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A hajnaL szárnyas hirnoke
az új nap jöttét zengi már
és a lelkünket fölverő

Krisztus megint életre hív.

"Vigyétek - szól - az ágyakat:
mindent, mi áLmos, rest, betegi
Tisztán, virrasztva, józanul
várjatok: már közel vagyok."

Sík Sándor megoldása a Himnuszok köny
vében:

A nappal szárnyas hírnöke
JeLenti már, hogy jő a fény.
A lelkek ébresztője már,
Krisztus, bennünket élni hív.

"Bontsátok el az ágyakat,
Hol beteg álom jildözött,
Józanon, tisztán, éberen
Virrasszatok - közel vagyok."

Amint a két idézett régebbi himnuszfor
dítás jelzi, Farkasfalvy Dénes alázattal ér
telmezte feladatát: átvette elődeinek sze
renesés megoldásait, s nem törekedett ar
ra, hogy mindenáron eredeti legyen. Bizo
nyára minden kornak megvan a maga vers
ízlése. A mai koréhoz Babits fordítása 
legalábbis e rész alapján - mintha köze
lebb állna Sík Sándorénál, s talán Farkas
falvy Dénes tolmácsolása sem egészen sze
renesés a második versszakban. Babits
nem véletlenül lett a magyar műfordítás

irodalom egyik úttörője: benne megvolt az a
költői merészség, amelynek révén egyszer
re hűséges és eredeti. Ennek jelenlétét és
ösztönző szerepét Farkasfalvy Dénes tol
mácsolásainak nagy többségében is érezni.
Nyelve egyszerre, szemléletes és hajlé
kony, rímkezelése ötletes, rímeléséből

hiányzik mindenfajta nehézkesség. Ezek
nek az erényeinek köszönhetően bizonyo
sak lehetünk abban, hogy válogatása igen
népszerű lesz, olvasmánynak rendszeres
imádságnak egyaránt alkalmas.. Némelyik
fodítása alighanem kezdeti lépés: egy na
gyobb s teljesebb gyűjtemény rmíhelymun
kája, amely azonban e stádiumban is fon-

tos, értékes hozzájárulás a modern magyar
imádságirodalom .gazdagításához. Gyakran
mondogatjuk fájdalmasan, hogy külföldre
szakadt hazánkfiai mintha elfelejtenék
anyanyelvüket (ez természetesen nem
általánosítható, hiszen a nyugati magyar
költők közőrt igazi nyelvmúvészek is akad
nak). Farkasfalvy Dénes azonban művészi,

szép, olykor tősgyökeres magyar nyelven
fordít, gyűjteménye az egyetemes magyar

. irodalomnak is nyeresége. (Szent István
Társulat)

Rónay László

Minden idők Bibliája

Az elmúlt év késő őszén a Biblia történe
tét tárgyaló hét kötetre tervezett soro
zat (szerkesztője Charles Kannengiesser)
első két kötete a patinás párizsi Beau
chesne kiadónál látott napvilágot. A közel
kétszáz munkatársat számláló nemzetközi
vállalkozás célkitűzése: a Biblia és a ke
reszténység kapcsolatának vizsgálata a kü
lönbőzó korokban, Krisztustól napjainkig.
Hogyan fedezték föl újra meg újra a Bib
liát, miként olvasták, elmélkedték. élték;
hogyan lett a Biblia a különbözö társadal
mak és kultúrák kovásza? Ezeket a kérdé
seket teszik fel a nemzetközi tudóstársada
lom legkiválóbbjai, hogy a Biblia iránti ha
talmas adósságból valami keveset tör
lesszenek a XX. század végi humán tudo
mányok részéről, és kezdeményezésükkel
a jövendő nemzedékek történészeinek fi
gyeimét erre a soha ki nem apadó forrásra,
a Bibliára irányítsák.

Az első kötet, "Az antik görög világ és a
Biblia" (422 old.) a bevezetőn kívül húsz
tanulmányt tartalmaz, szerkesztője Claude
Mondésert. A mediterrán világ keleti felé
ben az első hat évszázad alatt milyen fon
tosabb szellemi áramlatok álltak érintke
zésben a Szentírással? - erre kapunk vá
laszt, akár a születö Egyház, akár az első

keresztény közösségek liturgiája, akár az
eukarisztikus anaphorák képezik a kiindu
lópontot, vagy kiemelkedő személyiségek:
Alexandriai Szent Kelemen, Szent Ire
neusz, a pogány Kelszosz filozófus, Nazian-
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szoszi Szent Gergely, Küroszi Theodoré
tosz tanítása, akár a keresztények és zsi
dók vitái, illetve az ariánus krízis.

A sorozat 4. kötete, "A középkor és a
Biblia" (639 old.) Pierre Riché és Guy Lob
richon szerkesztésében az első kötetnél
tagoltabban rendezi hatalmas anyagát a
VII. századtól (mert Nyugat ettől kezdve
ölti fel középkori .vonásait) a reforrnációig.
A kötetet egy 231 mű címét tartalmazó vá
logatott bibliográfia kíséri, amely minden
bizonnyal több évtizeden keresztül az
egyetlen biztos eligazítás lesz a témát és
kort érintő írások rengetegében. A négy
részre oszló kötet 28 tanulmányt foglal
magában, s a szerkesztőknek a különböző

részekhez írt mesteri bevezetői rögtön ar
ról tanúskodnak, hogy a közös vállalkozás
nem véletlenül egy témát - aBibliát - tár
gyaló tanulmányok halmaza, hanem rend
kívül átgondolt terv mintaszerű kivitele
zése. A tanulmánykötetek sokszor "ki mit
tud, azt publikál" jelszó alapján összeálló
rengetegében frissítő oázis ez a monumen
tálís, mégis jól tagolt, áttekinthető szerke
zetű, átfedésektől mentes és mégis belső

összefüggéseket bőséggel felmutató kötet.
Az első rész magával a könyvvel foglal

kozik, a Biblia neveitől elindulva a könyvé
szeti és szöveg-problémákon keresztül a
Biblia-fordításokig. A Biblia tanulmányozá
sa (2. rész) végigvezet a Karoling-kor eg
zegézisétől (P. Riché) az egyetemeken folyó
(1. Verger) és a rabbinikus magyarázato
kon (A. Grabois) keresztül a szerzetesekig,
akik olvas ták, énekelték, elmélkedték, sok
szor kívülről megtanulták a szent könyve
ket. Ez utóbbi témáról a tudós maurinusok
mai utóda, Dom Jacques Dubois ir, hatal
mas anvagísmeret birtokában, s éppen
ezért rendkívül élvezetesen. A szerzetesi
egzegézis nem akar tudomány lenni, ha
nem lelki bölcsesség, amely a kinyilatkoz-

Számunk irói

tatott igazságok szemlélését hivatott elő

mozdítani, és a misztikus teológi ába kell,
hogy torkolljon.

Az ókortól kezdve a Biblia mindig tükör
volt a keresztény ember számára, amelybe
belenézve helyesbíthette magatartását,
megjavíthatta erkölcseit. Másrészt, mert a
zsidó nép törvényeit tartalmazta, a közép
kor emberei ezeket a törvényeket alkal
mazták, s így a Biblia a törvényesség leg
főbb őre, hivatkozási helye lett. A 3. rész:
hogyan élték aBibliát? - két téma köré
csoportosítja az írásokat. Az emberek kor
mányzása a világi, egyházi (1. Gaudemet) és
szerzetesi törvényhozást tárgyalja. Gazdag
vonatkozásrendszerbe enged bepillantást
P. Riché, amikor bemutatja, hogyan befo
lyásolta a .kora középkor politikai életét a
Szentírás. A megélés másik vonulata a lel
kipásztorkodás, hiszen a majd ezer éves
időszak saját igényei-elképzelései-lelkisége
alapján válogatta ki az ábrázolandó képe
ket, hogy a néma prédikáció (képek, szob
rok) eszközével is szóljon a tömegekhez. A
szentek élettörténetének vizsgálatakor a
hagiográfikus irodalom biblikus ihletett
sége rendkívüli módon meggyőző: a csodás
események a kor sajátos nyelvén bizonyít
ják, Krisztus rmíködik Egyházában. A nép
nyelvű vagy latin prédikáció (1. Longere)
egyaránt a Bibliára támaszkodott, amint a
liturgia legfőbb forrása a középkorban is a
Szentírás maradt (P.-M. Gy.)

A befejező rész: "A Biblia és a keresz
ténység új problémái" már a következő

korba vezet át a konfraternitások, devotio
mozgalmak vagyeretnekcsoportok bibliciz
musának tárgyalásával.

Az ó- és középkor tényleges megértésé
hez nélkülözhetetlen eszköz e két kötet,
remélhetőleg folytatása sem várat magára
sokat.

Török József

Vass György dogmatika professzor, Innsbruck
Stanislaw Benski lengyel író
R. A. Markus történelem professzor, Nottingham
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