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A zsidóság és az
ősegyház kapcsolata

S mentek ketten
egy úton
A zsidó-keresztyén párbeszéddel kapcsolatban e rövid előadásban

csak arra tehetünk kísérletet, hogy felvillantsuk azokat a teológiai
problémákat, amelyek megértése nélkül kevés esély van az elő

rejutásra. Ezek lehetnek dogmatörténeti, egzegetikai, és végül, de nem
utolsó sorban társadalmi-szociológiai nehézségek. Ezek közül csak
eggyel-eggyel foglalkozom bibliai teológiai megközelítés alapján, s vé
gül - igen röviden - kitekintek a mai hazai helyzetre, kísérletet téve
arra, hogy vázoljam a jövőben megteendő első lépéseket.

A zsidó-keresztyén kapcsolat tárgyalásakor elsősorban különbsé
gekről kell szólnunk. Ezek azonban nem egyidőben jelentkeztek, sú
lyuk/ jelentőségük is különböző volt. Elsődlegesnek nevezheljük azo
kat/ amelyeket az Evangélium puszta hirdetése okozott, két megkerül
hetetlen kérdést vetve felszínre. Az egyik Jézus személye és annak
megítélése, a másik az Írás használatának módja. A másodlagosak az
Újszövetség írásba foglalásával jelentek meg: az egyház és Izrael egy
máshoz való viszonya, az ÓSzövetség olvasása és értelmezése során.
Ez utóbbival nem kívánok részletesen foglalkozni.

A kezdetektől fogva lényeges a pogányokhoz való viszony. A
zsidóság - nem térítő típusú közösség lévén - alapvetően más
álláspontot képviselt a pogányokkal szemben, mint a keresztyén
ség. A keresztyén egyháznak nagy utat kellett megtennie a jézusi
mondástól ("Nem küldettem, csak Izrael elveszett juhaihoz") odá
ig/ hogy az első generációk után tagjai nagyrészt csak pogány
eredetűek voltak. Ezt a harcot jól tükrözi Kornéliusz és Péter láto
mása/ s az ehhez fűzött parancs: "Ne tétovázz, menj el velük,
mert én küldtem őket" (ApCsel 10/1-11;18).

Pál a Galata levélben felveti a megoldást, amely nem a pogá
nyok státuszában van, hanem sokkal inkább a feltámadott Krisz
tushoz való viszonyában. Ez az apostoli kérügma megkerülhetet
len magva: megtaláltuk azt, akiről Mózes törvényében és a prófé
táktól fogva szó van: a názáreti Jézust, József fiát. Az eljövendő,

illetve a már eljött Messiás kérdése oda vezetett, hogy bármeny
nyire szokatlan is, a Jézus személyén álló vagy bukó Messiás kér
dése nem keresztyének és zsidók, hanem először valójában zsidók
és zsidók kőzött lángolt föl.

Ez vezetett a második nehézséghez. az Írás újraértelmezéséhez.
Jézus halála nemcsak a meglévő messiási reményeket semmisítette
meg, hanem még ugyanebben aszövegrészben - az emmauszi ta
nítványok történetében - kíméletlenül felvetődik a kérdés: szabad-e
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Izrael és azegyház
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ennek az eseménynek - tudniillik Jézus halálának és föltámadá
sának - fényében újraolvasni és értelmezni az Írást, a héber Bibliát.

A következő nagy terület: Izrael és az egyház. Bár eredeti fel
osztásunk szerint a másodlagos kérdések közé tartozik, mégis 
az elsővel összefüggésben - mindmáig kísér bennünket, és mai
jelentőségében és aktualitásában messze túlnő az előzőeken. Az
Írás értelmezésének kérdéséhez kapcsolódva itt már a párhuza
mosságnak nyomát sem látjuk, Az Írás helyes magyarázata az
egyház privilégiuma, illetve a zsidóság írásértelmezése annyira
háttérbe szorult, hogy érvényessége szóba sem jöhetett.

A kor irodalmából álljon itt két példa. Mindkettőt a holland
L.A.K Bakker szisztematikus, kiváló tanulmányából veszem át. l

Az első jellemző darabja az ún. Adversus Judeos irodalmának
[ustinus mártir beszélgetése a zsidó Tryphóval. Trypho azt kérde
zi: Bizonyítsd be, hogy Jézus az, akiről a próféták szóltak. [usti
nus válasza: Isten maga nevezi magyarázóitokat ostobáknak, mert
vitatják, hogy ez a prófécia nem Krisztusra, hanem Salamon ki
rályra vonatkozik, amikor a szövetség ládáját át akarja vinni a
templomba. S így folytatja: bizonyos vagyok benne, hogy min
denki elismeri, a Jeruzsálemi Templomban soha nem mondhatták
Salamonról (bármilyen nagy király volt is), vagy a szövetség lá
dájáról: Ilki ez a dicsőség királya"? Fájó szívvel lemondva az
elemzés gyönyörűségéről, csak egy pontot emelnék ki: "mindenki
elismeri". Hát igen, kivéve a vitapartnert és több ezer zsidót!

A másik példa még elevenebb. A tudomásom szerint a legré
gebbi ránk maradt húsvéti homílában (Szárdiszi Meliton: Peri Pas
cha) ezt olvassuk: "Az Úr elhagyott téged, és nem talált meg. Az
Úr pusztulásra ítélt, te ítélted pusztulásra magad, s most holtan
fekszel." Szomorú aktualitást ad ennek az időben nem messzi tör
ténelmi esemény, a Bar-Kochba felkelés vérbefojtása. Itt azonban
többről van szó. Kialakul egy, a későbbiekben jól használható sé
ma: bűn, elhagyatottság, kivetettség, bűnbak.

Ez csak néhány pillantás azokra az akadályokra, amelyek ne
hezítik a dialógust. A kérdés, amellyel szembe kell néznünk: lé
tezhet-e olyan teológiai párbeszéd, amely feltételezi a felek egyen
értékűségét, és reményt ad arra, hogy valódi eredmények szüles
senek? Ahhoz, hogy ezt megválaszolhassuk, nem kerülhető el a
kettős kánon problémája. Megdöbbentő, hogy a két kánon - ne
vezetesen a héber és az alexandriai - kialakulásában mennyi ro
kon vonást találunk. A héber a Tóra egyediségének és egyet
lenségének, abszolút prioritásának feltétele alatt - világosan kü
lönbséget tesz a héber Biblia rögzített szövege és annak szóbeli
vagy egyéb magyarázata között, Az első terminus technicusa a
tórá biktáv, a másodiké pedig: tórá se-bal pe. A kettő között nincs
keveredés, a ha-kátúb mindig a héber Biblia és semmi más.

A korai keresztyénségben valójában ugyanez történik, más vo
natkozásban.
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Az Újszövetség, amikor az Írásról vagy írásokról beszél, a hé
ber Bibliát említi, függetlenül attól, hogy annak héber vagy görög
nyelvű megjelenési formájáról van-e szó, Később végbemegy a
héber kánonhoz hasonló folyamat, a rögzített szöveghez annak
értelmezésére szóbeli hagyomány keletkezik, amely később a hé
ber kánonnal ellentétben rögzül, és viszonylag rövid idő alatt Új
szövetséggé lesz. Az út - mint láttuk - azonban csak rövid ide
ig közös. Az első rész a másodikkal együtt alkotja a keresztyén
Bibliát. A fejlődés már igen korán a két rész teljes egyenrangúsá
gának tagadásához vezetett. Teológiai tekintéllyel a keresztyén
Biblia második részét ruházták fel, egyre inkább ez vette át a ve
zető szerepet, és maga mögé szorította a közös eredetit. Megszü
letett a teológiai következtetés: mivel a tekintély magával hozta
az értelmezés kizárólagos jogát is, így szó sem lehetett arról, hogy
a héber Bibliát saját teológiai értékei alapján kezeljék, s lehetetlen
né vált a tartalmi dialógus bármilyen formája. A szakadék később

tovább mélyült. Jellemző példa erre a német dómokon gyakran
látható szoborpár: két álló alak, a felemelt tekintetű diadalmas nő,

mint a keresztyén egyház, s vele szemben a lehajtott fejű, bekö
tött szemű asszony, a "vak" zsinagóga. Ennél találóbban nem jel
lemezhetnék a kialakult teológiai helyzetet.

Sajnos nem védekezhetünk azzal, hogy ez az ún. sötét középkor
sajátja. A zsidó írásmagyarázatot figyelmen kívül hagyó szemlélet
jellemzi (tisztelet a kivételnek!) az újkori protestáns teológiát is.

Fel kell tennünk a kérdést, mi a feltétele annak, hogy teológiai
együttmunkálkodásról beszélhessünk? Ennek első lépése a zsidó teo
lógiai gondolkodás és írásmagyarázat legitimként való elismerése. En
nél már azt is megelőlegeztük, hogy a közös munka valójában csak
írásmagyarázat lehet. Függetlenül vallási tételektől, előítéletektől, s 
ha nem tartanánk a szó elferdítésétől - manipulációjától, így fogal
mazhatnánk: az Írás értelmezésének szabadságában.

A kánonon kívüli irodalom vizsgálatának elutasítása hosszú időre

meghatározta az ószövetségi tudományok irányát és határait.
Legitim elismerésről beszéltem, amelynek két fontos alkotóele

me van. Ezek közül az első néhány elvi tétel megfogalmazása és
kidolgozása. Ezek a következők?

1) A héber Biblia zsidó iratok gyűjteménye, amelyek végső

alakjukat azelőtt nyerték el, mielőtt még a rabbinikus zsidóság il
letve a keresztyénség létrejött volna. Ebből következően mind a
rabbinikus, mind pedig a keresztyén magyarázat történeti és legi
tim. Egyik sem tehet úgy, mintha a másik nem létezne, és egyi
kük sem tarthalja magát egyedül kötelező érvényűnek.

2) Mindkettejük vallásának alapja a héber Biblia (illetve annak
görög fordítása, de nem jelenti, hogy ez az alap az egyetlen len
ne). A később létrejött alapok - Újszövetség, rabbinikus tradíció
- mindkettő számára döntő jelentőségű.

3) A Biblia magyarázatára mindkét hagyományban olyan mód-
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Azitthoni helyzet

szerek jöttek létre, amelyek a közösségek legsajátosabb jellemzőit

jelenítik meg. Ezeknek elismerésére - sőt megismerésére sem 
mindmáig nem történtek komoly kísérletek.

4) A héber Biblia értelmezése nem függetleníthető attól a kö
zösségtől, amelyből a magyarázó származik. A héber Biblia maga
is teológiai könyv, amelyet önmagából kiindulva lehet és kell ma
gyarázni.

Ehhez járul a mai hazai helyzetre is kivetítve néhány tétel,
amely gondolainkat helyes irányba terelheti?

1. Jézus Krisztus Atyja nem más, mint Ábrahám, Jákob és
Izsák Istene.

2. Isten ígéretei Izrael számára nem estek el, hanem Jézus
Krisztus által érvényben maradtak.

3. A Tízparancsolat s a szeretet nagy parancsa Jézusban meg
erősödött és megerősíttetett.

4. Az "Istenetek leszek, és ti népemmé lesztek" kijelentés megma
rad, de nem korlátozódik Izraelre, hanem kinyílik. a világ számára.

Meggyőződésem szerint az itthoni helyzet a fönt említett prob
lémák mellett még egyéb nehézségekkel is küzd, Az előbb vázolt
együttműködésnektárgyi és személyí feltétele i egyaránt igen hiá
nyosak. Első helyen említem a tárgyi ismeretek hiányát. Másod
szor, mivel erre az elmúlt évtizedekben nem volt igény, mindkét
oldalon hiányoznak a képzett szakemberek a teológiai, hermene
utikai párbeszédhez. Kísérletek persze történtek. Tudomásom sze
rint keresztyén oldalról két fórum is létezik. Egyikük szervezésé
ben szép hagyománya van az ún. zsidó-keresztyén teológiai na
poknak, amelyeken a jelenlévők közül többen is részt vettünk.
Mégis gyenge a visszhang és publicitás.

A hazai protestantizmus nagy adóssága, hogy - habár voltak
kiváló egyéniségek ezen a területen- hazánkban a zsidó írásma
gyarázat sohasem volt része az egyetemi curriculumnak. Talán az
eljövendő évek hozzák el azt a kairoszt -, amikor valamit tör
leszthetünk ebből az adósságból. Ennek lehetséges voltára szerét
nék mondani egy példát. A harmincas évek végén a Debreceni
Református Kollégiumban hetente egyszer rendszeresen feltűnt a
város főrabbija, Dr. Weisz Pál. Kollégáját, Pákozdy László Márton
professzort kereste fel, akivel együtt olvasták - kommentárokkal
tanulmányozták - a héber Bibliát, Az együttlétekből halálig tartó
barátság született, s nem szakadt meg azután sem, hogy a debre
ceni főrabbi kivándorolt, és Méir Weiss néven világszerte elismert
tudós lett. Az Írás tanulmányozása az egyetlen olyan kapu, ame
lyen bizalommal nyithatunk be egymáshoz.

Fejvesztett előrerohanás helyett bátran és bizalommal tegyük
meg ezeket a lépéseket. A Zsoltáros megfontoltságával és Pál
apostol módszertanával: Lábam előtt mécses a Te igéd (Zsolt 119,
105). Nem mondom, hogy már elértem,... de célegyenest igyek
szem (Fil 3,13-14).
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