
Cum legente
crescunt…
Hagyományok újraolvasása a Bibliában

Nagy Szent Gergely pápa Ezekiel könyvéhez tartott prédikációiból
való az az idézet, amelyet a modern szentírásolvasás egyik meg-
határozó elvének mondhatunk: Divina eloquia cum legente crescunt
— vagyis: Isten szava az olvasóval együtt növekszik (Hom. in Ez. I,
7, 8).1 A modern irodalomelmélet is többet foglalkozik már az ol-
vasóval, elevenebben érdeklődik a benne születő jelentés iránt,
ennek pedig megfelel, hogy a bibliai üzenetnek sem csupán köz-
lésértékét kutatjuk, hanem feltételezzük, hogy valódi kapcsolat jön
létre az isteni és emberi szerző, illetve a címzett, az olvasó hívő és
közösség között. A szent szöveg értelméhez valamiképpen az is
hozzátartozik, amit az évszázadok során jelentett és jelent.

Gergely pápa kijelentését így persze máris tovább értelmezzük.
Ő a lángoló trónkocsi kerekeinek felemelkedéséről beszélt, amely
Ezekiel 1,19 szerint a négy élőlény mozgását, felemelkedését kö-
vette. Arról ír, hogy a Lélek vezeti az olvasót, amikor mélyebben
érti meg az Írásokat, ezek értelme beléhatol, s ezzel lelke, sőt élete
felemelkedik: szemléli az égi titkokat, eltelik szeretettel. Gergely
pápa ezután a Szentírás négyszeres értelmét (történeti, előképszerű,
erkölcsi, kontemplatív) bontotta ki. Ez a modern értelmezési mo-
dellekre visszatérve mintha azt sugallná, hogy az olvasó szövegér-
tése is akkor lehet teljes, ha az Írást is minden egyes szempontból
beengedi az életébe. Valahogy úgy, ahogy Pál apostol — némileg
paradox, de legalábbis igen összetett módon — levelének címzett-
jeiben látta ajánlólevelét, Isten által a szívekbe írva (vö. 2Kor 3,1–3).

A bibliaolvasókat azonban még egy szempontból kíváncsisággal
töltik el Gergely pápa szavai, még egy analógiát találnak a szavak
növekedéséhez: az Írások keletkezésének történetét, ahol „egyik a
másiknak zengi az igét” (vö. Zsolt 19,3), ahol a szent írók gyakran
maguk is már valamilyen értelemben az Ige olvasói voltak, mielőtt
tovább írták volna azt. Úgy tűnik, maga a Szentírás is állandóan úgy
gyarapodott, hogy valakik a korábbi hagyományokat olvasták. A ke-
resztény Biblia története pedig kettős irányban, mind „előre”, mind
„hátra” tekintve, különös fordulatot vett azáltal, hogy egyfelől Jézus
Krisztusban újraolvasta a zsidóság szent iratait, a maga részéről le-
zárta azokat; másfelől a zsidóság, alapvetően másként viszonyulva a
kánonhoz, a kereszténység születését követő századokban saját ha-
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gyományainak újabb és újabb normatív magyarázatát hozta létre a
Misnában, majd a Talmudban. Az Írás és értelmezésének története
a keresztény hagyományban más szinten, egy újonnan értelmezett
„szent hagyományban”, az egyház megértésében folytatódott.

A következőkben három lépésben szeretnénk ezt a folyamatot
valamelyest közelebb hozni. Először néhány olyan bibliai szöveget
mutatunk be, amelyekben az olvasásnak és újraolvasásnak fontos
szerepe van. Másodszor igen röviden néhány irodalmi és teológiai
modellt írunk le, amelyek a szóbeli és írásos hagyomány fejlődését
értelmezik. Harmadszor újabb példákat hozunk a Bibliából, hogy
dolgozatunkat az Ige visszhangjaival fejezhessük be.

Ha az olvasás fogalmának bibliai vonatkozásait keressük, három
alapvető szempontot fedezünk fel. Az első, hogy az olvasás milyen
gyakran felolvasást jelent, egy írott szöveg nyilvános hirdetését
(például Kiv 24,7; MTörv 31,10sk.; Jer 36,6; ApCsel 13,27), egy levél,
s ezzel egy üzenet közvetítését (például Tób 12,12; Jer 29,29). Ilyen-
kor nyilvánvalóan valamilyen tekintély szólal meg a szövegben, az
előfordulások jelentős részében isteni eredetű, például a törvényé.

A második megfigyelés, hogy az Újszövetség valamivel gyak-
rabban szól közvetlenül az olvasásról. Jézus többször kérdezi vita-
partnereit: „Nem olvastátok…?” (Mt 12,3; 19,4; 21,16.42; Lk 10,26),
s ezzel nyilvánvalóan egy meglévő tekintélyt, közös vonatkoztatási
pontot feltételez. Ettől függetlenül a felolvasás jelentősége az Új-
szövetségben sem csökken, hiszen itt is szó van például apostoli le-
velek felolvasásáról (Kol 4,16).

Más irányba visz a harmadik: az olvasás leggyakoribb tartalmi
összefüggése a megértés vagy meg nem értés kérdése. A bibliai szö-
vegek többször szembesítenek azzal, hogy valaki nem, vagy csak
nehezen érti a szöveget, s ezzel egyfelől a Biblia világának sokszínű
nyelvi valóságára emlékeztetnek, másfelől élesen szembesítenek
Isten szavának titokzatosságával, az emberi megértés korlátaival és
lehetőségeivel.

A megértés és meg nem értés szempontja a bibliai szövegek ren-
deltetésére emlékeztet: arra a kérdésre, hogy mennyire érti meg az
ember Istent, aki szavával megszólítja, illetve hogy akarja, meri-e
érteni őt. Másfelől arra a tényre, hogy az egyszer leírt szót újra meg
újra másolni, sőt fordítani kell majd, mivel az emberi kultúra és
benne az emberi nyelv élő, változó valóság. A felolvasás és olvasás
kettőse viszont mintegy arra készít fel, hogy a konkrét helyen és
időben kimondott szó maradandó tekintélyét, az írás Szentírássá
válását figyelemmel kísérjük.

Alkalmas lesz, ha az eddig mondottakat néhány példával meg-
világítjuk, hiszen vannak olyan történetek a Bibliában, amelyek kü-
lönös jelentőséget tulajdonítanak egy-egy szöveg felolvasásának.

Józija király idejében Sáfán felolvassa annak a törvénykönyvnek
a szavait, amelyet a templom átépítésekor találtak (2Kir 22,10).

1. Olvasás és felolvasás
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Nehemiás könyvének 8. fejezetében Ezdrás pap és társai egész nap
felolvasnak a törvényből, a nép pedig úgy sír a törvény hallatán,
hogy még a papoknak kell őket biztatni és vigasztalni. Dániel köny-
vében Dárius király ujjakat és kezet lát a falra írni, mindjárt meg-
retten, de csak Dániel segítségével érti meg Isten üzenetét, amely
hamarost bekövetkező romlását jövendöli (vö. Dán 5). Lukács evan-
géliuma szerint Jézus felolvasásra jelentkezik szombaton a názáreti
zsinagógában (Lk 4,16sk.), Izajás próféta könyvét adják oda neki, ő
pedig beteljesedésről beszél a názáretieknek. Az Apostolok cseleke-
deteiben egy etióp udvarnok útközben olvassa Izajás könyvét, még-
pedig éppen az Úr szenvedő szolgájáról szóló részt, de Fülöp dia-
kónus nélkül valójában nem érti, miről van szó (vö. ApCsel 8,26-40).
S bár a sort folytathatnánk még, ha említettük már a törvényolvasás
könnyes szemű hallgatóságát Ezdrás könyvében, utaljunk még a Je-
lenések könyvének látnokára, aki „a trónon ülő jobbjában” kívül-
belül teleírt könyvtekercset lát lepecsételve, és sírva fakad, mert
„senki sem volt képes arra, hogy felnyissa a könyvet vagy abba be-
letekintsen, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt” (vö. Jel 5).

Bár nagyon különböző korú és jellegű szövegekről van szó, köny-
nyen úgy is érthetjük őket, mint a bibliai szöveg keletkezésének és ér-
telmezésének kezdetleges, de értékes dokumentumait. Az első két pél -
da főleg a Pentateuchus kialakulására emlékeztet. Úgy tűnik, Józija és
kora jelentős szerepet játszott a kultusz egységesítésében, és sokak sze-
rint meghatározó szerepe volt a Második Törvénykönyv létrejöttében.
A babiloni fogság utáni kor, amelybe Ezdrás és Nehemiás működése
kalauzol, a törvény egységesülésének és megfogalmazásának kora.

Ez a két példa történelmileg hasonló korba visz, de más szem-
pontból is kiegészíti egymást. A Második Törvénykönyv a Pentateu -
chus, vagyis Mózes öt könyvének záró könyve, amely mindjárt a be-
vezetőjében (vö. MTörv 1–3) a választott nép addigi történetének újra
elmondásával indít, befejezésével pedig, Mózes énekével, áldásával
és halálának elmondásával azt sugallja, hogy valami különlegesen
lényeges zárult le, Izrael születésének időszaka (vö. MTörv 32–34).
Irodalmi értelemben az egész Második Törvénykönyv újraolvasások
sorozata: a Tízparancsolaté (MTörv 5; vö. Kiv 20), a törvénygyűjte-
ményeké (MTörv 12–26; vö. Kiv 21–23; Lev 17–26), a szövetségkö-
tésé (MTörv 28,69; vö. Kiv 24); illetve az egész könyv újra meg újra
utal a kivonulás és a pusztai vándorlás tapasztalatára, feleleveníti,
vagy inkább jelenvalónak hirdeti a szabadulás tapasztalatát.

Ezdrás és Nehemiás könyve immár nem irodalmi, hanem tény-
leges értelemben olvassa újra a törvényt, összeolvassa, végső for-
mát kölcsönöz neki, legalábbis elindul ennek a végső szerkesztés-
nek az útján. Minden jel arra mutat, hogy Izrael eredetmondáit
éppen a babiloni fogság utáni korban gyűjtötték egybe, olyan for-
mában, hogy az a korabeli jelent, vagyis a fogság után újjáépülő iz-
raelita közösséget is szolgálja, erősítse. A vándor ősök emléke, az Is-
tentől adott szabadulás tapasztalata, a föld és a templom (újra)

Újraolvasások sorozata
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elfoglalása és felépítése olyan motívum, amely ilyen vagy olyan for-
mában szinte mindig megismétlődik.

Másfelől, ami további példáinkat illeti, Jézus prófétai olvasása
Názáretben (Lk 4,16sk.), illetve az, hogy Fülöp éppen Jézust látja
az izajási szenvedő szolgában (ApCsel 8,26sk.), abba a nagy fordu-
latba enged bepillantást, amely az Újszövetséget létrehozza: ahogy
az ősegyház Jézusra tekintve „újraolvassa” az Ószövetséget. Az Új-
szövetség szerzői új történetet mondanak, Jézus történetét, nyo-
mában pedig saját közösségük történetét is. Minderre azonban úgy
tekintenek, mint Izrael történetének folytatására. Nagyrészt olyan
fogalmakat, olyan irodalmi formákat, teológiai modelleket hasz-
nálnak, amilyeneket a zsidóság irataiban ismertek meg.

A názáreti zsinagóga és a Gázába vezető út emléke egyaránt Iza-
jáshoz, a próféták fejedelméhez kötődik. Az Újszövetség nem felejti
el Izrael történeti hagyományait, gondoljunk csak arra, ahogy Pál
apostol Ábrahámra tekint a hívők atyjaként (vö. Gal 3; Róm 4), vagy
Dávid szerepére a gyermekség evangéliumokban (Mt 1,1.20; Lk 1,32
stb.). Mindez — nem utolsósorban a korabeli zsidó megújulási moz-
galmak hatása alatt — mégis elsősorban a prófétai hagyományok és
ismételten a Második Törvénykönyv személyes vallási megújulást
szorgalmazó látásmódjához igazodik. Az evangéliumokba szinte
magától értődően épülnek be a zsidó ünnepek tapasztalatai (vö. Jn
7: sátoros ünnep; Mk 14: húsvét), amelyeknek többnyire az ószö-
vetségi elbeszélő irodalom adja meg eredetét és tartalmát. Amikor
Jézus radikális erkölcsiségét hirdeti, mint már említettük, szintén
utal a törvény szövegeinek olvasására. Az Újszövetség összességé-
ben mégis többet idézi a prófétákat és a zsoltárokat, részben mert
ezek a végső időt, a beteljesedés idejét közvetlenebbül mutatják,
részben pedig azért, mert jobban ismerték őket, közvetlenebbül ki
tudták fejezni általuk vallásos meggyőződésüket.

Térjünk vissza az említett példák közül a két utolsóra is, Dárius
történetére és a Jelenések könyvének látnokára. Dániel és a Jelené-
sek könyve egyaránt apokaliptikus logikát képvisel. Ez többek kö-
zött azt jelenti, hogy mindkét esetben égi segítőre van szükség ahhoz,
hogy az írások titkos értelme hozzáférhető legyen. Dárius személyes,
mintegy rejtjeles üzenetet kap, a Jelenések könyvének 5. fejezetében
viszont valószínűleg az egész világ történetének értelméről van szó.
Dárius bűnös, de tragikus sorsú, amennyiben magától még azt sem
érti, hogy sorsa meg van pecsételve. János, a látnok viszont éppen
azért sír, mert a Bárány nélkül nem látná meg a történelem értelmét,
nem lenne senki, aki átvegye a tekercset, feltárja a történelem értel-
mét, és ezzel magára vegye a világ feletti hatalmat.

Az égi jeleket és szövegeket övező titok, mint már mondtuk, jelzi
az ember alapvető bizonytalanságát, esetleg bűnösségét is Istennel
szemben (a Dán 5 mellett lásd még Iz 29,10sk.). Ez a titokzatosság
ugyanakkor utal az apokaliptikus szövegek beavató jellegére is: szán-
dékosan olyan atmoszférát keltenek, amely csak a beavatottak szá-

Izrael hagyománya
az Újszövetségben
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mára hozzáférhető, illetve a titkok megfejtésére hív, többek között
többszörös olvasással, a titokban való elmélyedéssel. Az apokaliptika
nyilvánvalóan érthetetlen szövegeket hoz létre, éppen azért, hogy a
beavatás, a megértés folyamatára ösztönözzön. A jelek és események
értelme csak Isten segítségével közelíthető meg. Az Újszövetség szá-
mára az angelus interpres, a magyarázó angyal végül nem más, mint
Jézus, a Feltámadott. Ő van jelen akkor, amikor az Írásokat olvassák,
és ő segít abban, hogy általuk a történelem értelme feltáruljon.

A felolvasás e példáit megfigyelve a bibliai szövegek és a szóbeli ha-
gyomány szoros kapcsolatát feltételeztük. Bibliai szövegekben, bib-
liai elbeszélésekben szerettük volna tetten érni a szövegek keletke-
zésének történetét, és rámutattunk arra, hogy az évszázadokon,
történelmi, sőt üdvtörténelmi korokon át keletkező szöveg magán
viseli a lassú gyarapodás, az egymásra épülő és egymásra utaló ta-
pasztalatok nyomát. Az ószövetségi Szentírás alapvetően hagyo-
mányirodalom,2 vagyis önálló művei is hosszabb keletkezési folya-
matban jöttek létre. Az Ószövetségben, különösen a héber kánonban
szinte csak elvétve találunk olyan iratokat, amelyek vélhetően egy-
szerre, egyetlen irodalmi alkotásként keletkeztek (ilyen valószínűleg
Rut könyve, a Prédikátor és nagyrészt Jónás könyve). Még az is ritka,
hogy olyan könyvet találjunk, mint például az Énekek éneke, amely
ugyan szintén szóbeli hagyomány, szertartások, mégpedig lakodalmi
dalok alapján íródhatott, de témájában, hangvételében teljesen egyedi.
Az Újszövetségben Pál levelei képeznek kivételt, itt egyértelmű a
szerző és műve kapcsolata. A bibliai szöveget közelebbről megismerve
számos visszatérő témát, motívumot fedezhetünk fel, egymással hol
harmóniában, hol diszharmóniában. Éppen ezek a tapasztalatok adják
azt a sajátos tárgyi, stílusbeli és érzelmi gazdagságot, amely a biblia-
olvasást annyira gyümölcsözővé teszi.

Jean Luis Ska ószövetség-kutató, elsősorban a Pentateuchus szak-
értője, olyan általános eligazítást ad az ókori irodalomfelfogáshoz,
amely a Biblia esetében különösen is hasznosnak bizonyul. Az antik
irodalom alapelveinek nevezi a „régiség”, a „megőrzés”, a „folyto-
nosság és időszerűség”, végül a „gazdaságosság” elvét, s állításait az
Ószövetségből vett példákkal igazolja is.3 A négy elv közül az első
három tulajdonképpen egyfajta folyamatot jelöl, egymásból követ-
kező döntéseket az irodalommal, az írásművek sorsával kapcsolat-
ban. Tartalmukat így foglalhatjuk össze: (1) mivel az antik világban
mindaz, ami régi, értékesebbnek számított, mint az új, ezért (2) a
régi hagyományokat megőrizték, akkor is, ha esetleg ellentmon-
dások feszültek közöttük, és (3) a megőrzött szövegeket úgy olvas-
ták és úgy egészítették ki, hogy azok új helyzetekre is alkalmazha-
tóak legyenek. Ettől a három, egymásból következő és egymást
kiegészítő mozzanattól a gazdaságosság elve kissé elkülönül: azt fo-
galmazza meg, hogy (4) az antikvitásban a drágább és időtállóbb
írásművek elkészítése hosszú időt, nagy anyagi ráfordítást követelt,
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ezért nehezen elképzelhető például egyazon mű sokszoros változ-
tatása, újraszerkesztése.

Mi változik, ha ezeket az elveket szem előtt tartjuk? Valójában
milyen kérdésre adnak választ ezek a többnyire kimondatlan, a kor
társadalmi felfogásából, kulturális és vallási adottságaiból eredő
alapvető jellegzetességek? Úgy gondolom, elsősorban arra a kérdésre
válaszolnak, hogy mit kezdjünk a Biblia egyes könyvei és szövegei
között tapasztalható feszültségekkel, eltérésekkel. Hogyan értékel-
jük azt a tényt, hogy a bibliai szövegeket közelebbről megismerve
nemcsak szépséget és harmóniát, de sokféle értelemben kihívásokat
és ellentmondásokat is találunk bennük. Ami a modern irodalom-
hoz szokott olvasó számára először egyszerűen következetlenség-
nek, és ezért fogyatékosságnak tűnik, ebben az optikában értéket
képvisel, mert egy élő hagyomány része, amely megőriz és életben
tart. Amit hajlamosak vagyunk az ókori emberek együgyűségének
rovására írni (kezdve a két teremtéstörténet apró eltéréseitől a Noé
bárkáját és az özönvíz elbeszélését illető feszültségeken át az evan-
géliumok közti eltérésekig), az ebben az esetben egy hosszú út egy-
egy állomása, illetve egy sok hangszerre írt zenemű egy-egy szó-
lama lesz, amelynek teljes harmóniáját talán még nem is értettük
meg teljesen. Amit első látásra nehezen egyeztetünk össze az egyet-
len és igaz Isten egyértelműségéről alkotott képünkkel, az lassan
beilleszkedik abba a folyamatba, amelyben ezt az élő Istent egyre
mélyebben értjük meg az emberi tapasztalat és történelem külön-
böző fordulóiban.

A vázolt irodalmi konvenció párhuzamba állítható azzal, ahogy
a bibliai kánon kialakulásának folyamatát elképzeljük. Az ó- és új-
szövetségi Szentírás kánonjának, vagyis a hozzá tartozó könyvek
listájának és rendjének kialakulása egyfelől történelmi tények so-
rozataként írható le, vagyis olyan írott emlékek és hozzájuk kap-
csolódó állásfoglalások gyűjteményeként, amelyek a kánon kiala-
kulásának fokozatait szemléltetik. Ebben az értelemben feltárható,
hogyan követték egymást a héber nyelvű iratok csoportosításai a
Kr. e. 5. és 2. század között, vagyis hogyan szilárdult meg a Tör-
vény, a Próféták és az Írások gyűjteménye, és hogyan maradhatott
mégis viszonylag nyitott, olyannyira, hogy egy ideig egymás mel-
lett létezett a héber és a görög nyelvű szent iratok sorozata. Kifejt-
hetjük a kánon alakulását és apró bizonytalanságait az Újszövetség
esetében is, hivatkozva egyházatyák állásfoglalására és zsinati dön-
tésekre egészen a Kr. u. 5. századig. Összesen mintegy ezer esz-
tendő telik el, amíg egy „képlékeny kánonban” kialakul az írás-
művek egymás közti kapcsolata.

Ugyanakkor, és most inkább erre szeretnénk reflektálni, a kánon
nemcsak történelmileg kialakult tény, hanem egyfajta teológiai gon-
dolkodási mód is. A kánon, amelynek eredeti jelentése „nádszál”, il-
letve átvitt értelemben „szabály”, „mérték”, annak a folyamatnak a
tanúja, amelyben létrejön egy vallásos szöveg, ebben a szövegben

Párhuzam a bibliai
kánon kialakulásával
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valamilyen vallásos közösség felismeri saját hitének megfogalma-
zását, s ettől fogva „kanonizálja”, vagyis immár kötelezővé teszi
önmaga számára, rögzíti, mint egy tapasztalat vagy felismerés min-
den időre érvényes megfogalmazását. A kanonizált szövegektől
már nem lehet eltekinteni. Legfeljebb újra lehet őket értelmezni, to-
vábbi szövegek hozzáadásával, kiegészítéssel, újraolvasással.

Ami az antik irodalom előbb említett alapelveiben a társadalmi-
kulturális beállítottság, az a kánon esetében egy hívő közösség hite
és vallásossága — ugyanis ez az, ami szabályt „keres” magának,
vagy szabályt „alkot”. Hiten ez esetben a közösség életében többé-
kevésbé nyilvánvaló módon megfogalmazott hitbeli meggyőződé-
seket, hittartalmat értjük, a vallás szerepét pedig azért hangsúlyozzuk,
mert a szent szövegek igen gyakran valamilyen rituális összefüg-
gésbe tartoznak, szertartásokkal kapcsolatban keletkeznek, vagy leg -
alábbis előbb-utóbb ilyen összefüggésben is használják őket. A régi
„lex orandi lex credendi” elvre gondolunk, a hittartalom és az imádsá-
gos szövegek egymást kölcsönösen meghatározó mivoltára. A szent
szövegek rituális használata természetesen csak egyik módja a szö-
vegek kanonizálásának, de meghatározó, vagy legalábbis egyér-
telmű módja, főleg egy olyan kultúrában, amelynek tagjai a mosta -
ninál kisebb százalékban tudtak írni és olvasni.

A szövegek keletkezésének folyamatával valójában párhuzamos
mind rituális és nevelő használatuk, mind pedig a kánonképződés
folyamata. Ezért a bibliai szövegek elsősorban és eredetileg, közvet-
lenül hatottak egymásra, pontosabban a korábban meglévő szöve-
gekről feltételezzük, hogy hatottak a későbben keletkezettekre, illetve
ezek szerzőire. A későbbi szövegeknek a korábbiakra tett hatása csak
az értelmezés szintjén kereshető, a teljesebben kialakult kánon ré-
szeként. Az újabb szöveg nem szünteti meg a régebbi eredeti értel-
mét, de új összefüggésbe helyezi, esetleg kiemel valamit lehetséges
értelmezési tartományából, felnagyítja, vagy éppen leszűkíti azt.

Az irodalmi konvenciók és a kánon mellé természetszerűleg egy
harmadik párhuzamos megközelítés társul: az olvasás szintje, az ol-
vasás módja. Itt újra olyasmit emelünk ki, ami bennfoglaltan már
része volt az előbbieknek, hiszen azt állítottuk, hogy a régebbi írásos
hagyományokat megőrizték és folytonosan újabbakkal gazdagítot-
ták, sőt, a meglévő, hitben kötelező iratokhoz olyanokat illesztettek,
amelyeket az előbbiekkel együtt is lehetett, sőt kellett olvasni. A szent
szövegek rituális használata pedig igen gyakran újra és újra felolva-
sásukat, esetleg, a kulturális előrehaladás függvényében, egyéni ol-
vasásukat, tanulmányozásukat és értelmezésüket is jelentette.

A szöveg közösségi használata során a közösség életritmusának,
ünnepeinek rendje indít újraolvasásra, a közösséget érintő nehéz sé-
gek és szükségletek adnak új és új impulzust arra, hogyan lehet
része a szent szöveg a megújult életértelmezésnek. A második,
egyéni esetben előtérbe kerülnek a személy élettörténetének fázi-
sai, az őt érő örömök és nehézségek. Valószínű, hogy az egyéni ol-

A szent szövegek
olvasása
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vasás fel is erősíti azt a tendenciát, hogy a szent szövegekben lehe-
tőséget találjanak az egyéni azonosuláshoz, vagyis olyan narratí-
vák jöjjenek létre, amelyek már nemcsak az egész közösség létét,
életmódját, szokásait alapozzák meg, hanem az egyén magatartá-
sának is példaképévé lesznek. A közösségi és egyéni olvasásban ily
módon tükröződik és újrakezdődik az, amit a régi megbecsüléséről,
megőrzéséről és elevenné tételéről gondolunk: egyén és közösség is
azonos kíván maradni megismert önmagával, egyben növekedni
és fejlődni is akar, egy szóval: élni.

Az eddigiekből többszörösen kitűnt, hogy az újraolvasást a Biblia
esetében elsősorban a hagyomány teológiailag értelmezhető folya-
matának tartjuk, olyan eljárásnak, amelyet inkább a szöveg tar-
talma, illetve a közösség növekvő élete követel meg, és nem vala-
milyen stílusérték igénye. Bár a feltételezett különbség olykor csak
árnyalatnyi, mégis érdemes megkülönböztetni azokat az eseteket,
amelyekben egy esemény vagy egy vele kapcsolatos szöveg tartós
szerepet játszik a hagyomány folyamatában, és azokat, ahol vala-
milyen szinten tudatos irodalmi igényű újraolvasásról, relecture-ről
beszélhetünk.

A francia relecture szó köznapi jelentése javító olvasás, korrek-
túra, egy kész szöveg másodszori átnézése, a hibák orvoslásának
szándékával. Gérard Genette nyomán4 azonban az irodalomtudo-
mányban két egymást kölcsönösen értelmező szöveg kapcsán be-
szélnek róla. A második szöveg ilyenkor nem érthető az első nél-
kül, ugyanakkor a második elolvasása után az elsőt is másként
értjük, éppen sajátos kapcsolatuk miatt.

A biblikus tudományban leginkább János evangéliumát illetően
dolgoztak ki olyan megközelítéseket, amelyek az evangélium kü-
lönböző szerkesztői rétegeit ennek az irodalmi újraolvasásnak a fé-
nyében írják le.5 Úgy tűnik például, hogy az evangélium 5. fejeze-
tében (vö. Jn 5,19sk.) a feltámadás kap új meg új értelmezést: az
„életre támadás” előbb a Jézus szavait hallgatók konkrét, jelenbeli
erkölcsi átalakulásáról, majd egyre inkább a halottak végidőbeli
megéledését, sírból felkelését jelenti. A 6. fejezetben hasonló folya-
matot látunk: a kenyérszaporítás emlékét az élet kenyeréről szóló
beszéd szimbolikus, majd konkrét-szentségi értelmezése követi, ol-
vassa újra. A 13. fejezetben a lábmosás elbeszélése is többsíkú: ere-
detileg valószínűleg Jézus cselekedeteinek példaszerűsége állt a fi-
gyelem középpontjában, később mindennek szótériológiai, végül
pedig szentségi jelentőséget is tulajdonítottak.6 A 14. fejezetben kö-
zölt beszéd témái visszatérnek és átalakulnak a 15–16. fejezetben, és
valaki tudatosan újraolvasta az egész történetet, mielőtt kiegészí-
tette és lezárta a 21. fejezettel, mint második befejezéssel.

János evangéliuma hasonló tudatossággal olvassa újra a terem-
tés elbeszélését és Mózes szerepét az evangélium előszavában (Jn
1,1–18), vagy a már említett 6. fejezetben, ahol a mannáról is szó

3. Újraolvasott
bibliai szakaszok

4Vö. Gérard Genette:
Palimpsestes. La

littérature au second
degré. Seuil, Paris,

1982, 7–14.

5Vö. Andreas Dettwiler:
Le Phénomène de

relecture dans la tradition
johannique: une

proposition de typologie.
In Daniel Marguerat –
Adrian Curtis (szerk.):

Intertextualités. La Bible
en échos. Labor et Fides,

Genf, 2000, 188.

6Vö. Jean Zumstein: Le
processus johannique de

la relecture à l’exemple
de Jean 13,1–20. In
RRENAB: Regards
croisés sur la Bible.

Études sur le point de
vue. Cerf, Paris,
2007, 325–338.
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esik. Azt is hozzátehetjük, hogy az egész negyedik evangélium va-
lószínűleg a három szinoptikus ismeretében keletkezett. Vannak
részletei, amelyeket nehezen is értenénk, ha nem állna előttünk szi-
noptikus párhuzamuk (például Jn 6,66sk. és Mk 8,27sk.; Jn 12,23sk.
és Mk 9,2–9).

És mit mondjunk arról, hogy — ha a szakértők feltételezése he-
lyes — Máté és Lukács szükségesnek tartotta, hogy Márkot átala-
kítva új, bizonyos szempontból más evangéliumot készítsen? Ho-
gyan vélekedjünk azokról a levelekről, amelyeket nem közvetlenül
Pálnak tulajdonít a tudományos elemzés, és mégis nyilvánvalóan
az ő tekintélyét veszik igénybe, egyben gondolkodásmódját foly-
tatják és fejlesztik tovább?

Mindez nem szoros értelemben vett relecture, de az élő hagyo-
mány folyamata, amelyben a leírt vagy értelmezett valóság meg-
határozóbb szerepet játszik, mint az irodalmi előzmény. Ismét más
értelemben újraolvassa, vagyis összegzi az egész Ószövetség törté-
netét Sirák fia (vö. Sirák 42–50), és követi ebben a Zsidókhoz írt
levél (vö. Zsid 11) és István beszéde a főtanács előtt (ApCsel 7), más
és más optikában. Számos zsoltár elmondja Izrael történetét, ma azt
mondanánk, végigimádkozza, végigelmélkedi a szabadulás, ellen-
szegülés és kiengesztelődés lépéseit, és valaha bizonyára egy litur-
gikus ünneplésnek is része volt (vö. Zsolt 68; 105; 136). A zsoltárok
újraolvasásának példája, hogy egyre inkább Dávid sorsát látták
bennük, Dávid személyében pedig a szenvedő igaz embert fedez-
ték fel, így teret nyitva annak is, hogy az Újszövetség majd Jézus-
ban ismerjen rá a szenvedő igazra.

A sort sokáig folytathatnánk, beszélve Izajás könyvének hármas
tagolásáról, a teremtés és kivonulás eseményének sokszoros újra-
olvasásáról, a törvény szövegeinek megszilárdulásáról és többszö-
rös újraértelmezéséről, arról a számtalan kisebb-nagyobb szer-
kesztői beavatkozásról, amelyek szinte tapinthatóvá teszik a héber
kánon hármas beosztásának, vagy például a zsoltárgyűjtemények
növekedésének és összekapcsolódásának folyamatát. És mondhat-
nánk még, hogy a Krónikák könyve újraolvasta a Királyokat, Má-
sodik Izajás a Siralmak könyvét, és még meg sem említettük a pró-
féták könyveinek számtalan továbbírását, ahol a fenyegetésre
vigasztaló változtatás következett.

Mindez a párbeszéd gazdagsága, a látásmódok sokasága. Olyan
látásmódoké, amelyek tekintettel vannak egymásra, mégis mernek
újat mondani.

Ennyi gazdagság láttán mégis Pilinszky János sorai jutnak
eszünk be: „A teremtés bármilyen széles, / ólnál szűkösebb. (…) És
mégis olykor belép valaki / és ami van, hirtelenül kitárul” (Elég).
A Biblia ezer éve, megannyi értéke és értelmezése is kevés, ha nem
növekszik, nem emelkedik Isten Lelke által, hogy fényt vessen a mára.
Újraolvasása mindig lehetséges. Megértése azonban csak akkor va-
lódi, ha „belép” a Lélek, és ami van, kitárul, feltárul, gyarapszik.

Élő hagyomány
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