
felső lábszárcsontjának két végét láttuk. További keresgélés után előbukkantak a
hiányzó darabok, az alsó lábszár részei és a sípcsont töredéke.

A teljes lábszárcsontleletek rendkívül ritkák a gyűjteményekben fosszilis ho
mínídáktól, A dögevők bizonyára egy-kettőre végeztek a legtöbb elhullott példány
végtagjaival abban a sötét korszakban, amely a temetés szekásának megjelenését
megelőzte. Nos, ha egyáltalán van esély arra, hogy teljes ősembercsontvázat

találjunk, most itt, van. Úgy tervezzük, még az idén tovább ásatunk.
John aztán valóban fel is fedezett egy másik felső lábszárat a l::11-es területen.

Mindezek a lábszárcsontok 2,6 millió évnél régebbi rétegekben feküdtek. Vajon hoz
zá tartoznak-e az újonnan talált ,,1470-es" emberűnkhöz ? Talán csalódást okoz, de
ebben nem lehetünk bizonyosak. Mindemellett egészen világos, hogy ezek a felső

labszárcsontok nem olyanok, mint az Australopithecus-é, és meglepőerr hasonlí
tanak a mai emberéhez.

John felfedezései hozzájárulnak a Rudolf tótól keletre folyó ásatásaink mesz··
szemenőleg legsikeresebbnek nevezhető évének eredményeihez. Nem egészen négy
hónap alatt mintegy 35 hominida maradványait tárt uk fel, nagyjából 1 millió és
2,8 millió év közötti korból. Természetesen a legérdekesebb az összetörött ,,1470
es koponya". De más meglepetés is várt - és ismét Ngeneo készítette számunkra.

1972 októberében, amint terepmunkánk évadjának vége felé közeledtünk,
Bernard egy gyermek fogait és erősen töredékes koponyáját találta meg.

Annak a rétegnek a kora, amelyből az erózió felszínre hozta ezeket a töre
dékeket, megközelítőleg azonos volt az ,,1470-es" lelet korával, bár a két lelőhely

egymástól 8 mérföldre esett. Amint kezdtük összeállítani az új koponyát, úgy ta
láltuk, hogy az hasonló alakú. A fogak is mutatták, hogy nem Australopithecus
féle. Kopásukból és növésükből megállapítottuk, hogy a gyermek mintegy hat
éves lehetett halálakor.

Ennek az anyagnak a felfedezése újabb tömböt szelgáltat az ember fejlődésé

nek kialakuló mozaik-szerű képéhez. Ez a kép annak a nézetnek kedvez, hogy
többféle ősember lehetett, sőt lehettek ugyanannak a fajnak földrajzi vagy regio
nális változatai. Kétségkívül több darab fog felbukkanni, amint folytatni fog
juk a National Geographic Society és az U. S. National Science Foundation által
jelentősen támogatott kutatásunkat.

Abban reménykedem, hogy képesek leszünk visszavezetni az ember ásatag
nyomait a Rudolf tótól keletre egészen négymillió évig. Itt talán megtaláljuk az
Australopithecus - a csaknem-ember - és a Homo genus, az igazi ember közös
ősének maradványait.

Időközben tovább tanulmányozzuk gazdag leletanyagunkat - és további meg
lepetések érnek Csak legutóbb, több havi elemzés és különböző összehasonlítások
után jutottunk finom iróniával színezett következtetésünkhöz :

Figyelemre méltó ,,1470-es emberünk" - úgy látszik - nő volt.

BELLÉR BÉLA

Biblia ,
es általános műveltség

Kiolvasott Bibliám
szél-forgatta kerub-szárnya.
beírott világ-madár,
zúdul az éjbe, a nyút ba

(Szécsi Margit: A bibliás tenger)

Szellemi látókörünk kitágulásának örvendetes jele, hogy általános művelt

ségünknek egyre inkább szerves része lesz a biblia. A biblia újra elfoglalta tisz
teletreméltó helyét a könyvespolcokon és - ami még fontosabb - kulturális ér
tékrendszerünkben is, egy sorban az emberiség olyan nagy reprezentatív alkotásai
val, mint az Iliász és az Odüsszeia, a Gi lgames-eposz, a Ramajana, a Mahabharata
vagy Irán bölcsessége, a Zend Aveszta. Mindennapi nyelvhasználatunkban is az
elvesztett s megtalált drachma bibliai örömével fedezzük fel újra a bibliai eredetű

kifejezéseket, szólásokat, motívumokat, kép- és szimbólumrendszert, gondolkodá
sunjc bibliai kategóriáit.
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A biblia reneszánszán belül jelen sorok íróját hivatásánál fogva az a kérdés
izgatta, hogy ez az újjászületés mennyiben érinti a dolgozók gimnáziumában ta
nuló, átlagos életkorát tekintve 18-20 éves ifjúságot. Evégből kérdőíves felmérést
végeztünk egy budapesti munkáskerület, a XIX. kerület (Kispest) dolgozók gím
náziuma I-IV. esti osztályainak SO tanulójánál. A felmérés célja nem tanulóink
biblikus műveltségének számbavétele, hanem ennél jóval szerényebb: csupán nyelv
használatuk bibliai elemei s az irodalomtörténeti szöveggyűjtemények bibliai vo
natkozasai ismeretének a feltérképezése volt. Elsősorban a h izulról hozott és nem

. az iskolától nyert bibliai művcltségelernek után érdeklődtüÜL Ezért a felmérést
a jelen tanév elején az illető osztály ez évi új - tehát még ru m tanult ~ irodalom
történeti szemelvényanyagan végeztük, leszámítva az I. osztályt, ahol - szóba
jöhető bibliai vonatkozású anyag híján - magunk állítottunk össze bibliai vonat
kozású szólás-, példabeszéd- és szímbólum-anvagot. Ilyenformán az I. osztály bib
liai szólásokból 19, a II-IV. osztályok az irodalmi szemelvények bibliai vonat
kozásaiból 10-14-12 feladatot kaptak. Ez utóbbiak irodalomtörténeti íve a Halotti
Beszéd "Mennyi mílosztben ..."-jétől Nagy László Menyegzőjének "fme testet öl
tött az Igé"-jéig terjedt.

A kűlőnl eges nyelvhasználati és irodalmi kérdések bevezetőjeként általános
olvasásszociológiai és -pszichológíaí kérdéseket is feltettünk. Érdemes az ezekre
adott válaszoknál egy pillanatig elidőznünk. Erre a kérdésre: Van-e Bibliája: a.)
oszövetségi, b.) újszövetségi? - a megkérdezett 30 tanuló közül 17 (21,2%) vá
laszolt igennel az; ószövetségi és 22 (27,5%) az újszövetségi szentírásra vonátko
zc]ag. Bár a tárgyilagos ténykérdés nemigen bátorította az emocionális válasz
adást, két tanuló mégis érzelmileg színezett választ adott. Egyik megjegyezte,
hogy nagyszülei könyvespoleán található a teljes szentírás, a másik meg érezhető

büszkeséggel jegyezte föl kérdőívére. "Igen szép, értékes darabjai könyvtáramnak."
Sokkal izgalmasabb, tanulságosabb választ ígértek a következő, általános jel

legŰ kérdéseink: Érezte-e már tanulmányai során vagy az életben valamilyen
előnyét vagy hátrányát annak, hogy ismeri, illetve nem ismeri a bibliát? és: Szí
vosen tanulna-e művclődcstörtónctí szempontból többet a bibliáról: a.) az iskolá
ban, b.) az iskolán kívül? Az előbbi kérdésre adott válasz meglehetősen egyöntetű,

sőt ogyértdrnü. A megkérdezetteknek ugyanis pontosan a fele, 40 tanuló (50(J!o)
válaszolta <ul, hogy sem előnyét, sem hátrányát nem érezte soha a biblia isme
retének, illetve nem ismereiének és majdnem ugyanennyien, szám szerínt 33 tanuló
(47,50 ',, ) az ellenkezőjét. (A maradék 2 tanuló bizonytalan választ adott.) Tegyük
Iélre most a "sem-sem"-válaszokat, és fordítsuk figyelmünket az igenekre, meg
vizsgálva ezek összetételét és - amennyire lehetséges - motivációját. Az igennel
szavazók a maguk álláspontját a biblia ismeretének használatáról általában azzal
indokolják. hogy ez hozzátartozik az általános műveltséghcz, elősegíti az irodalmi,
k0p:ú5müv('szeti alkotisok mélvebb megértését, kitágítja világképüket - mint
egyik tanuló megjegyezte - "egy furcsa, más világ" megísmertetésével. Ezek az in
dokolasok ké'i ségtejenné teszik, hogy tanulóifjúságunk a bibliát elsősorban műve

lódésti;rh'neü értéknek s nem valliisos alkotásnak tekinti. Erre enged következtetni
az a ténv is, hogy a bibliához valláserkölcsi fogalmak és érzelmek - pozitív és
negatív érlelemben egyaránt - csak alig-alig tapadnak. Pozitív értelemben egy
(leiLI1Y) tanuló uvílutkozik így: "A bihliát szeretern, mert sok lelki táplálékot vesz
fel (belőle) az ember." Negatív értelemben is csak két tanulónál mutatható ki
- pol góri ateista Iogantatású - averzió a bibliával szemben vallási vonatkozásai
miatt.

Hogy a bibliát tanulóifjúságunk sok tekintetben páratlan művelődéstörténetí

kincsként télrt ja számon, ebben alapjában véve semmi meglepő nincs. Meglepő

azonban, hogy milyen úton-ruódon jutottak erre a meggyőződésre. A biblia isme
retének előnvóvcl-hatrunvúval kapcsolatos válaszoknál feltűnően magas számban
16 esetben (2011.',,) szerepel kifejezetten a, beszélgetésre, társaságra. társasági vitára
való utalás, ahol 'a válaszadó konkrét szí tuációban tapasztalta biblia-ismeretének
előnyét, nem ismerésének hátrányát. Jó okunk van Iöltételezrii, hogy ahol a vá
laszolók differenciáltan előnyt vagy hátrányt, érdekeltséget, érdeklődest stb. em
legetnek (az előbbieken kívül még 14 esetben [17,5%]), ezeknek forrása ugyan
csak hasonló beszéd- vagy vita-szituáció lehet. Ez az együttesen 30 eset (37,5%)
arra vall, hogy tanulóink újabban sokkal gyakrabban, szinte minden második
harmadik tanuló (pontosan 2,6 tanuló) kerül olyan helyzetbe, hogy állásfoglalásra
kényszerül a bibliát illetőleg. Az általános műveltség s ezzel együtt a tudományos
igényű vitaszellem terjedésének egyik biztató szlrnptómája ez.
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Említett második kérdésünk - a síker-, illetve kudarc-élmény pszichológiai ha
tását kiaknázva - erre a kérdésre kért választ: Szívesen tanulna-e művelődés

történeti szempontból többet a bibliáról: a.) az iskolában b.) az iskolán kívül?
A biblia intenzívebb iskolai és iskolán kivüli oktatására egyaránt 37-37, össze
sen tehát 74 igen szavazat esett. Minthogy azonban a válaszadók közül 21 iskolá
ban, iskolán kívül egyaránt szívesen foglalkoznék többet a bibliával, a 74 igen
53 tanuló (66,2%) álláspontját tükrözi. Ennyien érzik tehát elégtelen nek vagy
legalábbis kiegészítésre szorulónak biblia-ismeretüket.

Meg kell jegyeznünk, hogyatanulók gondos mérlcgelés után adták le igen
lő vagy nemleges voksukat a fönti kérdésre. Ebből a szempontból különösen tanul
ságosak az egyik vagy másik, illetve mind a két Iránvonn leadott nemleges sza
vazatok. Akik nem akarnak az iskolában, illetve nem 8.Z iskolában aknrnak többet
hallani a bibliáról, azoknak döntésében ilyen megfontolások szerepelnek, mint:
a biblia ismeretét is föltételező, de alapjában véve eiS kissé naiv önbizalom ("Így
is megértem a tananyagot!") ; a tanári, Illetve a tankönyv-rnagyarázatban való
bizakodás ("Elég az, ami az órákon elhangzik, vagy a jegy:őetekben Iogln.tatíl: !"),
s végül: a túlterheléstől való félelem. ("Az iskolában nem lenne erre idő !") De
vannak ellenvélemények az iskolán kívüli Llblia-Lanulmúnyokkal Irapcsolatban is,
mégpedig nem csupán a föntebb ismertetett két első ellenérvvel lc;nyegileg egye
zök, hanem az az - antiklerikális gyökerű - agr~odalomból fakadó érv is. hogy
az iskolán kivüli biblia-oktatás papi biblia-magyarázat lenne, s vallási hatásoknak
nyitna utat. (Egy kissé nyers, de jellemző megnyilatkozás ezzel kapcsolatban: "A
papoktól semmi esetre sem [hallanék többet iskolán kívül a bibliáról, mert] ők a
bibliával bizonyítják abibliát.")

Az általános kérdések elemzése után rátérhetünk az osztályok szerint diffe
renciált különleges kérdések eredményeinek vizsgálatára. A kérdések jellegéből

következőerr a mennyiségí elemzés nem kecsestet különösebb tanulságaal, de elő

készítheti, alátámaszthatja a minőségi elemzést. Ezért bevezetőben közöl;ük. Ha
egy kérdésre adott helyes választ 1 pontra értékelünk. s az egyes osztálvoknak
feladott kérdések számát (19-10-14-12) megszorozzuk az osztálylétszámokkal (21
21-17-21), megkapjuk a maximális pontszámot. Nem okozott leülönösebb meglepe
tést, hogy a ténylegesen elért pontszámok messze a maximális alatt voltak, annak
csupán egynegyed-egytizenhatod részét téve ki.

Osztály Maximális
pontszám

I. 399

II. 210

III. 238

IV. 252

összesen: 1099

Tényleges

25

52

27

45

149

Tényleges pontszám
a mn xirná lis pontszúrn O/o-ában

n.2

24.7

11,3

17,8

1~.5

Némi figyelmet érdemel az a tény, hogya gimnáziumi tanulmányokban való elő

rehaladás és a bibliai ismeretek között semmiféle kimutatható összefüggés nincs,
vagyis: a magasabb osztály nem okvetlenül. jelent magasabb szintű bibliai tájé
kozottságot.

A mennyíségí elemzésnél sokkal mélyebb tanulságokkal szolgál aminőségi.

Nincs módunk az egyes osztályok eredményeinek elkülönített vizsgálatára, ezért
összevontan. bizonyos kategóriák szerint csoportosítva ismertetjük a végeredményt.
Az értékelésnél a következő kategóriákat állítottuk fel: a.) bibliai kifejezés nyelvi
értelmének ismerete - a bibliára vonatkoztatás nélkül; b.) ugyanez - bizonyos
"aktuális" politikai vagy ideológiai belemagvarázással ; c.) ugyanez - halvány
bibliai reminíszcencíákkal és végül d.) a bibliai kifejezés értelmének, stilisztikai
hangulatának és eredetének egybehangzó ismerete. Mondanunk sem kell, hogy vizs
gálatunk szempontjából csupán az utolsó jelentette a pozitívan értékelhető, pon
tozható választ.

A legnagyobb meglepetés az a.) kategóriával kapcsolatban ért bennünket. A
felmérésnél ugyanis abból az előzetes feltevésből indultunk ki, hogy tanulóink a
bibliai kifejezés értelmét ismerhetik a biblia ismerete nélkül is. A kérdőívek meg-
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ingatták ezt a hipotézist. A közhasználatú bibliai eredetű kifejezések közül többé
kevésbé helytálló értelmezést a következőkről kaptunk:

Elinná a Krisztus köntösét is. - Mossa kezét, rnint Pilátus. - Futkosott Pon
ciustól Pi látusig. - A tékozló fiú. - A család Benjáminja. - Heródesi kegyetlen
ség. - Salamoni ítélet, illetve bölcsesség. - A hét szűk esztendő. A helyes vála
szok azonban itt is inkább tendenciát, mint törvényszerűséget tükröznek. A he
lyes vauy helyes iranj-ba mutató válasz mellett ugyanis nem kevés volt a téves.
Például cl tékozló fiú esetében - egy bizonytalan, Rembrandt-festményre történő

utalás kivételevel - teljesen hiányzik a megtérés motívuma és bizonytalan a mo
rális elmarasztatas, világosabban: a kifejezés kezdi elveszteni pejoratív hangu
Iatát, Ez utóbbira engednek következtetni az ilyen értelmezések: "nagystílű va
gúny", "kij; I.el.;:c/;j" és társai. A "csalúd Benjáminja" kifejezés a helyes értelme
zések mcllcí.t ilyeneket is kónytcleri elviselni: a család rossza, bölcse, ura, sőt 
maupassant-i rcminlszccnciával - "szépfiú". A "hét szűk esztendőn" pedig egye-o
sek egyszerűen próbaidőt értenek, egyikük éppen a szerelemre konkretizálva azt.

A többó-kcvósbó értett bibliai kiCejezéseknél nem kevésbé tanulságosak az
egyúltaJún nem vagy csak alig értettek. Meglepő. hogy a "tamáskodik" pontos
értelmét csupán egy tanuló ismeri (az viszont bibliai vonatkozásával együtt); a
többi ilyen értelmezést ad neki: hazudozik, árulkodik (nyilván a "júdáskodik"-kal
tévesztik össze) úgy tesz, mintha nem tudná; nagy akar lenni; henceg. A "szegény
lázár" értelmét - a szociális változásoknak megtelelően - egyáltalán ·nem is
merik, amit bizonyítanak az ilyenfajta értelmezések: pap, szent; szent, aki szegény;
apostol. A "véka alá rejtett gyertya" értelmét is csupán egy tanuló tudja; a többiek
aranytartalóknak, elrejtett pénznek magyarázzák, nyilván az elásott talentummal
keverve össze. Ez utóbbinak értelmezésével csupán egy tanuló próbálkozik, szerit
erelelvének nvilvánítva azt. (Talán a talentum-talizmán hangzásbeli rokonsága té
vesztette meg.) A "valóságos Szodoma és Gomorra!" - kifejezés értelmét csupán
egy tanuló találta el; egy másik pontosan az ellenkezőjét érti rajta, erkölcsi fer
tő helyett "valóságos paradicsomot". A többiek meg sem próbálkoznak az értel
mezéssel. Sokatmondók és egvben a szexuális erkölcs alakulására is fényt vetnek
a "balga szűzck" példabeszéd következő értelmezései: álszűzek; felelőtlen fiatai
nők; ostoba lányok.

Az L osztálvon kívül a II-IV. osztályok kérdései közt is találunk az előbbiek

hez hasonló bibliai kifejezéseket, de a II-IV. osztályos tanulók sem látszanak
tájékozottabbaknak ezen a téren az L osztályosoknál. Ismerik többé-kevésbé az
Éden, a Paradicsom, a Noé bárkája, a bábeli torony, a Mózes és a Kánaán, a
próféták, a hozsánna, a Júdás, a keresztrefeszítés, a Pilátus, az alfa és az ómega
kifejezések értelmét, de ez sem mondható általánosnak A hozsárinát például
ketten istenségnek, istenasszonynak vélik. Az alfa és ómeganak is vannak ilyen
értelmezései: nagyon nagy-kicsi, gyenge; a különböző értelmű dolgok mikéntje:
alfa megoldása ómega. A bibliát ketten felszentelt írnakönyvnek, továbbá szentek
történeteinek, illetve vallásos mondáriak, tehát afféle legendáriumnak tartják, a
zsoltárt - az eredeti ószövetségi műtajról teljesen megfeledkezve - imának, lma
könyvnek, szenténeknek, illetve énekeskönyvnek. Ezt az értelmezést nyilván a
református egyházi hagyomány táplálja. Az Ady-versben szereplő frigyláda ér
telmét viszont egyetlen tanuló sem ismeri; ketten hozományt vagy kelengyét, il
letve valamiféle esküvői szertartást, szokást értenek rajta. Ugyancsak nem tudják
a Mammon szó értelmét; az egyetlen IV. osztályos magyarázat-kísérlet több mint
problematikus: a megfélemlítés és a zsarnokság alakja.

A b.) kategóriába sorolt bibliai eredetű kifejezéseknél. hivatkozásoknál ezek
többé-kevésbé helyes értelmét "aktuális" politikai vagy ideológiai belemagyará
zás homályosítja el. Bár az Ómagyar Mária-siralom ismert gyönyörű versszakát
("Világ világa ...") a többség helyesen a keresztrefeszítesre vonatkoztatja, még itt
is akad két furcsa, mondhatní : groteszk belemagyarázás. Az egyik válasz szerint
a versszak tulajdonképpen nem más, mínt "a bűnös emberek feletti bírálat". Egy
másik a "vasszegekkel verete]" - t így értelmezi; "A koporsót vasszegekkel verték
le, hogy örökre elszakítsák egymástól az anyát és halott fiát." Vörösmarty hivat
kozását a "gyilkos testvérre", Káínra és az "első árvákra", Abel gyermekeire
az egyik válasz így értelmezi: "A gyilkos testvér a gazdag, aki lemészárolja az
alattvalóit, és ennek a harcnak sok árvája van." Petőfi ismert verssora ("Mert itt
van már a Kánaán!") ilyen értelmezést nyer: "Ha majd egyenlőség lesz a földön,
és nem lesznek jók és rosszak, gazdagok és szegények, tehát ellentétek, akkor
jó lesz: »Iöldí paradícsom«, Szerintem ez - teszi hozzá - soha nem lesz. Ez csak
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remény és bizonyos fajta küzdés." A legmerészebb belemagyarázásoknak azonban
a "legbibliásabb magyar költő", Ady idézetei voltak kitéve. Ady ismert sorait
["Eljött hát végre a pusztánkba / Isten szent küldöttje: a Sátán"], a forradalmi
szimbolikát félreértve magyarázza az egyik válaszadó: "Jön a halál, a megváltás
a földi élettől, de fogadjuk dicsőséggel, és inkább haljunk hősi halált, mint felad
juk a haza, a nép ügyét." Egy másik, az első világháború kitörését apokaliptikus
víziókkal idéző Ady-verset ["Az égből dühödt angyal dobolt / Riadót a szornorú föld
re .. .] Legalább száz csillag lehullott,. ,"j az értelmezés az 1r.4H-as forradalom
utáni időre antedatálja (noha az idézetek lelőhelyét [költő, verseírul mindcn eset
ben feltüntettük), költői sorsokat értve a hulló csillagokon: "A 43-as forradalom
után nagyon sok költőnk elesett vagy visszavonult."

A c.) vizsgálati kategóriába - mint említettük - azokat a bibliai kifejezéseket
soroltuk, amelyeknek nyelvileg többé-kevésbé pontos ismerete bizonytalan bibliai
vagy más Iorrású reminiszcenciákkal párosul. Akármennyire elégedetlenek vagyunk
is ezekkel a nem teljes, hézagos, felemás ismeretekkel, mégsem szabad elfelejt
keznünk arról, hogy mégiscsak ezek jelentik a biblia-ismeret első, kezdeti és kez
detleges fokát, s mint ilyenek a múlt vagy a jövő "emlékeI" egyaránt lehetnek.
A kérdőív nélkül bizonyára egyikünk sem gondolt volna arra, hogy milyen értel
mezési nehézségeket okoz Zrínyi Szigeti Veszedelmének invocatiója a barokk eposz
"múzsájához", a i.Ielenések kozmikus jelképeivel ábrázolt Sz űz Máriához. 21 tanu
ló közul 8 kísérelte meg ennek magyarázatát, s míközben egy közelített a helyes
megoldáshoz. 7 egyöntetűen téves nyomon járt, Mária csillagkoszorúját Krisztus
töviskoszorújával azonosítva. Ugyancsak többszörös félreértésre adott alkalmat
Zrínyi epilógusa a szigetvári hős és társai lelkének angyalok általi mennybevite
Iéről. Négy válaszadó ezt a színpornpás barokk assuntat Krisztus mennybeszállá
sára, az angyalok mennybevltelére, a harcosoknak egy eredményes harc utáni di
cséretére vonatkoztatja. A legnagyobb meglepetést azonban két közismertnek hitt
bibliai történet nem ismerése, illetve más történetekkel való fantasztikus összeke
verése keltette. Komjáthy költeménye két sorának ["Megkövesült, ki visszanézett,
/ De Lóth haladt biztos, dicsőn-"] értelmezésével 17 III -os tanulóból 6 próbálkozott
meg; sikerrel: 1, sikertelenül: 5. A téves értelmezések közt vannak olyanok ame
lyek Lóthot és feleségét Adám-Évával, sőt Mózesscl tevesztik össze, s mindkette
jüket kővé változtatják. A legkülönösebb és mondhatni: a Iegfuntuszfikusuhb azon
ban két (egymás mellett ülő) tanuló tökéletesen egybehangzó értékelése: "Menekü
lők csoportját vitte át (ti. Lóth) a nyílt tengeren, mivel a közelben lávakitörés volt,
Akik megálltak és visszanéztek, azokat elöntötte a forró Iáva.. és ott kövültek."
Szodoma és Gomorra pusztulása Pompeji pusztulásával, a sóbálvánnyá meredt
asszonyalávától elborított pompeji katonával, a menekülőket mentő Lóth Kris
tóf legendás alakjával fonódik itt össze szinte szétválaszthatatlanul. Has.mló kcve
redes figyelhető meg Ady "százezernyi parittyás Dávid"-jával és "l(y;'tva Góliát"
jaival kapcsolatban. Ennek értelmezésére 17 tanulóból míndösszc 4 vállalkozott.
Ezek közül a bibliai vonatkozást 3 próbálja kibontani, de mindhárom reménytelenül
belebonyolódik. Szerintük Dávid és Góliát Adám és Éva p;ycr111ckcÍ, ak ik a folyó
parton összeverekedtek, és Dávid megölte Góliátot. Nyilvánvaló, hogy David és
Góliát története ebben a verzióban Káin és Abel történetével keveredik össze. A
Jónásra vonatkozó elég világos Babits-idézetet is két tanuló [így érlelrne'zi, hogy a
próféta alakját Krisztus és Júdás közt tologat ja, arról nem is beszélve, houy végül
is Jcrichó városánál teteti partra a cethallal. Egy tanuló meg a "Futkosott Ponci
ustól Pilátusig"-szólás írónláját nem értvén, két szornélyt csinált Poncius Pilátus
ból : egy római helytartót és egy zsidó főbírot.

A d.), vizsgálatunk szempontjából ideálisnak tűnő kategória, amikor a bibliai
kifejezések nem csupán köznyelvi értelmüket, hangulatukat, hanem bibliai vonat
kozásaikat is híven megőrzik, s így teljes fényíiek, tartalmasak, kép- és életsze
rűek. Sajnos, a négy közül e~ a legszűkebb kategória. Ezek mögött a teljes érte1
mezések mögött nem kisebb-nagyobb csoportok, hanem a biblia-ismeret szempont
jából valamilyen oknál fogva (érdemes lenne ezt az okot tüzetesen megvízsgálnt)
előnyös helyzetben lévő egyének, a 80-ból mindössze 6 tanuló (7,50/ 0 ) áll. Ök tud
ják - ha nem is egészen hibátlanul -, hogy a "hét szűk esztendő" a fáraó jövőbe

látó. álma; hogy Szodomát és Gomorrát a bűnös városok, a bűnbarlang szino
nimájaként használjuk; hogy a Vörösmarty ,&s Ady által emlegetett "Bábel tor
nyát az égig akarták építeni, de nem sikerült, mert összezavarodott az emberek
nyelve"; hogy a Vörösmartytól idézett "Noé az özönvíz elől bárkájába menté (így,
ezzel a régies félmúlt igealakkal l) az élőlényeket"; hogy Petőfi ismert versében



a zsidókat Egyiptomból kivezető Mózesre hivatkozik; hogy a Tóth Arpád versében
visszhangzó "Jerichós visszhang" a falakat omlasztó kürtharsogásra utal; hogy az
Aranynál felcsattanó ostorpattogás a kufároknak a templomból Krisztus által
való kiűzetésére vonatkozik; hogya "tamáskodik" kifejezés az egyik apostolra utal,
aki "kételkedett Krisztus sebeiben (!), míre az ő (Krisztus) felszólítására ujjal
belenyúlt a sebbe, meggyőződni valódlságáról" ; hogy Petőfi Az ítélet című költe
ménye az utolsó ítélet fenséges eszkatologikus keretei közt mozog stb.'

Nyelvünk és irodalmunk bibliai elemeivel kapcsolatban végzett vizsgálatunk,
úgy tűnik, lényeges tanulságokkal járt. Ha csupán arról lenne szö, hogy nyelvünk.
irodalmunk, kultúránk bizonyos elemeinek bibliai eredete ma már nem tudatos,
elhomályosult, de egyébként ezek az elemek normáltsan működnek, viszonylag
még egyszerű lenne a helyzet. Nyelvtani, irodalom- és művelődéstörténetí stúdíu
rnokkal, tanári magyarázattal, magyarázó jegyzetekkel a "tankönyvekben - mint
ahogy néhány tanulónk véli-- könnyen pótolni lehetne ezeket a hiányokat. Való
jában azonban ennél lényegesen többről van szó, Nyelvi téren: tanulóink a köz
használatú szavak egész sorának nem csupán bibliai eredetét nem ismerik, de
puszta jelentését sem. Ennek oka az, hogy nyelvhasználatukban a körükben ural
kodó közösségi szerepviszonyoknak megfelelőerr az implicit, szítuácíóhoz kötött ver
bális közlésben kifejeződő jelentések, a szociolíngvísztíka által partikulárisnakne
vezett jelentések dominálnak. Minthogy pedig a, szóban forgó bibliai kifejezések
általában nem ilyenek, hanem individualizált szerepvíszonyt feltételező, a szituá
előtól függetlenített, explicit módon verbalízált jelentések, vagyis: univerzális je
lentések, ezek nem vagy csak alig érthetők számukra. Márpedig ilyen uníverzális
jelentések ismeretét Követeli meg tanulóinktól az iskola is. Ilyenformán a parti
kuláris jelentésekről az univerzálisakra,az ún. korlátozott kódról a kidolgozott
kódra való áttérés nem is, sőt elsősorban nem a bibliai ismeretek gyarapításának,
hanem oktatásunk eredményességének sürgető követelménye.

Ugyancsak tágabb összefüggésekhez vezet bennünket az irodalom és a művé

szet bibliai vonatkozásainak problematikája. Azirodalompszichológiai vizsgálatok
kimutatták, hogy művészeti álkotások esetéri egyrészt míndig maga az egész mű

hat ránk a maga totalításában, másrészt nem közvetlenül, nem egymagában, hanem
az íróra, egyéb műveire vonatkozó legkülönbözőbb ismeretek hálózatán keresztül.
Ha ezek közül csak egy tényező is hiányzik, csorbulní fog a művészi hatás. Azok
a hiányzó bibliai Ismeretek a bibliai vonatkozású műalkotásokban tehát éppen
nem elhanyagolható tényezői az esztétikai hatásnak, amelyekről könnyű szívvel le
lehetne mondani! Rembrandtnak egyik tanulónk által emlegetett Tékozló fiúja
kétségkívül felfogható a bibliai példabeszéd ismerete nélkül is, de a parabola is-
meretével mennyivel gazdagabban fogható fel! .

F:s mínthogy eddig a biblia ismeretének fontosságát csupán eszköz-rnívoltában,
a magyar nyelv és irodalom jobb megértésének instrumentumaként hangsúlyoztuk.
most határozottan ki kell emelnünk önmagában való autonóm értékét is. Önmagá
ban is érdemes megismerni ezt a páratlan. irodalom- és kultúrtörténeti kincset,
az Öszövetséget mint az ókori Kelet egyik kulturális szempontjából is jelentős

népének egy évezredet felölelő kollektív emlékezetét és tudását, és az Újszövetsé
get is mint egy születőben lévő vallási közösség vallásos tanításainak néhány év
tizedes példatárát és megfogalmazását (Hahn István). Irodalom- és művelődéstör

téneti szemléletünk nem lesz igazán világ-központú mindaddíg, míg oktatásunk
ban, kőzművelódésünkbennem kerűl méltó helyre a biblia, oda az Iliász, az Odüsz
szeia, a Gílgames-eposz és társaik mellé! Csak akkor fogunk megszabadulni a
hungarocentrizmus korlátai után az Európa-centrizmus nyűgeitől is, ha tanulóink
nem csupán Szophoklész kardalából hallják kicsendülni az emberi büszkeség, ön
tudat, alkotóerő himnuszát, hanem a bibliai Jób könyvéből is (28:1-11.), ha nem
csak a gyermekét feláldozó Agamemnón, Idomeneusz, Maiandrósz arcán fedezik fel
a mérhetetlen apai fájdalmat, hanem a bibliai Abranám és Jiftách arcán is, ha
a különböző elnevezések alatt is felismerik a párját vagy gyermekét sírató nő

egyformán megrendítő alakját "Isistól, aki Osirist . gyászolja, Istar-(Mami)tól, aki
Tammuzt siratja, Astartétól. aki Adonisért bánkódik, Kybelétől, aki Attisért sír,
Demetertől. aki Persephonéért hullatja könnyeit, egészen a Mater Dolorosáig, a
szenvedők anyjáig" (D. Mereskovszkij).

Tanulóink többsége - és ez a kérdőíves felmérés legfontOSllbbtanUisága! 
kész rálépní erre a csodálatos bibliai felfedező útra, az iskolában és az iskolán
k~vül egyaránt. Újra hallja fü1ünk Szécsí Margit "bibliás tengerének" fenséges
zúgását, újra megnyílik szemünk a csodálatos bibliai látomások előtt. Az ember
egyetemessé tágítja szellemi horizontját!
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