
delt világ felelősségteljes használata és elismerése fejezi kl. hogy hiszünk a Gond
vlsel ésben" (98 o.) .

A Gondviselésbe vetett hit egyik próbaköve a csoda . Otto Knoch passaui biblikus
tanár a Szentlrásból Igazolja. hogy mind a zsidók rnlnd pedig a keresztények hittel
va llották: lsten néha csodás módon ls tanúskodik népe vezetéséről . küldöttel meg
bizatásáról. Az ő csodás belenyúlása a történelembe nem jelenti azonban azt. hogy
közvetlenül, a másodlagos okok közreműködése nélkül hozza létre csod ás jeleit. Weiss
mahr Béla, müncheni professzor - számunk egyik tanulmányának szerz ö]e - fejti
kl. hogyan értelmezhetjük a mal tudományos áll áspontok elfogadásával lsten csodás
beavatkoz ásatt . A kvantumfizika szerint a te rmészetben adva van bizonyos spoutanel
tás. Elég tehát feltételezn i. hogy lsten ilyen rendkivüli s ezért váratlan eseményeket
használ fel arra, hogy személyes fel énk-fordul ésának. ü dvözítő akaratának jeiét adja
(vö. 144 és 146 o.) . Péteri And rás

Rózsa Huba: A z Ó s z Ö vet s é g k e I e t k e z é s e. Bevezetés az Ószövetség
könyvelnek Irodalom- és hagyománytörténetébe. Szent István Társulat. Budapest. 1986.
747 o.

Melyik figyelmes bibliaolvasó ne vette volna észre Mózes 5 könyvében az egye·
netlenségeket és akadoz ásokat. az Ismétléseket és a kettős t örténeteket. az anakro
nizmusokat ? Jól tudtuk azt ls. hogy nem örök íthette meg az egyedüli szerzőnek eli s
mert Mózes saját halálának elbeszélését . Nagy általánosságban szólva mégsem kíván
tuk kr it ikusan vizsgálnl a szent szöveqet. hanem használatra készen elfogadtuk a Blb
li át az egyház kezéből. Rózsa professzor könyvében nagy felkészültséggel tárja elénk
a kr itikai vizsgálód ás eredményeit .
Meggyőződése . hogy a bibliai Irodalomtörténet eredményeinek összefoglaló elő

adás ával előseg ltl lsten írott Igéjé nek jobb megért ését . Bizton is vállalkozhat erre a
feladatra a forma- és hagyománytörténet honi viszonylatban egyedülálló Ismerete ré
vén.

t:rde k lődésünket azonnal felkelti a pentateuchus hagyományformáinak tárgyalásá
val. M egismert et az öst örténe t múfalával: jól elkülöníti Izrael monoteizmusát a míto
szok világától . elvez et a történeti etiológia műfaj fogalmához és Elód István Kato likus
dogmatikájával vallja: .Nem forrásokra támaszkodó történelemmel van dolgunk. ha
nem a hitére reflektáló ember okszerü (et iológiai) eszrn élöd ésével." Nem Idegen az
östörténet elbeszélésétől a monda műfaja sem olyan értelemben. ahogy Gunkel mes
határozza: .N éples. a múlt személyeiről vagyeseményelról sz ölö, ősi hagyományo
zású, poétikus elbeszélés: Hétköznapi gondolkodásunk idegenkedik a monda fogal
mától . mert téves általánoslt ással nem teszünk kü lönbséget a monda, a rnltosz, a le
genda. Illetve a mese között. Sok olvasó lesz hálás a pontos megállapításért. mlsze
rln t a monda nem merő kita lálás. nem a fantázia terméke. hanem mint műfaj a hagyo·
mányozás médj át juttatja kifejezésre olyan területen. ahol történeti pontosságot ke.
resnl hiábavaló vol na.

t:rtékes meglátások birtokába juttat a könyvnek Próféták c. része ls . Ismeretes.
hogy milyen nagy jelentőséget tula jdon it a modern szentírástudomány a korai próféták
néven számontartott történeti könyvek szerzőségének. Rózsa professzor híven előadja

a Bibli a papi feldolgozásának deuteronomlsta . elohista és jahvista hagyomány szerinti
taglalását . Elégtételle l olvassuk. hogy akárcsak ml a hitoktatás és az élő igehirdetés
sor án. úgy Izrael népe ls mi ndig a hit szemével nézte a múlt eseményeit: az Oszövet
ség tö rténetszeml élete és ugyanigy a ml bibliai képzetvilágunk elválaszthatatlanul
összekapcsol ódik Izrael Isten ébe - a magát a tört énelemben kinyilatkoztató Jahvéba
- vete tt hittel.

Nagy értéket talál az olvasó az ún. nagy és kis prófétákról szóló részben, az oly
szép számban található összefoglalások ál tal. Ezekben a szerzö a próféták ír ásatnak
tartalmi áttekintését és tanltásuk Ismertetését nyújtja. jóllehet az Irodal omtörténeti
szempontokat és a kritikai taglalást sem rnell özl.
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A prófétai könyvek keletkezése hosszú és összetett folyamat eredménye . A pröfé
ták ugyanis alapvetően szónokok és nem Irók voltak: Igehirdetésük meqörzés ében,
egységesítésében, értelmezésében és kiegészítésében nagy szerepe volt tanltványl
körüknek, koruknak és elsősorban fogsági élményeiknek.•Ez a megkülönböztetés 
a próféta szaval és a hagyományozás során történt tov ább érte lmez és . kiegész ltés 
nem a könyv egyes részeinek suqallmazotts áq-ért ékét, hanem történeti keletkezésének
körülményeit s vele teológiai sajátosságaIt akarja megvllágltanl. Ugyanis a próféták
könyve inek kezünkben levő végső formája az Isteni kinyilatkoztatás közlője, s apró.
féta egykor hirdetett tanítása és annak lsten népében kiváltott hatástörténete egyaránt
a sugalmazó lsten rn üve" (207. o.) .

Szentfö ldi zarándoklat után valósabban látjuk a Biblia környezetvIlágát. Ugyanúgy
az irodalomtörténeti vizsgálódások Ismeretében vil ágosabban látjuk a szent szövegek
értelmét és eszmevilágát. A szent könyvek kor. és vallástörténeti hátterének, íelosz
t ás ának. tartalmának, keletkezésének Ismertetése után az egyes próféták ta ntt ás ának
összefoglalását olvashatjuk . Szívhez sz ölö, gazdag élményt ad minden Ilyen átt ekln
tés: mit tan it az Istenről, Sionról , Dávid házának dicsőségéről Izajás; hogyan szól az
embernek lsten Iránt i elkötelezettségéröl, az Istenn ek és népének kapcsolatáról Je.
remiás; miként prédikál Ezekiel Jahve dicsőségének megjelenéséről, az itélet hirde
téséről, az Isteni büntetésről , a bűnökért való felelősségről , az üdvösség [géretéről.

Mindegyik téma felér egy lelkigyakorl atos beszéddel. Deutero-lzal ásn ál a monoteista
~lit egyetemes távlatra nyílik: Jahve a tört énelem és teremtés ura, az egyetlen lsten,
az üdvözítö lsten, végül pedig az üdvöss ég közvet ít ö]e, az Ebed Jahve dalok Szolgája.

A többi Irással fogl alkozó részből a Zsoltárok könyvénél kell elIdőznünk, mivel ez
a könyv .különleges helyet foglal el az Úszövetség Irásal között, mert a zsidóságnak,
majd a kereszténységnek egyaránt Imakönyve lett' (542. o.). A s zerz ö kutatja a zsol.
tárok korát, műfaját, istentisztelettel való kapcsolatát, önállóságát és függőségét, t é
makörelt. A tudományos kutat ás előtt nem Ismeretlen a rabbinikus zsidóság és a ke
resztény liturgia kedvenc gondolata , hogyazsoltárszövegeket , az eszkatol öqtkus
messiási értelmezési módot követve, a vég Időki várakozásokra alkalmazza. Keresztény
Imaéletünk ebben Urunk példáját követi, aki a keresztfán a 22. zsoltárt Intonálja és
az emmauszi tanltványoknak, majd az apostolokhoz Intézett uto lsó szavaival rnearna
gyarázza: . Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében , a próféták.
ban és a zsoltárokban írtak" (lk 24,44). A két felfogás - az Irodalomtörténeti vlzs 
gálódás és hitéleti eszmélődés - párhuzamosan fut : az egyik hátteret ad, a másik
tov ábbfejleszt és klegész ltésül szolgál.

A szerzöt, akiben korábbl tanltványr tisztelek, nem kell hosszan bemutatnI. Römá
ban végzett szaktanulmányokat, és ma a Budapest i Központi Hittudományi Akadémia
t anára s dékánja .

A Szent István Társulat, mint az évek során, most ls jól fésült kiadványt , szép kl
állftású könyvet ad kézbe. A kiadást gondozó Puskás Márla és Kuruczleky Ilona felé
nem hiába mond köszönetet az előszóban a szerz ö, A könyv eur ópal színvonalat és a
honi teológiai kiadványok sorában magas értéket képvi sel.

Ltptav György

Umberto de Vanna könyvel f iataloknak: 1. M I é r t e I m e a z é I e t e m n e k ?
OMC , Bécs 1986. 32 o. 2. H i n n l ? T I z e n h a t é ves f e j j e l? OMC , Bécs
1986. 32 o.

1. Sze rzőnk első könyvével segiteni Igyekszik a se rdülőknek, hogy megtalálják az
élet értelmét és célkitűzése it. Számos Idézetet találunk fiataloktóI. Az első rész ser
kenti a serdü l őt, hogy vegye kezébe j övőjét , mig a második a je len és a jövő feszült.
ségelt ecseteli, majd a . klspolgári eszményeket' ismerteti : . Csak a mának élek!'
.Olyan rövid az élet, Igyekszem a legjobbat kihúzni belőle!' Stb . •l assftott fölv étel
ként ' arra ls kitér, hogyan élnek a mai fiatalok: utal ruházatukra. kedvteléseikre,
fogyasztási hajszájukra; a szabadszerelemre és a durva életre . Arra buzditja végül a
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