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Az Öszövetség
és a régészeti feltárások

A Szentírás iránt megnyilvánuló kritíkai
érdeklődés kielégitésére hazai könyvkiedé
dunk is idönként megjelentet egy-egy ar
cheológiai vonatkozású kötetet. Legutóbb
Magnus Magnusson Asóvul a Biblia nyo
mában (Ami Krisztus születése előtt tör
tént) cimű könyvét (Gondolat, 1985). amely
legjobban talán Zenori Kosidowski évekkel
ezelőtt kiadott Bibliai történetek cimű

munkájára emlékeztet (Táncsics, 1968). An
nak eredményeit és kritíkai megállapitásait
nem is igen haladja túl, jelezve, hogya ré
gészet időigényes tudomány, főleg ha az
évekig is elhúzódó feltárásokra gondolunk.

Magnusson könyvének anyagát a BBC te
levíziós ismeretterjesztő sorozata szelgél
tatta. Olvasásakor jó néhányszor valóban
az az érzésünk támad, hogy egy film ki
sérőszövegét vagy forgatókönyvének kivo-.
natát tették elénk. Ez sokszor előny is, ha
a bibliai régészetben kevésbé jártas olva
sókra gondolunk, akik szivesen veszik az
ismeretterjesztés minél közérthetőbb for
máját, a szöveget dokumentáló gazdag kép
anyagot, .az eligazodást .és a megértést se
gitö térképeket, illusztrációkat. Ámde a
fordulatos előadásmód nem feledtetheti a
tudományos igényű ismeretterjesztés alap
vető követelményét, amit dr. James B. Prit
chard, a Pennsylvania Egyetem múzeum
igazgatója számos, e tekintetben alapvető

mű szerzője (Id. a felhasznált művek forrás
jegyzéket) az előszóban ígér: "Ez a könyv
az ellentétes nézeteket is teljes nyiltsággal
mutatja be." A tudományos objektívírásra
való törekvés már csak azért sem sikerül
het, mert a múzeumigazgató e szavakkal
folytatja előszavát: "Az olvasónak . .. al
kalma van nyiltan szembenézni jó néhány
olyan fogas .kérdéssel . is, amelyek hosszú
ideig zavarba hozták a kutatókat, .rnikor
megkísérelték megteremteni az összhangot
a bibliai hagyományok és a bibliai földec
ken az ásatások során napvilágra került
leletek között." Onkéntelenül is felmerül
bennünk a kérdés: vajon az ókori nagy
kultúrák területén végzett feltárások azok-

686

nak sohasem okoztak fejtörést, akik a szerit
írási szövegeket minden történelmi hitelt
nélkülözö legendáknak minősitették? De hát
még a legendákkal és mítoszokkal is óva
tosan kellene bánniuk a régészeknek
legalábbis Schliemann Trója-feltárása óta.
Habár Magnusson is megemlít néhány, a
Szentírás megbízhatóságában végletesen
kétkedőknek meglepetést okozó felfedezést,
de "ügyesen" elsiklik felettük. Ilyen .pel
dául a Szentírás "egyik mesei elemének"
tartott "elefántcsont palota" (IKi! 22,39).
amit az ásatások során százával előkerült

elefántcsont lapok igazoltak (169. o.] ,
Magnusson azonban nem tesz egyebet,

mint hogy egymás mellé teszi az ószövetségi
Szentirás alakjait, helyeit, eseményeit és a
régészeti feltárások eredményeit, hogy mi

nél inkább elvitathassa a Biblia történeti
ségét. A szerzö kritikus prekoncepciója vi
szont fölöslegessé teszi az egész vállalkozást,
s értelmetlenné, hogy a forditó (Makkay
János) Asöval a Biblia nyomában cimet
adta a könyvnek. Ugyancsak zavaró a régé
szeti feltárások eredményeinek "keveredé
se" a szerző elöítéleteivel és csak feltétele
zéseken alapuló megjegyzéseivel. Ilyen el
nagyolt és pontatlan megállapítás, hogy "a
Biblia nagy részét valószínűleg Babilon v i-

. zei mentén rögzitették írásban, vagy leg
alábbis itt kapták meg hozzá a végső ösz
tönzést" (202. o.]. Másutt viszont ezt olvas
suk: "az egész Bibliát a vallásos központ
nak számitó. Jeruzsálemben állitották ösz
sze" (172. o.]. Teljesen szubjektív és cél
zatos, ahogyan Magnusson "elintézi" a pró
fétákat. Szerinte valamennyien alkohollal és
kábítószerrel estek révületbe, és ezért sokan
eszeveszettnek tartották őket (ld. 172. o.]
- holott li Szentírás mindezt csak a hamis
prófétákról állítja. Az Oszövetség ismere
tében is pontatlan, amikor a szövetségkö
test tárgyalva kijelenti: Mózes távollété
ben "Áron pap eltérítette a népet Jahvétól"
(7!? o.]. Habár az aranyborjú készítése mi
att Aroma is nagyon megharagudott az
Or (MTörv 9,20). de inkább gyengesége
míatt, mivel a nép követelésének engedett
(vö. Kiv 32,1). Viszont arról szó sincs, hogy
ő maga csábította volna á népet bálvány
imádásra.

Magnusson teljesen figyelmen kívül
hagyja a Szentírás sajátos történetiségét:
a szent írók teológiai tartalommal és indi
tékkal adják elő az eseményeket, amelyek
ben személy, hely és idő Isten történelem
ben megvaJósuló akaratát szolgálják. Innen



adódik a Szentirás és il regészet látszóla
gos konfliktusa.

Az archeológiában kevésbé jártas olvasó
könnyen 'azt gondolja, hogya feltárások
minden szentirástudományi kérdést eldön
tenek, .hadd idézzük Magnusson egyik "el
szólását": "Szerteágazó, technikai jellegű

kérdéscsoportról van itt szó, amely külon
böző értelmezési lehetőségeket rejt magá
ban, és azt is mutatja, hogya régészetben
mennyire kevés adat tekinthető biztosnak."
(101. o.)

A szentirástudomány katolikus és protes
táns művelőí természetesen használják az
archeológiát mint az exegézis segedtudo
mányát. Ezért bizonyára azoknak is tanul
ságos lehet Magnusson könyvének néhány
részlete, akiket még ma is kisért az Oszö
vetség szó szerinti értelmezése, és szivesen
hivatkoznának napjainkban is Werner Kel
let: Und die Bibel hat doch recht (Düssel
dorf, 1955) cimű könyvére. Ezt azonban
egyre kevésbé tehetik, rnert "az utóbbi két
évtized ásatásai sok olyan kérdést vetet
tek föl, amik eladdig szilárd és visszavon
hatatlannak látszó részei voltak az archeo
lógiai szintézisnek" - irja Rudolf Pörtner
(Id. Alte Kulturen ans Licht gebracht, Neue
Erkenntnisse der modernen Archáologíe,
München, 1978., 196. o.].

Az "Ásóval a Biblia nyomában" tehát
elsősorban figyelemfelkeltés, amely ott a
legizgalmasabb, ahol a régészetet nem a
Szentirás megcáfolására alkalmazza, hanem
kiegészitésére. Különösen érdekes a filisz
teusokrói szóló fejezet (105. o. sköv.) vagy
a babilóniai birodalom előtörténetét ismer
tető részek (ld. 202-203. o.). Végül is kellő

kritikával még hasznunkra válhat ez a
könyv.

Magnusson indulattal utasit ja el azok
nak a szentiráskutatóknak a "vágyálmait",
akik tudatosan vagy be sem vallva "a Bib
liát használták régészeti adatok igazolására,
ahelyett, hogy az ellenkezőjét tették vol
na" (79. o.]. Csakhogy Magnusson az ellen
kezőjét is elveti. Nyilvánvalóan senki sem
azt várja, hogy "az ásató egyik kezében a
Bibliával, a másikban a régészásóval" lás
son munkához (30. o.) - főleg azért nem,
mert az ásó zavarná fontosabban: az olva
sásban ...

Giczy György

Bánk József:
Igére vár a nép

A II. Vatikáni zsinat a püspökök elsődle

ges kötelességévé teszi az evangélium hir
detését. "Tanitói hivatásuk gyakorlásában
Krisztus evangéliumát hirdessék az embe
reknek: ez a püspökök legfőbb kötelessé-

I gei közül is kiválik." (CD 12.) Bánk József
váci érsek-püspök nemcsak élőszóban tel
jesiti ezt a küldetést, hanem új könyvével
írásban is (Szent István Társulat, 1984).
Célja, mint a könyv bevezetésében írja,
kettős: elsősorban.papjainak kiván segit
séget nyújtani a jobb prédikáláshoz. Más
részt viszont közvetlenül is szólni akar idős,

mozgásképtelen híveihez: a könyvön ke
resztül püspökük igehirdető szava jut el
hozzájuk.

A szerző három kötetre tervezi művét; az
első kötet a liturgikus A év olvasmányait
öleli fel. A könyv elején .remek homiletikai
összefoglalást kapunk arról, hogy mílyen
nek kell lennie a hatásos, korszerű és evan
géliumi prédikációnak: elmélkedésben ér
lelt, élettel igazolt, egzisztencíális ihletett
ségű beszédre van szükség, amely az örök
isteni szót valóban képes eljuttatní a mai
emberhez. Híveink kritikus megjegyzései
a hallott szeritbeszédekről időnként jelzik
számunkra, hogy ezen a téren bizony sok
tennivalónk akad még: a vasárnapról vasár
napra elhangzó prédikációk jelentős része
a jelenlevők többségétől aligha kapna "je
les" osztályzatot.

Az elméleti alapvetés utal a miseolvas
mányok összetételére ís: az első többnyire
az Oszövetségből, a második az apostolok
leveleiből való, az evangéliumi szakaszt
viszont a három szinoptikus valamelyíkéből

olvassuk a három egymást követő eszten
dőben. A szerzö utal arra is, hogy az ószö
vetségi olvasmányokat azzal a céllal válogat
ták hozzá az evangéliumhoz, hogy elmé
lyítsék, kitágitsák annak mondanivalóját,
beleállítva így az üdvtörténet egészébe.
Ezért is hasznos lett volna, ha a magyará
zatok nem 'csupán az evangélium elszige
telt kifejtését adják, hanem szintézisben
-nutatják fel az olvasmányok és az evan
gélium együttes üzenetét az Egyház szán
déka szerint.

A gyakorlati rész, az egyházi éven végig
haladva, mínden vasár- és ünnepnapra ad
bevezető és lelkiismeret-vizsgálati szempon-
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