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A DEBRECENI DISPUTA
KÖRKÉRDÉSE A BIBLIA ÉVE ALKALMÁBÓL
Kedves Gyurka bácsi! Balogh Laci közbenjárására már tudom: elvállalta, hogy
válaszoljon folyóiratunk körkérdésére. Nagyon örülünk ennek, köszönjük s érdeklődéssel és
szeretettel várjuk válaszait. Én időközben küldtem is néhány példányt e folyóirat korábbi
számaiból – bemutatkozásul, s persze remélve, hogy szimpatikus lesz a fórum Gyurka
bácsinak. A körkérdésben Bosák atya, Réz Nagy Zoltán evangélikus lelkész, Marincsák
László görög-katolikus atya s egy református lelkész fognak megszólalni – valamennyien
kötődnek valahogyan Debrecenhez, lévén, hogy a lapnak van egy ilyen regionális-lokális
vonatkozása. Ebbe a virtuális beszélgető körbe hívjuk Gyurka bácsit, s egyben a Bokoreszmék megszólalását a Biblia különféle vonatkozásairól. A kérdéseket irodalomtörténész
professzor kollégám, a Disputa főszerkesztője állította össze, talán Gyurka bácsi is így fogja
látni ezt, nemcsak keresztény lelkiséggel, de teológiai kérdésekben igencsak járatosan is
(édesapja, Varga Zsigmond református teológus talán ismerős is Gyurka bácsinak debreceni
éveiből). Lehet ebben is van a nehézség, hogy olyan kérdéseket tesz föl, amelyekről könyvnyi
terjedelemben lehetne írni. Nálunk viszont nagyon korlátozott terjedelemben a lehetőség:
kérdésenként mintegy 1500 karakterben várjuk a választ. A határidő pedig november 16., s
érkezhet erre az egyetemi címemre e-mailben. Én személyesen nagy szeretettel és tisztelettel
gondolok Gyurka bácsira (sajnos, ez évben nem tudtam részt venni a BNT-n, mert ápolási
kötelezettségeim vannak a családban, s a nyáron, amikor édesanyámmal tudok lenni, még
több a lekötöttség, mint a tanév során), de a szerkesztőség is tud már a Bokorról. Berta
Erzsébet

A kérdések
1. Minden keresztény/keresztyén felekezet egyetért abban, hogy a Biblia Isten
kinyilatkoztatását hordozza. Csakhogy maga a kinyilatkoztatás nem emberi értelem műve,
ráadásul a Biblia könyvei időben egyre távolodó, egyre nehezebben érthető történelmikulturális körülmények között születtek. Mi, illetve ki szavatol azért, hogy üzenetét itt és most
megértsük és magunkénak érezhessük?
2. A Bibliáról úgy beszélünk, mint egységes könyvről. Holott maga is könyvekből áll
– hogy melyekből, azt a kánon határozza meg. Csakhogy az egyes korok és felekezetek
kánonjai nem egységesek; számos olyan könyv van, amely egyes kánonokban benne
foglaltatik, másokban nem; a nem kanonizált, a Biblia „holdudvarában” elhelyezkedő iratokat
nevezik apokrifoknak. A katolikus és az ortodox kánon a „deuterokanonikus” kifejezést is
használja. Mi a viszony az egyes kánonok, illetve a kanonikus és az apokrif könyvek között?
3. A Biblia történetét végigkíséri a fordítás kérdése. Sokan hiszik, hogy ennek csak a
reformáció óta van jelentősége, pedig már a Biblia kialakulásában szerepe volt; az
Újszövetség szerzői többnyire a Septuagintából, vagyis görög fordításból idézik az
Ószövetséget, holott ez számos eltérést mutat a kanonizált héber szöveghez képest. A Biblia
mérvadó latin fordítása, a Vulgata számos változáson ment át az évszázadok során, a nemzeti
nyelvekre való fordítás pedig egyben eltérő értelmezéseket is jelent; nálunk ráadásul

hagyományosan más fordítást használnak a katolikusok és a protestánsok. Mennyiben függ a
Biblia e „bábeli” adottságoktól?
4. Abban, hogy a Biblia a kereszténység szent könyve lett, sokak szerint Szent Pál/Pál
apostol, a pogánymisszió játszotta a kulcsszerepet. Bár Jézus sem utasította el a hozzá forduló
pogányokat, földi küldetése a választott népnek szólt; Szent Péternek/Péter aposolnak csak
egy isteni látomás segítségével sikerült legyőznie a „tisztátalan” pogányokkal szembeni
ellenállását. Mennyiben befolyásolja ez a feszültség a Biblia egységét?
5. A Biblia évének mottója a Jelenések könyvéből való: „Boldog, aki olvassa”; célja
pedig az, hogy „az egyháztól elidegenedett és oly sokféle szempont által vezérelt közéletben”
megszólaltassa „a kereszténység alapüzenetét” vagyis az evangéliumot. Az év végéhez
közeledve hogyan vonná meg a kezdeményezés mérlegét?

Válaszaim
1.
A Biblia Isten kinyilatkoztatását hordozza… – olvasom. A Biblia – egy könyv.
Könyvet mi hordozunk, a könyv nem hordoz semmit. A vallásoknak vannak szentkönyvei.
Toynbee azt állítja, hogy a vallások közös eredeti bűne, hogy ezt állítják: Isten egyszer adott
kinyilatkoztatást az emberiségnek, s azt a Földünkön megtalálható sok ezer vallás
valamelyikének adta (An historians approach to religions – 1956). Azaz mindannyiunknak –
születésünkkor. Ennek következtében az összes többi vallás szentkönyve természetesen
legfeljebb csak jószándékú emberi értelem műve lehet csupán –, azaz merő jámbor hiedelem.
A valóság ezzel szemben abban áll, hogy Isten minden ember bölcsőjébe belerakta a
maga kinyilatkoztatását; s ez összesen ennyi: Jókisfiúnak/jókislánynak kell lennünk! Ezt
tudják-ismerik az ateisták, a teisták, a panteisták, az agnósztikusok egyaránt, akik
mindannyian csak hiszik-gondolják, hogy van Isten, nincs Isten, minden és mindenki
isten/Isten, hogy nem tudhatunk semmit sem biztosan. De amit Isten mindannyiunk
bölcsőjébe rakott, ezt az egyet tudjuk-ismerjük mindannyian. Ez tehát nem az emberi értelem,
hanem az isteni értelem műve.
Minden könyv öregszik, a Biblia is, ennek következtében – ahogy távolodnak tőlünk
időben – nőnek a megértési nehézségek.
Itt vagy ott, most vagy máskor az szavatol azért, hogy egy könyv mondanivalóját a
magunkénak érezhessük, hogy tanításai rárímelnek-e Isten egyetlen és mindenkinek adott
kinyilatkoztatására. Erre: jóknak kell lennünk. Ha arra tanít egy könyv, hogy Isten belefojtja
az egyiptomiakat a Vörös tengerbe, vagy arra, hogy Isten adta a kardot királynak, akárkinek a
kezébe embergyilkolásra, akkor nem érzem a magaménak.
2.
A Bibliát, ezt a különböző korokban irt könyvgyűjteményt nagyon sok vallás tartja a
maga szentkönyvének. A könyvgyűjtemény egyes könyvei között a vallások válogatnak, mint
tót a vadkörtéből. Valamiket megtartanak, valamiket kidobnak. Amiket nem dobnak el
egészen, csak második sorba tesznek, azokat deutero-kanonikusoknak mondják. A
patrológiánk megkülönböztetik még az apostolok tanítványai által írt művek szerzőit, mint
apostoli atyákat. Amiket csak negyedik sorban helyezünk, azokat mondjuk apokrifeknek. Az

a viszony a négy megnevezett műfaj között, hogy többre tartjuk az elsőt, kevesebbre a
másodikat, és még kevesebbre a harmadikat meg a negyediket.
3.
Az eredetiből kell fordítani. A semita eredetűeket ebből, a görög eredetűeket abból.
Minden fordítás – értelmezés. Ha az eredetiből fordítok, akkor is. Még fokozottabban az,
hogyha a fordítás fordításából fordítok: a Septuagintából a sémi, a Vulgátából a görög
szöveget. Példa: Lukács görög szövegének a fordítása a latin Vulgátából eredményezi ezt:
Üdvözlégy Mária malaszttal teljes. A görögből fordítás meg ezt: Örülj, kedves szűz!
Fordítsunk az eredeti szövegekből! Ne bízzuk a fordítást egyetlen személyre, hanem
egy kisközösségre, mely jól ismeri a nyelvet is s az összes történelmi, társadalmi, kulturális,
stb. körülményt, melyben a fordítandó szöveg készült. Több szem többet lát.
4.
Jézus nem jött felbontani a Tórát, de elmondta a maga újdonságát: Mondatott a
régieknek, én pedig mondom nektek. Pál sem akarta felbontani a Tórát, de mivel nem lehetett
Jézus tanítványa, kitalálta a maga evangéliumát, és azt tanította Jézus evangéliuma címén.
Szent Péter viszont éveken keresztül hallgatta Jézus tanítását, jobb helyzetben volt tehát mint
Pál.
Nagyon nagy feszültséget eredményezett ez. Mindmáig az összes keresztény
felekezetekben pálizmust lehet hallani Jézus tanításaként. Ennek következtében szentekként
tisztelhetjük azokat, akik vágták ellenségeiket, mint a nyers tököt, Jézus pedig senkit sem ölt
meg. Csak Őt ítélte halálra vallásának főpapja. A keresztény főpapok pedig meggyújtották az
eretnekeknek minősülők alatt a máglyát, amíg csak az egyháziatlan felvilágosodás ki nem
verte főpapjaink kezéből a gyufát.
Bizony-bizony nagyon zavarja ez a feszültség az Újszövetség egységét, mert az
evangéliumok tisztán csengik vissza Jézus tanítását, a 13 páli levél – és a Pál hatása alá került
egyéb újszövetségi könyvek – meg a páli evangéliumot tanítják.
5.
A lehető legrosszabbul. Amíg nem tisztázzuk ki, hogy Jézus nem kultuszt, hanem
irgalmat akart, adást és szegénységet, erőnemalkalmazást és üldözöttséget, szolgálatot és
kicsiséget, s hogy szeretetet és közösséget akart a családban és tanítványai körében, az
egyházban egyaránt… hogy meg akarta valósítani a Szentháromság földi mását…, s amíg
nem tisztázzuk, hogy ez csak kisközösségek által valósulhat meg, addig tovább folytatódik a
trón és az oltár szövetsége. Tovább folytatódik, és elpusztítjuk háborúkban mi, keresztények,
Jézusra hivatkozó önmagunkat – hazánkban is, az Észak-Atlanti térségben is – a 21. század
végére. S nyugodtan követjük el a legnagyobb bűnt is, a nemzeti öngyilkosságot azzal, hogy
egy nőre hazánkban is, Európa szerte is, 1.2 gyermek esik. Mi, keresztények idegenedtünk el
a jézusi evangéliumtól. A közélet elidegenedése a kisebbik baj.
Két esetben ez a következmény: ha csinálunk Biblia évét, meg ha nem csinálunk.
Megjelent: Koinónia. 2009. 01.szám

