
Cziglányi Zsolttal 
Cziglányi Zsolt (1960) szentírástudós, katolikus lelkipásztor. 1991 óta tanít 
héber nyelvet, bibliai egzegézist és biblikus teológiát (legutóbb a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főiskolán). 1989-ben megalapította a Lámpás kiadót, 
amely fennállása idején több tucat könyvet jelentetett meg. Legutóbbi saját 
könyve Az Ószövetség története címmel jelent meg (2018-ban második, 
bővített kiadásban). 

A Szentírás iránti érdeklődés már a zsinat előtt megerősödött a ka-
tolikus egyházban. Az az igény, hogy a Biblia kerüljön ismét a hit -
életünk és lelkiségünk fókuszába, több forrásból táplálkozott. Egy-
részt tarthatatlan és idejétmúlt volt az a bizalmatlanság, amely a 
katolikus egyházban a felvilágosodás óta a Bibliát övezte. Mivel az 
egyház szavahihetőségét a Szentírás történeti anakronizmusaival 
lehetett a legkönnyebben kikezdeni, azért a katolikus egyház igye-
kezett távol tartani híveit a Szentírás szövegétől; annak olvasása he-
lyett inkább katekizmusokat és imakönyveket ajánlott a figyel-
mükbe. Másrészt a 20. század elejétől indult katolikus megújulási 
mozgalom, amely a liturgia és a lelkiélet hiteles forrásait kereste, az 
ősi liturgiákkal és az egyházatyákkal összhangban a Szentírás hívő 
olvasására is nagy hangsúlyt fektetett. Mindez szerencsésen egybe-
esett a biblikus egzegézisben megjelent új megközelítéssel, a forma -
kritikai módszerrel, amelyről — nem utolsósorban Marie-Joseph 
Lagrange domonkos szerzetesnek köszön hetően — idővel kiderült, 
hogy ideológiai semlegessége miatt a katolikus teológiába is integ-
rálható (hiszen valójában nem a Szentírás értelmezésével, ha nem a 
szövegek kortörténeti kontextusba ágyazásával foglalkozik). 

Mindez együttvéve elindított egy széleskörű intellektuális és spi-
rituális érdeklődést a Biblia iránt, amelyet tovább növelt az öku-
mené iránti vágy, a protestánsokkal a Szentírás talaján elindult pár-
beszéd. A zsinat hitelesítette és a világegyházban elterjesztette ezt 
a létező igényt arra, hogy a teológia és a lelkiség fő táplálója a Bib-
lia legyen. 

És valóban, a következő évtizedek a Szentírás aranykorát jelen-
tették. Minden országban megindult az új, népnyelvű fordítások 
készítése, közöttük számos ökumenikus kiadás. A dogmatika és az 
erkölcsteológia az újskolasztikus és filozófiai alapú megközelítések 
után felfrissült, érdekessé és hittel telivé vált a biblikus szempontok 
előtérbe kerülésével. Az igehirdetésben és a katekézisben gyökeret 
vert az az igény, hogy a tanításnak a Szentírásból kell kiindulnia, 
azt kell értelmeznie és személyessé tennie. Már nem volt „divatos” 
szónoklatokat, erkölcsi kioktatásokat tartani, a jó prédikáció is-
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mérve a textusok magyarázata és egzisztenciális értelmezése lett. 
A hittankönyvekbe egyre több bibliai ismeretanyag, lelkiségi utalás 
került; sorra jelentek meg a hitoktatásra, felnőtt katekézisre szánt 
könyvek és munkafüzetek. Bibliakörök alakultak, amelyekben a 
hívek megtanulhatták és gyakorolhatták a Biblia értő olvasását, kö-
zösségi és személyes értelmezését. Az új liturgikus énekek a barokk 
és a romantika sokszor giccses szövegei helyett bibliai szövegeket 
vagy parafrázisokat zenésítettek meg. A közös szentírásolvasás ösz-
szehozta a katolikusokat és a protestánsokat. Szóval igen, úgy 
vélem, a zsinat ebben a kérdésben komoly sikereket ért el. 

A lényeget illetően igen, de szerényebb hatásfokkal. És maradtak 
elvarratlan szálak is. Ma már elképzelni is nehéz, milyen nagy szó 
volt, amikor 1973-ban megjelent az új fordítású Szentírás: milyen 
nehezen lehetett hozzájutni, hogyan csempésztük ki Erdélybe egye-
sével a könyveket. Már az hitvallás volt, ha valaki Bibliát tartott a 
könyvespolcán. De abban, hogy egy katekizmuson nevelkedett ka-
tolikus ember mit kezdjen a Bibliával, teljes volt a tanácstalanság. 
Magyarország és a keleti blokk arról a flowról, ami a szabad világ 
keresztényeit a hetvenes-nyolcvanas években átjárta, sajnos lema-
radt. A hitoktatásban nem volt módszertani megújulás, a fiatalok, 
a felnőttek nem járhattak bibliakörökbe, itthon nem készült a Bib-
lia laikus értelmezéséhez ismeretterjesztő irodalom; emigráns kia-
dók próbálták legalább a papokat ellátni ilyen könyvekkel. 

Protestáns testvéreinkkel sokat veregettük egymás vállát, de odá -
ig nem jutottunk el, hogy közös fordítást készítsünk, még odáig se, 
hogy legalább a bibliai neveket és a szóhasználatot egyeztessük (ez 
még házon belül sem sikerült). Úgy tűnik, bele kell törődnünk abba, 
hogy Jesaja prófétát emitt Izajásnak, amott Ézsaiásnak nevezik. Azt, 
hogy a Biblia népegyházi szinten is a megújulás éltetője legyen, ter-
mészetesen a kommunista rezsim is igyekezett akadályozni. Nagy 
eredménynek tartom viszont, hogy a közösségi egyházat mélyen 
átjárta a Biblia iránti érdeklődés, a tudásszomj, lelkiség, elkötelezett-
ség. A bibliai megújulás igazi helyei a nyolcvanas években a bázis-
közösségek, a karizmatikus mozgalom, a gitáros és népi gregorián 
énekek voltak, és azok a plébániák, amelyeken a bennük elkötele-
ződött — többnyire fiatal — papok szolgáltak. A bibliás világi lel-
ki séget ma is többnyire azok hordozzák, akik ebben a korban és kö-
zegben szocializálódtak. 

A mából visszanézve úgy tűnik, hogy a kilencvenes évektől megin-
dult egy fokozatos átalakulás, amely nálunk egybeesett a rendszer-
változás idejével. A 20. század nagy részében az emberek életérzése 
az volt, hogy valami jó elromlott. Például hogy a kommunizmus 
egy nemes, tiszta eszme, amelyet azután a politikai gyakorlat el-
rontott. Hogy a felvilágosodást mély humanizmus járta át, amelyet 
a kapitalizmus, a nacionalizmus és két világháború lejáratott. És 
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hogy az egyház tiszta forrásból született, de történelme során kor-
rumpálódott. Az ősi, tiszta forrást kerestük, és meg is találtuk töb-
bek között a Bibliában. 

De ez az érzés a kilencvenes évektől valamiért megkopott. El-
kezdődött egy máig tartó identitásválság, amely újra felértékelte a 
hagyományt. Az egyházban például sokan úgy érzik, hogy a kon-
tinuitás feladása, a saját hagyománytól való eltávolodás okozza a le-
vertséget és az arculatvesztést. Ez aztán elsöpörte, pontosabban 
üres udvariaskodássá tette az ökumenikus mozgalmat, a bibliaér-
telmezés terén pedig az újabb nemzedék a kérdező, kereső biblia-
olvasástól elindult a hagyomány szerinti vagy tekintélyi magyará-
zat felé. Sokszor azt érzékelem, hogy a mai kisközösségek nem 
felfedezni akarják a Szentírás értelmét, hanem tanítást akarnak 
kapni róla. 

A rendszerváltó országokban ezt erősítette, hogy az egyházak fi-
gyelme a hitélet megújításáról az intézmények visszaszerzésére és 
újjászervezésére került át. Lassan harminc éve egy felülről szerve-
zett egyházban gondolkodunk, és nem a személyes hitből és elkö-
telezettségből születő közösségek hálójában. Ebben a struktúrában 
a Szentírás már nem az egyház lelkiismerete, már nem élteti az egy-
házat, hanem csak igazolja. Ahelyett, hogy megnyílnánk a Szent-
írás előtt, ma mintha megint csak arra kellene a Biblia, hogy a mon-
dandónkat példákkal és idézetekkel támassza alá. 

Persze ennek nemcsak a világ változásai, hanem mi is okozói vol-
tunk. Egyre jobban átérzem a felelősségemet abban, hogy a nyolc-
vanas-kilencvenes évek kegyelmi időszakában nem alapoztunk 
meg egy mindenki számára érthető és gyakorolható bibliás lelkisé-
get. A tudományos és a lelki olvasás ugyanis nem tudott összhang -
ba kerülni. A történeti-kritikai egzegézisből sokak számára csak 
annyi marad meg, hogy ez se úgy volt, az se úgy volt. Fájlalom, de 
valahol meg is értem, hogy a még megmaradt bibliai spiritualitás 
egy naiv, sőt fundamentalista írásértelmezésen alapul. És ebből kö-
vetkezően azt is megértem, hogy aki visszariad a rideg és barbár 
vallási fundamentalizmustól, az az e szellemben felfogott Szent-
írástól is igyekszik távol tartani magát. 

A didaktikai részéhez sajnos nincs érzékem, úgyhogy inkább az el-
méleti hátteréhez szólnék hozzá. De mielőtt ebbe belemerülnék, 
nagy megbecsüléssel megjegyzem, hogy ma is vannak olyan tö-
rekvések, csoportok, amelyek azon fáradoznak, hogy elterjesszék a 
Szentírás személyes és élményszerű olvasását. A Szent Jeromos Bib-
liatársulat, Tarjányi Béla professzorral az élén az elmúlt harminc 
évben nagyon sokat tett egyházunk bibliai kultúrája érdekében. 
A bibliodráma ígéretes módszer arra, hogy a szentírási szövegek 
egzisztenciális élménnyé váljanak. Vagy például kedves barátom 
és egykori kollégám, Sipos Edit missziója a padlóképes pedagógiai 
módszerrel katartikus hatást tud elérni. Jó volna, ha ezek minél több 
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emberhez eljutnának, főleg olyanokhoz, akiknek nagy szükségük 
van rá, hogy Isten szava megérintse őket. De a módszereken túl egy 
szinopszisra, átfogó értelmezői keretre is szükség lenne, amely 
kulcsként szolgálhatna a szentírási szöveg hívő olvasásához. Hite-
les alternatívát kellene kínálnunk az autoriter írásértelmezésekkel 
szemben, olyat, ami össze tudja egyeztetni intellektuális és egzisz-
tenciális igényeinket. 

Az utóbbi időben sokat gondolkodom azon, hogyan lehetne a 
történeti egzegézis hátrányként megélt sajátosságait előnnyé vál-
toztatni. Mára eljutottunk oda, hogy lényeges új ismereteket a Bib-
liával kapcsolatban már nem várhatunk. Nem zárom ki, de nem is 
tartom valószínűnek, hogy a régészet olyan új felfedezéseket tesz, 
amelyek a Biblia történetéről való tudásunkat nagyságrendileg nö-
velnék vagy pontosítanák. Azt hiszem, a szövegek nyelvi, irodalmi 
elemzése sem tartogat már mindent megváltoztató újdonságokat. 
Természetesen mindig találhatunk új szempontokat, eddig nem is-
mert összefüggéseket, de ezek csak arra elegendők, hogy meglévő 
hipotéziseket erősítsünk vagy gyengítsünk, esetleg újakat alkos-
sunk, bár úgy látom, hogy az egzegézisben az átfogó, nagy elméle-
tek kora lejárt. 

Mármost a jelenlegi tudásunk arra elegendő, hogy amikor az em-
berek a Bibliával kapcsolatban kérdeznek valamit, általában azt kell 
válaszolnunk: „nem tudjuk, de azt feltételezzük, hogy…” És itt több-
nyire egy olyan feltételezés jön, amely az arannyal, glóriával bevont 
szöveget leszállítja valamiféle hétköznapi szürkeségbe, ezzel pedig 
csalódást okoz a kérdezőnek, aki a magasztos elbeszélés visszaiga-
zolását várta, amikor a kérdését feltette. Megjegyzem, a világi törté-
netírás is ugyanezzel küzd: az olvasók jelentős része nem akarja el-
fogadni, hogy a történeti tudásunk valószínűsége a rendelkezésre 
álló források mennyiségén és minőségén múlik. Olvasva a pozsonyi 
csata körüli vitákat, azt kell mondanom, hogy források tekintetében 
a hozzá képest évezredekkel korábbi bibliai történet egészen jól áll. 

A másik, sokak számára zavaró információ, hogy a szövegek je-
lentős részében az „eredeti” szavakat, eseményeket egy vagy több 
szerkesztő átírta, kiegészítette. A 20. század első felének egzegézise 
az „ipsissima verba”-t, a biztosan eredeti szavakat kereste, és több-
nyire olyan megállapításra jutott, hogy a prófétai könyvekben vagy 
az evangéliumokban az élő igehirdetésből alig maradtak fenn bi-
zonyosan eredeti szavak. A szerkesztési folyamat feltárása az olva-
sókban úgy csapódott le, hogy a Biblia a hit nagy alakjainak kije-
lentéseit átírta (értsd: megváltoztatta, meghamisította); szavakat 
adott a szájukba. 

A történeti egzegézisnek az lett a sorsa, hogy a lelkipásztorok, hit-
oktatók a teológiai képzés során levizsgáznak belőle, és utána gyor-
san félreteszik, mert a megszerzett tudást nem tartják alkalmasnak 
arra, hogy az igehirdetésben, katekézisben továbbadják, hiszen azzal 
a rájuk bízottak hitét inkább gyöngítenék, mint erősítenék. 
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Lássuk meg a módszer sajátosságaiban rejlő pozitív lehetőségeket. 
Először is a Biblia történeti megközelítése arra épül, hogy sok dolgot, 
főleg a személyes dolgokat a történetükből lehet igazán megérteni. 
Isten fogalmi megközelítése mindig magában hordja az eltárgyiasí-
tás veszélyét. A személyes Istent a kinyilatkoztatás történetéből is-
merjük meg. A Biblia történeti megközelítése tehát helyes, szükség-
szerű, és egy személyes Istenbe vetett hit számára nincs alternatívája. 

Mármost a történeti írásmagyarázat úgy is rengeteget tud mesélni 
a Bibliáról, hogy közben tisztában vagyunk a megismerésünk korlá-
taival. A múlt elbeszélése mindig rekonstrukció eredménye, ahol a hi-
ányzó részeket feltételezésekkel kell áthidalnunk. Persze nem mind-
egy, hogy ezek a feltételezések logikusak-e, illeszkednek-e az ismert 
anyagokhoz. De a tudás és a képzelet összhangja képes arra, hogy a 
bibliai szövegeket megelevenítsük, és a hallgatók, olvasók felfedez-
zék bennük saját istenkeresésüket, a saját sorsuk, kérdéseik, kétségeik 
analógiáit. Ehhez csak az kell, hogy a rendelkezésünkre álló tudásból 
kihozzuk a lehető legtöbbet, és ne az ismereteink hiányosságán vagy 
bizonytalanságán rágódjunk. Fontos, hogy amit a történetről tudunk, 
abból történetet alkossunk. Az igehirdetésben a Bibliáról szóló beszé-
dünk ne értekezés, hanem elbeszélés legyen, mert a bibliai szövegek 
azzal képesek a hallgatókat megérinteni, ha a történeti kontextusukba 
ágyazva meséljük el őket. Jézus egy-egy szavának jelentőségét sok-
szor abból értjük meg, hogy a korabeli élet, vallásosság ismeretében 
felfogjuk azt a szituációt, amelyben elhangzott. Vagy például azt, 
hogy Máté miért így tálal egy evangéliumi szöveget, abba a történetbe 
ágyazva kellene elmondanunk, amely arról szól, hogyan szembesült 
ezzel a témával az a zsidókeresztény közösség, amelynek ír. 

Miért ez történik? Miért így fogalmazzák meg? Minden szöveg 
mögött ott van egy dráma, amelytől az üresen kongó kijelentések 
hirtelen megtelnek élettel. Nézzük például a bölcsességi könyve-
ket: a néha banálisnak tűnő életvezetési tanácsok mögött ott vannak 
az elrontott életek, kapcsolatok tragédiái. A Jelenések könyve mögött 
ott van az üldöztetés tapasztalata. Az ószövetségi történetírásban ott 
rejlik, hogy a szerzők már tudják a tragikus végkifejletet. A honfog-
lalási történetből süt a fájdalmas felismerés: milyen nagy ajándék 
volt az Istentől kapott haza, és milyen méltatlanná váltunk rá! És 
így tovább. A bibliai szövegek mind roppant érdekesek, amint élet -
re keltjük a történet történetét. 

Amikor a Szentírásban egy-egy csodaelbeszélésben nyilvánvaló 
túlzásokkal találkozunk — képtelen számokkal, lehetetlen jelensé-
gekkel —, és emiatt megkérdőjelezzük magát a csodát, akkor az a 
helyes, ha a szent íróra nem tudósítóként, hanem tanúságtevőként 
gondolunk. Ő mindig azt is el akarja mondani, milyen nagy jelen-
tősége volt és van ennek az eseménynek Isten népe számára. Ezért 
a múltat a képzeletet megragadó módon beszéli el. Kicsit olyan ez, 
mint amikor mi elmesélünk egymásnak valamit, ami ránk nagy ha-
tással volt, és a történtek hatását felfokozott jelzőkkel („király”, „tök 
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jó” stb.) érzékeltetjük. Hiszen nem egyszerűen informálni akarunk 
az elbeszéléssel, hanem az élményünket akarjuk megosztani vele. 

És itt kapcsolódom a történeti egzegézis másik hátrányához, tudni-
illik, hogy a szerkesztők alakították ki a szövegek végső változatait. 
Én ezt a felismerést csodálatosnak tartom, az elmúlt évszázadok eg-
zegézisében az egyik legnagyobb ajándéknak. Ugyanis az egzegézis 
történetében a bibliai kortól az újkorig mindig a szereplőkre, a nagy 
alakokra, Mózesre, Dávidra, Jézusra, az apostolokra stb. figyeltek. Őket 
keresték, őket hallották a szövegekben. Pedig a bibliai könyveket va-
lójában a túlnyomórészt névtelen íróknak köszönhetjük. Az ő törek-
véseik, meglátásaik legalább annyira érdekesek és fontosak, mint azok 
az alakok, akiket a könyveikben bemutatnak. Példaként azt szoktam 
mondani, hogy amikor a nagynéném mesél a nagyapámról, abból leg-
alább annyira megismerem a nagynénémet, mint a nagyapámat. 

Amikor az evangélista Jézusról beszél, akkor nem egyszerűen tu-
dósít Jézusról, hanem azt is elmondja, mit jelent Jézus neki és annak 
a közösségnek, amelynek ír. A bibliai szöveg nem tudósítás, és nem 
a mai értelemben vett történetírás, hanem tanúságtétel. És ettől a bib-
liai szöveg nem kevesebb, hanem több: meggyőződéssel és kérüg-
matikus céllal elbeszélt történet. Tudomásul kell vennünk, hogy ami-
ként a feltámadt Jézushoz csak az apostolok tanúságtételén keresztül 
van utunk, ugyanúgy a bibliai kinyilatkoztatáshoz is csak a szerzők 
és szerkesztők munkájának, tapasztalatának, céljainak megértésén át 
juthatunk el. Tehát nem mellőzhetjük őket, az írásmagyarázatnak a 
szöveg történetével is foglalkoznia kell. Az előbb említett igehirdetői 
elbeszélésünkbe sokszor azt is bele kell vennünk, mit látott a névte-
len író a történetben, miért és mit akart kiemelni. Sokkal valóságo-
sabban áll előttünk a szöveg, ha ezt a műhelymunkát is megértjük. 

Nem, a személyes megértés területén nem téves. Vannak mondatok, 
amik közvetlenül megszólítanak minket, nem szükséges ismerni a 
történeti hátterüket. De a személyes megértésünket nem tehetjük 
a közösségi magyarázat normájává. A bibliai szövegek műfaja néhány 
hitvallást és alapvető erkölcsi parancsot kivéve kizárja, hogy nor-
matív definícióként tekintsünk rá. A kánon a maga egészében és ösz-
szetettségében normatív módon orientál minket, de a bibliai világ-
kép, életmód korhoz kötött, nem követjük szó szerint. A poligámiát 
például ma nem engedjük meg, jóllehet Ábrahám, Mózes, Dávid, 
Salamon többnejűek voltak. A rituális szabályok tekintetében vi-
szont átléptünk az ószövetségi előírásokon. Szent Pálra sem hallga-
tunk mindenben, ahogyan a nők helyét a közösségben kijelölte. Épp 
azért szükséges a történeti olvasat, hogy megértsük a szituációt, 
amiben egy-egy szöveg született, és így képesek legyünk mérlegre 
tenni egy-egy cselekvés vagy kijelentés súlyát.  

Egyébként pedig úgy vélem, a fundamentalista írásértelmezés, 
tehát hogy a bibliai szöveget közvetlen isteni szóként halljuk és fo-
gadjuk el, jellegzetesen protestáns felfogásra épül, a közvetítés gon-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha jól értem, úgy véli, 
hogy a történeti írás-
magyarázat népszerű-
sítő formájával lehetne 
meghaladni a tekintélyi 
bibliaértelmezést. Ön 
szerint nem helyes a nor-
 matív bibliamagyará-
zat? Az az igény, hogy 
a Szentírást úgy olvas-
 suk, mint Isten közvet-
 lenül hozzánk szóló sza-
 vát, az ön véleménye 
szerint téves? 
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dolatától való idegenkedésre, amely félelem attól, hogy az egyház az 
isteni szó és a befogadó egyén közé áll. Végső soron mind a protes-
táns, mind a katolikus változatában arról szól, hogy valaki – a ha-
gyomány vagy a Szentlélek nevében – a maga értelmezését mint 
egyetlen legitim magyarázatot rá akarja erőltetni másokra. Pedig az, 
hogy a Szentírás értelmét az egyház közvetíti a számunkra, azt je-
lenti, hogy a közösség tapasztalata, meglátásai, kérdései formálják, és 
a hivatásos magyarázónak az a szerepe, hogy a szöveg történeti kon-
textusba állításával megmutassa a közösségnek a jelentés lehetőségeit 
és határait: mozgásba hozza a szövegről való gondolkodást, imád-
ságot, de egyben ki is jelölje az értelmezés határait. 

Ezzel együtt nem vetem el és nem becsülöm le a hagyomány és 
a hagyományos bibliaolvasás jelentőségét. A hagyomány egy ki-
forrott tapasztalatot hordoz, amelyet érdemes meghallgatni és meg-
érteni. De a hagyományt a maga hagyományos módján követni sze-
rintem lustaság. Nem takaríthatjuk meg azt a fáradságot, hogy 
megkeressük, miként kellene, lehetne a benne rejlő tapasztalatot itt 
és most élő gyakorlattá tenni. Az esetek jelentős részében tévedés 
azt hinni, hogy ha valamit ugyanúgy csinálunk, mint annak idején, 
akkor ugyanazt a hatást érjük el vele. Az allegorikus írásmagyará-
zat például a skolasztika koráig jól működött, utána anakroniszti-
kussá vált. És a mai történeti tudatunkkal nincs visszatérés hozzá. 
Azokat az értékeket, amelyeket a maga idejében felszínre hozott, 
ma már más módon kell érvényre juttatnunk. 

Hát igen, ha ironizálni akarnék, azt mondanám, a legnagyobb ha-
tású egyházatya Markion volt. Az Ószövetség szükségessége kö-
rüli kétely attól fogva jelen van az egyházban, hogy a pogányság-
ból megtértek többségbe kerültek a zsidóból lett keresztényekkel 
szemben. Azok, akik helyes hitérzékkel rendelkeztek, mindig is 
érezték, hogy az Ószövetség nélkül az újszövetségi kinyilatkoztatás 
eltorzulna. De az Ószövetség olvasását csak Órigenész tudta integ-
rálni a keresztény hitéletbe azzal, hogy az allegorikus értelmezés-
sel minden ószövetségi szövegnek keresztény jelentést adott. A ti-
pológia révén ugyan sok részletében Krisztusra mutató előképeket 
ismertek fel a szövegekben, de ez csak a töredéke volt az Ószövet-
ségnek. Az allegória révén azonban Órigenész képes volt bármit 
magasztos, lélekemelő szövegként olvasni. Ő maga zseniális alle-
góriákat szőtt a szövegekből; utána azonban az epigonok hada so-
rozatban gyártotta a középszerű kegyességeket. A zsolozsmás-
könyv sajnos tele van velük. Ezzel az Ószövetséget (és az egész 
Szentírást) leöntötték egy tömény cukros mázzal, és mélyen elül-
tették a lelkekbe, hogy a Szentírás olvasása felemelő élményt nyújt, 
a lelket finomítja, nemesíti. Aztán — immár az újkor történeti tu-
datával — kinyitjuk az Ószövetséget (de sokszor az Újszövetséget 
is), és igencsak arcon csap minket: tele van lázadással, kereséssel, az 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keresztény bibliaol-
vasás egyik neuralgikus 
pontja az Ószövetség-
hez való viszonyunk. 
Az Ószövetség a hívek 
és a lelkipásztorok szá-
mára szinte egyönte-
tűen tehertétel, néhány 
részletét kivéve képte-
lenek azonosulni vele, 
nem értik, és nem is kí-
váncsiak rá. Ószövet-
ség-kutatóként a szíve 
bizonyára az Ószövet-
séghez húzza, de lelki-
pásztorként mit tud 
kezdeni vele? 
 

143



igazságtalanság és a kegyetlenség élményével. „Kemény beszéd ez, 
ki hallgatja?” (Jn 6,60). 

De nem jártunk jobban az egzegézis másik virágkorával, a 18–
19. századdal sem. Az a rengeteg munka, kutatás, amit e századok 
az Ószövetség megismerésébe fektettek, a lelkipásztorkodásban 
semmi haszonnal nem járt. A fejedelmi abszolutizmus a vallást és 
az egyházat az uralom eszközének tekintette, és a közerkölcsök ja-
vítását várta tőle. Tehát az egész Ószövetségből csak a tízparan-
csolat érdekelte. A többit érdektelennek, sőt a felvilágosodás gőgjé-
vel és a zsidók iránti megvetése okán barbárnak és szükségtelennek 
tartotta. És ez is mélyen beivódott a lelkekbe, főleg az idősebb ér-
telmiségi nemzedékben máig ott van. 

Tehát az Ószövetség egy igazi HHH-s mostohagyerek, olyan mély 
bizalmatlanság övezi, hogy azt is ellenséges előítélettel olvassuk, ami 
benne szép és emberséges. „Enyém a bosszú és a megtorlás” — 
mondja a Dt 32,35, és mi rögtön azt mondjuk: „jaj, ez a bosszúálló 
Isten ószövetségi képe”, miközben a római levél (12,19) és a zsidók-
hoz írt levél (10,30) is idézi azzal, hogy engedjük el a sértést, és bíz-
zuk Istenre ügyünket, Ő nem fog megfeledkezni az igazságunkról. 

Vagy ott van a híres „szemet szemért, fogat fogért” (Kiv 21,24 és 
párh). Erről is a bosszú törvényeként beszélünk, jóllehet arról szól, 
hogy a büntetés legyen arányos a bűnnel, szemért legfeljebb sze-
met lehet követelni, nem lehet az uborkatolvajt lelőni. 

És az előítéletek önbeteljesítő módon működnek: amikor vala-
mihez így közeledünk, az mindjárt visszaigazolja. Aki tart az Ószö-
vetségtől, amikor mégis előveszi, rögtön olyan szövegbe botlik, 
amitől idegenkedik. 

Ha sikerülne levetnünk egyfelől ezt a pátoszt, amivel a Szentírást 
a kezünkbe vesszük, másfelől ezt a hamis szerepfelfogást és ellen-
séges érzést, rájönnénk, hogy az Ószövetség csak úgy szikrázik az 
Isten keresésétől, tele van mély istentapasztalattal, Isten jelenlétére, 
a szentségre, a békére, emberségre való vágyakozással. Arról szól, 
amivel a történelem és az emberek életének nagy része tele van: a 
túlélésért való küzdelemmel, az elnyomottság és méltánytalanság 
feszítő érzésével, az öröm és a siker keresésével, a családi élet bol-
dogságával és problémáival, és így tovább. Ha a szövegekben nem 
valami azonnal oldódó lelki hasznot keresnénk, ha nem akarnánk 
mindjárt morális ítéletet mondani fölöttük, hanem szeretnénk meg-
érteni a történetüket, a szavaik, az elbeszéléseik miértjét, akkor rá-
jönnénk, milyen hatalmas kincs nekünk az egész Szentírás, meny-
nyire ismerős, milyen könnyű beleélni magunkat. 

Valakit idegesít a sátorszentély aprólékos leírása? Ásítozik rajta, 
és azt kérdezi, miért kínoznak engem ezzel? Nézzen mögé, és lássa 
azt a papot, akit átjár Isten szentségének élménye, és az az igyeke-
zet, hogy az istentisztelet e szentséghez méltó legyen. Lehet, hogy 
az olvasó nem az a gyufaszálakból országházat építő típus, és bosz-
szantja ez a szőrszálhasogató gondosság, amivel a szentélyt leírják, 
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de azért meg tudja érteni, mi mozgatja az írót, és milyen fontos, 
hogy Istenhez a legnagyobb tisztelettel közeledjünk. 

A lényeg az, hogy az Ószövetségben ne kijelentéseket keressünk, 
hanem keresést, tapasztalatot. Úgy mondanám, hogy az Ószövetség 
a kérdés, az Újszövetség a válasz. A kérdésben mindig ott bujkál a 
válasz, de még csak homályosan, konfúz módon van jelen. Viszont 
a válasz meg csak lóg a levegőben, ha nem ismerjük a kérdést. Vagy 
azt is mondanám, hogy az Ószövetség a maga sokféleségével olyan, 
mint rengeteg vektor halmaza. Ha külön-külön nézzük őket, csak 
összevisszaságot látunk, de együtt kiadnak egy erővonalat, amely 
az Újszövetségre mutat. 

Ezért meg kellene újítanunk a tipológiai írásmagyarázatot, de nem 
a formális hasonlóság alapján, hanem történeti módon. Megemlítem, 
hogy ez például egyáltalán nem újdonság, az antióchiai iskola mér-
sékelt ága ezt már az ókorban is így gondolta. Ha valaki ma a szerző 
ismerete nélkül olvassa Küroszi Theodórétoszt, azt hiheti, hogy egy 
kortárs szerző írását tartja a kezében. 

Az Ószövetség ugyanis valóban tele van előképekkel, és ez része 
a drámájának. Rengeteg mindent megéreznek, megsejtenek benne, 
olyan dolgokat, amelyek viszont majd csak Jézusban teljesednek ki. 
Jeremiás vagy a szenvedő szolgáról szóló énekek például már min-
den mozaikdarabját ismerik az Istentől kapott hivatásnak, de élő 
képpé csak Jézusban áll össze. Vagy például a bölcsesség megsze-
mélyesítésében ott van már a megérzés, hogy Istent nem magányos 
alakként kellene elgondolnunk, hanem olyannak, akiben élet és dia-
 lógus van, de ez csak irodalmi kép, amíg meg nem jelenik a világ-
ban a Fiú. Az Újszövetség ennek fényében nem győz rácsodálkozni 
az ószövetségi szövegekre, a Krisztus-esemény fényében minden 
részlete megvilágosodik előtte. 

Sajnos nincs tehetségem arra, hogy a meglátásaimból pedagógiai 
vagy lelkipásztori programot alkossak. „Aki tudja, csinálja, aki nem 
tudja, tanítja” — én az utóbbi vagyok. De azt látom, saját magamon 
is, hogy a történet iránti igény sokkal nagyobb, mint a tanulság 
iránti igény. Az igehirdetés ma sovány elbeszélés, hosszas tanul-
ságelemzés. Ezt meg kellene fordítanunk. A történet történetét kel-
lene hitelesen és érdekesen elmesélnünk, eljátszanunk, elképzel-
nünk, lerajzolnunk. 

Olvasnunk kellene a Szentírást, és ha valami megragad (vagy 
meglep, megbotránkoztat) minket, akkor bombáznunk kellene a 
miértekkel. Mást is tehetünk persze. De az biztos, hogy valamit ten-
nünk kell, ha nem akarjuk, hogy Isten fogalommá, képpé, erővé, 
törvénnyé merevedjen a lelkünkben. Az élő, a személyes Istennel az 
élő hittel, élő közösségben olvasott Szentírásban találkozunk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi tehát a javaslata, 
mit kellene tennünk 
ma annak érdekében, 
hogy a Szentíráshoz 
való viszonyunk benső -
ségesebb legyen, hogy 
az igehirdetést, lelkipász -
tori munkát mély bib-
likus lelkiség hassa át? 
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