
adódik a Szentirás és il regészet látszóla
gos konfliktusa.

Az archeológiában kevésbé jártas olvasó
könnyen 'azt gondolja, hogya feltárások
minden szentirástudományi kérdést eldön
tenek, .hadd idézzük Magnusson egyik "el
szólását": "Szerteágazó, technikai jellegű

kérdéscsoportról van itt szó, amely külon
böző értelmezési lehetőségeket rejt magá
ban, és azt is mutatja, hogya régészetben
mennyire kevés adat tekinthető biztosnak."
(101. o.)

A szentirástudomány katolikus és protes
táns művelőí természetesen használják az
archeológiát mint az exegézis segedtudo
mányát. Ezért bizonyára azoknak is tanul
ságos lehet Magnusson könyvének néhány
részlete, akiket még ma is kisért az Oszö
vetség szó szerinti értelmezése, és szivesen
hivatkoznának napjainkban is Werner Kel
let: Und die Bibel hat doch recht (Düssel
dorf, 1955) cimű könyvére. Ezt azonban
egyre kevésbé tehetik, rnert "az utóbbi két
évtized ásatásai sok olyan kérdést vetet
tek föl, amik eladdig szilárd és visszavon
hatatlannak látszó részei voltak az archeo
lógiai szintézisnek" - irja Rudolf Pörtner
(Id. Alte Kulturen ans Licht gebracht, Neue
Erkenntnisse der modernen Archáologíe,
München, 1978., 196. o.].

Az "Ásóval a Biblia nyomában" tehát
elsősorban figyelemfelkeltés, amely ott a
legizgalmasabb, ahol a régészetet nem a
Szentirás megcáfolására alkalmazza, hanem
kiegészitésére. Különösen érdekes a filisz
teusokrói szóló fejezet (105. o. sköv.) vagy
a babilóniai birodalom előtörténetét ismer
tető részek (ld. 202-203. o.). Végül is kellő

kritikával még hasznunkra válhat ez a
könyv.

Magnusson indulattal utasit ja el azok
nak a szentiráskutatóknak a "vágyálmait",
akik tudatosan vagy be sem vallva "a Bib
liát használták régészeti adatok igazolására,
ahelyett, hogy az ellenkezőjét tették vol
na" (79. o.]. Csakhogy Magnusson az ellen
kezőjét is elveti. Nyilvánvalóan senki sem
azt várja, hogy "az ásató egyik kezében a
Bibliával, a másikban a régészásóval" lás
son munkához (30. o.) - főleg azért nem,
mert az ásó zavarná fontosabban: az olva
sásban ...

Giczy György

Bánk József:
Igére vár a nép

A II. Vatikáni zsinat a püspökök elsődle

ges kötelességévé teszi az evangélium hir
detését. "Tanitói hivatásuk gyakorlásában
Krisztus evangéliumát hirdessék az embe
reknek: ez a püspökök legfőbb kötelessé-

I gei közül is kiválik." (CD 12.) Bánk József
váci érsek-püspök nemcsak élőszóban tel
jesiti ezt a küldetést, hanem új könyvével
írásban is (Szent István Társulat, 1984).
Célja, mint a könyv bevezetésében írja,
kettős: elsősorban.papjainak kiván segit
séget nyújtani a jobb prédikáláshoz. Más
részt viszont közvetlenül is szólni akar idős,

mozgásképtelen híveihez: a könyvön ke
resztül püspökük igehirdető szava jut el
hozzájuk.

A szerző három kötetre tervezi művét; az
első kötet a liturgikus A év olvasmányait
öleli fel. A könyv elején .remek homiletikai
összefoglalást kapunk arról, hogy mílyen
nek kell lennie a hatásos, korszerű és evan
géliumi prédikációnak: elmélkedésben ér
lelt, élettel igazolt, egzisztencíális ihletett
ségű beszédre van szükség, amely az örök
isteni szót valóban képes eljuttatní a mai
emberhez. Híveink kritikus megjegyzései
a hallott szeritbeszédekről időnként jelzik
számunkra, hogy ezen a téren bizony sok
tennivalónk akad még: a vasárnapról vasár
napra elhangzó prédikációk jelentős része
a jelenlevők többségétől aligha kapna "je
les" osztályzatot.

Az elméleti alapvetés utal a miseolvas
mányok összetételére ís: az első többnyire
az Oszövetségből, a második az apostolok
leveleiből való, az evangéliumi szakaszt
viszont a három szinoptikus valamelyíkéből

olvassuk a három egymást követő eszten
dőben. A szerzö utal arra is, hogy az ószö
vetségi olvasmányokat azzal a céllal válogat
ták hozzá az evangéliumhoz, hogy elmé
lyítsék, kitágitsák annak mondanivalóját,
beleállítva így az üdvtörténet egészébe.
Ezért is hasznos lett volna, ha a magyará
zatok nem 'csupán az evangélium elszige
telt kifejtését adják, hanem szintézisben
-nutatják fel az olvasmányok és az evan
gélium együttes üzenetét az Egyház szán
déka szerint.

A gyakorlati rész, az egyházi éven végig
haladva, mínden vasár- és ünnepnapra ad
bevezető és lelkiismeret-vizsgálati szempon-
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tokat, majd néhány gondolatot a, szentlec
kéhez. A legterjedelmesebb rész a "gondo
latok és buzdítások az evangélium alap
ján". Egy-egy fejezetet néhány tartalmas
idézet, versrészlet zár le. Igen hasznosnak
tartjuk ezt a változatos bűnbánati liturgiát:
a naphoz alkalmazott mondatokkal, egyéni
összeállításban fogalmazza meg az "Uram
irgalmazz" fohászait,' példát adva ezzel
mindnyájunknak a bűnbánati liturgia válto
zatosabbá tételére. (Egyedül a Szentcsalád
vasárnapra írott lépi túl az egymondatos
terjedeimet - jelezve mintegy azt is, hogy
a hosszabb szövegek ítt könnyen nehézkes
sé válhatnak.)

Az evangéliumokhoz fűzött gondolatok
terjedelemben, tartalomban és műfajban

egyaránt igen változatosak. Találunk - a
cím jelzését követve - gondolatokat, né
hol valóságos teológíaí okfejtést [Évkőzi

20. vasárnap, Jézus Szíve ünnepe). de egész,
ilyen formában elhangzott prédíkációkat is
(karácsony, újév, nagycsütörtök, húsvét).
Ugyancsak a cím jelzi, hogy nagy részük
buzdítás: intés, sürgetes. olykor prófétikus
feddés. Prófétai kritikával (néhol talán túl
ságosan sötét színekkel) rajzolja meg a mai
ember lelkiállapotát, életformáját is. A moz-

Számunk írói:

gósítás érdekében szivesen él a retorika
jól bevált fogásaivál: ismétlésekkel, ellen
tétekkel, halmozásokkal, felkiáltásokkal,
szónoki kérdésekkel. - Az olvasóban időn

ként fölvetödhet a kérdés: nem "ért-e a
'szóból" a mai felnőtt ember? Nem volna-e
néha megnyerőbb számára a higgadtabb ér
velés, a kijelentö módú ténymegállapitás?
Olyan kérdések ezek, amelyekről sokkal
többet kellene beszélniük egymással a gya
korló szónokoknak, s amelyekről meg kel
lene hallgatniuk hallgatóikat is.

A könyv bevezetője elénk állit ja, rnek
kora feladatot és felelősséget jelent az ige
hirdetés. Ez a teológia folytonos tanulmá
nyozását, elmélyült, imádságos életet és
sok élettapasztalatot kíván. .Azok lesznek az
igazán jó, hitelesen egyéni s egyben evan
géliuIJIi beszédek, amelyek ilyen háttérben,
hosszú előkészületben érlelödnek meg. Eh
hez képest a legjobb prédikációs gyűjte

mények, homíliavázlatok is csupán "gyors
segélyt" adhatnak az időben megszorult
szónoknak. Bánk' József könyve mégis él
mény az olvasónak, s aki kézbe vette, bizo
nyára örömmel várja az igért folytatást is.

L. L.
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