
A jel etikája

,,- A mi könyvünk mesekönyv. Nem rövi
dítése tehát a Bibliának, hanem újramesé
lése." - írta a Móra Kiadó a könyvet ismer
tető fülszövegben. A meghatározás logikai
lag szabatos. Mégsem biztos, hogy az újra-

. mesélés legjobb szándékú gesztusa min
denáron mesét eredményez. Az újramesé
lés: átültetés, adaptálás, költői képpel 
fordítás. Egy jelrendszer átültetése egy
másikra. Az ültetés - elvileg - jól sike
rülhet.

A világ könyv-, zeneirodalma, képzőmű
vészete igen sok sikeres átültetést, adaptá
ciót ismer. Sziszüphoszt, Orfeuszt és Euri
dikét, Oidiposzt számtalan változatban
átírták az ókoriak, a reneszánszbeliek, a
klasszikusok, az egzisztencialisták. Az iga
zán értékes átiratok, parafrázisok mindig
valamely stíluskövetkezetesség révén jöt
tek létre. A jó eredeti műhöz egy jó átíró is
kellett. A két művészi minőség szorzata
alakította ki Liszt, Chopin; Bartók átiratait,
parafrázisait. Nélkülözhetetlen' azonban a
gondolathoz, a szöveg eredeti jelentéséhez
ragaszkodó hűség is. Az olvasat - szemé
lyes. Annyi olvasata lehet egy. műnek,

amennyi az olvasója. Lehet azt is gondolni,
hogy az olvasott könyv szamárság. Nem
etikus azonban a szubjektív véleményt
álobjektív ismertetésként megírni. Ha va
laki jelentősen átalakít (joga van hozzá),
akkor jeleznie kell, hogy mást mond, egyé
ni értelmezésben. A Bibliai mesék legfőbb

hibája, hogy nem igazi olvasmány, hanem
voltaképpen egy olvasat - annak megjelö
lése nélkül, hogy a szerző mivel és miért
vitatkozik az eredeti mű gondolatvilá
gában.

Ezt a hibát talán érthetővé teszi a szerző

személyes kőzlése: a kiadó kérése az volt,
hogy az újramesélés .Jcözvetítse a Bibliá
ban levő erkölcsi és kulturális tartalmat,
de megfosztva vallási jellegétől. Ez volt a
lecke." - E kérés részben jogos, részben
nem! Addig még érthető, hogy az állami
vállalat nem hittankönyvet óhajt kiadni.
(Ez nyilvánvaló.) Viszont korrekt, népsze
rűsítő gyerekkönyvet ugyan miért kell ele
ve megcsonkítani? A " vallási jelleg" -
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akárhogy értelmezzük, még nem jelent val
láspropagandát, és ma már senki sem fogja
a Biblia gyerekváltozatát "klerikális agitá
ciónak" tartani... Hozzáteszem: a Biblia
autentikus, hiteles megismerése használ
mind az általános műveltségre vágyó tanu
lónak, mind a történelmi önismeretet kívá
nó felnőttnek. Ez a haszon emberi, kulturá
lis haszon, függetlenül attól, hogy valaki a
"vallásos jellegre" is figyel benne vagy
sem. Egyébként a pedagógiai korszerűsí

tést akaró művelődéspolitikai reform
számára már rég 'nem kérdés az, hogy
"megengedjük"-e, vagy akarjuk-e a Biblia
megismertetését. Shakespeare kell, Bach
kell, Thomas Mann és Ady Endre kell ~

nyilvánvaló, hogy a Biblia is kell. Azért is
kell, hogy az idézetteket megértsük. De
nemcsak azért, hanem önmagáért, minden
embert megérintő értékeiért.

A Bibliai mesék egy részében (mindenek
előtt az elején) gördülékeny, jól kerekített
szerkesztést találunk. Az olyan egyéni be
toldások, amelyek Szunyogh személyes mo
tívumai, kezdetben szerenesés megerősíté

sei a lényegi gondolatnak, sőt, XX. századi
tudattartalommal, utólagosan felismert ra
cionális elemekkel segítenek az értelme
zésben. (Például Ábel és Káin jelenetében
a növénytermelő és állattenyésztő kultúrák
kifejtése.)

A könyv bizonyos pontjain azonban
olyan elemekkel találkozunk, amelyek az
eredeti mű gyökeres átértékelésével, pre
koncepciós logikával és keverék, erősza

kolt stílussal megváltoztatták az eredetileg
szellemesen. jó ritmussal elindított mese
sorozatot.

"A jel azonban itt is kétértelmű: a felszí
nen marad, de azért kitartóan mélységnek
álcázza magát: megértetni akar (ami dicsé
retes), de ezzel egyidejűleg: természetes
nek tünteti fel magát (ami csalás), egyszer
re akarván tudatos és ösztönös, mesterkélt
és keresetlen, művi és természetes lenni.
Mindez a jel erkölcsiségéhez vezet el ben
nünket. Mert bármilyen dicséretes is az
olyan előadás, amelynek az a célja, hogy
élesebb fényben láttassa a világot, alatto
mos bűn összekeverni a jelet a jelölttel."
(Roland Barthes: Mitológiák. 36. p.)



Hát lehet a jelnek etikája? Roland Bar
the s szinte megmelegíti könyve lapjait,
amikor a "jel erkölcsiségéről"beszél. Bar
thes arról beszél, amiről a század elején
Babits is meg Lukács György is: az "írástu
dók" felelősségéről. S néha árulásáról. A
jel éppúgy felel jelentéséért, mint az a be
szélő, aki egy távollevőt jellemez. Alkotás
ról lévén szó, a mű jelentésének egyik leg
fontosabb közege a stílus.

A Bibliai mesék emberképét, istenképét
is a stílus határozza meg. Nézzük meg, mi
ként? Vegyük szemügyre a "főszereplő",

Isten tulajdonságait, stílusjegyeit. Ez az a
vízválasztó, amely szinte kifordítja a törté
net gerincét, szétrepeszti a hangulatát.
Íme, ilyen az Isten a szerző stílusában:
"ijesztgette magát"; "megsértődött"; "Vidé
ken szomorkodott egy ládában"; "értetlen
kedett"; "irigy"; "büszke"; "beletúrt a sza
kállába"; "mérgesen a levegőbe ütött".

A stílustörés következménye az a jelen
ség, amit Barthes a jel erkölcsiségének
megsértésében látott. Ha összemosódik,
felcserélődik a jel és a jelölt (valamint a
Bibliai mesék főhősekéut a "jelölő") jelen
tésviszonya, akkor a stílustörés már nem
esztétikai, hanem etikai következménnyel
jár. Megfordul ugyanis a világkép. Szu
nyoghnál a Jób-viselte szenvedés nem az
ember próbatétele, hanem az Isten gyen
gesége. Nem azt látja, hogy Jób megtisztul
a szenvedésben és alázata példát ad kör
nyezetének is. Szunyoghnál Jób és az érte
közbenjáró angyal szinte "megneveli" az
indulatos és kegyetlenkedő Istent, aki
mennyei hatóságként az emberekkel mint
fehér egerekkel kísérletezik ... Az író va
lósággal bűnösnek nyilvánítja - az Istent.

.A jel erkölcsisége vagy etikátlansága
láncreakcióként indít ellenmozgásokat.
Megváltozik az események immanens 
belső - logikája, s a torzított jelentés kép
ben áll össze az olvasó tudatában. A szerző

műveletlennek mutatkozik biblikus kérdé
sekben - Mózes kőtáblái kapcsán hol a
Sínai, hol meg Sion hegyét említi, amelyből
látszik (amint azt személyes beszélgetésben
is megerősítette), hogy nincs tudomása ar
ról, hány száz kilométer távolság van föld
rajzilag is e két hegy kőzött, nem. is szólva

a jelképek különbségéről.Számára Sínai.és
Sion ugyanaz ...

Ennél nagyobb baj az, amikor ismételten
átüt a szövegén egy - a dolgokat visszájára
fordító - előítélet. Hiába követné az ese
mények, a history dramaturgiáját a Biblia,
Szunyogh Szabolcs önkényesen átalakítja
sztorivá: a sátán és az Isten "fogadásának"
tétje lesz Jób. Ez a fejezet, amely a megalá
zottságból az alázatig emeli az ember-mo
dellt, Szunyoghnál a "Biblia legateistább
részévé" lesz. Mi ez? Paródia? Gúnyolódik
az író egy többezer éves szenvedéstörté
nettel? A szerző mondja el, hogy számára
Isten nagyon ellenszenves. Személyes elő

ítélete magánügy. Ám abban a pillanatban,
mihelyst a szerző 80 OOO példányban köz
vetítésre vállalkozik (s éppen gyerekeknek,
akik többnyire nem ismerik az eredetit) ez
a vállalkozás nem minősül magánügynek,
az előítélet ugyanis átalakított, torzított át
írást eredményezett.

Egyetlen átírás sem hazudhat! Mércénk
lehet Trencsényi-Waldapfel, Graves, Ke
rényi Károly és Thomas Mann - ami a tu
dományos hitelt illeti. MűvészilegAnouihl,
Sartre, Bulgakov és egy sor XX. századi al
kotó kínál jó példát a parafrázisra, átirás
ra. Igenám, mondhatnánk, de ezek mind
remekművek. S nem méltánytalanság szá
monkérni a legelsők teljesítményét a kö
zépmezőnyben indulókon? Úgy vélem,
nem ilyen egyszerű a képlet. Nem pusztán
a képességeken múlik a minőség! A közép
kori parasztok, vagy a csiksomlyói barátok
sem voltak zsenik - viszont volt bennük
(nnívészi? emberi?) alázat, egy-egy'passió
színrevitelekor. A sikerületlenség fő oka
lehet a rosszul kevert rétegnyelvi halmaz
és az előítélet. Bár a forma már csak követ
kezmény.

Az emberiség nagy eszmei, művészi és
etikai kincsei pótolhatatlan értékek. Az
írók, pedagógusok, a mindenkori közvetí
tők küldetése használható megőrzésükre,

továbbadásukra szól - ezerszeres felelős

séggel a gyerekek elótt.: Ha működik ez a
felelősség és az értékközvetítés, az már túl
van a "jel etikáján", az már az "eti
ka jele" maga.

Deme Tamás
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