
NAPLÓ
NÉMET EGYHÁZMűVÉSZETIKIALLtTAs ROMABAN. A német

liturgikus művészet gyökerei mélyre nyúlnak vissza az időben és szét
ágaznak a hit közvetítésének és gyakorlásának minden területén. Hatal
mas székesegyházak, csodálatos művészettel faragott szárnyasoltárok, ke
resztelő kutak, megrázó Krisztus szobrok, remekművű templomi edé
nyek, a házakat díszítő bájos Mária-szobrok, az ötvösművészet mai napig.
utolérhetetlen remekei - e sokrétű vallásos művészethagyorniNlyai

Nagy Károlyig nyúlnak vissza. Német templomok és múzeumok nem
csupán a német nép, hanem az egész emberiség számára felbecsülhetet
len értékű kincseket őriznek. Alig akad olyan művészetkedvelő, aki leg
alább művészettörténeti könyvek lapjairól ne ismemé Tilmann Riemen
schneider páratlan szépségű fafaragásait, a nürnbergi, bambergi, würz
burgi, creglíngení faragott oltárokat, Grünewald, a két Cranach, Altdor-·
fer, Dürer - ki tudná őket mind felsorolni - vallási áhítattól és mű

vészí erőtől sugárzó képeit.
A nagy hagyományokon tovább építeni szükségszer"ij és kikerülhe

tetlen feladata a német egyházművészetnekés művelőinek és míkor ez.
év tavaszán a ma .élő német liturgikus művészek - építészek, szobrá
szok, festők, ötvösművészek és textilszövők - elvitték alkotásaik leg
javát Rómába, hogy ott a Lateran-múzeumban kiállítsák, ebben jogos.
büszkeségük nyert kifejezést. Elmondhatjuk, hogy nagy síkeot is arattak.

Róma a kiállítást eleinte merész kezdeményezésnek ítélte, Sokan
attól tartottak, hogy a hitleri évek vallás- és egyházellenes eroszakpo
litikája kettévágta az egészséges fejlődés gyökereit és hamis irányba te
relte a templomi művészetet. Végül azonban, míután egyházi és művé

szeti szakértők előzőleg megbírálták a kiállítást, megértően fogadták.
Március elsején az ünnepélyes megnyításon nem kevesebb, mint tíz bí
boros vett részt, számos egyházi méltöság, valamint a kulturális élet sok
kiválósága. Nem szólva a kíállításra Rómába érkezett külföldi ujságírók
ról és laptudósítókról.

A kiállított anyag teljes egészében modern, vagyis ma élő művészek

saját koruk formanyelvén fejezik ki és közvetítik a Szentírás tanításait.
Liturgikus előírások és szabályok megszabják a határt, ameddig szabadon
szárnyalhat a művész teremtő képzelete, mert - mínt a Miinchenben ki
adott szép kiállítású katalógus bevezető tanulmányában Romano Guar
dini irja - kétféle veszély fenyeget minden egyházművészetialkotást. Az
egyik: megmerevedés a hagyományokban, ez élettelenné teszi az alkotást
és miután nem szól a kor emberének lelkületéhez, gátolja a fejlődést. A
másik: eltávolodik az igazi céltól, mely minden korban csakis a Krisz
tusi-Igék tolmácsolása, s a vallási cselekmények szolgálata lehet, ezálta!
világiassá vagy hamisan eredetieskedővé válik. Mint Guardini megálla
pítja, a német egyházművészek mindkét veszélyt sikeresen elkerülték.

Róma kényes ízlésű közönsége gazdag bőségben láthatott Iíturgíkus
edényeket, oltárt díszítő gyertyatartókat, színes üvegablakokat, miseruhá
kat és falfkárpítokat, képeket és szobrokat. Nagy érdeklődés kísérte a
háború után épült vagy építés alatt álló templomok modelljeit, valamint
a katolikus otthonok díszítését és áhitatát szolgálö újszerű és művészí

kegytárgyakat. Sok nemesformájú és különleges megmunkálású kehely 
Egino Weinert, Fritz Sohwerdt, Erhard Hössle, Gerhard Thewis munkái
- között is feltünt egy női ötvösművész, Hildegard Domizlaff remeke.
Továbbá a kölni Hanna Rheindorf érdekes keresztelő kancsója, melynek
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iülét csukott szárnyú madár alkotja, azután domborműves áldoztató pa
ténák, egy aranybronzból készült keresztelőkút - Kurt Schwippert 
.a közepeből magasra nyúló karcsú oszlopon lebegni látszik a Szeritlel
ket jelképező elefántcsont galamb. Sokan megbámulták Karl Sehraga
rnűvét, aranyozott ezüstből készült, színes zománccal, turmalinnal és he
gyíkrístállyal díszített pásztorbotot, Nagy nézőközönségetvonzottak a kü
lönös szépségű képek és szobrok. Végül nagy tetszést arattak az alsó
rajnavidék művészeítől származó tabernákulumok, melyek drága anya
gukkal és plasztikus megmunkálásukkal erősen emlékeztettek a közép
kor arany szentségházaíra,

Külön teremben, mintegy párhuzamképpen, a korai középkor még
erősen a román-stíl felé hajló templomi edényeit állították ki. A formák
itt még szimbolumokat rejtenek. A két kor alkotásainak összehasonlítása
azt mutatja, hogy a mai német egyházmüvészet sokkal inkább e közel
-ezeresztendős tárgyak formáiból merít és épít tovább, sem mint a késő

gót vagy barokk bonyolultabb míntáíból,
A kiállítást április közepéig tartották nyitva, e nyolc hét alatt nagy

.számú és változatos társadalmi és kulturális összetétélű közönség láto
gatta. Amit a német művészek elérni kívántak, teljes mértékben sikerült.
Megmutatták és éppen a kereszténység fővárosában, hogy Németország
ban az egyházművészet gazdag hagyományokon épít és fejlődik tovább,
-ezzel példát mutatva más népek művészeínek is. A. P.

DUGOVICS TITUSZ hősi önfeláldozása ezeréves történelmünk leg
ismertebb epizódjai közé tartozik. O a magyar történelem Leonidása:
ugyanolyan tudatossággal és elszántsággal áldozta fel életét hazája sza
badságáért, mint görög mintaképe. Srthet6 tehát, Mgy neve ma is él a
magyar ajkakon és példája ma is lelkesíti az egymást követő nemzedé
keket,

Dugovics hőstette, mint ismeretes, Nándorfejérvár 1456. évi ostra
mához fűződik. Il. Mohamed szultán július 21-én estefelé döntő roham
ra indította csapatait a félig már romokban heverő vár ellen. Az azábok
- önkéntes gyalogosok - és janicsárok, a szemtanú Tagliacezz6i János
ferences atya állítása szerint, " ... iszonyú lármával mindenünnen nagy
tömegben rohantak a váTTa, akáTcsak egy feldühödött méhraj vagy
mint az ordítozó oroszlánok, zsákmánYTa éhesen ..• Némelyek rőzsekö

teqeket, szalmát, földet, trágyát, hamut sz6rtak a sáncárkokba,. mások
kaTÓkat, fákat dobáltak beléjük, ismét mások ragadoz6 farkasok módjára
földalatti alagutakon jiJttek és zsákmányra szomjasan rohanták meg az
.omladozó falakat." A keresztények a legnagyobb hősiességgel védekeztek
ugyan, de a. túlnyomó eTÓ'Vel szemben nehezen boldogultak. A törökök
nek kétízben is sikeTÜlt benyomulniok a kalsc5 vár udvaTára és mindkét
esetben csak Hunyadi személyes közbelépése mentette meg a helyzetet:
eTós ellentámadással kiszorította az ellenséget. De ez csak ideiglenes fel
lélegzést jelentett. A törökök éjféltájban pihent erőkkel harmadizben is
megújították a támadást és ellenállhatatlanul törtek előre a belső vár
kapuja. illettJe leeTesztve felejtett felvonóhídja felé. Ha ezt sikeTÜl kéz
1'ekerlteniük, Nándortejért'ár menthetetlenül elveszett. Mind a két fél
érezte a tét nagyságát és minden tőle telhetőt megtett a nap győzelmé
nek kicsikarása érdekében. A szerencse, legalább pillanatnyilag. a Wrö
köknek kedvezett. Egyes elszánt vitézeknek sikeTÜlt felküzdeni magukat
a váTfalakra és ott kitazni a lófarkas hadi zászlót. A védők azonba.n ké
$zen várták őket és jelvényeikkel együtt a mélységbe taszították. Csak
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egy nagyerejű janicsár tudta szilárdan megvetni a lábát a kaputoronv
egyik kiszögelésén és minden előkészü1etet megtett a magával vitt ló
farkas zászló kitűzésére. A keresztények ereiben megdermedt a vér; ré
mülten várták a további fejleményeket.

Ekkor szövődött közbe Dugovics epizódja. Az eset legrészletesebb
.leírását Dubravius János olmützi püspök (1541-53) Historia Bohemicá
jában találjuk. Előadása szerint, ·mikor a töröknek már majdnem sike..;
rült kitűznie a zászlót, váratlanul odaugrott egy, szerinte persze cseh,
vitéz és mindenáron meg akarta akadályozni a török ÓTiást tervének ki
vitelében. Ez azonban olyan erővel védte magát, hogy a keresztény vi
téznek hamarosan meg kellett győződnie, hogy képtelen megmérkőzni

vele. Ekkor villant fel lelkében az önfeláldozás gondolata: ha nem tud
ja legyőzni a törököt, haljanak meg mind a ketten. Tekintete éppen
Kapisztrán Szent Jánosra esett, aki alulról figyelte a dolgot. Azonnal oda
kiáltott neki: "Mit gondolsz Atyám, mi lesz a lelkemmel, ha én ezzel
a kutyával 1eugrDm a mélySégbe és vele együtt meghalok ?" Kapisztrán
pillanatnyi tétovázás nélkül így felelt neki: "Minden bizonnyal üdvözülni
fogsz." Erre a hős habozás nélkül végrehajtotta tervét: megragadta a
nagy darab törököt, magával rántotta a ,mélységbe és ott halálra zúzta
magát.

Az utókor nem méltányolta eléggé Dugovics hőstettét. Sokan kész..
pénznek vették Dubravius ingyenes állítását és idegennek, csehnek tar
tották őt. Az egykorú, illetve közelegykoTÚ írók közül Bonfini az egyet
len, aki határozottan magyarnak állította a hőst. Ez a bizonytalanság
erősen ráfeküdt DugOvics emlékezetére. Az általános bizonytalanságnak
csak a nagyérdemű Döbrentei Gábor vetett véget a mult század elején.
Ez a mozgékony, a magyarság érdekeiért minden áldozatra kész {ró 1821.
€vi vasmegyei útjában véletlenül megismerkedett nemes Dugovics Imré
1)el, Vas vármegye esküdtjéval, aki családi levéltárában több közérdekű

oklevelet őrzött. Döbrentei azonnal érdeklődni kezdett az oklevelek iránj
és közülük a legérdekesebbeket a Tudományos Gyűjtemény 1824. évi B.
számában nllomtatásban is le közölte. A kiadott okmánllok közmt legfon
tosabb Mátllás királynak 1459. június 15-én kelt adománylevele, melyben
€ppen a hős halhatatlan tettére való utalással (.•.. dura morte in Belgrád
de turTÍ secum hoste deiiciente . . .) Bertalan nevű fiának Pozsonll megyé
ben birtokot adományoz. Az oklevélből többek kiJzmt azt is megtudjuk,
hogy hősünk már korábban. is Hunyadi vezérlete alatt vitézkedett és
többek között a várnai csatából is kivette a részét. Egy másik, 1588. jú
-nius 28-án kelt oklevélból, mely a nagy vitéz Belgrády Titusz unoká'iát
emlfti, megtudjuk, hogy Dugovics nemesi előneve sárkuti volt. De talán
valamennyinél érdekesebb az 1705. július 4-én kelt harmadik levél, me
lyet székesi gróf Bercséni Miklós ..• Méltóságos ·Erdéllli Fejedelem, Fel
86 Vadászi Rákóczi Ferenc és a MagyaT Haza szabadságáért Isten által
fegyvert fogott egész H~knak Feó GeneTálisa állított ki Nemzetes Táji
Dugovics GlIÖTgy úrnak, kinek Tit(usz) eleje BeZgTádi Toron(n)ál MaguaT
mód elholt. GlIÖTgy úr ugyan a német embere, azaz labanc volt, mind
azonáltal a kuruc geneTális éppen híres őse világTasz6ló önfeláldozásárll
-való hivatkozással teljesen szabad utat biztosított neki Gyöngyösre.

Ezekből az oklevelekból világosan kitetszik, hogy Dugovics Titusz
Dubmvius alaptalan állításával szemben vasmegyei törzsökiJs ma(:nJa'l' ne
mesi családból származott és fiatal kOTát61 kezdve Hunyadi hűséaes ka
tonája volt; tehát nem a keresztesek: sorából került ki, mint némeluek
állitják. De azt is bf.zonf/Ítják a k6zölt oklevelek, hogy a nagy hős 6n-
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fellildozáaának emléke még BZázadok múlva is élt, éspedig neincsak csa
Wia körébe,.. hafl,em cl ne~eti köztudatban is. ntls és igusá(JOs tehát.
Mg1J az őtBzá2adoa évfO'l'dulón G mai mag1Jarság is hálával és kel1tlelet
.el idézze meg emUkét. - bl1tl. -

AZ OLVASó NAPLOJA. Tolnai L4;o&nak az utóbbi időben több
könyve is megjelent. A Szépirodalmi Kiadó "Az új főispán" című regé
nyét tette közzé, a romániai Allami Irodalmi és Művészeti Kiadó "A sö
tét vílágv-ot, Tolnai önéletirását, az Olcsó Könyvtár sorozatának egyik
utóbbi kötetében pedig a "Jubilánsok"-at és "A szentístvání Kéry csa1ád"
ot olvashattuk. Az elő és utós:z;avakból értesülhetünk róla, hogy Tolnai
egyike volt a legnagyobb magyar regényíróknak. de kora elgáncsolta, az.
utókor elsikkasztotta, s mitndaddig· jófonnáln a nevét sem lehetett kimon
dani, amíg, végre, Móricz Zsigmond föl nem fedezte. Igaz viszont, a Du
nántúl 14. száJ;nában Kolozsvári Grandpierre Emil egy szellemes cikké
ben ezt olvasom: ,,Máig megfoghatatlan előttem, hogy a meglehetősen

gyarló képességű Tolnai Lajost untalan kiadják"... Kinek van igaza
hát? Móricz Zsi~ondnak1 Kolozsvári Grandpierre Emilnek ? Vajda
Miklósnak, akiinek' ,,Az új fői6pán" elé írt bevezetője szerint Tolnai "he
lye ott van azok közt a nagy magyarok közt, akiknek a műve is, az em
bersége is példa 1"

Móricz annakidején a Kelet Népében az irodalomtörténeti revízió
igényével ásta ki Tolnait a feledésből. ,,zászl6hajtás az elsikkasztott s
mégis legnagyobb magyer regényíró elme előtt"... Megvallom, nekem
ez a cím már &nnBokidején, 1941-OOn, amikor a cikk megjelent, egy ki
csit gyanús volt. Legnagyobb magyar regényíró elme, akiről mint ilyen
ről Móriczon (és Németh Lászlón) kívül senki nem tud? Bár ha az em
ber egy kicsit utánanézett a dolognak, hamarosan ráeszmélhetett, hogy
tudnak mások is róla, csakhogy nem tartják sokra. Még jobban fokozta
gyanakvásomat Móricz ,,fogadalma". Azt irta a Kelet Népében: "Én itt
most vállalom a S2JEmt föladatot, hogy egy szent embert, nagyjaink egyik
legnagyobbikát mi.nduok között, akik valaha tollat vettek kezükbe híva
tásukul, kiásom a sirból s munkáit sorra felhordorn vállamon s ölemben
a mélyből. Hiszem s vallom, hogy evvel teszek annyit a magyar ügyért,
ha ujra birom írni Tolnai oeuvre-jét, mint saját munkásságommal, amit
hatvan éves koromig Végeztem".

Móricz nem volt csalhatatlan. De azt hiszem, ennél nagyobbat nem
~vedett. Hogy Tolnai ujraírása többet érne az ő minden addig írt mű

vénél? Ez a nagyotmondás majdnem naiv. Különben is, miféle nagyok
nagyja lehet az, akit előbb élvezhetővé kell tenni, ki kell koz.metikálni ?
Hogy a franciák például átteszik modern nyelvbe Trisztán-regényüket.
mert a régi szöveg a mai olvasó számára nem igen érthető: ez tenné
szetes. De mikor élt Tolnai? Valamikor a XII. században? Dehogy!
- a -mult ·szá.zadmásodik felében, Aranynál egy generációval fiatalabb
volt, kortársa Vajdának, sőt még Mikszáthnak is. Kinek jutna eszébe,
hogy Mikszáthot "modernizálja", átírja 1 Vajda Miklós említett beveze
tőjéből idézem: "Tolnai írói értékei, pontosabban: részlet-remeklései, sai
nos, műveíben elszórva, egymástól távol feküsznek" - ha ezeket ki
szemelgetnénk, remekművet lehetne összehozni frásaiból. A baj csak az,
hogy a remekművet, egyáltalán: a jó művet nem az olvasónak kell innen
onnan összeszernelgetnie egy életműből. hanem az írónak magának kell
megírnía. Hogy nagy indulat hevítette, hogy nagy szálIldékai voltak? Arn
lJ.egyenek - mít segít az a rossz művön? Ezekből a regényekből bizony
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még Móricz tekintélye Sém csinál remekeket. Ezeket maga az író javít
hatatlanul elrontotta. Éppen azzal a sokat magasztalt híres nagy indu
latával. Egy regényíró a regényében ne indulatos legyen - irjon és áb
rázoljon jól. Tolnai fölháborodott a kora mocskosságán; ezt a fölháboro
dását öntötte regényeíbe. Jól van - Gogol se lelkesedett például a korá
ért, amikor a "Holt lelkekv-et írta, De Gogol regényt' irt, nem té"esz
tette össze a regényt a pamflettel. O a regényben - ábrázol,t., Tolnai,
sajnos, többnyire dühöngött a regényeiben.

Ezért rontotta el őket. Igaza van Vajda Miklósnak: legtöbb regénye
jól, erősen kezdődik. Első fejezetei általában élők, izmosak. Az.tán ...
Többnyire minden regényében ki lehet tapintani azt a pontot, ahol egy
szerre csak elkapja az indulat. Fölvázol, talpára állít egy élő, hús-vér
világot; aztán, ahogyapapiron szembetalálkozik egy-egy olyan élő alak
kal, akit utál, elönti agyát a vér, handabandázní, hadakozni, toporzékol
ni kezd; torzít, karikiroz, elveszti lába alól a talajt s vívja vakon a
maga szélmalomharcát.

Ne értsük félre a dolgot: egyáltalán nem akarom mentegetní azokat
az embereket, akikre Tolnai haragudott; lehet, hogy közűlük sok valóban
silány jellem volt. De mí a regényíró dolga ? Megírni a valóságot, ábrá
zolni, s fölemelkedni az általános emberi érdekig - nem pedig szemé
lyes ellenségeit pellengérezni ki és dorongolrit le. Pláne ha közben magát
meg idealizálva látja!

önéletrajza, "A sötét világ" egyenesen megdöbbentő ebből a szem
pontból. Ez az ember nem tűrt ellentmondást, nem volt benne egy szík
rányi tapintat sem, ahová belépett, ott rögtön vagdalkozni kezdett - s
ugyanakkor eszébe sem jutott, hogy ő maga örökiké sért, vagdal, bánt,
belegázol másokba. Tipikus példája annak, amíkor- valaki az igaz.s'ág 
s néha bizony a vélt igazság - nevében veti sutba az emberek iránti
köteles udvariasság és szeretet törvényeit, s ugyanakkor állandóan pa
naszkodik, hogy őt, az ártatlan, galamblelkű. szelíd férfiút, nem szerett
senki. Csak egyetlen, jellemző példát hozok elő. Azt irja egy helyütt ön
életrajzában: "A zsidóság is felzúdult ellenem. Egy hosszú tanulmányt
irtam Kiss Józsefről, és egy-két elejtett szóban meg találtam sérteni a
zsidó rítust", A fogalrnazásból érezni: egyszerűen elbagatellizálja azt,
hogy ő sért mást. "Egy-két elejtett szóban meg találtam sérteni".;. Ves
sük párba ezzel, mi történt akkor, ha másvalaki találta egy-két elej
tett szóban őt, Tolnait sérteni. Dühös regényeket vágott a fejéhez - s
ez még a jobbik eset, hiszen hathatósabb érvekkel is küzdött, ha kellett:
bottal.

Türelmetlen, olykor egyenesen tűrhetetlen természetű ember volt;
dehát ez nem tartoznék a nyilvánosság elé - ha maga Tolnai oda nem
hozza. Am oda hozta. Önéletrajza érdekes írás, de sajnos, ez is torz
írás. Hadakozás ez is, ahelyett hogy számvetés, lelkiismeretének megviza
gálása, önmagával való illúziótlan szembenézés volna. Akkor úgy tart
hatnók számon, mínt egyikét az irodalom tanulságos solfloquíáínak. Igy
azonban ez is csak pamflet maradt.

De ismétlem: hagyján egyénisége, ha írónak kitűnő lett volna. Csak
hogy nem kitűnő író - legföljebb csak fejezetek erejéig. Megvolt benn.
a szándék, hogy ábrázolja társadalmát, s ez korában meglehetősen rend
kívüli és tiszteletreméltó. Ezt a szép és nagy szándékot azonban nem
tudta megvalósítani. S nemcsak a kora miatt - ne essünk abba a hi
bába, hogy mindent a kor nyakába varrunk s mindenestül fölmentjük
az írót. Vajda sem élt más korbanvmégis megírta a magyar költészet né-
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hány remekét. Hogy neki könnyebb: c5 kőltc5 volt? Hát Gogol? Hát Gon
csárov? Dosztojevszki? Tolsztoj? Tolnai - adjunk igazat egy kicsit
Móricznak is - valóban nagy regényíró "elme" volt - de sajnos csak
elme, s nem regényíró, nem író is. Valami alapvető, "szövettani" hiba
volt az írói szervezetében. Valóban ott volt előtte, benne a nagy magyar
realista regény anyaga. Kissé "szigorúan" azt mondhatnám: örök vétke
a magyar irodalom ítélőszéke előtt, hogy személyí dühei kedvéért elmu
lasztotta igazi föladatát: ennek a nagy realista regénynek a megírását.
Azt; hogy Eötvös folytatója és Móricz elődje legyen.

Mert így bizony nem Móricznak az elődje ő igazában, hanem "
Szabó Dezsőé, Aihogy a stílusa például mintegy a saját dühe tajtékjának
hat: saját indulatát fújja, nem pedig - epikushoz ez Illenék - a tár
gyán hevül. Ahogy a pamflet olcsó stiláris és karikirozó fogásait berán
gatja a regénybe. Ahogy jelenetezéseiben túloz, ahogy jól induló realista
ábrázolásaiból átcsap a düh gikszereibe. Ahogy először jól meglátott
alakjaiból dühe drótján rángatott lapos papírfigurák lesznek. Csupa
olyan vétek, amit egy regényírónak messze kerülnie kell. Már ha igazán
becsüli a mesterségét: ha valóban alkotni, művet, műben a maga lábán
megálló, igazi, művészí hőfokú és igazságú életet akar teremteni - s
nem használja regényírói tollát személyes, magánéleti viszálykodásainak
eszközéül.

Tolnaiban csak úgy hemzsegnek a nagyszerű témák. Sajnos, kisebb
nek és kicsinyesebbnek bizonyult a témáinál.

Adyra, Móriczra szoktak hivatkozni vele kapcsolatban. Amikor meg
halt,,1902-ben Váradon a fiatal Ady azt irta róla: "A legnagyobb költő,

legradikálisabb reformátor, a legbecsületesebb, mert legőszintébb uj ság
író"; .. Természetes, hogy Adyt megragadta az "üldözött vad" elroman
tizált alakja. De vajon mennyire ismerte Tolnait, a regényírót? S va
jon mindig és mindenben szentírás, amit Ady mond? Tolnaira vonatkozó
lag legalábbis tévedett. Sem a legnagyobb költő nem volt, sem a legradi
kálisabb reformátor. Elsősorbanmagát kellett volna kissé megreformálnía,
hogy másokat, társadamat, hazát reformálhasson. "A sötét világ" beve
zetőjében azt mondja Dávid Gyula: "Szenvedélyes haragja mélyén nagy
és igaz emberszeretet rejtőzött, s ez elfeledteti velünk a műveiben itt
ott felszínre törő, kiábrándult törnegellenességet, amely sohasem arisz
tokratikus elszígetelődésre, hanem mindig bátor és meg nem alkuvó
harcra késztette a főellenség: az uralkodó osztályok ellen." Nos: ennek a
nagy és igaz emberszeretetnek, sajnos, nem igen találtam nyomát Tol
nai műveiben. Kire irányult ez az emberszeretet? Mert regényeiből

csak azt látom, hogy ezt is, azt is, amazt is utálta. Ne mosdassunk sze
recsent: nemcsak az uralkodó osztályt utálta ! A galambiaít, azokat va
lószínűleg szerette. A családját is. De az embereket? Mindenesetre na
gyon mélyen el tudta titkolni ezt az állítólagos szeretetét.

Ezért aztán sem Adynak nem hiszem el, hogy Tolnai "a legnagyobb
költő" volt, sem Móricznak, hogy éppen Tolnai az, aki megtanít arra,
"hogy kell látni az életet, az életben a valóságot, a valóságban a magot".
Gondolom, erre jobb iskola maga Móricz a. jó műveiben ... É'I1 a magam
részérol inkább arra hoznám elő Tolnait példának, mílyennek nem sza
bad lennie a regényírónak. s óva intenék minden kezdő prózaírót at
tól, hogy úgy igyekezzék látni az életet, mint Tolnai. S főként hogy úgy
Igyekezzék ábrázolni is! Mert a harag rossz tanácsadó.

S nehogy olvasóm esetleg ezt az utolsó mondatomat ellenem for
dítsa, sietek megjegyezni: amit irtam, egyáltalán nem valaminő Tolnai
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Lajos elleni harag íratta velem. De az az érzésem, manapság éppen
olyan indokolatlanul kezdik Tolnait túlértékelni, Móricz tekintélye alap
ján, mint _amilyen igazságtalan régebbi agyonhallgatása volt. Mint di
vatosan mondaní szokás: egy kicsit "átestünk a ló túlsó felére". Majdnem
klasszikussá avatjuk Tolnait.· Pedig éppen ez a "vétke": hogy nem lett
az a klasszikus nagy realístánk, akivé, ha fegyelmezettebb (elsősorban

íróilag), lehetett volna, s akinek lennie kellett volna.
Mindezt nem Toln-ai "ellen" mondtam, hanem az igazság - irodalmi,

esztétikai igazság - kedvéért. S nem azért, mintha nem örülnék neki,
hogy Tolnai elfeledett, elásott műveit új meg új kiadásokban olvasha
tom (azért olyan végérvényesen elásott nem volt: Míkszáth is megjelen
tette két regényét, s a negyvenes években az Atheaneum "A sötét világ't
ot is kiadta); s nem tartanám így, torzságában is irodalmunk megbecsű

lendő értékének. (*)

UJ MAGYAR ORATORIUMMAL gazdagodott zeneirodalmunk: Ta
más Gergely Alajos "Nándorfehérvár 1456" című művével. Az orat6rium
műfaja 'Újabban reneszánszát éli: kivál6an alkalmas forma tI. nagy tö
megeket mozgató, kollektív érzések kifejezésére. Előadását tekintve is
kollektív jellegű műforma: ez nem magányos zenélés; egy orat6rium
megsz6laltatása sz6listák, k6rus, zenekar és karmester közösségi műve.

Mi sem természetesebb, mint hogy korunkban, melyben az általános fej
lődés nyomait a zene is magán viseli, ujb6l népszerűek a kórusok, orató
riumok.

Tamás Gergely Alajos műve a keresztény magyarságnak az 1956-os
hármas jubileumi évben megnyilatkozó érzelmeit fejezi ki. Ebben az év
ben ünnepeljük ugyanis a világraBzól9 nándorfehérvári győzelemnek, a
legnagyobb magyar hadvezér, Hunyadi János halálának, s munkatársa,
a nevét történelmünkbe örökre beír6 Kapisztrán János halálának fél
ezredéves emlékezetét.

"Ezt a nagy évfordul6t akartam megünnepelni munkámmal - mond
ja Tamás Gergely Alajos - s ezt fogja megünnepelni a Kapisztrán k6
rus és zenekar annak előadásával. KüZönösen buzditólag hatott rám az a
levél, melyet a Szentatya intézett a ferencrend generáli.sához az elmult
esztendá okt6berében, s melyben fölszólította a kisebb testvéreket, hogy
,a ferencesek egyetemes családja ülje meg annak az évnek ötszázadik
fordulóját, amikor boldog halállal elhunyt a keresztény vallás oltalmazó
ja és terjesztője, Kapisztrán Szent János', aki egy'Úttal kórusunk és ze
nekarunk névadó és védőszentje is. Radó Polikárp költeményéből és a
korabeli kr6nikákb6l állítottam össze az oratórium szövegét. Győrtől, ha
zánkba érkezésétől Nándorfehérvárig, a törökök győzelmes megfutamí
tásáig kísérem végig héJsöm, Kapisztrán Szent János 'Útját, s igyekeztem
közben a zene eszközeivel fölidézni a kor ,hangulatát, az egykorú nép
érzésvilágát és a nehéz idők sokrétű lelki feszültségét is."

A téma tehát epikus jellegű és jelenetezése szinte szcenirozást kívá
n6an festői: fL győri országgyűlés, a keresztesek tábora, a török követek
látogatása, egy tábori mise, egy vihaz a Dunán, a csata, végén a diadal
masan fölzengő Te Deummal; Tamás Gergely Alajos azonban zenéjébe~

a tárgy epikumát mozgalmas drámává oldotta föl. Szines, szellemes, len
dületes, hangszerelési megoldásattJan olykor rendkivül ötletes muzsikája
igen széles zenei anyagot ölel föl és dolgoz egységbe: egyházi zenét n
népitől a preklasszikus mesterekia, greg6riánt és balkáni török dallamot
- mindezt az egyes jelenetek és akorfestés igén1lei szerint, de oly sze-
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rencsésen, átélten, ihletetten olvasztva az egésznek a menetébe, hogy BO
sem hat rögtönzöttnek, töredékesnek vagy mozaikszeTÚnek; az egyes kitű
nően megkomponált részletek nem önmagukért csillognak, hanem szer
ves részei, elemei a mű egészének - mely archaizáló törekvései és tu
datos idézetei eilenére is, összhatásában - mondanival6jában és zenei
megformálásában - jellegzetesen, frissen és ötletesen mai.

Bizonyosra vesszük, hogya közönség nagy tetszéssel fogja fogadni
ezt az igényes, jelentős művet, melyet október 22-én este 7 órakor mu
tat be a belvárosi templomban a Kapisztrán k6rus, zenekar és gyer
mekkar kitűnő sz6listák: Czanek Zs6fia, Tiszay Magda, Tar Gyula, Ke
lemen Zoltán és Littassy György közreműködésével. De bizonyára fölfi
gyel majd Tamás G. Alajos művére, az új magyar oratóriumra a ma
flyar zenei világ is - első nagyarányú alkotására egy zeneszerzői pá-

·Zyának, melytől kétségkívül még más jelentős .műveket is '/Járhatunk.
R. L.

APAPAl TUDOMANYOS AKAD];:MIA újonnan kinevezett tagjairól
irtunk lapunk ezévi januári számában. Az aláJbbiakban röviden ismertet
jük ennek a tudományos intézménynek a keletkezését, fejlödését, szer
vezetét és működését,

l603-ban négy fiatal tudós, egyiküknek - Cesi Frigyesnek - kezde
ményezésére megteremtette a modern akadémiák jellegével biró első tu
dományos szervezetnek a magvát. Csak erkölcsileg kifogástalan és a tu
dományoknak élő egyén lehetett az Akadémia tagja. (l6l0-ben Galileit
is tagjai sorába vették fel. A Galileinek ma már tisztázott ügyére vonat
kozó iratokat a vatikáni levéltárban már XIII. Leó pápa a tudósok ren
delkezésére bocsátotta). Cesi korai halálával az Akadémia működése egy
Időre aláhanyatlott. Tulajdonképpeni fellendüléséről csak akkor Iehetett.
sző, amikor azt a XVIII. század vége felé Scarpellíní Felicián apát el
indította. Hozzá később Monge Gáspár francia matematikus is csatlako
zott. Az akadémia később megszünt, mint privát intézmény és l847-ben
IX. Pius pápa szándékából a Szentszék szerve lett. Az Akadémia mükö
dése a fizikára, matematikára, természettudományokra. valamint az ezek
kel összefüggő technikai tudományágakra szorítkozott. Utóbb a történel
met is hozzávették. A tagok létszáma úgy alakult, hogy 40 lett a rendes
tagok száma, 40 az olasz levelező, 70 a többi nemzetbeli levelező tagoké
és meg nem határozott számuk volt a póttagoknak. Az első világháború
vége felé XV. Benedek pápa céljául tűzte ki az akadémia fokozatos meg
erŐ6Itését, amire nagyon alkalmas egyénnek bizonyult P. Gianfrances~hi

JÓ7lSef, az új elnök, egyúttal kiváló fizikus. XV. Benedek rövid uralko
dása után XI. Pius kerűlt a pápai trónra, aki tudományos működése folya
mán maga is ismerője volt a tudományos kutatások módszereinek és
kultúrális előnyeinek s ezzel elődjének javaslatait még hatásosabban
tudta érvényesíteni és bővíteni. Az Akadémia új székhelyéül IV. Pius
pápának a Vatikán kertjében lévő vílláíét, az építöművészetnek egyik
legszebb alkotását jelölte ki. Az előcsarnokban az 1934-ben elhunyt
Gianfranceschi elnök mellszobra látható, míg az újonnan restaurált nagy
teremben XI. Pius pápa bronz-mellszobrát helyezték el. Gianfranceschi
nagy súlyt helyezett a különböző nemzetek tudósainak kiválogatására.
A tagok között szerepelnek nem katolíkus tudósok is, pl. a kiváló svéd
protestáns matematikus Mittag-Leffler és Levi-Civita a világhírű izraeli
ta tudós. Gianfranceschi utóda az elnöki székben P. Gemelli Agoston lett.
a milánói kat. egyetem rektora, aki egyúttal orvos és tudományos műkö-
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dési területe elsősorban a pszichologia. A Szentatya 1936. január 12-én
elhangzott beszédében hangsúlyozta az előítéletnélküll Igazságautatás
fontosságát. Az ilyen igazságot a hit nemcsak hogy nem zárja ki, hanem
egyenesen feltételezi és megköveteli. A Szentatyának 1936. október 28-án
kelt "In multis solatiis" kezdetű Motu propriója a tudományos intézet
céljával és ujjáalakításának szándékával foglalkozik. A pápa az akadémi-o
kusoktól nem kér: egyebet, mint hogy minél jobban működjenek közre
szakmájuk tudományának előrehaladasán. A "Pontificia Aca
dernia Sciéntiarum" jelenlegi taglétszáma 70. Mint számfelettiek szerepel
nek a vatikáni csillagvizsgáló, az asztrofizikai laboratórium, az etnolo
gíaí múzeum, továbbá a vatikáni könyvtár és a titkos levéltár tudós ve
zetői.

Az újonnan megszervezett Akadémia megnyitó ünnepélyéri 1937. jú
nius l-én részt vett az akkori pápai államtitkár, Pacelli bíboros, jelenlegi
Szentatyánk is. utnak indítottak tudományos folyóiratokat, évkönyveket,
így a Commentationes, Acta és Annuari című nyomtatványokat. A tu
dományos összejöveteleken való részvételek közül említésre méltö pl. az
összehasonlító kórtan IV. nemzetközi kongresszusa, a IV. nemzetközi rák
kongresszus, továbbá 1942-ben a matematikusok európai tudományos gyű

lése, amelyen XII. Pius pápa is beszédet mondott. A kiváló tudósok kö
zül néhányan XL, illetőleg XII. Pius pápa nevét viselő kitüntetésben is
részesültek. Jelenlegi Szeritatyánk ünnepélyesen is kijelentette, hogy az
egyház, mint az igazság barátja csodálja és méltányolla a tudományok
haladását éppúgy, mint a művészetekét és mindazt a szépet és jót, ami
felmagasztalja a szellemet és előmozdítja a javakat. Már az 1943. év ele
jén hangoztatta XII. Pius pápa a világot kormányzó törvényekről szőlő

allocutiójában azt a veszedelmet, ami az atommagvakban rejlik, ha a
bennük fejlő energiát háborús célokra és nem a békét szolgálő munka I

céljaira fordítják. (-r.-m.)

450 :eVES A SVAJCI GARDA. A Szentatya hires svájd test6rsége
1956-ban 450 éves jubileumát ünnepli. A bátor és hűséges gárdistákat
szeretettel veszi körül a svájci nép, a Vatikán és az egész világegyház.

A középkorban és az ujkor kezdetén, a zsoldos hadseregek korában
nagy hire volt a svájci katonák szívósságának, rettenthetetlen bátor
ságának és hűségének. Minden uralkodó szívesen fogadta őket szolgála
tába. Igy kerűltek. a Szentszék szolgálatába is.

II. Gyula pápa 1505-ben kötött egyezményt a zürichi és luzerni kan
tonokkal, melynek értelmében 200 gárdista teljesít állandó szolgálatot
a pápai udvarban. Azonban csak a következő évben, 150G-ban került sor
az egyezményben foglaltak megval6sítására. Ez év januárjában vonul
tak be Rómába az első gárdisták.

Nemsokára itt is bebizonyíthatták bátorságukat és hűségüket. 1527·
ben, Róma kirablása, a "Sacco di Roma" alkalmával, a testőrök vérükkel
védték meg a Szentatyát, esküjükhöz híven. Negyvenkét gárdistának ·si
került II. Kelemen pápát az Angyalvárba menteni, 147 társukat azon-

. ban a császár katonái a Szent Péter-templom lépcsőjén lemészárolták.
III. Pál 1548-ban újabb egyezményben kérte állandó svájci őrség

felállítását a kantonoktól. A következő pápák is megbecsülték a svájci
gárdát. V. Pius 1568-ban megépíttette számukra a Szent .Márton és Szent
Sebestyén tiszteletére szentelt templomot, VII. Sándor pedig átadta ne
kik a Szent Pellegrinus-templomot, amely ma is a svájciak nemzeti za
rándokhelye.
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Az 1309-14-es forradalmi eseménllek következtében a gárda műkö

dése szünetelt, míg 1825-ben XII. Leó pápa újabb, ma ts érvényben lé
vő, erre vonatkozó szerződést kötött.

A svájci gárda történetének minden lapja dicsőséges. Híres kato
nákon kívül sok kiváló tudós, pap és festő is került ki soraikból.

Utódaik minden évben nagy bensőséggel ünneplik meg hős elődeik

halálának napját. Ezidén küZönősen ünnepélyes külsőségek között tar
tották meg az ünnepségeket. A gá"dába való felvétel feltételei egyszerűek.
Tagja lehet bármely svájci születésű, katolikus vallású, törvényes szár
mazású, huszonöt évnél fiatalabb, legalább 176 cm magas, ép, eg~szséges
fiatalember. Bármikor kiléph~tnek a szolgálatból, ha ezt a szándékukat

, három hónappal előre bejelentík.~Tizennyolcévi szolgálat után viszont
n1lugdijra jogosultak.

Feladatuk elsősorban a Szentatya személyének, a palotának védel
me, bizonyos, meghatározott időben őrszolgálat teljesítése. Amikor a
Szentat1la a sedia gestatorf.dban foglal helyet, hat gárdista áll őrt mel-
tette, kétélű karddal a kedben. •

Nagy vallási kiváltságokat élveznek. Káplánjuk a Szentatva tanács
adója.

Híres, festői egyenruhájuk fekete-piros-sárga színű, a XVI. század
stílusában, állítólag Michelangelo tervei szerint készült. Ezen máig sem

• változtattak, csak a sisakot helyettesítették piros zsirórral díszített fe
kete kalappal. Szolgálatban teljes fegyverzetben jelennek meg. 2jjeli
szolgálatban, valamint szolgálaton kívül egyszerűbb, acélkék egyenruhát
viselnek. A svájci gárdisták lakásául szolgál6 épület az V. Sixtus-palota
lábánál foglal helvet.

A svájci gárda mai létszáma 100 fő. A gárdisták élete természetesen
alkalmazkodott a modern élet követelményeihez. A torna, sport, a test
gyakorlás legkülönbözőbb ágai kötelezők a gárdisták számára. Színvona
las labdarug6csapatuk van, a Cortile del Belvederen pedig modern pá
lyájuk. Természetesen művelődésre is bőven van alkalmuk, gondot for
dítanak zenei képzésükre is. Kürtöseik, akik ünnepségek alkalmával nyil
vánosan is szerepelnek, R6ma hirességei közé tartoznak.

A svájci gárda fenntartása nemcsak külsőség, hanem a hagllomá
nyok őrzése, és őszinte ragaszkodás kapcsa a Szentszék és a svájci nép
között. (M.)

KI FORDfTOTTA A KÁLDI-BIBLIÁT? A régi irodalom kutatója
nem elégedhet meg azzal, hogy a könyvtárak polcairól, vastag porréteg
alól "kiássa" a letünt századok írott emlékeit. Nemcsak a könyv elsár
gult lapjai, vagy a régi betűk érdeklik. Szinte telhetetlen kfváncsísággal,
a régész kutató médszerét utánozva, a könyvek külső rétege alá akar
látni. Felbontja a borító táblákat, kötéseket; hogy azokból az egykor hul
ladékként kezelt pergamen és papír-Iapokból, melyeket a könyvkötő va
lamikor a könyvtáblákba dolgozott, értékes kincseket, kéziratokat és is
meretlen nyomtatott szövegmaradványokat hozzon szenvedélyes kutató
ösztönével napvilágra. Igy jutott hozzá a magyar irodalomtörténet a
kőnlgsbergi Egyetemi Könyvtár egyik kódexének deszkatábláján az idő

rendben negyedik legrégibb összefüggő nyelvemlékhez. a Kőnigsbergí Tö
redékhez. A könyvek régészetének ezzel a módszerével jutottunk hozzá
első teljes katolikus bibliafordításunk néhány értékes töredékéhez. mely
nek segítségével Káldi György Bécsben, 1626-ban megjelent Bibltájának
történetére érdekes fény derült. -
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Mindenek e16tt tudnunk kell, hogy a budapesti Egyetemi Könyvtár
Káldi György kezevonásával egy teljes szentírásfordítás szövegét őrzi.

Arasznyi vastag negyedrét kötet (piros kötése a múlt század végén a
központi papnöveide lelkes hallgatóinak költségén készült). Egyfollma la
pokon, gondos, finom betűkkel rótt írás. Gyakori benne a javítás, betol
dás. Az egyes szentírásí könyvek végén pontos megjelöléssel az írás be
fejezésének idejét, olykor még a helyét is közli. A magyar könyvkiadás
gyermekkorában aránylag ritka az ilyen tiszta, világos eset; mikor a kéz
irat a készitésnek pontos adataival kezünkben ván. A gondos összehason
lításnál azonban kitűnik, hogy ez a teljes szövegű kézirat fogalmazásban
lényegesen eltér' a nyomtatott kiadástól. Ez a tény a régi magyar iro
dalom kutatóinak sok találgatásra adott alkalmat. Az elmúlt esztendő

ben a váci Egyházmegyei Könyvtárban előkerült, Káldi kezétől származó
könyvtáblaból kiáztatott kézirat-töredékek ezt a titkot egyszeriben meg
fejtették. Az Egyetemi Könyvtár kézirata is, és az emlitett töredékek
ugyanis tele vannak [avítgatásokkal. A vizsgálatnál kiderült, hogy a
szentírásfordítás szövege Káldi György gondozásában szerves fejlődésen

ment át. Világosan látszik, hogy az Egyetemi Könyvtár kéziratának ja
vított szövege betűről-betűre azonos az áztatott töredékek alapszövegével,
Viszont e töredékeknek helyesírásban is javított változata került át a
nyomtatásba. Tehát Káldi György a nyomtatáshoz újra lemásolta, majd
lényegesen átjavította az első kéziratot. Ezt aztán a nyomdász kezébe
adta, aki erről végezte a szedés nehéz munkáját. Az áztatott töredékek
szövegében meg is találjuk mindenütt "piros ceruzával a szedő jelzéseit,
melyekkel a kiszedett sorok, hasábok és oldalak végét megjelölte, meg
számozta. Sőt a kiáztatott töredékek mellett még a nyomdász próba-nye
mata, az u. n. kefelevonat is belekerült a könyvtáblába. Ez is ritka be
cses emléke e kor nyomdatörtönetének,

Ezzel a felfedezéssel, úgy látszik, hogy a bibliafordítás kérdése kö
rül minden probléma megoldódott. Szinte egyedülálló emléke került elő

a magyar vallásos irodalom és könyvnyomdászat történetének. A for
dító kézirata, [avítgatásaí és a kefelevonat ugyancsak az ő kézírásos ja
vítgatásalval. Az érdekes emlék azonban, első pillanatra talán merésznek
látszó, további következtetés-sorra indítja a kutatöt, A szakirodalom
ugyanis kezdettől fogva, töredékes feljegyzésekre és a jezsuita rend ha
gyományára támaszkodva azt állította, hogy a katolikus bibliafordítás
első elkészítője nem Káldi György volt, hanem az első magyar jezsuita,
Szántó Arator István, akinek nagyváradi működését kapcsolatba szokás
hozni a gyermek Pázmány Péter katolizálásával.

A szentírásfordítás gondolata Szántó Arator István (1540-1612) le
velezésében 1574-től kísérhető nyomon. Ekkor Bécsben a rendi kollégi
umban tanított és az egyetemes rendfőnöknek, Aquavivának beszámolt
irodalmi terveiről, melyekkel a katolikus irodalmat kívánta szolgální.
Ezek a tervek azonban abbamaradtak. mert a következő évben - ju
bileumi szentév volt - előljárói Rómába küldték magyarnyelvű gyónta
tónak a Szent Péter-templomba. Innét (a magyar kispapok szemínárí
umáért vívott szenvedélyes harcaiból) 1579-ben kerül vissza magyar föld
re. Allomáshelyei Kolozsvár és Kolozamonostor, Nagyvárad, Gyulafehér
vár (közben kétszer rövid időre Vágsellye). 1590-től ismét Bécsben ta
láljuk, 1599-OOn az egyetemes rendfőnök Rómából felszólítja, hogy a
bibliafordítás kiadása ügyében a bécsi előljárókkal tárgyaljon, 1600-ban

, Aquavíva generálist kéri, hogyaszentírásfordításhoz engedjen számára
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nyugodt beosztást. Zní6váraljára kéri magát gyöngeségére hivatkozva,
hogy nyugodtabban 'élhessen irodalmi terveinek, a szeritírás tanulmányo
zásának és fordításának. 1604-ben már ide kapja az értesítést, hogy a
szentírásfordításhoz és kiadáshoz szükséges szentszékí megbízatást is
megkapta. Lehetséges, hogy a fordítás már 1588-ra elkészült, de a ki
lencvenes években biztosan, mert az 1599-es és 1604-es adatok már a ki
adás és nyomtatás terveiről beszélnek. Maga Szántó egyetlen ránkmaradt,
Znióváralján készített latínnyelvű munkájában, a Refutatio Alcorani (A
Korán cáfolata) előszavában a már befejezett szentírásfordftásröl ír:
"0 o •• Miután, Uram Jézusom, győzedelmes királyom, a te szent bibli
ádat o" nagy és hosszantartó munkálkodással magyar nyelvre átültet
tem és az eretnekek számtalan rontásától megvédelmeztem. véletlenül
akadtam rá a mohamedánok könyvére .. ." Ebből az előszóból világos,
hogy a szentírásfordítás Znióváralján készen volt. Ugyancsak ebből tud
juk meg, hogy 1605-ben Bocskai hajdul a znióváraljai rendházat feldúl
va a romok közé temették negyven évi munkája eredményét: "... elvesz
tettem minden ingóságomat és negyven év írásos munkásságát o • ."

Szántó ezután Olmützbe menekül és a hivatalos rendi névtárak a
szentírásfordítást jelölik meg elfoglaltságának, beosztásának. Az olmützi
rendház történetében a haláláról szóló beszámoló azt mondja, hogy 1612
ben az újszövetség fordításán dolgozott, mikor a halál elszólította.

Az első magyar bibliafordítás kutatói a Refutatio Alcorani idézett
előszavára támaszkodva arra a '){övetkeztetésre jutottak, hogy a znió
váraljai romok között nyilván a szentírásfordítésnak is el kellett pusz
tulnia és Olmützben, hatvanötéves korában előlről kezdte a fordítás fá
radtágos munkáját. Következtetésük valóban alaposnak látszik, de nem
ez az egyedüli lehetőség. Feltűnő ugyanis, hogy Szántó munkássága
mennyíre párhuzamos a nála harminckét évvel fiatalabb rendtársának,
Káldi Györgynek (1572-1634) fordítói működésével,

Káldi rendkívül gyorsan dolgozott az első kéziraton. Az első könyv
befejezésétől a kézirat elkészültéig míndössze egy év és öt hónap telt el.
Tekintve nyugtalansággal, sok helyváltozással teli életét, és figyelembe
véve az egyes szentírási könyvekre eső rendkívül rövid időt, azt kell
mondanunk, hogy az első kézirat nem fordítás, hanem másolás. Apró
betűs, egyenletes, szép kézirás, mely a javítgatások ellenére sem mond
ható a fordítás lehetőségein törődő ember munkájának. A javítgatások
és betoldások inkább stilizáló, szépítgető jellegűek. Másolt szövegről

tanúskdiok a helyesírása irs. Az első kézirat alapszövege lényegesen és
következetesen más helyesírású, mint akiáztatott töredékeké vagy a
nyomtatotté. Világosan látszik, hogy Káldi az első kéziratban a másolás
alapjául szolgáló szövegnek, a sajátjáénál régiesebb helyesírási törvény
szerűségeit átvette, és csak a későbbiekben javította át. Kétszeresen le
másolt, és gondosan át javított szövegről beszélhetünk tehát. Kézenfekvő

most már a feltevés, hogy az első másolás alapjául Szántó -Arator István
fordítása szolgált. (Holl Béla)
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