
A BIBLIA
VALÓSÁG VAGY KÉPZELET?

A VILÁG LEGISMERTEBB KÖNYVE

Mi is az a Biblia?

Megkérdeztem tanítványaimat. Megdöbbentően sokféle választ kaptam. Volt, aki azt 
monda: „szent könyv, valami olyan, ami régen íródott és belőle prédikálnak állítólag a 
papok”. Volt, aki csak annyit tudott róla, hogy „az ókorban keletkezett zsidó könyv”. Volt, aki 
úgy hallotta, hogy ez „Isten szava”, de még soha nem olvasott belőle egy sort sem. 
Tanítványaim közül olyannal is találkoztam, akik már varázsoltak, jósoltak a segítségével, 
hiszen ettől lesz szent a könyv, mondták. Sokan Dan Brown világsikerré menedzselt regénye, 
a „Da Vinci kód” alapján hamisításnak tartják, amiben csak az elmaradott, műveletlen sötét 
agyúak hisznek. Olyan véleményt is hallottam, hogy a Biblia csak a papok tökéletes 
manipulációja nyomán jött létre. Ekkor határoztam el, hogy megírom ezt a könyvet.

Ne várjon az olvasó tőlem valami világraszóló szenzációt. Igyekezem viszont a 
tudományos értekezések unalmas eszmefuttatásait, bizonyítási eljárásait is elkerülni. Csak azt 
írom le, ami egy józanul gondolkodó ember számára, akinek nem tompult el még az 
irracionális világ felé nyitott érzékszerve, a hit, - elfogadható, eligazító. Nem akarok a 
Bibliáról prédikálni, csak meg akarom ismertetni elfogulatlanul az olvasóval. Nem akarok a 
Biblia védelmére kelni. Egyszerűen csak meg akarom ismertetni azt, amit egy európai 
gondolkodású, művelt embernek a „Könyvek Könyvéről” vagyis a „leg-könyvebb könyvről” 
tudni kell. Kulcsot akarok adni egy több évezredes könyvhöz, amire az európai kultúra épül. 
Ezt a szép nevet, hogy „Könyvek Könyve” nem én találtam ki, hanem tudomásom szerint 
Gárdonyi Géza kezdte először mondani. Az „Írás a Bibliába” című vers első két sora így szól: 
„Ez a könyv a könyvek könyve, / Szegény ember drága gyöngye.”

A Biblia – görög szó, jelentése „könyvek”, a biblosz szónak, ami könyvet jelent, a 
többes száma. Azért van ez így, mert nem egy könyv, hanem egy könyvtár, amiben három 
nyelven írt iratokat gyűjtöttek. Latin közvetítéssel ez lett ennek a különös gyűjteménynek a 
nemzetközileg használt neve a Biblia, mely nálunk a XV. században, az Érsekújvári kódexben 
fordul elő először. (Nyelvemléktár IX. 327). Benne van ebben a gyűjteményben mindaz, ami 
az ókori héber irodalomból ránk maradt. Míg az induló kereszténység az első század elején 
beszélt nemzetközi nyelven, görögül irta meg első iratait. Az ószövetség némely szakasza 
(Dán 2,4 – 7, 28. valamint Esdr 4,8 – 6, 18, és 7, 12-26) arám nyelven íródott, ami a héberrel 
rokon sémi nyelv. Őshazája Mezopotámia, ahol az arámok ősei már Kr.e. 2000 körül 
kimutathatóak. 

Ábrahám Mezopotámiából indult el, Isten hívó szavának engedelmeskedve. A Biblia 
„bolygó arámi”-nak mondja (5Móz 26, 5). Eredetileg az ősatyák arámul beszéltek, a bibliai 
héber nyelvet Kanaánban sajátították el, de a különbség a két nyelv között ekkor még 
minimális lehetett. Például Jákob, aki már Kanaánban tanult meg héberül beszélni, jól 
megértette nagybátyját, az arámul beszélő Lábánt. Mégis a kibékülésük emlékére készített 
kőrakást Lábán arámul Jegar-Száhutának nevezte el, Jákob pedig héberül Gál-Édennek (1Móz 
31,47). Mind a kettőnek egyforma a jelentése: „tanúskodó halom”. A honfoglalás után sem 
felejtették el a zsidók az arám nyelvet. A királyok korában egyre jobban ez lett a nemzetközi 
nyelv és az izraeliek körében is hódítani kezdett. 2Kir 18, 26 szerint, Ezékiás korában (Kr.e. 



716-687) csak az előkelők beszéltek ezen a nyelven. Az országon kívül a zsidók is szívesen 
beszélték ezt a nemzetközileg ismert nyelvet. Két példát is említhetünk erre: az egyik az 
elefantinei zsidó kolónia, akiket még Kr.e. 525 előtt telepítettek a Nílus szigetére. Ránk 
maradt papirusz iratai arám nyelven íródtak. Ugyanígy a babiloni fogságba kerülő zsidók is a 
mindennapokban arámul beszéltek, csak a zsinagógai istentisztelet nyelve maradt a héber. 
Egy idő után az olvasással párhuzamosan a szent szöveget is arámra kellett fordítani. Így volt 
ez Jézus korában is. Ezért az Újszövetség is megőrzött néhány jellegzetes arám szót. (pl. abbá 
= Atya Mk. 14, 36;  effata = nyílj meg Mk 7, 34;  talitha kumi = leányka kelj föl  Mk 5, 4;  
elói, elói, láma sabaktáni = én istenem, én Istenem, miért hagytál el engem Mk. 15, 34;  
Rabbuni = Mester  Ján. 20, 16. ). Pál az 1Kor 16,22-ben arámul őrizte meg a gyülekezet 
imádságát: maraná thá = jöjj el, Urunk. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy a zsidók 
elfelejtették az ősi héber nyelvet. Inkább azt lehet mondani, hogy az arám nyelv lett a 
köznapok nyelve, míg a hébert a vallásos életben használták inkább az első századok 
kegyesei.

A Biblia tehát egy olyan könyvtár, amiben megtaláljuk a héber nyelvű irodalom ránk 
maradt emlékeit és az első keresztények első századi görög nyelven írt iratainak 
gyűjteményét. A két nagy gyűjtemény összesen 66 könyvet tartalmaz, az Ószövetség 39-et az 
Újszövetség 27-et. Ezek nem egyforma hosszú iratok. Ézsaiás könyve 66 fejezet, míg Abdiás 
könyve mindössze 21 vers. Az Újszövetségben az Apostolok Cselekedetei 28 részből áll, 
János második levele pedig, mindössze annyi (csak 13 vers) ami egy papirusz lapra 
kényelmesen ráfért. Időben is sok évszázadot átfog ez az irodalom, bár az évezredek multán a 
pontos időbeli határokat nem lehet tisztázni. No meg a Biblia iratainak nagy része, mint 
ahogyan az ókori irodalomban ez általános, szóban született és hosszú ideig szóban élt. 
Műfajuk is más ezeknek az iratoknak, sőt az egyes iratokban is különböző formájú részeket 
találunk. Az ókori verses és prózai műfajok gazdag gyűjteménytára ez a könyv.

A Biblia mint szent könyv
  

A zsidók széfer-nek, vagyis Írásnak nevezték ezeket az iratokat. Ez volt „a” könyv, a 
legigazibb irat a szemükben. Ennek nyomán, a többi írástól megkülönböztetve, kezdték 
Szentírásnak nevezni ezeket a könyveket. Így emlékezik meg az Újszövetség is ezekről az 
iratokról (Róm 1, 2 Mát. 21, 42. Luk 24, 27, Ján 10, 35.). a szent jelzőnek egyik jelentése az, 
hogy Istentől jövő, ezért kellett szent tisztelettel, megbecsülve a mondandót, amit elénk tár, 
ezeket az iratokat olvasni. A szentnek van egy másik jelentése: olyan dolgot jelent, ami a 
közönségessel, a profánnal szembeáll, különbözik tőle. Ez a könyvgyűjtemény egészen más, 
mint a többi: ezt mondja el ez a név, hogy Szentírás. A középkori egyházi nyelv, a latin is 
Írásnak (Scriptura) nevezte ezt a könyvet. Ez a fogalom került át a magyar nyelvben is. Az 
Érsekújvári kódex (mai helyesírás szerint átírva) ezt kérdezi: „vagyon-e nálatok Mózesnek és 
prófétáknak írások?” (Nyelvemléktár. IX. 10. lap). A Domonkos kódexben, pedig az egyik 
szentről azt olvassuk, hogy „ragaszkodik vala a szent írásokhoz” (Nyelvemléktár III. 131.) 

A Bibliát egy különös tartalmi egység köti össze. Ugyanannak az egyetlen Istennek a 
kezdetet és a véget összefogó, egységes munkájáról szól. Nem akar mindent elmondani, 
mégis három kérdés köré csoportosítva a mindenség titkáról beszél. Arra akar válaszolni, 
hogy kicsoda Isten, azután arra, hogy ki is vagyok én, mint ember majd harmadszor, azt 
keresi, hogy nekem, mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek, hogyan kell 
eligazodnom a világba? Ezért ez a több mint ezer éven keresztül íródott könyvgyűjtemény 
egy történetnek tekinthető. Ezt az egész világtörténelmet, a kezdetet és a véget, átfogó 
folyamatot hívjuk a megváltás történetének. Ebben Isten cselekszik az emberért világtörténeti 



távlatokban éppen úgy, mint hétköznapjaink csendes történéseiben 
A Biblia nem természettudományos könyv, hiszen nem a természettudományok 

munkamódszerével tárja fel tárgyát, mégis fontos indításokat ad arra, hogy Isten teremtett 
világát megismerjük. Nem lehet számon kérni rajta mai természettudományos világképünket, 
nélküle viszont nem jöhetett volna létre az a technikai civilizáció, amiben élünk. Tükrözi az 
ókori ember világképét, és mégis túlmutat azon, mert nem vállalja annak mitológikus 
megkötöttségét. Ezzel megnyitja az ajtót a modern természettudományos kutatások előtt.

A Biblia nem történelemkönyv, jóllehet tárgyát, mondandóját nem lehet a 
történelemtől függetlenül érteni, hiszen pontosan az a fő mondanivalója, hogy Isten, aki kívül 
van a világon, aki a mindenség felett van, újra és újra belép a világba, hogy a történelemben 
kinyilatkoztassa magát. Nélküle a világtörténelem végső összefüggései érthetetlenek volnának 
számunkra, hiszen ezt a fogalmat, hogy „világtörténelem” lényegében a Szentírás „találta fel”. 
Ez a legrégebbi dokumentuma annak a gondolkodásmódnak, hogy az emberiség sorsa 
mindenben összefügg, hiszen csak egy Isten van az égbe és mi mindnyájan, az Ő gyermekei 
vagyunk.  

A Biblia nem csupán egy erkölcsnemesítő céllal készült irodalmi alkotás, jóllehet a 
legkényesebb irodalmi ízléseket is kielégítő szépségű verseket, történeteket, prózai 
szakaszokat találunk benne. Nem véletlen, hogy a világirodalom egyik alapja a Biblia. A 
zsoltárok költői szépsége, Dávid története, a József novella fordulatainak, meseszövésének 
esztétikai remeklése ma is érdekes, fordulatos olvasmánnyá teszi ezt a több ezer éves könyvet. 
Benne találjuk erkölcsi életünk legteljesebb kódexét. Mégis több ez a könyv, mint egy 
irodalmi alkotás, mert a költői szépségek közé, minduntalan betör a való világ ezer 
konfliktusa. Olvasása közben soha nem tudom azt mondani, mint egy izgalmas regénynél, 
hogy nyugalom, ez csak az író fantáziájában létezik, ez nem a való. Nem a nemes értelemben 
vett esztétikai gyönyörködtetésre, a szórakoztatásra törekszik ez a könyvgyűjtemény, hanem a 
mai világba akar eligazítani, mindennapjainkat meghatározó döntésekhez akar elvezetni. 

A Biblia nem teológiai kézikönyv. Igaz, hogy a keresztény teológia nem más, mint a 
Biblia újra megértésének a története, a kereszténységnek az az önkritikai funkciója melyben a 
Szentírás mércéje elé áll és megítéli önmagát. Mégsem dogmákat, mélyen szántó teológiai 
eszmefuttatásokat, istentiszteleti elemeket találunk ebben a könyvgyűjteményben, hanem 
döntő módon történeteket, amiben a hit, a remény és a szeretet köznapi titkát kutatja a 
Szentírás. Talán ezért van, hogy mondanivalójának maisága mindig meglep. Ez teszi a Bibliát 
nagyon színessé és nagyon maivá. A régi irodalmi alkotások elavulnak, a Biblia pedig, ma is 
él, ma is olvasható és eligazítást ad mindenkinek.  

A Biblia a szövetségek könyve

 A Biblia két nagy részének a neve Ószövetség és Újszövetség. Régies formában, 
mivel a szövetség latinul testamentum, Ó- és Újtestamentumról is szoktunk beszélni. A 
szövetség a Bibliának egyik legfontosabb kulcsszava, ami két fél között létrejövő szerződéses 
viszonyt jelent. Szövetség létrejöhet ember és ember, csoport és csoport között. Az ókorból 
ismerünk olyan szövetségi formát is, amikor egy nagyobb birodalom szövetségébe fogadott 
egy kisebb országot. Talán ez lehetett az emberi modell ahhoz a szövetséghez, amiről a Biblia 
szól. Nem az ember köt szövetséget Istennel, hanem Isten fogadja szövetségébe az embert, 
hogy gondviselője, üdvözítő akaratának letéteményese legyen. A testamentum szónak viszont 
egy olyan jelentése is van, hogy ez végrendeletet jelent, ami csak a halál beálltakor lép életbe. 
Ilyen értelemben beszél a Zsidókhoz írt levél a szövetségről (Zsid 9, 15-20).

A Biblia lényegében az egymásba gyűrűző szövetségek sora.  Isten az első szövetséget 



a bűnesetkor kötötte az emberrel, amikor a kígyónak elmondott ítéletében megígérte, hogy az 
asszony magva a kígyó fejére tapos (1Móz 3, 15.). A vízözön után Isten újra megerősítette az 
emberiséggel kötött szövetségét (1Móz 9, 9-17). Ennek a tartalma konkretizálódik a 
pátriárkákkal kötött szövetségekben (1Móz 15, 8. 17, 2-8), majd pedig kiteljesedik a Sínai 
hegynél, amikor a szövetség lényegét Isten a tízparancsolatban összefoglalja. (2Móz 19, 5. 24, 
7-8). Izrael története azonban nemcsak a szövetségkötések, hanem a szövetségszegések 
története is. Isten soha nem változtatta meg a szövetség célját, tartalmát, de az emberi 
hűtlenség sokszor érvénytelenítette a szövetséget. Egyedül Isten szövetségi hűsége az, ami az 
embert megtartotta. Mivel ennek a szövetségnek az a legfőbb akarata, hogy az ember ismét 
ember legyen úgy, ahogyan a teremtéskor elgondolta, kész arra, hogy megújítsa szövetségét. 
Ezért már az Ószövetség is több helyen beszél az új, vagyis a megújított, tartalmában 
elmélyített szövetségről (Jer 31, 31. Ez. 16, 60). Az Újszövetség Jézus áldozatában ismerte fel 
ezt az új lehetőséget (ApCsel 3, 25. Róm 11, 26-27). Jézus így lett a szövetség közbenjárója 
Isten és emberek között (Zsid 9, 15. vö. 1Kor 11, 25).

De a Biblia nemcsak vallásos könyv, az európai kultúra egyik alapja. 1971-ben a 
Vigilia című folyóirat körkérdést intézett a magyar kultúra jeleseihez, arról hogy mit jelent 
számukra a Biblia?  A válaszok nagyon tanulságosak voltak. Egyöntetű volt a vélemény: 
Európai kultúráról beszélni a Biblia nélkül nem lehet. Ebből szeretnék idézni csak néhányat. 
Jancsó Miklós filmrendező és Hernádi Gyula író, közösen válaszoltak. Ezt írták: „Ateista 
vagyok, de ha egy évig egy kopár szigetre zárva egyedül kellene élnem, a létfenntartási 
eszközökön kívül a Bibliát vinném magammal olvasmányul. Mert a Biblia az a nagy, gazdag, 
eklektikus elv-gyűjtemény, amely a magatartások minden lehetséges változatát tartalmazza”.

 Érdemes még Lukács Györgynek, a világhíres marxista filozófusnak a vallomását 
idézni, akinek ez volt az egyik utolsó nyilatkozata, ami már halála után (1971. június 5.) jelent 
meg. „Nekem a Biblia több nyelven is megvan, és nagyon szeretem olvasni (…). A kizárólag 
Jézusra vonatkozó újtestamentomi jeleneteket újra és újra elolvasom, mert nagyon érdekeltek. 
Ehhez hozzá kell tenni, hogy számomra az Újtestamentum is történeti dokumentum, tehát, 
hogy ez az érdeklődés valamilyen pozitív vallási viszonyt fejezne ki részemről, annak az 
égvilágon semmi alapja. (…). Jézus mondanivalói ugyanis hatályosak és érvényesek minden 
transzcendencia nélkül is. Hogy azután mindazoknak az erkölcsi nézeteknek, amiket a 
názáreti Jézus fontosnak tartott, van-e és mennyi az aktualitása, ez már természetesen a hívő 
keresztény dolga” (Vigilia, XXXVI. évf. (1971) 12. szám, december. 842. 843. old.).

A Biblia az európai kultúra alapja

A Bibliának négy fontos ok miatt van szerepe az európai kultúra megalapozásában. Az 
első ezek közül az, hogy minden mai európai nyelv kialakulásának első és döntő lépése a 
Biblia lefordítása volt. Ha Luther Márton nem fordítja német nyelvre a Bibliát, ma nem 
beszélhetnénk egységes német nyelvről. De ugyanilyen nyelvformáló szerepe van a többi 
nemzeti bibliafordításnak is. A Károly Biblia hatását sem lehet ebből a sorból kihagyni. E 
nélkül nincs magyar irodalom, de nincs magyar nyelv sem. Számos szólás, közmondás, 
nyelvünk fordulatainak egész sora a Bibliából érthető. Ha édes anyanyelvünket tudatosan 
akarjuk használni, akkor mindenképpen vissza kell menni a forrásig. Honnan tudnánk 
különben, hogy valaki miért áll úgy, mint a Bálám szamara, vagy ahogy a múltkor a Mátrában 
egy busz-sofőrtől hallottam – „mint hegyen a bárány”, ha a Biblia fontos képi fordulatait, 
történeteit nem ismernénk. Szavaink, szólásaink arról tanúskodnak, hogy nyelvünknek ez a 
bibliás alaprétege máig él, bár a kopás tünetei már jól láthatóak. Csak egy példát. Ma már 
sokan összekeverik a pálfordulást a köpönyegforgatással. Pedig az utóbbi csak jelmezcsere, 



míg a másik a gondolkodásmódunknak, belső értékrendszerünknek teljes megváltozása.
A másik ok, amiért a Bibliát, mint az európai műveltségünk alapját ismernünk kell, az 

a tény, hogy a jellegzetes európai humán kultúránk a Biblia ismerete nélkül érthetetlen lesz. J. 
A. Jevtusenko (1933-) a jeles szovjet-orosz költő már az 1970-es évek második felében arról 
cikkezett a szovjet lapokban, hogy a Biblia oktatását be kell vezetni az iskolákban, mert 
különben a régi orosz művészet és irodalom alkotásainak jó része érthetetlen lesz az emberek 
számára. Az irodalom, a képzőművészet és a zene klasszikusai érthetetlenek lennének a Biblia 
alapvető történeteinek ismerete nélkül. Dante, Tolsztoj, vagy Thomas Mann József 
tetralógiájának ismerete nélkül legföljebb csak Európában élők lehetünk, de nem európaiak. 
Ady Endre költészetének mélysége, Arany János verseinek hasonlatai mindi-mind 
értelmetlenek maradnak a Biblia ismerete nélkül. Azt sem tudnánk, hogy miért beszél Petőfi 
arról a 19. század költőihez írt versében, hogy pusztában bujdosunk, mint népével Mózes 
bujdosott, ha a Bibliából nem ismernénk a pusztai vándorlás történetének nagy, 
nemzetformáló élményét. 

De nemcsak nyelvi szólásainkra és a humán kultúrák ismeretére utalnak a bibliai 
történetek. Európa közös erkölcsi kultúrájának is a bibliai történetekben rejlik az alapja. Ezek 
a történetek hasonlítanak életünk nagy erkölcsi feladványaiban a megoldó-képletekhez. 
Ábrahám nagyon ősi korban, a bronzkori Palesztinában élt, mégis történetének tanulságai ma 
is megtalálhatóak életünkben. Erkölcsi fogalomrendszerünk alapjait a Biblia ősi történetei 
határozzák meg. Ebből tudjuk, hogy mi az árulás és mi a szolgálat, mi a hivatás – ez a 
fogalom ugyanis a Biblia nyomán terjedt el az európai nyelvekben – és mi a bűn. Ennek 
köszönhetjük, hogy olyan bonyolult etikai fogalmakat, mint az árulás vagy a kételkedés egy-
egy névből képzett szóval pontosan tudunk jelölni. Ha azt mondom, hogy valaki Júdás, vagy 
azt, hogy tamáskodik, pontosan érti mindenki, aki a Biblia alaptörténeteit ismeri, hogy milyen 
tulajdonságról van szó. Ez teszi a keresztény gyökerű Európát egy etikai „anyanyelvűvé”.

De az európai természettudományi gondolkodásmódnak is a Bibliában találjuk meg a 
gyökerét. Ha ezt a jellegzetes gondolkodási módot meg akarom ismerni, akkor is a Biblia 
felől kell tájékozódnom. Az emberiség története során kialakult magas-kultúráknak van egy 
tulajdonsága: mindegyik lényegében mitológikus. Ez azt jelenti, hogy az istenek világa 
beletartozik az anyagi világ létébe, a természet részét képezi. Úgy kezdődik a világmindenség 
története, hogy az ég és a föld házasságra lép egymással és megszületnek az istenek. A Biblia 
világképe azért döntően más, mert Isten lényegében kívül van a világon. Már az Ószövetség is 
arról tanúskodott, hogy őt az egeknek egei sem fogadhatják be (2Krón 6, 18). A teremtett 
világ ugyan róla beszél, mert Isten a Teremtő, de az Isten képére és hasonlatosságára teremtett 
ember feladata, hogy művelje és őrizze ezt a világot. Ezért az a feladatunk, hogy a teremtett 
világ törvényszerűségeinek megismerése alapján műveljük és őrizzük a világot. Az ember 
azért kutat, azért szeretné megismerni a természet törvényszerűségeit, hogy ennek nyomán 
alkosson, hasznot hozó tevékenységeket végezzen. Innen ered az a jellegzetesen európai 
gondolat, hogy a tudásunkért etikailag felelősek vagyunk. 

Jól példázza ezt a puskapor története, amit a kínaiak évszázadokkal korábban 
felfedeztek, mint ahogyan azt mi alkalmazni kezdtük volna. Benne az istenség 
megjelenésének egyik formáját látták, ezért ünnepi tűzijátékoknál alkalmazták. Amikor az 
európaiaknak sikerült ellesni ennek a rejtélyes anyagnak a titkát, rögtön alkalmazni kezdték, 
és robbanóerejét szolgálatukba állították. Ez az anyag megújította a bányászatot, de a pusztító 
fegyvereknek is egy új családját alapozta meg. Itt is kiderült rögtön, hogy a megismerés, egy-
egy új törvényszerűség megismerése új, etikai felelősséget ró a vállunkra. Ez a másféle 
gondolkodási mód a Biblia teremtéstörténetének ismerete nélkül nehezen alakulhatott volna 
ki. 



Így tehát a Biblia hivőknek és nem hívőknek itt Európában kötelező olvasmány. 
Hiszen az emberiség történetében még egyetlen könyv sem hatott annyira, mint a Biblia. 
Több mint 2400 nyelvre lefordították. Minden olyan nyelven és nyelvjárásban olvasható, amit 
legalább 10 ezer ember beszél. Évente mintegy 300 millió példányban készül el, és talál 
gazdára. Érdekes, hogy a Biblia megismerése utáni vágy, mindig a korszakfordulók táján 
erősödött meg Ilyenkor lesz fontos visszakérdezni az alapokra. Ma is ilyen helyzetben van 
Európa. Ezt a rövid bevezető eszmefuttatást zárjuk Móricz Zsigmond egyik érdekes, élete 
végén, az 1940-es években papírra vetett mondatával: „Rekreációra, újjászületésre van 
szükség. Olyan időket élünk újra, hogy nem lehet messze az az idő, melyben az Isten a 
kövekből is prófétákat teremt. És ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és 
keresztvize. Ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak, az igazság tiszta fölfogásával.”

A SZÓTÓL AZ ÍRÁSIG
A kinyilatkoztatás.

A bibliai korban nem úgy készültek a könyvek, mint a ma. Nemcsak azért, mert a 
technikai eszközök voltak másak, hanem azért is, mert a könyvnek más szerepe volt az 
emberek életében, mint a „Gutenberg-galaxis” idején. Ritka kincs volt a könyv, ezért az 
emberek egymással nem írásban, hanem szóban érintkeztek. Ezért az ókori tudás, és benne az 
irodalom java része is, szóban született és szóban hagyományozódott. Elég itt Homérosz 
eposzainak létrejöttére gondolnunk. Ezért a Biblia is szóban született. A Biblia Istenét éppen 
az különbözteti meg a bálványokról, hogy ő beszél, szól az emberhez, míg a bálványok 
némák. Az Isten szava teremtő erejű, hiszen ő, „legyen” szavával teremtette a mindenséget 
(1Móz. 1, 3-31. „akkor ezt mondta Isten”, „elnevezte Isten” ) . A zsoltáros is úgy tudja, hogy 
„amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott” (Zsolt 33, 9). 

A végtelen, a mindenható és örökkévaló Istenről csak úgy tudhatunk, ha önmagát 
nekünk kijelenti. Belép így Isten, aki más, mint mi vagyunk a mi téri és idői világunkba, és ott 
cselekedni kezd. Ezt a cselekvést, ezt a megszólító tettet hívjuk kinyilatkoztatásnak. Ebben 
Isten nemcsak valamit elmond az embernek, hanem mivel szava teremtő erejű mindig valami 
lényeges történik. A kinyilatkoztatás Isten közlése, cselekvése, hiszen ő az ember számára 
felfoghatatlan. Ez a fogalom nemcsak a keresztények sajátja, más vallásrendszerek is tudnak 
arról, hogy érzékszerveink és gondolkodásunk előtt rejtve maradó igazságokat is 
megismerhetünk. Sokszor ez csillagjóslás formájában történik, sokszor más mágikus-
misztikus úton. Benne ott van az ember olthatatlan vágyódása a világ megismerésére, a végső 
titkainak kikutatására. A kinyilatkoztatásnak ez az értelme meglehetősen sok problémát 
támaszt a mai ember gondolkodásában, aki egyedül érzékszerveiben, tapasztalásában, 
értelmes megismerő képességében bízik. Ezért a kívülről, a világon túlról belépő istenség hite 
a mai emberben meggyengült.

A kinyilatkoztatás szónak viszont van egy „modernebb” jelentése is, amivel nemcsak a 
kereszténységben, hanem a szekularizálódó világban is találkozunk. Világunk érthetetlen, ha 
csak az értelmünkkel és érzékszerveinkkel ellenőrizhetőket tartjuk valóságosnak. A 
megfigyelő elme mindig találkozik a dolgok természetes rendje mögött valami irracionálissal, 
valami olyannal, ami megfoghatatlannak tűnik a gondolkodó értelemnek. Az emberiség nagy 
gondolkodóinak, a filozófusoknak, művészeknek, íróknak munkáiban mindig ez a 
megfoghatatlan érint meg bennünket. A Biblia szerint ez az irracionális kapcsolatban van 
Isten cselekvésével ebben a világban, akivel éppen ezért lehet találkozni. „A kinyilatkoztatás 
biblia-teológiai értelemben az egészen másnak, a mi anyagi-szellemi világunkon túl lévő, 



igazi Valóságnak, Istennek a váratlan megjelenése a mi véges, földi világunkban” (Dr. Nagy 
Gyula: Az egyház mai tanítása. Bp. 2000. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Sajtóosztálya. 30. old.). Ez a pogány vallások és a szekularizált emberek gondolkodásától 
abban tér el, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak az elérése nem a mi hatalmunkban van. Isten 
lép be a mi világunkba.

Ez a belépés sokféleképpen történhet. Hordozói lehetnek természeti jelenségek épp 
úgy, mint az ember lelkivilágának sok más jelensége. Ilyen lehet a látomás, a belső hang vagy 
a prófétai szó. Ezek viszont nem önmagukban jelentik a kinyilatkoztatást, hanem csak akkor, 
ha Isten jelenlétének, cselekvésének hordozói. Nem minden papír, amire írnak irodalmi 
alkotás, nem minden álom, látás vagy csodálatosnak tűnő esemény kinyilatkoztatás. Ezek 
csak Isten kommunikációjának eszközei. A Biblia viszont azzal teremt rendet, hogy Jézus 
Krisztust tartja a kinyilatkoztatás végső normájának. Így a kinyilatkoztatás nem „valami”, 
logikailag nehezen értelmezhető valóság, hanem „valaki”, akivel ma is kapcsolatot lehet 
tartani. Ezért kezdődik így a Zsidókhoz írt levél: „Miután régen sokszor és sokféleképpen 
szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit 
örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette” (1, 1-2).  A kinyilatkoztatásban és 
Jézus Krisztusban egyaránt a láthatatlan Isten testté lesz. Testi mivoltunk miatt „testi módon” 
tehát földi eseményeken keresztül szólít meg minket. 

Isten kijelentését a Biblia foglalja magába. Nem a Biblia a kinyilatkoztatás, hanem ez 
a szent könyv a kinyilatkoztatás dokumentuma. Ezért kezdettől nem úgy használták, mint 
mágikus, misztikus könyvet, hanem mint eligazítást, útmutatást. Benne Isten feltár, leleplez 
(gálá’), szól, hirdet (ná’ám), tehát kommunikációs kapcsolatba lép velünk. Ezért a Biblia, 
döntő módon történeteket, eseményeket mond el. Nem akar világtörténelem lenni, de a 
történelemben megfigyelhető események mögött igyekszik ez a könyv megláttatni azt a 
valóságot, ami, és Aki a történések mögött van. Isten tehát az egész Biblia tanúsága szerint 
kijelentést ad. Ez nemcsak öröm, hanem sokszor ítélet is. Magába foglalja azt is, amit Isten az 
embertől kíván. Megismerhetjük belőle Isten törvényszerűségeit, amelyek életünket irányítják 
(Mik 6, 8). 

A szóbeli hagyomány megbízható!

Az írott Ige elején a kommunikáló, önmagát kijelentő Isten áll, aki belép a téri és idői 
keretek között létező világunkban, és ott cselekszik, szól az emberhez. Ez a szó és cselekvés 
hírré, üzenetté lesz, amiről beszélnek az emberek. Tanítanak, intenek vele, meghallják belőle 
Isten üzenetét, felfedezik benne az emberi élet végső titkait és megtanulják belőle kifejezni 
érzéseiket és tapasztalataikat. A Biblia tehát szóban, a folklór gyökerű alkotásokhoz 
hasonlóan született Isten ihletésére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Biblia nem más, mint a 
kinyilatkoztatás hiteles folklór dokumentuma, melynek hitelességéről Isten Szentlelke 
gondoskodott. Ezért a Biblia egyetlen könyvét sem lehet individuális alkotásként megérteni. A 
szóbeliség nem értékcsökkenést, hanem tömörödést, kristályosodást jelent. A múltra 
vonatkozó ismeretünk nagy része szóbeli hagyomány. Az írásbeliség kialakulása előtt ez volt 
az egyetlen lehetőség arra, hogy a múlt eseményeit megőrizzük, de jelentőségét máig őrzi. 
Egy leirt dokumentumnál ma is többet, sokoldalúbbat mond a kollektív emlékezet. 

A szóbeli hagyomány az emberiség gondolatainak, tapasztalatainak, felgyülemlett 
tudásának élő, beszédben történő átadása a következő nemzedékek számára. A 
kinyilatkoztatásból, ami szó és tett együtt, hír lett, amit továbbmondtak az emberek. Ez 
tulajdonképpen nem más, mint a hit megvallása. Ezt a görögök is tudták, hiszen a poiészisz 
szó gyöke a poieó, ami azt jelenti tenni, alkotni. Így igazából a poétika nem a beszéd, hanem a 



cselekvés tudománya.  A hermeneutika vagyis az értelmezéstudomány világhíres tudósa, Paul 
Ricoeur, aki sokat foglalkozott a cselekvés és a beszéd kapcsolatával, azt állapította meg, 
hogy Isten kinyilatkoztatása ötféle beszédmódban maradt ránk az Ószövetségben, amelyek 
kölcsönhatásban vannak egymással. Ezek a prófétai, az elbeszélő, a rendelkező, a bölcsességi 
és a költői beszéd. Nem lehet ezeket elkülöníteni teljesen egymástól, hiszen például a prófétai 
beszédmód, melynek lényege az, hogy a próféta hangján keresztül megszólal Isten, áthatja a 
többi beszédmódot is. A Biblia egészén áthúzódik a prófétai beszédmód jellegzetes „hang 
mögötti hangja”, az ókori irodalomra jellemző bölcsmondásokból, vagy a zsoltárok költői 
szépségű soraiból is ez a prófétai lélek sugárzik. Ez a Bibliának máig a legfontosabb hatása. 

A prófétai beszédmód lényege az, hogy a próféta nem a maga nevében beszél, hanem 
az Úr nevében szól. A kinyilatkoztatás az, amit az Úr mond a beszélő és a lejegyző mögött. 
De ez a prófétai ige nem egyszerűen lediktált üzenet, amolyan tollbamondás, hanem 
átszűrődik a próféta kulturális „szókincsén”, világnézetén, történelmi helyzetén. Ezért kell a 
prófétának olyan istennek elkötelezett embernek lenni, aki két lábbal a maga korának talaján 
áll. Ezért kell a prófétai ige megértéséhez segítségül hívni annak az alapvető helyzetnek az 
ismeretét, amikor Isten kijelentette üzenetét a prófétának. Ezért a Szentírás megértésének 
mindig két kérdés az alapja: Mit mondott az ige akkor, amikor Isten azt kinyilatkoztatta, 
amikor azt írásba foglalták? (Ez a kettős kérdés időben sokszor nem esik egybe) A másik 
kérdés pedig az, ami éppen olyan fontos mint az előbbi: Mit mond ez az ige ma nekem? Az 
első kérdés képezi a másik kérdés objektív alapját, az ige tanulmányozásának mai hasznát 
tárja fel előttünk. 

A Ricoeur által említett beszédmódok közül második az elbeszélő, vagyis narratív 
beszédmód. A Biblia, döntő módon történet. Gaston Frommel (1863-1906), a 19. század jeles 
svájci protestáns teológusa szerint „a Biblia a kinyilatkoztatás történelemkönyve: Isten 
történelmi cselekvéséneki, világunk üdvösségéért való munkálkodásának emberi 
dokumentuma” (Études morales et religiouses. Párizs, 1908. 2. kiad. 13). Ha a Biblia történeti 
elbeszéléseit olvassuk, sokszor az az érzésünk, mintha a szerző eltűnne a történések mögött. 
Úgy tűnik, mintha az események jegyeznék fel önmagukat. A szerző kívül van, az események 
úgy hangzanak el, mintha csak úgy magától történne minden. Itt senki nem beszél, maguk az 
események szólnak. Érdekes, hogy ezeket az úgynevezett történeti könyveket a héber kánon 
összeállítói a prófétai könyvek közé sorolták. E mögött a furcsa jelenség mögött az a hit van, 
hogy a történelemnek egy ura van az ÚR, a VAGYOK, AKI VAGYOK (vagy talán inkább a 
LESZEK, AKIK LESZEK), ő a dolgok mögött a végső cselekvő. Ezért a prófétai szemléleti 
módnak éppen az a lényege, hogy az elbeszélt esemény mögött Jahve akaratát kell meglátni, 
az események héja mögött kitapintani. Az eseményben benne van a kinyilatkoztatás, ami több 
mint Isten szava, cselekvés is egyben. Isten így a történelem ura. Az ige nem csupán szó, 
cselekvés is, történelemalkotó esemény. A Biblia szerzői ezt mondják el nekünk. Ábrahám 
útja nem egy bronzkori palesztinai eseménysor, hanem ma is történő élő valóság, hiszen ez a 
nagyon régen élt Ábrahám a mi hitünknek is atyja (Gal 3, 7). A hitünknek mindig van 
történeti alapja, így a kereszténység sem csupán ideológia, hanem az üdvösség történetének 
folytatása. 

A harmadik hagyományozási forma a rendelkező vagy preskriptív beszédmód. Ez a 
kinyilatkoztatás gyakorlati dimenziója. Isten akarata a mi világunkban parancsként jelenik 
meg. Jól kell látni, hogy ezek a parancsok nem olyanok, mint a mai törvények, amelyek 
gyorsan elavulnak. Nagyon sokat ezek közül nemcsak abban a kultúrkörben lehet megtalálni, 
amiben a Biblia született, hanem egyetemes, kollektív emberi kincsnek tekinthetők. Ezek a 
törvények Istennek azt az akaratát tartalmazzák, amit át kell ültetnünk a gyakorlatba. De a 
héber torah szó többet jelent, mint erkölcsi parancsot. Szoros összefüggésben van a 



történésekkel. Jól példázza ezt a Tízparancsolat bevezetése:„Én, az ÚR vagyok a te Istened, 
aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” (2Móz 20, 2). A törvénykező műfaj 
benne foglaltatik az elbeszélő műfajba. Isten a történések irányítója és a szabaduláshoz hozzá 
tartozik Isten akaratának keresése és megtalálása. A Tízparancsolat a megszabadított nép 
életének kerete. A törvény összefügg a szövetséggel. A törvény annak a következménye, hogy 
Isten elkötelezi magát az ember mellett, szövetségébe vonja. A szövetség egy átfogó 
kapcsolatrendszert jelent, aminek „kerítése” a törvény. Benne Isten szeretetének védőfalát 
ismerheti meg az ember. Csak ezen a védőfalon belül élhet igazán etikailag elfogadható életet 
az ember.

A negyedik, Bibliában található hagyományozási mód a bölcsességi beszédforma. A 
bölcsesség nem törvény, nem elbeszélés, hanem az ókori keleten elterjedt, igen népszerű 
műfaj volt. A bölcsesség a jó élet művészete, a hozzáértő eligazítás volt az igazi 
boldogsághoz. A Bibliában a bölcsesség irodalom lényegében a Tízparancsolatot bontja apró, 
gyakorlatban követhető tanácsokra. A gyakorlati élet különböző kérdéseibe akar eligazítani. 
Ezért jelent a bölcsesség megfontoltságot, józan előrelátást (pl. az okos és a balga szüzek 
példázata Mát. 25. 1-13). A bölcsesség az élet és a világ tapasztalaton alapuló ismeretét 
jelentette. Nem vesz tudomást ez a beszédmód azokon a határokon, amit Isten szövetségi 
jogrendje jelölt ki Izrael és a különböző népek között. Paul Ricoeur egy érdekes és fontos 
megállapítását kell a bölcsesség irodalom megértéséhez idéznünk: „a bölcsesség a vallás 
egyik alapvető funkcióját tölti be: összeköti az ethoszt és a kozmoszt, az emberi cselekvés 
szféráját és a világegyetem szféráját” (23. old). A bölcsesség nem a szenvedés, a rossz 
elhárítására tanít, hanem arra, hogy hogyan kell ezt elviselni. Erre mutat a bölcsességirodalom 
egyik legfontosabb dokumentuma, Jób könyve. A bölcsességirodalomban a kinyilatkoztatás a 
reménység lehetősége a világban meglévő bűn és rossz ellenére. A bölcsességirodalomban 
tehát egy más beszédmódban ugyanaz az önmagát kinyilatkoztató Isten jelenti ki magát. Az 
ember úgy lesz bölccsé, hogy részesedik Isten bölcsességében. A bölcsességgel való kapcsolat 
egyenlő lesz így, az Istennel való kapcsolattal. A bölcsesség objektív, tárgyszerű 
törvényszerűsége ugyanazt mondja el, mint a próféta belső megvilágosodása.

Az ötödik beszédmód a költői. A Bibliát, elsősorban az Ószövetséget át és átjárja a 
poézis szépsége. Ennek a lírának legszebb példáit a Zsoltárok könyvének dicsőítő, hálaadó és 
könyörgő himnuszaiban látjuk. Ezek nem másodlagos részei Isten kinyilatkoztatásának. Az 
elbeszélő műfajt ez nem csupán kíséri, hiszen a magasztalás a földről az égbe emeli a 
történéseket, és fohászkodássá formálja át. A hitvalló formuláik, a szenvedésről szóló 
zsoltárok prófétai hevületű költői alkotások. A Biblia világában a költészet sokkal nagyobb 
szerepet játszott, mint a mienkben. Az elvontat, a történetek mélyén lévő érzéseket tette 
egyszerűvé és mély értelművé. A lírai beszédmód alkalmas arra, hogy az önmagát 
kinyilatkoztató isten belső valóságával kerüljön szinkronba az ember. Ugyanakkor az elvont, 
nehezen emlékelhető gondolatok a verses forma által könnyen megjegyezhető és 
emlékezetben megőrizhető anyaggá válnak. 

A szóbeliség idején már kialakultak ezek a beszédmódok. Azt viszont tudni kell, hogy 
a szóbeliség és az írásbeliség, nem a szerint válik el, hogy tudnak-e írni az emberek vagy sem. 
A Biblia születésének idején ismert volt már az emberi gondolatoknak és a beszédnek 
valamilyen szintű rögzítése. A bibliai korban folyamatosan történt a szóbeli hagyomány írásba 
foglalása. A Bibliának vannak olyan részei, amik születésük pillanatától írott formában éltek, 
de vannak olyan hagyományrészek, amik csak jóval a megszületésük után, hosszabb szóbeli 
formálódás után rögzültek írásban. Egy határleírás, egy okmány szövege valószínűleg írott 
formájából került be a Biblia szövegébe, míg egy történet, vagy költői alkotás hosszabb ideig 
élt és formálódott szóban. Egy-egy nagy személyiség élete és működése körül jelentős 



hagyomány anyag született, ami kellő szóbeli rostálódás után kerülhetett írásba. Ugyanakkor 
azt is tudni kell, hogy Izrael hagyományainak egy részét soha nem foglalták írásba, 
meglétükről csak az írott ige utalásaiból tudunk. Az ókori ember agyát nem terhelte annyi 
információ és nemkívánatos hatás (pl. zaj, mesterséges világítás, tömegkommunikációs 
eszközök stb.), és nem terjedt el az életben az írásbeliségnek az a kényszerítő formája, mint 
ma. Ezért az emlékezet képes volt megőrizni, és tegyük hozzá szelektálni, a szóbeli 
hagyományt. A folklór tudomány számos olyan népet ismer, amely egész költészetét, 
irodalmát emlékezetben őrizte meg és ezt csak a legutóbbi időben jegyezték fel. Ez viszont 
semmit nem ront esztétikai értékükön, vagy hatásukon.  

Az ihletés hármas köre.

Tudnunk kell, hogy az ihletés, nem csupán a Biblia írásba foglalóira, vagy a bibliai 
könyvek szerkesztőire vonatkozik. Isten ihletésének hármas köre van. Az első, mint láttuk, a 
kinyilatkoztatás, amikor a végtelen Isten belép a mi téri idői világunkba, és ott szól, 
cselekszik. Ebből hír, evangélium, örömüzenet, megtérésre, változásra indító szó lesz. Ez a hír 
a hit beszéde, mely Paul Ricoeur szerint ötféle beszédformában terjedt és maradt ránk. Hitünk 
szerint Isten a szóbeli hagyományozódás egész folyamatát ihlette. 

A létrejött, ránk maradt írásmű a Szentírás, ami a kinyilatkoztatás közösségileg 
ellenőrzött, hiteles formája. Erre az írásműre vonatkozik az ihletés második köre. Isten 
indította a Biblia lejegyzőit, a történetek, prófétai beszédek és próféciák, költői szövegek, az 
evangéliumok és a levelek íróit arra, hogy a közszájon forgó, szóban őrzött műveket írásba 
foglalják az Isten megértett és továbbmondott kinyilatkoztatását. Ez eszköze lesz a hír egy 
újabb formájú terjedésének az írásmagyarázatnak, ami nem más, mint a kinyilatkoztatás 
időben folyamatos megértése és alkalmazása. Isten ezt a folyamatot, a kinyilatkoztatásból 
létrejövő írásművet és annak folyamatos megértését is ihleti Szentlelkével. 

De a Biblia nem holt írásmű, hanem élő ige, mely bennünk újra születik. Ez az ihletés 
harmadik köre. A régen történt kinyilatkoztatás, amit írásba foglaltak, és amit folyamatosan 
megértettek az emberek, eljut énhozzám és elkezd hatni. A különböző formájú igehirdetés 
(amely lehet olvasás, személyes bibliakutatás épp úgy mint prédikáció vagy szóban történő 
bibliamagyarázat) elkezd hatni. Az ige befogadója a Szentírásban akarja megtalálni hitének 
textusát. Ebből jön létre a kereszténység, a keresztény élet, ami nem más, mint önmagam 
megértésének egy különös aktusa, hiszen a hit tulajdonképpen megértett tapasztalat. Ezt a 
folyamatot is ugyanaz a Szentlélek ihleti, mint a kinyilatkoztatást, vagy az Ige írásba 
foglalását.   

         
AZ ÍRÁSTÓL A KÖNYVIG

Kik is voltak a héberek és milyen volt a nyelvük? 

Az Ószövetség a héber nép máig élő és ható irodalma. Ez a népnév eredetileg olyan 
valakiket jelentett, akik az Eufráteszen túlról jöttek. A héber szó eredeti formája tehát sokféle, 
az Eufráteszen túlról jött nép gyűjtőneve volt. Ilyen volt Ábrahám családja is, és ilyen 
értelemben nevezi 1Móz 14, 13 őt is hébernek. De más adatokat is találunk a pátriárkák 
korából ennek a népnévnek a használatára. A csábító Potifárné például a kísértésnek ellenálló 
Józsefet nevezi lekicsinylően „hébernek.” A pohárnok is így emlékezik rá a fáraó előtt.(1Móz 
41, 12). József történetéből az is kitűnik, hogy az egyiptomiak lekicsinylően fogadták a 
hébereket. Amikor József megvendégelte testvéreit, külön tálaltak az egyiptomiaknak, mert 



szerintük a héberekkel együtt enni utálatos dolog volt (1Móz 43, 32). Ekkor még a héber nem 
nép név volt, hanem egy szociológiai kategória. Egy kicsit hasonló a habiru szó jelentése is, 
ami viszont eredetileg egy népnév lehetett, egy Palesztinában élő nép neve ami az ókori 
keleten egy szociológiai életforma jelölője lett. Azok lettek a habiruk, akik zsoldosként, 
pénzért készek voltak bárki szolgálatába állni. Ezek a társadalom hajótörötteiből összeverődő 
csoportok voltak. Voltak közöttük rabszolgák, szökött, sorsukkal elégedetlenkedő emberek.

Csak az idők során szűkül le ennek a szónak az értelme az izraeliekre. Bár héber 
nyelven írták az Ószövetség könyveit (néhány arám részlet kivételével), mégis a „héber 
nyelv” megjelöléssel csak nagyon későn a „Jézus Sírák könyve” című apokrif irat 
bevezetőjében, ami Kr.e. 130 körül íródott. Később a szóbeli hagyományt rögzítő Misnában 
fennmaradt törvények gyűjteményeiben találkozunk ezzel a megjelöléssel. Korábban a 
„júdeai nyelv” elnevezést használták (2Kir 18, 26), néha meg a sémi nyelvnek ezt a változatát 
„kánaáni nyelvnek” mondták (Ézs 19, 18). A régebbi időben, mint láttuk, a héber népnév 
tágabb jelentésű volt, mint az a nyelvi közösség, ami azt a dialektust beszélte, amin a Biblia 
íródott. Csak az Újszövetség idején lett a héber és az izraelita azonos értelmű szó (pl.2Kor 11, 
22).

A bibliai héber nyelv a sémita nyelvcsalád tagja, annak észak-nyugati ágához tartozik, 
mint a kánaáni nyelvek egyik csoportja. Nem volt nagyon elterjedt nyelv, talán nem is teljesen 
volt egységes. Izrael ősei egyfajta arám dialektust beszéltek (5Móz 26, 5), melyet a 
letelepedés után héttérbe szorított a kanaáni nyelv. A héber nyelvben felismerhetők az akkád 
nyelv bizonyos nyomai, ami feltételezi, hogy egy régebbi őshazában egymás közelében éltek 
a népcsoportok. A héber nyelv a honfoglalás után alakult ki és virágzott fel a királyok és 
próféták korában. A héber nyelv mellett a királyság utolsó évtizedeiben terjedni kezdett az 
arám nyelv, ami a kor nemzetközi nyelvének számított. A héber megmaradt az istentisztelet, a 
Biblia nyelve. A babiloni fogság után az emberek arámul beszéltek. Ez volt Jézus nyelve is 
(Mk 5, 41. Mt 27, 46). A hébert viszont nem felejtették el, hiszen az istentiszteleten ezen a 
nyelven olvasták fel a Biblia heti szövegeit (vö. Lk. 4, 16-20). A bibliai héber nyelvnek egy 
továbbfejlesztett változatát használták a rabbik. Ezen a nyelven írták a Talmudot. Ezt a 
nyelvet hívjuk új-hébernek. Mindenesetre az Ószövetség nyelvét ma, a Kr.u. 6-7. században 
ért zsidó nyelvtudósoknak, a masszorétáknak az egységesítő munkája révén ismerjük. Ők egy 
pontosan kidolgozott nyelvtani rendszert hagytak ránk, miközben pontosították az ősi szöveg 
olvasatát. Egy olyan nyelvi állapot emlékét őrizték meg, amikor a héber írás, hasonlóan az 
arám, a szír vagy az arab íráshoz, csak mássalhangzós jeleket ismert. A magánhangzók 
jelölésének módja a masszoréta tudósoktól való. A mai Izraeli állam köznapi és hivatalos 
nyelve az ivrit is ebből az ősi héber nyelvből fejlődött. A neve is – ivrit – a héber szóból 
származik. Ennek a modern nyelvnek is a bibliai nyelvtan és szókincs az alapja, 
természetesen, nagy mértékben kibővítve a modern élet által megkövetelt szókészlettel.

Hogyan írtak a héberek?

Beszélnünk kell röviden a héber írás történetéről is. Ha a Biblia világát, a Közel-
Keletet vizsgáljuk, akkor két helyen – Egyiptomban és Mezopotámiában találták fel, közel 
egy időben a Kr. e-i III. évezredben az írást. Kezdetben mindkettő szójel írás volt, melynek 
olvasása hasonlított a rejtvényfejtéshez. Mindkét írásrendszer az egyszerűsödés irányában 
fejlődött. A Mezopotámiai ékírás bizonyult életrevalóbbnak, ezt vették át a Közel-Kelet népei. 
Döntő változást a hangjegyírás hozott. Ez a rendszer a beszédet hangokra bontotta és minden 
hangot egy betűjellel rögzített. Így néhány tucat jellel minden leírható és ennyi jelet könnyű 
megtanulni. Sémi találmány, Fönícia és Kánaán területén keletkezett. Jellegzetessége, hogy 



eredetileg csak a mássalhangzókat rögzítették. A héber nyelvben 22 mássalhangzó van. A 
sémi nyelvekben, így a héberben is a mássalhangzókhoz kötött a szavak jelentése, a 
magánhangzóknak csak a szó alapjelentését módosító szerepe van. A héberben olyan értelem-
módoszlás nem történhet meg egy-egy más magánhangzó beiktatásával, mint például a 
magyar nyelvben (pl. farag, forog, féreg, fürge). A héberben a legtöbbször három 
mássalhangzóból áll a szógyök, ami egy meghatározott fogalom hordozója. Ennek jelentését 
módosítják a magánhangzók vagy az elő és utóragok, amelyek a szóképzés eszközei. Ha 
például az m-l-k szógyököt vizsgáljuk, ez a királyi uralkodás fogalmát hordozza. Ez a gyök 
sokféleképpen változtatható elő és utó-ragokkal, mássalhangzókkal. Pl. málak = uralkodott, 
jimlók = uralkodik, melek = Király, malkah = királynő, mamalákáh = királyság, ország stb. 

A betűírás legrégebbi nyelvemlékei a Sínai félszigetről maradtak ránk. Itt az 
egyiptomiak türkiz-bányáiban sémita foglyok dolgoztak. Az ő felirataik a Kr.e. 15. századból, 
valamint néhány Kánaánban talált felirat az első betűírás emlékünk. Ez jobbról balra haladó 
mássalhangzós betűírás volt, mint a héber is. Ebből fejlődött ki a föníciai-kánaáni 
írásrendszer, melyet az izraeliek is használtak. Mivel ennek legjelentősebb írásbeli emlékei az 
ószövetségi szövegek, ezt szoktuk héber írásnak nevezni. Ebből fejlesztették ki a 10. század 
előtt az arámok is a maguk írásrendszerét. A föníciai-kánaáni írást átvették a görögök, akiknek 
nagy újítása a magánhangzók jelölése volt. Ezt a görög nyelv szerkezete is megkövetelte. A 
görögöktől tanultak a rómaiak, így tehát az összes betűírás, - a cirill betűs írás is – a kánaáni 
írás származéka.

Izrael azon a területen élt, ahol az egyiptomi és a mezopotámiai írásnak ősi 
hagyományai voltak. Itt találták fel az írás modern fejlődését lehetővé tevő betűírást éppen 
abban az időben, amikor az izraeliek Egyiptomban raboskodtak. Az említett, Sínai félszigeten 
ránk maradt feliratok egyidősek a nép egyiptomi tartózkodásával. A legrégibb héber 
nyelvemlékek kanaáni írással maradtak ránk, ezt formája alapján háromszögletű írásnak 
hívjuk. Ezzel az írással találkozunk több Palesztinából előkerült pecsételő hengeren, egy 
Gézerben a Kr.e. 10. században mészkőbe vésett mezőgazdasági naptáron, de ugyanez az írás 
található az Ezékiás király idejében épített Siloáh alagútban talált építési feliraton is, aminek 
az volt a szerepe, hogy vizet vezessen a városba. A híres Mésa oszlop felirata is ezzel az 
írással íródott, igaz móábi nyelven. Ezt a régi háromszögletű kanaáni írást, egy kissé 
tüntetően, az atyák hagyományának tiszteletére utalva használták a Makkabeus királyok 
pénzeiken, a samaritánusok pedig máig ennek az írásnak egy kissé módosított formáját 
használják. A 6. századtól kezdve viszont a zsidók fokozatosan áttértek az arám írásformára, 
párhuzamosan az arám nyelv térhódításának. Ezt az írásmódot négyszögletű, vagyis 
kvadrátírásnak nevezzük, mely jobban megfelel a papiruszon történő írásmódnak, mint a régi. 
Ezeknek betűi mind belerajzolhatóak egy négyzetbe. Ezzel az írással maradtak ránk 
legnagyobb részt az ószövetségi kéziratok. Ezt az írásmódot látták el magánhangzó jelekkel a 
masszoréták.

A magánhangzók jelölésére tett kísérleteknek is hosszú története van. Az ősi sémi 
nyelv három, hosszan-röviden ejtett magánhangzót ismert, ezek: a, i, u. A Későbbiekben 
megjelent az e és az o hang is. Már az ősi sémi nyelvben is megfigyelhető, hogy a j hangot 
jelöltő „jod” (= kéz) valamint a v hangot jelölő „vav” (= szög, horog) félig-meddig 
magánhangzói szerepet tölt be. Már a Kr.e. 6. században irt lákisi-leveleken is találkozunk 
ilyen olvasási anyabetűkkel. A magánhangzók jelölése akkor lett sürgető feladat, amikor 
felejteni kezdték a héber nyelvet. Ekkor kezdték alkalmazni a magánhangzók jelölésére, szír 
mintára a betűk alá és fölé tett pontokat. A hagyomány szerint a pontozás a tibériási 
masszoréta iskolából eredt.

A betűírást könnyű volt elsajátítani. Ezért a Bibliában is sok adatunk van arra, hogy a 



jelentősebb eseményeket hamarosan leírták, a fontosabb okmányokat írásban rögzítették. 
Ábrahám olyan környezetből indult el, ahol régóta szokás volt írásos feljegyzéseket készíteni. 
A pátriárkák írástudó emberek voltak, akik szerződéseiket is írásban rögzíthették. Érdekes 
ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Istennek Ábrahámmal kötött szövetsége híven tükrözi 
a hettita államszerződéseknek a formáját, amit a korban használtak. Ezek a szerződések 
nemcsak a gyengébb szövetséget kereső fél feltételeit, hanem az erősebb fél kötelességeit is 
előírta. Talán a fontosabb történeti események is lejegyzésre kerülhettek. Isten 
megparancsolta például Mózesnek, hogy Amálek legyőzését írja be egy könyvbe 
emlékeztetőül. (2Móz 17,14). A szövetség könyvét, törvényeit is írásban rögzítették és szent 
könyvként a Szövetség Ládájában őrizték (2Móz 24, 7; 31, 18. 40, 2o. Jer. 31, 33. Luk. 11, 
20). Mózes negyedik könyve beszél egy olyan könyvről, amibe az Úr harcait jegyezték fel 
(21, 14). Józsué a mózesi törvényeket lemásoltatta, ezzel azt jelezte, hogy mindenben 
érvényes alapnak tekinti ezeket. Józsué könyve megemlíti Jásár könyvét, amiben a kánaáni 
királyok felett aratott győztes csatákat jegyezték fel (Józs 10, 13). Ezt a könyvet említi 
Sámuel könyve is. Ebbe írták bele Dávid Saul felett elmondott sirató énekét (1Sám 1, 18). 

Az írás emlékei.

A mindennapi ember életében is megjelenik az írás. A családfő az ajtófélfára és a 
kapura írta fel a hitvallást, hogy a család szeme előtt legyen (5Móz 6, 9. 11, 20. Ez az írni-
olvasni tudásnak egy magas szintjére utal. A gyerekek otthon már elsajátították az írni olvasni 
tudás művészetét. Az ajtófélfa pedig a legutóbbi időkig kiváló hely olyan dolgok 
feljegyzésére, amit nem szabad elfelejteni. Ide írta fel magának Ezékiel is Jeruzsálem ostroma 
megkezdésének dátumát. (Ez, 24, 2).

A királyság megszervezésével az írásbeliség megerősödött. Már a bírák korában 
általános lehetett az írni tudás Palesztinában. Gedeon történetében olvassuk, hogy elfog egy 
ifjút, aki minden gond nélkül le tudja írni a város vezetőinek a nevét (Bir 8, 14). Már Sámuel 
a király jogait könyvbe írta a további viták elkerülése végett, és az Úr színe előtt elhelyezte. 
(1Sám 10, 25). A királyok cselekedeteit, életük jelentősebb eseményeit is hamar elkezdték 
feljegyezni. A Biblia említi például Salamon történetének könyvét (1Kir 11, 41). Beszél Júda 
királyai történetének könyvéről (2Krón 25, 26.) Izrael királyainak történelemkönyvéről (1Kir 
10, 13. 2Sám 1, 18), vagy a Királyokról szóló könyv magyarázata. 

De ennél köznapibb szerepe is volt a királyi udvarban az írásnak. Általános lett a 
levelezés, amiről ugyan a Biblia csak a királyi udvar szintjén beszél, de ez a hírközlési forma 
nagyon hamar másféle módon is elterjedhetett. Dávid írt Jóábnak (2Sám 11, 14), de a választ 
már küldönc hozta (18. vers). Valószínűleg csak a bizalmasabb természetű közléseket bízták 
küldöncökre. A hivatalos okmányok is írásban rögzítettek voltak, mert ez nehezítette a 
visszaélést. Így az írásbeliség egyre fontosabb szerepet kezdett betölteni az állam életében, 
ami egyre jobban átterjedt a magánszférára is. A személynevek listái, a birtokhatárok, a 
származási jegyzékek írásos rögzítései, az adás-vételi szerződések egyre fontosabbak lettek az 
állami élet rendjének megőrzése érdekében. Akik például nem tudták igazolni Ároni 
származásukat, azokat kizárták a papi rendből (Neh 7, 61-65). Ez különösen a későbbi 
korban, a babiloni fogság után lett fontos. 

A királyi udvar élete is fontossá tette az írásbeliség elterjedését. A pontos 
adminisztráció az állami élet alapja. Dávidnak egy (2Sám 8, 17), Salamonnak már két 
kancellárja, vagyis írnoka van.(1Kir. 4, 3). Az udvari történetírás már írásos feljegyzéseken 
alapult. Ezek voltak azok a forrásiratok, amelyekre Sámuel, Királyok és a Krónikák könyvei 
hivatkoztak. Így az udvarban kialakult egy írástudó értelmiségi élet. Itt gyűjtötték a 



bölcsmondásokat, különböző költői alkotásokat. (pl. Példabeszédek könyve stb.). Ezek nem 
mindig köthetők szerzőkhöz, hanem közszájon forgó igazságok gyűjteményei voltak.

A legrégebbi írásbeli emlékeink tanúsága szerint a helyesírás alapjai is kezdtek 
kialakulni. A szavakat eleinte közbe tett pontokkal választották el a régi héber és arám 
szövegekben. Idővel ezek a pontok elmaradtak, de már a fogság utáni időben a szavakat 
szóköz választotta el. A ras-samrai leletek, a Mésa kő feliratán a szavak végét függőleges 
vonalak jelzik. A masszoréták a mondat végét kettősponttal jelölték. Így találjuk ezt ma is a 
héber Bibliában. A számokat a korai kéziratok vonalakkal jelezték. A függőleges vonalak az 
egyes a vízszintesek a tízes számokat ábrázolták, a százasokat két függőleges közé írt körrel 
szemléltették. Ez az írásmód, mivel sok hibára adott okot, később elmaradt. Később vagy 
szavakkal kiírták a számokat vagy a görögökhöz hasonlóan betűkkel jelölték. A betű 
számjegyek használata a zsidóság körében először a makkabeusi kor pénzérméin figyelhető 
meg.     

Különösen Izrael hitéletében lett jelentős elem az írásbeliség. Isten népével 
szövetséges viszonyban van és ősi idők óta a szövetséget írásban kötötték a szerződő felek. 
Félreérthetetlenül fel kellet jegyezni azokat a feltételeket, amelyek a szövetséget összefogják. 
Isten félremagyarázhatatlanul rögzítette akaratát, ami a szövetség tartalmát adja. 
A VAGYOK, AKI VAGYOK Isten kilétét az ember, az ő történeti cselekedeteiből ismerhette 
meg, hiszen a kinyilatkoztatás nem más, mint Isten cselekedete az emberiség történetében. 
Ezért hamarosan fontos szerepet töltött be a történetírás, melynek igazi tartalma a szövetséges 
viszony alakulása volt. Istennek ezt a szövetségi rendjét alkalmazták a konkrét történelmi 
helyzetre a próféták. Az istentiszteleti életben használt szövegeket is rögzíteni kellet, ami a 
fogság után lett egyre fontosabb. Így alakult ki Isten kinyilatkoztatásának írott dokumentuma, 
a Szentírás.

Az írás anyaga

Az írás legrégibb anyaga a kő volt (5Móz 4, 13. 9, 10. 10, 3. 27, 2-8). A követ erre a 
célra megfaragták A zsidó hagyomány szerint a köveket mésszel vonták be és így tették 
alkalmassá az írásra. Az ókorban ez egy elterjedt eljárási mód volt. Írtak fára is (4Móz 17, 17. 
Ez 37, 15-20). Az írótáblák fából készültek. Arra is találunk nyomokat, hogy a fontosabb 
okmányokat ércbe öntötték, vagy vésték. Jer 17, 1. Gyémánthegyű írótőrről beszél, ami 
alkalmas volt erre a műveletre. Ha a régi zsidó hagyomány ránk maradt emlékeit vizsgáljuk 
nagyon sokféle íróanyagról találunk említést. Bizonyára ezek inkább különleges kivételek 
voltak, mint rendszeresen megszokott anyagok amire írtak. Néhány különleges példát is 
hozhatunk erre a gazdag anyagból. A Talmudban például a váló levélről ezt olvassuk: „Ha 
válólevelet írtak magaludt vérrel, megaludt tejjel, olajfa, sz. János fa - vagy töklevelekre vagy 
bármely más tárgyra, amely tartós, akkor érvényes. De ha hagyma stb. vagy zöldséglevelekre 
írtak, vagy bármely más tárgyra, amely nem tartós, akkor érvénytelen… Ha a szarvas szarvára 
írták, azután levágták, lepecsételték és az asszonynak adták stb. érvénytelen. De ha a tehén 
szarvára írták, és odaadták neki a tehenet, a rabszolga kezére és odaadták neki a rabszolgát, 
akkor a tehén vagy a rabszolga az övé és az asszony egyszerre kapta meg a válólevelet és a 
házassági szerződés folytán járó összeget” (Tószifaí Gittin 2, 3-5). A Misna olajfa levelekre írt 
szerződésről tud, de a tehénszarva és a rabszolga kezére írt válólevelekről is tesz említést 
(Gittin 2, 3). Nád és diófalevél is szerepel a forrásokban (Chag 77a), de arabszolga testére 
ritkán írhattak. Arról is vannak forrásaink, hogy Isten nevét egyesek a testükre tetoválták, 
mint a pogányok kedvenc bálványuk nevét. Viszont Ézs 49,16 ígérete – „tenyerembe véstelek 
be” -, arra utal, hogy ismert volt a testre írt, tetovált szavak divatja.



Fontos íróanyag volt az ókorban a cseréptábla is. Mivel a papirusz igen drága anyag 
volt, ezért a rövidebb írásokra sokszor használták a cserepet. Ezek az írásemlékek 
könnyebben ránk maradhattak anyaguknál fogva, mint a többi hivatásos íróanyagra készített 
szövegek. Ezeket a cseréptáblákat hívjuk osztraklonoknak. Általánosan elterjedt volt ez az 
íróanyag. A sumérok, az asszírok, a perzsák és a babiloniak agyagszerepet használtak 
íróanyag gyanánt. Könyvtárnyi irodalom maradt fent ezen az anyagon. Athénban 
szavazólapként használták a cseréptáblát, ha egy polgár száműzetéséről kellett dönteni. 
Egyiptomban is találkozunk vele. Amikor a Nílus deltájának K. -i részén fekvő Meneszt – ami 
szent város volt – feltárták a kolostor egyik cellájában egy rendbetartott, polcokra helyezett 
cseréptábla könyvtárat találtak a kutatók. A nyers agyagba rótt írásokat azután megszárították 
a napon vagy ki is égették. Ez az írásmód különösen az ékírásos szövegeknek kedvezett, a 
betűírásoknak nem annyira, hiszen a bekarcolt, benyomott egyenes vonalakat könnyű volt az 
agyagon megjeleníteni. A probléma a görbe vonalakkal volt. Az ókori keresztényüldözések 
idején cseréptáblára másolták az üldözött keresztények imádságaikat, sőt a Szentírás egyes 
részeit is. Cseréptáblára íródtak a lákisi levelek is, amelyeket Kr. e. 587-ben, Nabukodonozor 
Jeruzsálemet megsemmisítő ostroma idején egy vidéki helyőrség tisztje küldött Jáósnak aki 
Lákis katonai parancsnoka volt. Egy kedves, az 1960-as évek végén megtalált emlék egy 
cserép-házi feladat, amelyen valaki a cseréptáblán előre írt betűket próbálta gyakorolni.   

Palesztinában viszont az írás rendes, általános anyaga a bőr lehetett, mint ahogyan a 
görög szerzők híradása szerint az egész közel-keleten. Erre több irodalmi utalást is találunk. A 
simára csiszolt állatbőrt méltán tarthatjuk Izrael nemzeti íróanyagának. Ezért minden 
valószínűség szerint ilyenre írták a biblia legrégebbi kéziratait is. A széfer héber szó, ami 
könyvet jelent az szfr tőből származik, aminek jelentése: kaparni, hámozni. Ez szintén az 
állatbőrre utal, amit úgy készítettek elő, hogy a kifeszített állatbőr szőrös oldalát éles késsel 
lekaparták és gondos eljárásokkal kidolgozták. A nyers bőrt két részre hasították. A külső 
szőrös oldal neve kelaf volt, míg a húsos oldal neve dokhszosztosz. Ez utóbbi a bőr belső fele 
volt. A babiloniak nagyon kiválóak voltak a bőrcserzésben. Nemcsak a szarvasmarha és a juh 
bőrének használata volt megengedve, hanem minden rituálisan tiszta házi- és vadállat bőrének 
használata is. A régebbi időkben sokszor használtak vadbőrt is a Biblia kéziratainak 
másolásához. Érdekes, hogy az ókorban a könyv megnevezése azonos volt annak az anyagnak 
a nevével, amire azt írták. Ezért a görög biblosz a papirusz száráénak a nevéből (büblosz) 
ered, a latin liber pedig eredetileg farostokat jelentett. A zsidók máig erre az anyagra írják a 
Biblia kéziratait. 

A papirusz egyiptomi íróanyag volt. Papirusznád belső hártyáiból készült, amelyet 
vékony szalagokra hasítottak, amelyeket keresztbe egymásra tettek, meglocsolták vízzel. 
Megkalapálták, és végül lepréselve megszárították a napon. Ez a tartós, erős íróanyag volt. 
Valószínű, hogy Jeremiás korában papiruszra is írhattak prófétai feljegyzéseket, hiszen a bőrt 
nem igen tudta volna Jójákim király könnyen elégetni, meg valószínű túl nagy, orrfacsaró 
bűzt árasztott volna (Jer. 36,2.21-26). A papiruszlapokat épp úgy, mint a megmunkált 
bőrdarabokat tekercsekké ragasztották, illetve varrták össze. Mintegy 20 papirusz darab vagy 
bőrtábla összevarrásából keletkezett a tekercs (Zsolt 40, 20). Nem volt ritka a 20-30 méter 
hosszú tekercs sem. A tekercsek végére egy-egy pálcikát erősítettek, amire a papiruszt 
tekerték. Olvasás közben jobbról balra forgatták a botokat. A tekercsekre oszlopokban írtak az 
olvasás megkönnyítése céljából. A papirusztekercseket összegöngyölve, polcon tartották. Az 
újszövetségi korra ez lett a divatos íróanyag, a legrégibb újszövetségi kézirataink ezen az 
anyagon maradtak ránk. János második levelében így búcsúzik a megszólított gyülekezettől: 
Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron (vagyis papiruszon) és tintával írni” (12. 
vers).



A tekercsre, írónáddal, tintával írtak, mint a bőrre. Az ókorban a tintának többféle 
elkészítési módját ismerték. Készítették faszénből, vasporból. A legelterjedtebb tinta úgy 
készült, hogy finom kormot lágy esővízzel, vagy sörrel higítottak és így egy tusszerű anyagot 
kaptak. Ezt néhány napig állni hagyták, majd posztón átszűrték. Megszáradva darabossá lett, 
amit minden használatkor újra kellett hígítani. Ennek az eljárásnak az volt a hátránya, hogy 
hamar lepergett. Ezért a koromoldatot a gubacs levével keverék és így nagyon jó minőségű 
tintát kaptak. Ezt a tintát viszont le lehetett törölni a papírról (pl. 4Móz 5, 23), ezért a 
tartósabb írás érdekében a tintát használat előtt felmelegítették, és egy kis ragasztó anyagot, 
mézgát, kevertek hozzá. Már az egyiptomi írnokok is ismerték a színes, elsősorban a piros 
tintát, amit a címsorok vagy a kezdőszavak írására használtak. Ez volt a cenobrium. A bizánci 
görög császárok a bíborfesték használatát ugyan maguknak tartották fenn, de a bibliakéziratok 
között is találunk olyanokat, amit bíborral átitatott hártyára, arany, és ezüst tintával írtak.   

Az írónádat finom késsel hegyezték ki, amit az írnok magánál hordott (v.ö Jer, 36, 23. 
„kancellár kése”). Ezzel írtak a 12. századig, de az arabok a legújabb időkig használták a 
nádtollat. Az író a nádtollat a késsel és egy darab habkővel vagy tajkővel a tolltartóba 
(calamarium). Ezekkel hegyezték ki a megkopott írószerszámokat. Madártollat írásra csak a 
középkor elejétől használtak. Theoderik gót királyról (+526) jegyezték fel először hogy ezzel 
írt. Hamar divatba jött, mert Szent Izidor a 7. században úgy ír róla, mint mindennapi 
használati tárgyról 
  
A szöveg másolása és olvasása.

Az ószövetség kéziratait bőrlapokra írták, ebből készült a pergamentekercs. Először a 
lapokat teleírták, majd ezután összevarrták, mégpedig mindig az ugyanabból a bőrből készült 
fonalakkal.. Ez a kézirat összeállításának hitelességét is igazolta. Egy bőrdarab adott egy 
lapot, amelyeket kolumnákra, vagyis hasábokra osztottak. Tilos volt egy hasábot két bőrre 
írni. A szabályosan és pontosan lemásolt kéziratot szentnek tartották. Egy bibliakézirat 
szentségét addig őrizte, amíg 85 betű kiolvasható volt. Arra is ügyeltek, hogy a megkopott 
kéziratokat kivonva a forgalomból eltemessék, rendszerint a zsinagógák egy-egy félreeső 
kamrájában. Ezek a kézirat-temetőből, genizákból (= elrejtés, kincs) előkerülő iratok, 
töredékek a szövegkutatás drága kincsei. A legnevezetesebb a 19. század hatvanas éveiben 
előkerült ó-kairói - régi nevén Fostat - zsinagógájából előkerült, mintegy negyedmillió kézirat 
töredék. A zsinagóga eredetileg a kopt keresztények Szent Mihályról elnevezett temploma 
volt és 882-ben jutott a zsidók tulajdonába. A Geniza felfedezése után a kéziratokat a világ 
különböző köz- és magángyűjteményei felvásárolták és széthordták. 150 000 a cambridgei 
egyetemi könyvtárba került, de jutott belőle Budapestre is, mintegy 700 darab. Ezek nagyrészt 
nem bibliai szövegek. Ugyancsak ilyen genizának tekinthetők a kumráni barlangok is, 
amelyek forradalomasították a bibliai tudományokat. A régi szövegek vizsgálata hozzásegít 
ahhoz, hogy a kéziratok megszületésének, leírásának, javításának a technikáját megismerjük. 

Az eredeti héber szöveg, mint ahogyan a héber írás kialakulásának vizsgálatakor 
láttuk, mássalhangzós szöveg volt. Miután a héber nyelvet már nem használták a köznapi 
életben, a másolatok ki voltak téve bizonyos hibáknak, elírásoknak. Mivel a szövegeket 
kezdettől szent dolognak, vagyis érinthetetlennek tekintették, a másolók még a hibák esetében 
is konzervatívan ragaszkodtak a lemásolandó szöveghez. Mivel a kéziratok nagyrészt 
istentiszteleti felolvasások céljaira készültek, így legfeljebb a felolvasáshoz adtak némi 
segítséget. A Biblia kéziratainak tanulmányozása arra a meglepő felismerésre vezet, hogy a 
múló évszázadok során pontosan megőriződtek a szövegek. A vizsgálatok arra mutatnak, 
hogy az Ószövetség héber szövege valamilyen ősi iratból indul ki. Az is kimutatható. Hogy a 
későbbi idők során mindig törekedtek arra, hogy egy mérvadó szöveget állapítsanak meg.



A kumráni bibliai szövegek felfedezése előtt is nyomon tudtuk kísérni azt a 
folyamatot, ami az Ószövetség szövegének megőrzését segítette. A Talmud arról tudósít, hogy 
a Jeruzsálemi templomban három ószövetségi kéziratot őriztek. Ha vitás esetek voltak, azt a 
variációt fogadták el, amelyik kettőben egyformán megvolt (Sopherim 6,4).Az első döntő 
lépést a szöveg pontos, kritikailag is elfogadható megőrzése felé, Jeruzsálem Kr.u. 70-ben 
történt lerombolása után tette meg a zsidó írástudomány. Két irat kanonikus tekintélye volt 
vitatott az Újszövetség keletkezése idején, ez az Énekek Éneke és a Prédikátorok könyve volt. 
Végül a jamniai (Jabné) gyűlésen, „zsinaton” ebben is egyetértésre jutottak. 

Ezt követően a másolók (szóförim = írnok) arra törekedtek, hogy a lehető 
legpontosabban másolják le a szöveget. Csak a legszükségesebb esetekben tettek némi 
megjegyzést a szövegben. 15 olyan hely van az Ószövetségben, ahol egyes betűk vagy szavak 
fölé pontokat tettek annak jelzésére, amikor valami olyant találtak, amit szabálytalannak, vagy 
tartalmilag kifogásolhatónak tartottak, de nem mertek a szövegen változtatni. Öt olyan hely is 
van a régi Ószövetségi kéziratokban, ahol egy-egy fekvő nun-t (ez a héber „n” betű) tettek a 
szó fölé. Ezek az illető versek elhelyezésére, sorrendjére utaltak. Van még kb. 350 olyan hely 
is, ahol egy-egy érthetetlen, vagy szokatlan formájú szót találtak. Itt sem nyúltak bele a 
másolók a szent szövegbe, hanem a lapszélre egy odaillőbb formát, vagy megfelelőbb szót 
tettek, hogy ezzel segítsék a zsinagógában felolvasók munkáját. Ezzel az Ószövetség 
üzenetének pontos közvetítését segítették elő. A szöveg nagyfokú tiszteletére utal az is, 
hogyha egy istennevet egy lekapart, vagy letörölt helyre kellett volna írni, akkor az egész 
kéziratlapot eltávolították, és a kézirattemetőbe rejtették (Talmud, Menach 30b). Ha 
valamelyik kéziratból egy lap vagy hasáb hiányzott, akkor nem volt szabad belőle az 
istentiszteleten felolvasni (Talmud, Gittin 60a). Ha a kézirat megsérült, gondosan ki lehetett 
javítani. Ha a férgek megrágták ki lehetett foldozni, ha a szakadás két soron át tartott, meg 
lehetett varrni különleges szőrből font fonallal (Meg.71d. – Meg. 19b. – Menách 31b stb.)

Ugyancsak a másolóktól származik a „kötib és qöré” rendszer. A kötib az írottat, a 
qöré az olvasandót jelenti. Nyilvántartottak minden szokatlan vagy az igéhez méltatlannak 
tartott szót, kifejezést. Sok helyen nyelvtani, stilisztikai, esztétikai, vagy esetleg dogmatikai 
okból nem találták megfelelőnek a hagyományos szöveget, ahol lehetett egy másik olvasási 
módot ajánlottak, amely az írott szövegtől eltérő volt. A legnevezetesebb ezek közül Isten 
neve a JHVH ajánlott olvasása volt „Adonáj” vagy „Elohim” formában. Csak nagyon 
indokolt esetben, ha a hiba nyilvánvaló volt, akkor írtak be a szövegbe egy-egy betűt vagy 
szót. Hogy a pontos másolást ellenőrizni lehessen, megszámolták az egyes könyvekben a 
betűket és ezt megjelölték. Megállapították, hogy a Tóra középső betűje a 3Móz 11,42-ben 
található gáhón szó „vav”-ja, míg a középső szava 3Móz 10c,16-ban található „dáros” szó. 
Minden kéziratban, a használatba vétel előtt végigszámolták a betűket. Megállapították, hogy 
az ABC első betűje, az alef 42 377-szer fordul elő az Ószövetségben. A második betű a „bét” 
csak 38 218-szor  Ez is a szövegpontosság ellenőrzésének egyik módja volt. 

Az ötödik-hatodik század fordulóján kezdődött a masszoréták munkája. Nevük a mszr 
szóból származik, aminek jelentése: hagyományozni, továbbadni. Ezek különböző 
csoportokhoz tartozó írástudók voltak. Két legjelentősebb csoportjuk a nyugati, vagyis a 
tibériási. palesztinai masszoréták, akik a 8-9. században végezték munkájukat, míg a keleti 
vagy babiloni masszoréták, akik különböző mezopotámiai városokban (Sura, Nehardea, 
Pumbedita) működtek. A két legnevezetesebb iskola a palesztinai Ben Aser és a Ben Naftali 
család volt. Azt tartották fő feladatunknak, hogy a szövegek kiejtését rögzítsék. A 6-8 
században ellátták magánhangzókkal az addig csupán mássalhangzókkal rögzített szöveget. 
Ez is hosszú kísérletezés és egyetértés keresés után alakult ki. Ők is fűztek hosszabb-rövidebb 
megjegyzéseket a szöveghez, melyben a leírtak értelmére, tartalmára igyekeznek rávezetni az 



olvasót.
A szöveg mai fejezet és versbeosztása nagyon késői, a középkorban kialakult rend 

volt. A fejezetek számozását 1205-ben Stephen Langton (1155 k. – 1228) a későbbi 
Canterbury érsek vezette be, először a Vulgata fordításban. A versek számozása csak a 16. 
században rögzítődött. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a masszoréták nem törekedtek egy 
bizonyos rendre a szövegmásolásban. Ez a rend a zsinagógai gyülekezet istentiszteleti rendjén 
alapult. Maimonides (1138-1204) szabályai alapján, a szöveg értelme szerint szakaszokra 
osztották fel a könyveket, ezt parszijjót-nak hívták. Ezt a szövegben is jelölték. Egy sort, vagy 
a megkezdett sor további részét üresen hagyták és a „pe” betűt írtak oda. Ez a pethuaháh = 
nyílt szó rövidítése volt.  Ha a szakasz határa sorközbe esett, akkor ezt egy „számek” betűvel 
jelölték, ami asethumah = zárt szó rövidítése. A masszoréták osztották mondatokra (pászuq) a 
régi szöveget és a könyvek végére az ellenőrzés megkönnyítése érdekében odaírták a 
mondatok számát. Például Mózes első könyve 1534 pászuq-ból áll.  

A múló évszázadok alatt többféle felosztási rend is kialakult. A palesztinai 
zsinagógákban három esztendő alatt olvasták végig Mózes öt könyvét ezért 167 sirára, vagyis 
rendre osztották fel azt. A Babilonban található zsinagógák viszont egy év alatt végig olvasták 
ezt az anyagot, ezért 54 hosszabb szakaszra, parasára kellet osztaniuk a szent iratot, hogy még 
a szökőév szombatjára is megfelelő hosszúságú rész jusson. (v.ö. ApCsel 15,21). 

A kumráni leletek megtalálása előtt nagyon sok kutató meglehetősen gyanúval kezelte 
ezt a több évszázadig tartó gondos munkát. Divatos volt feltételezni, hogy a szövegmásolók 
és a masszoréták kényük-kedvük szerint változtatták a szent szöveget. Ezeket a 
feltételezéseket halomra döntötte a kumráni lelet-együttes. Előtte is volt okunk bízni az 
Ószövetség ránk maradt szövegében, de a régi, az időszámításunk kezdetére visszavezető 
kéziratok hiányoztak. A legrégebbi emlék az úgynevezett Nash-papirusz volt, amelyet 1902-
ben talált
W. S, Nash angol kutató, és jelenleg a cambridgei egyetem könyvtárának kincse (Ms. or. 233.) 
ami a Tízparancsolatot (2Móz 20,2-17 keverve 5Móz 6. szövegével) valamint a Sömá-t 
(5Móz 6, 4-5) tartalmazta. Megállapítható, hogy ez nem egy bibliai szöveget tartalmazó 
tekercs maradéka volt, hanem egy liturgikus vagy tanítói célra készült szöveg, ami a 
makkabeusi kor és Kr.u. 70 között íródhatott. Ugyancsak régi, de sok évszázaddal későbbi 
bibliai kézirattöredékek kerültek elő a kairói genézából (pl. a Prédikátorok könyvének négy 
töredéke stb.), de ennél fontosabbak voltak a különböző ránk maradt kódexek. Ezek közül a 
három legjelentősebb a 895-ben másolt Kairói kódex, ami a prófétai könyveket tartalmazza 
Józsué könyvétől Malakiásig, a második az aleppói zsinagógában talált, a 10. század első 
felében másolt teljes Ószövetség és az 1008-ban másolt Leningrádi kézirat. Ugyanitt őriztek 
egy kéziratot 916-ból, amely az Ószövetség késői prófétáinak írásait tartalmazza. A két 
utóbbit egy Ábrahám Firkovicz nevű zsidó tanító találta még 1839-ben a Krim-félszigeten, 
ahol több 10-14 század között másolt kéziratra bukkant. Az aleppói zsinagógában őrzött 
kézirat ezek közül a legfontosabb, mert ez különleges gondossággal készült minta-szöveg 
volt, amit a vitás kérdések eldöntésére használtak. 1947-ben az a hír terjedt el, hogy egy zsidó 
ellenes lázadás során a zsinagógába égett. Kiderült hogy a hír csak részben igaz, mert sikerült 
jelentős részét ennek a becses kéziratnak megmenteni.

Az Ószövetség kisebb nagyobb kéziratainak száma eléri az 1500-at. Mégis ezek a 
kéziratok szövegkritikai szempontból egységes képet mutatnak, és nyilvánvalóvá teszik a 
szöveg megőrzésével foglalkozó masszoréták és könyvmásolók gondos munkáját. A gondos 
filológiai vizsgálatok, amelyek a 700 legfontosabb kézirat összevetéséből jött létre, arra az 
eredményre vezettek, hogy az eltérések csak nyelvjárásbeli hibák, vagy helyesírási jellegű 
problémák. A ma egyetemesen használt héber Biblia, a Biblica Hebraica a leningrádi kézirat 



alapján készült, de lábjegyzeteiben megtalálható a többi szövegtanú minden jelentősebb 
eltérése, beleértve a kumráni kéziratleleteket is.

A végső vélemény kimondása előtt fontos megvizsgálni egy érdekes hagyomány-
csoportot, a Samaritánus Tórát. A babiloni fogság után önállóvá vált samaritánus közösség 
csak Mózes öt könyvét volt hajlandó kánoni tekintélyűnek. Ez a Tóra kézirat 3-400 évvel 
régebbi, mint a masszoréta szöveg. Masszoréták voltak azok a zsidó tudósok, akik 100 és 900 
között a héber biblia szövegét gondozták. Ma is az őáltaluk megállapított szöveget használjuk. 
A samaritánus szöveggel való összehasonlítás azt az eredményt adja, hogy bár mintegy 6000 
helyen eltér ez a szöveg a massszoréta szövegtől, de ezek 98 %-ig helyesírási eltérések, és a 
masszoréta szöveg a helyesebb variáció. A néhány tucat teológiailag is értékelhető változat 
vagy a samaritánusok önigazolását erősíti (pl. 5Móz 27, 4-ben Ebál helyett Garizim szerepel, 
a samaritánusok szent hegye). Az Elohim szót, a masszoréta szövegtől eltérően nem használja 
a bálvány istenek megjelölésére, és többször használja az „Isten angyalai” kifejezést, erősen 
spiritualizálva az Ószövetség szövegét.

Mivel a hellenizmus idején már nem értették a héber nyelvet, ezért az istentiszteleten a 
felolvasott bibliai szöveget egy tolmács arámul is elmondta. Ezeket a fordításokat eleinte nem 
volt szabad leírni, de a tolmácsok a maguk munkájának könnyítése érdekében lejegyezték 
ezeket. Ezekből a jegyzetekből több ránk maradt. A ránk maradt targumok közül a 
legjelentősebbek: az Onkelos targum és a Pszeudó-Johanán targum Ezek elsősorban a 
Tórához készültek Az utóbbi a próféták írásainak fordítását segíti. Ezek nem csupán fordítási 
segédletek voltak, hanem az első ránk maradt lépései voltak a zsidó írásmagyarázatnak. 
Ezeken túl a legrégebbi Ószövetség fordításokat is segítségül lehet hívni egy-egy vitás 
esetben, hiszen ezek ősibb szövegeket használtak, mint amelyek ránk maradtak. Különösen az 
Ószövetség Kr.e. 3. században készített görög fordítását, a Septuagintát (Jelzése LXX), az 
úgynevezett „hetvenes” fordítást kell megemlítenünk és a Kr. u. 2. században készült szír 
Pesitta fordítást.             

Ekkor jött Kumrán. Egy csodálatos véletlen folytán, amit már sokszor megírtak 
előkerült egy olyan hatalmas lelet-együttes mely csaknem ezer évvel korábbi, mint az eddig 
ránk maradt szövegemlékek. A ránk maradt emlékek a magánhangzó jelek kitétele utánról 
valók, már a masszoréták és a különböző írástudói iskolák elvégezték a szövegen a megfelelő 
munkát. De milyen lehetett az ősibb, a régebbi szöveg? Még 1939-ben Frederick Kenyon, a 
huszadik század első felének egyik legkitűnőbb ószövetségi kutatója azt írta: „Nincs semmi 
valószínűsége annak, hogy valaha is találni fogunk olyan héber kéziratokat, amelyek a 
masszorétikus szöveg keletkezésénél korábbra nyúlnak vissza”. Ez a valószínűtlen mégis 
megtörtént. A kumráni leletek mintegy 200 olyan bibliai kézirattal ajándékoztak meg minket, 
amelyek 1000 évvel korábbiak a legrégebbinek tartottnál. Már az első vizsgálatok is 
megmutatták azt, hogy a legoptimistább várakozásokat is meghaladó pontossággal kerültek a 
héber kéziratok átörökítésre. H. Steegmann  göttingeni professzor  ezt írja a kumráni 
tekercsekről: „A köztes idők zsidó másolói, olyan bizonyítványt állítanak ki, amely kiválóbb 
nem is lehetne. Csak egészen kevés, eléggé lényegtelen csekélység esetében lehet 
pontatlanságokat, vagy tévedéseket megállapítani. Az a bibliai szöveg, amelyet a középkorból 
ismerünk, ugyanaz volt már ezer évvel korábban is” (Die Essener, Qumran, Johannes der 
Täufer und Jesus, Freiburg. 3. Aufl. 1994. 124.). A kumráni szövegek meglepő módon 
igazolták a héber szövegek átörökítésének megbízhatóságát.

De Kumrán kapcsán arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez a nagy mennyiségű 
kézirat arra is módot adott, hogy egy kicsit a masszoréta szöveg kialakulása előtti idők 
törvényszerűségeit megismerjük. A kevés tartalmi eltérés a meglepetés volt, a formai eltérések 
pedig, a héber nyelv és a biblia szövegének pontosítása irányában mutatnak. Kumránban, 



három típusú bibliai szöveget találtak a kutatók. Az egyik nagyon közel áll a ma hitelesnek 
elfogadott, masszoréták által gondozott szöveghez. Vannak olyan kézirattöredékeink is, 
amelyek a Samaritánus Tóra szövegével azonosak és olyanok is amelyek a Septuaginta 
szövegének felelnek meg. Az eltéréseket, csak a kutatók tudják regisztrálni, legtöbbnyire 
lefordíthatatlanok, mert nyelvtani formákban, nyelvjárási különbözőségekben és az arám 
nyelvi fordulatok hatásában mutatkozik meg. A kutatók többnyire arra hajlanak, hogy a 
Samaritánus Tóra, valamint a Septuaginta szövege köznyelven írt, a mindennapi életben 
használt általános szöveg lehetett, míg a masszoréta típusú szövegek őrizték meg gondosan a 
régi, az eredetihez közelálló szöveget. 

Az első megtalált kézirat Ézsaiás könyvének teljes szövege volt. Mindenki arra 
gondolt, hogy a bibliafordításokat ennek az ősi, a korábbi kéziratokat egy évezreddel 
megelőző leletnek a hatására át kell dolgozni. Csalódtak a szenzációra várók. Ézsaiás próféta 
könyve kitűnő szöveghűséggel maradt ránk. A megtalált kézirat csak tizenhárom helyen tért el 
az eddig ismert hagyományostól. A tizenhárom helyből nyolc olyan volt, amelyet ókori 
források, különösen az Ószövetség görög fordítása a Septuaginta is igazolt. Millard Burrows 
professzor, az Ézsaiás tekercs kiadója, akinek könyve már 1961-ben magyarul is megjelent 
így írt erről: „Bámulatos, hogy a szöveg egy évezreden keresztül csak ilyen csekély 
mértékben változott! A tekercs legtöbb eltérése a masszoréta szöveghez viszonyítva csupán 
helyesírási különbségekből és a nyelvtani formák különbözőségéből adódik (…) egészében 
azonban megegyezik a masszoréta szöveggel. Ebben rejlik az Ézsaiás tekercs legfőbb 
jelentősége: igazolja a masszoréta szöveghagyomány megbízhatóságát.” (Die Schriftrollen 
vom Toten Meer, München 1958. 90. old).

Bennünket az egyformaságon túl a szöveg apróbb eltérései is érdekelnek, hiszen a 
szöveg kutatói a jó régészekhez hasonlóan arra törekednek, hogy a lehető legpontosabban 
helyreállítsák azt a leletet, amit a szerencsés véletlen eléjük hoz. Van olyan eset, amikor a 
kumráni szövegben egy-egy fél mondattal, verssorral több van. A legnevezetesebb ezek közül 
Ézs 1,15, ami a hagyományos szöveg szerint így fejeződik be: „vér tapad a kezetekhez”. A 
kumráni szövegben még egy sor kiegészíti a verset: „és ujjaitok bűntettekkel vannak tele”. A 
másik ilyen eltérés Ézs. 2, 3-ban van. A masszoréta szöveget követő bibliánkban így hangzik 
a szöveg „Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához” A kumráni 
kéziratból hiányzik „az Úr hegyére”. Egyes kutatók szerint nem is véletlenül, hiszen ezzel is 
igazolni akarták az esszénus szekta templommal szembeni ellenállását. Néha a nyelvi 
variánsokban vannak különbségek. Ézs 45, 2 a mi általunk használt fordításban így szól: ”Én 
megyek előtted, a rögös utat elegyengetem”. A kumráni szövegben az „előtted” helyett az 
„előttetek” többes számú forma áll, míg a rögök helyén a hegyeket találjuk. Ezek pusztán 
nyelvi variánsok, amik mit sem változtatnak a szöveg értelmén. 

Néha, és ez a kutatók számára szerencsés véletlen, egy régi szövegvariáns megvilágít 
egy nehezen érthető bibliai mondatot. Ilyenek azért találhatók a héber bibliába, mivel az 
évszázadok során még a hibákat sem merték kijavítani a Biblia másolói és egy-egy elírás 
homályossá tette a szöveget. Ézs 21, 8 így hangzik a masszoréta szöveget követő 
fordításunkban: „majd felordított, mint az oroszlán: Uram őrhelyemre állok mindennap.” Ez 
az ordító oroszlán sok fejtörést okozott mindig a fordítóknak. Azonban az „oroszlán” és az 
„aki ezt látta” kifejezés a héberben hangzásra és alakra nagyon hasonlítanak egymásra. A 
későbbi elírás gyanúját a Kumráni kéziratlelet igazolta, ahol így szól ez az igeszakasz: „Majd 
felkiáltott, aki ezt látta: Uram, őrhelyemre állok”. 

A kumráni barlangokból előkerülő mintegy kétszáz bibliai kézirat - az összes lelet 
mintegy 25 %-a - természetesen nem egyforma színvonalú. Ezt jól mutatja az, hogy egy-egy 
bibliai könyvből több kézirattöredék is előkerült. A Zsoltárok könyvéből 39 példány, Mózes 



ötödik könyvéből 32 másolat és Ézsaiás könyvéből is 22 különböző kézirat került a barlang-
temetőbe. Ezeknek a kéziratkincseknek a kora is eltérő. A legrégebbiek a Kr.e. 3. századból 
származó, Mózes második könyvének és Sámuel könyvének egy részét tartalmazó töredék. 
Eszter könyve kivételével az Ószövetség valamennyi könyvéből rendelkezünk ezekből a 
barlangokból származó kézirattöredékekkel. Pusztán ez a tény is azt erősíti, hogy a kéziratok 
másolásánál kialakult ellenőrzési rendszer lehetetlenné tette a Biblia könyveinek önkényes 
változtatását. Bátran mondhatjuk, hogy az Ószövetség kéziratai az ókorból ránk maradt 
irodalmi alkotások közül a legpontosabban megőrzött szövegek.      

A tekercstől a könyvig.
Az ókori ember számára a könyv a tekercs volt. Ezt használták a nagyobb lélegzetű 

írásművek lejegyzésére. A könyv alatt tekercset értettek. A széfer = könyv szón tekercseket 
értettek. A papirusz tekercset az egyiptomiak találták fel. Egy papirusz lap átlagos mérete 30 x 
20 cm. Erre körülbelül annyi szöveg fért, mint a Filemon levél, vagy János második vagy 
harmadik levele, valamint a Júdás levél. Ezeket a papirusz lapokat beírásuk után a 
keskenyebb végénél összeragasztották, majd feltekerték, és így jött létre a papirusz tekercs 
(Zsolt 40,8). Ezeknek a szélessége általában 24 cm volt, ritkán ennek a fele, hossza pedig, 
6-12 méter az írásmű hosszának megfelelően, de nem volt különös 20-30 m. hosszú könyv 
sem. A legszélesebb ránk maradt ókori tekercs 49 centiméter, míg a leghosszabb, mintegy 40 
méter. A tekercset hét cm széles sorokból álló oszlopokkal írták tele, ezzel könnyítették meg 
az olvasást. Ezeket az oszlopokat nevezték columnának. Az oszlopok között mindössze 1 cm-
nyi helyet hagytak. Az oszlopok fölött és alatt valamivel szélesebb margó maradt. Ide 
jegyezték fel a megjegyzéseket és a javításokat. A tekercs elején hosszabb üres részt hagytak, 
hogy az olvasó itt megfoghassa a tekercset, valamint ez az üres rész védte a beírt szöveget. A 
szöveg címét rendszerint az irat végére írták. A sokat használt tekercsek elejére és végére 
tettek csak botot. A bibliai kéziratok ilyenek voltak. A botok vége kiállt a tekercsből. Ezt 
hívták a könyv fejének (kefalé biblon). 

A bőrből készült pergament tekercsek is hasonló módon készültek, csak a bőrdarabok 
nem voltak ennyire egyformák. A beirt és leszabott bőrdarabokat, nem ragasztották, hanem 
összevarrták, mégpedig ugyanabból a bőrből hasított fonalakkal. A tekercseket fonallal 
csavarták körül, ami nem engedte, hogy a tekercs szétessen. Ez a fonal rendszerint bőrből volt 
fonva és rendszerint erre pergamenből készült fonalat is használtak. Ha a tekercs tartalmát 
titokba akarták tartani, akkor körülcsavarták egy fonallal és lepecsételték. Ez a szokás is 
nagyon ősi lehetett. Amikor Jeremiás próféta, amikor családi birtokát megvásárolja, két 
példányban állítja ki az adás-vételi okmányt. Az egyiket nyíltan a másikat lepecsételve. 
Mindkettőnek ugyanazt kellett tartalmazni. Ha a nyílt rész állításait valaki kétségbe vonta, 
akkor törték fel a lepecsételt, igazoló rész szövegét. (Jer 32, 6-14. v.ö. És 29,11-12). A 
Jelenések könyvének bepecsételt könyve is ilyen, ami Ezékiel próféciáját idézi (Jel 5, 1-5. Ez. 
9,2). A könyv a trónon ülő jobb kezében volt, hiszen a király a Torát a jobb kezébe hordta 
(Talmud Szanh. 22a. v.ö 5Móz 33,2). A hétszeresen bepecsételt tekercs titkos irat volt, hiszen 
a könyvet, ami Isten kinyilatkoztatása (Jel 1,1) nem kellett bepecsételni (22,10). Talán az 
indokolatlanul sok hajtogatástól is védeni akarták a bepecsételéssel a könyvtekercset. 

Az ószövetségi korban a könyv általános alakja a tekercs volt. Ez szerepel költői 
hasonlatokban (Ézs 34,4). Jób ellenfele vitairatát akarja könyvtekercsként a feje köré tekerni 
(31, 35-36). Jeremiás is erre írja látomását (36,1-32). Ezékiel látomásban egy mindkét oldalán 
teleírt irattekercset látott (Ez 2, 8-9) épp úgy, mint Zakariás (5,1). Olvasáskor ezeket a 
tekercseket kiterítették, amikor tanulmányozni akarták (1Makk. 3, 48). A zsidósághoz annyira 
hozzátartozott a bőrből készült tóra tekercs, hogy Titus diadalívén egy ember a hátára erősített 



kerek, hosszúkás tárgyat visz. Ez a tóra tekercs. Josephus Flavius leírta, hogy a Jeruzsálemet 
leromboló Titus római diadalmenetében „a zsidók törvénytekercse volt az utolsó zsákmányolt 
tárgy a menetben” (A zsidó háború Bp. 1965. Gondolat. 458). A tórát ma is pergamenre kézzel 
írt tekercsről olvassák fel a zsinagógába.

Az ívekre hajtogatott könyv keresztény találmány. Első emlékei a második század 
legelejéről maradt ránk. Valószínűleg a szükség vitte rá az első keresztényeket erre a 
találmányra. A drága papirusz tekercs a sok forgatásról hamar pusztulni kezdett, „nem bírta a 
gyűrődést”. A minta nagy valószínűséggel a polyptycha nevű, több, egymásra hajtogatható 
falapocskából álló írótábla lehetett. Ezek az alkalmi feljegyzésre szolgáló Írótáblák nem 
voltak népszerűek és előkelőek. A világi irodalom még a III. században is többnyire  papirusz 
tekercset használt. Az első keresztények a gyakorlati munka közbej jöttek rá, hogy az ívekre 
hajtogatott papirusz a tekercseknél tartósabb és gazdaságosabban lehet a helyet is kihasználni 
rajtuk. A papirusz-lapokat csak egymásba hajtogatták és a hajtás mentén összevarrták egy 
füzetbe amit teükhosz-nak vagy codex-nek neveztek. Eredetileg 50 ívet is összevarrtak, de 
később rájöttek, hogy 8-10 lapos íveket a legcélszerűbb készíteni. Ez a technika lehetővé tette 
a különböző gyűjtemények, kánoni egységek egy kötetben való összefoglalását. Például a 200 
körüli időből ránk maradt egy papirusz kódex töredéke (jele P45), amely eredetileg mind a 
négy evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvet tartalmazta. Nem rlégen 
tudunk ezekről az Egyiptomból előkerülő papiruszokról. Legfontosabb közülük az 1930-ban 
Egyiptomban talált és a megvásárlójáról Chester-Beatty kódexeknek nevezett kódexek. Ez az 
angol kutató 1930-31-ben az egyiptomi beduinoktól 12 görög nyelvű papirusz-kódexet 
vásárolt. Lelőhelyükre nézve a beduinok nem tudtak pontos felvilágosítást adni, de 
valószínűleg a Fajjum oázis környékén épült valamilyen ősrégi keresztény kolostor romjai 
közül kerültek elő ezek a becses kéziratok. Ezek voltak az első bizonyítékai annak, hogy a 
keresztények már jóval a kódexek kora előtt ívekre hajtogatott könyvekbe írták a Szentírás 
igéit.

A legrégebbről ránk maradt kézirat emlékünknek kicsisége egész regénye van. Ez egy 
110 körül keletkezett papirusz kódex töredék, amit P52-vel jelzünk. Ezt a papiruszt 
tulajdonosáról Rylands papirusznak, vagy első őrzési helyéről Manchesteri papirusznak 
szokás nevezni. 1935-ben találták Egyiptomban. Mindkét oldala be van írva. A gerincén 
látható még a tű nyoma is, amivel a kódex lapjait összefűzték. János evangéliumának egy 
kicsi töredékét tartalmazza, a 18, 31-33 illetve a 18, 37-38. versét. Ennek a kis töredéknek 
abban van a jelentősége, hogy János evangéliumát a racionalista bibliakritika képviselői a II. 
század végén vagy a III. század elején keletkezett késői iratnak tartották, aminek ezért a 
történeti hitelességét meg lehetett kérdőjelezni. Még Engels is így emlegette ezt az 
evangéliumot. A kézirat szakértők viszont, egyöntetűen megállapították, hogy 110 körül, de 
130-nál semmiképp nem később készült ez a másolat. Ezért a Kis-Ázsiában megírt 
evangéliumot már 100 körül Egyiptomban ismerték, mint istentiszteleti felolvasásra szánt 
evangéliumot.

A IV. században kezdődött a pergamen kódexek kora. A pergamen lényegében csiszolt 
állati bőr volt, mint láttuk az Ószövetség legrégebbi kézirat-tanúi erre az anyagra íródtak. 
Plinius így meséli el „feltalálását”. II. Euemenes, Pergamon királya (Kr.e. 197-159) szeretett 
volna olyan könyvtárat alapítani, amely felülmúlta volna nagy vetélytársának Ptolemaeus 
Ephiphanesnek (205-182) világhíres alexandriai könyvtárát. A vetélytárs erre megtiltotta a 
papirusz exportját. Az íróanyag készítésére alkalmas papirusz viszont csak Egyiptomba 
termett. Erre Eumenes borjú- bárány- és kecske-bőrre íratta a könyveket. Ez egy kedves ókori 
anekdota, de természetesen régebben is használták az állati bőröket írásra. Erről az anyagról 
viszont hamar kiderült, hogy sokkal tartósabb, mint a papirusz és hamarosan ez lett a tartós 



használatra készített könyvek alapanyaga.            
A pergamen hártya úgy készült, hogy a fiatal állat, - juh, kecske, borjú, sőt néha az 

antilop - bőrét gondosan megtisztogatták. Először színlőkéssel tisztították meg a hámrétegtől, 
majd egy fapálcikával mindkét oldalon mindkét oldalára oltott meszet kentek, azután timsós 
oldatban, majd tiszta vízben áztatták, hogy a bőr sárgás színét, zsíros részeit eltüntessék. A bőr 
megmaradt kötőszövet rétegét (cutis) keretbe fogva kifeszítették, a megszáradt levelet kréta- 
vagy mészporral bevonták, végül habkővel lesimították. A pergamen mindkét oldalára lehetett 
írni, de az írás az eredetileg szőrös oldalon volt a tartósabb. Ez az elkészített bőrdarab volt a 
pergamen hártya, ami értékes anyag volt (2Tim 4,13). Különös becsben állott az igen fiatal, 
vagy még az anyja méhéből kiszedett bárány bőre. A hártyalevél szélén eleinte körzővel, majd 
később egy punctorium-nak nevezett eszközzel kijelölték a sorok távolságát, majd vonalzóval 
a sorok helyét.

Mivel ez az anyag nagyon tartós és főként drága volt, ezért néha, takarékossági 
okokból többször is felhasználták. Az eredeti írást lekaparták késsel vagy habkővel, lemosták, 
Catullus szerint fél napig tejben áztatták, majd új művet írtak rá. Az ilyen kódexet hívták 
rescriptus kódexnek, vagy palimpszesznek ( a görög pálin pszáó = újra törlök kifejezésből) 
nevezték. A modern technika segítségével a lekapart szöveget is olvashatóvá tudjuk tenni, 
amelyek rendszerint nagyon fontos, különös irodalmi munkák. 

A pergamen használata az újszövetségi kéziratok készítésénél összefüggött azzal a 
nagy változással, amely Nagy Konstantini fordulat nyomán jött létre. Véget ért az üldözés és 
ezzel a szegénység kora is. Az üldözött vallásból államilag támogatott vallás, a szegény 
gyülekezetekből gazdag egyház lett. Mivel a keresztény istentisztelet alapja a prédikáció volt, 
minden gyülekezet legalább az Újszövetséget meg akarta szerezni magénak. Fellendült a 
könyvmásoló ipar. Sokszor állami, császári támogatást is kaptak ehhez. Nagy Konstantin 
császár 331 körül megbízta például Euszebiosz caesarieai püspököt, hogy az újonnan épült 
bizánci templom számára készítsen 50 pergamen kódexet a teljes görög bibliával. Akácius és 
Euzoiusz cézériai  püspökök 340 és 380 között Órigenész és Pamfilusz nagy könyvtárát, hogy 
óriási költséggel pergamenre másoltatják. 

A keresztényekre szakadt hirtelen jólét azt eredményezte, hogy fényűzően díszes 
kéziratokat kezdtek óriási pénzekért készítetni. Erről panaszkodik szent Jeromos és 
Aranyszájú Sz. János is. Arany- és ezüstírású, bíborban áztatott luxus kivitelű könyvek 
készültek. A későbbiekben a fényűzés csupán a kódexek díszítésében mutatkozott meg. Mivel 
az arabok 640-ben elfoglalták Egyiptomot, és nem lehetett papirusz-ívekhez jutni, az egészen 
a 15. századig a pergamen volt az írás anyaga. Ezt a Kínában és Közép Ázsiában feltalált 
papír váltotta fel. Szíriában és Egyiptomban a VIII. században ismerkedtek meg a rongyból 
készített papírral. A liturgikus és a bibliai kéziratokhoz csak a XIII. században kezdik 
használni ezt az olcsóbb, és mégis megfelelő minőségű anyagot.

A pergament kódexek mérete nagyon eltérő volt, nagyjából 30x20 és 50x40 cm. között 
váltakozott a lapok nagysága. Istentiszteleti célra nagyobb, magáncélra kisebb kódexet 
készítettek. Egy lapra rendszerint két oszlopban írtak, de a korábbi időben előfordult 3 és 4 
oszlopos kódexlap is. Ilyen volt a Codex Vaticanus és a Codex Sinaiticus is. A szövegek 
többnyire diktálással készültek. Euszebiosz, Órigenészről jegyzi fel hogy ”szám szerint, több 
mint hét gyorsíró volt mellette, amikor diktált, akik meghatározott időnként váltották 
egymást; nem kevesebb másoló, valamint a szépírásban járatos leányok.” (Eht. VI.23.2) Így 
nézhetett ki egy keresztény könyvmásoló műhely.  

A szent könyveket kezdettől csupa nagy betűkkel írták, a kőbe vésett feliratokhoz 
hasonlóan, bár az első századtól kialakult és használatban volt a kurzív írás is. A csupa 
nagybetűvel irt kéziratot könnyebb volt ellenőrizni. A nagybetűk neve uniciale volt, ami 



hüvelyket jelentett és a betűk nagyságára utalt, a nagybetűkkel írt kódex neve viszont 
maiusculus volt. A betűket nem kötötték össze, és szóközöket nem hagytak, de néha kitették a 
mondatzáró pontot. Egy-egy sorba mindig meghatározott számú betűt írtak a másolók, 
tekintet nélkül a szó értelmére, vagy elválasztására. Egy-egy sorba 16 szótagot, 36 betűt 
szántak. A másolókat eszerint fizették. Órigenész például azt írja, hogy János 2. és 3. levele 
együtt sem tesz ki 100 sort, vagyis stichost.  Ez az írás-szokás a 9. századig élt. A szent 
neveket gyakran rövidítették. Ez az írásmód tetszetős és könnyen olvasható volt, de 
terjedelmes és írása is időrabló. Ebből a nagybetűs írásból alakult ki a minusculus, vagyis 
kisbetűs írás. Ennél többnyire a betűket összeírták, de a szavakat különválasztották. 
Használták már a hehezetet és a hangsúly jelet, valamint a többi írásjelet, amit akkor már 
régen használtak más írásformákban. A hehezetet már Kr.e. 400-350 között megtalálunk a 
pénzérmeken, az ékezetek már a Kr.e. 2. században megtalálhatók voltak a papiruszokon, de a 
pergamen szövegeken csak a középkor elején kezdik alkalmazni. Ebben az írásformában a 
végződéseket többnyire lerövidítik. Lényegesen gyorsabban lehetett így írni, a hellyel is 
jobban lehetett takarékoskodni, de ez az írás nehezebben olvasható. A nagybetűk csak a 
szövegegységek kezdetén maradtak meg. A legkorábbi kisbetűs görög biblia kéziratunk a 
Tetraevangelium Uspenskianum nevű kézirat, ami 835. május 7. én keltezett. Ezután gyorsan 
terjedni kezd ez az írásmód és a XI. század óta kizárólag ezzel az írással készülnek a kódexek.

A Biblia használata szükségessé tette a szövegek felbontását értelmi szakaszokra. Az 
ószövetség felolvasási rendjéről már korábban megemlékeztünk, de ugyanilyen felosztásra 
szükség volt a kereszténység körében is. A teológiai érvelés is szükségessé tette a pontosabb 
idézést. A zsidók körében jól ismert volt az Ószövetség és elég volt a vitában olyan utalás, 
mint amit Luk. 20, 37-ben látunk: „már Mózes is rámutatott a csipkebokornál” . A pontosabb 
utalást a görög szöveg beosztása segítette elő. A szövegfelosztás az alexandirai Ammoniusra 
vezethető vissza, aki 240-250 körül tette meg az első lépéseket. Ezt fejlesztette tovább a 
caesareai Euszebiosz, aki a négy evangéliumot 1162 rövid fejezetre (gör. kefalái, - lat. 
capitula) osztotta, melyből Mátéra 355, Márkra 233, Lukácsra 342 míg Jánosra 232 esett. 
Ezekhez táblázatokat is készített, hogy a párhuzamos részek könnyen felismerhetők legyenek. 
Beosztását a görög biblia kiadásai a belső margón közli. A szírek még apróbb részekre 
osztották az evangéliumot., összesen 1389-re, Mátét például 426-ra. A többi újszövetségi 
könyv hasonló felosztása ismeretlen szerzőtől származik. Euthaliusz, Szardinában élő 
diakónus mások nyomáén osztotta be az Apostolok Cselekedeteit 40, Pál leveleit 147 és a 
többi levelet 31 szakaszra. A mai fejezetszámítás Stephanus Langtontól származik (1228), bár 
többen hivatkoznak arra, hogy ezt megelőző kéziratokban is találunk a maihoz hasonló fejezet 
felosztási rendszereket. A mai versbeosztást Sanctes Pagninus 1541-es Biblia kiadásában 
találjuk először. Ezt átvette Robert Estienne genfi nyomdász 1551-es görög bibliakiadása, de 
az újszövetségi versbeosztást átdolgozta. Ez a versbeosztás van máig használatban. 

    A Bibliában való eligazodást segítették az egyes könyvek elé írt bevezetések, 
prológusok. Ezek az egyes könyvek szerzőjéről, tartalmáról és keletkezési körülményeiről 
közölnek információkat. Az első ilyen bevezetést Marcion írta. Ezeket a hivatalos egyház 
részben átvette, részben újakat készített az egyes könyvekhez. A régi kéziratokban ezek a 
bevezetések is sokszor megtalálhatók. A kéziratok vizsgálata, tudományos rendszerezése és 
összehasonlítása külön tudománnyá nőtt. Ennek köszönhetjük, hogy mind az Ó-, mind pedig 
az Újszövetségnek minden betűjével el tudunk számolni, minden kéziratvariánst pontosan 
értelmezni tudunk.

      



AZ ÚJSZÖVETSÉGI KÉZIRATOK NYOMÁBAN

Az Újszövetség nyelve.

Az Újszövetség minden könyve Jézus korának világnyelvén a görög koiné dialektosz-
ban íródott. Krisztus egyháza a görög-római világ kulturális közegében született, mégis őrzi 
az arám-héber gondolkodás sok-sok elemét. A görög szövegen sokszor átüt stílusában és 
gondolkodásmódjában az írók eredeti nyelvi, kulturális helyzete. A Septuaginta – görögre 
fordított Ószövetség volt, de az Újszövetség görögül született és egyetlen könyve sem 
fordítás. A korábbi időben Máté evangéliumát tartották egyesek arámból fordított iratnak, de a 
pontosabb irodalmi kutatás megcáfolta ezt a feltételezést. A Római Birodalom sok kis nép 
olvasztótégelye volt. Uralma azért maradhatott meg, mert az összekötő kapcsok (közös jog, 
hadsereg, világkereskedelem) mellett, a helyi érdekek érvényesülésének sem vetett gátat. Egy 
ilyen sokszólamú politikai egységnek szüksége volt egy közös összekötő kapocsra, közös 
nyelvre. A hellenista birodalmak megteremtették a görög kultúra befolyását az egész 
Földközi-tenger medencéjében, így adott volt a görög nyelv, mint közvetítő eszköz a helyi 
kultúrák tarka sokadalmában. A honi nyelvek mellett kialakult egy olyan közös nyelv (koinos 
= közös) amit csaknem mindenki ismert és tudott rajta beszélni. Ez a nyelv eltért a klasszikus 
görögség nyelvétől, régi nyelvjárásaitól. Megszületett ezen a nyelven is az irodalom. A 
művészi alkotások is ezen a beszélt nyelven kezdtek megszólalni. Ez az új nyelv igyekezett 
igazodni az attikai dialektushoz, de ezt egyszerűsítette. Akik igényesebben, irodalmibban 
akarták magukat kifejezni azok atticizáló stílusban írtak. Ezzel a nyelvi jelenséggel 
találkozunk Lukács evangéliumában, amelyik kitűnő nyelvi érzékkel alkalmazkodik ehhez az 
irodalmi divathoz. Ugyanezt az atticizáló nyelvet használta Pál, amikor Athénben az 
Aeropágoszon a görög bölcseknek beszélt Krisztusról (ApCsel 17, 16-31). 

Az irodalmi koiné hatása az újszövetségi iratok valamennyi szerzőjének stílusában 
kimutatható, de mindegyik iratban megmutatkozik a köznapi beszéd hatása is. Az Újszövetség 
iratai nem patetikus, arisztokratikusan választékos nyelven íródott, hanem a pontos 
fogalmazásra törekvő köznapi ember stílusában. Ez felelt meg az evangélium hirdetése 
céljának. Isten üzenete a különböző kulturális hatások alatt élő embereken keresztül 
fogalmazódott meg, ezért, az újszövetségi iratok körén belül is egy bizonyos nyelvi 
rétegződés mutatkozik. Az újszövetségi iratok közül Márk képviseli a beszélt nyelvhez 
legjobban hasonlító, legegyszerűbb koinét. Nem akar mesterségesen atticizálni, nem a 
legműveltebb emberek nyelvén akarja megszólítani Krisztus evangéliumát. Egyszerűen és 
pontosan fogalmaz minden irodalmiaskodó cicoma nélkül. Így beszélhették ezt a nyelvet 
Palesztinában. Stílusában csak az a feltűnő, hogy sok latinizmust találunk benne, ami azzal 
függhet össze, hogy evangéliumát valószínűleg Rómában írta.

Máté már sokkal nagyobb műgonddal fogalmaz. A műgondra, a mondatszerkesztés 
szabatosságára törekvő görög nyelven ír, de az evangélium szerkezetét a régi keleti, 
khiasztikus formában gondolja végig. Márk keményebb, póriasabb kifejezéseit finomítja és a 
mondatszerkesztések döccenőit, igyekszik elsimítani. Jól ismeri a hellén szerkesztési módot 
is, de szemmel láthatóan a héber gondolkodásmód hármas , hetes beosztásait is szívesen építi 
be munkájába. Ez különösen Jézus nagy beszédeinek megszerkesztésében mutatkozik meg. 
Az első keresztény generációhoz hasonlóan jól ismeri az Ószövetséget, Jézusban a próféták 
írásainak beteljesítőjét látja. Nem magyarázza a zsidó szólásokat, mert első olvasóiról tudja, 
hogy ismerik ezeket. Isten nevének gyakori használatát a zsidó kegyesek szokása szerint 
passzív szerkezetekkel kerüli el (pl. Boldogok akik sírnak, mert megvigasztaltatnak = Isten 
megvigasztalja őket; vagy „megbocsátattak a te bűneid” nyilván azt jelenti, hogy Isten 



bocsátja meg a bűneit). Isten nevének ez a fajta kerülése, már a Septuagintában is 
megfigyelhető. 

Lukács írásai, evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei képviseli az Újszövetségben 
a legmagasabb irodalmi szintet. Tudatos nyelvművésznek tarthatjuk. Őneki talán anyanyelve 
volt a koiné. A rendelkezésére álló evangéliumi hagyomány anyagát nyelvtanilag és 
szóhasználatában is korrekten közvetíti a korabeli művelt városi embereknek. 
Nyelvhasználata elüt a Palesztinában használt görög nyelvtől, de ő nem idegeníti el Jézus 
történetét attól a kulturális kontextustól, amiben élt és szolgált Jézus. Nyelvi bravúrja éppen 
abban mutatkozik meg, hogy ezt a másféle kultúrát tudja a művelt ember nyelvén 
megjeleníteni, elmondani. Ennek ellenére pontosan és jól tudj érzékeltetni az Ószövetség 
hangulatát, teológiai gondolkodásmódját, jól érzékelteti az ószövetségi elbeszélő módot is. 
Néha költői magaslatokban képes szólni. Pontos a betegségek diagnosztizálásában, ezért már 
az ősegyház idején úgy tudták, hogy a foglalkozása orvos volt. Az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyvben még jobban kibontakozik stílusának ereje, hiszen itt kevésbé köti már a szóbeli 
hagyomány. Az ókori írókhoz hasonlóan szereplőit beszédeikkel jellemzi. Ezek épp úgy, mint 
például Pál hajótörés-története – stílusbravúr. 

A Zsidókhoz írt levél közelíti meg talán a levelek közül legjobban az irodalmi koinét. 
Írója minden bizonnyal hellenista kultúrájú személy lehetett, aki nem riadt vissza elvont, 
filozófiai természetű szakkifejezések használatáról sem. Kiválóan szerkesztett, logikusan 
taglaló körmondatokban tud fogalmazni, amelyek művésziességük ellenére közérthetőek. A 
Zsidókhoz írt levél szintjéig ugyan nem jut el Jakab levele és Péter két levele, de ezek az 
iratok is magas színvonalúak, olyan embereknek írásai, akik rendkívül otthonosan mozognak 
a beszélt és írt görög nyelvben. 

Ebbe a rangsorba nem lehet beállítani a Páli leveleket és János írásait. Pál levelei nem 
irodalmi eszményképeket követnek, hanem a mindennapi beszéd elevenségét, életteliségét 
adják vissza. Valóságos levelek, amelyek valóságos nyelvi környezetbe szólnak bele. Ez a 
körülmény nyelvileg is rányomja bélyegét ezekre az írásművekre. Talán a Zsidókhoz írt levél 
stílusát a Római levél közelíti meg. Nem azért van ez így, mert Pál nem tud jól görögül. Sőt ő 
annyira bírja ezt a nyelvet, hogy a megszólított városok szlengjét, nyelvi környezetét is 
reprodukálni tudja írásaiban. Ismeri a hellenista kultúra minden vívmányt ismeri, tud a 
filozófusok nyelvén, de ismeri a gyülekezet egyszerű tagjainak nyelvét is-. Ezt is tudja célja 
érdekében használni. Kész új szavakat alkotni, ritkán használt kifejezésekkel érzékeltetni 
mondanivalóját. Levelei nagyon dinamikusak, szinte kirobban belőle a mondanivaló, és ezt 
megsínyli nagyon sokszor a forma. Egyenetlenségének az is oka lehet, hogy sietősen diktálja 
leveleit. Egy tevékeny ember alkotásai ezek, aki mindig siet és nem csupán elmondani akar 
valamit, hanem megmondani azt, amit Isten a szívére helyezett.

Utoljára a jánosi iratok csoportjáról kell valamit mondanunk. Ide tartozik János 
evangéliuma, a három Jánosi levél és a Jelenések könyve. Ő nem úgy gondolkodik mint pál, 
aki tökéletesen alkalmazkodik az élő, beszélt görög nyelv környezetéhez, kifejezési 
formáihoz. János kitűnően tud görögül. Bizonyítja ezt evangéliumának prológusa. De ő nem 
csinál abból titkot, hogy azok a gondolatok, amelyekről ő beszél a zsidóság nyelvi és 
kulturális kontextusából érthetőek meg. Ha a görög nyelvtani formák ellentétbe kerülnek a 
göröggel, akkor János habozás nélkül hebraizál. Ez a görög nyelv szabályait „megcsúfoló” 
szerkesztéseinek az oka. Ez különösen a Jelenések könyvére jellemző, amelynek szövege tele 
van ószövetségi utalásokkal, anélkül hogy nyilvánosan akár egy verset is idézne. 

A nyelv –eszköz, kommunikációs csatorna, amivel érthetővé lesznek az Istentől 
ihletett gondolatok. A Biblia szövegének vizsgálata arról győzi meg a kutatót, hogy ezt az 
Istentől kapott eszközt kiválóan, sokszor művészi erővel használták a Biblia írói.          



Az Újszövetség kéziratainak regénye
Az ókori irodalomnak egyetlen alkotása sem rendelkezik olyan sok pontos és korai 

szövegtanúval, mint az Újszövetségi Szentírás. Néhány példa is meggyőzhet erről. A görög 
római klasszikusokat műveik megszületése után legalább 600-700 évvel későbbi kéziratokból 
ismerjük. A legrégibb Illiász kéziratot a Bodmer-féle könyvtár gyűjteménye őrzi. A Kr. e. a 8. 
században írt eposz legrégebbi kézirata Kr.u. 9-10.századból való. Több mint ezerötszáz évvel 
fiatalabb, mint az irodalmi mű. A római klasszikusok ránk maradt másolata a Kr.u. 8-9. 
századból valók. Platón, akinek legrégebbi kézirata Kr.u. 895-ben kelt, Krisztus előtt 347-ben 
meghalt. A második század végéig ránk maradt szövegek alapján viszont csaknem az egész 
Újszövetséget tudjuk rekonstruálni. Ez azt jelenti, hogy a ránk maradt kéziratokkal csaknem 
száz évnyi távolságra meg tudjuk közelíteni az újszövetségi iratok első formáit. 

A másik fontos dolog, a fennmaradt újszövetségi iratok nagy mennyisége. 1963-ban 
Kurt Aland, a huszadik század egyik legjelentősebb bibliai kézirat-kutatója közel ötezer 
kéziratot ismertetett. Ezek között van 76 többé-kevésbé töredékes papirusz, 250 nagybetűs 
kódex, 2646 kisbetűs kódex, 1997 lekcionárium, vagyis felolvasókönyv, melybe az egy-egy 
ünnepen felolvasandó bibliai igehelyeket másolták. Ezek szerint a kutatás 4969 kéziratlelet 
tükrében ismerte az Újszövetségi Szentírást. Ezeknek minden szövegvariációját a görög 
újszövetségi kiadások lábjegyzetében megtalálhatjuk. A kutatás fejlődésével ez a szám 
állandóan növekszik. Így szövegkritikailag is az Újszövetség a legmegbízhatóbb irodalmi 
alkotás, ami az ókorból ránk maradt. 

Természetesen nem az összes kézirat tartalmazza az Újszövetség minden könyvét. A 
régi Korban az Újszövetséget négy csoportba osztották, és ezért rendszerint négy kódexbe 
másolták le. A négy evangélium volt az első csoport, amit rendszerint egy kódexbe másoltak. 
A második nagy gyűjtemény az Apostolok Cselekedetei és az általános levelek kódexe volt, 
míg a harmadik a Páli levelek gyűjteménye volt a Zsidókhoz írt levéllel. Rendszerint külön 
másolták a Jelenések könyvét is, de többször összekapcsolták valamilyen más, előző 
gyűjteménnyel.

A mai kutatás a kódexeket jelzésekkel látta el, melynek alapját K. J. Wettstein bázeli 
református teológus teremtette meg az 1751/52-es amsterdami Újszövetség kiadásban. A 
nagybetűs kéziratokat az ábécé nagybetűivel jelölte, majd ezeket később görög és héber 
betűkkel egészítette ki, a kisbetűs kéziratokat – nagy számuk miatt – arabs számokkal jelölte. 
Később, a nehézségek elkerülése végett, a nagybetűs kódexeket is számokkal kezdték jelölni, 
de megkülönböztetésül egy „0” írtak eléje. Mivel ebből a jelölési módból nem lehetett a 
kódexek tartalmára következtetni Herman von Soden 1914-ben egy olyan jelölési módot 
dolgozott ki ami a kódex tartalmára is utalt. A dörög kis delta azokra a kódexekre utalt, amely 
a teljes Újszövetséget tartalmazza. A görög „e” betűvel, az evangéliumokat tartalmazó 
kéziratokat jelölte, az alfa lett az általános levelek és a Jelenések könyvének jele. A 
papiruszokat „p” betűvel jelölik és egy indexszámmal. A görög bibliában ezekkel a 
jelzésekkel találjuk meg a szövegeltérésekre vonatkozó jegyzeteket. Ennek segítségével 
mindenki, aki a Bibliát eredeti nyelven akarja tanulmányozni, minden segítséget megkap 
ahhoz, hogy az Újszövetség első ezer esztendejének minden szövegvariációját figyelembe 
vehesse. Tudományos igényű írásmagyarázat ennek figyelembevétele nélkül nem születhetik.

A legfontosabb ószövetségi kódexekről már a fentiekben említést tettünk. Most csupán 
néhány fontosabb újszövetségi kéziratról teszünk említést. Körülbelül ötven olyan kézirattal 
rendelkezünk a közel ötezerből, amely a teljes Újszövetséget tartalmazza. Ezek közül négy a 
nagybetűs kódexek családjába tartozik. Ez az Újszövetség szövegkiadásának az alapja.

Első a sorban a Vatikáni kódex (Codex Vaticanus. jelzete B, vagy o3) mely 340 körül 
Egyiptomban, talán Alexandriában íródott. 26,5 x 25. cm. Három hasábban írták a szövegét. 



Eredetileg 820 lapos volt és az egész Ó- és Újszövetséget tartalmazta. Jelenleg 759 lap van 
meg belőle. Az Újszövetség vége, Zsid 9,14-től hiányzik belőle. Ez nemcsak a legrégibb 
bibliai kódex, hanem a legrégebbi pergamen kódex is, ami ránk maradt. Pontos 
fotokópiájának kiadása 1904-től, több mint száz esztendeje a kutatók rendelkezésére áll. A 
szöveget két írnok írta szép gyöngybetűkkel. Az évszázadok során, több helyen 
elhomályosultak betűi, ezért egy korrektor 1000 körül utána húzta azokat, azok kivételével, 
amelyeket hibásnak ítélt. Még két korrektor dolgozott a szövegén, amelyek közül az egyik 
csaknem egyidős lehetett a másolóval. A becses kódex 1475 óta kimutathatóan a Vatikáni 
könyvtár birtokában van. Napóleon 1809-ben hadizsákmányként Párizsba vitte, csak 
Napóleon bukása után került vissza a Vatikáni Könyvtárban. A 19. század legnagyobb Biblia-
kézirat kutatója, Tischendorf Konstantin le akarta másolni, de nem kapott rá engedélyt, mert 
egyik riválisa August Mai bíboros készítette elő kritikai kiadását.

A Sínai kódex (Codex Sinaiticus. Jelzete a héber alef, vagy S. 01.) Nagysága 38 x 
33,5 cm. Négy hasábban írták a szövegét. Ez is az egész Bibliát tartalmazta, de az eredeti 720 
lapból csak 347 lap van meg. Ez az Újszövetséget szinte teljesen, hiba vagy sérülés nélkül 
tartalmazza. Az ószövetségi része nagyon töredékes. Csaknem egyidős a Vatikáni kódexel, ez 
is valószínűleg Alexandriában készült, bár újabban többen azt állítják, hogy talán Caesaria 
volt a kódex születési helye. Három, vagy négy szövegíró másolta. Ezen is három vagy négy 
korrektor dolgozott, a legrégebbi talán a szövegmásolóval egy időben. Felfedezése egy 
romantikus regény. 

A kódexet Tischendorf Konstantin (1815-1874) találta meg. Ő volt a 19. század 
legnagyobb szövegkutatója. Átkutatta Európa minden jelentős könyvtárát és keletet. Ezt a 
kódexet még 1844-ben a Sinai-hegyi Szent Katalin kolostorban találta meg, más kódexekkel 
együtt, a tüzelésre szánt papírok között. A szerzetesek nem tudták, hogy milyen kincs 
birtokában vannak. Hosszú alkudozás után 43 lapot átengedtek Tischendorfnak azért, hogy a 
kolostornak juttatandó anyagi támogatás fejében elvigye Frigyes Ákos szász uralkodónak. 
Ezek a lapok a királyi könyvtárból a lipcsei egyetem könyvtárába kerültek. A többi lap nem 
hagyta nyugodni Tischendorfot, aki 1853-ban újra keletre indult és meglátogatta a kolostort, 
de a szerzetesek nem akartak tudni a kódex többi részéről. Eredménytelenül tért haza így 
Tischendorf, de nem adta fel a küzdelmet. 1859-ben újabb látogatást tett a sorozatban. Ekkor 
is úgy tűnt, hogy eredménytelen lesz fáradozása. A búcsúzáskor Tischendorf a kolostor 
gondnokának megmutatta az újonnan megjelent Septuaginta kiadását, melyet nagy gonddal ő 
rendezett sajtó alá. Meglepetésére a gondnok azt válaszolta, hogy neki is van ilyen kézirata és 
rövidesen visszatért a kendőbe takart kódex lapjaival. Másnap Tischendorf magával akarta 
vinni a becses leletet Kairóba, s Szent Katalin kolostor egyik filiájába, de a szerzetesek hosszú 
vita után sem engedték, csak úgy, hogy laponként kaphatta kézhez rövid időre a kairói 
kolostorba, ahol lemásolhatta a kéziratot. A szerzetesek visszautasítottak minden vételi 
ajánlatot. Ekkor Tischendorf azt az ajánlatot tette, hogy ajándékozzák a kéziratot II. Sándor 
orosz cárnak, a görög egyház patrónusának.  A szerzetesek erre hajlandók voltak, de azt 
kérték, hogy ellenértékként Tischendorf intézze el, hogy az ő jelöltjüket nevezze ki a cár 
érseknek. Tischendorf a cári udvarral, úgy tűnik, könnyebben boldogult, mert a kézirat 
hamarosan Szentpétervárra került. Itt őrizték 1933.-ig, amikor a Szovjetunió, tetemes 
összegért eladta a londoni British Múzeumnak. Azóta ott őrzik.

A harmadik a ránk maradt kódexek között az Alexandriai kódex (Codex 
Alexandrinus, jelzete A, 02) ami 32 x 26 centiméteres lapokból áll, amit két hasábban írtak 
be. Eredetileg a teljes bibliát tartalmazta 773 lapon, négy kötetben. Az újszövetségi rész 143 
lap. Ez egy kissé hiányos, mert elveszett belőle Mt 1-1 – 15, 6. Jn 6, 50-8,52 és 2Kor 4,13 
-12,7-ig terjedő szakasz. Valószínűleg az ötödik század közepén, vagy végén írták 



Alexandriában. Szövege jól illeszkedik az előző két kódexéhez, de több ponton találunk 
benne olyan jellegzetességeket, amelyek a nyugaton kialakult szövegcsalád felé mutat. Ennek 
a kéziratnak is  kalandos története van. Cyrill Lukiad patriarcha bejegyzése azt állítja, hogy 
ezt a kéziratot egy Thekla nevű előkelő nő másolta, kevéssel a 325-ös Nikeai zsinat után, ami 
a kódex elveszett végén olvasható volt. Ez valószínűleg legenda. Az írásszakértők szerint 
későbbi másolat. Más bejegyzés szerint 1098-ban az alexandriai patriarcha ajándékba kapta 
ezt a becses kéziratot. Itt őrizték 1621-ig, amikor Cyrill, amikor konstantinápolyi patriarcha 
lett, magával vitte, majd felajánlotta, pártfogása fejében, I. Károly angol királynak. 1627-ben 
került a becses kézirat az angol királyi könyvtárba, majd 1757-ben a londoni British 
Múzeumba. Ez a kézirat adott indítást az angol tudósoknak az újszövetség szövegének 
vizsgálatára. Szövegét már az 1657-ben kiadott Walton-féle többnyelvű bibliakiadás közölte, 
majd 1909-ben a betűhív faximile kiadása is megjelent a híres-neves F. G. Kenyon 
gondozásában.

Efrém újraírt kódexe (Codex Ephraemi Syri rescriptus. Jelzete C. 04.), melynek 
mérete 33 x 26 cm., egy hasábba írt szöveget tartalmaz. Eredetileg a teljes bibliát tartalmazta, 
és az 5. században készült, valószínűleg Egyiptomban, de sajnos, nagyon töredékes formában 
maradt ránk. Az Ószövetségből 64 lap maradt ránk, míg az Újszövetség 238 lapjából alig több 
mint a fele 145 lap. Az ért nevezik újraírt, vagy átírt kódexnek, mert az eredetileg rajta 
található bibliai szöveget a XII. században lemosták és az így kapott „üres” lapokra Szent 
Efrém műveinek görög fordítását írták. A szöveg alatt Tischendorf Konstantin éles szeme 
vette észre a rejtőzködő ősi bibliai szöveget. Egy kémiai eljárással láthatóvá tette és ő adta ki 
1843-ban a kézirat pontos szövegét. A kódex a XVI. században a Medici család birtokában 
volt. Medici Katalin vitte Firenzéből Párizsba a becses kéziratot. Itt többször gazdát cserélt. 
Ma a párizsi Nemzeti Könyvtár féltve őrzött kincse. 

A Béza kódex, vagy Cantabrigiensis (Codex Bezae Cantabrigiensis. Jeluzete D. 05) a 
legrégebbi kétnyelvű kódex. 26 x 21,5. cm. és egyhasábos. Szövegét kis értelmi egységekre 
osztja. Bal oldalán a görög, mi g jobb oldalán a latin szöveget közli, az evangéliumokat és az 
Apostolok cselekedeteit tartalmazza. A latin szöveg nem az itt közölt szöveg fordítása, hanem 
ía már meglévő latin fordítás átvétele, ami több ponton hatott a görög szövegre is. 500 körül 
készült. Az evangéliumok az akkor nyugaton használt sorrend szerint – Mt, Jn. Lk. Mk. – 
találhatóak benne. Talán Dél-Itáliában, vagy Észak-Afrikában készült, hiszen itt volt a latin a 
hivatalos liturgia nyelve. A kódex már a 9. században Dél-Franciaországban lehetett. Pratói 
Vilmos , clermont-i püspök magával vitte a tridenti zsinatra. Ezt a kéziratot használta fel 
Stephanus 1550-ben görög bibliakiadásához. A hugenották 1562-ben elvitték a lyoni Irenaeus 
kolostorból. A híres humanista költőhöz, a zsoltárfordítóhoz Theoldor Bézához került, aki 
1581-ben a cambridgei egyetemnek ajándékozta. Már 1899-ben megjelent fotókópiája.

Még egy kódex fűződik Béza nevéhez. Ez a Claromontanus kódex, (Codex 
Claromontanus. Jelzése Dp. 06) ami éppen úgy kétnyelvű – latin és görög – mint ahogyan az 
előbbi, amihez nagyon hasonlít. 26 x 21,5 cm, egy hasábos kézirat amiből 533 lap van meg  
Pál leveleit tartalmazza, majd ezután következik egy nagyon  régi kéziratból, talán a III. 
században keletkezettből idemásolt kánonjegyzék, a Canon Claromontanus. A Zsidókhoz írt 
levelet más forrásból másolták hozzá. A clairmonti Beauvais-kolostorban találták meg. Ez a 
kézirat is volt Béza tulajdonában és kis mértékben felhasználta az Újtestamentom 1582-es 
kiadásánál. Magánkézből XIV. Lajos vásárolta meg a Bibliothéque du Roi számára. Innen 
került a párizsi Nemzeti Könyvtárba. Ennek a kódexnek is Tischendorf készítette elő a kritikai 
kiadását. 

Az érdekesebbnél érdekesebb kódex-történeteket lehetne még szaporítani, hiszen a 
kéziratoknak sokszor regényes sorsuk van. Két fontos kódexről azonban éppen 



szövegtörténeti érdekessége miatt meg kell emlékeznünk. Ez a Washingtoni kódex ( Codex 
Freerianus Washingtonianus. Jelzete W. – 032). A szöveget egy hasábban írták a lapra. 187 
lapon, töredékesen tartalmazza az evangéliumokat, Mt, Jn, Lk, Mk sorrendben, ahogyan a 
negyedik század végén, az ötödik század elején általános volt. Szövege különböző 
szövegtípusokkal mutat rokonságot, de hír nevét annak köszönheti, hogy Mk 16, 14 után egy 
hosszabb betoldást tartalmaz, amit Freer logionnak nevezünk. A kódexet ugyanis 1906-ban  
C.  Freer fedezte fel. Jelenleg a Washingtoni központi könyvtárban őrzik. A betoldás így szól 
magyarul: „Azok pedig védekeztek és ezt mondták: Ez a gonosz és hitetlen világ a Sátán alá 
van vetve, aki nem engedi, hogy Isten igazsága hatalmába vegye a lelkektől származó 
tisztátalanságokat; ezért tehát nyilatkoztasd ki végre a Te igazságodat, - mondották azok 
Krisztusnak. Krisztus pedig azt válaszolta nekik: Betelt a Sátán hatalma éveinek a mértéke, de 
más veszedelem közeledik. Én pedig azért adattam halálba a bűnösökért, hogy megtérjenek az 
igazsághoz, és többé ne vétkezzenek, és örököljék az igazság lelki és halhatatlan dicsőségét a 
mennyben”. Jézus szemrehányása után, tehát az apostolok azzal védekeznek, hogy ez a világ 
Sátán uralma alatt van. Jézus viszont azt mondja el nekik, hogy a kereszthalállal megtört a 
Sátán hatalma. Ez a kódex is 1912 óta betűhív kiadásban olvasható.

Az utolsó nagybetűs kódex, amivel egy kicsit közelebbről megismerkedünk a 
Conslinianus kódex (Codex Conslinianus vagy Euthalianus. Jelzete H. 015), amit Athos 
hegyén, a Laura-kolostorban találtak meg. A 6. században készült kézirat, amit egy hasábban 
írtak igen nagy betűkkel és a pergamen egyik oldalát írták csak be. 41 lap maradt meg belőle. 
Lapjai különböző könyvtárakban szétszóródtak. Van belőle Párizsban, Szentpétervárott, 
Moszkvában, Kievben és Torinóban. Ezek a töredékek Pál leveleit tartalmazzák. Arról 
nevezetes, hogy az utolsó lapon található feljegyzés szerint Pamphilius caesareai 
könyvtárának egyik példányával vetették össze, hogy ellenőrizzék hitelességét. A kézirat 
Euthalius szakaszbeosztását követi. Euthalius keresztény grammatista, vagy presbiter volt, aki 
360 körül élt. Nagy tekintélynek örvendett a Biblia kéziratainak ismerete terén. Az ó 
szakaszbeosztása szerint osztotta fel a kéziratot valószínűleg Pamphilius az Apostolok 
Cselekedeteit, Pál leveleit és az általános leveleket. A könyvek elé bevezetéseket írt és az 
ószövetségi utalások jegyzékét is elkészítette. Ezek segítettek a kézirat ellenőrzésében. Ennek 
érdekében készítette el az egyes könyvek sorainak számát, a sztikhoszt. A régi kódexek 
szakaszbeosztása ezek szerint tőle származik.                            
 A kisbetűs kódexek értékét sem szabad lebecsülnünk. Ezek természetesen későbbiek, 
de sok olyan kézirat van közöttük, mely nagyon régi kéziratokról, pontos munkával készült és 
az eredeti szövegért folytatott harcunkban jelentős támpontokat ad. Nagyra becsülik sok más 
kézirattal együtt, a kutatók a Szentpétervárott őrzött, 835-ből való evangéliumos kéziratot. 
Nagy számuk miatt alkalmasak voltak arra, hogy a kis, apró, első pillanatra 
elhanyagolhatónak tűnő eltérések megfigyelésével a rendelkezésünkre álló anyagot 
kéziratcsaládokba rendezzük. Először a 19. században W. H. Ferrari (1871) vette észre, hogy 
18 ismert kézirat feltűnő rokonságban van egymással. Ezt a kéziratcsaládot a felfedező 
nevéről Ferrari csoportnak, vagy az első csoporthoz tatozó kódex nevéről 13-as csoportnak 
nevezzük. A csoport egyik ismertető jegye, hogy a bűnös asszony történetét (Jn 7, 53 helyett 
Lk 21, 38 után közli. Krisopp-Lake (1946) oxfordi tudós pedig kimutatta, hogy van még egy, 
szorosan összefüggő csoport a kisbetűs kéziratok között, amelyek közül a legrégebbi az 1. 
számú kézirat. Ezt használta Erasmus is nevezetes Újszövetség kiadásához. Ezt egyes 
családnak, vagy a görög ábécé „l” betűje után „lambda csoportnak” szokás nevezni. Mindkét 
kisbetűs szövegcsalád a caesareai szövegtípushoz tartozik.

A mai kutatás, Wescott és Horn kutatásai alapján négy szövegtípussal számol. A 
legfiatalabb és legelterjedtebb a bizánci szövegtípus, ami Antiochiából származik és ezért 



késő szír szövegnek is lehetne nevezni. Antióchiából Bizáncba került, ahonnan az egész 
világra elterjedt. Ezért koiné szövegnek is szokták mondani. A gótikus „k” betűvel jelzik. Ez a 
szövegféleség a IV. századtól csaknem egyeduralkodó a görög egyházban. A másik 
szövegtípus az alexandirai vagy egyiptomi, amit a Sinai- és a Vatikáni kódex képvisel a 
nagybetűs kódexek között. Az újabb kutatás valószínűsíti, hogy Órigenész ezt a szövegtípust 
használta. Jele a gótikus H. Ezt tartják a legmegbízhatóbb szövegcsoportnak. Ezen érződik a 
legkevésbé a szándékos javítás. Ezért még ma is sokszor semleges szövegnek hívják.

Az újabb szövegkritikai kutatások megbízható eredményének tűnik, hogy sikerült 
elkülöníteni egy caesareai szövegtípust amelynek nagybetűs tanúja a Koridethi kódex. Ebbe 
a szövegtípusba tartozik a Ferrari csoport és a Lake kisbetűs kézirat együttes és a papíruszok 
közül a 45-ös indexszámmal jelölt. Ezt ismerte és használta Órigenész és 230 körül 
Egyiptomban is ismerték. Majdnem egykorú így az alexandirai szövegtípussal. 

A negyedik kör a nyugati szövegcsalád, ami körül a caesariai szövegek kiemelése 
után sok bizonytalanság támadt. Nem mutatnak elég egyformaságot. Fő képviselői a Béza 
kódex, a Claromontanus kódex, ehhez áll közel a ó-latin és a szír bibliafordítás is. Az 
idesorolt kéziratok is ősi és jó minőségű kéziratokra vezethetők vissza.       

A papiruszok egyes darabjai 100-150 évvel korábbiak, mint a pergamenre írt 
szövegek. Ezt a nem túl maradandó anyagot egészen a 7. századig használták a Biblia 
másolására. Kutatásuk csak a 20. században kezdődött igazán. Ma már több mint 70 papirusz 
kéziratot ismerünk, ezeknek minden lényeges adatát figyelembe vette a Kurt Aland  
Újszövetség kiadása, amit ma a görög bibliát tanulmányozó kutatók használnak. Ezek közül a 
kézirat-leletek közül már említést tettünk a Chester-Beatty papiruszokról, amelyeket 1930-ban 
Egyiptomban találtak. Vizsgálatuk nyomán sok fontos következtetést sikerült levonni a 
kéziratcsaládok kialakulásával kapcsolatosan.

Ezek körül különösen három nagyon fontos A p46-al jelzett kódex 200 körül íródott ás 
Pálé leveleit, valamint a Zsidókhoz írt levél nagy részét tartalmazza. A kódex nagyrészt 
Dublinban van, a Chester-Beatty gyűjteményben egy kisebb rész pedig a michigani egyetem 
könyvtárában. A P 45-ös kódex is nagyon régi, talán a 3. század eleji szöveg mely a négy 
evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit tartalmazza. A kódex 28 lapjából 27 a Chester-
Beatty gyűjteményben van, egy lap pedig, a bécsi Nemzeti Könyvtár kincse. A  p47-el jelölt 
kézirat mindössze 10 lap, és a Jelenések könyvének nagy részét tartalmazza. Ez is a Chester-
Beaty gyűjtemény tulajdona.

Ötven esztendővel ezelőtt volt szenzáció a p66-al jelezett Bodmer II. papírusz. Ez nem 
egy kis töredék, hanem egy 200 körül írt papirusz kódex, mely János evangéliumának nagy 
részét tartalmazza. 857 versből 794-et . A hiányzó versek ellenére meg tudjuk állapítani, hogy 
a kézirat ugyanazt a szöveget tartalmazza, mai a nyomtatott szövegekben a kezünkben van. A 
szövet egyezik a Vatikáni és a Sinai kódex szövegével. Ez a papirusz, úgy tűnik segített 
helyreállítani a „nyugati szövegcsalád” meggyengült tekintélyét, mert közel áll az ó-latin 
bibliafordításhoz. Szörényi Andor szerint „ Ha a papyrus Bodmer II. és a sínai, valamint a 
vatikáni kódexek közötti 150 esztendő alatt a másolók hűségesen őrizték meg számunkra az 
Újszövetség szövegét, akkor a megelőző 100 esztendőben sem eszközölhettek rajta komoly 
változtatást” ( A Biblia világa. Bp. 1968. 51. old)

Még egy különleges papirusz leletről kell említést tenni, ez a londoni British 
Múzeumban őrzött Papyrus Egerton 2. ami 110 körül keletkezett Antiochia környékén. Egy 
evangélium töredék, de a Bibliában található evangélium-töredékekkel nem egyezik, 
ugyanakkor elüt az apokrif evangéliumok stílusától is. A kutatók szerint vagy az 
evangéliumok alapján készült keresztény irat töredéke ez, vagy esetleg azoknak a 
forrásiratoknak az egyike, amelyre Lukács evangéliuma hivatkozik (1, 1-4),      



Mi segít abban, hogy a pontos szöveget megállapítsuk?
Nemcsak Biblia másolatok maradtak ránk az ókorból. A Biblia eredetileg felolvasás 

számára készült irat volt, amit úgy ismertek meg nemcsak a gyülekezet, hanem a zsinagóga 
hívei is, hogy rendszeresen, előre beosztott rend szerint felolvasták és magyarázták az ősi 
igéket. Ezért hamar rájöttek, hogy nagyon hasznosak az olyan kéziratok, amiben nem a 
könyvek szerint, hanem a felolvasásra szánt  szakaszok egymásutánjában írták le a szöveget. 
Ezeket hívjuk lekcikonáriumoknak. Elég sok ilyen kéziratunk maradt az ókorból, amit még 
nem teljesen aknáztak ki a kutatók, pedig sok dilemmánkra rejlik benne válasz. A liturgia 
konzervatívabb jellegű szövegeket kívánt és a későbbi lekcionáriumok is őriznek nagyon régi 
szövegeket. Ezek a szövegek ismertebbek voltak, min t a biblia-kéziratok szövege, hiszen ezt 
hallgatták és emlékelték a hívek, így a másolók „javításait” is nehezebben tűrték el. De más 
jellegű szövegproblémáinkra is választ adnak a lekcionáriumok. Említettük a kisbetűs 
kódexek vizsgálatánál, hogy a Ferrari csoport szövege szerint a bűnös asszony története nem 
Jn. 8, 1-11 versében található, hanem Luk 21, 38 után. A rejtélyes „áthelyezést” a 
lekcionáriumok oldják meg. Az ókori egyházban október 7.-ének előírt szövegszakasza Luk. 
21, 12-19 volt. A rákövetkező napé, október 8.-áé pedig Jn. 7, 53-8,11. terjedő szakasz. Így 
tehát a lekcionárium hatására került idegen helyre a bűnös nő története.

A Biblia pontos szövegének ismeretéhez sok segítséget adnak az ősi fordítások. Az 
Ószövetség görög fordításának, a Septuagintának erről a szerepéről már fent szóltunk. Ennek 
a régi fordításnak az ért Septuaginta – vagyis magyarul hetvenes a neve, mert egy kedves 
ókori legenda szerint hetvenkét írástudó II. Ptolemaios Philadelphos (285-246) parancsára az 
alexandriai könyvtár részére a Pharos szigetén lefordítatta az Ószövetséget. A munkát 72 nap 
alatt úgy végezték el a tudósok, hogy a görögül beszélő Alexandriai zsidók is meg voltak vele 
elégedve. A Septuaginta fordításnak több mint másfélezer ókori kéziratát ismerjük.

Nem szabad megfeledkeznünk a samaritánusok ősi bibliakéziratairól sem. Asszíria 
elpusztította az északi országrészt és idegeneket telepített be, akik összekeveredtek a 
zsidókkal, de megőrizték egyistenhitüket. Máig legszentebb könyvük, vallásuk alapja Mózes 
öt könyve. A többi bibliai könyvet , Józsué könyvét kivéve, nem tartják szent könyvnek. Az 
első samaritánus bibliakéziratot Pietro della Valle 1616-ban hozta Európába, ami Párizsban, 
1631-ben nyomtatásban is megjelent. A samaritánus szöveg az általunk használt héber 
szövegnél ősibb alakot őriz. Ez a közösség a Kr.e. 4. századtól maga alakította ki szent 
könyvüknek a másolását, amely a Krisztus utáni első században nyerhette el végleges 
formáját. Néhány, a samaritánusok igazát bizonyító betoldástól eltekintve - pl. 5Móz 27,4-ben 
Ebal hegye helyett Garizimot, a samaritánosok szent hegyét írja a szöveg – valamint a 
helyesírási különbségeket nem számítva megegyezik a mi Biblián szövegével, bizonyítva 
ezzel a kánoni szöveg ősiségét.

Mivel a keresztények sokat és harcosan hivatkoztak a Septuaginta megfelelő helyeire, 
a zsidók megpróbálták ezt a fordítást másféle szövegfordításokkal helyettesíteni. A sinopei 
Aquilla 140 körül készítette el fordítását, amely szolgaian utánozta a héber nyelv 
jellegzetességeit, és messze van a klasszikus nyelvtől. A Theodotion féle fordítás 180 körül 
készült. Theodotion efézusi zsidó vagy prozelita volt. A Septuaginta szövegét vette alapul, de 
szorosabban simult a héber szöveghez, mint a régi görög fordítás. A második század harmadik 
neves fordítója az állítólag samaritánusból megtért Symmachus volt, aki gondosan ügyelt 
arra, hogy a szent szöveget úgy fordítsa, hogy a kényes görög ízlésnek is megfeleljen. 

A fogságból visszatért zsidók már nem héberül, hanem arámul beszéltek, viszont a 
szent könyveket héberül olvasták fel a zsinagógákban. Ezt szóban lefordították, hogy 
mindenki értse az írást. A fordításokat nem volt szabad felolvasni, de a targumok a maguk 
fordításait leírták. Ezek ránk maradtak.  Jellemző rájuk, hogy nem szószerinti fordításra, 



hanem értelmezésre törekedtek, szövegükben.  Két, nagy, egymással versenyző csoportjuk 
van. Az egyik legjellemzőbb példája a babiloni Onkelosz targum, ami a magyarázatok mellett 
szószerintiségre törekszik, míg a Jeruzsálemi vagy Palesztinai targum inkább értelmezni 
akarja s szöveget. Ezek a régi értelmezési kísérletek is nagyon értékes információkat 
hordoznak a Biblia pontos megértésére törekvő kutatók számára.

Az újszövetség ősi fordításainak vizsgálata is hasznos segítséget nyújt a Biblia 
kutatóinak. Bár a fordítás soha nem lehet egyértékű az eredetivel, mégis sokszor segítenek 
egy-egy kézirat-romlás mögötti szöveg feltárásában. Különösen a 170 táján készült szír 
fordítás, a második század végére tehető kopt fordítás vizsgálata fontos. Az etiópok és az 
örmények is rendelkeztek már a harmadik században nemzeti nyelvű Bibliával. Latinra már a 
Vulgata előtt is lefordították a Bibliát. Nem a Rómában élők miatt, hiszen itt a 3. század 
közepéig a görög volt az egyház nyelve, hanem inkábba Dél-Itáliaiak és Észak-Afrikaiak 
miatt. Ezeknek az ó-latin fordításoknak a sora már a második században elkezdődött. Szent 
Jeromos ezeknek az egységesítése, kijavítása végett vágott bele a Biblia latin fordításába. Ez 
lett a Vulgata, ami azt jelenti: általánosan elfogadott, közös. Ez lett a legújabb időkig a római 
katolikus egyház hivatalosan használt Biblia szövege. 

Az egyházatyák újszövetségi idézeteinek a szövegkritikai értéke vitatott a kutatók 
előtt. Régebben azt feltételezték, hogy emlékezetből, pontatlanul idéztek. Újabban egyre több 
bizonyítékunk van arról, hogy a régi teológusok pontosan idézték a rendelkezésükre álló 
szöveget. Ő régebbi, kevésbé javított szövegeket tartottak a kezükben, ami a mai kutató 
számára tanulságos másodlagos forrás. Különösen a legrégebbi kódexek előtt író 
egyházatyákra kell figyelnünk, akik sokszor megszívlelendő megjegyzéseket tesznek. 
Euszebiosz például megemlíti, hogy Márk evangéliumának befejezését nem találta a legjobb 
kéziratokban sem. Az egyházatyák utalásai jelentős segítséget nyújtanak a különböző kézirat 
típusok megjelenésének időbeli behatárolásában is és belőlük megtudhatjuk a kéziratok 
elterjedésének a határait is.

Figyelembe kell vennünk a Talmud és a Midrás idézeteit is, hiszen ezek mögött kiváló 
ószövetségi írásmagyarázók munkája húzódik meg. a két szövetség elválaszthatatlan 
egymástól. Az újszövetségi írók az Ószövetségnek mintegy 350 részletét idézik. Néha 
emlékezetből idéznek, néha pedig a Septuaginta fordítást használják, ami el volt terjedve az 
első században az egész világon. Mivel fejből idéztek a régiek, a világi irodalomban is sokféle 
pontatlan idézetet találunk az ókori szerzők műveiben. Aristoteles – fejből – rosszul idézi 
Homerost. – Seneca Vergilius szavait inkább értelmük szerint idézi. De a zsinati határozatok 
és a vitairatok ügyeltek a pontos idézésre. 
        
Hogyan dolgozik a biblia szövegkritika.

A biblia első kéziratai nem tartós anyagra készültek. Ez az oka annak, hogy nem 
maradtak ránk a Biblia eredeti kéziratai. A kéziratokat másolták, és bár gondos ellenőrzési 
módszereket dolgoztak ki a régi kódexmásolók, mégis elkerülhetetlenek voltak a hibák. Ezek 
szövegromlásokat okoztak. Vannak olyan változtatások is, amelyek jobbító szándékkal, a 
szöveg javítása, vagy pedig az eredetinek tartott szöveg helyreállítása érdekében. Ezek a 
javítások az egész Újszövetségnek csak egy töredék részére terjednek ki, tartalmilag nem 
térítik el a ránk maradt evangéliumi hagyományt, mégis fontosak a kézirat életének, 
alakulásának megértése szempontjából. Ha a rendelkezésünkre álló kéziratokat összevetjük, 
és pontosan megfigyeljük, variánsokat, szövegcsaládokat tudunk elkülöníteni.

A szövegromlás jelentős része hallási tévedésre vezethető vissza. A másolás, diktálás 
útján folyt. Többször előfordulhatott tehát, hogy a másoló a diktált szó helyett valamilyen 
rokon hangzású szót hallott, amely ugyan értelmes, de a szöveg értelmét módosítja. Néha a 



diktáló nyelvjárási különbözősége, eltérő magánhangzó ejtése is vezethetett félrehalláshoz. 
Erre több példát is tudunk a görög szövegben. Volt olyan i, hogy az író, másolta a sz9öveget, 
ekkor látási tévedések keletkeztek. Pl. Rm 6, 5.-ben az „alla” szót „ama” nak írták, ami a 
nagybetűs írásmódban nagyon közel esett egymáshoz. A hasonló szövegrészeknél az is 
előfordult, hogy a másoló szeme átugrott egy szakaszt, vagy kétszer is elmondta ugyanazt. 
Vannak emlékezetbeli tévedések is. Ilyenkor a diktálást hallgató írnok a diktált szó helyére 
egy rokon értelmű kifejezést ír. A diktált szöveg tartalmát helyesen emlékelte ilyenkor a 
másoló, de nem emlékezett helyesen minden szóra. Különösen sokszor fordul elő olyan 
esetben, amikor Jézus Krisztus helyett Urunkat írt a másoló vagy fordítva. Néha a 
párhuzamos szöveg jutott az eszébe és azt írta önkéntelenül is. 

A tudatos változtatás többsége a javítás szándékával született. Minden másolásokat 
javító korrektor tudta azt, hogy a másolás közben romlik a szöveg. Ha tehát valahol a 
visszaolvasáskor a szöveg nem volt logikus, vagy folyamatos, akkor igyekeztek kijavítani, 
érthetővé tenni a szöveget. Ez különösen az első két évszázadban volt gyakori. A későbbi 
korban azonban nagyobb gondot fordítottak a pontos másolásra, amit a nagybetűs kéziratok 
másolási rendje elősegített. Ezután csak a megbízhatónak tartott szövegek nyomán javítottak. 
Sokszor, különösen a korai időben, a párhuzamos helyek szövegeltéréseit hibának tartották, az 
ószövetségi idézeteket pedig, a Septuaginta szerint igazították ki. Sokszor a szokatlan 
kifejezéseket helyesbítették, vagy megmagyarázták. Annak is van nyoma, hogy egyesek 
teológiai okból próbálták az eredeti szöveget javítani. Ilyen volt Markion, egy szinopei 
kereskedő, aki meg akarta „reformálni” a számára túl zsidós kereszténységet. Ezzel óriási 
felháborodást váltott ki az egyház hűségeseiben. Ez a deformáló „reformtörekvése” 
szigorúbbá tette a szöveg ellenőrzését. A gnoszticizmus is megpróbálkozott ilyen 
szövegváltoztatással, de a kereszténység a rendelkezésünkre álló szövegemlékek szerint, ez 
ellen hathatósan védekezni tudott.

A kéziratok a harmadik század végéig annyira differenciálódtak, hogy szükség volt 
egy alapos revízióra, az eredeti szöveg helyreállítására. Ezt úgy végezték el a világszerte 
elterjedt gyülekezetek, hogy a vidékükön található legelterjedtebb szöveget vették alapul. 
Megvizsgálták az ettől való eltéréseket és a legvalószínűbb szöveget kialakítva, készítették el 
a hivatalos és ezután kötelező szöveget. Ezek pontosabb jobban érthető szöveget 
eredményeztek. Szent Jeromos szerint 300 körül Egyiptomban Heszükhiosz, Palesztinában és 
Caesariában Pamfilusz (+309) Szíriában pedig az Antiochiai Lucianus (+312) végezte el ezt a 
revíziót. Ezeknek kéziratai nem maradtak ránk, de a kéziratokon ezeknek hatása jól érezhető-. 
A keleti egyház területén a Bibliai kéziratok sokkal pontosabbak, és jobban érthetőek lette. 
Nyugaton nem tudunk ilyen revízióról, ezért az itt készült másolatokban több a hiba és a 
bizonytalanság. Természetesen ezek a változtatások, revíziók sehol nem érintették az ősi 
szöveg tartalmát, csak a másolásból eredő hibákat voltak hivatva kijavítani. Miután 
államvallássá lett a kereszténység, arra törekedtek, hogy a Diocletianus-i üldözésben 
elpusztult kéziratokat pontos, megbízható szövegekkel pótolják. Így alakult ki a Bizánci 
szövegtípus. Ezt követte a szövegek többsége. Mivel ez az egyház közvéleménye szerint 
megbízható pontos szöveg volt, alábbhagyott az eddig tapasztalható szövegkritikai 
érdeklődés.

Az újkorban a nyomtatott bibliai szövegek megjelenésével élénkült meg a pontos 
szöveg megállapítására törekvő fáradozások sora. A különböző kiadók arra törekedtek, hogy 
az Újszövetség szövegét a lehető legpontosabb formában adják ki. Igyekeztek munkájukhoz 
minél több, megbízható kéziratot felhasználni és egyre-másra készültek az Újszövetség több 
kéziratra épülő kritikai kiadásai. A szövegek összehasonlítása sok segítséget ad. A 
szövegvariációk száma nagyon sok. Az Újszövetség görög szövegében nincs több mint 150 



ezer szó, a variációk száma viszont meghaladja a 200 ezret. De ez csak a számok játéka. A 
szöveg 7/8-ában semmiféle eltérés nincs. Másrészt az eltérések jelentős része egyedi hiba. 
Viszont, ahol valamilyen értelmet is érintő hibát találunk, tengernyi variánssal van dolgunk. A 
másolók itt igyekeztek segíteni. A véletlen hibát rögtön kiszűri az, ha csak egyetlen kéziratban 
találunk eltérést a többitől. Sokkal nehezebb a helyzet, ha a szövegváltoztatás valamilyen 
szándék miatt keletkezett. Ilyenkor következtetésekre vagyunk utalva. Ezt hívjuk belső 
kritikának. Ennek az alapelveit J. A. Bengel határozta meg. Azóta is a szövegkritikával 
foglalkozó tudósok ezeket az elveket követik. Általánosan elfogadott szabály  a 
szövegkritikában, hogy azt a szöveget kell elfogadni, amely jobban megfelel az 
összefüggésnek, a nyelv sajátosságoknak, a szerző gondolatvilágának és érzéseinek és 
amelyik magyarázza a többi eltérő olvasást. A szövegkritikával foglalkozó szakemberek 
ennek a szabálynak a figyelembevételével még a következő szabályokat követik:

• Valószínűbb a rövid szöveg a hosszúnál, mert a másolók inkább arra hajlottak, hogy 
valamit hozzáadjanak, sem mint hogy elvegyenek a szent szövegből.

• Valószínűbb a nehezebben érthető szöveg, mert a másolók a nehezebb szöveget 
igyekeztek könnyebbé tenni szavak beiktatásával vagy a kifejezések 
megváltoztatásával.

• Valószínűbb az a szöveg, ami eltér a párhuzamos helyektől, mert a másolók állandó 
törekvése volt ezeknek az egységesítése.

• Az a szöveg a jobb, ami fényt vet a többi variáció eredetére.
• Ha ezek alapján nem lehet dönteni, akkor a legérthetőbb szövegformát fogadjuk el.

Tudjuk, hogy a második század végén, a gnosztikusok támadása miatt pontosították a 
szövegeket a régi kéziratok alapján. Így csaknem visszanyúltak az apostoli korig, hiszen az 
akkor 70-80 éves szövegek az apostoli tanítványok korában keletkeztek. A szövegkritikai 
munka ezután sem maradt el. Az Újszövetség különböző keletkezési helyű, korú és kulturális 
hátterű kódexe lehetetlenné teszi a szöveghamisítást. Ha egy kézirat egy példányban létezik, 
könnyű hamisítani. De több ezer, különböző helyen lévő kézirat tömeg esetében ez lehetetlen. 
A szöveghamisító biztosan lelepleződik.

Ha mérleget készítünk a rendelkezésünkre álló kéziratvariánsokból és kihagyjuk a 
nyelvtani, helyesírási tévedéseket, a véletlen toll-hibákat akkor kb. 200 olyan helyünk marad 
az egész Újszövetségben, ami a szöveg tartalmát is érinti, de ezek is csupán mellékes 
dolgokban. Fontosabb, értelmet érintő változás csak 15 helyen van, ahol nem tudjuk 
eldönteni, hogy az eredeti szövegben mi állhatott, de ezek között a bizonytalan helyek között 
egy sincs, amelyik a Biblia alapvető tanításait, vagy a magatartásunkra, életmódunkra 
vonatkozó szabályait érintené. Ezért a Biblia tartalmilag sértetlenül maradt ránk. Pontos 
híradás az üdvösségtörténetről.

MIÉRT BÍZHATUNK A BIBLIA SZÖVEGÉBEN?

 A kereszténység története – a Biblia kutatásának története. Az egész egyháztörténeten 
áthúzódik az a törekvés, hogy az evangéliumok, vagy az apostoli levelek tartalmát a lehető 
legpontosabban kell megismerni. Ez a törekvés nem tűrte, hogy bárki, bármilyen egyházi 
tekintély érdemben hozzányúljon a Biblia szövegéhez. Ennek a feltételezése tudományos 
naivitás. Nincsenek rejtegetett, titkos, eredetinek kikiáltható kéziratok, amelyek eredetibbek 
az eredetinél. A Biblia szövege az ókortól kezdve a szigorú szövegkritika pergőtüzében volt, 
ezért tudunk elszámolni minden szavával. Mégsem mondjuk azt, hogy abbahagyjuk a munkát. 
A keresztény teológia története a Biblia magyarázásának története. A zsidó íráshagyományok 
mai művelői is szeretettel és odafigyeléssel hajolnak az ősi tekercsek felé, és egy-egy apróság, 



vagy új meglátás hamarosan közkinccsé lesz. Így fejlődik a bibliatudomány, mely minden 
filológiai kutatás szülőanyja volt. Minden hamis szenzáció, újabb, szívós kitartó munkára 
kötelezi a tudós kutatókat. A szenzációs feltételezések hamar elvéreznek a kritika 
pergőtüzében. Csak az igazság megcáfolhatatlan. 

Jó példája ennek az utóbbi időben nagy vihart kavart Júdás evangéliuma körüli 
sajtókampány. Régen tudjuk, hogy a második század közepétől megerősödő gnosztikus 
mozgalmak, amelyek az ember materiális valóságát másodlagosnak tekintették. Ez a korabeli 
népszerű újplatonista filozófiára épülő elképzelés volt. Az evangéliumok tanúsága szerint 
Jézus testet öltött, vállalta értünk a materiális lét kötöttségét és az emberi élet anyagi 
összetevőit nem becsülte le. A gnosztikusok ezért új evangéliumokat gyártottak, hamisakat. 
Az egyik volt Júdás evangéliuma, aki egyes gnosztikus irányzatok előtt félig-meddig szentnek 
számított. Nem a harminc ezüst miatt, hanem azért, mert árulásával segített kiszabadítani 
Jézust az anyagi rabságából. Erről a hamis evangéliumról a 2. század vége óta tudunk. Görög 
nyelvű töredékeit is ismertük. Most szerencsés véletlen folytán sikerült megtalálni a kopt 
fordítását, így az egész apokrif iratot ismerjük. No, de egy könyvet nemcsak megírni kell, 
hanem el is kell tudni adni. Segítségül jött a bulvár sajtó reklámja: „Megtaláltuk az eredeti 
evangéliumot” – értsd: Júdás evangéliumának szövegét. A becstelen reklám segít a hitet, a 
tudósok évszázados munkájának minden eredményét lerombolni.     

Aki a Biblia szövegét pontosan meg akarja ismerni, annak ma már minden fontosabb 
eszköz rendelkezésére áll a kutatáshoz. Nem kell regényekhez vagy holmi titkos iratokhoz 
fordulni segítségért. Az első tíz évszázadra kiterjedő, minden ránk maradt, felfedezett 
kéziratot számba vevő kritikai kiadású Ó és Újszövetség álla a rendelkezésünkre. 
Rendelkezésünkre állna a legfontosabb kéziratos emlékek betűhív kiadásai. Rendelkezésünkre 
állnak remek szótárak, lexikonok és nyelvtörténeti tanulmánygyűjtemények. A tudományos 
színvonalú monográfiák, amelyek egy-egy könyvet, vagy nagyobb könyvrészletet 
feldolgoznak, szinte áttekinthetetlen erdő. Ehhez még hozzá kell adni az ó és az újszövetségi 
tudományok folyóiratait és más olyan folyóiratok sorát, amelyek ilyen tárgyú tudományos 
igényű tanulmányokat közölnek. Ezeknek hátterén az a könnyelmű állítás., amit még mindig 
lehet hallani, hogy a történelem egy-egy pontján az egyház vagy valamilyen sötét lelkű 
embercsoport meghamísította  Bibliát, nevetséges mese.

A Biblia a világirodalom filológiailag a legpontosabban feldolgozott könyve. Ez a 
könyv, amely a kritika pergőtüzében volt csaknem két évezrede, arra késztette a kutatókat, 
hogy nagyon pontos és alapos filológiai munkát végezzenek. Ma a világon sok száz kitűnő 
kutató dolgozik azon, hogy amit a Bibliából ismerünk, azt pontosan tudjuk. Mert a Biblia nem 
képzelet, hanem valóság. Európai kultúránk, kereszténységünk alapja. 

 Ezek után van-e szükség a tudományos igényű szövegkritikára? A válasz: Igen. A 
Biblia tanulmányozásának története egy állandó harc a jobb megértésért. Soha nem adhatjuk 
fel azt a törekvésünket, hogy a régi kéziratok, a régi élet valóságának a jobb megértése 
közelebb vihet bennünket egy-egy igeszakasz jobb megértéséhez. Néha hasonlatokat értünk 
meg, vagy közmondásszerű szólásokat. Néha a helyszínek jobb megismerése segít hozzá 
minket a mélyebb tartalom feltárásához. A Bibliát ma is kutatni kell, és ebben soha nem lehet 
megfáradni. A szenzációéhes média sokszor próbálja az ősi szövegbe vetett bizalmat 
megrendíteni. De a Biblia szövege az emberöltők gondos, kritikai kutatásának talaján áll. Ma 
tudományos pontossággal állíthatjuk, hogy az a Biblia, amit a kezünkbe tartunk, pontosan 
rekonstruálható. Kr.u. 200 körüli állapotát nagy biztonsággal helyreállítottuk.

Ebben a tanulmányban sok szó esett szövegvariációkról, az ősi szövegben található 
apró, a lényeget nem érintő kis eltérésekről. Egy-egy ilyen eltérésnek könyvtárnyi irodalma 
van, ami mögött a kutatók generációinak élete munkája húzódik meg. Ez soha nem olyan 



látványos (és sajnos nem is olyan kifizetődő), mint a publicisták könnyelműen leírt 
„szenzációs” feltételezései, amelyekből írt fél-tudományos fércművekkel dollármilliókat lehet 
keresni. De a Biblia mai olvasója ma bizton tudhatja, hogy az a szöveg, amit a kezébe tart, a 
rendelkezésünkre álló kézirataink alapján a lehető legpontosabb. 

A tudomány mai állása szerint nincs reményünk arra, hogy valamelyik bibliai szerző 
eredeti kéziratát megtaláljuk. De a harcot a pontos szövegért nem adhatjuk fel. Érnek még 
minket gondviselésszerű meglepetések, mint amilyen a kumráni leletek megtalálása volt 
1947-ben. De addig is jó ha tudjuk, hogy a bibliakéziratok két legjelentősebb szakértője, B. F. 
Wescott és F. J. A. Hort szerint a rendelkezésünkre álló variánsok csak a Biblia szövegének 
egy ezredrészét érintik. Vaccari professzor, a bibliai szövegek tudós, római katolikus 
kutatójának megállapításával joggal egyetérthetünk. „Az Újszövetség szövege nemcsak 
lényegileg, hanem még mellékes dolgokban is sértetlen állapotban maradt ránk, és az eredeti 
jórészt biztosan megállapítható.” Néhány szövegkritikai kérdés megoldatlansága miatt ugyan 
néhány bibliai igehely homályba maradhat, ami arra ösztönzi a kutatókat, hogy mélyre ásva 
megtalálja a legjobb szöveget, de ez nem teszi bizonytalanná, megfoghatatlanná, vagy 
érthetetlenné a szöveg üzenetét. Éppen ezek a szövegbeli bizonytalanságok serkentik a 
kutatókat arra, hogy az újszövetségi ige tartalmi összefüggéseit kutassák. Mert a Bibliát nem 
kritizálni kell előítéletekkel terhelten. Nem a fantáziánkat teszi próbára az elolvasott és 
megértett szöveg, hanem a készségünket arra, hogy elfogadjuk, igaznak tartsuk azt, amit 
belőle nyilvánvalóan megérthetünk. A Biblia nem a filozófusok, hanem a gyakorlati életben 
járó köznapi emberek könyve. Így készült és ennek is akar megmaradni. A szövegkritika 
mindig ki kell, hogy egészüljön önkritikával, mert a megértés próbája itt is a gyakorlat. A 
Biblia azért maradhatott fenn hosszú évezredek alatt, mert voltak olyanok, akik életük 
zsinórmértékévé, kánonjává tették. Ez a Biblia isteni eredetének legfontosabb bizonyítéka. Ha 
ezt figyelembe véve végezzük kutatómunkánkat, a kritika nem csüggeszt, hanem ösztönöz.
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