
ben azonban alig alkalmazza ezt a módszert; sietek hozzáfűzni, hogy ahol mégis,
ott nagyon érdekes eredményekre jut. A halottfeltámasztás csodáiról szólva pél
dául, kideríti, hogy Jézus kortársai az egy-két nappal a halál után bekövetkezett
feltámasztást nem tartották igazi csodának, mert föltételezték, hogy az emberi
lélek a halál után egy-két napig még szorosan a test közelében tartózkodik, s így
azzal ismét egyesíthető; a több nappal a halál után bekövetkezőt már igen. (I. k.
386-387. l., II. k. 515, 712-713. l.) Tudom, hogy a szerzőnek a csodák kérdésében
mutatkozó tartózkodása mögött legalábbis részben dogmatikai akadályok rejtőznek;

de esak bizonyos mértékig, Jézus csodáinak tényét egy hivő katolikus nem von
hatja kétségbe, értelmezésükben azonban meglehetős szabadságot élvez, ha jól ér
telmezem a Vigilia és a Teológia hasábjain az ószövetségi, sőt az újszövetségi cso
dákról megjelent cikkeket. Hangsúlyozorn, hogy ezekkel az értelmezési kísérletek
kel nem értek maradéktalanul egyet, eredményeiket is felemásaknak tartom, de a
csoda historizálásának, szociologizálásának, pszichologizálásának, szóval a csoda
.•megszüntetve-rnegőrzésének" tendenciáját okvetlenül helyeselni tudom.

Befejeztem ismertetésem mindkét részét, az elísmerőt is, a bírálót is, anélkül
természetesen, hogy akár egyiknek, akár másiknak a végére jutottam volna. A lé
nyeg azonban nem ez, hanem az, hogy előttünk van egy Jézus története, amelyben
a történetíségre nagyobb, a teológiára kisebb hangsúly esik, mint bármelyik eddigi
hasonló tárgyú magyar munkánál. A könyv lapjairól egy történetileg megfogható,
reálisnak tűnő, érdekes, bonyolult egyéniségű, mélyen és tragikusan emberi Jézus
arc pillant ránk, amelyen csak itt-ott villan fel az istenség dicsfénye. Persze ezt
a Jézus-képet mindenki másképp értelmezi: a hivő történész Istenből vezeti le ezt
az emberképet, a nem hivő az istenképet is az emberre vezeti vissza; a hivő az
emberhez hozzáadja az Istent, a nem hivő kivonja belőle. A két kép azonban ta
gadhatatlanul konvergál; mínél teljesebben fejezi ki és valósítja meg mindkettő

a maga emberképét, annál közelebb kerülnek egymáshoz. ljjas Antal a korszerű

tudományosság szintjén álló, mélyen humanista szellemű, magas irodalmi kvalitású
Jézus történetével mindent megtett ennek a közeledésnek érdekében, amit e sajá
tos témában egy katolikus szerző önnön világnézetének feladása nélkül megtehet.

GYORKI LÁSZLÓ

A SZENTÍRÁS IGAZSÁGA
A Szentírás, amint hisszük az Isten szava. Isten pedig maga az igazság, s O

nem mondhatott mást, mínt igazságot. A Szeritírásban tehát az igazságot találj uk,
s nincs benne tévedés. A "tévedhetetlfmség" tehát a sugalmazásból folyik, s a ta
nítóhivatal megnyilatkozásaiban is mint ennek következménye szerepel, amit nem
kell külön irattal kifejteni. A tévedhetetlenség követelménye egészen a legutóbbi
időkig úgy szerepelt, mínt a kinyilatkoztatás legfőbb, sőt egyetlen célja, amelyre
a figyelem összpontosult: a Szentírás azért van, hogy nekünk az isteni és abszolút
igazságot közölje mínden lapján s minden területen. A tudomány haladása által
a teológiai kutatás bizonyos fokig tompította ezt a nagyon is leegyszerűsített né
zetet. Sokkal rugalmasabb és helyesebb fogalom alakult ki, amelynek kikrístályo
sodását a tanítóhivatal legujabb dokumentumaiban találjuk meg. A II. vatikáni
zsinat hittani rendelkezése az Isteni Kinyilatkoztatásról ennek a fejlődésnek az
utolsó fokát jelenti.
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A "tévedhetetlenség" problémája a II. vatikáni zsinat előtt

Az utolsó nyolcvan év problémáját kell látnunk, hogy igazában értékelni tud
juk a zsinat megoldását.' A tévedhetetlenség a patrisztikus kortól kezdve elfogadott
tétel volt, de gyakorlati alkalmazása a modern korban került előtérbe. .

Ismerős mindnyájunk számára Galilei esete. A Józs lO,12-l3-ra hivatkozva
(amely arról szél, hogy Józsué imájára megállt a nap) azért ítélték el, mert a
Szentírással "ellentétes" tant állított. A XIX. században a Szentírás több állítása
még problematikusabb lett. A katolikus hitvédők igyekeztek "megvédeni" a Szent
írást: az Isten szava mindenben harmóniában áll a tudománnyal (pl. a teremtés
napjai, geológiai korszakoknak felelnek meg). Történeti téren - a Biblia adatai
sokszor az ásatások fényében pontatlanok és "tévesek" - hasonló módon igyekeztek
bizonyítani a Szentírás igazságát. Mások a katolikus szentírás-magyarázók közül
ezeket a problémákat tudomásul vették és más magyarázatot próbáltak adni rá.
Egyik ilyen magyarázat szerint a Szeritírásban vannak "mellesleg rrondott" dolgok
(obiter dicta), amelyeknek nincs kapcsolatuk a hit és erkölcs dolgával. Ezekben
lehet tévedés is. [Például Tóbiás kutyája csóválta a farkát (Tób 11,9) - Szent Pál
Karpusnál hagyta a köpönyegét (2 Tim 4,13).] Newman bíboros véleménye volt ez.

Ismét mások szerint a Szentírás tévedhetetlensége csak hit és erkölcs dolgára
vonatkozik. Ezek a vélemények az egyház tanítóhivatala által elítélt tételek. "Tel
jesen lehetetlen a sugalmazást csupán a Szentírás néhány részére szűkítení, vagy
megengedni azt, hogy a szent író tévedett." (Divino Affl. Spiro 1.) Tehát az egész
Biblia sugalmazott. Nem lehet a sugalmazást csak a "vallásos" dolgokra szűkítení,

mert azonnal fölvetődik a kérdés: ezek szerint tehát "profán" dolgok is vannak a
Szentírásban? A II. vatikáni zsinat tanítása szerint Isten "cselekedetekkel és sza
vakkal" szólt. A Szentírás igazságának anyagi elhatárolása nem megoldás.

Sokkal közelebb jutott a probléma megoldásához XII. Pius Divino afflante
Spíritu kezdetű körlevelének tanítása, amely a szent író egyéniségének figyelembe
vételét, továbbá az irodalmi formák vizsgálatát szorgalmazta. Ezek alapján sok
homályos kérdésre fény derül, a megnyugtató megoldást azonban ez sem adja meg.

újabban egyes szentírás-magyarázók (N. Lohfink, P. Grelot) a bibliai tévedhe
tetlenség kérdésénél két alapvető hibára mutattak rá: a tévedhetetlenség negativ
állítás (nincs tévedés) arról, ami a Biblia pozitiv kiválósága, a másik hiba pedig
túlzott védekezés a racionalisták ellen, akik tévedést látnak a Szentírásban. A
problémát tehát pozitív, módon kell megoldani a következő elvek szem előtt tar
tásával: 1. Isten kinyilatkoztatást akart adni az embereknek, ami üdvösségünk tit
ka, s ez Jézus Krisztusban valósult meg. Tehát Isten üdvözítő szándékáról van szó,
Isten tanítása mind ezzel kapcsolatos; 2. A kinyilatkoztatás progresszív jellege. A
teljes igazságot Jézus Krisztusban birtokoljuk. Az Ószövetségben nem kereshető

olyan igazság, mínt az Újszövetségben. Sőt még az Újszövetség igazságát is ki kell
fejteni az élő hagyomány által. Minden egyes szöveget az egésszel kapcsolatban és
a kinyilatkoztatás progresszív jellegével kell vizsgáini. Ez a tanítás már egészen
közel jutott a II. vatikáni zsinat tanításához.

Az igazság bibliai értelemben

A zsinati irat nem használja a "tévedhetetlenség" kifejezést. Helyette mindig a
Szentírás "igazságáról" beszél, vagy arról, hogy "tévedés nélkül" nyújtja azokat az
igazságokat, amelyeket Isten üdvösségünkre le akart íratni. Ez a terminológiai vál
tozás megment bennünket a félénk apológiaí munkától (nincs tévedés a Szent
írásban), ami sokáig törekvés volt. Nem a pozitív tudományok ellen védjük a
Szentírást, hanem kifejtjük annak az igazságról szóló pozitív tanítását. Semmiféle
tévedés sincs a Szentírásban.

A zsinati irat nemcsak az igazságot jelöli meg egyedüli célként a Szeritírás
ban, amint ezt a múltban gyakran tették, hanem ráirányítja figyelmünket az is
teni Szó más javaira is: szentség, erő, táplálék. "Akkora erő és hatékonyság van
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al. Isten igéjében, hogy támasz és életerő az egyháznak, hítszilárdság az egyház fiai
nak, táplálék a léleknek, tiszta és örök forrása a lelki életnek". (2. p.) Ezért igaz a
következő megállapítás is: "A szent könyvekben a mennyei Atya végtelen szere
tettel siet fiai elé és beszélget velük." (21. p.) A kinyilatkoztatás tehát személyes
találkozás. A zsinati irat erről beszél, és nem az igazság elvonatkoztatott fogalmá
ról: Isten úgy mutatja meg magát, mint barát és atya. "Jóságában és bölcsességé
ben az Isten úgy határozott, hogy kinyilatkoztatja önmagát és tudtunkra adja aka
ratának szent titkát. Ebben a kinyilatkoztatásban a láthatatlan Isten szeretetének
gazdagságából mint barátaihoz szól az emberekhez ... Ez a kinyilatkoztatás esemé
nyekben és hozzájuk bensőleg kapcsolódó szavakban bontakozik ki." (2. p.) Amin.
látjuk, a szöveg nem a "háromszemélyű Egyisten títkáról' beszél. A régi szöveg
tervezetben is kijavították a következő részt, amely "a természetes rend természet
felettivel való kapcsolatának legmélyebb igazságairól" szólt. A jelen szövegben ez
a rész így hangzik: "Az isteni kinyilatkoztatásban Isten önmagát és akaratának az
emberek üdvösségére vonatkozó örök döntéseit akarta kinyilvánítani és közölni."

A zsinati irat az igazság túlzottan intellektuális beállításával szemben vissza
tér a Biblia igazság-fogalmához. Mit értünk ezen a kifejezésen? A polémiában el
homályosodott az igazság helyes fogalma. Egészen más ugyanis a görög igazság
fogalom és a Biblia igazság-fogalma. P. Grelot szerint az igazság nem egyértelmű,

hanem analóg fogalom.
A görög igazság-fogalom. "Aléteia" = ami nem elrejtett, hanem nyilvánvaló a

szellemnek. A görögök intellektuális kíváncsisága látható ebből a fogalomból : világo
san látni, kifejteni a lényeget, a dolgok eredetét. Náluk az .,aléteia"-val egyér
telmű a "substancia" (lényeg) és a "natura" (természet). A filozófusok és a tör
ténészek használták gyakran ezt a kifejezést. A filozófusok keresték a dolgok igazi
természetét, igazságát. Platón szerint az igazság az isteni rendhez tartozik, s nem
ehhez a világhoz. Istennel azonosította az igazságot. Nisszai Szent Gergely szerint
is az igazság az Isten. Történelmi téren az igazság annyi, mint valóság: pontosan
tudni a múlt eseményeit és ezeket tárgyilagosan leírni. Ma ezt sokan nem tartják
elégségesnek a történelemtudomány terén. A tények mögé kell nézni, azok értel
mét, jelentőségét, megmaradó értékét is vizsgáini kell. Ha görög értelemben vizs
gálnánk a Szentírást, akkor az egyszerű információs forrás lenne, egy a sok pro
fán könyv között. Márpedig sokkal több ennél.

A bibliai igazság-fogalom. Az Ószövetségben általában az igazság annyit je
lent, mint ismerni Isten szándékát az emberekkel kapcsolatban. A Dán 10,21-ben szerep
lő "igazság könyve" annyit jelent, mint Isten végső tervei. Igazság továbbá a kinyi
latkoztatás és bölcsesség, ami szerint élni kell (Péld 23,23; Sir 4,28.). Az Újszövet
ségben az igazság Krisztussal kapcsolatos. Szent Pálnál nagyon sokszor egyértelmű

az evangéliummal, az üdvösség üzenetével (Ef 1,13). Szent Jánosnál az igazság az
Isten szava (Jn 17,17). A törvény Mózes által, az igazság .Jézus Krisztus által lett
a miénk (Jn 1,17). Jézus tehát az igazság, mert Benne valósul meg a kinyilatkoz
tatás teljessége. Az igazság Isten szava, amelyet a testté lett Ige hozott az embe
reknek, ami egyszersmind a hivőnek tanítás és életszabály is.

Ezt a fogalmat találjuk meg az igazságról a hagyományban is. Szent Ireneusz
szerint az apostolok által ismerjük az igazságot, azaz az Isten Fiának tanítását.
Altalában szinonim szó az igazság és az evangélium a zsinatok tanításában is. A
II. vatikáni zsinat is ehhez az igazság-fogalomhoz tért vissza. A szemita gondol
kodásmód "egzisztenciális" módon ragadja meg a valóságot, s nem absztrakt módon.
A Bibliában pedig ezzel találkozunk. A görög gondolkodásmód, amely a kinyilat
koztatott igazságok megfogalmazásában oly sokat nyújtott, már-már. elvesztette a
kapcsolatot a Bibliával, s olyasmit keresett benne, amit természeténél fogva nem
nyújthatott. A héber "igazság" (emet) sokkal gazdagabb, mint a görög "aléteia".
Jelent erősséget, biztonságot, állandóságot, hűséget, Isten hűségét, továbbá az em
ber hűségét Isten iránt. Hogy megértsük helyesen az Istent, úgy, ahogy Ö akarja,
nem elégséges ismereteket tudni Róla (ginoskein), hanem engedelmeskedni kell
Neki, vele kell járni, vagy még egyszerűbben: szeretni kell Öt. A Szentírásban
elsősorban ezt az igazságot kell keresnünk, s ezt találjuk meg benne.

741



Udvösségünkkel kapcsolatos igazság

A zsinati irat másik nagyon fontos tanítása az, hogy a Szentírásban található
tanítás nem akármilyen területhez tartozó igazság, hanem ahhoz, ami az ember
üdvösségével kapcsolatos. Ez sem új tanítás, csak a zsinat jobban aláhúzza és ki
fejti. lVIár Szent Agoston írt arról, hogy Isten a szent írók által nem a világ
belső szerkezetéről akart tanítani bennünket, mert ennek semmi haszna sem lenne
üdvösségünkkel kapcsolatban. Erdemes ennél az idézetnél megjegyezni, hogy Ga
lilei is nagyon jól ismerte ezt az ágostoni mondást és tökéletesen a zsinat taní
tásának megfelelőerr fejtette ki. így ennek az igazságnak az előfutáraként tekint
hetjük. A Providentissimus kezdetű pápai körlevél szólt arról, hogy az isteni ta
nítás igazsága nem tudományos kérdésekkel kapcsolatos, amelyeknek semmi szűk

ségüle sincs hitünkre. A Spiritus Paraclitus kezdetű körlevél pedig ezt az igazságot
kiterjesztette a történelem területére is: a bibliai kinyilatkoztatás Isten története
az emberrel. Ennek a történelemnek egyes adatai érintkeznek a profán történelmi
tényekkel, de a Biblia történelmi adatai nem önmagukért vannak, hanem azért,
hogy az üdvtörténelmet hordozzák. Ezt az alapvető fontosságú elvet a IL vatikáni
zsinat rendelkezése újból és újból hangsúlyozza: Isten szólt az emberekhez, hogy megta
nítsa őket az üdvösség útjára. Ezzel kapcsolatban egy régebbi szövegtervezet szerint a
Szentírás "mind az Istenről, mind az emberről" szól. A végleg jóváhagyott szöveg ezt
így hozza: "mind az Istenről, mind az ember üdvösségéről". (~. p.) "A Szentírás
könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják azt az igazságot, amelyet
Isten a mí üdvösségünkre le akart íratni a Szent Iratokban." (6. p.)

Azonnal föltehetjük a kérdést: tehát csak hit és erkölcs dolgáról van szó? Ezt
II tételt elítélte az Egyház tanítóhivatala, most pedig újra ide tér vissza? Nem!
Akkor ugyanis anyagi elhatárolásról volt szó, ami szerint a sugalmazás csak hit
és erkölcs dolgára terjedt ki, "profán" dolgokra nem. Ez elítélt tétel. A zsinat ta
nításánál más megszorítás van: Isten üdvözítő szándékáról, az üdvtörténetről van
szó. Tehát nem a Biblia "vallási igazságairól"; hanem az egész Szentírás mentes
a tévedéstől, amennyiben üdvösségünkkel kapcsolatos igazságról beszél. Ez lehet
profán tárgy is (pl. a történelem). Vigyáznunk kell arra, hogy ez a leszűkítés ne
legyen lekicsinylés a Szentírás igazságával kapcsolatban. VI. Pál javaslatára a kö
vetkező kifejezéssel tették ezt még világosabbá: "Igazság, amelyet Isten a mi
üdvösségünkért a Szent Iratokban feljegyeztetni akart."

A biblimus igazságnak ez a vallási [eflege nagyon lényeges vonás a zsinat ta
nításában. Különösen szükségünk van erre ma, amikor az ész és a tudomány dia
dala rászoktatott bennünket arra, hogya pozitivista tudományos igazság legyen az
ideálunk. Ennek alapján a mi modern szellemünknek a történelmi vagy fizikai ál
lítás nem "igaz", ha nem terjed ki a legapróbb részletekre is. Egészen másképpen
gondolkodtak a régi szerzők, akik a Bibliát írták. Nagyon szemléletesen fejtegeti
ezt az igazságot M. Zerwick a bécsi lelkipásztori konferencián elhangzott előadá

sában (1966). A nyugati ember a tények rajongója, egészen a jelentés elhanyagolá
sáig, A keleti ember viszont a jelentésért rajong, és teszi ezt egészen a tények el
hanyagolásáig. A nyugati ember számára az igazság eszményképe az eseményekről

felvett film, vagy a szavakról készített hangfelvétel. Az már nem érdekli, hogy
mí van e szavak mögött, valóban igazságot tartalmaznak-e. A keleti ember szá
mára az igazság eszményképe a mélyértelmű történet. Ennek megf'elelően a keleti
ember úgy mond el egy történeti tényt, hogy kihagy belőle. Talán éppen azokat a
részeket, amelyek a történész számára a legfontosabbak. Kiemeli a történetből azo
kat a mozzanatokat, amelyekkel mondanivalójának célja még világosabb lesz. Eze
ket a mozzanatokat felnagyít ja, és' abból sem csinál problémát, hogy más eleme
ket is kitaláljon a jelentés kedvéért, amit az eseménnyel kapcsolatban kifejezésre
akar juttatni. A mí számunkra "meghamisított történetről" van szó, a keleti ember
pedig ezt nevezi igazi történetnek, mert az események mögöttí értelem így dombo
rodik ki világosan. A szerző szerint nálunk a történelmi valóság túlértékelése,
amely gyakorlatilag az időrendi igazság fogalmával is egybeesik, betegség. Jobban

742



-szeretjük a fényképet a múalkotásnál. A Szentírásban múalkotásokkal találkozunk.
A műalkotás, a festmúny sokkal mélyebb megismerésre vezet, mínt a fénykép.

A Szentírás íróit vallásos lelkület hatotta át. Ok Istent látták mindenben, és
mindent Isten fényében szemleltek. Azért érdekelték őket a természet tényei, a
történelem eseményei, mert mindezek a mennyeí Atyától jöttek és üdvösségünkre
irányultak. Az Ő látószögüle egészen más volt, mint a miénk. Számukra a hangsúly
a vallási üzeneten volt, akár események, akár szavak voltak ezek. A többi dolog a
második helyre szorult. Ez a gondolkodásmód, ami a mí tudományos szemléletünk

-szerint naiv is lehetett. alapjában véve sokkal igazabb, mint a míénk, mert nem nyomja
el az Istent, hanem a megfelelő helyre, a középpontba helyezi. Nekünk tehát ezt a val
lásos látásmódot kell fölfedeznünk, ha a Bibliát akarjuk olvasni és meg akarjuk ta
lálni azt az igazságot, amit Isten akart adni. Ahol a mi pozitivista kutatásunk a
lényeget véli keresni - fizikai állítást, vagy pontos történelmi adatot - ott csak
tökéletlen és kevésbé gondos kídolgozást kapunk, mert csak profán és jelentéktelen
valóságról van szó, és a szent szerzőt ez nem érdekelte. Ha ez így van, akkor a
Biblia eseményei történeti szempontból teljesen értéktelenek? Egyáltalán nem. De
újra csak hangsúlyozni kell, hogy a Szentírás nem történeti ismereteinket akarja
gazdagítani, hanem az Isten közbejöttéről szól. A sugalmazás garantálja a bibliai
eseményeket, amennyiben üdvösségünkre vonatkoznak. Az Isten és ember közti
viszonyt tartja szem előtt a Szeritírás. Az események Isten tettei az időben. így az
emberi történelem szent történelem lesz, és egyúttal tanítás is. Az Egyiptomból
való kivonulás, a Szentföld elfoglalása, Jézus csodái, feltámadása történeti igaz
ságot foglalnak magukban. A Biblia írói a szomszédos népek Írói felett állnak,
mert Isten közbejöttéről számolnak be a történelemben. Ez azonban nem tudomá
nyos kíváncsiság a múlt eseményeivel kapcsolatban. A Szentírás igazságai fölté
telezik a történeti események valóságát, amennyiben az üdvtörténetet érintik.
"Pontos" történetiség szempontjából azonban nem okvetlenül "igazak". Megőrzik

azonban "igazságukat" az üdvtörténettel való kapcsolatukban. Például Máté nem
zetségtáblájában a háromszor tizennégyes szám pontatlan. Tanítása azonban igaz:
Jézus Dávidnak, Abrahám fiának leszármazottja, a messiási ígéretek örököse. Te
hát a történetileg pontatlan adatokat is teljes világosság ragyogja körül, amikor
Isten tetteiről van szó, amelyeket az ember üdvössége érdekében művelt.

.az irodalmi forma

A Szentírás igazságának megértéséhez szükséges ismernünk az irodalmi for
mát, ahogya szent ír6k kifejezték magukat. A szerző ugyanis irodalmi formában
fejezi ki az üzenet igazságát. Alkalmazza. átalakítja, újjáteremti mindazt, ami
csak külső egybefogója az üzenetnek. Az irodalomban ismeretes az eljárás, amely
által a szerző ismertté teszi olvasóival szándékát azon a módon, ahogyan elbeszéli
neki a lényeget és a járulékos dolgokat. Ehhez különböző formákat használ fel:
prózait, költőit , egyszerű formát vagy díszeset, képletes vagy szabad formát, egy
szóval olyat, ami a legjobban megfelel gondolatai kifejezésének. Ezt nevezzük iro
dalmi formának.

A Bibliában is van irodalmi forma, és ennek ismerete szükséges annak meg
értéséhez. hogy meg tudjuk ragadni az isteni tanítást és szándékot, ami benne
foglaltatik. A II. vatikáni zsinat tanítása világosan szól erről. A Szentírásban az
irodalmi forma vizsgálata csak lassan került előtérbe. A Pro1'identissimus kezdctű

körlevél még nem beszél erről. A Commissia Biblica is nehezen akarta elfogadni,
hogy vannak a Bibliában többé-kevésbé fiktív történetek is. ASpiritus Paraclitu§
körlevél is hasonló módon nyilatkozik még róluk. Az 1943-ban megjelent Divino
afflante Spiritu körlevéllel változott meg a helyzet, amely hosszú részt szentel en
nek a kérdésnek. Leírja és ajánlja ezt a módszert, mint elengedhetetlen követel
ményt a szent iratok megértéséhez. A fejlődés további foka a Suhard bíborosnak
19411-ban ado-tt válasz, amelyben a Commissio Biblica enyhítette régebbi döntéseit.
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tgy érkezünk el a II. vatikáni zsinat hittani rendelkezéséhez. A következőket ta
láljuk ebben: "A szent írók szándékának kiderítése végett egyebek között ügyelni
kell az ,irodalmi műfajokra' is." Még pontosabban meghatározza, hogy mit jelent
ez: "Annak helyes megértése végett, hogy a szent szerző mít akart kijelenteni írá
saiban, kellőképpen figyelni kell egyrészt azokra a szokásos tőrőlmetszett gondol
kodás-, szólás- és elbeszélésmódokra, amelyek a szent író korában virágoztak, más
részt azokra a módokra, amelyek akkortájt az emberek társas érintkezésében ural
kodtak." (12. p.)

Mennyire fontos ezek ismerete a Bibliával kapcsolatban, amelyet Keleten, több
mint kétezer évvel ezelőtt írtak! A Divino afflante Spiritu körlevél pontosan kö
rülírja, hogy mit jelent ez. A szent íróknál, mínt más régi szerzőnél is, előfordulnak

bizonyos ábrázolás- és előadásformák, amelyek .kíváltképp a sémi nyelvekben lel
hetők fel: "állítások, amelyeket megközelítőnek nevezhetnénk, túlzón jelképes be
szédek, sőt néha látszólag ellentmondó kifejezések, amelyek arra szolgálnak, hogy
az előadott tények erősebben vésődjenek emlékezetbe." (II. 3.) Mindezek abban az
időben szokásosak voltak, és senki sem érezte, hogy ezzel félrevezették. Hozha
tunk erre néhány példát is: Baltazárt Nabonid helyett Nabukodonozor fiának teszi
(Dán 5,18.); Babilon elfoglalását Cyrus helyett a méd Dáriusnak tulajdonítja (Dán
6,1); Abjatár főpap idejére teszi azt a történetet, ami Ahimelek 'idejében történt
(Ek 2,26.); Dávidot és Salamont Kelet legnagyobb uralkodóinak teszi meg. Ez ma
a modern történészt meglepi, de semmi problémát sem jelentett az akkori írónak
vagy olvasónak, mert ezeket a személyeket úgy szemlélte, mint akik Isten felé tar
tanak, vele kapcsolatban vannak. Ezek a pontatlanságok nemcsak hogy nem za
varták, hanem éppen ellenkezőleg segítették őket abban, hogy figyelmüket a lénye
ges felé Irányítsálc.

A II. vatikáni zsinat újra Ieszögezte tekintélyével, hogy a Bibliában irodalmi
műfajok vannak, s ezekkel számolni kell. Sőt még tovább ment azzal, hogy ezt a
megállapítást az evangéliumokra is kiterjesztette. Atvette a Commissio Biblica
1964-ben kiadott Sancta Mater Ecclesia kezdetű utasítását. (Ennek ismertetése a
Vigilia 1970 januári számában található.) Eszerint az evangélísták nem voltak mai
értelemben vett riporterek, s nem riporter módjára írták meg Jézus életét. A kö
vetkezőkben lehetne összefoglalni az ő munkájukat az evangéliumok megírásában:

a) A rendelkezésükre álló anyagból válogattak. Nem mindent mondtak el, s
nem voltak mindenben szemtanúk; b) az anyagot céljuknak rnegfelelöen alakítot
ták és rendezték, egyes eseményeket vagy tanításokat összevontak. másokat el
hagytak, amint ez céljuknak legjobban megfelelt; c) az eseményeket és tanításokat
olvasóik szükségletének megfelelően magyarázták. Ez az ő egyéni munkájukat té
telezi fel. Nem arra törekedtek, hogya nyers valóságot adják, hanem egyes ese
ményeket áthelyezték, időnek és környezetnek megfelelően alakítottak olvasóik ál
lapotához mérve, Innen van a különbség az evangéliumokban a tanítások és ese
mények terén; d) írásaikban a prédikáció stílusát alkalmaztak, vagyis teológus mód
jára a hithez fordultak, és nem olvasóik kíváncsiságának akartak eleget tenni;
el végül tanításukat azzal a mélyebb megértéssel adták át, amiben Jézus feltáma
dása után a Szentlélek részesítette őket. Ez annyit jelent, hogy Jézus életéne-k
egyes homályos részeit a húsvét fényében szemlelték és magyarázták olvasóiknak.

Amikor a zsinat mindezt állítja, egyben hozzáfűzi, hogy az evangélisták rnind
ezek ellenére csak az igazságot mondták el Jézusról, s állítja az evangéliumok tör
ténetiségét. Az előbb felsorolt szempontok egyáltalán nem csökkentik az evangé
liumok történetiségét, mert az evangélísták nem hamisították meg Jézus tanítását
és életének eseményeit, amikor bizonyos szabadsággal adták ezt át és mélyebb meg
értéssel magyarázták a hit számára. Az alkalmazás ugyanis nem meghamisítás, az
átalakítás nem elformátlanítás,

A zsinati irat nem szól arról, hogy ez az alkalmazás meddig mehet el, hanem
olyan általános elveket ad, amelyek segítségével elígazodhatunk. A bibliai írók a
saját koruk íróit követték. A Divino afflante Spiritu körlevél szerint a Bibliában
meg van engedve mínden irodalmi műfaj, ami nem mond ellent az Isten szentségé-
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nek és igazságának. Ismeretesek a régi Kelet irodalmából azok a műfajok, amiket.
ma inkább "történelmi regényeknek" neveznénk. Ezek többé-kevésbé elképzelt ese
mények formájában adnak tanítást. Valószínűleg ezek közé tartozik Tóbiás, Judit,
Eszter és Jónás könyve is. Nincsenek azonban a Szentírásban mítoszok, vagyis
elképzelések az Istenről. Isten igazsága és tanítása azonban kifejeződhet olyan el
beszélésekben, amelyeknek körülményei, személyei költöttek. Ez ellen nem tiltakozni
kell, hanem inkább kutatni kell a szent író szándékát, hogy megértsük az ő szím
bolikus vagy művészí formáján át a mély tanítást, amit közölni akart velünk. Ez
a munka nagy hozzáértést és bátorságot is követel. Minden egyes esetet külön kell
megvizsgálni, és keresni, hogyan szelgálták ezek az Isten szavát. Ugyanezt meg kell
tenni az Uj szövetség könyveivel is, ez azonban sokkal könnyebb, mert a tanúk
közelebb álltak a tényekhez, amelyeket előadtak. De az Uj szövetséggel kapcsolatban
is igaz, hogy a Szentlélek emberi nyelven fejezi ki magát és felhasználja kora iro
dalmi formáit.

A tökéletlen és időleges a Szentirásban

A teológiai kutatásban ez a címben jelzett szempont egészen új; a II. vatikáni
zsinat hittani rendelkezése az első, amelyben a tanítóhivatal megemlékezik róla.
Erdemes megvízsgální kissé.

Az Ószövetségről szóló részben arról olvasunk, hogy Isten úgy nyilatkoztatta ki
magát, "hogy Izrael megtapasztalja. milyen úton-módon bánik Isten az emberek
kel, és hogy ezeket az utakat magának a próféták száján át szóló Istennek sza
vából napról napra mélyebben és világosabban megértse." (14. p.) Arról van szó,
hogy Isten fokozatosan nyilatkoztatta ki magát, és ebben a fejlődésben bíZOl;lYOS
isteni pedagógia ismerhető fel. Úgy rendezte Isten az Oszövetség üdvrendjét, hogy
el: előkészítse a Megváltó eljövetelét és az O messiási országát. Az Úszövetség nem
választható el az Uj szövetségtől, mert ugyanannak az isteni Szerzőnek a műve, s
egymást kölcsönösen megvilágítják és beteljesítik. Az Újszövetség benne rejtőzik az
Oszövetségben, az Oszövetség viszont az Újban tárul fel. Ezért a szent szövcgek
helyes értelmének kihámozásához "szorgalmasan kell ügyelni a teljes Szentírás
tartalmára és egységére, számba véve az egész egyház élő hagyományát és a hitha
sonlóságot." (12. p.)

Ezek a mondatok a "tévedhetetlenség" új fogalmához nyitják meg az utat.
Mindenkí tudja, hogy a Szeritírásban vannak tökéletlen és időleges dolgok is. Ezek
előkészítették a jövőt, s az isteni igazság nem nyilatkoztatta ki magát egyszerre.
Az abszolút igazság is sokszor viszonylagos kifejezésekbe öltözködött és csak fo
kozatosan nyilatkoztatta ki magát az embereknek. Alkalmazkodott az ember szel
lemi képességéhez. lassú haladásához, kulturális emelkedéséhez, s csak fokozatosan
világította meg egyszer az egyik, máskor a másik szempontot egy igazságnál, mí
előtt megvilágította volna az egészet. Ezek a kinyilatkoztatott részek a teljes igaz
ságnak csak egy-egy szektorát világítják meg, és nem foglalják magukban a teljes
igazságot. Ezeket a részeket egymástól elkülöníteni és függetlenül értelmezni az
igazság meghamisítása lenne. Isten nem közölte az O teljes igazságát a Biblia egyes
részeiben. Nem vehetünk egy-egy szót vagy kifejezést abszolút igazságnak, mert
esetleg később kijavítva találjuk azt, s így erőszakot követnénk el az Isten szaván.

Mílyen furcsán hangzik ez a szó: kijavítani. Hogyan lehet az Isten szavában
kijavítani valamit? Ezt úgy kell értenünk, hogy az isteni pedagógia fokozatosan ha
ladt előre a kevésbé világosból a világosba. a kevésbé tökéletesből a tökéletesbe.
Van tehát a Bibliában haladás, s így van benne javítás, megszüntetés és kihagyás.
is. A próféták Messiásától Jézus Krísztusíg, az Oszövetség bölcsességétől Szent Pál
és Szent János tanításáig van haladás. Nagyon könnyen meg lehet érteni, hogya
kezdeti kifejezés hiányos volt, és ezt később ki kellett javítani. Milyen kezdetle
ges igazság található csak a "seol" fogalmában, ahol az ember a halál után szinte
teljesen megsemmisül. Milyen nehezen lehet megérteni, hogyan lehetett Iegyilkolní
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·asszonyokat és gyermekeket a legyőzött városban. Azt mondhatná valaki, hogy ez
tévedés volt, és Isten csak eltűrte és várta, hogy mikor szüntetheti meg. Az igazság
az, hogy az isteni pedagógiával találkozunk ebben az esetben. Isten csak azért
használta mindezeket, mert az igazságnak egy kis magvát tartalmazták. A "seol"
gondolatában bizonyos vágyakozás található, amely előkészítette az Isten melletti
örök élet vágyát, A kiirtásban - cheremben - az a gondolat található, hogy meg
óvja a választott népet a fertőzéstől, a bálványimádástól. Hogy az igazságnak egy
sugarát átszűrje, Isten elfogadott bizonyos tévedést. Ez azonban míndig csak anyagi
maradt, és sehol sem találjuk meg mint tanítást. Sőt éppen ellenkezőleg, tisztítani
és elhatárolni akarta az igazság kifejezéseit, amíg a teljes fény jelentkezik Fiának
megjelenésében.

Tehát súlyos tévedés lenne elkülöníteni a Biblia egyes mondataít, és a sugal
mazás követelménye miatt a teljes igazságot keresni bennük. A Biblia minden
része sugalmazott ugyan, de csak úgy, hogy részét alkotja az egésznek. Rendelke
zik a tévedhetetlenséggel, de csak úgy, ha az egész szintézísében nézzük. S ha ez
tartalmaz valami tökéletlen vagy időleges elemet, a másik rész segitségével esetleg
elhagyható vagy kijavítható. Isten kétezer évet használt föl, hogy megírasson egy
nagy könyvet, amelyben különböző íróktól, különböző korokból való írások talál
hatók. Megtaláljuk benne az igazságot, de csak úgy, ha az egészet elfogadjuk.
Csak úgy tudunk hozzáférni, ha elfogadjuk a kezdeti dadogástól vagy homálytól a
teljes Iényességig, amely Krisztusban jelent meg. Innen van a zsinat fontos taní
tása: az egész Bibliát kell a hagyomány, a híthasonlóság által megvilágítva átte
kinteni, hogy az egyes helyek értelmét kifejthessük.

Ez alól a szabály alól még az Újszövetség könyvei sem kivételek. Még Krisztus,
Szent Pál vagy Szent János szavait is csak a nagy bibliai összefüggésben szabad
szernlélni, hogy a ragyogó igazságot adják. A többitől elkülönítve az Úr szavai
is tévedések forrásaivá válhatnak. Az eretnekség éppen ezt jelenti: válogatni az
ilyen vagy olyan szövegből a többi hátrányára. Talán csodálkozunk azon, hogy
Isten még a messíásí idők teljesebb kinyilatkoztatásában is különböző módon fe
jezte ki magát, s ezek is kiegészítik egymást (a szinoptíkus evangéliumok és Szent
János evangéliuma - Szent Pál és Szent János tanítása - Szent Pál és Jakab
.apostol tanítása). Ebből a tényből megint csak azt állapíthatjuk meg, hogy az em
beri szellem korlátozott, különösen akkor, amikor az isteni titok kifejezéséről van
szó. Isten igazsága meghaladja az emberi értelmet, és az nem tudja ezt egy kife
jezésben, egy szerző által nyújtani. Különböző szerzőkre és szempontokra van szük
sége. Míndegyík igaz a maga kijelentéseiben, de részleges. Az ember Krisztus, az
Isten Krísztus, a hit által való megigazulás - a cselekedetek fontossága, a közeli
paruzia - a távoli paruzía, ezek mind-rnind részei az igazságnak. A szentírás-rna
gyárázó összegyűjti ezeket a különböző - sőt néha látszólag még ellentmondónak
is tűnő - részeket, és az egésznek a fényében látja, hogy összetartanak, egy
pontban találkoznak, de olyan pontban, amely túlmegy az emberi értelmen és be
széden. A hit által tapogatózva jut el az ember ehhez a ponthoz.

A Szentírás igazsága tehát konkrét igazság és nem tisztán spekulatív, üdvössé
günkkel kapcsolatos igazság; olyan igazság, amelyet bizonyos irodalmi formákból
kell kihámozni; végül folyamatosan és részletekben átadott igazság, amely nem
található meg a Szentírás minden egyes szavában. Ezek a szempontok új fényt hoz
tak a "tévedhetetlenség" kérdésében, és még jobban előmozdítják a szentírás-ma
gyarázók munkáját.

Irodalom: A. Robert et A, Tr'oot: Initiation biblique. Desclé, 1954. (lL'inl>plration 6-34. o.) 
Cardinal Bea: La parole de Dieu et Phumariité. Mame. - I. de la Potterie: La véríté de
la Sainte Écriture. Nouvelle revue théologique. 1966. 149-170. o. - M. Zerwick: Mi az .. új"
a katolikus exegézsben t Mérleg, ~67. 226-236. o. - P. Benoit: Exégese et théologíe, m.
Cerf. (La vérité dans la sainte Écrlture. 143-l1io6. o.)
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