
Emberi sorskérdések könyve a

Bibilia
Beszélgetés dr.Reisinger János irodalomtörténésszel

Októberben indította útjára a TIT megyei szerveze-
te "A Biblia a társművészetekben" című előadássoro-
zatát, melynek első félévi tematikája a leghíresebb
ószövetségi történeteket ölelte fel. A tavalyi utolsó el-
őadás előtt beszélgettünk dr.Reisinger Jánossal, a so-
rozat előadójával. Az MTA Irodalomtudományi Inté-
zetének munkatársa öt éve tart bibliai témájú előadá-
sokat az ország különböző városaiban, s belőlük né-
gyet a Magyar Rádió is felvett. A legutóbbit éppen a
közelmúltban sugározták a Társalgó című irodalmi
műsorban.

- A sorozatot igen nagy érdeklődés kíséri Szolnokon is. Ön miben
látja a több száz hallgatót vonzó siker okát?

- Ennek egyedüli magyarázata a Biblia erkölcsi erejében és irodalmilag lenyűgö-
ző megformáltságában rejlik. Az egyes tör-
ténetek kifejtése közben a hallgatók meg-
győződhetnek róla, hogy ez a több ezer éves
könyv mennyire ismer minket, mennyire vi-
lágosan tárja fel a cselekedetek mozgatóru-
góit, s mennyire jótékony szembesülést is kí-
nál önmagunkkal, mert "nem a szem látása
és a fül hallása szerint ítél", hanem felemel-
kedésre készteti a mélyen alásüllyedt vagy a
"kis vétkekben" veszteglő embert egyaránt.
Ha a Bibliát a maga összefüggéseiben meg-
szólaltatják, törvényszerűen nő az érdeklő-
dés iránta, és ezzel együtt teret kaphat az em-
beri sorskérdésekről való felelős gondolko-
zás is.

- Miben jelölné meg a Biblia he-
lyét az emberiség kultúrájában?

- Az utóbbi időben Magyarországon is
sokszor leírták, hogy a Biblia az emberi kul-
túrának "szerves része", "értékeket hordoz",
stb. Ezek javarészt semmitmondó, sőt, meg-
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tévesztő jelszavak. Hogy miért is megtévesztőek? Mert a Biblia a maga összetett és
mégis egynemű, gazdag és mégis egyszerű kisugárzásával sosem járhatta át kultúrán-
kat! Aki a történelmet ismeri, gyorsan megértheti, hogy azért nem járhatta át, mert a
kereszténység koraközépkori időszakától fogva egy helyette és nagyobbrészt vele
szemben ható kultúra fejlődött ki, mely tömeges méretű hatását egy-egy nemzedek-
nyi időre engedte meg: a lollardok, a husziták, a XVI. századi Reformáció idején. A
Biblia nagyobbrészt az egyesekben élt, és egyelőre még ma is csak azokban él. Ebből
a szempontból persze igen hálás feladat jutott osztályrészemül, mivel a Bibliát olyan
művészi - zenei, irodalmi, képzőművészeti - alkotások kíséretében mutathatom be,
melyek szerzői legalább egy-egy mozzanatára személyes érdeklődéssel figyeltek. De
ezek valamelyes ismeretében is azt kell mondanom: a Biblia hallatlan gazdagságából
részleteket közvetítenek csupán. A teljes gazdagság a mindenkori olvasó közvetlen
keresésére nyitja meg tárnáit - és célom az, hogy az emberek maguk vegyék kezükbe
az Ó- és az Újszövetséget, maguk tegyenek felfedezéseket, és találjanak rá személye-
sen a "szántóföldbe rejtett kincsre".

- Valóban elgondolkodtató lenne mélyebben is megvizsgálni eze-
ket a kérdéseket, és nem csupán nagy általánosítással kanyarítani
tiszteletköröket egy talán sosem olvasott, polcon felejtett könyv köré,
melyről az utóbbi időben tényleg gyakran hangzott el a megállapí-
tás: "része az általános műveltségnek". Hogyan vélekedik e hasonló-
képpen sokat elkoptatott frázisról?

- Attól függ, hogy kultúrán és műveltségen mit is értünk, vagy akarunk érteni. Ha
csupán az emberhez tartozó olyan járulékok összegének fogjuk fel, melyek nem tud-
ják, de nem is akarják megváltoztatni az életünket, - akkor nem nagy dicsőség az ilyen
kultúra és műveltség részének lenni, sem a Bibliának, sem más alkotásnak. De ha azt
kívánjuk tőlük, hogy segítsenek élni és főképp helyesen élni: akkor azt mondhatnám,
hogy a Biblia maga a kultúra, a műveltség. Műveltséget ad abban az értelemben, hogy
felnyitja szemünket a természet, a történelem, a tudománytörténet /ókor-, régészet-,
néprajztudomány, stb./ összefüggéseire, az egyéni és közösségi élet törvényszerűsé-
geire, s ez önmagában is felbecsülhetetlen kincs egy szétparcellázódó szellemi világ-
ban az egységet kereső ember számára. Másrészt: valódi lelki-szellemi kultúrát ad.
Megtanít a szeretet elvére és gyakorlatára, miközben bámulatos világossággal derít
fényt az életet megkeserítő önzés természetére. Ha a kultúrától és a műveltségtől el-
igazító világosságot várunk: a Bibliától távol sötétségben él az ember, s éppen a ma-
ga legszemélyesebb kincsét, a tulajdon életét és sorsát illetően.

- Lát-e valamilyen lehetőséget a Biblia intézményes oktatására?
- A legutóbbi középiskolai tantervi reform bevezette a Bibliát az oktatásba. Tudok

tanárokról, akik sok-sok pozitív eredményről számolhatnak be ezzel kapcsolatban. Az
összkép azonban mélyen elszomorító: olyan pedagógusoktól, akik azelőtt nem ismer-
ték, aligha várható el a Biblia eredményes tanítása. Az intézményes kereteken kívül
itt is az az egyéni út a járható, amelyről az imént beszéltem.

- Néhány éve talán ennek a hiánynak a pótlására indult el első-
ként a TIT József Attila Szabadegyetemén ez a sorozat?
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- Igen, a TIT célkitűzése az volt, hogy ebben támogatni fogja a Biblia középisko-
lai oktatását. Ezért alakult ki az a gyakorlat, hogy tanároknak és diákoknak, időseb-
beknek és felnőtteknek egyaránt érthető nyelven szeretném ismertetni a történeteket,
erkölcsi következtetéseiket, megformálásuk - és a róluk szóló ábrázolások - jellegze-
tességeit, esztétikai értékeit is.

- Mióta foglalkozik a Biblia és a művészetek kapcsolatával?
- Intenzívebben 5-6 éve. Nem utolsósorban ezek a sorozatok is késztettek arra, hogy

a három művészeti ág történetének ilyen szempontból is utána nézzek. Ma már akko-
ra anyag gyűlt össze, hogy egy-egy alkalommal 2-3 zeneművet, 25-30 diaképet játsz-
hatok be, természetesen olykor irodalmi szemelvényekkel is kísérve.

- Most min dolgozik?
- Nem szívesen beszélek előre a munkáimról. Csaknem 10 évig nehéz lakáskörül-

mények között dolgoztam. Eddig két könyvet szerkesztettem, illetve fordítottam, több
tanulmányt publikáltam. Most is kiadóknak már benyújtott munkák és leadási határi-
dők között élek. Nem szeretném azonban, ha ez az előadások rovására menne. Egye-
lőre tehát a legmegüsztelőbb feladatom, felkészülés az előadásokra és válaszolni a
hallgatók kérdéseire. Az elkövetkezendő alkalmakra ezúton is tisztelettel várom az
érdeklődőket.

- Köszönjük a beszélgetést és a meghívást.
TÁL GIZELLA
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