
soddal talán azt akartad mondaní, hogy elvé
geztél rnindent, arni Rád bízatott. Elmondtál.
megírtál, végigszenvedtél mindent, és már
senkitől sincs szükséged sem hálára, sem el
ismerésre. Fogadd hát most mindezt el Attól,
aki isteni ajándékként küldött el Téged nekünk
erre a világra ... A Te közbenjárásod segítsen to
vább építenünk az ég és a föld közöttí szolida
ritás étoszát, Ne feledkezz meg mirólunk...rr
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"Isten történetének legszebb lapjai még meg
írásra várnak?" - ezzel a kérdéssel zárul az
a könyv, amely Ki a Biblia Istene? alcímmel
jelent meg. A kötet külalakja alapján az olva
só sokmindenre számíthat, arra azonban
nem, hogy lebilincselő, néhol viszont provo
katív riportokat lel a fedél kissé avítt képe és
föliratai mögött.

Szerzője két riporter-író, akikről a fordító
(vagy a kiadó) sajnos nem közölt egy monda
tot sem, így nem tudhaljuk meg, kik ők. Azt
sem tudhaljuk meg, hogy a fordítás eredetijé
nek rni volt a címe, éshogy hol jelent meg.
Nem alapvető, de bosszantó hibái ezek a ma
gyar kiadásnak. A kötet előszava azonban
megfelelő tájékoztatást nyújt a három riport
alanyról: Jean Bottéro asszirológusról. Mezo
potárnía és az egész ókori Közel-Kelet szak
értőjéről. aki ezen a helyen a "Biblia Istené
ről" nyilatkozik. Marc-Alain Ouaknin rabbi
ról, a talmudista írásmagyarázatban és a leg
modernebb szövegértelmezési eljárásokban
egyaránt jártas filozófusról. aki a "zsidók Is
tenét" állítja elénk. Végül a katolikus Joseph
Moingt-ról, aki teológusként a legfrissebb tu
dományos ismeretek birtokában beszél a "ke
resztények Istenéről". Mindhárman értő és el
ismert szerzői tudományterületüknek.

A riportok kérdésfelvetésének centruma a
nyugati kultúrkört csaknem kétezer éve meg
határozó olvasmány, a Biblia. A beszélgetések
a körül a probléma körül kristályosodnak,
hogy rni a Biblia, és ki az az lsten, aki meg
jelenik benne? A történetiségben keresik a vá
laszt a ma emberének erre a kérdésére: "Mire
szolgál az Isten"? Közérthetően szűkszavú,

mégis nagyszabású aktualizálási kísérlet ez
az írás, a riportalanyok óriási tudományos
fölkészültségével a hátterében. Implicite föl
vonulnak - többek közt - a régészet és az
ókorkutatás, a történet-kritikai elemzési mód-

636

szer és a posztmodern hermeneutika eredmé
nyei. E könyv a fáradságos és súlyos vitákkal
terhelt, több évszázados tudományos kuta
tásból csak a legutolsó megoldásokat és ered
ményeket láttatja, így -:- méreteihez képest
kiváló ismeretterjesztő.Ertéke még, hogy lap
jain a riporterek szívósan faggatóznak kényes
kérdésekről. Ennek ellenére is híján mara
dunk az egyértelmű vagy megnyugtató vála
szoknak, mert lehet, hogy egyszerűenmegvá
laszolhatatlanok.

A riportalanyok egyéni véleményét és nem
a tudományos közélet vagy egy vallási kö
zösség konszenzusát tükrözi néhány kijelen
tés, amely vitára ingerlő lehet, mint például
Moingt szájából az, hogy leértékeli az áldo
zat, a feláldozott Krisztus, a megváltás. az
eredendő bűn (192.) fogalmakat, majd rövide
sen kijelenti: "Isten Fia azért vált emberré,
hogy az ember saját magát üdvözítse..."
(193.). Figyelmet érdemel még - többek közt
- Ouaknin rabbi azon kijelentése, amellyel
párhuzamba állítja a kereszténység szerint
"emberré vált Istent" a zsidó kabbala szerint
"szöveggé vált Istennel" (vö. 80-81.).

"Isten történetének legszebb lapjai még
megírásra várnak?" - teszik föl a kérdést
szerzői azt sugallva, hogy újabb bábeli kísér
letnek vagyunk tanui, amelyben a szerkesz
tő-riporterek új tornyot kívánnak emelni [u
daizrnusból, katolicizmusból és történet
tudományból, szinkronba erőiterve olyan
gondolkodási rendszereket. melyek lénye
güknél fogva kűlönbözők. A párbeszéd ter
mészetesen elengedhetetlen, ám annak a kér
désnek a megválaszolását, hogy Isten rnit ad
hat a mai embemek, jó lenne Rá hagyni. 6
mindenkor képes önmagát aktuálissá tenni,
persze csak ha elhisszük, hogy gondja van
ránk. (Kairosz Kiadó, 1998)
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BABITS MIHÁLY BIBLIOGRÁFIA

Noha idővel változhat" mely szerzőket és írá
sokat olvassa, valamint értékeli az irodalmat
kedvelők többsége, bizonyosnak mondhat
juk, hogy Babits életműve - ha belső hang
súlyai átrendeződnek is - mindenkor kike
rülhetetlen része lesz kulturális hagyomá
nyunknak. S minthogy a tradíció itt nem je
lentheti megmerevedett szokások tárházát,
vagy megőrzött, ám világ- és önértésünk szá
mára érdektelen rekvizítumok gyűjteményét,

Babits Mihály munkásságáról rnint megújul
ni, új értelmezésekre ösztönözni képes, ezál-


