
Bibliai motívumok a kortárs magyar irodalomban
és filmművészetben

A Biblia, mint az európai kultúra egyik meghatározó forrása, év-
századok óta szépirodalmi-képzőművészeti művek és filmek ihle-
tője is egyben. Arra kérjük, mutassa be valamely művén keresztül,
hogyan, mely művészi (vagy akár személyes) problémák mentén
jutott el egy-egy bibliai történethez, szöveghelyhez, s milyen kihí-
vásokat jelentett, hogy azt a maga számára sikeresen fel is használ-
hassa a létrehozandó művében. Vagy épp az alkotás kudarca ho-
zott-e új, más irányú felismeréseket? Segítette vagy esetleg épp
gátolta-e munkáját valamely elődnek a példája, értelmezői eljárása?

János evangéliuma
után
Pár hete nincs Bibliám. Itt most nem részletezem, hogy miért. Nem
sokkal azután, hogy nem lett Bibliám, kaptam ezt a körkérdést. A Bib-
liám nem-létét kitöltötte ez a kérdés.

Az Evangélium két János történetét rejti magában, s a János és
János című verseskötetemben a második Jánoshoz jutottam el las-
san. Keresztelő Szent János és Krisztus János nevű tanítványa két iz-
galmas és figyelmet érdemlő figura, egyik a kezdet, a másik a vég
pontjánál van jelen. A Keresztelő Jézus első felismerője, a tanítvány
János az Evangélium utolsó krónikása. Az egyik nyit, a másik zár.
Két szent, lelkiismeretes portás.

Az evangélista János ugyanakkor az esemény középpontjában fog-
lal helyet. Jézus tanítványa, mellette áll, ő a legkedvesebb. Ha egy
ateista elgondolás koordinátarendszerében helyezem el az Evangé-
liumot, s pusztán esztétikai értéke felől ítélem meg a jelentőségét,
akkor sem kevesebb élményt nyújt a számomra, mint így, vallásos
emberként. Mit jelent az, hogy vallásos olvasó? Változtat a vallásos -
ság, a hit a mondatok szerkezetén, a főneveken, az igéken, a határo -
zókon? Egy rosszul sikerült, Krisztust hirdető mondat az összes jó
szándéka dacára rossz mondat marad, nem lép ki a rossz mondat
bántó légköréből. Azért is találtam irodalmi feldolgozásra érdemes-
nek az Evangélium egy-egy történetét, mert meggyőződésem, hogy
ateistaként is érdekesnek találnám, vagy ha lazábban akarnám mon-
dani, azt írnám, hogy mert jó, értékes, erős mondatok vannak benne.

A Vigilia decemberi szá-
mában immár hagyomá-
nyosan közös meditációra
hívunk írókat, költőket és
művészeket. Ezúton is kö-
szönjük mind  azoknak, akik
megtisztelték folyóiratunkat
írásukkal. (A Szerk.)
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Az általam megfogalmazott versekben Krisztus szentség nélkül
jelenik meg. A szentség hiányában a mondat hideg marad. Ez fog-
lalkoztatott még, a szentségétől megfosztott mondatok hidege és szi-
lárdsága. Törik-e a mondat ebben a megfosztott állapotban, a meg-
aláztatásban? A versekben megpróbáltam megírni, hogy ezeknek a
mondatoknak a sötétje hova vezet el, hova mutat? Jézus Krisztus
meggyilkolt teste egy darab mondatban. Hogy ez sikerült-e, azt nem
tudom. Nyilvánvaló, Jézus története a feltámadás után veszi kezde-
tét igazán. A feltámadást megelőző rövid időszakban Jézus védtelen,
megalázott teste és a tanítványok kétségbeesése történik, irodalmi-
lag ez a drámai rész, a fokozás epizódja a legérdekesebb. A mi van,
ha nem támad fel dilemmája. Ez a szakasz, a három nap mélysége,
szomorúsága foglalkoztatott. A három napig tartó halál.

„Miért, mit ér a legjobb magyarázat?” Teszi fel a kérdést Heltai
Jenő egyik regényében, s ez a mondat a tartalmában hordozott íté-
letével jogosan veti fel azt a kérdést, hogyan vehető komolyan —
esetemben akár — egy szentté nyilvánított szöveg értelmezése az
irodalmi szöveggé alakítás, az irodalmi szövegbe mentés során? Itt
a vallásos ember, a hívő teszi fel a kérdést. Az ő válasza elfogult,
igazságtalan. Kísérletezés körülbelül az összes bibliai motívummal
élő, azt előszeretettel használó műalkotás, vázlatos visszaadása az
eredeti alkotott műnek, másolat, mint amikor a feltárt nyomokból,
törmelékekből rekonstruálják egy hajdan volt város feltételezett
alaprajzát. Bulgakov A Mester és Margaritájában feltárja Tróját, míg
más szerző egy kunyhó ajtajának a helyét mutatja meg, semmi töb-
bet. Mindig hihetetlen volt a számomra, hogy hatalmas és több száz
oldalt számláló művek kiindulópontja, magja egy alig néhány sor-
ból álló bibliai történet vagy néhány rövid fejezet. A fentebbiek
függvényében én sem tettem mást, mint rekonstruáltam a magam
módján, hogy jobban értsem. Hogy mit értsek jobban, erre a választ
megtartom magamnak, erre a választ mindenkire rábízom.

Kétely a
bizonyosságban
A legegyszerűbbnek tűnő kérdésekre sem tudok egyértelműen vá-
laszolni.

A Varázshegy egyik jelenetében Hans Castorp — a láz miatt?, az időn
kívüliség élménye miatt? — nem tudja megmondani, hány éves. Pon-
tosabban: meg tudja mondani, de későn. Nem jut eszébe. Gondolkod-
nia kell. Figyelmes írói gesztus, hogy — ezt, legalább — nem véti el.

Habár az életkoromat eddig minden körülmények között sike-
rült pontosan felidéznem, a kérdés, hogy hiszek-e, mind a mai
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