
IADOCSI GÁSPÁR

A zsoltárok krisztológiai olvasásmódja

Már közhelynek számít azt ismételgetni, hogy az emberi kifejezésformák mennyire
leegyszerúsödtek, sőt elszegényedtek és elszürkültek A "tiszta" vagy "letisztított" formák
nevében sokat hangoztatjuk ennek előnyeit,míg a "hátulütőit" inkább elhallgatjuk,és nem
sokan tartják érdemesnek míatta szöt emelni. A kulturális életben jelentkezőproblémák
és válságok nem renditik meg az átlagembert. Napjaink valóban nem kedveznek az emberi
szellem dekoratív igényű vagyszimbólumokra építő megmutatkozásainak. A szímbölu
mot az utca embere alig tartja másutt is használhatönak, mint az eligazítást adó,
egyértelmű jelrendszereket a közéletben (például a technikai eszközöknél a kereskedel
met korlátozó anyanyelvi feliratok helyettesítésére); vagy a művészetek "elérhetetlen és
érthetetlen" absztrakt világában. Ugyan ki ír meg ma egy szóvirágos szerelmes levelet, vagy
ki fogna tollat azért, hogy gyászában valakit hasonlatok vízióiban vigasztaljon? Úgy tűnik,

hogy a fílozöfía és a teológia elsőrendű kifejezésformájaként nem alkalmazható, persze
mindig vannak zseniális kivételek, melyek erősítik a szabályt, mint Nietzsche írásai.

Mégis azt tapasztaljuk, hogy a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat utáni, a mai kor
emberét szem előtt tartó szellemi fejlődésében tudatosan épített a szimbólumok,
teológiai képek nyelvére, míkor a misztérium-teológiát ajánlja, illetve annak tartalmát és
formáit a liturgiában élteti. Ezt a kezdeti időkben gyökerező szemléletmódot és
kífejezésformat nemcsak tanításbeli identitásának bemutatására igényli, hanem a hitbeni
belső elmélyedés hasznos és fontos eszközének tartja. Ezt tartotta szem előtt a megújuló
zsolozsma is, például azzal, ahogyan a zsoltárokat olvastatja. A misztérium-teológia
szándéka az, hogy Jézus Krisztus üdvözítő tettének valóságos és hatékony jelenlétét
mutassa meg az emberek életében és történelmében, különösképpen az egyház szentségi
cselekményeiben.1 Az új zsolozsmában a zsoltárok kezdősora előtt egy olvasási kulcsot
adó gondolatot találunk, legtöbbször a Szentírásból és az egyházatyákból kiemelve. Az
imádkozó embertőlazt várják, hogy a zsoltár tartalmában Krisztus üdvözítő életének egy
egy jellemvonását lássa meg. fgypéldául a 141. zsoltár előttezt olvassuk: MindezazÚrban
valósult meg szenvedése idején (Hilarlustól - I. Vas. 1.Vecs. 2. Zsolt);2 vagy az I. zsoltár
előtt: Boldogok, akik a keresztbe vetett reménnyel alászálltak a vízbe (II. századi
homíliából - I. Vas. ülv. 1 Zsolt); még kifejezőbba krisztológiai inspiráció a 2. zsoltár
előtt: Valóban összegyűltek a te gyermeked (vö: paisz-puer: gyermek, szolga) ellen (I.
Vas. ülv. 2. Zsolt), a mondat voltaképpen az ApCsel 4, 27 applikálása, megőrizvebenne az
archaikus krisztológia kulcsszavét.> Hadd említsünk még néhány markáns példát: a 23.
zsoltár előtt: Krisztusnak nyfltak meg az ég kapui, mikor testileg mennybe ment
(Ireneusztöl - I. Kedd, Reg. 1. Zsolt); a 29. zsoltár előtt: Krisztus a dics6séges
feltámadása után hálátmondazAtyának ( Cassiodorustól - I. Csüt. Vecs. 1. Zsolt), az
55. zsoltár előtt:Krisztust szenvedésében mutatja meg (jeromostöl - II. Csüt. Napk. 2.
Zsolt); míntegyennekfolytatásaképpen az 56. zsoltár elótt:Az Úr szenvedésér61énekelez
a zsoltár (Ágostontól - u.o, 3. Zsolt).

A zsoltárok ilyenfajtao~ódját a bibliakritikára támaszkodó ember többé-kevésbé
önkényesnek és mesterkéltnek ítéli, ha nem fontolja meg az egyház szándékát, és in}gbb

arra gondol - tab1n a negatív tapasztalatai miatt jogosan is -, hogy ezt a katolikus
liturgikus- és magmimaélet a bibliakritikai szemlélet ellenére vagy "ellensúlyozására"
szorgalmazza. ftéletalkotásunkhoz kikerülhetetlenül számolnunk kell azzal a ténnyel,
hogy az egYID1Z elsódlegesen szakrális jelleggel tudja magáénak az irást, és ez a biztosítéka
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annak, hogy az éltető Ige nem süllyed "szent emlékirattá". Meglehet, hogy adott korok és
irányzatok nem igényelték a veritas bistoricát, sót talán nem is tartották tiszteletben
annak jogait - mindez sajnálatos, de a lényegen nem változtat.

A Szentírás szakrális olvasásmódjai

Mit értünk szakrális olvasásmódon? Egyszeruen azt, hogy ezt a Könyvet úgy veszem a
kezembe, hogy Isten megszentelését kapom belőle.Az emberi adottságokat és igényeket
illetően ennek több formája is lehet, de ezek a szakrális olvasásmódok nem Zárjákki, sót
feltételezik egymást. A legjellegzetesebb formái ezek:

l. A szentírásbeli részleteket olvasásukban úgy elevenítjük fel magunk előtt, hogy a
"szent áhitat szemüvegét" vesszük fel. Minden jelenet törvényszerűen idealizálódik,
olyannáválik,mint egy szép reneszánsz kép, és ha kell, a Sitz im Leben-t is ennekvetjük alá.
Ez a legelterjedtebb - vagyinkább legelterjesztettebb - olvasási möd, melyben az áhítat
többé-kevésbé helyettesíti a szentet, mármint a hittartalmi, a dogmatikai szentet.
Megszépített evilággá sekélyesedik az irás - furcsa fintorral "Renan romantikává".

2. A második szakrális olvasási mödot úgy összegezhetnénk, hogy "az Írás és én", vagyis
arra irányul figyelmem, hogy a megszentelést adó üzenet hogyan vonatkozik rám. Ez a
morális és aszketikus olvasásmód, az egyházatyák korában tropolögiának nevezték,
tették mint ad emundationem vitae et instructionem pertinens (=életünk meg·
tisztításáért és megfegyelmezéséért végezzük).4 A keresztény ember számára nem lehet
elsődlegesvagykizárólagos ez az olvasásmód, mivel szubjektivizmus táptalaja lehet.

3. A harmadik a dogmatikus olvasási mód. A skolasztika szellemében alakult ki. A
Szentírást a dogmatikus tételek és levezetések tartalmánakkifejezéseként kezeljük, vagyisaz
Írást a dogma szolgálatára rendeljük. Ez a módszer virágkorában - az újskolasztika évtize
deiben - ellenséget látott a történelemkritika igényeiben, ezért joggalváltottaki a racíonalíz
mus támadásait. Felhasználta a filológiát, de célja érdekében használta annak alaptörvényeit.

4. A negyedik szakrális olvasási möd - melynek találó elnevezést adni nem tudunk 
logikus következménye az elmúltkét évszázad racionalista bibliaszemléletének Aprofán
kultúra jogos követelményeit tiszteletben tartó és igénylő hívek Szentíras-olvasása, Az
irás tartalmi megközelítésében profán alapról indulunk, egységes képet szeretnénk kapni
az esemény koráról és arról a korról, melyben a szentíró fogalmazott, majd próbáljuk
összefogni az adott szöveg transzcendentális, teológiai motívumait, tartalmait és össze
függéseit, és ezeket a gondolatokat szakrális érzésekkel, elfogadással és meggyőződéssel

töltjük meg. A mödszer sokban egyezik a nem hívő történész-fílolögus bibliakutatóéval,
lényeges különbség a kettő között az eszmei feldolgoZásban van: a hívó azt mint Isten
üzenetét fogja fel, a nem hívó pedig mint a vallásos ember szellemi objektivációját.

S. Ennél jóval igényesebb és bensőségesebb az üdvtörténeti olvasásmód. A Szentírás
"szent" tartalmának megismeréséhez elengedhetetlennek tartja a történelmi-profán
ismereteket, a bistorica interpretatiót, és a történelmi eseményekben - sohasem rajta
kívül - kutatja a transzcendens Isten feltárulkozásait, melyek mindig az ember

_üdvösségéhez kötődnek, és a keresztény ember számára ezek valamiképpen és mindig
Krisztusra mutatnak,

6. Ez utóbbi gondolatot tekinti kiindulópontjának a miSztérium·teológiai Szentírás
olvasásmód. Úgy jellemezhetnénk, hogy az egész irás természetfeletti tartalmának
krisztológiai jelentést ad. Krisztus üdvösséget adó életét tekinti tengelypontnak, az
Ószövetség eseményeiben ennek előképeit - praeflguratióját, t)POlogiáját - látja a
keresztény ókorban sokat hangoztatott elv alapján: Novum Testamentum in Vetere latet,
Vetus Iestamentum in Novo patet (=Az Újszövetség ott rejtőzik az Ószövetségben, az
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Ószövetség az Újszövetségben tárulkozik fel)," az apostoli iratokban pedig a krisztusi
tartalom kibontását látják: akár a tropologia (erkölcsi-aszketikus tartalom) akár a
typologia (ószövetségi előképek) akár az anag6gé (mennyei dolgok szemlélete)
irányában.6 Az egyházatyák korában ezt az olvasási mödot allego/iának nevezték (A
patrisztikus teológia megértésében világosan kell látnunk a különbséget azon allegoria
között, melyről most van szö, és azon allegoria között, amit ma értenek rajta.) Ezt az
olvasásmódot az Atyák mindig az egyház szentségi életéhez kötötték, mivel azok
realizálják Krisztus üdvösséget adó eseményét, és természetesen a szentségeken nemcsak
a később élesen kihangsúlyozott hetet értették, hanem az egyház minden szakrális,
rituális, liturgikus cselekményét.?

7. A hetedik olvasási möd pedig az, amelyet a minden idők misztikusai mondhatnak
magukénak A szentírási szavak a mennyei dolgok feltárulkozását hordozzák. Ahogy a
miszérium-teológiai olvasás Krisztus üdvösség-adó tettét kívánja látni az Írás minden
részletében, úgy a misztikusok a mennyei dolgokat, vagyis nem a földi, hanem a mennyei
egyház szentségét. Az egyházatyák korában ezt az olvasási mödot anag6gé-nak nevezték,
mert a mennyei dolgokhoz "emelkedünk fel".

A megújuló teológia az egyházatyák korából ihletést merítve a különböző olvasási
formákat szeretné egybefogni, de mindig az intellektuális becsületesség követelményei
szerint a hívek javára. Olyan időkben élünk, mikor a bistorica tnterpretatio (profán
történelmi-filológiai ismeretek) és a sptrltualts intellegentia (hitbeli tartalom) közöttí
feszültségek egynémely vonásával minden Szentírást olvasó keresztény találkozik, talán
mert a kettő jogos szempontjait és igényeit nem is a régmúltban egymás ellen 
kölcsönösen - csatarendbe állították. Biztató jelenség a fiában, hogy sok szö esik az
egybeépítés kritériumairól és lehetőségeiről."

A krisztológiai olvasásmód szerkezeti vázlata

Írhattuk volna azt is, hogy ez a misztérium-teológiai olvasásmód vázlata. Az alábbiakban
szeretnénk bemutatni, hogy az egyházatyák korában hogyan sikerült összefogni a
különbözö Szentírás-olvasásmódok tartalmait. Természetesen nem mindenütt volt erre
igény, és főleg nem a kezdeti, az egyes formák kialakulását adó évszázadokban. Az
együttlátás csíráztatója Origenész volt, aki az anag6gé javára építkezett, az ő Szentírás
magyarázatait népszerűsítette Nyugaton Poitiersi Hilarius. Az afrikai atyák mindezt a
misztérium-teológia irányában fejlesztették Ugyanezt tette sajátos formában, erőteljes

allegorizmussalAmbrus; deÁgoston munkásságában bontakozott ki a magateljességében,
ami aztán meghatározóvá lett a következő évszázadokban: Prosper Aquitanusnál,
Cassiodotusnál, és később Petrus Lomhardusnál, Aquinói Tamásnál.8 Csak a XVI.
századtól fogva mellőzik

Ez az olvasási mód építkezésében hasonlítható egyhárompilléres hídhoz, mely a folyó
két partjához támaszkodik Az egyik part a szentírási szövegnek a profán kultúra szerinti
megvilágítása: a történelmi, filológiai veritas - ahogy az atyák mondották -, de ez csak az
innenső part. A hozzá kapcsolódó előképekösszessége az első pillér, a typologia ívének
egyik pillére, ami átível a másikra: a krisztusi (evangéliumi) kijelentésekre. Ezen a
második pilléren van lehetőség kifejteni az irás krisztológiai tartalmát. Minden Krisztus
eseménynek üdvösséget adó jelenlétevan a titokzatos testhez, vagyis az egyházhoz tartozó
ember életében, és ezeknek foglalata a harmadik pillér, aminek megvilágítását főként az
apostoli iratok segitik; két síkon realizálódik: az egyház megszentelő cselekményei által ( a
misztériumokban =a szentségekben) és a tanúságtevő életben. igy jut érvényre a
misztérium-teológiai és a tropologikus értelmezés. Mind megmutat valamit - signum
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prognosticum - a mennyei javakból is, ezért az anagogikus magyarázat zárja a felépítést,
ami hasonlatunkban mar a túlsó partot jelenti. Röviden összefoglalva: innenső part: a veritas
historica, vagyis a profán ismeret, maúgy mondanánk, a történelmi-kritikai összegzés - az
első pillér: ószövetségi előképek - a másodikpillér: az üdvösséget adó megváltói tett ésszó
- a harmadik pillér: ennek a Krisztusban nyert üdvösségnek megszentelő jelenléte az
egyházban: szent cselekményeiben: misztéríum- teológia, ésaz egyéni életben: tropologia; a
túlsó part: a mennyei dolgok, eszkatologikus javak, az anagógé olvasásmód. Természetesen
"technikai közvetlenséggel" nem alkalmazzák ezt a vázlatot, bár találhatunk olyan összeg
zéseket, mint például]obannes Cassianusé Jeruzsálemet illetően: történelmi értelmezés
ben ez a zsidókfővárosa,allegorikus ( =typologikus) értelmezésben Krisztus egyháza,
andgógikus értelmezésben Istennek ama mennyei városa, mely mindannyiunk anyja
(Vö: Gal 4,26), tropologikus értelmezésbenazemherlelke, melyetgyakranezen névalatt
vagy elmarasztalással, vagy dicsérettel illet az úr.

-Szöveghiíség és/vagy allegória

A fentiek alapján megfogalmazódhat bennünk az a vélemény, hogy az egyháZatyák
teológiai funtáZiájának szabad prédája a Szentírás olvasása és magyarázata. Mielőtt még
elhamarkodottan igent mondanánk, meg kell fontolnunk néhány dolgot. Origenész óta
népszerűvé vált és tekintélynek örvendett az az etv, hogy az írást az írásból lehet
megismerni, vagyis az egyes részletek más részletekkel összehangoltan fedik fel tartalmu
kat, mégpedig abban az irányban, ahogy az Krtsztusra mutat. Ebből megérthetjük, hogy
gondosan vigyáZlak a szöveghúségre, még akkor is, ha az fogalmazási vagy stilisZtikai
problémákat hordozott, és ez a latin fordítások kritikájában is fontos szerepet játszott.

Amikor például Ágoston a 113. zsoltár olvasásához, illetve magyarázásába kezdett, a
kezdő sorok megvilágítására előbb felolvastatta az Egyiptomból való kivonulás történeti
leírását (Kiv 14) és Jordán visszafordult" miatt Józsue könyvének leírását (józs 3, 15kk).
Mielőttmég a magyaráZatba kezdene, annak kulcsát is az írásból emeli ki: Mindez el6kép a
számunkra, a mi okulásunkra írták meg(l Kor 10, ll). pál apostoltól indíttatva (l Kor
10,1-6), Mikeáspróféta szavávalalátámasztva (Mik 7,15-19),vonja meg a párhuzamot a
Kivonulás eseménye és a ·Krisztusban nyert keresztség között, Fejtegetésében kitér az
azonoseseménytejbeszélö szövegek tartalmi eltéréseire (példáulJordán vize megállt vagy
visszafordult), amiben az előkép és a ,;valós kép" közötti különbséget látja megmutatkozni.
Egyiptom nevének .,filológiai" elemzéséből is teológiai tartalmakat von le: a név "elnyo
matást, elnyomöt" jelent, vagyis a "hitetlenek:igáját" (vö: 2 Kor 6, 14), a bűnös szenvedélyek
szeríntíéletct, amit Krisztus vett le rólunk {Mt ll, 28). Figyelemre méltó az ágostoni
szövegben aszentírásbellidézeteklatin fordíGíSa:mondanivaIója érdekében a legkedvezőbb
kifejezéseket választja ki, mikor például Mikeást idézi, szövege mind a héber tükörfordí
tásától, minda Vulgata fordításától eltérő,a LXX-t követi, de a képszerűség kedvéért attól is
eltér: Isten a tenger mélyére süllyeszti (demerget) bűneinket (m.iDt tudniillik az
egyíptomíakar) és nem dobja - mint egyezőenáll többi szövegvaltozatban.?

EgyegyháZatya abban a me,ggyőződésben él - legalábbisJeromos. Ambrus és Ágoston
nemzedéke után -, hogy az Irás rninden mondatában Krisztus titka rejlik. és rnint a fenti
példa mutatta, ennek szolgálatába állították a filológiát. de nemcsak azt, hanem a kor
minden tudományos ismeretét, és itt már jóval tágahh tér jutott az allegorizálásnak.. így
kaphat Ágostonnál krisztológiai tartalmat II 10l. zsoltar nemcsak általánosságban - mint
a szenvedő ember imája Istenhez -, hanem mondatainak konkrétumában is, még az a sora
is. hogy» Olyan lettem mint apelikán. metypusztában lakik. olyan lettem minta bagoly
il romok között. az álom elkerült és ~van lettem mint a magányos veréb a húztetőn



(Zsolt 102, 71c). A fordításban itt is tapasztaIható a krisztológiai magyarizatotsegitő
eJhajlás. Mindhárom madárról tartott korabeli "ornitológiai ismeretek" Krisztusra
alkalmazhatók: a pelik1n Krisztust létében, a bagoly a szenvedésében, a veréb pedig a
feltámadásában mutatja meg. csak az első kifejtését vázoljukfel. A pelikánról azt tartották,
hogy fiókáit elpusztítja, -aztánhárom napig siratja, és végül magát megsebezve, vérének
fürdőjébenazokat életre kelti. Krisztus is olyannak hirdette magát, mint egy anyamadár
(vo: Mt 23, 27), sőt az Ige hirdetőjébenis megvan az "anyai érzés" (vö: 1 Kor 4, 15). Isten
azt mondja magáról: Én ó/ők meg, és én adok életet; én ejtek sebet, és éngyógyítok (Mtörv
32, 39). Krisztus nemde ezt teszi övéivel: az üldöző Saulnak az égből kapott sebzettsé
gében meg kell halnia, hogya vérével táplált igehirdetőjeéletre támadjon (VO: ApCsel 9, 4,
10). Ilyenképpen lett a pelikánból népszerűKrisztus szimbólum."

Amit tanuls4gként levonhatunk

Az egyházatyák gazdag Szentírás-rnagyarázata a magasajátos misztériumteol6giára építő

és a másféle olvasásmódokat ebben ötvöző módszerével vagyközel kerül a mai ember
szívéhez, vagynem - ez az egyén befogadásától függ. De néhány tanulságot még azoknak
is tartogat, akik idegenkednek tőle és megújíthatatlannak tartják.

Először is azt, hogy a profán tudományosságot - természetesen koruk adottsága szerint
- igényelték az íráS szent tartalmának megértéséhez Minden sloganként megfogalmazott
ítélet ellenére állíthatjuk, hogy ők sohasem tartották lényegtelennek a veritas bistoriait
mind az Irás tartalmát illetően, mind felhasznált profán ismereteiket illetően Ágoston
gyakran tett ilyen kijelcntéseket: ,.Ezeket lebet olvasni rola. Ami titeket illet, úgy
hallgassátok, hogy ha az igaz, fogadjátok el, bapedig téves, ne fogadjátok el ''12A profán
ismereteket sohasem engedték ütközni az frás mondanivalójával, ha másért nem, hogy a
művelt pogányság jogos kritikájánakméga lehetőségeit is elkerüljék. Másodszor azt, hogyaz
Irás természetfeletti tarta.lmátaz Íl'ásból - annak más helyeinek összevetésével - akarták
mélyebben megismerni; ezért látásuk az frás olvasásakor egyszerre analitikus és szintetikus.
Harmadszor azt, hogy a Szentírás egészének nemcsak csúcsa, hanem a kulcsa is Krisztus, igy
az frás szeretete közvétlenül biztosította Krisztus szeretetét, és fordítva is. Negyedszer azt,
hogy az frás tartalmának maradandó aktualitása van az ember életében, elsősorban a
Krisztus-test kÖZÖSSég létében, vagyis az egyházban, de éppúgy az egyén jelen sorsában és~

végső céljában. A többi tanulságot az olvasóra hagyjuk.
Mindezeket átgondolva, úgy hiszem, .hogy az egyházatyák világa. a Szentírás olvasását

illetően is, közel áll a mienkhez. Kérdés csak az, hogy az Írás olvasásában és szeretetében
tudunk-e olyan "virágkort" teremteni, mint amit ők megvalósítottak az antik világban.
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