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Benyik G yörgy professzor A  m a
gyarországi biblikus irodalom  a kezdetek től 
1977-ig (Szeged, 2000) című kéziköny
ve után újabb értékes lexikális m űvel 
gyarapította a m agyar nyelvű teológiai 
irodalmat. A rra vállalkozott, hogy lexi
konform ában ism ertesse a m agyar 
nyelven író biblikusok életrajzát és 
m unkásságát az első bibliafordítóktól a 
mai ószövetségi és újszövetségi köny
vek értelm ezésével foglalkozó teológu
sokig. U gyanakkor figyelm et szentel az 
ókortudom ányi és a patrisztikai iroda
lom  m űvelőinek is.

Az olvasó m ost Benyik G yörgy tíz
évi gyűjtőm unkájának eredm ényét ve
heti kezébe.

A  lexikon újdonsága abban rejlik, 
hogy abban Benyik G yörgy nem csak a 
róm ai katolikus és protestáns írásm a
gyarázók nevét és m űveit közli, hanem  
a görögkatolikus, zsidó, adventista, 
baptista és m etodista szerzők életrajzi 
adatait, illetve írásait is. Igazi ökum eni
kus jellegű szám bavételről van szó.

Az 1990-es politikai változás előtt a 
m agyar nyelven tanuló teológiai hallga
tók inkább csak a saját felekezetük bib
likus irodalm át ismerték, kivéve a szó
tár, a nyelvtan, az archeológia és az 
ókortudom ány szakkörébe tartozó ké
zikönyveket. Az irodalm i bezártság 
korszaka azonban m egszűnt az 1990- 
es években. A  m agyar nyelvű biblikus 
professzorok és kutatók közös konfe
renciákon, szim pózium okon találkoz
tak, és m egosztották egymással kutatá
si eredm ényeiket. Vélem ényem  szerint 
ez a nagy léptékű nyitás nem csak a po-

litikai változásnak, hanem  a II. vatikáni 
zsinat (1962—1967) szemléletváltásának 
és a holt-tengeri tekercsek felfedezé
sének is köszönhető. A  bibliai könyvek 
olyan közös hitbeli forrássá lettek, 
am elyeknek történetkritikai vizsgálata 
és teológiai értelm ezése központi kuta
tási területté vált a biblikusok számára 
— függetlenül a felekezeti színezettől. 
Ez a közös kutatási kedv kiterjedt a 
holt-tengeri tekercsek, illetve az egy
házatyák iratainak a tanulm ányozására.

Ez az együttműködés m ár ham a
rabb elkezdődött a nyugat-európai álla
m okban. Az 1970-es és 80-as években 
egy közös újszövetségi kom m entárso
rozat terve jött létre (E vangelisch-Katho
lische K om m entar zum N euen Testament), 
am elynek köteteit ném et ajkú protes-
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táns és római katolikus egzegéták írták 
meg. Ez az ökumenikus m unkaközös
ség elfogadta a H. G. G adam er által 
javasolt hatástörténeti írásmagyarázati 
elvet. Ennek értelm ében a B iblia m a
gyarázóinak nem csak az a feladata, 
hogy m egkeressék az eredeti üzenet ér
telm ét, hanem  m eg kell válaszolniuk 
azt a kérdést is, hogy az egyes igesza
kaszok, perikópák m ilyen hatást gya
koroltak az egyházi irodalom  fejlődé
sére, a hitvallások, a liturgiai form ák és 
az énekköltészet kialakulására. Az írás
m agyarázónak tehát párbeszédet kell 
folytatnia az előző korok értelmezési 
hagyom ányaival. E  hatástörténeti v izs
gálódás kihat a m agyar biblikus iroda
lom  m űvelésére is. Ebből a szem pont
ból Benyik professzor m unkája igen 
hasznos segítséget nyújt.

A  B evez ető b e n  B enyik  G yörgy a 
C zeglédy Sándor, H am ar  István és 
K állay  Kálm án 1933-ban m egjelent 
B ib lia i L ex ik on já ra  hivatkozik, am ely 
viszonylag kevés bibliakutató életrajzi 
adatait tartalmazza. E zt a hiányos is
m eretanyagot kívánja pótolni a maga 
vállalkozásával. M unkájával arra sze
retné ösztönözni az egyes felekezetek
hez tartozó biblikus professzorokat és 
kutatókat hogy a jövőben vegyék te
kintetbe a testvéregyházak biblikus iro
dalm i értékeit.

A  bibliafordítók szám ára m ár eddig 
is evidens volt, hogy Károli Gáspár, 
K áldy György, H eltai Gáspár, valam int 
Pázm ány Péter míves m agyar átülteté
sei m ilyen nagy segítséget nyújtottak az 
eredeti szöveg megértése céljából. H a
sonlóképpen a holt-tengeri iratok ta
nulm ányozói is tisztában voltak azzal, 
hogy Verm es G éza és Fröhlich Ida ku
tatási eredm ényeit nem  lehet nélkülöz

ni a tudom ányos munkában. D e János 
evangélium ának m agyarázói is tudják, 
hogy nem  hagyhatják figyelm en kívül 
Bolyki János, Farkasfalvi Dénes, 
Kárner Károly, Lenkeiné Semsei Klára 
m agyarázatait.

Ez a lexikon több m int 400 kutató 
életrajzát és publikációinak ism erteté
sét tartalmazza. 1046-tól 2015-ig tekin
ti át a m agyar bibliakutatás történetét, 
és egy helyre összegyűjti m indazokat a 
biblikusokat, akiket eddig szétválasztott 
a konfesszió, a vallás vagy a világnézet, 
és m integy 100 m a élő m agyar bibli
kust sorakoztat fel és m utat be a Kár
pát-m edencében élő írásmagyarázók 
közül. Ezek m ellett m ég több m int 70 
kutatóm űhelyt, illetve szakkönyvtárat 
ismertet.

Benyik G yörgy tudatában van an
nak, hogy az általa összeállított és m ost 
kiadott lexikon nem  lehet teljes és tö
kéletes. Ezért közli a fülszövegben: 
„Ez a könyv kísérlet, így nem  mentes 
hibáktól, tévedésektől, ezért feltétlenül 
szám ítunk az olvasók visszajelzéseire, 
hogy javítsuk azokat.”

A  JA T E P ress K iadó m unkatársai 
áttekinthető form ában szerkesztették 
m eg a kötetet, am elyben a kutatók arc
képeit is láthatjuk. A  lexikon m egjele
nését a N em zeti Kulturális Alap tám o
gatta.

A  lexikon olyan gazdag anyagot 
nyújt az olvasók számára, am ely által 
közelebb kerülnek egym áshoz az eddig 
csak névről vagy bibliográfiai adatból 
ism ert m agyar írásmagyarázók.

Rem éljük, hogy az újabb kiadásba 
azok az ifjú teológusok neve is beke
rül, akik m ost kezdik elm élyült írásm a
gyarázati tevékenységüket.

Geréb Zsolt


