
JELENITS [S TPÁN

JÉZUS ISTENE
A latin-amerikai irodalom nemrég jelentős regénnyel ajándékozta meg a vi

lágot: Garcia Marquez Száz év magány című müvével, Egy falu népe nekivág az
ismeretlen messzeségnek, vándorútra kel, majd egy mocsaraktól övezett földda
rabon megtelepszik s száz évet él majdnem teljes magányban: ez a regény me
séje, s a szerző ennek a színte lombikba zárt közösségnek életében valójában az
emberiség történeimét irányitó erőket, a fenyegető veszedelmeket szemlélteti,

A regénybeli falura egyszer egy különös betegség szakad rá. Alrnatlanság
gyötri a lakókat, s az álmatlanság meg a vele járó lázas tevékenykedés nyomá
ban a feledés ijesztő tünetei jelentkeznek. Hihetetlen veszedelem ez, az élet csak
azért mehet tovább, mert van a falunak egy okos vezetője, s az még idejében
teltratokat szerkeszt tárgyak, eszközök, háziállatok fölé: "Ez tehén. Minden reg
gel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet pedig fel kell Iorralní, majd kávét
kell beletölteni. hogy tejeskávé legyen belőle:; Kitűznék két nagyobb táblát is:
az egyikre a falu szélén a település nevét írják föl, a másikra a falu főutcáján

ezt a két szót: "Van Isten".
A különös járványtól pusztított faluban könnyen magunkra ismerünk, s az

álmatlanság, a lázas - és míndínkább célja vesztett - tevékenykedés, majd a
feledés szörnyű betegségében fölfedezzük századunk egyik legnagyobb veszedel
mét. De az író nem elégszik meg ennyivel. A riasztó látomást ezzel a mondat
tal teszi távlatossá : "így éltek hát az illó valóságban, amely egyelőre ugyan meg
akadt a szavak horgán, de menthetetlenül tova kellett siklania, mihelyt elfelejtik
az írott szó jelentését." Igen, a föliratok csak ideig-óráig segíthetnek, s mi lesz,
ha a feledés végül a szavakat is kisöprí az emberek emlékezetéből? Mi már
ebben a második hullámban élünk: nemcsak a dolgok hullanak ki az ujjaink
kőzül, hanem a szavak is üresen vagy legalábbis talányosan merednek ránk.
Elfelejtettük a jelentésüket. S még fölháborodásra sincs okunk: a szó nem sok
kal élheti túl a tapasztalat, az élményevidenciáját.

Itt válik ez a regénybeli képtelen történet a mí témánk szempontjából ta
nulságossá, Ha egy hermeneutikai zűrzavarban a szavak értelme bizonytalanná
válik, mit ér a tábla a falu - a világ - közepén : "Van Isten"? Ki az az Isten?
- kérdezheti akárki. Mi köze hozzám és mi közöm hozzá? Mit jelent az, hogy
van? És így tovább. Eleket a kérdéseket ma sokan megfogalmazzák, sőt talán
még többen csüggedten megoldhatatlannak hirdetik. Úgy, hogy már nem is az ate
izmus korában élünk, amelyről de Lubac remek krltikája kimutatta, hogy vol
taképpen "théologie renversée": ha kifordítva is, ha negatíve is - teológia, vagy
is Istenről való beszéd; hanem egy olyan korban, amely vállrándítva elmegy az
Istenre utaló föliratok, szavak, kijelentések mellett, mert nem tud mit kezdeni
velük. ,.Isten nem látszik eléggé fontosnak ahhoz, hogy bölcseleti vizsgálódás
tárgyát képezze - írta nemrég a Revue des Sciences Religieuses tanulmányíró
ja -... Isten tagadását az általánossá váló közömbösséaben fölváltia az Isten
nélküliség: l'absence de Dieu" (J, M. Ela: Dieu des philosophes? RScR 49, 1975,
269-291; idézet a 287. lapról).

I

Ebben a helyzetben tárul föl előttünk Jézusnak, mint Isten tanújának igazi
fontossága. Eszünkbe jut, hogy már az újkori ateizmus első kísértéseivel vias
kodó Pascal nagyon világosan kimondta: Isten az ő számára nem a filozófusok,
a more geometrico gondolkodó tudósok Istene, hanem Ábrahámnak, Izsáknak
és Jákobnak, de főként Jézus Krisztusnak Istene. Eszünkbe juthat Mauriac sza
va is, hogy nem érdekelné őt az Isten, ha nem Jézusban nyilatkoztatta volna ki
önmagát. A regénybeli képhez visszatérve: szavak, föliratok értelme elhomályosul
hat, de Isten nemcsak táblát állított a világ közepére, hogy hirdesse az ő létét
és hatalmát, hanem Jézust küldte el, s az emberré lett Ige vált minden fele
désen áttörő, minden hermeneutikai válságot legyőző tanújává annak, hogy van
Isten. hogy mi közünk hozzá, s neki mí köze mihozzánk.

Már Pascal szava is figyelmeztet arra, hogy Jézus Istenéről csak úgy beszél
hetünk, ha előbb Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéről is szólunk.
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Az Oszövetség teológiájának újabb kutatói és szintézisbe foglalót a vallás
történeti és formatörténeti módszer segítségével egészen újszerűen rajzolták meg
az Oszövetség istenhitének tartalmát és történetét. Valaha egyszerűen a mono
teizmust tartották az Úszövetség istenfogalmában újnak és sajátosnak. esetleg Is
ten szellemiségének vagy transzcerídenciájának, világfölöttiségének eszméjét. Ma
már világosan látjuk, hogy máshol kell kereskednünk. Az Úszövetség Istene
(Pascallal szólva: Abrahám, Izsák és Jákob Istene): Isten, akiben hinm lehet,
aktben hinni kell. Isten, aki nem tulajdonságait ismerteti meg velünk, amikor
megnyilatkozik, hanem tetteinek emléket vésí szívünkbe. Az Oszövetség hitvallá
sa "történeti krédó", teológiája nem Istenről szóló spekuláció, hanem hitvallá.
és imádság. (Ennek a kérdésnek irodalmából mindenképpen érdemes kiemelni M.
Buber Moses művét; Heidelberg, 1944; és G. von Rad Theologie des Alten Tes
taments l-II; Berlin, 1969; bővebb irodalmat lesújabban A. Deíssler tanulmá
nyában: Det' Gott des Alten Testamentes a J. Ratzinger által szerkesztett Die
F'rage nach Gott című művében, 1973.)

A modern vallástörténeti kutatás nagyon komoly viták során tisztázta azt
a kérdést, hogy Jézusnak Istenről szóló tanítása hogyan kapcsolódik az Ószö
vetség istenhitéhez. A húszas években K. Holl tanulmánya nyomán az a fölfogás
hódított, hogy Jézus radikalisan szakított az Ószövetségnek Istenre vonatkozó
szemléletéve1, valósággal új Istent hirdetett. Holl szerint a kereszténység köz
ponti újsága és elterjedésének is legfőbb oka, hogy Jézus megbocsátó szeretettel
fordult a bűnösökhöz. Ez viszont egy új istenkép következménye és tanúja. A
zsidó vallási vezetők ezt az ;steneszmét - Holl szerint - szükségszerűen isten
káromlásnak tekintették, ezért is kellett Jézusnak meghalnia.

Holl nyomán ezt a szemléletet G. Aulén, A. Nygren és G. Kittel monográflák
ban fejtette ki a harmincas évek elején. De nem késett az ellenhatás sem. Annak
legfőbb megszólaltatója R. Bultmann volt. Szerinte Jézus istenfogalma és az Oszö
vetség istenfogalma között nincs törés, Jézus e tekintetben nem hozott új taní
tást, hanem radikálísan komolyan vette azt, amit az .Öszövetség Istenről hirde
tett. Jézus "meglepetése" Bultmann szerint nem valami újszerű istenfogalom,
hanem az a kijelentés, hogy elközelgett az Isten országa. (E pontban Bultmann
világosan A. Schweitzer radikális eszkatológiájának örököse.)

A két szembeálló tábor vitája egy darabig nem hozott megoldást, de a kér
dés egészen új megvilágításba került akkor, amikor föltárták a judaizmusna~

és az ún. szövetségközi teológiának emlékeit. A "Spatjudentum" kutatói közül so
kan úgy látták, hogy Jézusnak Istenről szóló tanítása valóban az őseredeti (pró
fétai-mózesi) teológia visszaállítása volt, de forradalmat jelentett a korabeli zsi
dó teológiai szemlélethez viszonyítva. Bousset, Weinel, Holtzmann szerínt a "Spat
judentum" emberi hagyományai döntően átszínezték az Oszövetség istenképét. En
nek az átalakításnak irányára, jellegére rávilágit az, hogy a Jahve név kikerüli
a használatból. s hogy Jahve meg a világ közé a közbülső lények, az angyalok
serege iktatódott. Mindez túlságosan is érvényre juttatta Isten fönségét, s mínt
egy távolinak mutatta Istent. Ezzel az Istenről szólo fölfogással szemben hirdette
vagy állította vissza Jézus a közelí, irgalmas Isten hitét. ha akarom, forradal
márként, de mégis inkább re-former gyanánt, aki az úr-alttal itt is az ur-sprűníl..
lich-et állította szembe, mínt a törvények kérdésében is annyiszor.

Az evangéliumok szerínt Jézus valóban sokszor hivatkozott Abrahámra é8
Mózesre, s majdnem kétségtelennek látszik, hogy a "judaizmus kontra Jézus",
illetőleg a "Jézus kontra judaizmus" képletnek van valami lényeges igazságtar
talma. A szövetségközí irodalom újabb, gazdagabb föltárása azonban azt bizo
nyította, hogy itt sem lehet éles kontrasztokkal, fehér-fekete szembeállítással bol
dogulni. Az istennév kerüléséről például bebizonyosodott, hogy az eléggé régi, !t

nem is Isten eltávolodásának, elszemélytelenedésének a jele, hanem az Istennel
való manípulációt, a mágiát és a varázslást kívánta lehetetlenné tenni. Az an
gyalok sem "födték el" Istent, inkább úgy gondoltak rájuk a hivő izraeliták,
mint a személyes gondviselés eszközeire. Kivált a judaizmus zsidó kutatói (vagy
is éppen a legilletékesebbek) mutatnak rá arra, hogy a Jézus környezetében élt
írástudók, azok a rabbik, akiknek tanítását a Talmud őrzi, tudtak Isten kegyes,
szerető közelségéről. "Egy madár sem pusztul el az ég (=Isten) tudta nélkül,
mennyivel kevésbé egy ember." Vagy Rabbi Akiba mondása: "Szeretet veszi körül
az embert, hiszen Isten képmására teremtetett. Még nagyobb szeretet, mert ér
tésére is adták, hogy Isten képmására teremtetett." W. G, Kümmel joggal álla-
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píthatja hát meg: "Kétségtelen, hogy a kései judaizmus egészében véve fönn
tartotta az igazságos Isten közelségére és irgalmasságara vonatkozó ószövetségi
tanuast, s egyáltalán nem lehet arroí sza, hogyakesei judaizmus számára ls
ten távoli Istenné vált volna" (Die GottesverK'li.ndtgung Jesu und der Gottesue
danke des ~patjudentums - in: Judaica, ll/45, 40-ölj).

Kürnrnel idézett tanulmányának, úgy gondoljuk, sikerült nem is annyira igaz
ságot tennie a különnözö íriterpretácios kísérletek között, hanem az egymással
szembefordulo vélemények összeíílö elemeiből végre megbízható választ adnia a
sokat vitatott kérdésre. Nagy érdeme, hogy finom megkulönböztetésekre törekszik.
Igazat ad Bubernek s a szövetségközí irodalom zsidó kutatóinak abban, hogy a
judaizmus Istene nem vált távoli Istenné, de ugyanakkor rámutat arra is, hogy
a rabbinisztikus teológia Isten cselekvő beavatkozásáról csak a múlttal s a jö
vővel kapcsolatban beszél. A jelen .Leer von Gottes Heiistuuuieln", abba nem ha
tol be Istennek üdvözítő tevékenysége. Nincs csoda, nincs próféta, a múlt emlé
keiből kell élni a jövőre, lsten végső megnyilatkozásának napjára készülődve,

Addig elrejtőzik még lsten ítélő szigora és igazságossága is; hogy kinek mit
ér az élete, az csak az utolsó napon válik majd világossá.

Kümrnel megállapítja, hogy a Holl nevével jellemzett tábor interpretációs
kísérletében van valami igazság. Az Oszövetség hirdeti ugyan Isten jóságát, a
bűnösökhöz is lehajló, irgalmas szeretetét, de mégis azt mondja, hogy lsten sze
retete elsősorban az ígazaké. "Sjöbergnek köszönhetjük - írja Kümmel - azt a
fontos megállapítást, hogy majd minden rabbinikus mondathoz, amely Istennek
a bűnösökhöz lehajló jóságáról szól, hozzákapcsolódik ez a záradék: Ha így bá
nik a bűnösökkel, mennyivel inkább az igazakkal." Ehhez az istenképhez viszo
nyítva mégis csak új az, amit Jézus tanít, hogy Istennek nagyobb öröme telik
egy megtérő bűnösben, mínt kilencvenkilenc igazban. Amint J., Klausner meg
állapítja: "Jézus olyan erősen kiemelte a zsidó istenkép egyik oldalát, hogy az
már a judaizmus istenképének megszüntetését jelentette" (Jésus de Naza,reth 
son temps, sa vie, sa doctrine; Paris, 1933). Ezt a hangsúlyeltolast s újjáalakítást
jellemezheti az Atya név használata. Jézus legtöbbször Atyának nevezte Istent.
Ez az istennév a korabeli zsidó teológiában sem volt ismeretlen, de ott csak rit
kán szerepelt, Jézus tanításában viszont központi jelentőségűvé vált.

Ugyanakkor Kűmrnel sok igazságot tud fölfedezni Bultmann eszkatologikus
szemléletében is. Jézus valóban nem úgy hirdetett új teológiát, hogy Istennek
addig még föl nem tárt, újszerű tulajdonságaira mutatott volna rá. Arról be
szélt, hogy Isten itt és most cselekszik. Szeretete nem ragyogó égboltként borul
rá a világra, hanem atyai, személyes gondviseléssel beavatkozik az emberek
sorsába, s főként épp Jézusban nyilatkozik meg. Jézusban, aki "nemcsak beszél
Istenről, új és ősrégi, de mindenképpen meglepő szavakkal, hanem munkálkodik
Isten szeretetének követeként: üdvösséget nyitó, Sátán ereiét megtörő hatalom
mal. (Gyönyörűen kifejti ezt K. Rahner: Theos im Neuen Testament - Schriften
zur Theologie, L 91-169,)

Az évtizedeken át tartó és sok tanulságot érlelő vita eredményeit Kümmel
szavaival fogtalhatjuk össze. Jézus a [udaizmussal szemben "nem új istenfogal
mat hozott, hanern Istennek ú iszerű ielenlétét hirdette meg', amely az ő szemé
lyében és tevékenvséaében valósul". Ez aztán lehetővé tette ,Jézus számára több
olvan dilemma .Iőloldását, amelyek az ószövetségi teológia keretei közt föloldha
tatlanok voltak. Elsősorban azt. hozv I~tpn atvaságának és bírói fönségének vi
szonyát tisztázza. Ismét Kümmel szavaival szólva: Jézus megmutatta. hogy ..Is
ten ítélete és Isten megbocsátása: egymástól elválaszthatatlan kifejezései Isten
egyetlen szeretetének".

II

A vallástörténeti vizsgálódások Jézus istenképének és az Ószövetség teológiá
jának viszonyát kutatták. Nem sokkal később. részben már velük párhuzamosan
fölrnerült az az igény is, hogy tisztázni próbáljuk. teljesen egybevág-e Jézus
fstenről szóló tanítása, tanúságtétele meg az ősegyház Istenre vonatkozó fölfo
gása. Magától Jézustól semmi írásos dokumentum nem maradt ránk. Hol a ga
rancia, hogy az evangéliumok valóban az ő tanítását tükrözik, s nem kell-e ko
molvan gondolnunk arra, hogy az apostoli ezvház - a hamisítás szándéka
.élkül is - inkább a maga istenképét fogalmazta meg bennük, mint Jézusét,
s még Jézus ajkára is a maga teológiai eszméit adta? M. Buber például hatá-
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rózottan azt állítja, hogy Jézus még az Ószövetség tanítóinak egyike, az Ó- és as
Újszövetség közt nyíló szakadéknak ő még a zsidóság felé eső partján van, s a
rá hivatkozó Ekklézia valójában nem az ő isteneszméjének, hanem saját, hellé
nísztíkus ihletű teológiájának igézetében került a szakadék másik felére (Zwei
Glaubensweisen, 1950).

A modern szentírástudomány az evangéliumok teológiájának és Jézus teoló
giájának viszonyát a formatörténeti és a szerkesztéstörténeti modszer segítségé
vel próbálja föltárni.

Ha valaki a színoptíkus evangéliumokból kiírja az Istenre vonatkozó kijelen
téseket, meglepve tapasztalhatja, hogy a Márk evangéliumban alig fordul elő

lsten atyaságának említése, Isten alig szerepel atya néven. Amikor mégis, akkor
- egyetlen hely kivételével - saját Atyjaként említi őt Jézus. (A kivételes hely
a 11,25; később visszatérünk még rá.) Ezzel szemben többször nevezi Istent Atyá
nak Máté és Lukács Jézusa. A dolog természetes - mondhatná valaki -, hi
szen Márk evangéliumában alig van olyan tanító rész, amelyben egyáltalán
szóba kermhetne Isten atyasága. Valóban, legkevésbé sem gondolhatunk arra,
hogy az "Atya" nevet Máté meg Lukács csempészte volna a Jézusra vonatkozó
irodalmi hagyományba. Arról az anyagról. amely az ő írásaikban ISIen atyaságát
újra meg újra megemlíti, mai tudásunk szerint azt tartjuk, hogy az eg'.1 nagyon
ősi, eredeti alakjában sajnos meg nem őrzött "forrásból" való, s nem magának
Máténak vagy Lukácsnak a fogalmazása.

Máté és Lukács egyaránt az Atyátok megnevezést adja Jézus ajkára legalább
két olyan mondatban, amely a Forrásból származik (Mt 5,48: "legyelek tökéle
tesek, amint a ti mennyeí Atyátok tökéletes" - Lk 6,36: "legyetek irgalma
sok ..."; Mt 6,32: "tudja a ti mennyei Atyátok, hogy míndezekre szükségetek
van" - Lk 12,30). Hét más, hasonlóképpen a Forrásból való mondatban eltér egy
mástól Máté és Lukács tanúsága. Ezeken a helyeken leheletlen az eredetit ki
következtetnünk: Lukács elhagyhatta s mással helyettesíthétte az "atyátok" meg
nevezést, de Máté meg hajlandó volt ott is így nevezni Istent, ahol az eredeti··
ben mást talált (ld.: Mk: 3,35 és Mt 12,50). Viszont az "atyátok" megnevezesre vo
natkozó két adatot mindenképpen ki kell egészítenünk a Miatyánk-l{al: ez is a
Forrásból való, s mind a Máté, mind a Lukács szöveg megőrizte.

Hogy aztán mí a tartalma ennek az "atyátok" megnevezésnek. azt a szöveg
környezetből kell kihámoznunk. Máté a Hegyi beszédbe illesztette azt a kérő

imádságra buzdító jézusi tanítást, amely aztán Isten és az emberek atyai szere
tetének összehasonlításával zárul. "Ki az közületek. aki - ha fia kenyeret kél'
-, követ adna neki?.. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni fiai
toknak, rnennyeí Atyátok mennyivel inkább ad jó dolgokat azoknak, akik kérik
tőle?" (7,9-11). Ezt a tanítást Lukács al ún. útibeszámoló keretében közli, nyil
vánvalóan ugyanabból a forrásból, s a megnevezést illetően azzal az igen csekély
eltéréssel, hogy "mennyei Atyátok" helyett "a mennveí Atyát" említ (11,11-13).
A formatörténészek fölhívják a figyelmünket e példaszó bevezető formuláiára :
"Ki az közületek ..." Ez a bevezető formula gyakori az evangéliumokban (Má
ténál háromszor, Lukácsnál az ezekkel párhuzamos helyeken kívül még négy
szer szerepel). Az egykorú írodalomban azonban egyáltalán nem fordul eló, csak
a prófétáknál van előzménye. Épp ezért J. Jeremias egyetértően idézi róla H.
Greeven megállanjtását : ez a bevezető formula minden jel szerínt "az ipslssima
verba Domini-nek, az Úr legsajátabb kijelentéseinek közelébe v"zet" lJ. Jere
mias: Die Gleichnisse Jesu. 1966. 102). A példában az a megrendíté, hogy Isten
atyaságát a legszemélyesebb emberi tapasztalat oldaláról közelíti meg. Az a
szeretet, amellyel a még oly gyarló ember is fiához fordul az atyai gondoskodás
legegyszerűbb. leghétköznapibb mozdulataival : képe Isten atyai szerétetének.

Az atya-Isten adakozó szeretetét tárja föl a Mt fl,32 (párh. Lk 12,30) is, a
Gondviselésről szóló emlékezetes tanítás zárómendata : "Nézzétek az ég mada-
rait ..., nézzétek a mezők liliomait Ne aggódjatok hát. mondván, mit eszünk,
mít iszunk, míbe öltözünk majd! Tudja jól a ti mennyeí Atyátok, hogy mind-
ezekre szükségetek van." Ezekkel a képekkel kapcsolatban K. Rahner óva in'
az újkori látásmód naiv érvényesítésétől. Az ég madarai, a mezők liliomai Jézus
l~örül válnak Istenre utaló jelIé, a tanítványok számára, akik nézni. látni Jé
zustól tanulnak. Nemhiába folytatja a gondolatmenetet Lukács a 12,32-vel: "Ne
félj, te kisded nyáj, mert Atyátok jónak látta, hogy nektek adja az országot".
Ez a mondat már nem a Forrásból, hanem Lukács külön kincséből való, H.
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Braun és H. Conzelmann szerint "ein typisches Gemeindewort" (H. Conzelmann:
Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, München, 1368. 123), míndazon
által világosan mutatja, hogy Lukács hogyan értette a Forrásból merített s
Mátéval közös mondatot.

Az - Atya gondviselő szeretetéről szóló tanítás nem tétlenségre vagy könnyel
műségre biztat, csak azt köti a tanítványok lelkére, hogy "ne aggódjanak" a
földi javak miatt. Isten gondoskodása az emberi tevékenységet már csak azért
sem teheti fölöslegessé, mert az Atya nagylelkűsége sokszor nem ajándék-,
hanem jutalomosztogatásban mutatkozik meg. Isten országát keresni kell. A He
gyi beszéd szemlét tart a zsidók szokásos vallási gyakorlatai fölött, és korántsem
mondja fölöslegesnek az alamizsnálkodást, az imádságot, a bőjtöt, "Atyád, aki
lát a rejtekben is, megfizet neked." Ezek a katekízmusszerűen fölépített egy
ségek Máté külön kincse. R. Bultmann nem tartja lehetetlennek, hogy Jézustól
származnak. Mindenesetre világosan jelzik, hogy a mennyeí Atya szeretetével
sem "nyomja agyon" az embert. Tetteket vár tőle, csakhogy nem magamutogató,
vagy épp látszatok kialakítására törekvő tetteket. hanem befelé mélyülő, igaz,
az önfeledtségig őszinte cselekvést ("ne tudja a balkezed, mit tesz a jobb" 
Mt 6,3). Nem félelemből vagyalázatoskodásból rejtőzik az emberek szeme elől,

hanem azért, hogy belső igazságát megőrizze.

Ez az Isten egészen közel van hát hozzánk, "tudja, mire van szükségünk,
míelőtt kérnénk" (Mt 6,8), de nem töpörödik közénk, közelségében is fönséges.
Máté újra meg újra mennyei Atyának mondja (a Miatyánkban pedig neve mellé
igazítja a "ki vagy a mennyekben" mellékmondatot), Ez az epitheton valószínűleg

nem magától Jézustól való, de nagyon korán hozzátapadhatott az Atya nevéhez,
mert nemcsak Máté alkalmazza (ő egészen következetesen), hanem előkerül Lu
kácsnál is (11,13), sőt Márknál is (a 11,25-ben). Fölbukkanása jellegzetes példája
lehet annak, hogy az apostoli egyház triennyire nem hamisított még akkor sem,
amikor Jézus szavain változtatott. Az Atya szó önmagában, becéző, köznapi egy
szerűsége miatt félreérthető. Biztos. hogy Jézus bensőséges érzelmi melege miatt
kedvelte. De ahhoz az Istenhez, akit Atyaként emlegetett, úgy közeledett. mínt
fönséges hatalomhoz. Jézus akcentusában jelen kellett lennie annak, amit az Atya
név mennyei [elzője kimond.

Hogy mennyire így volt, azt legmeggyőzőbben a Forrásnak egy olyan ada
tával igazolhatjuk, amelyben nem szereuel az "Atyátok" rneznevezés, s5t amely
nek Istenre utaló vonatkozását sem veszi észre a Biblia nyelvhasználatában já
ratlan olvasó. Mt lű,28-ban azt olvassuk: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a
testet. de a lelket nem tudiák megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket és
.a testet is elveszíthetl a gehennában", A párhuzamos hely Lukácsnál még vi
lágosabb: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet és aztán semmi többet
nem tehetnek ... féljetek attól, aki miután megölt, a gehennára vethet" (l2,4-5).
"Egyedül Istennek van erre hatalma" - magyarázza tömören e szöveaet a fran
cia ökumenikus bibliafordítás jegyzete, és mellé illeszti párhuzamként a Jak
4.12-t: ,.Egy a törvényhozó és "a bíró: az, aki képes üdvözíteni és elveszíteni".
(Itt nemcsak mealepő szó- és gondolatezvezéssel állunk szemben, okunk van
hinni, hogy Jakab valóban a Forrás adatát ismerte és "idézte". Abból gondol
juk ezt. hogy a Jakab-levél általában igen bőven merit a Forrásból, mintegy
húsz esetben idéz olyan jézusi mondást, amelyet Máténál a Hegyi beszédben
találhatunk meg. Vö.: E. Lohser: Glaube und Werke - zu'!' Theologie des Ja
kobusbriefes, in: Die Einheit des N. T-s: Göttingen, Hl73, 285-307, bővebb iro
dalmat ld. ott). A Forrás szerint tehát: Jézus Istene atya, de félni is kell tőle,

sőt egyedül tőle kell igazán félni, s még ez a félelem is szabadító erő: meg
szabadít azoktól a félelmektől, amelyek méltatlanok hozzánk.

Hogy aztán mílven ítéletre készül Isten, azt a Forrás egyik példabeszéde
mutatía legvilágosabban. Az. amelyik a mínákat. illetve talentumokat kiosztó
majd számonkérő gazdát, Illetve királyi embert állítja elénk. Ez a példabeszéd
Lukácsnál és Máténál (Lk 19.12-27; Mt 25,14-30) sok másodlagos részlettel bá- 
vült, színeződött. Lényege, minden bizonnyal Jézustól származó magva a har
madik szolga elítéltetésének története. Ez a harmadik szolga valóiában nem resf
séae míatt érdemli meg ura ítéletét. hanem inkább azért bűnhödík, mert hely
telenül gondolkodott aazdáíáről, rosszul ítélte meg azt a helyzetet, amelybe ő

maga került. Jog szerint semmi kifogást nem lehet emelnI az ellen, amit tett.
De épp az volt a búne, hogy a puszta jogszerűség alapjára helyezkedett ott, ahol
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a bátor bizalom alapjára kellett volna helyezkednie. Nem mert kockázatot vál-'
lalni, mert folyton urának szígorúsága járt az eszében. s ez a gondolat valóság
gal megbénította. Büntetése az lett, hogy ura valóban olyannak mutatkozott
vele szemben, amilyennek elképzelte, sőt sokszorosan szigorúbonak, az igazság
talanságig szigorúnak. .,Igazságtalanságát" fájdalma motiválja: nem a veszteségét
sajnálja, nem azt, hogy a pénze nem hozott kamatokat. !Jozt várta, hogy föl
ismerjék benne az Atyát, s bátran, jókedvűen, tevékenven éljenek azzal, amit
kinek-kinek adott. A "derék és hű szolgáknak" nem a sikerét, hanem a lel
kületét dicséri, s a "haszontalan" szelgát kedvetlensége, keserűsége miatt bün
teti. (A példabeszéd értelmezését illetően ld.: H. Kahlefeld : Glp.iehllisse und
Lehrstiicke, Leipzig, 19ti5, I. 132-153, ott találhatók bővebb irodalmi adatok is.)

Á Hegyi beszédben van egy mondat, amely míntha mégis Istennek mindent
elnéző nagylelkűséget tanúsítaná: "Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok
üldözőitekért, hogy valóban fiai legyetek atyátoknak, aki a merinyben van, mert
ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, esőt hullat az igazakra és a bűnösök

re" (5.48). E. Fuchs azonban óv attól, hogy itt valami isteni közöny kifejezését
keressük: "Isten veszedelmes napja legkevésbé sem jelenti, hogy lsten mintegy
közömbös volna a jó és a rossz iránt, esője nem jelenti, hogy egykedvűen nézné
az igazat és a bűnöst. Az eljövendő jutalom eszméje érvényben marad (a Mt
5,45-öt vö. a 46. verssel). De igenis tanúsítja a nap meg az eső, hogy Isten jutal
mazó és az emberek közt ítéletet tévő tevékenysége csak annak ötlik a szemé
be, aki elszakad minden evilági mércétól ügy. hogy Istennek lá tszólagos indiffe
renciáia, az, hogy egy ideig nem avatkozik bele az emberek dolgába, épnen az ő

akaratának evilági rnértékot túllépő s a napnak meg az esőnek elháríthatatlan
komolyságával érvényesülő fönsézét juttatja érvéuyre" (Die voHkommene Ge
wissheit. in: Zur Frage nach dem hístoríschen Jesu, Ges. Aufsatze, II., Tübingen,
1960. 13]).

Egyébként ez a legutóbb idézett evangéliumi mondat figyelmeztet bennünket
arra, hogy Jézus nem egyszerűen az "emberek atyjaként" beszélt Istenről. Ah
hoz, hogy valaki Isten fia legyen, nem elég egyszerűen embernek szúletnie,
hanem vállalnia és teljesítenie kell valamilyen etikai követelményt. Ezért mond
ja a Mt 7,21: "Ha valaki azt mondja nekem: Uram, Uram, az még nem elegen
dő ahhoz, hogy bejusson a mennyek országába. Cselekednie kell Atyám akara
tát, aki a mennyben van." Ez a mondat szintén a Forrásból való, megfelelőjét

megtaláljuk a Lk 6,46-ban. Ott azonban nem tartalmazza az Atyára utaló nyelvi
fordulatot: "Miért hívtok úgy, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?" E
két mondat közül valószínűleg Lukács őrzi hívebben az eredetit. A hajdan
semlegesebb. kevésbé pregnáns szövegbs Máté iktathatta az Atyára utaló for
dulatot, amint a 12,50-ben is ilyenformán alakította át Márk szövegét. Ezúttal
is úgy, hogy értelmezte, de nem hamisította meg az eredetit. Ha a mondatot
önmagában vizsgálnánk (aminthogy hosszabb-rovidebb ideig nyilván önmagában,
míntegy szállóigeként .élt és hagyományozódott), a Máté-féle fogalmazást egy
szempontból szegényebbnek találjuk annál a változatnál. amelyet eredetibbnek
vélünk, s amelyet Lukács őrzött meg számunkra. Nevezetesen: Máté mondatából
nem derül ki, hogy az az etikai eszmény, amelynek megvalósitását Jézus számon
kéri tanítványaitól, épp Jézus szavában fogalmazódik meg, Jézus által jut el hoz
zájuk. E "veszteséggel" Máté rá tud mutatni ennek az etikai eszménynek végső

forrására, ki tudja fejezni azt, hogy végső soron nem Jézus "önkénye", hanem
az Atya a norma: életünk értékének mércéje. Egyébként a "veszteség" is csak
látszólagos. Hiszen a vizsgált mondat Máténál nem magáb'ln, hanem határozott
szövegösszefüggésben fordul elő, épp a Hegyi beszéd végén, s ott kimondatlanul
is világos, hogy Jézus Isten akaratán nem valami máshol megfogalmazott tör
vényt ért, hanem azt, amit a megelőző fejezetek tartalmaztak, s amit az Atya
nevében maga hirdetett meg.

Ezzel "eljutottunk a Forrás teológtájáról szóló mondanívalónk utolsó gondolat
tömbjéhez: Jézusnak Isten atyaságáról szóló kinyilatkoztatását nem lehet megér
teni, ha nem szélunk magának Jézusnak sajátos fiúi tudatáról. Jézus Istene:
atya, de mindenekelőtt magának. Jézusnak Atyja, s ezt már a Forrás is elárulja,
bár Jézus szerepe. személye iránt még alig érdeklődik. A hírre, az evangélium
jóhírére figyel, nem a hírhozóra. de önkéntelen érzékeli, hogy itt a hír a hírhozó
személyétől elválaszthatatlan. H. E. Tödt állapította meg. hogy a Forrás jelleg
zetes krisztológiai álláspontja Jézus, teljh.atalmának kidomborítása lehetett (vö.:
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De1' Menschensohn in der synoptischen Vberliefe1'ung, 1963, 234). Nos, már ennek
II teljhatalomnak magyarázata fölveti Jézus és az Atya sajátos kapcsolatának
kérdését.

A Forrásból került Mt és Lk szövegébe a kafarnaumi százados története. Ez
Mt-nál a Hegyi beszédhez kapcsolódik, és Lk-nál is a Hegyi beszédnek megfe
lelő ún. "síksági beszéd" után következik. Valószínű, hogy a Forrásban is ilyen
szövegösszeíüggésben szerepelt, A centúrió arra kérte Jézust, gyógyítsa meg ked
ves szolgáját. Mikor aztán Jézus elindult, hogy fölkeresse, megüzente neki:
"Nem vagyok méltó ..., hanem csak egy szóval mond .. ,", s míndjárt hozzáfűz

te az indoklást is: "Magam is hatalom alatt állo ember vagyok ..." (['lit 8,9). Jé
zus kimondta hát a gyógyulást adó szót, és megdicsérte a százados hitét: "Bizony
mondorn nektek, Izraelben senkiben sem találtam ilyen hitet". A francia öku
menikus bibliafordítás jegyzete szerint "a százados hite nem egyszerűen abban
mutatkozott meg, hogy hitte: Jézus a távolból is tud gyógyítani, vagy hogy Jé
zusnak hatalma van a betegségen, hanem valószínűleg abban, hogy megsejtette:
Jézus maga is alá van vetve egy hatalomnak. Amint a százados szava a csá
szárétól kap nyomatékot, úgy Jézus szava magától Istentől való" (Lk párhuzamos
szövegével kapcsolatban erről az egzegézisről - elutasítóan - ld.: H. Schür
mann: Das Lukasevangelium, I., St. Benno VIg., Leipzig, 1970. 393).

Jézus és az Atya kapcsolatának témáját himnikus gazdagsággal a híres három
szakaszos dicsőítő-hálaadó imádság fejti ki, a Mt 1l,25-30-ban (párh.: Lk
10;21-22). E néhány vers körül az utóbbi évtizedekben változatos vita folyt, fi
az míndrnáíg lezáratlan. Abban egyetértenek az egzegéták, hogy az említett mon
datok a Forrásból valók. (Bár a tekintetben már eltérő a véleményük, hogy on
nan való-e a Mt 11,28-30 is, amely a Lk-szövegből hiányzik.) A távolabbi ha
gyománytörténeti elhelyezést illetően azonban végképp kétfelé válnak az utak.
H. Conzelmann - Bultmannra és Dibeliusra hivatkozva - egyszerűen megálla
pítja: ,,!lz egész szövegrész hellénisztikus képződmény" (Grundriss der Theologie
des N. T-s, 121). Csakhogy Bultmann és DilJelius hajdani meggondolásait épp a
legutóbbi időben igen sok meglepő új adat megkérdőjelezte. Ezeket legkörülte
kintőbben J. Jeremias foglalta össze (legutóbb Neutestamentliche Thl<ologie, I.
Die Verkűndigung Jesu, 1971. 62 skk). A legújabban kiadott qumráni iratok
nyelvi adatai alapján Jeremias megállapítja, hogy az emiített mondatolmak
szemita hátterük van. Abban a mondatban, amely arról szól, hogy az Atva
és a Fiú köcsönösen ismeri egymást, .Jeremias példabeszédszerű hívatkozást lát
a köztapasztalatra (akárcsak Dodd és Gáchter a Jn 5.19-20 a ..rejtőző példabe
széd"-ében). A mondatot tehát jézusi eredetűnek vallja, anélkül, hogy kimon
dottan trirrltolóaial értelmet tulairlonítana neki. A paradidómi a h'lgyoITl1Í.ny
átadás igéje; míg a zsidó törvénytudók az atyák hagyományát követik, Jézust
lsten maga tanítja. mint atya a fiát.

De ez a mondat nemcsak Jézus helyzetének megkülönböztetett voltát emeli
ki, hanem azt is, hogy az Atyát csak Jézus által lehet megismerni. Föntebb
utaltunk már arra, hogy Jézus nem tekint automatikusan mlnden embert Isten
fiának, nem azt tanítja. hogy Isten ,.az emberek atyja". A Mt 5.45-tel kapcso
latban etikai követelményt említettünk: csak az nevezheti atyának Istent, aki
kész szeretetben élni. Most egy ennél is fontosabb fölismeréshez jutottunk el:
Jézus tanítványainak "istengvermeksége részesedés magának Jézusnak istenf'iúsá
gában" (J. Jeremias i. m. 177), Isten épp azzal lett atyánk, hogy -Jézuet elküldte
hozzánk..

J. Jeremias gondolatmenetéhez tanulságos hozzátennünk azt, amit e versek
kontextusáról Grundmann állapít meg. O fölhívta a figyelmet arra, hogy ez a
szakasz Mt-nál és Lk-nál egyaránt a galileai városok ellen mondott jajokat kö
veti, a folytatása viszont Lukácsnál a Miatyánk, ezt Máté saját szerkesztői. meg
gondolásából a Hegyi beszédbe illesztette ugyan, de a Forrásban minden hi
zonnyal itt lehetett a helye. Ennek a szövegösszef'üggésnek teológiai jelentősége

van. Jézus az okosságukra. tudásukra büszke elzárkózókkal szembeállítja tanít
ványait, mert azok fogékonyak a kegyelemre, fölismerik benne a fiút, s maguk
is készek gyermekként közeledtri Istenhez. Ezért lehet imádságuk a Miatyánk.
A qumrániak irataiban az igazság tanítója arra biztatta az embereket, hogy
hozzá közeledjenek gyermekként, őt tekintsék atyjuknak. Imádkozni is így imád
kozik: "Te engem a kegyelem gyermekeinek atyjává tettél, és férfiak dajká
jává , .. azok kinyitják szájukat, mint a csecsemő dajkája keblén, mert a gyer-

\
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mek dajkája mellén nevelkedik." Ennek a képnek közvetlen megfelelője elő
fordul Szent Pálnál (I. KOT 4,14-17; I. Tessz 2,7-12), Jézus azonban - leg
alább Máté szerint - azt kívánta tarntványaí tól, hogy senkit se nevezzenek
atyjuknak, rnert egy atyjuk van, a mennyeí (2:3,9: ezt a verset Bultmann is haj
landó eredeti jézusi logionnak tekinteni), s maga sem lépett föl atyaként, ha
nem úgy, mint Isten atyai hatalmának, szerétetének tanúja és követe, Fiú, aki
fiakat támaszt az Atyának.

III

A Forrás tartalmában is, felfogásában is egészen közel állhatott magának
Jézusnak a tanításához. Elsősorban az jellemezte, hogy nem Jézusról szólt, hanem
Jézusnak Istenről szóló tanítását rögzítette. Láttuic nem úgy, hogy ezt az "Isten
ről szóló tanítást" filozófiává, tanná merevítette volna, s elválasztotta volna
Jézus személyétől. de mégis úgy, hogy érdeklődésének középpontjában nem Jé
zus története vagy szernélyísége állt, hanem Jézus Istene.

Az apostoli egyházban azonban hamarosan új igények léptek föl. Az egy
ház érdeklődése szükségszerűen krísztocentríkussá vált, mind fontosabbá lett
Jézus történetének személyiségének bemutatása és a nagypéntek meg a húsvét
titkának kiemelése: érvényre juttatása. Ezek az igények szétfeszítették a Forrás
és a hozzá hasonló logion-gyűjtemények műfaji kereteit, s az evangélium új
műf'ajának kialakulásához vezettek.

Azt gondolhatnánk, hogy az így megszülető evangéliumok a Forráshoz képest
nemigen mondanak majd újat Jézus Istenéről. Ha kezünkbe vesszük Márk
evangéliumát. első látásra valóban kevés olyan részlettel találkozunk benne.,
amely az előbb elemzett szakaszok mellé kívánkozik. Ezek a részletek azonban
mégsem jelentéktelenek.

Közéjük tartozik a Mk 10,17-27. E részlet tanítását a gazdag ifjú kérdése
és története állítja eseményes keretbe. Ez az ifjú "jó mesterv-z.ek szólítja Jé
zust. Erre hangzik el a meglepő válasz: "C.mk Isten a jó". Jézus ezzel a szóval
azt a lehetőséget hárította el, hogy az Oszövetség szígorú Istenével szembeállít
sák valami új, tökéletesebb tanítás hordozójaként. Aztán arról beszél, hogy a
gazdagoknak nehéz bejutniuk Isten országába. A tevéről s a Lű fokáról ..pél
dálózík. "Akkor hát ki üdvözül?" -- hangzik föl a kérdés. Jézus feleletül Jób
könyvét idézi: "Az embereknek ez lehetetlen, de Istennek nem, mert Isten szá
mára minden lehetséges". Ez a kijelentés egészen pontosan odaillik a Forrásból
származók közé. Isten emberfölötti "hatalmát" emeli ki, de úgy, hogy azt üd
vőzítő hatalomnak, jótékony, atyai erőnek mutatjn be, amelyre bizalommal szá
míthatunk, s amellyel épp a szegények találnak legkönnyebben kapcsolatot, akik
nem saját magukban, saját gazdagságukban, teljesítményeikben bizakodnak, ha
nem készek az ajándék, a segítség, az áldás elfogadására.

A másik emlékezetes szakasz a szadduceusoknak szánt felelet, amellyel a
feltámadás hite ellen fölhozott gúnyos ellenvetést utasítja el Jézus. A feltáma
dás hite akkoriban meglehetősen új keletű volt a zsidóság körében, úgy látszik,
a makkabeusi háborúk idején fogalmazódott meg, terjedt -el, s nem is volt vitatat
lan része a vallási közmeggyőződésnek. Védelmezői, a farizeusok nagyon is föl
dies képekkel beszéltek a föltámadás után következő életről. Támadói, a szad
duceusok épp emiatt fordulhattak olyan élesen ellene. Jézusnak is gúnyosan szeg
zik neki a kérdést: mí lesz a sorsa II föltámad-is után annak az asszonynak,
akinek életében egymás után hét ura volt. Jézus felelete váratlan és "hatal
mas": kimondja, hogy a föltámadás után nem nősülnek és nem mennek férj
hez az emberek, és Istenről beszél, aki "nem a holtak, hanem az élők Istene".

A Forrás adatainak elemzése során láthattuk, mennyíre érvényre juttatta
Jézus Isten világfölötti, "mennyei" voltát épp akkor is, amikor atyaságáról, kö
zelségéről beszélt. Itt is az a megdöbbentő. hogy ő, aki oly természetes egyszerű

séggel elfogadta az ember szexuális életét. s a házasságról úgy beszélt, mínt a
teremro Isten gondolatáról, most a föltámadás utáni életből mily határozottan
kiíktatja a szexualitást. Isten fölötte áll a szexuálís szférának, a férfit a nőtől
elhatároló választóvonalnak: ezt már az Úszövetség is tudta. Ezt a "tudást"
eleveníti újra Jézus, megtoldva azzal, hogy Isten ebben a legsajátabb. földi vá
gyakat, lehetőségeket sokszorosan meghaladó életében részesíti az embert a f61
támadáskor, s az ott kezdődő élet ezért nem földi életünknek natártalanba nyíló
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meghosszabbítása, hanem valójában új élet, Isten örökkévaló életének kibon
takozása bennünk.

Az elemzett tanító- s vita-részlet mellé kívánkozik egy példabeszéd is az
evangélium legszorosabb törzsanyagából: a szőlősgazdáról és a gyilkos szőlőműve

sekről szóló parabola. Ebben meglepő egységbe fonódik a történelmi és nép
rajzi hitelű valóságábrázolás a legmeghökkentöbb lélektani képtelenséggel, De
ez a példabeszéd ott a Iegreálisabb, ott nyílik 1',1 legjobban Isten emberfölötti
realitására, ahol a legképtelenebb, ahol azt mondja el, hogy a gazda mílyen
esztelen bizalommal és önmagát kiszolgáltató szerétettel hajol le lázadó, gyilkos
bérlőthez. Mikor már szolgáit sorra megverték. meg js ölt~k, szerétett fiát kül
di hozzájuk. Nem megtorló hatalommal, még csak nem is oltalmazó fegyvere
sek kíséretében ("biztos, ami biztos" alapon), hanem egészen egyedül. "A fiamat
csak megbecsülik majd."

Ez a példabeszéd váratlanul megérzékelteti velünk, hogy az evangélium
Krísztus-központúsága ellenére sem adta föl a Forrás és a jézusi igehirdetés
teológiai távlatait. Figyelmünk központjába Jézust állítja, de főszereplője mégis
Isten marad. Isten, aki úgy szerette a világot, hogy fiát küidte hozzánk (aho
gyan majd Szent János szórul szóra írja). Isten, akiről Jézus nemcsak tanítá
sával rajzolt újszerű képet, hanem történetével. halálával és föltámadásával
is, vagyis mindazzal, amit különös gonddal rögzítenek az utókor számára az
evangéliumok.

Hogy Isten nemcsak a Forrásban rögzített jézusi tanításnak központi témája,
hanem az evangéliumfokrnak is központi hóse, főszereplője, azt akkor látjuk
be igazán, ha megtanulunk a szent könyvek első olvasóinak érzékenységével
eligazodni az evangéliumi szövegekben, Az Öszövetségben nevelkedett ember
nagyon komolyan vette az "Isten nevét hiába ne vedd" törvényét. Annyira,
hogy Istent lehetőleg nem is nevezte néven, hanem inkább az égről beszélt,
vagyegyszerűen szenvedő szerkezettel utalt Isten cselekedetére. ,J. Jeremías
egyenest "passivum divinum"-nak nevezi ezt az egyértelműen Istenre utaló szen
vedő szerkezetet (Neutestamentliche Theologie, Erster Teil, 20-24), s részletesen
dokumentálja, hogy milyen nagy szerepet tölt be az Újszövetségben. Körülbelül
száz olyan jézusi mondást vesz számba, amelyben ez a szerkezet szerepel, s
ezen túl igen sok előfordulást. ahol az evangélisták saját szöveaében kerül al
kalmazásra ez az Istenre utaló fordulat. Sajnos, a magyar fordítások a szöveg
modernsége (vagy magyarossága) érdekében következetesen általános alannyal
helyettesítik, vagy épp felismerhetetlenül átalakítják ezeket' a szerkezeteket,

Például a magvetőről szóló példabeszédbe a legúiabb magyar fordítás a
következő jézusi kijelentést ékeli be: "Titeket beavattalak az Isten országa tit
kaiba" (Mk 4,11). Szó szerint: "Nektek megadatott az Isten országának titka".
Értelemszerűen: "Nektek megadta (értenetek adta) az Atya Isten országának tit
kát". Ez a mondat tehát nem arra utal, hogy Jézus bizalmasabb kapcsolatot
alakított ki az apostolokkal, mint a többl körülötte mozgó emberrel, hanem kife
jezetten Isten kegyelmi működéséről szól, amely a belső hallást nyitja meg (vö.
a párhuzamos helyeken kívül Mt 19,11 és másfelől Mt 16,17). Hallatlanul érdekes
volna, ha akadna fordítás, amely vállalná ezeknek a passzívumoknak pontos
tükrözését vagy Isten nevével való értelemszerű visszaadását. Csak próbaképpen:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nek
tek" - olvassuk a mai szövegben a Mt 7,7-et. A palesztinai ember ezen azt ér
tette: "Kérjetek és ad nektek az Isten, keressetek és találtuk, zörgessetek és
ajtót nyit nektek az Isten". Nagyon termékeny az effajta átalakítás a nyolc
boldogság szövegének rekonstrukciójában.

E passzívumok jelentősége talán még növekszik, amikor nem Jézus tanító
szavában fordulnak elő, hanem a Jézus-történet epikus szövegében, de annak
ősi hagyománytól megazentelt helyein. "Én kaptam minden hatalmat égen és
földön" - hangzik a Máté záradék az új szentírásfordításban. Valójában: "Min
den hatalom nekem adatott", illetőleg: "Minden hatalmat nekem adott az Atya"
(ti. akkor, amikor föltámasztott a halálból). A francia ökumenikus fordítás jegy
zete ki is mondja: "Az (a Jézus), aki a Kísértés hegyén a sátántól nem volt
hajlandó elfogadni a föld országain gyakorolható hatalmat, most kijelenti, hogy
megkapta azt Istentől".

De nemcsak a végponton. nemcsak a megdícsőülés napfényes hegyormán
jelenik meg Jézus "mögött" az Atya, Ű vezeti fiát a Golgotára is: egészen a sző-
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lőmunkásokról szóló példabeszéd szerint, "Az emberfiát az emberek kezére
adják. .. átadják a főpapoknak és írástudóknak" - olvassuk a magyar mon
datokat, s az általános alanyok mögött Jézus se hideg, se meleg hallgatóit vagy
éppen az áruló Júdást keressük. Pedig ezek a passzivumok is az Atyára utalnak,
akárcsak az a "kell", amely viszont a szenvedésre vonatkozó első jövendölésben
jelenik meg (Mk 9,31; 10,33 és 8,31). Vagy ugyanez a passzívum a Mk: 14,41-ben:
"Itt az óra, az Emberfia bűnösök kezére adatik". (Ez a "téma" egyébként mín
dennapos li turgiánkig hat. A misekánonban indokolatlan a traditus-nak az a
fordítása, hogy "azon az éjszakán, amelyen elárultatott". Sokkal helyesebb vol
na így: "amikor az Atya halálra adta vagy bűnösök kezére adta".)

Jézus Istene? Az első látszatokon túllépve azt kellett észrevennünk, hogy a
Forrás után épp az evangéliumok mutatják meg igazán, via facti, hogy milyen
az az Isten, aki Jézust küldte hozánk, aki egyszülött fiáhan nyilatkoztatta ki
önmagát. Mínden mindenben, közvetlen útja van a szívünkig, de ugyanakkor kész
arra is, hogy szereplője legyen történelmünknek, hogy fia révén közérik álljon,
vállalja a halálunkat, s így nyissa a fejünk fölé saját örökkévalóságának ég
boltozatát.

REZEK ROMÁN

IINACjV VIHAROI< 5ZAI<ADNAI< RAM"
TEILHARD BIZALMAS LEVELEINEK ELSŐ KOTETE*

Teilhard nagy levelező volt. Különféle francia kiadók eddig kilenc kötetben
tették leveleit a nagyközönség asztalára. Ez az Aubier-kiadáslÍ hatalmas gyűjte

mény viszont csakugyan a legbizalmasabb leveleit közli, amelyekről ezt mondja
H. de Lubac a kötetet bevezető Figyelmeztetőben: ,,1-lilágos, hogy e levelek egyet
len sorát sem írta úgy Teilhard, hogy valaha is gondolt volna arra, hogy halála
után közlésre kerülnek. Fölvetődik a kérdés: nem lett volna leghelyesebb, ha
tiszteletben tartjuk ezeknek a bizalmas leveleknek a titkát ? .. Bizonyára nem
sértődik meg olvasóink nagy többsége, amikor feltárul előttük Teilhard belső

harcainak sorozata, s mi rnegvalljuk: ingadoztunk, csaknem felhagytunk a köz
lési tervünkkel. mert elénk állt ez a kérdés: helyes-e, hogy nagyközönség elé
adunk ilyen bizalmas Irásokat, sicut margaritas ante porcos, akárcsak gyöngy
szemeket - disznók elé... Hogy mégis 'a közlés mellett döntöttünk, ez azért
volt, mert már igen-igen sokat írtak Teilhard-ról, éppen a személyéről is, s
ezért kívánatosnak látszott, hogy legyen már teljes világosság körűlötte... Az
tán pedig: amint múlnak az évek ..., nines többé helye félénk skrupulusoknak,
E~Yébként is: éppen ezek a levelek szolgálhatnak ,épületes olvasmányul' - föl
téve. hogy az olvasó csakugyan teljesen el is olvassa, mint ahogyan mi teljes
egészükben közöljük őket." És Henri de Lubac meg is kapta a jezsuita elöljárók
engedélvét a kötet kiadására: Cum permissu Superiorum - olvashatjuk az első

lapon.
A bizalmas levelekből megtudjuk. hogy miért és hogyan szenvedett Teilhard.

Amit pedig a levelek nem tartalmaznak (több kis é<; nagy körülmény, a törté
neti háttér. a szerenlők karaktere, szándéka. érdeklődési és érdekköre stb.), ezt
H. de Lubac ezer felé ágazó adatokkal világítja meg a levelekhez csatolt jegy
zetekben. Drámát látunk, amelyből nem lett végleges tragédia.

OA Lettres intimes de Teilhard de Chardin (1972, 460 lap) 1919-1950 között írt 118 levelet
és a Függelékben Az Isteni erGtérre vcna-kozö 8 dokumentumot tartalmazza, Henri de Lubac
[egvzeteível, Nyomdakészen vár kiadásra egy második kötet ls. Ebben az elsö kötetben
még csak három jóbaráthoz írt Te'lhard-leveleket találunk, akik közüt P. Henri de Lubac
és a karmelita Mgr Bruno de Solages még ma Is élénk szellemi munkát folytat, Auguste
Valensln jezsuita pedig kevéssel Teilhard előtt halt meg (1953 végén).
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