
dett isteneszme és az ember erkölcsi fele
lőssége mégiscsak a szentírási történetek
lényegéhez tartozik. A szerző lehetőleg ke
rüli a vallás-erkölcsi motivációkat, vagy
nagyon tompítottan szövi a cselekménybe,
de gyakran maga talál ki helyettük más
motivációt. A teremtés célját például eb
ben látja: a magános Isten keresett valakit,
akivel beszélgethet. A megteremtett első

emberhez így szól Isten: "Édes fiam! Végre
valaki, akivel beszélgethetekl" (7. old.);
Gábriel angyalnak pedig ezt mondja: "Csak
azért teremtettelek, mert nem szeretek
magamban beszélgetni" (41. oldI). A Bib
liai mesék Jób történetével zárul, amely
nek utolsó mondatában Isten ismét így be
szél: "Én. pedig örülök, hogy találkoztam
Jóbbal, mert végre nem vagyok már többé
egyedül, mint valamikor réges-régen a te
remtés kezdetén" (219. old.). A Bibliában
nyoma sincs a magában unatkozó és a te
remtményekben beszélgető 'partnert kere
ső Istennek. .

Az említett idézetek fényt vetnek a Bib
liai mesék legkifogásolhatóbb vonására:
meghamisítja, sőt megcsúfolja az ószövet
ségi isteneszme emelkedettségét. Izrael az
egyetlen, szent és személyes Istent tisztel
te, a teremtés és a történelem Urát. Ha az
Ószövetség használ is antropomorf kifeje
zéseket Istennel kapcsolatban, mindig tisz
tán marad szentsége és világfelettisége. A
Bibliai mesékben Isten egy kedélyes, de
ugyanakkor türelmetlenkedő, kapkodó,
szeszélyes és sértődékeny "emberke" vo
násaiban jelenik meg (például Izsák felál-·
dozásakor Isten és az angyalok izgatott ta
nácskozása 39-43. old.), aki ugyan terem
tője a világnak, mégis rászorul teremtmé
nyeire. Idézzünk néhány kijelentést Isten
ről: "csak úgy sürgött-forgott, boldog' volt,
mint egy jóságos nagyapó karácsonykor"
(7. old.): "teljesen belézavarodott az izga
lomba" (41. old.): "Mit képzel ez? - hábor
gott (Isten) a (frigy)ládában" (139. old.):
így szól Gábriel angyalhoz: "Nem akarok
beleszólni a dolgodba, de én úgy agyonvág
nám ezt a Baltazár királyt, hogy arról kol
dulna" (172. old.); "naná, az kéne még csak
- dörmögött Isten" (161. old.).
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Meg kell említeni a könyv nyelvezetét is. ,
A szerző - talán hogy az elbeszéléseket
közelebb hozza az olvasókhoz - kifejezése
ket kölcsönöz a fiatalok beszédében hasz
nált zsargonból, mint például: Jákob "lehú
zott még hét évet a szolgálatban" (56. old.),
"menjetek a csudába" mondta a fáraó (95.
old.), "nem varrhattam a nyakukba olyan
izzasztó munkát" (98. old.). Eltekintve at
tól, hogy az ilyen kifejezések méltatlanok a
Bibliához, alkalmazásuk semmi esetre sem
válik javára a szép magyar beszédnek,
amelynek sajnálatos romlását napról nap
ra tapasztalhatjuk, éppen 6Z ifjúság kö
rében.

Összegezve az elmondottakat, Szunyogh
Szabolcs munkája nem alkalmas egy világ
irodalmi alkotás, jelen esetben a Biblia is
meretének terjesztésére, de a Szentírás
történeteinek "újramesélt" formája ezen
kívül a hivő ember meggyőződésétis sérti.
Az Ószövetség a zsidók és keresztények
számára szent könyv, amelyet a hivők Is
ten kinyilatkoztatott szavának kijáró tiszte
lettel vesznek kezükbe. Ezt a tényt Szu
nyogh Szabolcsnak is figyelembe kellett
volna vennie, amikor a Bibliai mesék címú
könyve megirására vállalkdzott.

Rózsa Huba

Szunyogh Szabolcsnak azt a szándékát,
hogy könyvével a Biblia megismertetését
célozta meg, szívemből helyeslem. A Szent
írásban való jártasság ma már hozzátarto
zik az általános műveltséghez. Milyen kí
nos kultúrbotrány kavarodott, amikor vala
melyik 'tárcaíró egy-egy országos napilap
ban Lóthról vélte, hogy sóbálvánnyá válto
zott; vagy amikor az irodalmi hetilap veze
tő munkatársa Jézusnak tulajdonította,
hogy száraz lábbal kelt át a Vörös-tenge
ren; vagy amikor a képes kulturális hetilap
ismert cikkírója azt állította, hogy húsvét
után negyven napra esik pünkösd ünnepe.



Érthető tehát, miért volt megjelenésekor
olyan kelendő a Bibliai mesék című könyv:
hiányt pótolt az ifjúság körében. De el
csodálkoztam -, ejnye, milyen gyorsan túl
adnak rajta, akik megvették! A Múzeum
körúti .ókőnyvesek böngészdéiben már an
tikvár áron - 30 forintért! - hozzá lehet
jutni, miközben a szomszédos könyvesbol
tokban a gyanútlanok még mindig 42 forin
tot adtak ki az újért .•.

Ahogy kezembe vettem, mindjárt megvi
lágosodott előttém, miért az olvasók csaló
dottsága. Bizony, aki elolvassa Szunyogh
Szabolcs "újramesélt" ótestamentumi tör
téneteit - úgymond -: "egyszerűsített,meg
személyesített, olykor némiképp megszelí
dített formában", inkább az írót ismeri
meg, mintsem a Könyvek Könyvét. Ha sze
retnénk, hogy gyermekeink igazán élvezzék
az operákat, a zenei műveltség pallérozása
mellett egy-egy remekmű történetét is
megismerendő - kezükbe adhatjuk Tótfa
lusi István Operamesék címú könyvét. Ha
Shakespeare világával, a hatalmas gondola
tok és szenvedélyek színpadával óhajt vala
ki ismerkedni, tessék, ott van Vas István
remek fordításában Charles és Mary Lamb
Shakespeare mesék című könyve. Ám, ha a
világirodalom legtöbb nyelvre lefordított
múvét, a Bibliát próbálja közkinccsé tenni,
gyermekek számára, egy magyarországi if
júsági könyvkiadó, ugyan miért sikerül
félre a dolog?! Miért kényszerültek a lel
készi csendesnap résztvevői Kecskeméten
arra, hogy nyilatkozatban jelentsék ki:
" ... Szunyogh Szabolcs Bibliai mesék cí
mú, közelmúltbán megjelent kiadványát
nem ajánlhatják gyülekezeti tagok haszná
latára" (Reformátusok Lapja, 1984. X. 28.).

Azért, mert az "újramesélésből" az ere
deti történetek "denaturálása", az ismeret
közlésből pedig "dezinformálás" vált. Amit
az író a Biblia szereplőinek jellemével
tesz, az nem csupán felszíni "meghibáso
dás", hanem velej éig való "romlás"! Külö
nösen szemetszúró az a nyegle, vállverege
tő tiszteletlenség, amivel Istent illeti. A
Mindenség Urát afféle habókos ószeres

bácsikának ábrázolja, aki sok teremtmé
nyének válláig sem ér föl jóság és bölcses
ség dolgában.

Ami a szerkesztést illeti, a.szerző - meg
vallott szándéka szerint - a gyermeteg, já
tékos Ádámtól egy nagy gondolati ívet
iparkodik kifeszíteni Jóbig, akit a szenve
dés meg az Istennel való perlekedés avat
felnőtté. Ez érdekes és sajátos meggondo
lás lehetne, ha az író nem eklektikusan,
hanem a Biblia komplex mondanivalóját fi
gyelembe- véve fonná a mesefüzért. Csak
hogy a kerek-egy-egész MŰ dirib-darabok
ra szakad: heherésző adomák, anekdoták
egyvelegévé bomlik. Sorra veszí az Élet
Könyvében előtalálható szeretkezéseket,
bujálkodásokat, házasságtöréseket. - Nyolc
éven felülieknek, nyolcvanezres példány
számban kiadott könyvben! Ha már a szer
zőnek nem jutott eszébe, vajon a felelős

szerkesztő, vagy más illetékes mért nem
gondolt arra, hogy az a felnőttes, üzekvő

vidámkodás a Bibliát amolyan budapesti
Káma Szutrává torzította. Az erkölcsi fele
lősség nyomokban is alig fedezhető föl a
Bibliai mesék lapjain. Meghirdetője pedig,
az emberi együttélés örök törvényeit ga
rantáló Jahve: az ördögmesékből átköltött
Nyári Mikulássá, egy Szunyogh Szabolcs
által fabrikált ellenszenves figurává torzul.

A szerző azért megpróbálja elfogadha
tóvá ügyeskedni az elfogadhatatlant. Ennek
érdekében aztán fölös mennyiségben hasz
nálja a hangulatfestő elemeket, a rikító, ti
ritarka kifejezéseket. Mutatóban egyetlen
mondatot írok le a szerző "echt" belvárosi
provincializmusának stílussajátságaként:
-"Nem mész innen, sicc, sicc! - mondta
Jónás abálnának" (160).

Gárdonyi Géza életművéből kiiktatta a
Göre Gábor leveleit, pedig az a könyv csak
a magyar parasztot csúfolta ki. Szunyogh
Szabolcs - aki egyébként jótollú és jószán
dékú íróember - meddig lesz büszke a Bib
liai mesékre? Gondolom, addig, amíg meg
nem győződik róla: más nevetni valamin és
megint más kinevetni Valakit! ...

Hegyi-Füstös István
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