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Tulajdonképpen kár. Megismertem ugyanis 
olyan alkalmazottakat, akik gyorsan beleta-
nultak új programokba, amelyekhez nekem 
hetekre van szükségem; akik nemcsak szöve-
get tudtak írni, de videót is tudtak vágni. Akik 
a legmagasabb szinten valósítanak meg egy 
ötletet, amelyet a fejükbe vettek; akik kép-
zettségüknek köszönhetően kreatívabbak, mint 
valaha, és ténylegesen más elképzelésük van a 
dolgokról. Sajnos, túl sok megy veszendőbe az 
általuk keltett viharok miatt.

David McCullough Jr., amerikai középis-
kolai tanár egyszer a következő tanácsot adta 
végzős diákjainak: „Azért mászd meg a hegyet, 
hogy láthasd a világot, és ne azért, hogy a világ 
láthasson téged”. A „Nem vagy különleges”2 
című videót több mint kétmillióan nézték meg 
a YouTube-on. Még jó pár millió embernek 
szintén hasznára válna.

(Neue Zürcher Zeitung)

Martina Läubli

„A Biblia bizonyos tekintetben rendkívül 
modern”: Mit üzen számunkra ez az ősi 

könyv?

A svájci bibliakutató, Konrad Schmid beszél a 
Bibliáról mint világirodalomról és az elemző 
olvasásról.
(Az NZZ Bücher am Sonntag3 interjúja)

Bücher am Sonntag: Konrad Schmid úr, ki 
írta a Bibliát?
Konrad Schmid: A Biblia a Krisztus előtti 
első évezredben és a Krisztus utáni első két év-
században keletkezett. Akkoriban még nem is-
merték a szerzői irodalom fogalmát. Aki írt va-

2 Utalás minden idők egyik legkülönlegesebb 
ballagási beszédére, amelyet David McCullough 
Jr. a Boston melletti Wellesley High School kö-
zépiskolában tartott.

3 ’Könyvek vasárnap’: A Neue Zürcher Zeitung 
évente tíz alkalommal, mindig a hónap utolsó 
vasárnapján megjelenő irodalmi és könyvismer-
tető melléklete.

lamit, belekapcsolódott a meglévő hagyomány-
áradatba. Az első név szerint ismert bibliai 
szerző Jézus, Sirák fia. Az Újtestamentumban 
ismerjük Pált. Alapjában véve azonban anonim 
módon vagy álnév alatt íródott a Biblia. 

Egyáltalán emberek írták?
Igen. A Biblia a következő mondattal kez-

dődik: „Kezdetben Isten teremtette az eget 
és a földet.” A szerzők azt is írhatták volna: 
„Kezdetben teremtettem az eget és a földet” 
– mint ahogy a Korán az Isten első szemé-
lyét használta. A Biblia azonban az emberek 
Istennel kapcsolatos tapasztalatairól akar tanú-
ságot tenni, és nem hagy kétséget afelől, hogy 
emberek írták. Van Ézsaiás-könyvünk, itt van-
nak a Pál-levelek, de nincs könyvünk Istentől. 

A Biblia tehát nem Isten szava, mint sok 
keresztény hiszi?

Még az ő értelmezésükben sem közvetlenül 
az Isten szava a Biblia, hanem erről tanúskodik. 
Ha történelmi szempontból vizsgáljuk a bibliai 
írásokat, a következőt látjuk: Nincs egyetlen 
könyv sem, amely egységes szöveg lenne. A 
Biblia hagyományra épülő irodalom, amely 
számos kommentárt foglal magába. Ézsaiás 
könyve valószínűleg a Krisztus előtti 8. és 3. 
évszázad között keletkezett. Sok szöveg, amely 
később került a Bibliába, először világi jellegű 
volt. A zsoltárok például énekek vagy imák 
voltak. Nem tekinthetők Istentől származónak, 
de Istenre irányulnak.

Véletlen, hogy mely könyveket hagyomá-
nyozták ránk?

Egyáltalán nem véletlen, de nincsenek egy-
értelmű alapelvek. Nem történtek tekintélyala-
pon döntések, sem a kereszténységben, sem a 
zsidóságban, amelyek meghatározták volna, 
hogy minek kell a Bibliában lennie és minek 
nem. Az istentiszteleteken használt könyvek 
szép lassan előtérbe kerültek, de soha nem vált 
lezárt gyűjteménnyé. Így az etiópiaiaknak 81, a 
protestánsoknak 39, a katolikusoknak pedig 46 
könyvük van az egyes Ószövetségekben. 

Akkor tehát nincs megszabva, milyen ter-
jedelmű legyen a Biblia?

Teológiai szempontból a kánont alapvető-
en nyitottnak kell jellemezni. Jézus korában 
még egyáltalán nem létezett a Bibliának olyan 
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egységes írásba foglalt szövege, mint amelyet 
ma a kumráni leletekből ismerünk. Először 
az ókori Izraelben Kr. után 70-ben, a máso-
dik templom szétrombolása után merült fel a 
gondolat, hogy a Bibliát teljes mértékben Isten 
sugalmazta. Csak ezután fejlődött a zsidóság és 
a kereszténység könyves vallássá. A zsidóság 
előtte alapvetően kultikus vallás volt, amelyben 
ugyan egyre fontosabbak lettek a szövegek, 
a középpontban mégis a templomi áldozati 
kultusz állt.

A Biblia nagyon heterogén. Van-e valami, 
ami összeköti a különböző szentírásokat?

A protestantizmus hagyománya szerint így 
hangzik a válasz: természetesen van valami, 
ami összeköt; a jó hír, hogy az Isten odafordult 
az elveszett emberhez, aki nem tudja magát 
megváltani. Amikor a Bibliát könyvként ol-
vassuk önmagáért, akkor nagyon nehéz egy 
folytonos tartalmi szálat vagy középpontot 
megnevezni. Talán vannak különböző közép-
pontok: a döntés a monoteizmus mellett, amely 
e világban semmi istenit, Istenben pedig semmi 
evilágit nem talál. Egy másik alapgondolat a 
szövetségről szóló elképzelés: Isten odafordult 
a világhoz. Végül a harmadik az ember végte-
lensége. Mindháromnak még ma is megvan az 
aktualitása. Még a 21. században sem képtelen-
ség az ember számára a gondolat, hogy ne iste-
nítse a világot, a körülményeinek megfelelően 
éljen, saját magát pedig utolsó előttiként és ne 
pedig végsőként értelmezze.

Eljutottak a történeti-kritikai Biblia-
kutatás eredményei az egyházakhoz?

Ez egy nagy feladat, amely még Közép-
Európa, különösen azonban a többi kontinens 
egyházai előtt áll. Sok helyütt metafizikailag 
eltúlzott kép él a Bibliáról, és az egyházak még 
nem igazán készültek fel arra, hogy kritikával 
szemléljék. Véleményem szerint ez egyike az 
egyház válságát okozó fő tényezőknek: nem 
szólítja meg eléggé a kritikusan kérdező embe-
reket. Én azonban úgy vélem, hogy a Biblia – 
sokszínűsége miatt – nemcsak hogy megengedi 
magával szemben a kritikus szemléletet, hanem 
egyenesen felszólít rá.

Úgy kell olvasnunk a Bibliát, mint minden 
más irodalmat?

A protestantizmusban 1771 óta létezik ez 
az elv, amikor Johann Salomo Semler megje-
lentette Von freier Untersuchung des Kanons 
(’A kánon szabad vizsgálatáról’) című érteke-
zését. A katolicizmusban később, a második 
vatikáni zsinattal (1963–65) következett el ez 
a nyitottság. Semler azt írja, hogy gondolkodó 
emberekként nehezen tudjuk magunkat egy 
olyan szöveg tekintélyének alávetni, amelyet 
úgyszintén emberek írtak. Például, ha szó sze-
rint vesszük a Bibliát, akkor nincs mód arra, 
hogy érdemben foglalkozzunk a tudománnyal. 
Ma tudjuk, hogy a világ 6000 évnél régebb óta 
áll fenn, és nem hét nap alatt teremtették a vi-
lágot. A világ keletkezéséről szóló bibliai nézet 
a 2500 évvel ezelőtti tudományos állapotokat 
tükrözi, nem a jelenlegi álláspontot. Az ilyen 
világképet illető kérdéseket jogosan másképp 
válaszolják meg a mai keresztények.

És mit mond a kritikus olvasat a patriar-
chátusról?

Maga a Biblia egy apajogú világban kelet-
kezett, és gyakran változatlanul tükrözi visz-
sza annak rendjét. Bizonyos tekintetben azon-
ban rendkívül modernnek is számít a Biblia. 
Például azt mondja, hogy Isten férfinak és nő-
nek teremtette az embert, és hogy Isten képére 
teremtette őket. Ez azt jelenti, hogy a nemek 
egyenlő méltóságot kapnak. Annak idején ez 
szellemi forradalommal ért fel.

A Biblia azonban törvényeket is tartal-
maz. Hogyan járjunk el ezzel a normatív 
követeléssel kapcsolatban?

A Biblia ősi könyv, törvényei egy letűnt 
korból származnak, ahol például még rab-
szolgaság volt. Valamennyi jogi szövegnél fi-
gyelembe kell venni az akkori kontextust. 
Ma nem várhatnánk el megkérdőjelezhetetlen 
kötelezettséget, különben rögtön egy nagyon 
ósdi társadalmi és politikai modellnél kötnénk 
ki. A nyugati világ a kötelező érvényű jogokat 
okkal a polgárok konszenzusából, nem pedig a 
Bibliából vezeti le. Ma már nem vagyunk ho-
mogén társadalom, amely csak egyetlen vallási 
hagyománnyal rendelkezik.

A „házasság mindenkinek” körüli poli-
tikai vitában azonban a homoszexualitás 
bibliai tilalma továbbra is éppúgy jelen van. 
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A homoszexualitás szempontjából központi 
jelentőséggel bír a felelősségteljes partnerség-
ről szóló bibliai elképzelés. Ennek megfelelően 
a „házasság mindenkinek” tökéletesen ösz-
szeegyeztethető a Biblia szellemével; annál is 
inkább, mert az antik világ embere a kizárólag 
homoszexuális partnerkapcsolatot egyáltalán 
nem ismerte. Természetesen léteztek homosze-
xuális gyakorlatok, és amikor a Biblia ilyesmit 
megtilt, akkor ezáltal nem az ellen fordul, hogy 
két férfi felelősségteljesen összekösse az életét, 
hanem a férfi és nő házasságának akkoriban 
egyedül ismert intézményét védi társadalmilag 
és gazdaságilag. Ha valaki figyelmesen olvassa 
a bibliai törvényeket, észreveszi, hogy sok 
törvény a legkorábbi értelmezésével együtt lett 
kanonizálva. A Biblia számára nem az egyes 
törvény, hanem a törvény szükséges értelmezé-
sének dinamikája bír kötelező erővel.

Miért kell ma is olvasnunk a Bibliát?
Két alapvető dolog sarkallhat minket: Az 

első: nagyon érdekes könyv, kiváló irodalom; 
amelynél talán nem árt egyfajta bevezetés. 
Sokan szeretnék az elejétől a végéig elolvasni 
a Bibliát, de ez nem jó ötlet. Könnyen beleun-
hatunk. 

Hol kezdené el az olvasását?
A Teremtés könyvével. Az világirodalom, 

hihetetlenül érdekes! Igaz, valamennyire már 
ismerjük Ádám és Éva, Noé és József történe-
tét. Amikor azonban olvassuk, észrevesszük, 
hogy milyen meglepően mások, mint ahogy 
emlékeinkben éltek. Jób könyve is hasonlóan 
nagyszerű szöveg, ugyanúgy a Zsoltárok is. Az 
Újszövetségben Márk evangéliumával kezde-
ném, a legrégebbi evangéliummal, amelynek 
a szépsége hihetetlenül egyszerű, és innen 
mennék tovább Mátéhoz és Lukácshoz, ame-
lyek Márkot veszik alapul. A legösszetettebb 
a János-evangélium, amely teológiailag döntő 
érveket fogalmaz meg, és a leginkább eltávolo-
dik a történeti Jézustól. 

És mi a második dolog, ami miatt olvassuk? 
Ez a könyv úgy alakította kultúránkat, mint 

semmi más. Mai világunkban sok dolog, sok 
szellemi döntés egyáltalán nem lenne érthető, 
ha nem vennénk számításba a Biblia kultúrafor-
máló hatását. Természetesen nem csak egyedül 

a Biblia és értelmezései felelősek azért, hogy 
miként gondolkodunk ma a világról. Például, 
hogy nem mitizáljuk a természetet, és nem 
kérünk bocsánatot egy fától, amikor kivágjuk, 
az azzal függ össze, hogy a Biblia miatt ivódott 
belénk a gondolat, hogy a világ az a világ, és 
Isten az az Isten. Természetesen lehet amiatt 
panaszkodni, hogy a természet elvesztette a 
varázserejét. A huszadik század folyamán fel-
színre kerültek ennek a folyamatnak a negatív 
következményei. Pozitív következményei is 
voltak azonban: Így jött létre a lehetőség, hogy 
életkörülményeinket javítsuk a tudomány és 
technika által. Nagy veszteség lenne az intel-
lektuális becsületesség szempontjából, ha nem 
foglalkoznánk a Biblia kultúraformáló erejével. 

A Biblia nem könnyíti meg a női olvasók 
dolgát…

Azt hiszem, hogy ha a Biblia egy egyszerű 
és egyértelmű könyv lenne, akkor egy pillanat 
alatt el is felejtettük volna. Összetettsége talán 
az egyik legfontosabb tényező, amiért fennma-
radt. Az ókorban sok vallási írás létezett, de élő 
könyvként csak a Biblia maradt fenn az antik 
világból. Többrétegű és sokféle értelmezést 
váltott ki. Ennek eredményeként nem ad min-
den kérdésre egyértelmű választ.

Hanem?
A Bibliának a feladata, hogy jobban megért-

se azokat a kérdéseket, amelyeket az emberek 
feltesznek, és mindig is feltettek maguknak. 
A hagyomány fényében akar ezek mélyére 
hatolni és ily módon átgondolni őket. Nem az 
a kérdés, hogy megmarad-e még a vallásunk 
a 21. században, hanem hogy ápoljuk vagy 
elhanyagoljuk-e azt. Az a vallás, amelyet nem 
ápolnak, egyfajta egyszerű válaszadássá, azaz 
fundamentalizmussá válik, menekülés lesz a 
világ elől. Az a vallás, amellyel törődnek, az 
életet a maga bonyolultságában érzékeli, és 
ehhez adhat útmutatást a Biblia, amennyiben 
nyitott szívvel olvassuk azt.

Konrad Schmid
Az 54 éves teológus a Zürichi Egyetem 
Ószövetségi tudományok és korai 
zsidókor vallástörténeti professzora. 
Tanított többek között Jeruzsálemben 


