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A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY EREDMÉNYEI
ÉS AZ "EG YSZERŰ" HIVŐ

Sokszor halljuk papoktól is a panaszt: rnínden inog alattunk, amit a teo
lógián tanultunk, az ma már rnind nem igaz. Hogyan magyaráznatom híveim
nek a bibliát, amikor egészen más az értelme, mínt amit eddig vallottam ...
(A pátriárkákról szóló elbeszélesek nem történeti leírások. Illés és Elizeus pró
í'éta történetében legendás elemek is vannak. A pásztorokról szóló elbeszélés Jé
zus születésénél teológiai kifejtés és nem történet. Jézus sírját nem őrizték ka
tonák stb.) Ezek az aggodalmak és panaszok mindenképpen a szentírástudomány
félreismeréséből származnak. Azonfelül pánikhangulat teremti őket; ez pedig mín
dig félreismeri az igazságot, mert ilyen hangulatban nem lehet tisztán látni.

A biblia megértésének két útja van: az egyik a szentírástudományé, amit
a szaktudósok járnak. Ok is csak egy részét teszik meg az útnak. Sok problé
ma számukra is homályos marad. A bibliatudomány feladata megtanítani arra,
hogyabibliát ne mai szövegnek tekintsük, hanem ismerjük meg történeti kö
töttségeit, ismerjük meg azt a kort,amelyben íródott, továbbá azokat a műfa

jokat, amelyek segítségével a szent írók kifejezték gondolataikat. Igy ír erről

a Dh'i7w aiflanie Spiritu kezdetű körlevél: "A magyarázónak lélekben vissza
kell térnie a távoli évszázadokhoz. és a történelem, régíségtan, néprajz és más
tudományok segítségével pontosan meg kell határoznia, hogy e régi kor írói
mílyen irodalmi formákat alkalmaztak és használtak ... A magyarázó előzetesen

nem tudja rögtön megállapítani, melyek ezek a beszédformák, hanem csak a
régi keleti írók szorgalmas tanulmányozásának segítségével."

Tudnunk kell azonban, hogy mindezek birtokában még nem értettük meg
a biblia szövegét. A biblikus teológia feladata, hogy Isten üzenetét közel hozza
számunkra, mai nyelven fejezze ki a régi szöveg jelentését. Ez tehát a teológu
sok és szaktudósok feladata.

Számunkra sokkal fontosabb kérdés, hogy van-e más módja is a megértés
nek, s mindezen tudományok nélkül is hozzáfoghatunk-e a szentírás olvasásához.
A felelet nagyon is egyértelmű és biztató: a. legegyszerűbben hivő is megértheti
Isten üzenetét a szentírásból, s minden aggodalom nélkül olvashatja azt. Hogyan?

I. BELEÉLJűK MAGUNKAT A SZÖVEGBE. Bármilyen régi időből szár
mazó szöveg megértésének előfeltétele az, hogy beleéljük magunkat a szövegbe,
annak gondolatvilágába, s ebben az esetben nincs szükségünk semmiféle filozó
fiai ismeretre, a műfajkutatás eredményeire, történelemre vagy irodalmi isme
retekre egyszerűen azért, mert közvetlen kapcsolatunk lesz az adott szöveggel,
Természetes azonban, hogya szövegnek ezzel a közvetlen megértésével bizo
nyos ismerethiányok járnak majd együtt. Az egyszerű olvasásból sok mindent
nem értünk meg. Viszont a szöveg központi gondolatának megértéséhez nem csu
pán ezeknek a hiányoknak a leküzdésével juthatunk el. A központi gondolatot
- a szöveg mondanivalóját - ugyanis állandóan birtokoljuk. A részletkérdé
sek pedig az állandó olvasással egyre jobban tisztulnak, egyre jobban megért-
jük ezeket is. ,

II. AZ EGYHÁZ KÖZÖSSÉGE ÉS A LITURGIA. A szentírás olvasásakor
a hivő az élő hagyomány birtokában van. A biblia közvetlen megértése annál
könnyebb, minél inkább benne él az ember abban az élő hagyományban, amely
ezen a szövegen alapul. Annak az egyháznak vagyunk ugyanis tagjai, amely az
Isten élő szavára épül, belőle táplálkozik, az istentiszteletnél ebből- olvas föl
és a bibliát tartja szent könyvének kezdettől fogva. A hivő, aki ennek az egy
háznak élő tagja, eleve helyesen érti a" bibliát, mert benne él az egyház hagyo
mányában. Nem véletlen, hogy az Isten házában összegyűlt közösség a biblia 01
vasásának igazi közege. Az élő hagyomány birtokában lehetetlen, hogy rosszu,l
értsük az Isten szavát.

III. A BIBLIA EGÉSZÉNEK ÉRTELME. Mivel az egyház élő tagjai vagyunk,
a biblia egészének értelmét birtokoljuk és ennek tudatában vagyunk, amikor
olvassuk. A bibliatudomány más módon közelíti meg ezt az értelmet. Egyes
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részleteket vizsgál és tisztáz, majd ezeket összeilleszti és így akar eljutni az
egészhez. Nehéz és aprólékos munkával kimutatja a tudós például azt, hogy a
Pentateuchusban Ábrahám története melyik forrásból, vagy milyen hagyomány
ból való. Ezzel azonban még nem tudja, hogy az Oszövetség folyamán hogyan
értelmezték újjá ezt az elbeszélést, milyen ertelme van a Bölcsesség könyvében,
továbbá mily,en értelmet kapott Szerit Pál teológiájában, és mi lett a végleges
ertelme az Uj szövetség kánonjában. A tudomány megismerési módja töredékes.
Ezzel szemben a hivő ember a biblia közvetlen megértése során mindig a bib
liai értelem egészénél tart, Nem lépésről lépésre halad a végén elérendő teljes
értelem felé, hanem újra és újra elmélyed az Isten szavában mindenkor birto
kolt teljes értelemben és: mélyebben érti meg azt. Mivel az egyház tagjai va
gyunk, már akkor tudjuk, hogy milyen üzenetet kapunk ebből a könyvből, ami
kor először kezdjük olvasni a szentírást, Ha nem is világosan, de ismerjük az
üzenet egészét, ami hozzánk szól a bibliából. Ezt egyre inkább látjuk további
olvasásaink során. Így tehát rni az egészből az egész felé haladunk, nem a
részből elérendő egész felé.

IV. ABIBLIATUDOMÁNY SEGÍTSEGE. Az ilyen olvasásnál természetesen
sok részletkérdés: ismeretlen marad számunkra. Azok az ismeretek, amelyekhez
valóban a bibliatudományra lenne szükség. Az evangéliumokkal kapcsolatban pél
dául tudjuk, hogya kezünkben lévő szöveget megelőzte az apostolok és az ős

egyház igehirdetése, amely Jézus életéből és tetteiből merítette mondaridóját.
A jelenleg kezünkben lévő szöveg az evangelisták munkája, akik az apostolok
igehirdetéséből - írásos emlékekből és szóhagyornányból - állították össze hall
gatóiknak megfelelően az evangéliurnot, A tudomány megállapítja, hogy egy-egy
mondás az evangéliumban nem közvétlenül az Üdvözítőtől származik, hanem az
evangélista magyarázatából. aki Jézus ajkára adja azt. Az akkori rabbinista
irodalomban találunk erre példát. Ennek a tudásnak a birtokában a szöveg egy
általán nem Imp ott új értelmet. Az evangélium moridanívalója, üzenete, Jézus
képe ugyanaz maradt, csupán mostmár jobban látjuk az evangélista munka
módját, pontosabban ismerjük szándékát, amit egy-egy áthelyezessel vagy kifej
téssei elérni szándékozott. A szcntírástudomány csak megérteti velünk, milyen
összetett és sokoldalú valóság az, amelyben a mi evangéliumaink születtek.
Ugyanakkor tudjuk, hogy Jézus négyféle ábrázolása hiteles. Az evangéliumokban
ezt találjuk írva a hivők számára; így kell látni Jézust, ez az igazi Jézus-kép.
Tehát lényegében minden úgy maradt, ahogy eddig is értettük.

Nagyon fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Valahányszor arról
hallunk, hogy egy-egy rész a bibliában nem úgy történeti elbeszélés, ahogy ed
dig tartottuk. ebből nem az következik, hogy eddig rosszul értettük abibliát.
A bibliatudomány csak a periférián mozog és másodlagos kérdéseket tisztáz
számunkra. Ezt szükség esetéri nélkülözni is tudjuk, és, a szöveg rnoridanivaló
jához enélkül is el tudunk jutni. Sohase gondoljuk azt, hogy a modern biblia
tudomány eredményei halomra döntötték az eddigi magyarázatokat. Nagyon fon
tos, hogy el tudjuk választani a másodlagos dolgokat a szöveg igazi mondaniva
lójától. Számunkra a kettő szorosan összefonódott, rnert egészen más a gondol
kodásmódunk, más az igazságról alkotott fogalmunk, mínt a régi Kelet ernbereié
volt, Amikor a bibliatudomány ezeket felfedi és tisztáz valamit, akkor semmi
sem történt az eddigi értelem kárára; a biblia igazi mondanivalójából a tisztá-o
zás semmit sem vett el, hanem csak világosilbbá tett valamely mozzanatot, Aki
elfogulatlanul nyúl a tudomány újabb eredményeihez, az csak hasznot húzhat
belőlük a biblia mélyebb megértéséhez.

V. SZüKSÉGüNK VAN-E EGYÁLTALÁN A BIBLIATUDOMÁNYRA? Az
eddig moridottakból az következik, hogy az egyszerű hivő nagyon jól megérti
az Isten szavát a bibliatudomány eredményei nélkül is. Ma azonban azt kell
mondanunk, hogy a felelős keresztény élethez hozzátartozik, hogy n hivő hitéi
komolyan átelmélkedje, és a hítével kapcsolatos tudását állandóan fejlessze..Ez
olyan követelmény, amelynek szükségességét minden hivő saját maga érzi. Igy
találja magát újra csak. a bibliatudomány előtt, amelynek eredményeit nem ha
nyagofhatja el teljesen. A mai ember természettudományos és történeti tudata
ugyanis annyira kifinomult, hogy a biblia olvasásakor maguktól merülnek föl
ezek a problémák, és keressük rájuk a megoldást, Bármennyire is mellékesek
ezek a biblia mondanivalójának lényeget illetőleg és bármennyire nem változ-
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tatnak annak üzenetén, a mai embert mindaddig nyugtalanítják, amíg tisztán
nem lát ezekben a kérdésekben. (Ha pl. tudjuk, hogy Jerikó a honfoglalás ide
jén romokban hevert - amint az archeológia bizonyítja -, akkor nem omol
hattak le falai a papok kürtszavára, amint Józsué könyvében leírva találjuk.
Tisztázódik a probléma, amikor a szentírástudomány segítségével megtudjuk.
hogy Józsué könyve nem történeti dokumentum, hanem irodalmi műfaját a mai
hősi eposzhoz hasonlíthatjuk.) Ezekben a kérdésekben segít bennünket a nép
szerűsítő bibliatudomány, amely közérthetősóge és egyszerűsége folytán közelebb
vihet a problémák megoldásához. Ide tartoznak a bibliai lexikonok, bevezetések
az egyes könyvekhez, a biblia világának ismertetése, különösképpen pedig az
irodalmi műfajok kérdésének tisztázása, amit csak a bibliatudománytól várhatunk.

Míndezek azonban nem pótolják számunkra magának a bibliának rendszeres
olvasását és átelmélkedését, Ezek a segédeszközök csupán a biblia kapujáig ve
zetnek el, nagyon sokszor csak bizonyos peremkérdéseket magyaráznak meg.

Amint látjuk, a bibliatudomány nem ellensége sem hitünknek, sem eddigi
ismereteinknek a bibliával kapcsolatban. Ezért nem kell gyanúval és előítélettel

fogadni sokszor talán zavarba ejtő állításait sem. Nem a biblia üzenetet krití
zálja, hanem mondanivalóját akarja érthetőbbé tenni számunkra.

Felhasznált irodalom: Dom Célestin CharJier: La lecture chrétienne de la Bible. Ed.
d" Maredsous 1957. - N. Lohfink: Vom Verstehen der Heiligen Schrift. Leipzig - J. Dheilly:
Bible et Chrétiens daujourdhui, Desclée 19G6. - L. Grollenberg: Comment Jire la Bible.

Paris-Bruxelles.

KOSZTOLÁNYI ISTVÁN

JÉZUS SAJÁT SZAVAINAK KÉRDÉSE
A II. vatikáni zsinat ezt a kijelentést hozza szentírási konstitúciójában: "Az

emberré lett Ige, Jézus Krísztus Isten szavait hirdeti"l. Jézus tehát; Isten üze
netét hozta számunkra, ezért kijelentései míndenkor érdekelték az embereket,
és érdekelte őket, miképp hangzottak el eredeti formájukban, Az evangéliumok
hozzák ugyan Jézus szavait, azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy
ezek a szavak, kijelentések nem felelhetnek meg míndenkor az eredetileg el
hangzott szavaknak, mert ha párhuzamosan fordulnak elő több evangéliumban,
lényegileg megegyeznek, külsőleg azonban eltérnek egymástól, még fontos dol
gokban is. Ez nem magyarázható meg mindig azzal, hogy azÚr Jézus arámul
beszélt, az evangéliumok pedig görögül közvetítik az Úr szavait. Igy vagyunk,
hegy a legnagyobb jelentőségű kijelentésnél maradjunk, az utolsó vacsora sza
vaival. Máté így hozza: "Vegyétek, egyétek; Ez az, én testem ... Igyatok ebből

mindannyian. Mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért: kiontanak
a bűnök bocsánatára'<. Márknál ezt olvassuk: "Vegyétek. Ez az én testern ...
Ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak'<. Lukács ezt írja:
,.Ez az én. testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre ...
Ez a kehely az Újszövetség az én véremben, melyet értetek kíontok'". Szent
Pál a korintusiakkal ezt közlí : "Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt
tegyétek az én emlékezetemre. Ez a kehely az Újszövetség az én véremben. Ezt
tegyetek, valahányszor isztok belőle. az én emlékezetemre'<. Erre azt lehetne
mondani, hogy az elhangzott szavakat, főképp abban az izgalmas helyzetben,
amelyben volt az Úr tanítványaival, nem jegyezték meg pontosan. Azonban nem
állunk jobban akkor sem, ha látott dolgok feljegyzéséről van szó. Gondoljunk
csak a kereszt f'eliratárn'', amely míndegvtk evangélistánál másképp van rögzítve.
Ebből a két példából láthatjuk, hogy ugyanazt a dolgot négyen négyféle módon
adják vissza. Ez meg is felel az ember természetének és hozzájárul a szent írók
szavahíhetőségéhez, mert éppen az lenne a baj, ha minden szóról szóra egyeznék.
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