
A SZENTíRÁs ÉRTELMEZÉSÉRŐL
II. rész

Hermeneutikai kérdések

Schleiermacher, Dilthey, leginkább pedig
Heidegger kezdeményezése nyomán. kifej
lődött a hermeneutika s annak alkalmazása
a Szentírásra, főleg Rudolf Bultmann, Hans
Georg Gadamer és Paul Ricoeur munkássá
gával. Néhány központi gondolatuk jelen
tősen hatott a Szentírás értelmezésére.
Hangsúlyozzák a történelmi távolságot a
szövegek s azok értelmezői, olvasói között.
Figyelnünk kell a két kor közti viszonyra, a
hagyományaink és kulturális környezetünk
alkotta megértési horizontra, s ezek tudatá
ban kell párbeszédet kezdenünk az adott
szöveggel: a szövegek megértéséhez szük
séges önmagunk jobb megértése is. Más
részt: minden írás, mihelyt megszületik, el
szakad alkotójától, önálló életet kezd. Azt is
tekintetbe kell venni, hogy az írásmű és an
nak k ül önböz ő korokban élő olvasói között
is folyton módosuló eltérés van. Az értel
mezéshez ezért szükséges az irodalmi és
történelmi elemzés. A szövegek teljes értel
me azonban csak olvasóik életében válik
valósággá . A Biblia nyelve szimbolikus: a
nyelvben megfogalmazott szövegek túlmu
tatnak önmagukon, egy transzcendens va
lóságba, amely az emberben a személyes
egzisztencia legmélyebb dimenzióit nyitja
meg.

Hogyan értékeljük e mai megközelítési
módszereket? A Biblia Isten szavát az egy
mást követő koroknak közvetíti. Nagy időbeli

távolság van tehát a Biblia első és mai olvasói
között. Ezért szükséges és jogosult a herme
neutika alkalmazása. Az egyházatyák úgy
magyarázták a Szentírást, hogy azt a saját ko
rukra alkalmazták. Ma is csak az a magyará
zat lehet igaz, amely nemcsak a könyvek ke
letkezési körülményeit tárja fel, hanem ösz
szekapcsolja azokat mai világunk hittapasz
talatával. De csak az a hermeneutikai mód
szer használható, amely nem szűkíti le az ér
telmezést egy sajátos filozófiai föltevésre és
antropológiára. Hiszen minden értelmezés
központi tárgya: Jézus Krisztus személye és
az emberi történelemben lejátszódó, üdvössé
get hozó események. Az értelmezésnek tehát
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a szövegek hiteles és tárgyilagos tanul
mányozásán kell alapulnia.

Az üdvösségtörténet eseményei és azok
betetőződése Jézus Krisztus személyében új
jelentőséget adtak az egész emberi történe
lemnek. Minden új értelmezésnek ezt a gaz
dag tartalmat kell feltárnia, kibontakoztatnia.
Az emberi ész ehhez önmagában kevés. Az
egyházi közösségben megélt hit és a Szentlélek
fénye siet segítségünkre. Ahogyan az olvasó
növekszik a Szentlélek életében, úgy válik arra
képessé, hogy egyre jobban megértse azokat a
valóságokat, amelyekről a Szentírás beszél.

A sugalmazott írások jelentése

A régi korok egzegézise nem ismerte, nem
ismerhette korunk tudományos módszereit.
De már ők is kül önböző jelentéseket külön
böztettek meg: a szó szerinti és a lelki értel
met; majd a kinyilatkoztatott igazságot, az
ajánlott életformát s a végső beteljesedésre
utaló jövendöléseket. A 13. századból szár
mazó verses összefoglalás szerint:

Littera gesta docet, quid eredas allegoria,
moralis quid agas, quid speras anagogia.
A történet-kritikai egzegézis viszont az

egyetlen hiteles jelentés megállapítására töre
kedett. A modem nyelvészeti és hermeneutikai
elméletek viszont határozottan vallják, hogy
minden írott szövegnek többféle jelentése van.
A probléma eltérően jelentkezik a különbözö
műfajú szövegeknél: a törvényeknél, példabe
szédeknél, imáknál, történelmi leírásoknál. Né
hány általános elvet mégis leszűrhetünk.

1. A szó szerinti jelentés
Nemcsak jogosult, hanem feltétlenül szük
séges az, hogy pontosan megállapítsuk a
szerzők alkotta szöveg pontos értelmét. Ezt
a szó szerinti jelentést azonban nem torzít
haljuk el a fundamentalisták által használt
betű szerint értett szöveggé. Nem elég tehát
szó szerint lefordítani a szöveget ahhoz,
hogy e jelentéshez eljussunk. Arra is szük
ség van, hogya kor irodalmi szokásai sze
rint értsük meg azt. A metaforikus sz öve
gek "szó szerinti jelentése" például eltér a
szó szerinti fordítástól. A "legyenek fel
övezve csípőitek" (Lk 12,35) metaforikus ki-



fejezés, s valójában ezt jelenti: "legyetek ké
szen a cselekvésre". Ha elbeszélést olva
sunk, a szó szerinti értelem nem feltétlenül
jelenti azt, hogya leírt esemény valóban
megtörtént, hiszen a történeti leírások mel
lett ismerjük a kitalált elbeszélések irodalmi
műfaját is.

A Szentírás szó szerinti jelentése tehát az,
amelyet a sugalmazott emberi szerzők köz
vetlenül kifejeztek. Ez az Isten mint elsődle

ges szerző által szándékolt értelem, hiszen a
szöveg sugalmazás gyümölcseként született. Je
lentéséhez a szöveg gondos irodalmi és törté
neti elemzése útján juthatunk el. Ez az egzegé
zis elsődleges feladata: hogy a lehető legponto
sabban meghatározzák a bibliai szövegek szó
szerinti jelentését. Ehhez rendkívül fontos az
ókori irodalmi műfajok tanulmányozása.

Általában véve elmondható, hogy egy szö
vegnek csupán egyetlen szó szerinti értelme
van, ez' azonban nem alkalmazható merev
szabályként. Két okból. Egyrészt mert az em
beri szerző a valóságnak egyszerre több réte
gére is utalhat. Általában ez történik a költői
művek esetében. A negyedik evangélium szá
mos példával szolgálhat. Másrészt: előfordul

hat, hogy az emberi szerző csak egyféle jelen
tést tulajdonít annak, amit ír, de az isteni su
galmazás eredményeképpen kifejezései több
féle jelentést hordoznak. Jó példa erre Kaifás
mondása an 11,50): "Jobb, hogy egy ember
haljon meg a népért, mintsem hogy az egész
nép elpusztuljon." Ez a kijelentés egyszerre
tartalmaz egy erkölcstelen politikai fondorla
tot és isteni kinyilatkoztatást. Mindkét szem
pont a szó szerinti jelentéshez tartozik. Ez a
példa figyelmeztethet arra, hogy ne legyünk
túlságosan szűkkeblűeka sugalmazott szöve
gek szó szerinti értelmezésében.

Különösen figyelnünk kell a szövegek di
namikus szemronljaira. A királyzsoltárok je
lentése példáu nem szűkíthető le csupán sa
ját keletkezési korukra. A király e zsoltárok
ban nemcsak a konkrét uralkodót jeleníti
meg, hanem az Isten uralmának eszményített
látomását is. A szó szerinti jelentés tehát túl
mutat a konkrét történeti helyzeten. A törté
net-kritikai egzegézis igen gyakran arra töre
kedett, hogy mereven a történelmi körűlmé

nyek közé szorítsa a szöveg jelentését. Való
jában inkább a szöveg által kifejezett gondo
lat irányát kell megmutatnia. Ez teszi lehetö
vé az egzegétának, hogy felfogja a szöveg le
hetséges kiterjesztéseit is.

A modem hermeneutika megmutatta,
hogy ha írásos szövegek új környezetbe ke-
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rülnek, akkor azok új fényben ragyognak fel,
s új jelentéseket tárhatnak fel. Ez különösen
is érvényes a bibliai szövegekre. A szó szerin
ti jelentés kezdettől fogva nyitott a további
fejlődésre, amelyet a szövegeknek új környe
zetben történő újraolvasása ("relectures") tesz
lehetövé.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármi
lyen jelentést tulajdoníthatunk a bibliai szö
vegeknek, s teljesen szubjektíven magyaráz
haljuk őket. Hamis és elvetendő minden
olyan értelmezés, amely idegen az emberi
szerzők által kifejezett jelentéstől. Ha ezt jó
váhagynánk, akkor a gyökereitől szakítanánk
el a bibliai üzenetet, amely Istennek történeti
érintkezés által közölt szava.

2. A lelki jelentés
így nevezhetjük a bibliai szövegeknek azt a
jelentésrétegét, amely Krisztus húsvéti
misztériumának s a belőle fakadó életnek
fényében világlik elő. Az Újszövetség ebben
az összefüggésben ismeri fel az írások be
teljesedését. A szó szerinti és a lelki értelem
nem szükségszerűentér el egymástól. Ha a
bibliai szöveg közvetlenül Krisztus húsvéti
misztériumára utal, akkor a kettő egybee
sik. Ezért aztán többnyire az Ószövetséggel
kapcsolatban beszélhetünk lelki értelemről.

bár ott is találunk közvetlen utalásokat
Krisztusra.

A spirituális értelmezés nem téveszthető

össze a szubjektív képzelgésből fakadó bele
magyarázásokkal. A lelki jelentés csak akkor
tárul fel, ha a valóság három rétege találko
zik: a bibliai szöveg, a húsvéti misztérium és
a jelen életkörülmények a Szentlélekben.

3. A teljesebb jelentés
Ezt a jelentésfajtát újabban kezdték emle
getni. A szövegeknek arra a mélyebb jelen
tésére gondolnak, amelyet Isten szándékolt
ugyan, de az emberi szerző nem elég vilá
gosan fejezett ki. Ezt a rejtett, mélyebb je
lentést vagy egy későbbi szentírási szöveg
magyarázata, vagy az egyházi hagyomány
tárja fel. A "szűz fiat szül" kifejezést példá
ul Iz 7,14 használja, de Mt 1,23 feltárja mé
lyebb értelmét. Vagy: a patrisztikus hagyo
mány és a zsinatok határozatai mélyebben
kifejtik annak jelentését, hogy Isten: Atya,
Fiú és Szentlélek. Előfordulhat tehát, hogy
a Szentírás emberi szerzője olyan szövege
ket is leírt, amelyeknek teljes jelentésével



maga sem volt tisztában, s azokra csak a
később keletkezett szövegekben vagy az
egyházi hagyományban derül fény.

A katolikus értelmezés

A katolikus egzegézis az egyház élő hagyo
mányát követi. Elfogadja a tudományos
módszereket, hiszen a biblikus szövegek
emberi szerzőtől is származnak és megha
tározott történelmi körülmények között
születtek, de nem köti le magá t egyetlen
módszerhez.

A Biblia különböző vallási hagyományo
kat rögzít. Ezek lehetnek mélységes emberi
tapasztalatok, kapcsolódhatnak Izrael törté
netéhez, de származhatnak más vallásokból
és kultúrákból is. Sajátos értelmezési hagyo
mány alakul ki az egymásra építkező szentírási
könyvekből és szövegekből, ezeknek egymásra
utalásából s az így folyamatosan fejlődő jelen
tésekből. így válik például az ígéret földje Isten
szentélyévé, mennyei örökségünkké. Vagy: a
Dávid házának ígért uralom egyetemessé tágul,
amelybe minden ember meghívást kap.

Különös erővel jelentkezik ez az át- és to
vábbértelmezési folyamat az Újszövetség és
az Ószövetség között. Jézus egész tevékeny
ségével az (ószövetségi) Szentírás legmélyebb
jelentését, Isten valódi akaratát tárja fel, az
írástudók meglepetésére, sőt megbotránkozá
sára. Legradikálisabban azonban halála és
feltámadása értelmezte át az Ószövetséget.
Az újszövetségi írások szerzői fedezik fel az
Ószövetség prófétai értékét, másrészt viszont
relativizálják annak üdvösséghozó szerepét
- amint ezt főleg Szent Pá! írásai tanúsítják.
Végül azonban magán az Ujszövetségen be
lül is találunk egymást értelmező szövegeket.

Mindebből leszűrhetjük: 1. A Szentírás
olyan hívő közösségekben jött létre, amelyek
a kinyilatkoztatott hit kifejeződésének tartot
ták szövegeit. - 2. E közösség azonban foly
ton új kérdésekre keresett és kapott választ.
- 3. A különböző szövegek között lehetnek
feszültségek, s eltérések adódhatnak az értel
mezésekben is. - 4. A Szentírás helyes értel
mezésének ma is hívő közösségben: az egy
házban kell történnie.

Az egyházi hagyomány

Az egyház döntötte el, mely könyveket te
kint a Szentíráshoz tartozónak, kánoninak.
A kánon hosszú fejlődés eredményeként
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alakult ki. Eredete az Ószövetségre nyúlik
vissza, amelyben bizonyos írásokat már Is
ten szavaként tiszteltek. Jézus és az aposto
lok sugalmazottnak tekintették ezeket az
írásokat. Az egyház aztán az újszövetségi írá
sokat az apostoli tanítás hiteles továbbadásá
nak fogadta el. Elismerte, hogy hitét tükrözi,
amely megjelent a keresztény liturgiában és
az első közösségek életében is. E kánon meg
állapításakor az egyház önmagát is definiálta:
a kánoni írásokban ismert önmagára.

Az egyházatyák jelentősenhozzájárultak a
kánon kialakulásához. Ezenfelül a Szentírás
egészéből kiemelték azokat a fő irányokat,
amelyek az egyház hagyományát formálták,
s amelyek a keresztények lelki és teológiai ta
nítását szolgálták. Az atyák a Bibliát Isten
könyvének, egyetlen szerző egyetlen művé

nek tekintették. Nemigen törődtek avval,
hogya kinyilatkoztatás a történelemben fejlő

dött ki. Többségükben tetszés szerint ragad
tak ki egyes mondatokat a szövegkörnyezet
ből, hogy az azokban kifejezett kinyilatkozta
tott igazságot bemutassák. Gyakran fordultak
allegorikus és tipológiai magyarázatokhoz,
lelkipásztori indíttatásból. Ezek az értelmezé
sek ma könnyen zavart okozhatnak. Mégis
megtanulhatjuk ebből az egzegézisből, hogy
a Bibliát teológiai szempontból kell olvas
nunk, az élő hagyományba beleágyazva.

A II. Vatikáni zsinat szerint Isten egész
népének szerepe van a Szentírás értelmezésé
ben. Különösen fontos az Ige szolgálatában
állók feladata, köztük is elsősorban a szakern
bereké. A Szentírás szó szerinti jelentésének
kifejtése csak az ókori nyelvek, a törté
nettudomány, a szöveg- és irodalomkritika és
a többi ide kapcsolódó tudományágak műve

lőinek közös erőfeszítésével lehetséges. Az
egyház igénybe veszi a Szentlélek által irá
nyított egzegéták múnkáját. Örvendetes,
hogy napjainkban egyre több nő is található
közöttük, akik új szempontokat és módszere
ket hozhatnak az elernzésbe.

Az egzegéták feladatai

Az egzegétáknak a történet-kritikai mód
szert föl kell használniuk, de a hermeneuti
kai szempontok segítségével el kell jutniuk
a bibliai üzenet mai jelentéséhez. Ki kell fej
teniük a szövegek krisztológiai, kánoni és
egyházi értelmét is. Igen fontos, hogy ele
gendő számú egzegéta foglalkozzék e kuta
tásokkal. Püspökök és szerzeteselöljárók



hajlanak a kísértésre, hogy konkrétabb és
gyakorlatibb területekre irányítsák a rájuk
bízottakat, pedig az egyháznak óriási szük
sége van a képzett egzegéták munkájára.

Fontos szerep jut az egzegézisnek a teoló
giai képzésben is. Kívánatos, hogy ebben fér
fiak és nők egyaránt vegyenek reszt. A taná
rok nem érhetik be az ismeretek puszta köz
lésével. Be kell vezetniük növendékeiket az
egzegézis módszereibe, hozzásegítve őket

ahhoz, hogy megalapozottan egyéni ítéletet
alkothassanak. Szükséges tehát, hogy szinte
tikus áttekintést adjanak az Ó- és Ujszövetség
egészéről, el nem hagyva egyetlen részét sem,
s aztán néhány jól kiválasztott szöveg mély
reható elemzését adják, bevezetést adva ezál
tal az egzegézis gyakorlatába. Az egyetemi
oktatás keretein kívül az egzegéták hasznos
szolgálatot végeznek tudományos kiadvá
nyaikkal, de igen fontosak népszerűsítő írá
saik is. Műveik nem helyettesíthetik a szent
könyveket, hanem éppen azok jobb megköze
lítését teszik lehetövé.

Az egzegézis a teológiában

Az egzegézis folytonos kölcsönhatásban áll
a többi teológiai tárggyal, elsősorbana dog
matikával. Bár nem a Szentírás az egyetlen
.Jocus theologicus", mégis egészen különö
sen alapját képezi a teológiai tanul
mányoknak. A teológusok ezért rászorul
nak az egzegéták munkásságára. Megóv
hatják a dogmatikusokat a két szélsőségtől:

a dualizmustól. amely egészen szétválasz
taná a tanbeli igazságot annak nyelvi kife
jezésétől; és a fundamentalizmustól, amely
kinyilatkoztatott igazságnak kiáltaná ki az
emberi okoskodás következtetéseit is. Alap
vető fontosságú a Szentírás az erkölcsteoló
gusoknak is. Másrészt viszont amoralisták
is sok olyan kérdést vethetnek föl, amelyek
kutatásra ösztönzik az egzegétákat.

Más a feladata az egzegétáknak, és más a
dogmatikusoknak. Az egzegétáknak a törté
net-kritikai vizsgálódásokra s a Szentírás ér
telmezésére kell irányítaniuk figyelmüket. A
teológusoknak viszont más forrásokat is te
kintetbe kell venniük: az egyházatyák írásait,
a zsinatok határozatait, a Tanítóhivatal más
dokumentumait, a litur9iát, a filozófiai rend
szereket s korunk vilagát. Feladatuk nem
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pusztán a Szentírás értelmezése, hanem a ke
resztény hit megértése és kifejtése. De mun
kájukban kölcsönösen egymásra vannak utal
va, s együttműködésük mindnyájuk tevé
kenységét gazdagíthatja.

A Szentírás az egyház életében
A Szentírás elevenen él az egyház minden
napi gyakorlatában. Rendszeresen olva
sunk belőle, s jelentését aktualizáljuk sajá
tos életkörülményeinkre. A mai hívő közös
ségek így élő kapcsolatba kerülhetnek an
nak a kornak hívő közösségeivel, amelyben
az Írás keletkezett. Óvakodni kell azonban
a szövegek manipulálásától, a tendenciózus
értelmezésektől (ahogyan például Jehova
Tanúi aktualizálják a Biblia szövegeit).

Ennek az aktualizálásnak sajátos formája a
Biblia inkulturációja. Ennek első lépése a szö
veg lefordítása az illető kultúra nyelvére. Ezt
követheti az értelmezés a helyi kultúra sajá
tos érzésvilágának, gondolkodás- és kifeje
zésmódjának jellegzetességei szerint. Ez
azonban nem egyirányú folyamat, hanem
kölcsönös gazdagodáshoz vezet. A Biblia in
kulturációja az első századokban kezdődött

el, a keresztény Keleten és Nyugaton egya
ránt, s folytatódik, valahányszor az Evangéli
um új kultúrával kerül érintkezésbe.

A Szentírás az egyház történetének kezde
tétől szervesen hozzátartozik a liturgiához,
főleg annakmegújított formájában: a szent
míséhez, a szentségek ünnepléséhez és a zso
lozsmához. A zsinat ajánlja a Biblia egyéni és
csoportos olvasását is (lectio divina). A lelki
pásztori munkában három felhasználási mód
a legfontosabb: a katekézis, a prédikáció és a
biblikus apostolság. Kiemelkedőa jelentősége

a Bibliának az ökumenikus mozgalomban.
A dokumentum összegzésként még egy

szer kiemeli a legfontosabbakat: felhívja a fi
gyelmet a fundamentalizmus veszélyére, a
történet-kritikai módszer és ahhoz csatlakoz
va a hermeneutikai szempontú vizsgálat
szükségességére s a teológia többi ágával va
ló szoros együttműködésre. A katolikus egze
gézis a legjobb úton halad affelé, hogy a többi
teológiai tárgy megújulásával párhuzamosan
hozzásegítsen lsten szavának jobb megértésé
hez.
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