
A Vigilia KORKÉRDÉSE

MIT ]EUENT A BIBLIA AZ ÉLETIEMBIEH?
A Biblia a világ legolvasottabb és legnagyobb példányszámban megjelenő

könyve. Napjainkban a Biblia teljes szövege míntegy 600 nyelven olvasható, a rész
leges fordítások csaknem 1100 nyelven hozzáférhetők. Az irodalom és a művészet

valamennyi ága telis-tele bibliai ihletésű alkotásokkal. melyekben a bibliai téma
hol mint a személyes mondandó kifejezése, hol mínt aktuális társadalmi mondaní
való jelenik meg.

A hivő ember számára "az Ige kenyere", "Isten szava" a tanításra, feddésre,
megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy "tökéletes legyen az Isten em
bere, minden jó cselekedetre felkészített" (2 Tim 3,15-17).

A nem-hivő számára elsősorban "rendkívül értékes emberi és művelődéstör

ténctí dokumentum, amelynek értékét nem teszi kétségessé az, hogy a vallásos vi
lágnézet, az egyház kinyilatkoztatásként, örök érvényű és hiteles igazságok gyűjte

ményeként, életreceptként és realitásként tartja számon" (Népszabadság, 1971. feb
ruár 4.).

E közös kincs iránt érzett közös tisztelet és megbecsülés indította a Vigiliát
arra, hogy idén ezt a kérdést tegye fel - világnézetre való tekintet nélkül - a
magyar szellemi élet és első ízben a külföldi magyarság jeles képviselőinek: Mit
jelent a Biblia az életemben?

A beérkezett válaszokat névsorban közöljük.

DR. BALLAY JUDIT gyermekpszichiá
ter, az Országos Ideg- és Elmegyógyin
tézet osztályvezető főorvosa:

- "Mert nem mindenki, aki azt mondja
Uram, Uram, megyen be a Mennyek
Országába, hanem aki cselekszi az én
Atyámnak akaratát."

Nem tudom, pontosan idéztem-e, azt
sem, hol íródott le a Bibliában, de szá
momra - megfogalmazottan - mínt er
kölcsi útravaló, ez maradt meg.

Tízéves koromig a Biblia hallgatása,
olvasása és megbeszélése életem termé
szetes tartozéka volt. Nehéz megfogal
mazni ennyi év után, mít jelentett akkor
a számomra. Ma, erre gondolva, egy
szerre jelentkezik az otthon légköre, az
apám hangja. Adventi esték és szürkülő

téli reggelek, amikor jó volt azt éne
kelni, hogya szarvas "szép, híves patak
ra kívánkozik ..." - és elképzelni nyári
tájban a patakot. Tudtam, hogy más,
mint a többi könyv, tudtam, hogy tör
ténetei eligazításul szolgálnak az élet
dolgaiban, de nem ezért figyeltem 
mert nagyon figyeltem - a szavaira. Ré
gies nyelve áhítattal töltött el. József
szép, kék köpönyege, Jónás és a cethal,
még inkább Jákob lajtorjája, mesevilá
gomhoz illeszkedett. Nem éreztem a tör
ténetek realitását, mégis irányítottak a
realitások között.

Tízéves korom felett az iskolai oktatás
elvette abibliaolvasás áhitatát - a
mesét is. Egyéb tanult tárgyak ismeret-

anyagához nem kapcsolták, a vallás ok
tatása valahogy tantárgyon kívüli volt,
szárazzá, idegenné vált. Serdülőkorom

elején mégis megrázó módon bukkant
fel tudatomban a kezdő idézet. Pár év
múlva ugyanilyen váratlanul tett bűn

tudatossá az elásott talentumok hirtelen
felbukkanó emléke.

Ma elméleti érdeklődésből veszem ke
zembe néha a Bibltát. de gyermekko
rom biblia-élményének ezzel semmi kap
csolata nincs.

BERKI FERIZ ortodox esperes, az Egy
házi Krónika szerkesztője:

- Ha az anyagát nézem: egy könyv,
olyan, mínt annyi meg annyi más. De
hát a könyvek lényegét nem az anya
guk, hanem a tartalmuk adja. És ez az,
ami a Bibliát a világ valamennyi más
könyvétől annyira megkülönbözteti, hogy
lehetetlen a többiek közé sorolni.

Olyan könyv ez, amelyben magyárá
zatot találok arra, hogy honnan jöttem,
hová megyek, és egyáltalán miért is va
gyok a földön.

Olyan könyv, amelyből a hatalmas,
örökkévaló Isten szól hozzám, a jelen
téktelen porszemhez. hogy isten-gyer
meki méltóságra emeljen engem. Hiszen
ennek a könyvnek a bizonysága szerínt,
áz Isten Egyszülött Fia közösséget vál
lalt velem: "legkisebb testvérének" ne
vezett. És ugyanebből a könyvből tu-
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dom meg, hogyan hálálhatom meg Is
tennek ezt a mérhetetlen jóságát, le
ereszkedését.

OLyan xonyv, amelyből hitet meríthet
a hueuen, tuuast a tudatlan, bátorsagót
a batortaían, erőt az erouen, megpine
nést a megfáradt, szabadsagot a rab,
reménységet a reményvesztett, örömet a
szomorkouó, menedeket az uidözott, sze
retetet a társtalan, békesseget a há
borusagót szenvedő, útmutatast a té
velygő.

Olyan könyv, amely nélkül a világ
olyan mérhetetlenül szegény lenne, hogy
ezt a szegenyseget az emberi elme vala
mennyi ancotasa együttesen sem tud
ná feledtetni.

Mert a .l:S1blia: Isten ajándéka, és mínt
ilyen - akárcsak maga az élet - sem
mivel sem pótolható. Ha mégis beszé
lünk róla, csak így nevezhetjük: a
"Könyvek könyve".

CS. SZABÚ LAszLÚ író (London):

- Melyik része?
Kóbor szilajpásztorok harca egy kú

tért a pusztában, akkori golyószórójuk
kal, egy kampós bottal? Ahogy Mózes
első könyvében áll. Királytáncoltató ag
gastyán feddő szózata az idegen előzön

lés árnyékában? Esaiás próféta könyve.
Hitében maxímalísta, politikájában mí
nímaíísta udvari tanácsos intelme meg
alkuvasra a rabság küszöbén, hogy ki
rályistenek keresztútján ne fújják el
nyomtalanul Izrael gyermekeit a had
járások? Amint Jeremiás próféta köny
vében olvasható. Az új honépítés, fal
mellett, óvatosan, a szétszórattatás
után? Nehémiás könyve. Vagy a halál
tánc hátborzongtátó freskófestője, a Pré
dikátor? Asszír, babiloni, perzsa és hel
lén hódoltság után a végső felszabadu
lás bősz látnoka, Dániel?

Melyik Biblia, az Oszövetség?
Vagy amit az ács fia tanít a szív fel

szabadításáról, eretnek a dogmatíkusak és
szekitásak között, példákért szőlőmúvese'k

és kőművesek dolgához és útszéli kérők
hoz fordulva? Akit az asszonyok ösztönö
sen jobban átéreztek, mínt ahogy elméjü
ket feszítve megértettek a férfiak. Hogy
nem elég, nem elég nem elég a Törvény! S
aki egyedül virrasztva a horkolók felett,
már kínhalála előtt belehalt a magány
ba. Vagy a zaklatott, sátorszövő Pál
frontális támadása leveleiben a múlan
dóság félelme ellen? Félholtra verve s
megpökdösve is abban a szenvedélyes
hitben, hogy Krisztus követőin kicsorbul
a démonok fegyvere, a halál. S azzal a
már-már kafkai gondolattal, hogy ha-
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mis képzetünk az időről, időhöz rögzött
ségünk késztet az Utolsó Itélet várására,
mert a per már folyik, végítéletben
élünk. Vagy a patmoszí remete titkos
nyelvű, révült jóslata a Domitianus-fé
le öldöklés idején az üldözöttek végső

diadaláról az üldöző felett?
Melyik Biblia, az Újszövetség?
Ha Düreré, a Számonkérés, ha Rem

brandté, az Irgalom könyve.
Igaz könyvből persze tevtanokat is ki

lehet szurní. lVIaga a konyv nem felel
azert, amit odaauó, áhitatos orvasojua
önaítatassal aparól Iiura hozzagoncol.
Hogy peídául a kereszthalálert egyutte
sen és örökre bűnrészes egy nép. tiogy
alkudj meg a csaszarral. S hogyalacso
nyabb rendű az asszonyi állat, mmt a
fedi. Ha a vallasnanorúk csataterein
ütközet után kiforgatták volna aholtalt
zsebeit, legtöbbjében találnak egy Bib
liát. Hamarább tudtam a hit veszeíyeíről,
mínt áldásáról. Pedig a könyvet, amely
ben száz könyv van, gyermekkoromtól
szeretem.

Kálvinista iskolában neveltek, azaz a
Biblián; betéve tudtuk rövidebb-hosz
szabb részeit, De ízes öblösségének ele
inte nagyobb hatása volt anyelvemre,
mint a hitemre. Hivő, rossz hallással is,
ének közben voltam, zsoltározva, Lelke
mélyén hivő ember mínden éneklő. Iga
zán akkor kerekedett a Biblia üzenete
az üzenet módja: szép, ódon zengése
főlé, amikor modern fordításokban kezd
tem olvasni, eleinte szükségböl, idegen
'nyelveken. Annak idején görög köznyel
ven írták az Újszövetséget, s az Oszövet
ség minden fordításához is görög válto
zata, a Septuaginta szolgált, fordításból
készültek a további fordítások. Eredeti
leg senki sem törődött stílus-szépségek
kel. Ezért vagyok makacs híve annak,
hogy a Bibilát félszázadonként újrafor
dítsák, máskülönben nyelvemlékké ne
mesedik. Azaz kövesedik. A Biblia a
mienk is, az úrrakéták napjaiban, nem
csak a prédikátoroké a török hódoltság
alatt. Kegyetlenül őszinte könyv, nem
hallgat el semmiféle emberi gyöngesé
get és hítványságot, minél jobban is
merem, annál inkább rájövök, hogy el
bukottakról szól. Elbukottak azok is,
akiket felmagasztal. Mégis vigasztaló a
hatása. Ezél'lt bízom benne.

Az utolsó tizenöt évben havonta, né
ha hetenként elővettem. Volt egy nehéz
esztendőm, amelyen nem kis részt Pál
levelei segítettek át. Újabb könyveim
ből A nyomozás s a Római muzsika te
le van bibliai idézettel, s úgy érzem,
színte észrevétlenül olvadnak a mondan
dómba. Húsommá vált az Ige.



Nagy irammal állítólag olyan irány
ba tejlődünk, hogy hamarosan csak a
komputereK tudnak majd emberi nyel
ven, mínt riolmí vrllárn-nasbeszéíők, ma
ga' az ember annyi maxogasra se lesz
képes, mint emíekmorzsakon rágódva
Beckett figurái, nyakig egy szemetes
vödörben. S mondják, hogy a masodik
vagy harmadik atomháboru után az em
benség csekély maradéka visszamászik
majomnak a fákra. Nem tudnám, miért,
hiszen lomb se lesz a csonka törzseken.
. Történhet azonban másképp is. Lehet,
hogy a megmenekült Adám tiszta, csen
gő hangon megtanítja Eva gyermekeit a
Miatyánkra. S újra kezdődik az élet a
jó úton, elviselhető lesz az adakozó sze
retet által.

A Miatyánk is benne van a Bibliában.

DEVECSERI GABOR t költő, mú/ordító:

- A Biblia számomra: könyv. Bizonyos
értelemben még szent könyv is; de meg
kell mondanom, hogy nem vallásos ér
setemben. En végképp nem vagyok val
lásos. Emellett életem folyamán állan
dóan foglalkozom az ókori művekkel. S
aki vallástörténettel is, mítológíával is
foglalkozik, annak nagyon nehéz, sok
kal nehezebb a Bibliát szent könyvnek,
vagy sugallatnak felfognia, mint mond
j,uk egy matematikusnak. Biblia és ma
~matika még jobban egyeztethető, mínt
Biblia és mítológia, Biblia és vallástör
ténet, Biblia és a hozzá vezető könyvek
ismerete. A Biblia számomra míndenek
előtt különálló műveknek - jórészuk
ben remekműveknek - az összessége.
Beszéljünk először a különállóságról.

Ez a különállóság változatos műfajú;

hatalmas történeti, irodalmi, érzelmi, lé
lektani, jellemtani összefüggéseket mu
'tat meg az embernek és tesz világossá
számára; tehát úgy is mondhatom, hogy
a Biblia könyvei külön-külön is sugall
nak. Ok sugallnak. De ők az én számom
ra nem sugallat termékei. És az Enekek
énekét, a Próféták könyveit, de leülönö
sen az Újszövetség könyveit külön-külön
nézve, a műfaji különbségek és a mí
tológíaí háttér, számos görög mítíkus
hős Krtszbus-azonossága, keresztény szer
tartások kereszténység előtti léte, ke
resztényeszmevilág kereszténység előtti

ismerete - ez mínd józan akadálya an
nak, hogy a Biblia számomra más le
gyen, mínt történelmet részben följegy
W, részben mítíkusan sűrítő, vagyis a
történelmet költészettel egybeötvöző

könyvek tára. S akkor még míndig csak
a zsidók történetét említettem. S a gö
rög mítoszokat, amikkel egy életen át

foglalkoztam. Hol vagyunk még az egész
földgömb mítoszaitól, vagy mondjuk az
északiaktól. amikkel a göröggel kapcso
latban foglalkoztam, vagy az indiaiaktól
vagy a kínaiaktól, amikkel nem foglal
koztam, vagy a prekolombiánusoktól?

A kereszténység előtti "keresztény"
szertartasok mások elott' mínt egyedi
esetek, sőt mínt első esetek jelenhetnek
meg; a mítológiákkal fogtahcozók előtt

kevésbé. De még az ószövetségi törté
netek is, mint például Abrahám Izsák
feláldozása, azonnal maguk mellé ránt
ják iker-párjaikat, jelen esetben Aga
mernnón - sokkal későbbi, de ugyan
csak legősibb gyökerű - Iphigeneía
feláldozását, ez utóbbi pedig elődjéül és
míntájául jelentkezik szárnos keresztény
mártírnő hulltában is szemérmet takaró
alakjának.

Ennyit a különállóságról,
Ami az összességet, az egységet illeti

- azt is elfogadom. Vagyis a Biblia
összeállását, pontosabban összeállítását,
melynek során az elhajló irásokat kire
kesztették; mert a Biblia jelen egysé
gében nem a Vallás, hanem a vallási
intézmények terméke. Tehát a három
állomás: Isten, Vallás, Egyház közül a
legvilágibb, legesendőbb és legerőszako

sabb, az Egyház avatta a Bibliát ezzé
az egységgé.

A katolikus vallásban nevelődtem. Szü
leírn nem voltak vallásosak; de például
a hítoktatónöm -'- természetesen - na
gyon is, és így az ószövetségi és újszö
vetségi történetekkel először mint ele
mista ismerkedtem meg. Tény, hogy ak
kor hittem is; nem a tudomány, hanem
a logika térített el engem a hittől. De
aztán az a tudomány és az az irodalom,
amivel foglalkoztam és amit mívelek,
nem volt alkalmas arra, hogy a hitet
bennem visszaállítsa a trónjára.

Mégis elfogadom így egységnek, még
hozzá kettős egységnek,' egy-könyvnek
is tehát, e rengeteg könyvet; mert a
Biblia, amióta hat, ilyen egységként hat
az egész világkultúrára; tehát már na
gyon-nagyon sok évszázadban, mínt a
legkülönbözőbb égtájakról szedett, de
egy cserépbe ültetett virágok összessé
ge, föltétlenül és míndíg együtt hat és
együtt termékenyíti meg, és ihleti a köl
tészetet, képzőművészetet, filozófiát;
egyáltalán a gondolkodást, és az embe
rek viselkedését.

Nem ébresztett azonban bennem, hogy
közbevetőleg megjegyezzem. valami kü
lönös áhítatot az, amikor Jézus kiűzi az
ördögöt egy megszállott emberből, és
ahogyan erre már gyerekkoromban
anyám figyelmeztetett, beleűzi egy disz-
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nófalkába, és a disznók fejjel a sziklá
nak rohannak. Még akkor is, ha elfo-

. gadnárn, hogy csakugyan az emberek
az Isten fontos teremtményei és a disz
nók nem, anyámmal értenék egyet, aki
szerint azoknak is van fájdalomérzósük,
és miért nem lehet az ördögöt, különö
sen ha valaki Isten, úgy kiűzni, hogy
csak kiűzze, de ne űzze bele egy falka
dísznóbd ; azok a disznók teljesen ár
tatlanok.

A katolikus vallás egyedül üdvözítő

mivoltát nem is a Biblia, csak a biblia
rnagyarázók fogalmazták meg. Ezen be
lül azonban különösen taszít a mezke
reszteletlen kisgyermekek elkárhozásá
nak gondolata.

Említettem, hogya Biblia mint egy
séges kettőskönyv, Ószövetség és Újszö
vetség felmérhetetlen és többrivire áldá
sos Inspiráló hatással volt művészetre,

gondolkozásra és míndennaní életre. A
mindennapi életre csak akkor volt átkos
hatással, amikor félremagyarázták; te
hát mindannyiszor, amikor egy testület
lépett be a lelkület helyébe. így tehát
a Biblia az én számomra gyermekkorom
egyik legfontosabb könyve, majd ókori
tanulmányaim része. Mint olvasónak pe
dig mindvégig mint valóban maaasztos
érzésekkel. de nem vallásos érzésekkel,
nem válaszokkal tehát. hanem kérdések
kel megajándékozott olvasónak kincses
könyve.

Ami annyit jelent, hogy - a Vigilia
körkérdésének végső mondatait idézve
- állandóan "sugall is valamiféle meg
oldást a világgal, az emberrel való kí
nok és aggodalmak felszámolására" ne
kem; a természet és az emberi termé
szet ábrázolásával pedig, ugyancsak ál
landóan, növeli e kínokat és aggodalma
kat, továbbgondolkoztat tehát. "Vagy
csupán költészet?" - végződik a kérdés.
Hadd feleljem azt: számomra igen: de
az emberiség történelmének, lelki életé
nek, testi és lelki természetraizának leg
Iényezesebb emlékeit és tanításait ma
gábaölelő. magához-emelőköltészet. Ami
ből az is kiderül, hogy én ebből a mon
datból a csupán szócskát kiiktatom.

FÉLEGYHAZY JÖZSEF, az egyháztörté
net tanára a római katolikus Hittudo
mányi Akadémián:

- Amikor a most befejeződött A Biblia
világa című rádiós sorozat keretében fel
kértek "A Biblia földrajza" című párbe
szédes előadás megtartására. első gon
dolatom az volt, hogy engem saját szak
tárgyarn más irányba kötelez el. A teo
lógiai Studium Biblicum (amelynek
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nagyszerű tudományos eredményeit cso
dálom) tehát nem kenyerem. Annál in
kább azonban az maga a Szentírás. S
ha ijesztett volna megbízatásom - bib
liai földrajz - száraznak tetsző jellege,
a következő pillanatban máris az élet
feszültségével telítődtek számomra a
Bibliának gondolatvilágomban megjele
nő földrajzi pontjai: hegyek és völgyek,
folyók és tavak, városok és sivatagok.
Sichemben ott láttam Abrahámot, majd
a mindenkitől lenézett, de Jézustól meg
dicsért irgalmas szamaritánust. Jerikó
romfalainál a város drámai meghódítá
sát; majd a két jerikói vak Jézus által
való meggyógvítását. Kafarnaumban
mintha az anostolokkal adtunk volna
ertvmásnak találkozot. A Genezáreti-tó
nál elvegyültem a tömegben hallgatni a
Názáreti miriden emberi bölcsessévet fö
lülmúló szavait. Betániában - vízióm
ban - Lázárék fehér asztalánál vendé
geskedtem, de jött a döbbenet: Mit ke
resek itt, hiszen ide Jézus is beiáratos !
Máris szedtem volna lábamat, de ma
rasztalt a Mester biztató példáia. aki
"együtt eszik a vámosokkal és bűnösök

kel", mert mínt mondá : "Nem az egész
ségeseknek van szükséaük orvosra, ha
nem a betegeknek" (Mt 9,11-12).

Betlehem, Názáret és Jeruzsálem sok
kal kiemelkedőbb helyek, hogysem né
hány saját szóval gazdagíthatnám olva
sóimnak hozzájuk kapcsolódó ismereteit.
Különben Jézus jeruzsálemi tragédiáját
az evangéliumok, a Szent. Városét Jo
sephus Flavius írása reflektorozzák
elénk. Ez utóbbinak magyar irodalmi
visszhangját, a kezdetleges iskoladrámá
kori túl, legnagyobb drámaírónk, Kato
na József erősszavú szövege (Jeruzsá
lem pusztulása) őrzi.

Ezen átélt, de mégis szubjektív meg
nyilatkozáson túl hadd idézzem rádiós
előadásom kis részletét. Ceram A régé
szet regénye című nagytekintélyű mű

vében olvasom: "Röviddel ezelőtt nem
tartottak-e mindent egyszerűen mondá
nak. amit a Két-folyam országáról hir
detett a Biblia? És nem derült-e ki,
nem bizonyosodott-e már be, hogy
mindezek a mondák igazságon alapul
nak?" A Biblia egyik legrnondaíbb ele
mének a bábeli torony létét tartották.
Am a kutatások kimutatták, hogy azt
már említi Hamurapt i. e. 18 évszázad
dal. majd több mint ezer év után Na
bukodonozor. És csak ezután jött az a
perzsa Xerxes, aki a tornyot lerombol
tatta. De még Nagy Sándor is megil
letődve állt meg a hatalmas romok előtt.

A további pusztítást elvégezték az idő és
az elemek. Korunkban végül Koldewey



régész rátalált Etemenankinál és kíásta
a föld alól! A lázasan folyó régészeti
ásatások tehát a Biblia mellett tanús
kodnak!
Rádióelőadásombefejezése ez volt: "Az

akkori világban, központi helyzeténél
fogva, a Biblia országa és népe volt a
legalkalmasabb a monoteista isteneszme
hirdetésére, egy tisztultabb erkölcs taní
tására és a világban való szétsugárzásá
ra. S ezzel az egyetemes kultúra fejlesz
tését s az emberi történelem előbbre
lépő irányát is kedvezően előmozdí

totta."
S ha a fentiekhez fűzve most azt val

lanám, hogy a Szentírás életutamon
oázis volt, amelynél míndig felüdülhet
tem és új erőre kaptam: ez, bár igaz,
patétikus frázisként hathatna. Maradok
tehát annál, amit soraim elején írtam: a
Szentírás mindennapí kenyerem, mely
táplál, s egész belső életem leggazdagabb
forrása. Tr-mszcendantáfts rendeltetésem
hez pedig a Szentírás: Verbum Dei
Isten igéje.

GECSE GUSZTAv tudományos ku.tató,
az MTA Filozófiai Intézetének munka
társa:

- A Biblia mind a zsidó, mind pedig
a keresztény tanítás szerint sugalma
zott (inspirált) könyveket tartalmaz. A
sugalmazás vagy inspiráció azt jelenti,
hogy a Biblia elsődleges szerzője Isten,
aki eszközként használta fel annak em
beri íróját. Ily módon a Bibliában té
vedés nem lehetséges. A legutóbbi idő

kig a teológusok általában a szó szeripti
sugalmazást vallották. amely szerint min
den egyes szó úgy került bele az ere
deti szövegbe, ahogy azt Isten akarta.
Ma már a szó szerinti sugalmazást sen
ki nem vallja a teológusok közül, Ma
általában csak az ún. vallási igazságo
kat tartják tévedhetetleneknek a Bib
liában és megengedik, hogy történeti le
írásai vagy természettudományos meg
állapításai tévedést is tartalmazhatnak.
Hogy mely könyvek tartoznak az inspi
rált' sugalmazott könyvek összességéhez
- azaz a Bibliához -, azt a hivatalos
vallási testület (pl. egyház) döntötte el
azáltal, hogy kanonizáltnak nyilvánította
azokat.

A Pápai Bibliabizottság 1909. június
30-án kijelentette, hogy azok a törek
vések. amelyek kétségbe vonják a bib
liai őstörténet történetiségét, semmiféle
komoly alappal nem rendelkeznek.
Ugyanez a bizottság 1948. január 16-án
hivatalos döntést hozott, amely szerint
a bibliai óstörténet irodalmi formájá-

nak kérdése igen bonyolult és homályos,
mivel közléseit sem a klasszikus, sem
pedig a modern irodalmi műfajok elvei
szerint vízsgální nem lehet. Nem lehet
tehát ezekben a fejezetekben modern ér
telemben vett történelmet látni. De
ugyanakkor azt sem szabad gondolni,
hogy ezek a szövegek egváítalán nem
tartalmaznak történelmet. Képletes nyel
ven bár, és egy kevéssé fejlett emberi
ség tudatához alkalmazkodva ugyan, de
mégis az emberi nem és a választott
nép eredetének történelmi leírásait köz
lik. Protestáns .bíblta-magyarázók és
újabban a katolikusok közül is sokan,
már nem történelmet, hanem ún. val
lási igazságokat keresnek a bibliai ős

történetben. A modern tudományos bib
liakritika a bibliai őstörténetet az ókori
keleti teremtés-elbeszélésekhez hasonló
mítosznak tartja.

HAHN ISTVAN egyetemi taniW, vallás
történész:

- Az Otestamentum a történeti zsidó
nép kollektív emlékezete. Kialakulásá
nak ideje éppen a spontaneítás követ
keztében rendkívül hosszú. Legrégibb
fennmaradt részei és legkésőbb keletke
zett részei között több mint egy évez
red fejlődése feszül. Ez azt is jelenti,
hogy egy évezreden belül a gondolko
dás, a világkép, nem is beszélve a tár
sadalom jellegéről, politikai háttérről.

messzemenően megváltozott. Ezzel szem
ben az Újtestamentum egyes könyvei
már eleve egy meghatározott vallásos
koncepciónak, ha szabad ezt a kifeje
zést használnom, propagálására készül
tek, tehát ilyen értelemben sokkal tu
datosabb, átgondoltabb, sokkal szorosab
ban összetartozó, összefogottabb alkotás.
Ennek megfelel az a tény is, hogy az
Otestamentum kialakulásának több mínt
egy évezredes korszakával szemben az
Újtestamentum legkorábban és legkésőb
ben keletkezett könyvei között sem igen
lehet több, mínt egy évszázados különb
ség, nem véve esetleg figyelembe bizo
nyos későbbi betoldásokat. Az Újtesta
mentum nem egy népnek, hanem mínd
járt vallási jelleggel szerveződött közös
ségnek nem kollektív emlékezete. ha
nem vallásos tanításainak példatára és
megfogalmazása.

A kereszténységnek az Ótestamentum
hoz való viszonya, különösen a kialaku
lás idejében, nem volt egyértelmű. Idő

számításunk második századában igen
jelentős mozgalom indult. ún. eretnek
ség Marcionnak a részéről azon irány
ban, hogy az Otestamentumot teljesen
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ilttassák ki a kereszténység szent köny
vei közül, 'Tulajdonképpen a marcioni
irányzatra való válasz volt a katolikus
nak nevezett egyház, tehát az egyete
mes érvényre jutott egyház képviselői

részéről, hogy az 0- és Újtestamentumot
egybeolvasztották. az Újtestamentumot
az Otestamentum szerves továbbépítése
nek, az ott elhangzott jövendölések meg
valósításának tekintsék. Az első nagy
mű, melyben az 0- és Újtestamentum
közösen jelent meg, voltaképpen Hiero
nymus Jeromos egyházatyának latin for
dítása, a Vulgata, amely a Septuaginta
szerinti, tehát a bővebb ó- és új testa
mentumí kánont már teljes egységben
foglalja magában.

Miben látom a Biblia művelődéstör

téneti [elentőségét? Ezt a kérdést pri
mer és szekunder módon lehetne meg
közelíteni. A primer megközelítési mód
ban azt látom, hogy az Otestamentumot
- elsősorban erre gondolok ebben az
összefüggésben - önmagában, értékelé
sétől, további sorsától, hatásától függet
lenül, mint irodalmi· alkotást veszem
szemügyre. Akkor pedig az Ötestamen
tum, mint az ókori Kelet egyik kultu
rális szempontból is jelentős népének
kollektív emlékezete és kollektív tudá
sa, egy sorba állítható a korai emberi
ség olyan nagy reprezentatív alkotásai
val, mint a Gifgames-eposz, az Iliász, az
Odisszea, a Ramajana, a Mahabharata,
vagy Irán bölcsessége, az Aveszta. Ter
mészetesen mindenütt hozzátéve: "mu
tatis mutandís", mert hiszen ezek mű

faji szempontból meglehetősen hetero
gén alkotások. A szemléletnek szekun
der médjától sem lehet eltekinteni. A
Gilgames-eposz - legyen szabad ezzel
szembeállítanom - hatalmas irodalmi
alkotás, a mezopotámíaí irodalom többi
nagyeposzaival az emberi irodalom leg
nagyobb alkotásai közé tartozik. Ámde
évezredeken keresztül kiesett az emberi
ség emlékezetéből. A XIX. században
kellett őket újra felfedezni, újra meg
fejteni. Az Otestamentumot, az Iliászhoz
és Odisszeához hasonlóan, nemcsak 01
vasták. hanem évszázadokon keresztül a
műveltségnek egyik elemi hatású alakí
tójává lett. Mi akarva-akaratlanul az
Otestamentum szimbólumrendszerével.
motívumainak a gazdagságával élünk,
és nagyon sokszor nem tudva is, ezek
ben a kategóriákban gondolkodunk.

Minden műveltség a' múltnak bizonyos
motívum- és szimbá1umkészletén ala
pul. Ezért fordulunk napjainkban is
profán szemmel és nagy művelődéstör

téneti érdeklődéssel a Biblia felé, azon
.Jcönyvecskék't-nek a gyűjteménye felé.
amelyik közvétlenül és közvetve, primer
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és szekunder módon egyaránt gazdagítot
ta,' színezte, sőt alakította mai közmű

veltségünket,

HONTHY HANNA színművllsznő:

- A Bibliát nem csupán klasszikus ol
vasmánynak tekintettem és tekintem;
hanem valságos óráimban lelki táplá
léknak is.

Sok olyan kérdésemre adott feleletet,
amikre a természettudománytól meg
nyugtató választ nem kaptam.

Hogy hasznát vettem-e mindennap
jaimban, gondolkodásomban - én re
mélem, igen.

De erre választ majd csak más adhat.

HORVÁTH TERI színművésznő:

- Nem vagyok vallásos, de hiszek. Az
én bíblíkus erejű és ősi mélységekböl
táplálkozó hitem az emberben van, az
életben és a halálban, ebben a nagy
Míndenségben, ami a kezdet és a vég
között feszül.

Úgy szeretem a vallást, ahogy áthat
ják a dalok, a betlehemes játékok, a
népi képzeletvilág. Ezek a gyermekkor
ból hozott emlékek máig is a szívemben
élnek, s tudom, hogyelkísérnek éle
tem végéig.

JANCSO MIKLÚS filmrendező - HER
NADI GYULA író:

- Ateista vagyok, de ha egy évig egy
kopár szigetre zárva egyedül kellene
élnem, a létfenntartási eszközökön kí
vül a Bibltát vinném magammal olvas
mányul.

Mert a Biblia az a nagy, gazdag, ek
lektikus elv-gyűjtemény, amely a maga
tartások minden lehetséges változatát
tartalmazza.

KOPÁCSY MARGIT ír6nő:

- Nem szeretném, ha vízsgáznom kel
lene a Szentírásból. Félek, hogy egyet
len részt sem tudnék hibátlanul elmon
dani. És mégis: semmi sincs, amit biz
tosabban tudnék, mint a Bibllát. Úgy
tudom, mint a gyermekkoromat : részle
teiben is maradéktalanul. Idegeimben
hordozott mesevllág: mérföldjáró csiz
ma, gonosz királyfíak, akik irigységből

eladják még a testvérüket is; tündérek,
vitéz kis törpe, aki parittyával a kezé
ben legyőzi a sárkányt. Öperencíás ten
ger, ahonnan már csak egy lépés kará-



csony ; cstllag-mutatta város, melynek
hamarabb tudtam a nevét, mint a szülő

helyemet. A szél már akkor fújt, és
böjti volt, amikor - abban a hitben,
hogy én' is böjtölök - büszkén töm
tem magamba a nagypénteki halat.

Ha kimondom a szót: Biblia, a gyer
mekkorom jut eszembe. Gyermekkorom
Biblrája mesélt nekem, szelíden okta
tott. Kár, hogy nem szívleltem meg job
ban a tanításokat, és dühödt kínomban,
mert túlságosan nagy volt nekem, össze
törtem a két kőtáblát. A tíz parancsolat
ból egy sem maradt, amelyet felmutat
hatnék: íme a Törvény, amely ellen nem
vétettem. Rövidre fogtam és saját ké
pemre formáltam az imámat is: Mi
Atyánk, add meg a mindennapi kenye
ret, és bocsáss meg az ellenem vétke
zőknek.

Ha kimondom a szót: Biblia, a mű

vészet jut eszembe. Minden igazi alko
tás a gyarló ember megrendítő találko
zása a tökéletes Istennel. Keservesen ki
vívott találkozás - az ostromlott Isten
a tudója, aki olykor mégis megadja ma
gát -, hogy egyszerű és igaz lehessen
az ember, mint egy kicsi biblia.

Ez az én Bibliám! Eltűnt és megvan.
mint a szükség - áldott nagy úr -, és
áldott a szükség, mely térdre kényszerít.

LUKACS GYÖRGY t filozófus:

- A világfolklór egyik legszebb könyve.
Nagyon kevés olyan népi mondagyűjte

ményt ismerek, mínt amilyen az Otes
tamentum. Nekem a Biblia több nyel
ven is megvan. nagyon szeretern olvas
ni, ahogy nagyon szeretek néprrieséket
is olvasni, vagy Homérosztól az Iliászt
és az Odísszeát,

Amikor az ókorban a polisz-rendszer,
a városállamok rendszere válságba ju
tott, létrejöttek a különböző filozófiai
iskolák (sztoikusok, epikureusok), hogy
az egyén szabadságának kifejezést ad
janak, akkor lépett fel a názáreti Jézus
is a privát ember vallásos szükségleteí
nek a kifejezésére, a privát ember etí
kájának megfogalmazására. Olyan érde
kes személviség volt, mint annak idején
Szókratész.

A kizárólag Jézusra vonatkozó új testa
mentumí jeleneteket újra és újra elol
vastam. mert nagyon érdekeltek. Ehhez
hozzá kell tenni, hogy számomra az Új
testamentum is történelmi dokumentum.
tehát hogy ez az érdeklődés valamilyen
pozitív vallásos viszonyt fejezne ki ré
szemről, annak az égvilágon semmi alap
ja. Ez az érdeklődés nyomban megszű

nik, mihelyt a transzcendens motívumok

lépnek előtérbe. Jézus mondanivalói
ugyanis hatályosak és érvényesek mín
den transzcendencia nélkül is. Hogyaz
tán mindazoknak az erkölcsi nézetek
nek, amiket a názáreti Jézus fontosnak
tartott, van-e és mennyí az aktualitása,
ez már természetesen a hivő keresztény
dolga.

MEZEI MARIA színművésznő:

- A Biblia mágikus könyv, csak an
nak nyílik fel, aki élő hittel olvassa.

Huszonhat éve minden nap felnyitom.
Tanítóm és nevelőm, Vigasztalóm és ve
zetőm. Kimeríthetetlen fényforrás. Tö
kéletes Útmutató.

Elképzelhetetlen, igen, talán elvisel
hetetlen lenne az élet nélküle.

MÉSZÖLY MIKLÚS író:

- Hagyományos protestáns "bevezetést"
kaptam a vallásba. A Bibliát már ko
rán kellett sűrűn lapoznom, nem téve
lényegesebb hangsúly-különbséget O és
Új között, Tanács és követelmény volt,
hogy egyforma alapossággal ismerjük
mínd a kettőt. A szerves összefüggést.
A logikai-időrendi kapcsolódást. Ezért
még íróként is hálás vagyok. Mintegy
igazolta, s tovább fejlesztette azt az
ösztönös erőlködésemet, hogy minden el
vontat - vagy a még azon is túlnyűj

tózó, követhetetlenül valósat - föld, em
ber, indulat, történelem szűrőjén keresz- .
tül próbáljak megérteni. Jánost, mond
juk, a Királyok vagy a Bírák Könyvé
vel párhuzamosítani. Lehet, hogy kissé
erőltetetten hangzik ez így. Nekem mé
gis így volt, s maradt hitelesebb az
összefüggések bonyolultsága. Más vonat
kozásban is. Ha az illeszkedésben mu
tatkozott annyi ellentmondás, az elemek
közt annyi távolságtartó idegenség, ami
az egységet - történést, rendszert, bár-

,mit - képes volt nyitottá tenni. Vagyis
élővé. De ez már későbbi felismerés, ké
sőbb beért hála a "bevezetésért".

Sokáig, s még alig benne a kamasz
korban, de már nyakig benne Doszte
jevszkijben, sőt, oktalanul korán rágód
va Bergson Les deux sources de la reli
gion et de la morale-ján - a Biblia
még mindig több fejtörést és érzelmi
zűrzavart okozott, mint a másik kettő

együtt. Páratlanul világos egy- és több
értelműsége tartós nyugtalansággá táro
lódott bennem. Lelkesült nyugtalanság
gá, hogy a valóság lényege valóban csak
az egyértelműség szükségszerű többér
telműségeiben fogalmazódhat meg, és



fordítva. Mivel, ami nyilvánul és nyil
váníttatík, már eleve nem lehet kizáró
lagosan sem ez, sem az. A nyilvánulás
maga olyan tény, esemény, ami minden
pillanatban teremtődő Lehetőség, és nem
Iezártság ... Röviden: a Bibliát bizonyos
gondolható és továbbgondolható lehető

ségek, európaiságomban is adott tárhá
zának tudtam elfogadni; s a kultúrkör
től független, pusztán emberi, végső

töprengések alap-ösztönzőjének.Még ak
kor is, ha egy szavát sem kívántam
volna elhinni, illetve elhelyezni a való
jJág valamilyen pontján. Kénytelen vol
tam vele. S vagyok is, változatlanul, De
nem kevésbé őrzöm magamban, rnond
juk, .a Tibeti Halottaskönyvet is, táj é
kozódásomnak ezt a sokkal későbbi, ma
radandó élményét. S amivel még nem is
zárnám le a sort, a Nagy Megközelítések
autonómiájukban is közös gyökerű jel
rendszereinek a sorát.

Jel. Fontos szó. Egy korát előző lel
készünk különleges érzéke és érzékeny
sége, hogy a lehetséges valóságot, még
8- "legfoghatóbb" formájában is, jelként,
valaminek a hordozójaként értelmezze.
- bizonyára ez is hozzájárult. hogy a
bibliai szövegek szó szeríntí semmázó
elfogadására már gyermekkoromban sem
volt hajlarnom. Így történt, hogy a Bib
lia a jelek iránti érzékemet is iskolázta.
S persze, a logika akarását is, hogy a
szemern előtt, bennem érje el végső ha
tárát. Egy kis kitérővel kanyaródnek
vissza ehhez a gondolathoz.

A Biblia - szerétném többes számba
tenni, hogy minden lehető-leendő lehe
tőségnek egyúttal ki is szolgáltassam a
gondolkodásomat - olyan alkotás, al
kotottság a számomra, amiben az ember
valójában hősies kockázattal és makacs
sággal meghaladja önmagát s a befog
ható világot. S méghozzá úgy. hogy
hiányzik belőle az akaratlagosság, az
ún. világnézetek motorja. S ami az iga
zolt felismerésekre adott válaszok egyik
legfőbb jellemzője. Valóban. mintha bi
zonyos értelemben megtörténtetne ve
lünk az említett "meghaladás". Hogy a
világ emberképűnek mutatkozik benne?
Ez bűvös kör. S ha az ember - rnin
~en kivetítésével együtt, és lényegát te
kintve - elkerülhetetlenül világképű?
A nyomozó, ösztökélő bizalmatlanság
mindkét irányba, egyidejűleg [ogos. S
nagyon is korunkbeli ez a bizalmatlan
ság. Egy Teilhardé vagy Simone Weilé.
például. Nemegyszer divatos lelkesedés,
belterjes kultusz zsongja körül őket, 
bár inkább kevesebbszer, mínt többször
emelik ki írásaikból azt a teremtő
kételyt, ami talán a legközvetlenebbül
utalhat a metafizikum valamilyen nem

kodifikálható, nem dogmatízálható ré
tegének kikerülhetetlenségére. Hacsak
fel nem teszem, hogy egy szerves egész,
amilyen a világ mindenestől, megtűrhet

olyan benne és belőle születettkivetíté
seket, melyeknek semmilyen valóság-hi
telük nincs ugyanazon az egészen belül.
A logika ismer abszolút téves állítást.
Csakhogy a világ nem logika. A logika
a Világnak esupán egy törrneléke, amit
külön kicsiszoltunk magunknak. A fel
tűnőerr tartós ál1ításaink ezért elgondol
koztatóak, legalábbis. Pro és kontra 
hogy legyek a bátortalanságig tárgyi
lagos ...

Egy régi bibliaóra jut eszembe. Az
után érdeklődtem. hogy amennyiben ér
vényes az anyag megmaradásának az el
ve, lehetséges-e, hogy ugyanúgy érvé
nyes a' gondolatoké és érzelmeké is. A
válaszra nem emlékszem. De valószínű,

hogy természettudományos pontosságú
választ vártam; mint mínden kamasz.
Ma kevésbé vagyok követelődző. Felte
szem, hogy a Biblia - a bibliák - ép
pen nem természettudományos jellegük
nél fogva, megfogalmazásaik szilárd
azonosíthatatlansága révén, - mintagy
alkati nyitottságuk többértelműségében

hordozzák az esélyt, hogya mindenkori
igazolható struktúrák és klegészítések
mögött, valami teljes klegészítettségre
utaljanak. Egy ilyen típusú nyitottság
gal szemben a tudomány távlata lefegy
verzően igazolt, szárnyalóan izgalmas és
szükséges, magát folyton utolérő, de ma
gából soha kilépni nem tudó távlat. Amit
a bibliák képviselnek, a teremtő kétely
és bizalmatlanság provokáló önkíhívásaí
is. S mint ilyenek, szüntelen "ön-kilé
pésben" vannak. Míndíg lehetőségben,

és soha lezártságban. A tudomány ha
tára abban a felismerésben van, hogy a
reflektor elvileg mindent megvilágíthat,
csupán hasonló igazoltsággal önmagát
nem. Ennyiben determináltan lezárt. A
nyitottság viszont, amiről beszéltünk, en
nél a határnál kezdi 'el önmagát. Itt
kezd történni - itt kezd történtetni. E
vállalkozás - történtetés - beláthatat
lanul sok változó formát ölthet még. S
talán már nem is fog emlékeztetni a
régire; csupán a lényegben. Elpusztítha
tatlan esélyük az ontológiai kíváncsi
ság akaratlansága ; s a logika elégtelen
sége, hogy a teljes nyitottságban is ér
vényes maradhasson. A logika eléri a
határát. Sőt, úgy képes éppen önmagá
val kioltani magát, hogyalogikán túlit
helyezi evidenciába. S éppen a túl-éle
zettvégével hagyja az "abszurdban" el
helyezkedni a szuper-értelmeset, De et
től függetlenül is; valószínűleg mindig
lesz bennünk annyi gyengeség. hogy az



adott határaink ellen - a logika és az
igazoltságok mínden ajánlatát is számí
tásba véve - teremtő kétellyel lázad
junk. S nem lesz szükség rá, hogy ezt
makacsul hitnek nevezzük, aminek úgyis
lerontódott a hitele.

Amíg írom ezt (kissé 'túlságosan is el
kalandozva, talán mert soha nem fogal
mazgattam effélét) - ide kívánkozik
egy erős emlék, az okoskodások mellé.
A háború bedobott egy s másba, ami
túl volt minden ésszerűn. Hazudnék, ha
azt mondanám, hogy a ,sokkok valami
lyen "vallásosságot" hívtak elő bennem;
- azon az "érintettségen" kívül, ami
kezdettől fogva volt, és lesben állt ben
nem, hogy a biztosan magyarázhatot és
indokolhatót -r-- már csak az ön-nyugta
lanítás kedvéért is - a metafizikum fe
lől kikezdje. Egy valóban hivő tudja,
hogy ez mennyire semmi, s mennyíre
távol van attól az önkéntes meghódo
lástól. amit egy hivő már nem érezhet
önkéntesnek. Valójában szerény dolgok
történtek velem, az iszonyatok végletei
hez képest. Bajtársaink hullájából csi
nálni lövősáncot, ez még olyasmi volt,
aminek a megrendülés-távlatait, ott
helyben, túlságosan is befolyásolta a
megmaradás fontosságának fiatalos gör
cse, amit a bátorság lehetősége még
szemfényvesztővé.ís tett.

Egy másik emlék illőbb ide, talán épp
azért, mert szürkén, s végül is békebe
lien mindennapos, mint alaphelyzet. A
környezet és előzmények adták a több
letet. Két tiszta tudattal haldokló kö
zött feküdni egy fogolytábor priccsén,
akik testi érintést, a valakibe kapaszko
dást is igényelték (közülük az egyik a
Balkánon végigvert, idegileg is felmor
zsolt német hadsereg SS altiszt je, az
értelmes tébolyőszinteségéig lecsupa
szodva, talán volt keretlegény is - miért
ne, s ki tudja?) - huszonhárom évesen
ez volt az első olyan sokkom, amikor
nem Iogíkából, rációból, értelmi megér
tésből kellett vizsgáznom, Adnom kel
lett valamit, hogy emberként ülhessem
végig közöttük az éjszakát. Kivételes
ügyetlenséggel és zavarral a Bibliát sem
kerültem ki, botcsinálta papként. Ké
sőbb azzal vádoltam magamat, hogy ez
is csak szerepeim egyike volt. De ha
több van belőlük - s már tisztáztuk,
hogyatöbbértelműség az, ami van 
sok jogom nincs, hogy egyértelműnek
higgyem magamat.

Mégis, nem kevés évtized után, vala
hogy így összegeznék a Szerkesztőség

kérdésére: a Biblia nekem - legbonyo
lultabban - a termékeny kétely isko
lája maradt. Allításaít, kijelentéseit két
ségbevonhatva. olyan "kiválasztott" sem-

mibe segített eljutni, ami magát rendezi
be újra, már tőlem, a Bibliától, mínden
től függetlenül. Vagy éppen hogy nem
rnindentől. A dogmatízált Isten szóval
változatlanul nem tudok mit kezdeni.
Csak az üresen maradt helyével, ami
mintha zsúfoltabb lényeggel és tarta
lommal volna tele, mínt amit a meg
nevezés, utalás és ráfogás valaha is
kévébe gyűjthet. A Jézus-alak - nekem
- ebben a kimetszett, üresen maradt
térben a leghitelesebben biztató magára
hagyottság. A Lehetőség legrejtélyesebb,
emberi kihívása.

pAKOZDY LASZLÚ MARTON, a refor
mátus teológiai akadémia tanára, a
Theologiai Szemle főszerkesztője:

- 1918 őszén, nyolcéves koromban a
Bethesda-kórház egy esti istentiszteletén
Biberauer Richárd lelkész prédikációja
az Exodusról annyira érthető volt és
úgy megragadott, hogy hetekig foglal
koztatott. Tizenkét éves lehettem, ami
kor egyszer édesapám könyvszekrényei
ben olvasnivaló után kutatva, rátalál
tam az ún. 1908-as Károlyi-revízió 1898
ban megjelent ószövetségi próbakiadásá
ra. Ebben édesapám bejegyzéseire buk
kantam ; megtudtam. hogyaBibliát ti
zenkét éves korában olvasta el először,

az új fordítás olvasását december 13-án
kezdte meg s a régit az őszön olvasta
át utoljára. A tizenkét éves fiú árva
kovácsinas volt· Ráckevén, a harminc
két éves férfi cs. és kir. katonaállator
vos Homoródalmáson. Nagyon elgondol
koztam a családi bejegyzéseken. és 
"ha apám, akkor én is" - akkor kezd
tem elolvasni aBibliát.
Kitűnő vallástanáraim voltak. Refor

mátus voltomra még akkor is büszke
voltam, amikor serdülőkorom egy sza
kaszában alig hittem Istenben, egyház
ban. Anyám halála nagyon megrendí
tett. O hivő római katolikus volt. Az
éjjeliszekrényén ott találtuk imádságos
könyvében apám öreg Szíkszay-jából
jelzőnek a megfelelő helyen betéve azo
kat a kivált lapokat, amelyeken az
"imádság boldog halálért" állt. Meghall
gattatott. Utólag tudtuk meg: naponta
fölkelt betegágyából, noha szigorúan ti
los volt - megfőzni a családnak. Délben'
pedig az ágyból szelíd mosollyal figyel
te, hogy dicsérjük a cselédecskénk főzt

jét. Egy ilyen alkalommal egy pillanat
alatt állt meg a szíve. Ettől fogva vált
igazán szívügyemmé a Biblia.

Egy Soli Deo Gloria-konferencia al
kalmával, tizenhat-tizenhét éves lehet
tem, megtakarított pénzemből dogmatt-
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ka kézikönyvet vásároltam; sok haszna
mellett bizonyos mértékig szűk látó
,körű "tör,ténelmi kálvinistává" tett. A
hódmezővásárhelyi református gimná
ziumban kitűnő tanáraim voltak, köz
tük három római katolikus pap vagy
szerzetes. Nevüket ma is hálával emlí
tem. Megszerettették velem a történel
met, a nyelveket, a logikus gondolkodást,
a szép magyar beszédet és a természet
tudományt. A pályaválasztás idején má
soknak jutott előbb az eszébe, nem ne
kem: "aki ennyire ismeri a Bibliát és
ennyire a református dogmatikát, an
nak teológiára kell mennie". Úgy gon
doltam: az igazság keresése megér egy- ,
két esztendőt, még ha talán nem le
szek is lelkész (mivelhogy kiskoromtól
fogva szinte iszonyodtam a nyilvános
föllépéstől; még az önképzőkörben sem
szavaltam ...). Szívem Pest és a "kálvi
nizmus" felé vonzott, családunk néhány
művelt, unitártus meg egyéb vallású
barátja Debrecen felé irányított. "Az
egyetem mégiscsak egyetem ..." Máig
hálás vagyok nekik is.

Debrecenben kiváló professzorok kö
zelébe, de egyben a kritikai bibliatudo
mány . vonzókörébe is kerültem. Szakta
náraim tudománya mögül megéreztem
személyiségük értékét. hitelességét, .és ez
volt az egyik erő, ami az első hetek
földrengésszerű válságaí és a további
hónapok nehézségei közepette megtartott
nemcsak diáknak a pályán, hanem vé
gül egy erősebb, szélesebb látószögű re
formátus hitben is. Végigvergődtem a
Wellhausen alkotta grandiózus ószövet
ségi panorámán és megváltam a pie
tista-neokalvinista primitív biblicizmus
tól. Ai első év végén belső küzdelrneim
folytán nem tudtam elmenni az izagó
gika (ószöv. irodalomtörténeti) kollok
víumra, Kállay Kálmán tudta, hogy ki
tűnőre tudom - és haladék helyett sze
líd és megértő mosollyal beírta (kollok
vium nélkül) a kollokviumot. Ezzel a
kollokviummal dőlt el, hogy az ószövet
ségi tárgyakat fogom legjobban tanul
ni. Korábbi dogmatika olvasmányaim
ból a "locus de incarnatione" nem eresz
tett el, és a Biblia "gyarló, emberi, kor
hoz kötött, toldott-foldott" [ellegét, vagy
is az Isten igéjének írást öltött testét
ebben a mivoltában a testet öltött Ige
analógiájaként fogtam föl, és ez mind
jobban fölszabadított a Biblia tudomá
nyos megismerésére. Másodéves korom
tól fogva az arabhal és az asszír-babi
lonival elkezdtem a sémi nyelvek és a
vallástörténet tanulmányozását, és már
teológus diákéveim alatt a történeti-kri
tikai-írásmagyarázati módszer hívévé
váltam, mert beláttam. hogy az a re-
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formátori sola Scriptura-, illetve Scrip
tura Sacra sui ipsius interpres-elvének
elháríthatatlan, szükségszerű következ-'
ménye. Isteni "üzenetéhez" az út ezen
a valóságos emberi, történeti kapuján
át vezet. Ebben Kállay Kálmánon és a
nagy Varga Zsigmondon kívül igen so
kat köszönhetek Révész Imrének, a leg
nagyobb magyar történészek egyikének,
aki egyszerre volt a kritikai historizmus
exegetája - még a gyülekezeti biblia
óráin is, ahol negyven-hatvan teológus
is hallgatta -, meg lenyűgöző, bátor,
társadalomkritikus, igazán prófétai ere
jű prédikátor.

Külföldi orientalisztikaí tanulmányaim
során a Biblia világa - a láthatóval a
láthatatlan is - mind közelebb került
hozzám. Ezekben az években ismerked
tem meg Barth Károly teológiájával, de
nem lettem barthiánus; tanításának rész
letei hatottak rám, nem a rendszere. A
fasizmus éveiben a bibliai, történelem
szemlélet adott erőt; nemcsak lelkieket,
hanem erőt az ellenálláshoz is. Az éles
különbségtételhez az edzette szemem,
hogya Bibliában nem egy vallást talál
tam, hanem legalábbis kettőt, élnagyolva
úgy mondhatnám, hogy a "prófétait",
illetve a "papit", az "igazságosság", il
letve az "áldozati kultusz" szüntelenül
feszültségben álló hitét. Vagyis, hogy a
Biblia nem úgy míndenestül, a címlapjá
tól az impresszumíg Isten igéje, hanem
a hit és tudomány kemény küzdelme
közepette világosodik meg azzá egy-egy
szakasza. A próféták szociális tanításai
már gimnazista koromban foglyul ej
tettek.

Amikor ötévi külföldi tanulmányutam
ról hazajöttem. nem kellett tanaked
nom, hová is álljak egyházilag, politi
kailag. Ezekben az egyre sötétebb idők

ben Bereczky Albert segedlelkésze vol
tam, aki mellett nagyon jól megfért a
"kommunista bújtató", .zstdómentő",

"zsidóbibliás" "vörös káplán". Együtt ke
restük a próféták és az evangélium vi
lágosságánál a jövendő új Magyarorszá
gát. Hogya háború utáni évtizedben
erősen kivettem részemet az egyházpo
litikai eseményekből. arra is a Biblia
indított. Életem értelmének tartottam,
hogy az új magyar bibliafordítás mun
kájában az ószövetségi szakbizottság
ügyvezetőjeként (már mint debreceni
egyetemi tanár) 1948-tól 1964-ig részt
vehettem, és egy infarctussal tettem rá
pecsétet, amikor elvi és személyi okok
ból kíszorultam ebből a munkából.

Az ökumené reális szernléletű híve is
a Biblia alapján lettem már igen ko
rán, Lencz Géza professzornak hazánk
ban első ökumenikus kollégiumán (1928
29). "Józan", vagyis nem ködevő híve



vagyok, mert vallástörténész és bibli
kus lévén, tudom, hogy az Újszövetség
nek Krisztusról szóló bizonyságtétele
nem egy húron pendül, hanem sokféle
bizonyságtételben zeng. A különböző ta
nítási típusok nyomán színte szükség
szerűleg keletkezett az egy egyházon
belül a sokféle felekezet. A kánon ösz
szefogta őket anélkül, hogy kü1önbsé
güket elmosta volna. Az egyház egysége

'eszkatológiai valóság és nem ökumenikus
diplomáciai probléma. Az összefogó so
lus Christus-bizonyság nyomában va
gyok én protestáns, presbiteriánus re
formátus.

Valamennyi kérdésükre egy mondat
ban is felelhetek: az Élet Könyve az
életem könyve.

PONORI THEWREWK AURÉL csilla
gász:

- Az Újszövetség keletkezésének körül
ményeit sem érthetjük meg történelmi
háttér nélkül. A nép részben a képmu
tató papság, részben a rómaiak elnyomó
uralma alatt a zsidóság megszabadítóiát,
a Messiást várta. A legkorábbi újszö
vetségi könyvek keletkezése idején ez a
messiásvárás erősebb volt, mint valaha.
Az idegen uralom elleni zsidó nemzeti
felkeléseket Ráma részéről borzasztó meg
torlások követték, Az időszámításunk

kezdete körüli időkben jámbor és harcias
szónokok, igehirdetők és próféták jár
ták Palesztínát. Hol itt, hogy ott tűnt

fel egy-egy messíás-íelölt. Sok-sok le
gendából. elferdített híresztelésből. cso
dás, részben a görög-római világból át
vett mítoszból és történetből szövődhe

tett Jézus alakja köré az a csodákkal
teli életrajz, amelyet az újszövetségi
könyvek, elsősorban az evangéliumok
tartalmaznak.

SCHAAR ERZSÉBET szobrászművész:

- El tudom képzelni, hogyamarxista
világ fogja a jézusi tanokat megvalósi
tani, a Biblia által megígért "új eget
és új földet" kiteljesítení.

SCHEIBER SANDOR történész, orienta
lista, az Országos Rabbiképző Intézet
igazgatója:

- Miért szeretem a Bibliát? Emberi,
tudományos és szubjektív okból.

1. Nincs még egy irodalmi mű, amely
az ókori életet oly teljességben, olyan
kendőzetlenül és oly emberközelségből

mutatná be, mínt a Biblia. (Még a kö
zös mediterrán hagyományból táplálko
zó Homérosz sem fogható hozzá, mert
alakjaiban inkább héroszokat kíván raj
zolní.) S amint az összeomlásból mene
külní kényszerült Thomas Mann a zse
ni természetes biztonságával nyúlt vissza
az ősatyák történetéhez, hogy megment
se a humanizmust, úgy építi fel a félel
mektől megszabadult ember az új er
kölcsi reneszánszot a Biblia - egyszerű

ségükben is klasszikus - elbeszélései
re. Egyre inkább tapasztaljuk, hogyan
folyamodnak a toll mesterei itthon és
külföldön - Iírlkusok, elbeszélők és
drámaírók - a Bibliához tárgyakért.
motívumokért. A héber eredeti ismerete
fokozza a hatást, mert aki fordításból
ismeri, olyan - Bialik, az újhéber köl
tészet legnagyobbjának hasonlatával 
mintha fátylon keresztül csókolná meg
édesanyját.

2. Mennyire örülünk miriden apró írá
sos vagy tárgyi törmeléknek, amely az
ókorról felmerül. Itt van előttünk az
ókori Kelet gazdag tárháza, s nem be
csüljük meg eléggé. Százhárom év óta

a Méss-felirat felbukkanásától
ami csak előkerült a föld alól, igazolta
a Bibliát. Az egyiptomi, mezopotámiai,
kisázsiai és izraeli leletek tükrében a
Biblia hiteles forrásnak bizonyul a tör
téneti események és társadalmi állapo
tok felvázolására. Elég, ha Pritchard
könyveire utalunk (The Ancient Near
East in Pictures relatíng to the Old
Testament. Princeton, 1954; Ancient Near
Eastern Texts relating to the Old Tes
tament. Princeton, 1955; Supplernenta
ry Texts and Pictures... Princeton,
1969). A filológia és régészet loules a
kezünkben a még rejtett vonatkozások
feltárására. Nem a szöveg értelmetlen,
mi nem értjük.

3. Mindezeken túl a Biblia tanácsadó
és vigasztaló a sorsfordulókon. S itt
hadd hivatkozzam saját példámra. Ami
kor 1944-ben elpusztult mindenkim és
miridenem, egy zsoltárvers erősített: "Ha
nem lenne a tudomány gyönyörűségem,
bizonyelvesznék nyomorúságomban"
(119 : 92); élet és halál mezsgyéján, stru
maoperáció előtt - a műtőasztalon 
egy bibliai mondat dobolt bennem: "Kö
zeledik segítségem, hogy elérkezzék"
(Jes. 56: 1).

"A nap rövid, a munka sok." Az ak
kor kilencvenéves Berensont. a neves
műtörténészt idézve én is megállanék az
utcán, levett kalappal, s kérném a já
rókelőket: "Dobják bele felhasználatlan
perceíket". Újból végigtanulnám, újra
felfedezném magamnak aBibliát.
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SELYE JANOS orvosprofesszor (Mont
réal) :

- Körkérdésükre személyes vallomást
kívánnak tőlem. Ismerni kívánják véle
ményemet "a tudós és magánember
szemszögéből".

Ezek a megkötések nem okoznak gon
dot. Azért nem, mert egész életem és
tudományos munkásságom valójában
személyes vallomás. A tudós és magán
ember szemlélete az én életemben nem
különül el. Mindent és mindenkor a
tudomány megvilágításában látok.

Sokszor elmondtam. még többször le
írtam, hogy nem sok olyan dolog érde
kel, melynek kevés köze van a tudo
mányhoz. Képességemet és minden fi
gyelmemet, immáron évtizedek, fiatal
korom óta sokrétű tudományos feladat
megértésére és megoldására fordítottam.

Távolról sem csak egy hatás adott
erőt. A mindennapok el viselésére bib
liai és más forrású és szemléletű igaz
ságok és bölcsességek egyaránt lendí
tettek. Lelkesen kerestem és fáradhatat
lanul keresem a nagy titok nyitját, te
kintet nélkül arra, hogy valamely "iro
dalmi mű", vagy "mélyebb érték" ha
tása-e az, ami hivatásom betöltése felé
vezet.

SOMLYÖ GYÖRGY költő, műfordító:

- Nem kaptam vallásos nevelést. S ha
nyilván az iskolai vallásoktatás kereté
ben történt is első találkozásom a Bib
liával - igazi találkozásaim már azon
kívül történtek vele, ugyanolyan, vagy
igen hasonló körülmények között, mínt
a többi könyvvel. Személyes élmény te
hát nem indít arra, hogy ne könyvnek,
sőt ne könyveknek tekintsem.

"Objektív" meggondolások még ke
vésbé indítanak rá. Hiszen, ha mínden
képpen kivételes könyv is, az európai
ember számára valamiképpen "a" könyv
- nem lehet nem tudnunk, hogy vol
tak előtte is, másutt is, sőt létesültek
azóta is ilyen kivételes könyvek. SŐ~,

maga ez az "Egykönyv" is, tudjuk, leg
alább két könyv, még közelebbről néz
ve, könyvek - testamentumok - soka
sága: Pentateuchus, négy evangélium, s
megannyi más könyv. És mögöttük, e
szentesítettek és "kinyilatkoztatottak"
mőgött ott van az "elrejteni való", az
apokrif könyvek egész kiátkozott töme
ge, melyek csupán ilyen vagy amolyan
történelmi küzdelmek önkényessége vagy
esetlegessége, hatalmi erővíszonyaí, cen
zúrák és dekrétumok folytán nem váltak
részeivé a kinyilatkoztatásnak. A "ki-
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nyilatkoztatás" is egy irodalmi forma.
az ember történeti léte egy sajátos hely
zetében kialakult magatartás megnyilvá
nulása, egy korszakfordító átmeneti kor
műfaja; de azért műfaj, akár az apo
lógia vagy az epillion.

Remélem, minden provokatív él nél
kül elmondhatom, hogy szerenesésnek
tudom magam, amiért, ahogy fentebb
írtam, nem vallásos környezetben is
merkedtem meg a Bibliával. Úgy ér
zem, így kerülhettem hozzá, a lényegé
hez, igazán közel. Ellenpéldaként meg
erősít ebben két nagy költő-barátom 
egy magyar és egy francia - egymás
tól függetlenül, más-más időben, mégis
teljesen egybehangzóan elmondott élmé
nye arról, hogy éppen vallásos nevel
tetésük míatt előlük a Biblia teljesség
gel zárva maradt, némcsak mínt ihlet
forrás, még mint puszta olvasmány is.
Sem nyelvét, sem gondolati-költői tar
talmait nem tudták soha többé eívonat
koztatni a gyermekkori vallásosság csa
ládi-isk.olai-templomi környezetétől, a
kötelező asztali áldások, mínistrálások,
katekizmus-tanulások. olajnyomat-szent
kép-imádások ugyancsak nem magas
művészí ízlésű és intellektuális színvo
nalú világától.

Nem hiszem, hogy akár ezeken a ha
sábokon is különösebben vitatható vol
na az a tény, hogy korunk nagy művé

szetének csak igen kis része sorolható
a "vallásos", még kevesebb aszigorúan
vett "katolikus" vagy "protestáns" vagy
"zsidó" művészet világához. S különös
megfigyelés : ami kevés ilyen van, az is
igen kevéssé és félve nyúl a Biblia
anyagához. Korunk nagy biblikus tár
gyú műveit - mert ilyenek viszont szép
számmal akadnak általában nem
"hivők" alkották. Gondoljunk csak a
Vence-i Matísse-kápolnára vagy a jeru
zsálemi zsinagóga Chagall-festette üveg
ablakaira . .. Még kevésbé lehet vallá
sos műveknek tekinteni azokat a nagy
irodalmi és zenei alkotásokat, amelyek
pedig tárgyukat és ihletüket a Bíbliá
ból merítik. Sem Thomas Mann József
tetralógíáját, sem Lorca szent-román
cait, sem Sztravinszkij Zsoltár-szimfó
níáját, Schönberg Mózes és Aronját vagy
Honegger Dávid király-oratóriumát. Még
a Jézus életéről szóló, irodalmilag leg
értékesebb alkotások is többnyire laikus,
történeti szemléletűek, Renantól Robert
Graves-ig. A magyar irodalom régebbi
nagy bibliai tárgyú műve, Madách nap
jainkban reneszánszát élő Mózes-tragé-
diája éppoly határozottan világi és tör
ténelmi, mint irodalmunk legutóbbi je
lentős bibliai regénye, Mészöly Miklós
Saulus-a.



De nem is csupán .a huszadik század
ra, az egész újkori fejlődésre jellemző

ez. A Barlangi Madonna festője ugyan
az a Leonardo, aki a vallás határozott
tilalma ellenére emberi testeket boncol;
s a csodálatos toledói Krisztus attól a
Goyától származik, aki egész életében a
Szent Inkvizíció ellen küzdött.

Ha lehet is ellenpéldákat felhozni 
elsősorban a francia neokatolikus köl
tészet néhány kiemelkedő alakját, Clau
delt, Pierre Emmanuelt - ez a helyzet
majdnem természetesnek látszik. Hiszen,
akinek számára a Szentirás valóban
szent írás, amelynek minden szava, a
magyar nyelv oly érzékletes képletes
kifejezésével élve, szentírás, az nem
igen képes azt a maga irodalmi kifeje
zése anyagaként használni, vagyis alakí
tani-módosítaní-továbbgondolní-átlénye
gítení, ha kell torzítani, a müalkotás
természete, olykor kegyetlen öntörvénye
szerint. Aki viszont úgy tudja tekinteni
ezt a hatalmas könyvet, mínt könyvet,
mint magahoz hasonlatos emberek al
kotását, mínt az emberi múlt egyik leg
nagyobb szabású összefoglalását, mint a
történelem egyik legtorrongóbb, legna
gyobb fordulatot hozó korának olykor
az emberi átélési lehetőségek legszélső

határáig merészkedő és szárnyaló kife
jezését - az éppoly szabadon és gátlás
talanul, maga is megszárnyasodva me
ríthet belőle, mint míndazokból a köny
vekből, amelyek ebben a Biblia párjai :
a görög mitológíából vagy a Védákból
vagy a Popol Vuhból, vagy az egyete
mes népköltészetből.

Nekem, mióta, tizenöt-tizenhat éves
koromban, komolyabb ismeretséget kezd
tem kötni vele, a Genezis és az evan
géliumok, a próféták és az apostolok
legnagyobb olvasmányélményeim közé
lartoznak. Altaluk találkozhattam meg
Talósult formában azzal a három alak
kal, akiknek jellemével és drámájával
egy-egy pillanatban azonosíthatni tu
dom azt, amit magamban és általában
az emberben, lehetőségként minden em
berben a legjobbnak érzek: Józseffel,
Dávid királlyal és Krísztussal.

Károli Gáspár szövegében - ezenkí
vül - a magyar nyelv legnagyobb tan
könyvére is találtam. Hieronymus és
Luther után Károlit érzem a legnagyobb
bibliafordítónak, a világirodalom egyik
első fordítójának, a csodálatos magyar
fordításirodalom felülmúlhatatlan meg
teremtőjének.

A Bírák Könyve 19-21. fejezete alap
ján írt, múlt évben bemutatott kantátá
mat egyben hódolatnak is szántam az
ő emléke előtt. Neki köszönhető, ha ta-

lán sikerült olyan modern művet írnom,
amelynek pedig egyetlen epizódja sincs,
amely ne szerepelne a Bibliában, és
szinte egyetlen szava se, amely ne áll
na az ó XVI. századi szövegében,

SZIGETI JENÖ adventista lelkész, a
Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa
Leuceszképzoiének: tanára:

- Talán azt, amit reggel, délben meg
este a kenyér az asztaion. .h:z így ki
csit banális, de a kenyérről sem szok
tunk beszélni, ha arról kérdeznek, mit
ettünk ebédre. Gyermekkorom óta volt
Bíbhám, az első olvasmányélményeim
hozzá kötődnek. Először jöttek a törté
netek, melyekben az emberiség hístó
rián túli történelme revelálódík. Belő

lük tanultam meg, mí az, hogy ember,
meg azt, hogy én ki is vagyok.

Régen ég bennem a bűneset lapidáris
tömörségű története, a hangtalanul sur
ranó kigyó és a fájdalmas embert ke
reső kérdés: "Adám, hol vagy?" 
... és Jézus története, tanítása, ami Is
ten embert kereső kérdésére tanít bi
zakodva válaszolni. A történetekből ké
sőbb kibomlott a jellemek titka: Júdás,
aki azzal élt vissza, hogy Jézus nem
árulta el őt; a karddal hadonászó Pé
ter; az öldökléstől lihegő Pál, akit tehe
tetlenül vezetnek oda, ahová elindult,
Damaszkuszba; a halálos fenyegetés elől

halálba menekülni akaró Illés próféta;
Jónás testvérünk, aki "méltán" harag
szik mindhalálig azért, mert Isten 
kegyelmezett; vagy az a nyomorék, aki
a Bethesda-tó partján így sóhajtott Jé
zusnak: "Uram, nincs emberem".

Bibliaolvasásom UJ periódusa volt,
amikor eredeti nyelven kezdtem' ismer
getní a Biblia szépségének titkát. Ek
kor az Ószövetség verses részeinek har
móniáját ízlelgettem. a zsoltárok költői.

szerkezetét, vagy a Ninive elleni náhu
mí prófécia lüktető ritmusú hangfestő

pompáját. Egy újabb periódus volt az,
amikor a Biblia belső hiteléért bírköz
tam a szöveggel, Szembesítettem a kor
ral, és új szépségek, új igazságok bon
takoztak ki. Volt olyan is, amikor 'meg
próbáltam legendaként. mitológiaként,
vagy mitologiátlanított, elszellemiesített
formában a magasabb kritika áramvo
nalas boncasztalára fektetni, de az ered-v
mények - elmaradtak, mert egy gyö
nyörűen preparált .növényí sejt keve
sebb, mint az élő virág vagy a termés.
Igaz, hogy áttekinthetőbb, tudományo
san jobban regisztrálható, de nem tud
teremni, mert nem él.
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TARJANYI BÉLA, az Öszövetség tanára
a római katolikus Hittudományi Aka
démián:

- Hiszem, hogy naponta találkozom
Istennel. De nem csak az imában és a
szentmisében. Látom, hogy 6 irányítja
életemet a különböző események által;
érzem, hogy Ö szeret azokon keresztül,
akik szeretnek engem. Ö int a jóra má
sok szavával és példájával; és - ha
kérdezem - közvetlenül is szól hozzám
lelkiIsmeretem szavával.

Lelkiismeretem azonban tévedhet. Az
élet könyve is nehéz olvasmány a ma
gamfajta fiatal, tapasztalatlan ember
nek. Van azonban egy könyv, amely
hez mindig bizalommal fordulhatok ta
nácsért: és ez a Szentírás. Tudom, hogy
belőle míndíg Isten szól hozzám, mín
dig Isten szeretete sugárzik felém. Ha
olvasom, szinte látom mindannyíunk
Atyjának felém nyújtott gondviselő ke
zét.

Csoda-e hát, ha örömmel olvasom?

THURZÖ GABOR író:

- A hivő protestáns családjában otthon
van a Biblia, a miénkben - legtöbb
esetben - szívesen látott vendég. Úgy
nevelődtünk a hitünkre - az egykori
hitoktatásra emlékszem, a mait nem is
merem -, hogyaBibliát szépen, ta
nulságosan és célszerűen átfogalmazott
történetekból ismertük meg. A Iényegét,
"amit Isten hinnünk elénk ad", megta
nultuk a hittanórákon, és ez jó is volt
így. De magával a szent szöveggel úgy
ismerkedtünk, barátkoztunk meg, mínt
Hornérosszal a regékben, Shakespeare-rel
a Lamb-mesékben. Nagyon sokáig job
ban ismertem Kempist és Prohászkát,
mínt a Bibliát. Pedig volt nálunk oda
haza egy régi, szép német nyelvű pél
dány, még a nagyanyárné. Csak őriztük,

senki sem forgatta. A Biblia aztán, a
szent szöveg nagyon sokára, de tán még
idejében, került a kezembe. Egyfajta
kíváncsíság, akár irodalmi kiváncsiság
nak is nevezhetném. nyíttatta ki velem
a kicsit poros német forditást, majd
megszereztem Káldyt. Akkoriban a Ká
roli-fordítást nem olvashattuk. de Kál
dy is mestere volt nyelvünknek. mai
megítélésem szerínt sem sokkal kisebb,
mint Károli Gáspár.

És mi vezetett még a Bibliához ezen
az "irodalmi" kívánosiságon túl? Egy
másfajta . kíváncsiság, nyugtalanságnak
is nevezhetném - a kamaszkor zavaros
kételkedése, semmi kötelező megfogal
mazásban nem bízó oknyomozása. A for
rást akartam megismerni, - és felfe-
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dező útra indultam hitem forrásvidéke,
a Biblia felé. Az kezdett izgatni, érde
kelni - hogyan is kezdődik vanv foly
tatódik a szentmiséken elmondott evan
géliumi szakasz? Kikerestem az idéze
tet, és folytattam. és elölről kezdtem,
először a négy evangelistát természete
sen, aztán az Ószövetséget, Akkoriban
jelentek meg Sík Sándor első zsoltárfor
dításaí, - olvastam ezeket a remeke
ket egy-egy nagyhét titokzatos hangu
latában, Jeremiás siralmai után, borús.
koratavaszi, magábaszállásra, önvizsgá
latra késztető délutánokon, estéken. Az
evangelisták. A Genezis. A zsoltárok.
És utánuk - nemcsak hitem legnagyobb
élménye mindmáig - Szent Pál levelei.
A kétkedő, a zavart-dadogó, a hitbeli
konformizmus ellen tiltakozó kamasz va
lami nagyon élővel. nagyon egyszerűvel

találkozott. Egy emberrel, akit Saulus
nak hívtak és Pál lett, aki intelmeiben,
körleveleiben mindenre felelt. amire kí
vánesi voltam. Helyeselte, ha igent
éreztem, megcáfolta dőreségemet. ha
nemet akartam mondani.

Egy mai embert ismertem meg, hivó
kortársamat, példát a kamasznak. soha
el nem hagyott eszményt a felnőttnek.

Vigasztalót rossz napokban, megpróbál
tatásaimban, Igazolót. Barátot. És egy
írót, aki írónak is egyike a legkülön
beknek. Csak hálával emlékezhetem ki
tűnő piarista hittanáraimra. Sík Sándor
és Schütz Antal későbbi nagyböjti kon
ferenciabeszédeire, - de az eget Szent
Pál nyitotta meg előttem. S ma is, ha
kínyitom a Biblíát, ott nyílik ki, ahol
évtizedek óta mirrdig : Szent Pál leve
lelnél. Igy nevezem magamban: a jó
zan hit könyvénél.

TOLDALAGI pAL költő:

- Egy korábbi és máshonnan jött, más
féle kérdésre azt feleltem, hogy az igazi
költészettel akkor találkoztam először,

amikor még nem tudtam olvasni, tud
niillik nevelőnőm a saját meséit olvas
ta fel nekem, s ez, valamint az, amikor
Baudelaire versei j,utottak a kezembe,
tettek azzá, ami vagyok.

Most, amikor a Vigilia kérdésére vá
laszolok, döbbenten állapítern meg, hogy
az évek múlásával a két Testamentum
lettek életem tartóoszlopai és igen sok
írásom alapjául szelgáltak. Az éden
kert, a bűnbeesés, a számkivetés a Pa
radicsomból, Jób, aki együtt van Isten
nel, de egyúttal ellene is szegül, a
mennydörgő Ézsaiás, rnenekülés Egyip
tomból, a betlehemi jászol, a pásztorok,



a Jó pásztor, m ínt J ézus szi mbó luma,
az emberfe letti szelídség, " m ely belőle

árad, hi szen hara gra csak egyszer ger
jed . amikor is a kufárokat kik ergeti a
templ om ból, a megbocsátás, a k ínhalál
- elidegen íthetetlene k tőlem . Ezek ál
t al igazodom minden m áshoz. Esend ő,

sőt nagyon esendő ember vagyok, de
K ri sztus szavai. amiket az egyik lator
hoz i~tézett, bátorítanak : "Bizony m on
d om neked, még m a velem leszel a P a
radi csomban." S a nehéz halálra előké

sz ít u tolsó mondata : "Istenem, Istenem,
miér t hagytál el eng em."

Evvel be is kellen e fej eznem, de fon
tosnak találom, hogy utal jak egy m ásik
j el en et re, m ik or Jézus ezt " mo ndotta:
" Mi t féltek, kicsi ny hitűek?"

VILT TIBOR szobrászművész:

- Kifejezetten "vallásos nevel ést kap
tam. K isfiúkoromban a Mária-kon gre
gáció tagja voltam; később, tizenhárom
éves koromban a szokásos havi szerit
gyónás alkalmával beszámoltam arról,

- h ogy Anatole France Thais cím ű mű-

vét olvastam. Ez abban az időben nem
csak a kongreganist ák, hanem általában
a katolikus hivők számára indexen
volt. A páter nagyon megdorgált. mond
ván, hogy tiltott k önyvet olvastam. Szá
momra Anatole France-szal kezdődött

az irodalom. Akkor még fejet hajtottam.
Nem sokkal ezután Bangha páter, je

zsuita rendfőnök lelki gyakorlatot tartott
a kongregációban, kitért Ady Endrére,
akit a tőle megszekott m ódon (mirit ké- '
sőbb jö ttem r á) k iprédikált. A költészet
tel való találkozás és Ady Endre ugyan
az t jelentette akkor a fi atal fiúnak. Ez
a k ét megnyilatkozás elidegenítő volt.
és fö lidézte emlékezetemben hétéves ko 
kom szelíd és szőke hi toktatój át. aki
arra tanítot t, ho gy J ézus Krisztust a
zsid ók ölték meg. Ti zenkilenc " éves ko
romban eldőlt, " hogya képzőművészet

hivatásommá fog válni.
Az említett atrocitások után és ké

sőbb" se m k erültem meghitt kapcsolatba
a Bibliával. Ez az oka annak, ho gy a
Bibliában foglaltak számomra a kate-
kízmus nívóján rekedtek meg. "

(H. B.)

Swierkiewicz Róber t :
' F e j

(lito gr áfí a)

EDITH STEIN

IMÁJA

A dd Uram, hogy vakon

Já1'jak utadon

M it rendeltél felőlem

N em kutatom

Hisz Atyám vagy

A ki gy ermeked

Söt ét éjen át is

Hazavezeted
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