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I. MIRE TÖREKSZIK A BIBLIKUS TEOLÓGIA?
A II. vatikáni zsinat (1962-1965) a Szentírás fokozottabb ismeretére szólít fel. Külön dogmatikai
konstitúciót is kiadott Dei Verbum (Isten szava) kezdettel a kinyilatkoztatásról. Ebben erőtelje

sen hangsúlyozza többek között a hittudósok és a Szentírás kapcsolatát is.

Kiemeli azt is, hogy a Szentírás a teológiai oktatás alapja: "A Szentírás lsten igéjét tartalmaz
za, és sugalmazott lévén, valóban az Isten szava; ezért a Szentírás tanulmányozása legyen a hit
tudománynak mintegy a lelke. A Szentírás szavából üdvös táplálékot kap és ~zentül virágzik az
ige szolgálata is, azaz a lelkipásztori igehirdetés, a katekézis, és az egész keresztény tanítás,
amelyben elökelő hely illeti meg a liturgiában elhangzó szentbeszédet" (Dei Verbum n. 24.).

Amikor fiatal koromban a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karára kerültem
hallgatónak, legelőször a szentírástudomány iránt érdeklődtem. Iványi professzor ószövetségi
szemináriumában Jeremiás próféta szociális tanításairól irtam dolgozatot. A kötelező héber,
arám, szír nyelv mellett - melyekből külön vizsgázni kellett - a keleti nyelvek is nagyon érdekel
tek. Harmadmagammal Aisleitner professzornál felvettem az arab és akkád nyelvű külön elő

adást is.

Amikor I964-ben VI. Pál pápa püspökké nevezett ki, püspöki címerembe két nyitott könyvet
helyeztettem. Egyik a Codex. az Egyházi Törvénykönyv, addigi több mint húszéves jogtanári pá
lyám szimbóluma; a másik az Evangélium: mely püspöki szolgálatom örök jelképévé vált.
(Mindkettőt kézben kell tartani, egyiket sem szabad kiejteni kezünk ből!) Így azután mint püs
pöknek az igehirdetést most már közel húsz éve elsőrendű feladatomnak tekintem.

A Zsinattal egyidőben nálunk is megindult a szentirástudomány intenzívebb művelése.

Ha vázlatosan is, mindenképpen dicsérettel kell megemlékeznünk a magyar szakteológusok
munkásságáról, akik a Zsinattal egyidőben már e konstitúció szerint dolgoztak, tanítottak. Szö
rényi Andor a Hittudományi Akadémia tanára I966-ban (2. kiadásban I968-ban) A Biblia világa
(Az Újszövetség) címen 630 oldalon tájékoztatta a magyar szakembereket és a hivő közvéle
ményt; könyvét a protestáns lelkészek is szívesen fogadták. Gál Ferenc akadémiai professzor
nagy hatású kérügmatikus nagyböjti beszédeivel.előadásaival már teljesen a konstitúció légkö
rébe vitte tekintélyes számú hallgatóságát a budapesti Egyetemi templomban. Könyveivel pedig
- mint biblikus úttörő - elévülhetetlen érdemeket szerzett, főleg a Beszélgetések az Evangélium
ról. az Apostolok cselekedetei. Az üdvtörténet misztériumai cimű könyvével. A Szentírás egyes
könyveinek fordításával és gondozásának irányításával óriási szolgálatot tett (Biblia, Szent Ist
ván Társulat). De a magyar biblikusok munkásságának ismertetésével és értékelésével még min
dig adós hittudományi és irodalomtörténeti kutatásunk. Némi pótlásul szolgáljon: Liptay
György és Rózsa Huba könyve (Krlsztus Jézus szidetett I a Gyermekség evangéliumáról, Vanyó
László professzor patrisztikai sorozata (Az ókeresztény egyház és irodalma .. Apokrifek .. Apostoli
atyák), nemkülönben Rózsa Huba és Gál Ferenc hézagpótló rnüve (Jézus kereszthalála és feltá
madása. Szent István Társulat).

A Zsinat után máshol is fellendült a Szentírás magánolvasása. kőzősségi használata, megerő
södött a teológiának, a dogmatikának és az erkölcstudománynak a Szentirással való szoros kap
csolata, feltárása. RudolfSchnackenburg a würzburgi egyetemen az újszövetségi szentírás Euró
pa-hírű professzora erről így nyilatkozik:

81



"Már az ötvenes években heves vitáink voltak a dogmatikusokkal. Ezt a dialógust a II. vatiká
ni zsinat lényegesen megkönnyítette azáltal, hogy az egyház sokkal nyitottabb lett a Szentírás
irányában ...

Az egyszerű hívek nemegyszer megütköznek azokon az eredményeken, amelyek a történeti
kritikai módszer révén nyilvánosságra jutnak - hiszen ellenkeznek egész hagyományos elképzelé
sükkel ...

A katolikus teológia eleve feltételezi, hogy az egyház mai hierarchikus struktúrája töretlenül
vezethető vissza az ősegyházon keresztül egészen az Újszövetségig."

"Sok egzegéta viszont figyelmen kívül hagyja: a katolikus »hozzáállásnak« is lehetnek jogos
okai. így például igen gyakran esik szó a korintusi közösségről, mely teljesen karizmatikus jelle
gű volt. Ebből egyesek arra a következtetésre jutnak, hogy ez a struktúra ma is követhető. Ezzel
szemben az igazság valószínűleg az. hogy a korintusi helyzet kivételesvolt az ősegyházban, és ha
szükség volt rá, Pál apostol megfelelő utasításokat adhatott, amint ténylegesen adott is. Az apos
toli kort követő fejlődés viszont olyan tény, amelyet teológiailag is komolyan kell vennünk ... "

"A tanító hivatal többnyire arra hivatkozik, hogy a teológiai viták, és ezek közt ís elsősorban
az egzegetikaiak, bizonytalanságot keltenek az ájtatos keresztény hivek körében .. , Még nagy
müveltségű hiveknek is komoly problémái voltak az egzegézis eredményeivel szemben. A szak
emberek szűk körén túl alig valaki ismerte XII. Pius pápának az 1943-as Divinoaffiante cimű en
ciklikáját, a pápai szentírástudományi bizottság munkáját, de még a Dei Verbum zsinati konsti
túciót sem ... "

"A Biblia ma sokak számára mindennapi kenyér lett, de másképpen közelítenek hozzá, s nem
a szövegek ésszerű értelmezésének nehézkes útján ... A Biblia olvasása iránti igény egészen jo
gos, akkor is, ha valakinek semmi előképzettsége sincs hozzá. Hiszen a Szemírás többféleképpen
is olvasható. Egyik mód az egzegézisé és teológiáé. Másik mód a liturgiáé és istentiszteleté. E te
kintetben kétségkívül csak ártott az ügynek, hogy egyes papok túlzó mádon, minden ellJkészftés
nélkül, meghökkentő egzegetikai eredményeket, vagy esetleg csak elméleteket vittek a szószék
re ...

Nem kívánatos, hogy valaki teljesen figyelmen kívül hagyja a tudományos magyartizatot. így
ugyanis könnyen megeshet, hogy valamitéveset vagy veszélyeset olvaski a szövegekb81. Gondol
junk csak a szekták elképesztő bibliamagyarázataira ... "

"Amikor ma oly nagy az igény, hogy a Szentíráson át közvetlenül ismerjük meg Isten üzenetét,
az egzegézisnek erősebben kell hangsúlyoznia, hogy Isten szavát igazában csak a tényleges törté
neti környezet ismeretében közelithetjük IJl'lg. A felnőttek oktatásában okvetlenül szem előtt

kellene tartani e szempontot" (vö. Herder Korrespondenz, 1979. nov.).

Schnackenburg Újszövetségi teológiai címen összefoglalta a biblikus teológia mai állását. Ta·
nulmányát a Vigiliában - a szerző előzetes engedélyével - szeretném a leglényegesebb részeivel
közzétenni, hogya Biblia iránt érdeklődő nagyközönség is jobban megérthesse a Szentírás
üzenetét.

'Rudolf Schnackenburg: Neutestamenthehe Theologie. München, Kösel Verlag, II. kiadás, 1965.
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