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Szunyogh Szabolcs

Bibliai mesék

A Biblia a hivő ember számára Isten
szava, hitének és erkölcsi magatartásának
normája, de vallásos jelentőségén túl az
európai kultúra egyik forrása is, ezért is
merete nélkül érthetetlen a képzőművé

szet, az irodalom vagy a zene számtalan re
mekműve. A Biblia önmagában is a világ
irodalom kiemelkedő alkotása, az egyete
mes emberi kultúra szerves része.

A szerző az Ószövetség könyveiből kivá
laszt jellegzetes epizódokat, és ezeket szó
rakoztató történet formájában mutatja be
az olvasónak. Hasonló módszert alkalmaz
nak más jelentős irodalmi alkotások megis
mertetésére is a szélesebb közönség, első

sorban a gyermekek és az ifjúság számára.
Az ilyen munkáknak, legyenek azok a vi
lágirodalmi alkotások, vagy a Biblia le
egyszerűsített, olvasmányos formái, tartal
mukban és szellemükben egyaránt tükröz
niük kell az alapművet. Szunyogh Szabolcs
nem érez ilyen kötelezettséget, és mint
címe is kifejezi, átfogalmazza, "újrameséli"
a Bibliát, cselekményét sokszor megváltoz
tatva vagy kitalált epizódokkal élénkítve,

A Szentírásban járatos olvasónak első

látásra feltűnik a bibliai történetek cselek
ményének önkényes változtatása vagy köl
tött részletekkel való bővítése. Függetlenül
attól, hogy ilyen eljárás mennyire jogosu
latlan, az egyéni meseszövés egyáltalán
nem áll összhangban a bibliai elbeszélés
természetével. Az Ószövetség történetei a
népi elbeszélő hagyományból nőttek ki.
Felépítésük általában rövid' és áttekint
hető, cselekményük pedig a lényegre szo-
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rítkozik. Bár ábrázolásmódjuk szemléletes,
kerülnek minden olyan elbeszélő elemet,
amely a mondanivalóról elvonná a figyel
met. Céljuk egyértelműen valamilyen val
lási és erkölcsi igazság tanítása. Szunyogh
Szabolcs olyan epizódokat és párbeszéde
ket sző a cselekmény fonalába, amelyek
nem találhatók a Biblia szövegében, vi
szont feloldják az eredeti elbeszélést,
mely néha teljesen eltűnik a költött rész
letek között. Példaként említhető a vízözön
hosszú bevezetője: Isten a földön járva
tanulmányozza az emberi bűnöket; vagy a
bábeli torony-építésnek körülményes, fan
táziadús leírása, az építkezést a helyszínen
megtekintő Isten tapasztalatainak sorolga
tásával. A szerző több ízben új elbeszélé
seket teremt a bibliai események összekap
csolásával vagy szétválasztásával. A bibliai
történetek ilyen mérvű felhígitása azért is
elmarasztalható. mert az olvasók többsége
feltehetően ennek a könyvnek kapcsán ta
lálkozik először az Ószövetség történetei
vel, és nem tudja megkülönböztetni a
Szentírás eredeti szavait az "újramesélő"

szerző által kitalált részletektől.

A Biblia vallásos mű, eseményeit és sze
replőit mindig a hit motiválja. Az óstörté
netet az a felismerés hatja át, hogy Isten az
embert az üdvösségre teremtette és az üd
vösségre való meghívottságát még bűnbe

esése ellenére sem veszítheti el, mert Is
ten ismételten megbocsát.Iés újra megszó
lítja az emberiséget. A Bibliai mesék két
ségtelennem hittankönyvnek készült - és
ezt nem is várja tőle senki -, de az emelke-
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dett isteneszme és az ember erkölcsi fele
lőssége mégiscsak a szentírási történetek
lényegéhez tartozik. A szerző lehetőleg ke
rüli a vallás-erkölcsi motivációkat, vagy
nagyon tompítottan szövi a cselekménybe,
de gyakran maga talál ki helyettük más
motivációt. A teremtés célját például eb
ben látja: a magános Isten keresett valakit,
akivel beszélgethet. A megteremtett első

emberhez így szól Isten: "Édes fiam! Végre
valaki, akivel beszélgethetekl" (7. old.);
Gábriel angyalnak pedig ezt mondja: "Csak
azért teremtettelek, mert nem szeretek
magamban beszélgetni" (41. oldI). A Bib
liai mesék Jób történetével zárul, amely
nek utolsó mondatában Isten ismét így be
szél: "Én. pedig örülök, hogy találkoztam
Jóbbal, mert végre nem vagyok már többé
egyedül, mint valamikor réges-régen a te
remtés kezdetén" (219. old.). A Bibliában
nyoma sincs a magában unatkozó és a te
remtményekben beszélgető 'partnert kere
ső Istennek. .

Az említett idézetek fényt vetnek a Bib
liai mesék legkifogásolhatóbb vonására:
meghamisítja, sőt megcsúfolja az ószövet
ségi isteneszme emelkedettségét. Izrael az
egyetlen, szent és személyes Istent tisztel
te, a teremtés és a történelem Urát. Ha az
Ószövetség használ is antropomorf kifeje
zéseket Istennel kapcsolatban, mindig tisz
tán marad szentsége és világfelettisége. A
Bibliai mesékben Isten egy kedélyes, de
ugyanakkor türelmetlenkedő, kapkodó,
szeszélyes és sértődékeny "emberke" vo
násaiban jelenik meg (például Izsák felál-·
dozásakor Isten és az angyalok izgatott ta
nácskozása 39-43. old.), aki ugyan terem
tője a világnak, mégis rászorul teremtmé
nyeire. Idézzünk néhány kijelentést Isten
ről: "csak úgy sürgött-forgott, boldog' volt,
mint egy jóságos nagyapó karácsonykor"
(7. old.): "teljesen belézavarodott az izga
lomba" (41. old.): "Mit képzel ez? - hábor
gott (Isten) a (frigy)ládában" (139. old.):
így szól Gábriel angyalhoz: "Nem akarok
beleszólni a dolgodba, de én úgy agyonvág
nám ezt a Baltazár királyt, hogy arról kol
dulna" (172. old.); "naná, az kéne még csak
- dörmögött Isten" (161. old.).
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Meg kell említeni a könyv nyelvezetét is. ,
A szerző - talán hogy az elbeszéléseket
közelebb hozza az olvasókhoz - kifejezése
ket kölcsönöz a fiatalok beszédében hasz
nált zsargonból, mint például: Jákob "lehú
zott még hét évet a szolgálatban" (56. old.),
"menjetek a csudába" mondta a fáraó (95.
old.), "nem varrhattam a nyakukba olyan
izzasztó munkát" (98. old.). Eltekintve at
tól, hogy az ilyen kifejezések méltatlanok a
Bibliához, alkalmazásuk semmi esetre sem
válik javára a szép magyar beszédnek,
amelynek sajnálatos romlását napról nap
ra tapasztalhatjuk, éppen 6Z ifjúság kö
rében.

Összegezve az elmondottakat, Szunyogh
Szabolcs munkája nem alkalmas egy világ
irodalmi alkotás, jelen esetben a Biblia is
meretének terjesztésére, de a Szentírás
történeteinek "újramesélt" formája ezen
kívül a hivő ember meggyőződésétis sérti.
Az Ószövetség a zsidók és keresztények
számára szent könyv, amelyet a hivők Is
ten kinyilatkoztatott szavának kijáró tiszte
lettel vesznek kezükbe. Ezt a tényt Szu
nyogh Szabolcsnak is figyelembe kellett
volna vennie, amikor a Bibliai mesék címú
könyve megirására vállalkdzott.

Rózsa Huba

Szunyogh Szabolcsnak azt a szándékát,
hogy könyvével a Biblia megismertetését
célozta meg, szívemből helyeslem. A Szent
írásban való jártasság ma már hozzátarto
zik az általános műveltséghez. Milyen kí
nos kultúrbotrány kavarodott, amikor vala
melyik 'tárcaíró egy-egy országos napilap
ban Lóthról vélte, hogy sóbálvánnyá válto
zott; vagy amikor az irodalmi hetilap veze
tő munkatársa Jézusnak tulajdonította,
hogy száraz lábbal kelt át a Vörös-tenge
ren; vagy amikor a képes kulturális hetilap
ismert cikkírója azt állította, hogy húsvét
után negyven napra esik pünkösd ünnepe.


