
Bibliai motívumok a kortárs magyar irodalomban
és filmművészetben

A Biblia, mint az európai kultúra egyik meghatározó forrása, év-
századok óta szépirodalmi-képzőművészeti művek és filmek ihle-
tője is egyben. Arra kérjük, mutassa be valamely művén keresztül,
hogyan, mely művészi (vagy akár személyes) problémák mentén
jutott el egy-egy bibliai történethez, szöveghelyhez, s milyen kihí-
vásokat jelentett, hogy azt a maga számára sikeresen fel is használ-
hassa a létrehozandó művében. Vagy épp az alkotás kudarca ho-
zott-e új, más irányú felismeréseket? Segítette vagy esetleg épp
gátolta-e munkáját valamely elődnek a példája, értelmezői eljárása?

János evangéliuma
után
Pár hete nincs Bibliám. Itt most nem részletezem, hogy miért. Nem
sokkal azután, hogy nem lett Bibliám, kaptam ezt a körkérdést. A Bib-
liám nem-létét kitöltötte ez a kérdés.

Az Evangélium két János történetét rejti magában, s a János és
János című verseskötetemben a második Jánoshoz jutottam el las-
san. Keresztelő Szent János és Krisztus János nevű tanítványa két iz-
galmas és figyelmet érdemlő figura, egyik a kezdet, a másik a vég
pontjánál van jelen. A Keresztelő Jézus első felismerője, a tanítvány
János az Evangélium utolsó krónikása. Az egyik nyit, a másik zár.
Két szent, lelkiismeretes portás.

Az evangélista János ugyanakkor az esemény középpontjában fog-
lal helyet. Jézus tanítványa, mellette áll, ő a legkedvesebb. Ha egy
ateista elgondolás koordinátarendszerében helyezem el az Evangé-
liumot, s pusztán esztétikai értéke felől ítélem meg a jelentőségét,
akkor sem kevesebb élményt nyújt a számomra, mint így, vallásos
emberként. Mit jelent az, hogy vallásos olvasó? Változtat a vallásos -
ság, a hit a mondatok szerkezetén, a főneveken, az igéken, a határo -
zókon? Egy rosszul sikerült, Krisztust hirdető mondat az összes jó
szándéka dacára rossz mondat marad, nem lép ki a rossz mondat
bántó légköréből. Azért is találtam irodalmi feldolgozásra érdemes-
nek az Evangélium egy-egy történetét, mert meggyőződésem, hogy
ateistaként is érdekesnek találnám, vagy ha lazábban akarnám mon-
dani, azt írnám, hogy mert jó, értékes, erős mondatok vannak benne.

A Vigilia decemberi szá-
mában immár hagyomá-
nyosan közös meditációra
hívunk írókat, költőket és
művészeket. Ezúton is kö-
szönjük mind  azoknak, akik
megtisztelték folyóiratunkat
írásukkal. (A Szerk.)

AYHAN GÖKHAN
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