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SZENTÍRÁSTUDOMÁNYVNK EG y
SZÓTÁR TÜKRÉBEN

Rómában Szabó Ferenc és Nagy Ferenc gondozásában magyar nyelven is
megjelent P. Xavier Lécn-Dufour világszerte ismert és elismert Biblikus Teoló
giai Szótára. A magyar szellemi élet történetében egy-egy jelentős fordítás sok
szor játszott korszakalkotó szerepet, Érdeme szerint ez a könyv is új korszakot
nyithat papok és világi keresztények szeritírás-olvasó gyakorlatában, megtermé
kenyítheti egy egész nemzedék prédikációs és elmélkedő igyekezetét.

A fordítás alapjául szolgáló vocabulaire keletkezésének története - amint
az előszóból kiderül- önmagában is harminc évet fog át. De X. Lécn-Dufour és
hetven szerzőtársa (a szentírástudomány francia nyeívű katolíkus művelői) mű

vének hátterébe odakívánkozik az újkori, kritikus bíblíakutatás és a katolíkus
szentírástudomány három évszázados "odi et amo"-jának legalább vázlatos be
mutatása.

Nálunk nemigen szekták számon tartani, hogy az újkori történetkritikai ku
tatás módszer~ először katolikusok alkalmazták a szentírástudományra, mégpedig
- Trenrto után - hangsúlyozottan ellenreformációs polemíkus szándékkal, En
nek a bátor kezdeményezésnek emléke az oratoriánus Richard Simon nevéhez
fűződik. A későbarokk egyházi szemdélet rnegrnerevedése miatt azonban ennek
a vállalkozásnak folytatása lehetetlenné vált, s a XVIII. században az új ku
tatási módszer a nagyellenfélnek, a minden természetfölöttit elutasító raciona
lizmusnak fegyvertárába került. A protestáns teológia - eléggé meglepő módon
- hamarosan megnyitotta kapuit ez előtt a racionalizmus előtt, s vele együtt
elfogadta a bibliakritika új módszereit is. A katolikus egyház az elutasítás és
a védekezés álláspontjára helyezkedett. Részben önhibájából, mert rest és fé
lénk volt ahhoz, hogy az új módszertaní vívmányokat meg a hamarosan fül
sorakozó új adatokat befogadja, földolgozza. Másrészt azonban azért is, mert
a bibliakritika egészen szélsőséges indulatok és elfogultságok sodrába kerübt, s
míközben a bibliával szemben a kritika szükségességét hangoztatta, saját érzel
mí-világnézetí kiindulópontjainak krítíkus vizsgálatára nem volt hajlandó, Ki
mennyíre volt oka a mínd tragikusabb elszakadásnak, szembefordulásnak? Ezt
kutatni ma már éppoly reménytelen, mint egy csapat verekedő diáktól megkér
dezni, hogy ki kezdte a verekedést. Csakhogy a bibliakritika és a katolíkus
szentírástudomány meghasonlásának nemcsak egy-két betört orr, elrepedt nad
rág vallotta kárát. Sokkalta súlyosabb következményei voltak: az, hogy a ka
tolikus teológiai gondolkodás elszakadt az élet valóságától, a racíonalísta irány
ba induló bibliakutatás pedig vitatárs nélkül maradt.

Századunkban egészen váratlanul mégis megindult s egyre gyorsuló ütemben
ki is bontakozott valamiféle tisztázódás, Egyfelől a kritikus bibliakutatás saját
erejéből kíforrta első, legsúlyosabb elfogultságaít, és az őszinte igazságkeresés
től vezetve olyan eredményekig, a bibliának olyan tiszteletéig jutott el, amelyet
az egyház már nem érezhet eleve ellenségesnek. Másfelől az egyház kaput nyi
tott - általában a modern gondolkodás vívmányai és módszertani követei
ményei előtt.

Ez a kapunyitás nem egyetlen mozdulattal történt, s nem, lehetett ment
minden zűrzavartól. A modernizmus krízise megrázta a katolikus bíblíakutatás
lassan kibontakozni készülő reneszánszát is. Századunk első évtizedeiben a ka
tolikus bibliaértelmezés körül minden addiginál nagyobb belső ütközések adód
tak. Az "új", kritíkaí módszer első katolikus művelőinek tanítása, tudományos
eredményei sokáig nem kerülhettek a szélesebb nyilvánosság elé, nem válhattak
közvélemény-alakító erővé. De a jeruzsálemi École biblique-ben (J. M. Lagrange
körül) s a római Institutum biblicumon fölnevelkedett egy katolrkus tudósnem
zedék, amely már befogadta a kritikaí kutatások eredményeit. Ennek a nemze
déknek a beérkezésekor valósulhatott azután meg a teljes szemléletítátalakulás.
Ennek nyítánya a 43-ban kiadott Divino afflante Spi'ritu enciklika, ennek leg
érettebb hivatalos eredménye a kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúcíó,
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Hatalmas szakadékok áthidalásáról volf itt szó. A munka sokáig színte ész
revétlenül folyt, jelentős tudósok "életműve" látszólag néhány recenzió a Revue
Biblique-ben vagy a Biblica-ban, a jeruzsálemi, illetőleg a római intézet folyó
iratában. A közlemények száma azonban rohamosan nőtt, súlyuk is mind na
gyobb lett. Ezek a tudósok kétféle közönségnek írtak: informálni akarták a
katclíkus teológia képviselőit, a papságot, az egész egyház. közvéleményét. és
'ugyanakkor keresték a dialógus lehetőséget is. Hogya teológiai gondolkodást
rnennyire átalakította munkálkodásuk, arról míndenkí tud. Azt is érdemes tud
nunk, hogy a szentírástudomány felekezetközi eszmecseréjében is komolyan lat
ba esik a szavuk. A negyvenes években még egy-egy protestáns biblikus szak
munka alig hivatkozott katolikus szerzőre: sokszor a legjobb szándékkal sem
igen taíált volna olyat, akire érdemes lett volna hivatkoznia. Azóta a lexikonok
és a rnonográfíák rövidítés-jegyzékében mind több katolikus folyóirat sziglája
tűnik föl, tucatnyi tudós neve, személye talált általánosan megbecsülésre. Tisz
teletet parancsoló vállalkozások indultak s találtak beteljesedésre: ilyen a Je
ruzsálemi Biblia, nem egy katolikus kommentársorozat. Angol nyelvterületen
protestáns és katolikus szerzők közös kommentársorozatot adnak ki, a franciák
nál megszületett az Újszöveltség könyveinek felekezetközi fordítása, a biblikus
konferenciákon megjelennek, megszőlalnak a katolikus szakemberek is, Lassan
nem is felekezeti hovatartozásuk szerint szakadnak csoportokra a konferenciák
résztvevői, hanem a felekezeti határokat átmetszve-feloldva módszerbeli és fel
fogásbeli kapcsolatok szerint alkotnak táborokat. Ebből látszik, hogy nemcsak
néhány kiemelkedő nagyság határokat meghaladó tudományos "sikeréről" van
itt szó, hanem valóban egy "százados mulasztás" jóvátételéről.

A magyar katolikus közvélemény mindezeket olyasféleképp veszi tudomásul,
rnint a mesebelí ember: fél szemmel mosolyogva, fél szemmel könnyeketejtve.
Azoknak a katolikus szentíráskutatóknak alakját, akiket a Nyugat büszkén em
leget, nálunk megárnyékolja az árulás gyanúja. Az eredményekről szóló beszá
moJ.ókat pedig az a félelem, hogy talán hasonlitanak némely végzetesen hazug
hadijelentéshez, amely a visszavonulást tüntette föl fényes haditettnek, s a vég
ső vereséget próbálta győzelemnek álcázni.

I
Ennek a. bizalmatlanságnak is megvan a maga elegendő oka. A katolikus

szentírástudomány szemléletváltozását mi nem követhettük lépésről lépésre, vég
ső tényeket kellett előkészítetlenül tudomásul vennünk. S akkor is úgy, hogy
szinte lehetetlen volt az egész átalakulásról, a' kibontakozó új szemlélet egész
rendszeréről áttekintést nyerni. Akár a megboldogult Szörényí Andor figyelmez
tető-polemizáló cikkeiből, előadásaiból. akár egy-egy tovaröppenő hírből, adatból
- elszigetelt, önmagukban érthetetlen és szélsőségesnek látszó állásfoglalásokról
lehetett hallani. Egy-egy megállapítás rakétaként robbant: kápráztatott és ide
gesített. Az "új" szemleletnek elsősorban a negatívumaí voltak szembeszökőek,

"Már ez sem igaz" - hangzott újra meg újra, fájdalmasan, csúfondárosan.
Lécn-Dufour SzótáTának megjelenése Franciaországban is esemény volt. Tizen
négy nyelvre lefordították, ez sem gyakori dolog. De hogy magyar fordításban
is megjelent, az épp az előbb bemutatott körűlmények miatt különösen nagy
jelentőségű. A csak magyar nyelven olvasó közönség végre hozzáj utott egy
könyvhöz, amelyből a katolikus szentírástudomány "új" szemléletéről megbíz
ható képet alkothat, Nem egy-egy "bikavadító" állítás vagy elnagyolt helyzet
jelentés alapján, nem is egy mindent tárgyaló tankönyvszerű földolgozásból. ha
nem egy olyan műfajú összefoglalásból, amely a tudomány műhelyébe vezet be.

Persze a szótár műfajával szemben a magyar olvasó eleve Ienntartásokkal
él. Hasznos iskolai portékaként szoktunk szótárt használni, örülünk, ha minél
ritkábbari kell utána nyúlnunk. Segédkönyvet látunk még a lexikonbán is: egy
egy ismeretlen szakkifejezés, név, fogalom magyarázatát várjuk tőle. Ahhoz
nemigen szoktunk hozzá, hogy egy szótár olvasmány is lehet, mégpedig érdek
feszítő, le alig tehető.

Aki Lécn-Dufour Szótárát arra akarja használni, hogy a biblia olvasása
közben egy-egy nehezen érthető szó értelmét, pontos jelentését tisztázza belőle,

az részben csalódni fog, mert a keresett ritka szót meg sem találja benne, rész
ben a másfélezer lapos műnek alig néhány lapját fogja az idők során végig
tanulmányozni. Ez a szótár olyan szavakat tárgyal, amelyeket míndnyájan is-
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merünk, meg is értünk minden segítség nélkül, de nem ismerjük eléggé a bib
lia saját világában elfoglalt helyüket, nem látjuk együtt a hozzájuk tapadó em
lékeket, azt a rendszertani összefüggést, amiben élnek, és Isten üzenetének hor
dozójává lettek. Ki nyúlna segédkönyv, szótár, lexikon után, ha az adomány,
az ajak, az alvás, az arc vagy az árnyék szóval találkozik? Ez a Szótár mind
egyiknek érdekfeszítő cikket szentel. Nem ír viszont az apokalipszis, az alleluja,
az aposztázia vagy az aszkézis szóról (hogy csak az a betűs példákat említsük),
amelyekkel kapcsolatban várnánk a támogatását. Ezek a szavak csak a kötet
végén, a tárgymutatóban tűnnek föl, ott derül ki, milyen más szócikkekben ve
tődött rájuk is fény. Ez a várakozásainkat falnak futtató eljárás önmagában is
tanulságos. A Szótár szerkesztői meg akarnak tanítani arra, hogy a biblia való
ságos erőterét érzékeljük. Ne egyszeruen a saját kérdéseinkre keressünk választ,
hanem bízzuk rá magunkat, engedjük, hogy vezessen, a végén látszik majd meg,
mennyire nekünk ~ólt a tanítása.

"A stílus: maga az ember? - Akkor az anyanyelv: maga a nép" - állapítja
meg Illyés Gyula. A biblia nyelve pedig annak a több mint ezer éves történel
mi tapasztalatnak hordozója, annak a népnek eszejárását, szíve mozduJását vil
lantja elénk, amelyben Isten megnyilatkozott az egész emberiség előtt. A viz
ről másként gondolkodik a sivatagi ember, mint a hajós, a tengerész. A béké
ről a gyönge, kis nemzet fia, mint a hódító nagyhatalomé. A szónak, a hallás
nak egészen sajátos jelentősége támad egy olyan nép körében, amelyet
Isten megszólított, s amely Istent láthatatlannak, egyedül szava (vagy küldöt
teinek szava) által elérhetőnek ismeri. Ha egy költöt igazán meg akarunk is
merni, érteni, igyekszünk áttekinteni ait a nyelvi anyagot, amellyel építkezik.
A bányakat (többnyire gyerekkori élményeit), ahonnét szavait fejtette, az em
lékeket, amelyek benne egy-egy szóhoz szókapcsolathoz tapadnak, a rendszert,

·amelyben a szavak kimondásuk-Ieírásuk előtt benne élnek, s amelyben teljes
értelmet kap egy-egy meglepő rím., hasonlat, metafora. József Attila versindí
tása : "Mint egy tányér krumplipaprikás, lassan gőzölög lusta, langyestében
a piros palás rakás falucska" - önmagában is szép, érdekes. Igazi szépségét
az érti, aki tudja, hogy ezt a verset egy örökké éhes ember írta, aki hatalmas
szerelmi vallomását, az Údát egy "kedves vacsora melegének" s a sülő hús, ét
vágyenyhítő ígéretének említése közé zárta. Drágák, de végre sorra megjelennek
s a szakemberek legszűkebb körén túl talán a versolvasó nagyközönség kezébe
is eljutnak a nagy költőink szókincsét,nyelvi anyagát bemutató szótárak, Ezek
hez hasonlít legjobban Lécn-Dufour Szótára, csakhogy ez nem egy költőnek,

hanem a bibliának nyelvi világát tárja föl.
Ez a szótár nem segédkönyv, hanem mester, avatott és nagyon gondos ba

rát, akire rábízhaltjuk magunkat, s aki ugyanakkor nem maga akarja tisztele
tünket kiküzdeni, tapsainkat, elismerésünket ínkasszální, hanem a biblia olva
sására, igaz értésére nevel. Olvassuk el elölről' hátra, hátulról előre, vagy bíz
zuk rá magunkat az utalásckra, amellyel egyik szócikkből a másikba vezet, s
közben lapozzuk föl újra meg újra a bibliát! Ismeretlen részletekre fogunk buk
kanni benne, amelyeken átsiklottunk tán többször is, de a jelentőségük most vi
lágosodik meg előttünk. Vagy nagyon is ismerős mondatok kapnak majd új
fényt az olvasás során. Például naponta imádkozzuk Máriáról a Lukács-evan
gélium szavával: "áldott vagy te az asszonyok között". Újabb szentírásfordí
tóink gondosan át is cserélték ezt a szerkezetet, amely szolgaí módon tükrözi
a héber-arám nyeívű eredetit: "áldottabb vagy te minden asszonynál". Talán
valóban közelebb jutottunk ezzel is a mondat megértéséhez. De olvassuk csak
el, amit az áldott szóról s vele kapcsolatban erről a máriás idézetről Léon-Du
four Szótára mond! "Aki áldott, az olyan a világban, mint Istennek valami ki
nyilatkoztatása; különlegesen hozzá tartozik, Jahve áldottja, amint bizonyos lé
nyek, Jahve szentjei, neki vannak szentelve. De az Istennek lefogla16 szent jel
leg elválaszt a profán világtól; az áldás ellenben emberi középpentot és sugár
forrást formál abból, akit Isten így kiválaszt. A szent is, az áldott .is Isten tu
lajdona; de a szent inkább megközelíthetetlen nagyságát fejezi kl, az áldott
viszont inkább kimeríthetetlen bőkezűségét,"

A Szótár magyar szövegét - sajnos - nem találjuk míndíg kielégítőnek.

(Hiába: nemcsak a biblia nyelve, hanem a biblikus teológia nyelve is saiátos,
s a fordítás sokszor nyelvteremtés.) De még így is sajnáljuk nemegyszer, hogy
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a biblia szövegeínek újabb magyar fordító i nem tanulmányozhatták még ezt a
szótárt, vagy nem használták legalább az eredetijét. Megnökkentően kerülgetjük
például a felebarM szót, talán mert régiesnek érezzük, vagy mert túlságosan
is egyházias ízűvé vált. Legtöbb új fordírónk egyszerűen embertársat használ
helyette, így állnak elő olyan jelentéstani képtelenségek, 'hogy az evangéliumi
írástudóval azt kell megkérdeztetní Jézustól: "Ki az én embertársam?" - ami
meglehetősen ostoba kérdés, mert ezt csak tudta nem egy írástudó, de bárki
jelenlevő. Léon-Dufour Szótárából megtanulhatjuk. hogy a felebarát ez idő sze
rint nélkülözhetetlen szavunk, mert egy egészen sajátos héber előzmény vissza
adására való. Eredetije a héberben "etimológiailag azt a gondolatot fejezi ki,
hogy valakivel társulunk. valakinek a társaságába kerülünk. Ellentétben a test
vérrel, akihez természetes szálak fűznek, a felebarát nem tartozik az atyai
házhoz; ha a testvér mintegy második énem, a felebarátom más, mint én, olyan
más v-alaki, aki számomra mindig más maradhat, de aki testvérré is válhat,"
Ennek a szónak a használata azután beszűkült, "Amikor az írástudó megkér
dezte Jézust: Ki az én felebarátom? - nagyon valószínű,hogy ezt a felebarátot
azonosította ... Izrael népének egy tagjával. Jézus végérvényesen átalakítja a fe
lebarátról alkotott fogalmat."

Hogy sokszor egészen váratlan szentírásí szövegre vetődik fény egy-egy szó
cikkből. azt hadd mutassuk be szintén egyetlen példával. Ki lapozná föl a mun
ka címszót, hogy (a kenyérszaporításról szóló bibliai elbeszéléshez segítséget ke
ressen? Nos, a munka szócikk a "Krisztus és a munka" fejezet egyik szakaszá
ban (A munka pozitív értéke) mégis találunk egy ide villanó utalást. "Jézus
nemcsak ... címeket s hasonlatokat kölcsönöz a munka világából: pásztor, sző

lőműves, orvos, magvető (és ebben a Jézus Sirák Fiánál látható leereszkedésnek
árnyéka sem érződik: ott az értelmiségi ember tipikus magatartását láthatjuk,
aki a kétkezi munkát szükségesnek tartja, de a korlátait is hangoztatja), Jézus
nemcsak úgy mutatja be az apostolságot, mint munkát, aratást vagy halászatot,
nemcsak figyelmes azoknak a mesterségével szemben, akiket kíválasztott; hanem
egész magatartásával feltételezi. a munka világát - a szántóvetőt a mezőn, a
háziasszonyt seprűjével, és nem tartja normálisnak azt, ha valaki elássa talen
tumait anélkül, hogy kamatoztatná. Néha megszaporítja a kenyeret - a ke
mencében sütött kenyereket -, de hangsúlyozza, hogy ezt kivételes esetnek
szánja, és az emberre hagyja azt, hogy gondoskodjék kenyere elkészítéséről és
megsütéséről. Pál is ... hasonló szellemben mondja, hogy »kerüljék az olyan
testvért, aki tétlenségben él« azzal az ürüggyel, hogya paruzia közel van". Egy
egy ilyen részlet olvasásakor úgy érezzük magunkat, mintha egy régi s naponta
látott képet valaki kivenne a megszekott keretéból, új megvílágításban, új né
zőpontból mutatna elénk, s ezzel élővé tenné azt, amit épp a megszokás már
már dekorációvá alacsonyított. Annak is ilyenkor ébredünk tudatára, hogy a
szentírástudomány nemcsak azzal lépett közelebb a bibliához, hogy korábban
ismeretlen nyelvi, régíségtani, irodalomtörténeti anyagót mozgósított, hanem az
zal is, hogy épp a Iegaktuálísabb tapasztalataink talajáról rnert közeledni hozzá.

Talán a legváratlanabb ajándék, hogy Léon-Dufour Szótárának egy-egy jel
legtelennek ígérkező szócikke, míközben egy fogalom bibliai jelentését, asszociá
ciós körét föltárja, hangzatos módszertani magyarázgatások nélkül, egyszeruen
a jónak bizonyult módszerek alkalmazásával: észrevétlenül közelünkbe hozza
a formatörténet, a redakciótörténet s a biblikus teológia egész világát. A hegy
cikk például vallástörténeti összehasonlítással kezdődik: "A legtöbb vallásban
a hegyet - talán magassága és az őt övező titokzatosság miatt - az ég és,
föld találkozási pontjának tartják. Számos országnak megvan a maga szent he
gye, ott teremtették a világot, ott laknak az istenek, onnan jön az üdvösség.
A biblia megtartotta ezeket a hiedelmeket, de megtisztította őket: az Ószövet
ségben a hegy csak egy teremtmény a többi között; ilyenformán Jahve kétség
telenül a »hegyek Istene« (az El-Shaddái kifejezés valószínű értelme), de a
síkságoké is. Krisztus óta pedig Sion már nem "a föld köldöke« (Ez 38,12),
mert Isten rnost már nem azt akarja, hogy ezen vagy azon a hegyen, hanem
hogy lélekben és igazságban imádják" (Jn 4, 20-24). S ennek a mondatnak
gondos magyarázatát megtaláljuk az igazság címszó alatt, a megfelelő szöveg
környezetben; lám, már sodor is magával a Szótár, a kutatás izgalmának és
a fölfedezés örömének ajándékaival !
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De térjünk még vissza a hegyekhez! A szócíkk "Krisztus és a hegyek" cí
mű szakaszából megtudjuk. hogy "Jézus életében a hegyeket a színoptikusok
különbözőképpen nézik (Redaktionsgeschichte!)... Máté számára Galilea hegyei
a Megváltó megnyilatkozásának kiváltságos helyei... De az evangélium egyik
hegyet sem _nevezi meg pontosan, míntha Jézus tanítványa szóba sem állt vol
na azzal a kísértéssel, hogy tartós sátrat üssön akármelyiken is; csak az em
lékezétnek kellett elevenen maradnia fölsége szemtanúiban, hogy az írások a
szent hegyen teljesedtek be. Jézus nem földi helyhez, hanem saját személyéhez
köti üzenetét,"

A példákat s a megközelítési szempontokat színte korlátlanul szaporíthat
nánk. Izelítönek elegendő ennyi is. Talán több is kiderül belőlük, mint aminek
szemléltetésére szántuk őket. A magyar közvélemény azért iSI bizalmatlan a
szentírástudomány legujabb vívmányaival szemben, mert tiszavirág-életűnek gya
nítía őket. Ritka és alkalmi értesüléseink túlságosan is gyakran szóltak hangos
és fensőbbséges elméletekről. amelyek aztán néhány éven belül tévesnek bizo
nyultak. Sokszor hallottunk arról, hogy szenzácíós monográfiák egyik napról a
másikra elavultak, modernnek hirdetett divatok fölött nagyon hirtelen eljárt az
idő. Mi biztosít bennünket arról, hogy az a tudományos álláspont, amellyel épp
rnost ismerkedünk, nem jut elődeink sorsára? Nos, aki bár csak az előbb idézett
részleteket is gondosan áttanulmányozza, megnyugodva azt fogja érezni, hogy
itt nem elméletek akrobatikája veszi körül, hanem a valóság megbízható ta
laján lépked.. Nem valami pozitivista módon fölhalmozott adattömeg az, amivel
szembetalálkozunk. Nagyon gondosan végiggondolt hermeneutikai elvek, forma
történeti stb. meggondolások alkalmazásával lehetett ezt a hatalmas valóság
anyagót föltární, rendszerezni. De a jó módszernél születhetik még jobb, egy
formatörténeti meggondolásról kiderülhet, hogy nem mindent magyaráz meg. Az
a nyelvi valóság azonban, amelyet a Szótár szerkesztői vallatóra fogtak, ezután
sem fog mást valilani, mint ami vallomást ők kícsalogatiak belőle. Ezért
is szerenesés a s:zótárforma. A biblikus tudomány majdnem minden kom
pendiuma ideiglenesebb jellegű volna, szükségszerűen összekeverné a valóságos
fölismeréseket a munkahípotézís értékű elméletekkel. Itt olyan kaptárba nyúl
hátunk, amelyben színméz gyűlt össze. További vízsgálatok, újabb leiletek bi
zonyára kiegészítik majd az itt található adatokat, talán megnyitnak új értel
mezési lehetőségeket egy-egy szó mögött, de az itt olvashatókat tévedésnek alig-
ha mínősítík. '

Papok és világiak tiszteletre méltó erőfeszítéssel munkálkodnak ma a biblia
meghódításan. Hányszor kérdezik, hogyan volna legjobb megszervezni a munká
jukat. S mily megrendítő látni, hogy ennyi keresés, őszinte igyekezet nemegy
szer kedvetlenségbe fullad vagy rossz utakra tér, ál-egzakt, áltudományos mód
szerekbe torkollik. Elrettentő példa az önjelölt bíbliakrttíkusé, aki e sorok írója
előtt azt a föltevést igyekezett valószínűnek bizonyítani, hogya Keresztelő

nem sáskát, hanem sóskát evett a pusztában: elvégre egyetlen betű a különb
ség. A bibliakritikát nem nekünk kell megcsinálnunk, barkácsolva, harmadik
műszakban. A bibliában szereplő fogalmak szótárát sem nekünk kell elkészíte
nünk: harmadkézbőll kapott fordítások alapján, nyelvtudás, régiségtaní ismere
tek, a különböző műfaji törvények megbízható áttekintése nélkül. A bibliában
előforduló gondolatok fontossági sorrendjét sem állapíthatjuk meg szavak, elő

fordulási helyek bármi:ly gondos számlálgatásával, Ez a tudósság látszatával tet
szelgő igyekezet egy darabig naivság, egy fokon túl már-már sarlatánság. Vég
re a kezünkbe vehetünk egy valóban megbízható könyvet, amely a szeritirás
olvasásunknak is programadója, irányítója lehet, közös földolgozásra is, alkalmas
(akár egy főiskola egzegézis-óráin is). Ha elolvasgatjuk újra meg újra, a bib
liánk lapjainak szélére föl jegyezhetjük, hol érdemes egyik-másik szócíkkének
tanulságait észbe vennünk. Fordítva nehezebb az út: egy-egy bibliai mondat vagy
perikopa magyarázatához nem föltétlenül találjuk meg azt, amit pedig - elszór
va, saját rendje szerínt csoportosítva- valahol tartalmaz a Szótár, Azért kell
ismerkedni vele, hogy otthonosan kezeljük, s hogy lassanként vérünkké váljék,
amit megír.

Egyébként a fölsorolt és bemutatott példákból az is kiviláglik, hogy nem
katolikus vagy nem keresztény, esetleg nem-hivő olvasó számára mit jelenthet
Lécn-Dutour Szótára. Sehol sem lobban benne apologetikus indulat, egyszeruen
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fölmutatja a biblia nyelvi tényeit, s milyen megrendítőert és minden kétséget
kizáró módon kiderül belőle, hogy Izrael népének hite vagy Jézus tanítása,
ha beleszövődik is az emberiség vallástörténetébe, mégis egészen sajátos jelleg
zetességek villannak föl benne. Gondoljunk a hegyekről szóló szócikk idézett be
vezetésére: a "mítosztalanitást" maga a, biblia kezdi el. Távol áll a szótár
szerkesztőitől mínden olcsó divatoskodás is: a több ezer éves múltat nem pró
bálják átfesteni, erőszakosan aktualizálni. Épp így lesz szívszorítóan aktuálissá
minden szavuk: ahogy a másik emberben akkor találunk felebarátra, ha más
ságát nem tagadjuk-feledjük, ez a messzí táj, ez az idegen nép iSI épp akkor
bizonyul egy, a mi létünk titkait megnyitó kinyilatkoztatás: földjének, hordozó
jának, ha nem igyekszünk erőnek erejével modernizálni, hanem a maga igaz
valóságában ismerjük meg.

A mű után kellene még szélnunk néhány szót az alkotóiról is. Szerkesztője,

Xavier Leon-Dufour 1912-ben született Párizsban. Nevét először a Robert-Feuillet
szerkesztésében megjelent kompendiumból ismertük meg (Introduction il la Bib
le I-II., 1959), abban ő írta a szinoptíkus evangéliumokról szóló részt. Azután
hamarosan találkozhattunk önálló műveivel is: Les évangiles et l'histoire de
Jesus című monográfíájával, Études d'Évangile címen összegyűjtött tanulmányai
val. Nemrég jelent meg a föltámadásról szóló könyve: annak idején bemutatta
a Vigilia is. Mcstanában rendezte kötetbe a .János-evangéliumról írott tanul
mányait.

A hetventagú munkatársi gárda bemutatása reménytelen vállalkozás volna.
Annyit azonban hadd jegyezzünk meg, hogy nem föltétlenül tudományos "rang
juk" szerint vettek részt a Szótár munkálataiban, hanem - bizonyára - úgy,
ahogyan idejük engedte. Az előszóból azt is megtudjuk, hogya szerkesztő bi
zottság közös munkával átnézte, többszörösen áttésülte a szócikkeket. így aztán
arra nem alkalmas ez a kötet, hogy a bizottságban részt vevők egyéni arcéle
megmutatkozhassék, Aki azonban ismeri például P. Benoit nevét, életművét, két
cikkéből is kihallja a hangját. A legnagyobb nevek viselői természetesen saját
kutatásí területük szócikkeivel szerepelnek: Boismard, Feuillet a jánosi teológia
fogalmaival, Cazelles, Grelot az ószövetségi teológia kulcsszavaival, Lyonriet a
szentpáli problematikát megvilágító szavak magyarázatával ajándékoz meg ben
nünket. Tanulságos a közös munka étosza, ennek a hetvenegy tudósnak össze
szokottsága is. Franciák mindnyáian : nemcsak konferenciákon találkoznak újra
meg újra, iskolázottságuk is közös; egészen odáig, hogy elemista korukban s II
középískolában egyformán végigvezették őket az "explica tion de texté" hagyo
mányos francia útjain.

A kötet födeIén embléma látható: a hétpecsétes könyv és a Bárány ernelé
mája. Ez a hagyományos jelkép egészen sajátos jelentést kap ebben a Szótár
ban. Lécn-Dufour és társai Krisztussal magyarázzák az írást, és az írás betel
jesítőjeként mutatják be a testté lett Igét. "Isten Fia eljött, hogy közöttünk él
jen. .. - írja a Bevezetés - a testté lett Ige maga a megvalósuló kinyilat
lcoztatás, Megvalósítja a szó és a tett tökéletes egységét: minden szava tett,
és minden tette szól hozzánk, _hív minket... Benne a legszerényebb földi va
lóságok is értelmet kapnak, miként az atyák (tí. a pátriárkák) történetének di
csőséges eseményei. Amikor Jézus beteljesíti őket, kinyilatkoztatja igazijel,en
tésüket."

Napjaink Krisztus körül zajló vitáiban Jézust - talán túlságosan is - a
barthi vagy bultmanni megvilágítás- fehér-feketéjében látjuk. "Provokatorisch
nach allen Seiten" - írja róla Kűng, Ez a Krisztus-kép bizonyára jobb, iga
zabb a jellegtelen, semmitmondó elődeinél. De talán mégsem telitalálat. Léon
Dufour Szótárából jó megismerni a Beteljesitő Krísztust, aki nem a tagadás
mefisztói igéit mondja ki, hanem az AMEN-t.
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