és a zsoltárokkal. A pátriárkákról szóló hagyományok és
a zsoltározó közösség énekei hosszú időn át éltek a nép ajkán és vándoroltak
szájról szájra, amíg írásba nem foglalták őket. Amint tudjuk, a szinoptikus
evangéliumok Jézus számos beszédét mondják el bizonyos változtatással.
Ezért Bultmann és Dibelius ezekre is próbálta alkalmazni ugyanazokat az
elveket. Ez a módszer tehát keresi az evangéliumok mostani szövegének ere
detét a szövegkritika segítségével. Igyekszik visszamenni a legősibb irodalmi
formához, már amit ők legősibbnek tételeznek fel. és meg akarják határozni
ezek irodalmi formáját, továbbá azt, hogy ezeket az egyes részeket (tanítás,
viták, csoda-elbeszélések) mí hozta létre és milyen szerepet töltöttek be a
közösség életében. Az evangéliumokban található irodalmi formák megtalál
hatók a korabeli írásokban, a rabbinista és hellenista irodalomban is. A ré
gebbi szentírásmagyarázók görög környezetben keresték ezek eredetét. de
ma egyre inkább nyilvánvaló, hogy az evangéliumi minta inkább a zsidó iro
dalomból, leülönösen abból az irodalomból való, amely nagy számmal került
elő a Holt tenger melletti barlangokból, és amelyeket apokrifoknak neve
zünk. - Egészen természetes, hogy az ősegyház a maga korának irodalmi
formáját használta. Jézus gyógyításait, vitáit, tanítását ugyanúgy beszélte
cl, mint Izrael tanítói. Ez számunkra azért is jelentős, mert az evangéliumo
kat vissza lehet vezetni az ősegyházig, a Jeruzsálem pusztulása előtti időig,

mert Jeruzsálem volt a zsidó keresztények középpontja.
A formatörténeti módszer művelői azonban igen sokszor nem maradtak

meg az előttük lévő szövegek tárgyilagos vizsgálatánál, hanem kutatásukba
igen sok előítélet is került. Talán legszemléletesebben úgy lehetne igyeke
zetüket jellemezni. hogy dialógust akartak folytatni a racionalizmus és a
hit bizonyos formája között, Racionalista számára csoda és természetfeletti
nem létezik, tehát ezeket ki kell iktatni az evangéliumokból. Egyes szélső

séges protestánsok számára pedig csak a "hit üzenete" a fontos és a meg
váltás Jézus Krisztus által. Ezek teljesen figyelmen kivül hagyják mindazt,
ami Jézus életére, tanítására, történeti valósásrára vonatkozik. Mások pedig
teljesen elhanyagolják az apostolok szerepét, akiket Jézus küldött. hogy hir
dessék az örömhírt és tanúi legyenek, és az apostolok helyébe az ősegyház
közösségét teszik. Az instrukció a következőképpen mond véleménvt róluk:
.,Mindezek az állítások nemcsak ellentétesek a katolikus tanítással. hanem
hiányzik belőlük a tudományos megalanozottsáz is, és eltérnek a formatör
téneti módszer helyes szabályaitól is." Erre a három hiányra, amely ,egyúttal
három súlyos probléma. választ kell adni.

A csoda és kinyilatkoztatás kérdésében a keresztények mindig meg vol
tak győződve arról. hogy Isten hatalmának és végtelenségének nem lehet
határt szabni: Istennél semmi sem lehetetlen. Ö adhat és adott is kinvi
latkoztatást és művelhet csodákat. Azt viszont tudiuk. hogy a vallásos iroda
lom tartalmaz olyan csoda-elbeszéléseket és prófétai jövendöléseket. amelyek
költöttek. Jónás és Tóbiás könyve is ezek közé tartozik. Ilyen jellegű részeket
nem lehet teljesen kizárni az Újszövetségből sem. Ezt azonban komolyan
meg kell vizsgálni.

Hit és történeti valósáq. A formatörténeti iskola tanítása szerint a hit
nek nincs semmi történeti alapja. A szent írók nem akarnak bizonyítéko-
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kat adni nekünk a hithez. Egyesek szerint az ősegyház közössége várta
a világ végét - ez az eschatologikus iskola tanítása - mások viszont a hit
lélektanából próbálják téves véleményüket levezetni.

Az első vélemény szerint az 9segyház közössége várta Krisztus második
eljövetelét és nem törődött a történeti igazsággal. Az apostoli irodalom is
megerősíti azt, hogy egyes keresztények valóban ilyen várakozásban voltak,
sőt úgy látszik, hogy a tesszalomkaiakhoz és korintusi hívekhez írt levél
szerint Szent Pál maga is csatlakozik ezek érzelmeihez (l Tessz 4, 15.). Csak
hogy éppen ezekben a levelekben Szent Pál pontos adatokat hoz Jézus életé
ről és tanításáról, amelyek együttesen egy rövid kis evangéliumot alkotnak.
Az őskeresztények tehát, ha úgy gondolták is, hogy megérík Krísztus má
sodik eljövetelét, az Ö szavait es tetteit nem helyezték a távoli ködös múlt
ba. Sőt éppen ellenkezőleg, ezek az események annyira közeliek voltak szá
mukra, hogy jelent alkottak, s ezek nyitották meg számukra a jövőt, amely
be bizalmukat helyezték. A hít számunkra ís ugyanezt jelenti, ha nem ís
ugyanaz az elképzelésünk Krisztus második eljöveteléről, mint az ösegyházé
volt. A keresztény hit történelmi követeiménnyel lép elénk. S vajon milyen
hasznot húzhattak volna a nép egyszerü fiai azokból a .Jegendákból", ame
lyek mögött nem áll történeti valóság? Szent Pál leveleiből tudjuk, hogy az
ősegyház nagyon is jól ismerte Jézus életének részleteit és tanítását is. Jé
zus feltámadása az első tanúságtétel voll, de ez nem zárta ki a többi ese
inényt Jézus életéből, sőt éppen ellenkezőleg, megkövetelte. Ha állították Jézus
megdicsőülését, szükséges volt, hogy kifejtsék szenvedését és halálát is. Az
apostolok cselekedeteiből két történetet ismerünk, amely az evangélium hir
detéséről szól, s mindkettő olyan hallgatóság előtt történt, ahol Jézus élete
nem volt ismert: Szent Péter Kornéliusznál, a római katonánál. Szent Pál
pedig Antiochiában, ennek a városnak zsidó lakói előtt hirdeti az evangé
liumot (10, 36-42 és 13, 23-30). Mindkettőből ugyanazt látjuk: az evangé
lium jó hír, örömhír, amelyet Isten küldött az embernek, s egész röviden
nem más, mint Jézus Krisztus története, aki élt, meahalt és feltámadt. S va
jon Szent Péter apostol, aki néhány napot töltött Kornéliusz házában, nem
beszélt nekik az ő kérésükre azokról az eseményekről, amelyeknek szem
és fültanúja volt? Izraelnek különös hivatása voll, hogy Isten szavát meg
őrizze századokon át. Az egyház alapítói és hirdetői zsidók voltak, akik ezt
nevelésük miatt is folytatták. Az evangéliumok nagyobb részt zsidó-keresz
tény környezetből valók.

A másik tévedésre meg ezt lehet válaszolni: a hit valóban teljes egé
szében elfogadása egy állításnak. Itt a hit bizonyit és értet meg. De melyik
ügyvéd tekintene ela tényektől. amikor egy ügyet védelmez? Az első ke
resztények nem csupán a hit által ismerték Urukat s voltak meggyőződve

tanúbizonyságuk helyességéről, hanem ismerték az Ö cselekedeit is, és ezt
akarták elvinni az egész világra, ebben az örömhírben akartak mindenkit
részesíteni, amint Ö tette.

Az apostolok szerepe és a közösség teremtő ereje. Az apostolok cseleke
deteinek könyve szerint az apostolok mindig előtérben vannak. Első értékük
mindig az, hogy "tanúk". Az Úr életének és cselekedeteinek szemtanúi. Szent
Péter is ezt emeli ki beszédében, amikor Júdás Helyett apostolt választanak,
hogy az új apostol tanúja legyen az nr életének és tanításának (Apcs l,
21-22). A "tanú, tanúbizonyság, tanúság" több mint százötvenszer fordul
elő az Újszövetségben. A legbiztosabb forrásokból tudjuk, hogy az aposto
lok tanúbizonysága sokáig élt az ősegyházban. Szent Jakab az Apostolok
Cselekedeteinek állítása szerint még Jeruzsálemben volt, amikor Szent Pál
6G-ban odajött, s Josephus Flavius szerint 62-63-ban halt meg. A jeruzsá
lemi közösség viszont felügyeletet gyakorolt Pál és Barnabás tevékenysége
fölött. A görög egyházakban Szent Pál színtén mindig arra hivatkozik, hogy
az "Úrtól vette", amit mond, és úgy adja tovább, ahogy "vette", s állandóan
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hangoztatja, hogy tartsák magukat a hagyományokhoz, amelyeket át adott.
Amint tehát az Apostolok Cselekedeteiből a zsidó-keresztény egyházat. Szent
Pá] leveleiből pedig a görög egyházat látjuk, mindig olyan közösség tárul
elénk, amelyet az apostolok szerveztek meg. amely az ő tekintélyük alatt áll.
s átvette az ő tanúbizonyságukat. Ha a közösségben voltak is próféták. ezek
szerepe csupán a tanítás kifejtésénél volt jelentős. Ha van teremtő erei e a
közösségnek - amint a formatörténeti iskola tanítja - ennek eredete ,Tézus
első tanítványaiig nyúlik vissza.

III. Az evangélium átadásának hármas szakasza

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg. hogy miképpen jutott el hozzánk
J ézus élete és tanítása. I

1. Az Odvözítő tanítása.
Az Úr Jézus apostolokat választott magának. akik őt követték. tanítá

.sát hallották, tetteinek szemlélői voltak. Amikor az Úr kifejtette tanítását.
beszéd- és gondolkodásmódban saját korához igazodott. vagyis arra töreke
dett. hogy tanításai mélyen és maradandóan bevésődienek az apostolok em
lékezetébe. Az apostolok nagyoniól megértették. hoav Jézus r-sodái és
egyéb cselekedetei azt a célt szolzálták, hozv az emberek ezek által higy
gyenek benne és üdvösségük tanítását hittel fogadiák.

Jézus tehát a maga korának irodalmi formáiát használta, arnelv akkor
Palesztinában szokásos volt. Néhány példát is láthatunk erre. .Könnv-bb a
tevének átmenni a tü fokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni" (Mt
19, 25.). Jézus ezzel közmondásszerűlegakarta tanitvánvat pmlékezet{>be vésni
az igazságot - Amikor Jónás jeléről, vagy Sába királvnőjéről beszél. az ak
kor szokásos irodalmi formát, a "peser"-t használja. A ..peser" elvan kom
mentár, amely egy jelen tényre egészen szabadon alkalmaz szövetséci szö
veget. (A Holt tenger melletti barlangokból előkerült leletek között igen sok
példáját látiuk ennek.) Ezek a szövegek megvilágítiák Jézus titkát és sze
repét, de tévedés lenne ezeket a szövesreket az eredeti ószövetségi szerzőnél

is így értelmezni. - Amikor Jézus él világ végéről beszél, szintén a régi ha
gyományt tartja szem előtt. (A csillagok lehullanak az égről ...) Viaváz
nunk ken tehát, hogy ezt ne anyagilag értsük. - Jézus tanítási módszere
hasonlított a hagyományos rabbinista módszerhez : sokszor elmondta ugyan
azokat a formákat. hogy a nép megértse. és a tanítás mezmarauion anos
tol ainak emlékezetében. A ritmikus és emlékeztető formák érezhetők az
evangéliumokban, és nagyon valószínű, hogy Jézus használta ezeket a f()r
mákat. Másrészt meg Jézusnak variálnia és élénkítenie is kellett tanírását.
nogy érdekessé és vonzóvá tegve hallgatói számára. Ezért használt kpoeket.
nasonlatokat és példabeszédeket. Ezért is nem lehet azt mondani. hozv A

kulonböző változatok az evangéliumokban teljes egészében a kereszténv ha
cvcmánvból valók.

2. Az apostolok munkám,
.,Az apostotok míndenekelőtt hirdettek az Ur nalálát és teltlimadasát.

tanuságot téve Jézusról es hűsegesen kifejtették élet!'! és tanitasat. számol
rak azonban az iaehírdetésben halhratóik fldottsFÍg;'!Ív81" (Instr.).

Az instrukció szer-int tehát az apostolok hüsézesen kifejtették .1;'ZL15
életét és tanításat. Miután .Iézus feltámadt halottaiból és istenselte nvilván
való lett. a hit nem homályosította el a történtek emlékét. hanem inkább
1arnaszt nvert bennük és mezerösítette őket. Tehát nem a k ultus> tette
Jézust Isten Fiává és "mitikus" lénnyé, és változtatta meg tanítását. Bea bí
boros magyarázata szerint az apostolok nem készítettek modern érteJpm
ben vett Jézus-éietraizot., Az evangéliumok felületes vizsaálats Ts bizonvrtja.
hogy az evangéliumok szerkesztőinek nem ez volt a céljuk. Az iueh i rdc-í es
nek azonban mégis alapvetőert történet! eletrajz volt a célja. mert meg
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akarta őrizni a Jézus életével összefüggő tényeket : létezését, életét, cseleke
deteit. Az első és legfontosabb Jézus halála és feltámadása volt, amint ezt
az instrukció is aláhúzza. de ebből következik, hogy nyilvános életét is ki
fejtsék. Jézus életének egyes eseményeit nem őrizték meg olyan részletesen,
mint tanítását. Ebben is hasonlóságot találunk a korabeli rabbinista köny
vekkel: nagyon sok tanítás található ezekben különböző mesterektől, de
nagyon kevés az életrajzi adat. Elmondhatjuk tehát, hogy sokkal bősége

sebben ismerjük Jézus tanítását, mint életét.
Az apostolok feladata nem az volt, hogy gyorsíró módjára lejegyezzék

Jezus életének legkisebb eseményét is. Ök hallották Jézus sok tanítását, s
az egyik jobban beléjük vésődött ezzel a fordulattal, a másik egy kis változ
tatással. - Ezenkívül az "Isteni kinyilatkoztatásról" szóló zsinati rendelke
zés még egy szempontra is fölhívja figyelmünket : "Az apostolok az Úr
mennybemenetele után az ő mondásait és tetteit hallgatóiknak azzal a telje
sebb megértéssel adták át, amelynek ők maguk voltak birtokában, miután
tanultak Krisztus megdicsőülésének eseményeiből, és az igazság Lelkének vi
lágossága tanította őket" (19. pont). Ez azt jelenti, hogy a teltámadás meg
változtatta az apostolok gondolkodásmódját, mélyebben értettek meg min
dent, mert a Szentlélek megvilágosította őket. igy akarták azután az evan
géliumot továbbadni. Ez az igehirdetés különbözik a szokásos történeti mű

fajtól meghatározott célja által, amellyel megőrizte és továbbadta a történeti
tényeket. A hit és a történet tehát egyáltalán nem összeegyeztethetetlen. Az
Újszövetség hite olyan természetű, hogy feltételezi a tények történeti igaz
ságát és ezekre alapul. A vallásos cél hatással van rá, de nem hamisítja
meg a tények előadását. Szükséges volt ezeket kifejteni azoknak, akik ma
guk nem élték át. A kifejtés tanúk által történt, akik a Szentlélek eljöve
tele után jobban megértették a dolgokat, mint Jézus földi élete alatt. Egé
szen érthető, hogy a tanúk ezzel a mélyebb ismerettel Iejtették ki a tör
ténteket. anélkül azonban, hogy bármit is meghamisítottak volna belőlük.

Az apostolok továbbá az igehirdetésben számoltak hallgatóságukkal.
Amint az Üdvözítő feltámadása után megmagyarázta nekik az Ószövetséget
és saját szavait és tetteit, ugyanígy magyarázták ezeket az apostolok is,
amint hallgatóságuk szükséglete megkívánta. Hirdették az evangéliumot, s
ehhez felhasználták a különböző kifejezéseket, amelyek éppen megfeleltek
céljuknak és hallgatóságuk felfogó képességének, mert - Szent Pál szavai
szerint --- görögnek és barbárnak egyaránt adósai voltak. Ezek a beszédmó
dok, ahogy Krisztus hírnökei továbbadták az evangéliumot, lehettek hit
elemzések, tanúságtevések. himnuszok, elbeszélések, dicsőítések. imádságok
és más hasonló irodalmi formák, amelyek a Szentírásban és ezen idők em
bereinek használatában szokásosak voltak. Az örömhír átadása tehát nem
történt mechanikus módon, hanem életszerűen, és minden hithirdető megtar
totta sajátos jellegét. Ha hűségesen adták is át Jézus életét és tanítását. be
szédjük mégis különbözött, pedig szem- és fültanúkról volt szó.

A hithirdető egyéniségéhez járul még a hallgatóság is. Az igehirdetés
népi nívón történt. Nemcsak azért, mert az apostolok egyszerű emberek
voltak, hanem azért is, mert hallgatóságuk i.s az egyszerű emberek közü'
került ki. Nem várhatunk tőlük hivatalos történeti stilust.GondoIiunk csak
il. szok ásos időmeghatározásokra: akkor, abban az időben, stb. -- Még inkább
számolni kellett a hallgatósággal akkor, amikor az evangélium üzenete kilé
pett az eredeti zsidó kiirnyezetből, és elindult a görög kultúra és nyelv te
rületén. A szentírásmagyarázók egyetértenek abban. hogy Szent Lukács
evangéliumában igen gyakran olyan kifejezéseket használ. amelyek görög
környezethez illenek, Máté és Márk ellenben megőrzik a keleti kifejezést
ugyanabban az elbeszélésben. Ehhez járul még az is. horrv <-lZ evangélium
hirdetése nem egyforma műveltségű emberekhez irányult. Zsidókat, pogá
nyokat, vagy a fiatal egyház keresztényeit más és más rnódon kellett ok-
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tatni. A magyarázok úgy vélik, hogy Szent Máté evangéliuma a fiatal egy
ház tanítására készült és ilyen szempontokat tart szem előtt. Vannak tehát
motívumok, amelyek egészen az apostoli időkig mennek vissza és arra mu
tatnak, hogy az evangélium örömhírét különböző módon hirdették, de alap
jában véve az mégis ugyanaz maradt.

3. Az evangéliumi irók.
Az ősi igehirdetés először élőszóval történt, s csak később foglalták

irásba. Sokan próbálták rendszerbe szedni az Úr Jézussal kapcsolatos dol
gokat. Szent Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogya mostani evan
géliumok előtt már léteztek ilyen evangéliumgyűjtemények (Lk 1, 1.). Az
apostolok igehirdetését részben, vagy egészben leírták még a mi evangéliu
maink előtt. Az evangélisták nem fordulhal:tak mindig az első kézből való
forrásokhoz, hanem felhasználták - természetesen a sugalmazás irányítá
sával - ezeket a forrásokat is, ha pontosaknak találták őket. Ezeket a for
rásokat az irodalomkritika eszközével megpróbálhatjuk megállapítani.

Ha az evangéliumokat vizsgáljuk, láthatjuk, hogy azokat nem lehet
egységes mértékre húzni. Az evangélísták éppúgy a hagyomány emberei
voltak, mint az apostolok. A kapott nevelés erejével törekedtek Mesterük
tanítását pontosan összegyűjteni, kisebb változtatások Iehetőségével, rlz Is
teni kinyilatkoztatásról szóló zsinati rendelkezés így tanít bennünket erről:

"A szent szerzők úgy írták meg a négy evangéliumot, hogy anagy szóbeli
vagy írásos hagyományból egyes részeket kiválogattak, másokat egybe
vontak, vagy az egyházak állapotára való tekintettel fejtettek ki, megtartva
továbbra is az igehirdető formát, de mindig úgy, hogy Jézusról csak a szín
tiszta igazat közöljék velünk" (19. pont). - A szerit szerzők tehát az igehir
detést vették figyelembe az evangéliumok megírásánál, s azt az egyház ja
vára tették, meghatározott célból. Először is kiválasztottak bizonyos eleme
ket az igehirdetésból. majd ezeket kifejtették a közösség helyzete szerint.
Mindig arra törekedtek, hogy olvasóik erőt merítsenek a dolgok ismereté
ből, amelyekben oktatást nyertek. A szent szerzők tehát az átadott tanítás
ból előnyben részesítették azokat a mozzanatokat, amelyek legalkalmasab
bak voltak az általuk kitűzött célnak és a hívek különböző feltételeinek.

Az elmondott dolog függ azonfelül a szöveg-összefűggéstől is. Az evan
gélistálc úgy adták át az Úr szavait és tetteit, hogy azokat értelmezték az
olvasók hasznára, egyiket ilyen, másikat olyan összefüggésben. Mi követ
kezik ebből? Az, hogyaszentírásmagyarázónak meg kell keresni, mi volt
az evangélista szándéka, amikor közöl egy beszédet, vagy eseményt, és azt
éppen ilyen összefüggésben tárgyalja. Nem ellenkezik az igazsággal, arnikor
az evangélisták az Úr mondásait, vagy tetteit különböző összefüggésbe hoz
zák. Szent Agoston nagyon találóan moridja, hogy mindegyik evangélista a
Szentlélek sugallatára érezte, hogy neki így kell elrendezni az elbeszélése
ket, s ezek igy jutottak eszébe.

Az evangelisták sajátos szerepét tehát fel kell ismernünk munkájukban.
Nem gyorsírással jegyezték fel az Úr beszédeit és tetteit, de szerepük az
instrukció szerint a következő három szóban foglalható össze: kiválasztani,
összegyűjteni, kifejteni. Ehhez járul még az, hogy számoltak olvasóik szük
ségleteivel. Ha hűségesek maradiak is az apostolok igehirdetéséhez, még
rnindig tág tér maradt az egyéni irodalom cselekvéshez. Kiértékelték a meg
levő forrásokat, összegyűjtötték a tanúbizonyságokat, hogy saját céljuk és
olvasóik állapota szerint rendezzék azokat, Könyvüle tehát saját koncepció
szerínt készült; A szentírásmagyarázók észre is veszik az evangelisták sajátos
jellegzetességeit. S ha ez nem is bizonyítja azt, hogya mű a legapróbb rész
letekig az ő munkájuk, az biztos, hogy nagy részben az övék, és övék az
egységes szerkesztés is. Ezért jogosan tekinthetők az evangélisták, a legré
gibb hagyományra támaszkodva, azon evangéliumok szerzőinek, amelyek ne
vüket viselik.
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A formatörténeti módszer megsejteti velünk, hogy milyen összetett és
sokoldalú valóság az, amelyben a mi evangéliumaink születtek. Lényegileg
tehát megegyeznek az apostolok prédikációjával, de ugyanakkor voltak már
írásos emlékek is, amelyekben ezek le voltak rögzítve, míelőtt az evangé
liumok íródtak. Az evangéliumok keletkezése ennek ellenére nem vész kö
dös homályba és bizonytalanságba. Az evangéliumok alapjai nagyon is szí
lárdak, mert az ige szolgáinak tanúbizonyságán nyugszanak, s hitelre mél
tók, nemcsak nagy vonalakban, hanem igen sokszor apró részletekben is.
S nekünk nem a modern gondolkodásmóddal kell ezekhez közelednünk, ha
nem türelmes munkával kell keresnünk szerzőik mentalitását és kifejezés
módját.

Az instrukció a befejező részben a katolikus szentírásmagyarázók fel
adatáról szóL Ne felejtsék el, hogy Jézus életét és tanítását nem csupán le
írták az emlékezet számára, hanem azt is hirdették, hogy az Egyház szá
mára a hit és erkölcs alapjait adják. Ne feledkezzenek el a sugalmazásról,
továbbá arról, hogy mennyire fontos az' Egyház magyarázata. A végtelen
igazság különböző beszédmódban tárul elénk. Jézus a tökéletes fényt látta,
de apostolai csak úgy voltak, mint a prizmán megtörő fénysugár, sokféle
színt adnak, de nem tudják kifejezni a teljes gazdagságot és bőséget. Az
emberi képességnek határai vannak. Nagyon szépen írja ezzel kapcsolatban
Szent Ágoston, hogy még Szent János evangélista, a "sas" is így volt."Azt
merem mondani, testvéreim, hogy még Szent János sem mondta el a dolgo
kat olyan pontosan, mint voltak, hanem csak úgy, ahogy tudta, mívelhogy
o ember volt. Istenről beszélt, sugalmazott volt kétségtelenül, de mégiscsak
ember. Mivelhogy sugalmazott volt, mondott egyet-mást, ha nem lett volna
sugalmazott, semmit sem mondott volna. S mivelhogy sugalmazott ember
volt, nem azt modta, ami van, hanem azt, amit ember mondhat." Ezért
bizta Jézus tanítását tizenkét apostolra, hogy egyik a másikat kiegészítse, s
úgy tegyen tanúságot, ahogy a gazdag és kimeríthetetlen igazságról lehet.
Ezt tette az Egyház a most ismertetett instrukcióval is.

A formatörténeti módszer egészséges eredményei így segítenek minket
az evangéliumok jobb megértésében. Ezek segítségével a Szentírás tanul
mányozása a hívek javára válik. Az instrukció buzdít arra, hogy pontosan
tartsuk meg ezeket a szabályokat, majd Szent Pál szavaival fejezi be a ta
nítást: Nincs senki, aki ne tapasztalta volna azt, amit Szent Pál írt: "a szent
könyvek képesek arra, hogya Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvös
ségre oktassanak téged. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanítás
ra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere
tökéletes és minden jó cselekedetre kész legyen" (2 Tim 3, 15-17).

HAMVADÓ TÜZEK

Akartam lenni büszke fáklya,
irányt mutatva annyi másnale
útját a hitnek, szebb jövőnek,

8Z értelemnek, a tudásnak,

Aztán kívántam lenni villany,
világitván meleg szobácskát,
a fénye lenni kis családnak.
Magunknak. Mások meg se lássák.

Szerényebb lesz, a vágyam egyre,
ahogy közeleg az élet-estem:
nem óhajtok már lenni más, csak
parányi mécs egy sírkereszten.

Kunszery Gyula
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