
nek igenis joguk, sőt kötelességük,
hogy "beleszóljanak" az őket is érintő

egyházi (egyházközségi) ügyekbe. Ter
mészetesen, ennek abeleszólásnak
megvannak a szeretet diktálta szabá
lyai és feltételei. Történjék ez a köz
reműködés "mindig igazlelkűen, bát
ran, okosan és szerető tisztelettel azok
iránt, akik - szent hivataluk révén
- Krisztus szeméívét képviselik" 
mondja az egyházról szóló konstitú
ció. Ennek a dialógusnak nem lehet
irányítója a harag, a sértődöttség, de
a tudálékosság, a fontoskodás és ál
talában az egyháziasságot nélkülöző

érzelem sem. A "beleszólás" (javas
lat, hozzászólás, kérés) célja nem lehet
a rombolás, hanem az építés, vagyis
az ügyek jobb, eredményesebb, mín
denkinek megfelelőbb intézése. Arra
is ügyelni kell, hogy - egyházi, gvü
lekezeti ügyről lévén szó - a közös
ségi szempontok érvényesüljenek el
sősorban. A szolgálat szelleme gyak
ran lemondást jelent egyéni érde
künkről, a magunk előnyeiről. Senki
sem kívánhatja a lelkípásztortól, hogy
sokak, mások rovására szelgáljon
egyeseket.

Nálunk a leggyakoribb kérések és
javaslatok a szentmisék időpontja kö
rül hangzanak el. Ez mindenképpen
olyan kérdés, amelyben érdekelt a
lelkipásztor és a hívő egyaránt. Az
egyház manapság már úgyszólván
minden lehetőséget megad ahhoz,
hogy a hívek gyakran jussanak szent
miséhez. A lelkipásztoroknak nem
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szabad elzárkózniok a hívek jóaka
ratú kívánságai elől, sőt tanulmányoz
ni ok kell, mikor a legmegfelelőbb a
számukra a szentmise időpontja. Van
nak lelkipásztorok, akik még ma is 
szinte érthetetlenül - idegenkednek
az esti miséktől, holott a tények bi
zonyítják, hogya délutáni és esti
szentmisék világszerte egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek.

Nem szabad elzárkózni más jószán
dékú javaslatok, hozzászólások elől

sem. Egy dolog bizonyos, a kérések
és javaslatok megokolás nélküli visz
szautasítása nem tartozik a modern
pasztoráció sikeres eszközei közé. Ha
vannak problémák, meg kell azokat
beszélni a hívekkel. A "tárgyalás"
nemcsak a politikai béke eszköze. Le
het, hogy a fiatalság soraiban egye
sek túlságosan kritikusak, s talán
gyakorlat és tapasztalat sem áll mö
göttük, de ezeknek a fiataloknak a
megbékélése is csak megbeszélés ered
ményeként szokott meatörténni. Nem
állít tuk, hogy így mezszűník minden
értetlenség és félreértés, de biztos,
hogy ez a módszer eredményesebb,
mint az érzékenykedés és a türelmet
lenség. Azok a hívek, akik rpszt vesz
nek a nansáa gondiaiban, s Iátiák, ta
nasztaliák a kérések teliesítésének ne
hézségeit, nagyobb megértéssel fogad
ják el a negativ eredményt is, s na
gyobb lelkesedéssel állnak az ered-

ményt igérő ügy szolgálatába,

Csanád Béla

HOGYAN SZüLETETT MEG A POPULORUM PROGRESSIO ENCIK
LIKA? Az eddig megjelent pápai körlevelek közül kevésnek volt olyan, a
szó legszorosabb értelmében vett világvísszhangja, mint VI. Pál pápa Popu
lorum progressio szavakkal kezdődő enciklikájának. A körlevél részletes is
mertetésére folyóiratunk egyik későbbi számában kerül sor. Ezúttal csak az
enciklika előkészítésének és kihirdetésének némely körülményéről, formájá
ról és szerkezetéről lesz szó, de annyit talán már most megjegyezhetünk, hogy
a "szociális igazságosság" követelményét a pápai körlevelek még nem fejtet
ték ki ilyen planetáris távlatban, mióta 1840-ben a [ezsuita Taparelli d'Azeglio
a katolikus kutatók szerint először használta ezt a kifejezést.

Rómában némelyek azt várták, hogya körlevél már a nagyhéten meg
jelenik: ez a körűlmények beszédes találkozása lett volna. Krisztus szenve
déseinek liturgiájában az Isten-ember áldozata egyesült volna másfélmilliárd
elégtelenül táplált és ötszázmillió éhező ember szenvedésével egy olyan világ
ban, amely évente százötvenmilliárd dollárt fordít fegyverkezésre, vagyis a
világ nyers jövedelmének több mint kilenc százalékát.
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A jelképekre olyan érzékenyen rezdülő olasz katolikusok, akik már tud
twk a körlevél elkészültéről, a pápai állásfoglalás háttereként érzékelhették
volna, hogy VI. Pál nagycsütörtökön megmosta az öt világrészből származó
tizenkét gyermek lábát az ősi Iaterání bazilikában vagy hogy nagypénteken
este kereszttel a vállán megy a Colosseumba s onnan figyelmezteti a hívőket

arra, hogy "az evangélium kemény beszéd és a kereszténység nem könnyű

vallás", míközben nem feledkezik meg Vietnam szenvedéseiről sem. Bármilyen
festői háttere lett volna mindez az elmaradt népek szcnvedóseinek enyhí
téséért hangos szóval szóló encíklikának, bejelentése és kihirdetése is még
váratott magára egy ideig. Lehet, hogy a latin nyelv puristái talán még akkor
is vitatkoztak, vajon a populorum szó helyett nem inkább a gentium szót
kellett volna-e használni?

A pápa húsvét reggelén nyolc órakor Foggacioba, Róma külvárosába ment
s ott az olasz Délrőlodavándorolt szegények között mondott tábori misét,
Meglátogatott néhány barakköt és a szegények ajándékokat adtak át neki a
náluk is szegényebbeknek: azoknak, akik éhséget szerivednek Azsiában. Két
órával később már a Szent Péter téren kétszázezer ember előtt mondctt mísét
s csak ott jelentette be, hogy enciklikát ad ki.

Elmondotta, hogy ennek tárgya "a népek haladása és fejlődcse s azok a
kötelezettségek, amelyek egy olyan programból fakadnak, amit ma senkisem
utasíthat vissza s ez a minden nép közöttí egyetemes együttműködés, az erköl
esi méltóság és a gazdasági egyensúly programja".

Az enciklika - állapította meg :a pápa - "nemcsak a vallásos, hanem a
szociális remény szava is lett". Most, a zsinat után alkalmasnak látszik a pilla
nat arra, hogy egy másik fejezetében "újm átvizsgáljuk az egyház tanítását
azokra a kérdésekre nézve, amelyek izgatják, gyötrik és megosztják az embe
reket kenyerük, békéjük, szabadságuk, igazságuk és testvériségük keresésében".

Igy történt, hogy az új enciklika 1967. március 26-i keltezéssel, a húsvét
dátumával jelent meg. A pápa március 28-án reggel az okmány öt példányát
írta alá s ezek címzettjei: U Thant, az ENSz főtitkára, Maheu, laz UNESCO
igazgatója, Sen, a Food and Agrtculture Organizatíon (Élelmezési és l:Mezőgaz

dasági Szervezet) igazgatója, Roy bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Bi
zottság elnöke és Mgr. Rodhain, a Caritas InternationaIis elnöke voltak.

Egy órával 'később kétszáz újságíró kapkodta szét az angol, a francia, a
német, az olasz, az orosz és a spanyol szövegeket. Elsőízben történt, hogy pápai
körlevelet míndenkí mást megelőzve, az újságírók között osztottak szét. Mgr.
Poupard, a vatikáni államtitkárság francia osztályának tagja kí is emelte ezt
a tényt a sajtókonferencián, amelynek részvevői előtt hangoztatta: eredetileg
maga a pápa akarta átadni nekik enciklikájának friss példányait. Elmondotta
azt is, hogy ezúttal először teszik közhírré, legalábbis főbb vonásaiban minden
várakozás nélkül, egy hasonló jellegű tanítóhivatali okmány keletkezésének
fázisait. Az enciklika hét fogalmazásban készült el. Először nevezték meg azo
kat a közreműkődőket, akiket mcgszerkesztéséhez igénybe vettek. Köztük van
Lebret dominikánus atya, aki a háború után megalapította a "Közgazdaság és
Humanizmus" nevű központot, és aki személyes teológusa volt a szocíális
érzékéről híres Helder Camara brazil érseknek, kidolgozója Szenegál fejlődési

programjának, majd szakértőként egyik kimunkálója a híres 13. schernának.
Ugyancsak először hivatkozik pápai körirat teológusok, filozófusok munkáira.
A jegyzetekből azt is megtudjuk. hogy az enciklikához olyan neves teológusok
adtak gondolatokat, mint Henri de Lubac, M. D. Chenu, olyan filozófusok, mint
Maritain, sőt az enciklikában idézett szerzők között szerepel egy protestáns
közgazdász. Collin Clark műve is. Közöttük található a néhai LLtrrain Errazuriz
talcai püspök, aki földbirtokait szétosztva a parasztság kőzt ezt mondotta:
"a forradalmat vagy velünk, vagy nélkülünk, vagy ellenünk fogják megcsi
nálni".

Mgr, Poupard elmondotta a kétszáz érdeklődő újságírónak, hogy VI. Pál
néhány héttel megválasztása után személyes iratcsomót állított össze magá
nak, s annak élén összefoglalt már egy munkaprogramot, amely felölelte a
fejlődésre vonatkozó enciklikát és indiai utazását. Saját kezűleg írta rá: "Ta
nulmányi anyag az emberi fejlődés erkölcsi elveiről szóló enciklikához. Ta-
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nulmány, amelyet megkíván egy indiai utazás, a probléma aktualitása és sür
gőssége, kapcsolatban XXIII. János pápa két enciklikájával. Nem értekezés,
nem előadás, nem tudományos cikk, hanem levél legyen, és mint ilyennek
a keresztény szeretetet kell sugároznia azoknak a céloknak az érdekében, ame
lyekre irányul. Bizonyos értelemben határozottnak és energikusnak kell len
nie, hogy az egyházat és a világközvéleményt határozottan a fontolóra vett
tételek felé irányítsa, egyszerre javasolva olyan tudományos és emberi kép
leteket, amelyek meghatározzák az egyház felfogását ebben a kérdésben és
segítik a világot, hogy ilyen képletek szerínt gondolkodjék."

A Szentszéknek az ENSz-nél, a FAO-nál és az UNESCO-nál levő képvi
selői is érdekelve voltak a tervezotok létrejöttében. Püspökök, teológusok,
államfők, szakértők érintkeztek a pápával, emlékiratok és okmányok révén.
Az első tervezetet 1964 szeptemberében szerkesztették meg, az utolsót, a hete
diket 1967. február 6-án, majd a pápa február 20-áról, 21-re virradó éjszaka
elvégezte az utolsó simításokat azon a hatvan gépelt oldalon, amely a "levél"
végső alakja lett. Az okmány védőborítékjára a pápa ráírta: "Sta tutto bene"
(minden rendben). VI. Pál az utolsó tervezetet is éppúgy átolvasta, rnmt az
előzőket, de itt már nem készített jegyzeteket és ezt már nem küldte vissza
a szakértőknek.

A körlevélben arról van szó, hogya fejlődés útján világszínvonalon kell
biztosítani a népeknek az igazságosságot, eltörölve a kiáltó igazságtalanságo
kat és kiegyengetve a botrányos egyenlőtlenséget - hangoztatta Mgr. Poupard
a nevezetes húsvét-keddi sajtótájékoztatón, amelyről mi az Informations catho
liques internationales tudósítása alapján számolunk most be. A Monsígnore
rávilágított a magántulajdonra vonatkozó katolikus nézetek fejlődésére is.
XXIII. János pápa Mater et Magistra kezdetű körlevele óta a magántulajdon
társadalmi funkciója - amelyet XIII. Leo, mint abszolút jellegűt védelmezett
a kollektivista igényekkel szemben - új megvilágításba került, a természet
jog alapján, a klasszikus erkölcs elméletei szerint. A Populorum progressio
még tovább megy, biztosítva a szegények jogát a "befag)Tlasztott", a nagybir
tokosok által ki nem használt földterületekhez. Az enciklika kialakulásának
szellemére nézve jellemző az a feljegyzés, amellyel VI. Pál pápa 1966. október
5-én errefelé kívánta terelni a készülő enciklika kidolgozását, amelynek azon
ban mindamellett ezen a ponton kevésbé merésznek 'kellett mutatkoznía, mint
amilyen az előző tervezet volt. A pápa ezt írta:

"A törvény: kell hogya föld (tág értelemben) gyümölcsözzék, vagyis bel
terjesen és ésszerűen legyen kihasználva. Ott, ahol ez nincs így, hiány mutat
kozik. Tegnap ez tűrhető volt, ma már nem. Hányszor is mondották: elő kell
segíteni a javak jobb elosztását. Ma ez kötelesség. Jól kell jövedelmeztetni a
javalMt.

Nagy elv: a föld javai álljanak mindenkinek a rendelkezésére.
'Nagy program: a természeti javak jobb elosztása.
Nagy kötelesség: intenzív teljesítmény és az eredmény szétosztása."
A sajtóértekezlet francia szóvivője megállapította azt is, hogy az encikli

kából nyilvánvalóan látszik annak a liberális kapitalizmusnak elutasítása,
amely azért zsákmányolja ki a fejlődésben elmaradt déli féltekét, hogy nő

velhesse az északi félteke iparvidékének a gazdagodását. XIII. Leo, XI. Pius
és XXIII. János már formuláztak meg hasonló elmarasztalást. De VI. Pál pápa
az északi kapitalizmus magatartásának a tényét példátlan erővel támadja és
pedig ennek a ténynek méreteihez képest megfelelő terjedelemben.

Az egyik újságíró felvetette azt a kérdést, hogyan ken értelmezni az en
ciklikának azt a mondatát: "Csak a szülőket illeti annak a lelkiismereti prob
lémának az eldöntése, hogy gyermekeik számát meghatározzák." Vajon ez a
fogamzásgátló szerek használatára vonatkozik-e? A szóvivő rögtön kijelentette,
hogy a körlevél nem a fogamzásgátló szarekről szól, hanem a népszaporodás
problémáját tárgyalja, és az állami 'beavatkozással kapcsolatban akarja meg
állapítani és elválasztani egymástól az állam, a társadalom és a szülők köte
lességeit és jogait: az egyetemes cél, az egyén és a közösség Iejlődése szem
pontjából.
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Hadd szóljunk végül néhány szót az enciklika külső alakjáról és szerke
zetéről. A hatvannégy oldal terjedelmű, hosszúkás alakú füzet, borítólapján
és címlapján Pál pápa címerével jelent meg. Címe: VI. PálOszentségének
enciklikája a népek haladásáróL Címzettjei: püspökök, papok, szerzetesek (ez
úttal elsőízben), a hívek és az összes jóakaratú emberek. Tartalma: A népek
fejlődése című bevezetés (5. bekezdés) ebben a pápa megemlékezik elődeinek

hasonló, szociális témájú körleveleiről. majd utazásairól, amelyeket még trónra
emeltetése előtt .Latín-Amerikában (1960) és Afrikában (1962), utóbb már
pápaként, a Szeritföldön és Indiában tett. Útjain látta régi nagy kultúrnépek
rettentő nehézségeit, s ezzel enciklikájának személyes indítékait is feltárja a
világ számára, Az I. rész Az ember átfogó fejlődéséért (6-42. bekezdések)
címmel szól erről a témáról és három fejezetre oszlik: 1. A kérdés adottságai;
2. Az egyház és a fejlődés; 3. A tennivalók. Az első részt is, akárcsak a máso
dikat még a fejezetcímeken belül további alcímek teszik áttekinthetőbbé. A II.
részt, amelynek címe Az emberiség szolidáris fejlődése felé (43-80) ugyan
csak három fejezetre osztották a szerkesztők: 1. Segítség a gyengéknek ; 2. Mél
tányosság a kereskedelmi kapcsolatokban; 3. Az egyetemes szeretet. Az encik
lika Befejező felhívással (81-87. bekezdés) végződik. Az egész körlevél tehát
összesen nyolcvanhét bekezdést tartalmaz, végül pedig két oldalnyi, számsze
rint hatvankilenc jegyzet feltárja forrásait és utalásait.

A körlevél külső formája is korszerű. Az egyes bekezdéseket a számokon
kívül a margóra nyomott jól kiugró címszavak teszik feltűnővé. A könnyen
kezelhető, áttekinthető füzet stílusa is világos és közérthető. Valóban a mának
és minden jóakaratú emberhez szól. (Szigeti Endre)

DÖNTÖ LÉPÉS A KERESZTÉNYEK KÖZÖS BIBLIÁJA FELÉ. Négy
száz évvel azután, hogy 1517-ben Luther Márton fellépésével megindult a
reformáció, a vatikáni Keresztény Egység Titkársága által meghívott katoli
kus szakértők és a "protestáns egyesült bibliatársulatok" (United Bible Socíe
ties) hivatalos képviselői tanácskozásra ültek össze, hogy alI. vatikáni zsinat
ökumenikus dekrétumából adódó lehetőségek hasznosításával megvizsgálják
egy közös Szeritírás kiadásának ügyét. Csaknem egyidejűleg Lausanneban már
napvilágot is látott a francia nyelvterület ökumenikus bibliafordításának első

gyümölcse, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz íntézett levele.
Hogy ezek a kezdeményezések a legfelsőbb egyházi hatóságok óhaját is

, fedik, mutatja, hogy VI. Pál pápa W. M. Abbat személyében már ezt megelő

zően megbízottat nevezett ki, akinek az a feladata, hogy egyrészt a protestáns
bibliatársulatok szövetségével, másrészt a különböző püspökkari konferen
ciákkal felvegye ebben az irányban az érintkezést. Egy hírügynökségi jelentés
szerint az idei év elején létre is jött a megegyezés a katol ikus és a protestáns
egzegéták között az együttes bibliafordítás munkálatainak menetéről. A meg
egyezést a Keresztény Egység Titkársága nevében Bea bíboros, az United
Bible Societies nevében Lanton Homgren parafálták. A megállapodás szöve
gét azonban csak az érdekelt legfőbb egyházi hatóságok jóváhagyása után
hozzák nyilvánosságra. Itt említjük meg, hogya magyar püspöki kar múlt
év december 13-i ülésén foglalkozott Bea bíboros megkeresése alapján a ma
gyar Szeritírás ökumenikus jellegű fordításának kérdésével, amelynek további
tanulmányozására Ijjas József püspököt. csanádi apostoli kormányzót kérte
föl. .

A Római levél ökumenikus francia fordításának megjelenését ezek
után méltán tekinthetjük történelmi eseménynek. Immár ugyanis nemcsak
szándékokról beszélhetünk, hanem annak bizonyságáról is, hogy e nemes szán
dékok teljesedésbe mehetnek. Különösen nagy jelentőségű ebből a szempont
ból, hogy a kiadvány, amelyet a katolikus Cerf vállalat és az United Bible
Spcieties együttesen bocsátott ki, nem csupán közösen fordított, hanem közö
sen jegyzetelt és magyarázott szöveget tartalmaz. Ezek a kommentárok szigo
rúan tudományos jellegűek s ennek megfelelőert esetenként feltüntetik az
egyes szövegrészek vagy kifejezések többféle lehetséges értelmezését is. Ilyen
módon sikerült elhárítani azokat a nehézségeket. amelyeiket a különböző ke
resztény vallásközösségek tanbeli eltérései támaszthattak volna.
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Ezt az első ökumenikus fordítást nemcsak a tudományos kutatások hala
dásának köszönhetjük, hanem talán inkább a változott légkörnek a keresz
ténységen belül. Katolikus részről már régebben is figyelemmel kísérték a
protestáns fordításokat, s ugyanígy a protestánsok is szívesen tanulmányozták
az új katolikus fordításokat, ami magában is odavezetett. hogy jobban meg
értsék a szövegeket s idővel sok rutinszerű fordítást és magyarázátot rnellőz

zenek. Ahhoz azonban, hogy közösen elfogadható fordításra gondoljanak, az
ökumenikus törekvéseknek is előtérbe kellett lépniök. Fölül kellett kereked
nie annak a reménységnek, hogy amennyiben meg tudnak állapodni a Szerit
írás szövegében, akkor majd az összes keresztények eljutnak egykor az Irás
közös értelmezéséhez is.

Követelménynek nyilvánították ehhez mindenekelőtt azt, hogy a fordítás
legyen teljesen új, a legszigorúbb tudományossággal. a legjobb kritikai kiadá
sok alapján kidolgozott szöveg, Másodszor azt, hogy minden egyes szentírási
könyvet közös munkával készítsenek el. A tudományos megbízhatóság érde
kében hivatásos egzegéták munkacsoportjait alakítsák meg. Mínden egyes
könyvet protestáns és katolikus munkacsoportok együttesen fordítsanak le, s
a kész fordításokat egyeztető bizottságok nézzék át.

A francia nyelvterületre szóló francia vállalkozásban az egyeztető bizott
ságok kis létszámúak: az újszövetség számára két-két katolikus és protestáns,
az ószövetség számára három-három tudós. Felettük áll három félhivatalos
koordinátor és különösen nehéz kérdések esetén egy "bölcsek tanácsának"
nevezhető döntőbizottság. Ennek négy tanácsosa van: P. Benoit és R. de Vaux
(Jeruzsálem), O. Cullmann (Basel) és W. Vischer (Montpellier). Ortodoxok
kevesen élnek francia nyelvterületen, ezért csak katolikusok és protestánsok
szerepelnek a döntőbizottságban. Az ortodoxok a már felülbírált szövegekhez
teszik meg észrevételeiket. Minden bibliai könyv végigfut ezeken a fázisokon.
A fordítok számára a legfontosabb a "consensus", azaz az egyetértés. A fordí
tás így kevésbé eredeti, de alapjában teljesen új a kézen forgó nagytekintélyű

kiadásokkal, például a Jeruzsálemi Bibliával szemben. A kollektív jelleg nem
enged meg személyes sajátságokat, amelyek egyes kiadásoknak eddig külön
leges vonzóerőt adtak. Ennek megfelelően egyetlen fordítást sem jeleznek név
vel, csupán a Római levél utószavaként a 112. oldalon olvasható betűrendi

felsorolásban azoknak a neve, akik enne'ka nagy műnek munkatársai külön
böző munkakőrőkben,

A fordításhoz az ősszöveget nagyon gondosan válogatták meg. Az ószö
vetségnél például a héber szöveg mellett a leglelkiismeretesebben szemmel
tartják a LXX. szövegét is, különösen ott, ahol az újszövetség idézi ezt. Ilyen
kor térnek el a Jeruzsálemi Bibliától. Az újszövetség görög szövegét az elmúlt
év tavaszán megjelent The Greek New Testament szövegével vetik össze, ame
lyet öt bibliatársulat bocsátott ki, de mindenekelőtt a Nestlé-Aland szövegre
támaszkodnak. Az ószövetségi könyveknél a héber kánon sorrendjét vették
alapul - ez is jelentős újítás -, ami elősegítette a "deuterokanonikus" köny
vek kérdésének megoldását. Ezek a könyvek ugyanis a XIX. században el
tűntek a protestáns kiadásokból. Helyük a héber kárionkönyvei után követ
kezik az új fordításban. Egy másik kulcskérdésben is döntöttek: a Jeruzsálemi
Biblia felfogásával szemben a tetragrarnma JHVH: Ur - Seigneur és nem
Jahvé, amivel a zsidó felfogást is tiszteletben tartották, amely szerint a Jahvé
istennév kimondhatatlan, eleget tettek továbbá a LXX. fordításának is:
Kyriosz. Ezzel megteremtették az átmenetet is az újszövetséghez : Kyriosz
lészosz, úgy ahogy az ősegyház nevezte az Urat.

Joggal felvetődik a kérdés, hogy miért éppen a Római levéllel kezdték
meg a fordítás munkáját? Ennek több oka is van. Elsősorban az, hogy ez a
levél Szent Pál írásai között a legnehezebb, mert Szent Pál teológiájának úgy
szólván összfoglalata, mégha jelentős témák hiányoznak is belőle. Másodszor
ez a levél történelmi szerephez jutott az egyház életében, mert ennek olvasása
közben jutott Luther a reformáció alapvető tételéhez. Harmadszor pedig Szent
Pálnak ez az írása szándékánál fogva ökumenikus. Rómában akkor két vetél
kedő csoport állt egymással szemben, egy zsidó és egy pogány összetétélű kö
zösség, s e kettő egyesítését célozta az apostol levele.
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Akiadott 112 oldalas könyvecske előszava ismerteti a fordítói munka
szellemét és módszerét, utána egy rövid bevezetés következik a levélhez, majd
maga a szöveg jön és végül a jegyzetek. Ez utóbbiak meglepetéssel is szol
gálnak. Kettős, sőt itt-ott hármas jegyzetek is szerepelnek. Megítélésüket
azonban végeredményben az olvasóra bízták a fordíták.

Talán egy példa mindennél jobban megvilágítja ezt. A Római levél 3, 28
részének fordítása ekként hangzik: "Mi azt valljuk, hogy az ember a törvény
cselekedetei nélkül a hit által igazul meg." S ehhez a jegyzet: "Luther a Ró
mai levél fordításában egy szót toldott hozzá: ,Az ember a törvény cseleke
detei nélkül egyedül a hit által igazul meg.' Ez a betoldás a reformáció idején
éles vitakra nyújtott alkalmat. Ettől függetlenül a betoldás nem hamisítja meg
Pál gondolatát, aki e szövegrészben azon van, hogya cselekedeteknek minden
szarepét visszavonja a bűnös megigazulásában. Pál számára a hit az egyetlen
út Isten irgalmassága felé. Nyelvészeti szempontból ez a betoldás szükség
szerű, ha megengedjük, hogy Pál semita módra gondolkozott, mert az arámi
ember elhagyja az .egyedül' szót ott, ahol a nyugati ember szóhasználata el
engedhetetlennek tekinti."

A jegyzetek így szinte történetét adják a szöveg magyarázásának. tájé
koztató jellegűek, s megmutatják a kutatók mai álláspontját. S ha egy ilyen
nehéz szöveg fordításában meg tudtak egyezni a fordíták, ez jó jel a többi 
mindezideig legyőzhetetlennekvélt - nehézség leküzdésére.

Hír szerint ma már a világ különböző nyelvterületein mintegy negyven
vállalkozás folyik közös keresztény Szentírás kiadása céljából. S megelégedés
sel fogadhatjuk azt a jelentést is, hogy a Szentatya megbízásából megkérde
zett püspökkari konferenciák 80 százalékban pozitív módon foglaltak állást
mellette. (Szendy László)

AZ OLVASO NAPLÚJA. Mi történt Mohács után? Ha hihetünk Nemeskürty
István "tudósításának a magyar történelem tizenöt esztendejéről", 1526-tól
1541-ig: elképesztő tragikomédia folyt, tehetségtelen, harácsoló, haszonleső

és felelőtlen nagyurak országvesztése, a nemrég még fényes és gazdag magyar
állam tálcán-kínálása a vonakodó, ámuló, hitetlenkedő török hatalomnak.
Tizenöt esztendőbe telik, míg a török egyáltalán elhiszi, hogy az ország az
ölébe pottyant, és ténylegesen birtokába veszi az ajándékot. *

Mert - bizonyítja a könyv - a nemzetsüllyesztő sír egyáltalán nem Mo
hács volt; ezt a csatavesztést ki lehetett volna heverni. Az igazi sírt, tizenöt
esztendőn keresztül, az ország nemesi vezető rétege ásta. Maga Mohács, mint
a nemzeti nagylét nagy temetője - legenda.

Nemeskürty István ezzel a legendával akar leszámolni. És célja érdeké
ben a szakavatott rendező kitűnő érzékével csoportosítja és ábrázolja az ese
ményeket: mindent a kellő pillanatban mutat meg, mindenkit legjellemzőbb

magatartásában léptet föl. A csata elveszett, Báthori nádor menekül; költözik
a pécsi káptalan is. Találkoznak, és a nádor "talán segít". De szó sincs róla:
ekkora kincs nem mindennap adódik; Báthori tehát "lecsapott aszekérsorra
és barátjával, Batthyány Ferenccel, az ország bárójával együtt kirabolta a
káptalant". Hatásosabb nyitányt el sem képzelhetnénk. Megadja az egész mű,

az egész történet, az egész dráma "alaphangulatát". Ilyen ennek a pusztu
lásra ítélt országnak a mohácsi csatából ép bőrrel kikérült "színe-virága".

Bizonyára semmi okunk sincs kételkedni benne, hogy többségében ilyen
volt. Nemeskürty István semmi olyasmit nem közöl, amit eddig is ne tudhat
tunk volna. "A szaktudomány számára ismert tényekről van szó - írja. 
Okleveles kutatást nem folytattam, eddig ismeretlen adatra nem bukkantam.
Annál több elfelejtett adatra.' Ezeket az elfelejtett adatokat idézi föl, helyezi
előtérbe, kellő élességgel exponálva mindazt, ami a Iegendaoszlatást elősegíti.

Bizonyára Bornemisza Péterrel, meg a tizenhatodik századi magyar pró
zával foglalkozó irodalomtörténeti tanulmányai közben tapasztalta, "hogy e
korszak milyen tanulságos. Ha valamilyen példán meg lehet világosan és
közérthetően magyarázni a feudális magyar társadalom felelősségét; ha vala-

• Nemeskürty István: Ez történt Mohács után. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966.
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milyen példán ábrázolni lehet, milyen szörnyű károkat okozott a magyar
nacionalizmus mételye népünknek: akkor ez a korszak az. Még ma is, felsza
badulásunk után húsz esztendővel, szinte eltakarjuk szemünket ,nemzeti'
múltunk legszörnyűbb bűnei elől. Ime tehát a tükör: nézzünk bele."

A szándék rokonszenves: és sosem árt hangsúlyozni, hogy a történelem
nem puszta szaktudomány, hanem okulásunkra is kell szolgálnía, Kérdés azon
ban, megbízhato-e a tükör, amelybe belenézünk. Elég mély, elég távlatos
képet mutat-e.

Nemeskürty István "tudósításnak" nevezi munkáját. Szabad egy "tudó
sítástól" számonkérni, hogy mély és távlatos-e? Szabad egy riporttól azt kö
vetelni, hogy mély és távlatos legyen? Talán nem, vagy bizonyára csak mód
jával, mindaddig, amíg a tudósítás puszta tudósítás, és a riport beéri azzal,
hogy riport legyen. Itt azonban többröl van szó: történelmi felelősségről, lelki
károkról, tanulságokrói. Ezért nem tehetünk eleget a szerző kívánságának:
"Kél'em a gyanakvó történettudóst, tekintse könyvemet regénynek; kérem az
olvasót, aki a cím láttán érdeklődve belelapoz munkámba: tekintse igaz tör
ténelemnek." Semmiféle történelmi felelősségmegállapítástnem vagyunk haj
landók semmiféle vonatkozásban "regénynek" tekinteni; s ami a történésznek
regényként ajánltatik, az az olvasó számára sem fogadható el "igaz történe
lemnek", mert hasznos tanulságot csak olyan munkából vonhat le, amelynek
történeti igazsága ellen a történettudós sem emelhet kifogást.

De tegyük nyomban hozzá: Nemeskürty István ezzel a szellemes, de nem
szerenesés "magamentségével" Indokol.atlariul bagatel.lizálja rnunkáját. Való
színűleg ő maga sem gondolja komolyan, hogy ezt a történetet bárki is "re
génynek" tekintheti. Még az olvasónál is kevésbé tekintheti annak a történet
tudós; hiszen nem meséről van szó, hanem komoly és következményeiben sem
közörnbös átértékelésről. Egyébként ami "regényszerű" engedménynek látszik
a könyvben, az a legkevésbé meggyőző. Néha kissé túl kedélyeskedőnek érez
zük egy-egy esemény "tálalását", és túl könnyelműnek azokat a stratégiai
okoskodásokat, amelyek tudomásunkra hozzák, hogy az adott helyzetben, az
adott erőkkel mit kellett, "agy lehetett volna tenni. Utólag nem nehéz okos
nak lenni; de ilyesmiben nem érdemes utólag okosnak lenni. Végülis nem az
a kérdés,mi lett volna, ha nem úgy lett volna, ahogyan volt, hanem az, hogy
ami valóban volt, miért volt úgy, ahogy volt. Ezt a miért kérdést Nemeskürty
István talán a kelleténél kevesebbszer teszi föl, és a kelleténél talán még ke
vesebbszer keres rá alapos választ.

Más szavakkal: az ábrázolás izgalmas érdekességével nem párosul - nem
párosul eléggé - az ábrázolt jelenségek okainak elemzése. Elhisszük, hogy
Mohács nem volt az a katasztrófa, aminővé történeti tudatunk idők folyamán
átformálta; de miért formálta át történeti tudaturnk (vagy milyen történeti
tudatunk formálta át) nemzeti katasztrófává ezt a sajnálatos hadi epizódot,
s miért éppen ezt? A válasz, úgy véljük, legalább annyira tanulságos lenne,
mint a könyv legendaoszlató leleplezései.

Egy másik kérdés (rnelyet már föltettek a művel kapcsolatban, és nem
jogtalanul): hol volt, rnít csinált, mint élt és vélekedett ez alatt a tizenöt évi
országvesztés alatt a nép? Mohács nem volt "Mohács"; de mindenképpen volt
- épp a nép szerepét kérdezve látjuk -r-r- egy "Mohácsunk" Mohács előtt: az
a tulajdonképpeni sír, amelyben a középkori magyar állam elsüllyedt - a
Dózsa-fölkelés tragédiája. Úgy látszik, mintha a kőzépkorvégí Magyarország
a legjobb úton lett volna bizonyos "polgárosodá's" felé; míntha a nemesség
alatti rétegek elérkeztek volna politikai-társadalmi jogaik érvényesítésének
küszöbére, el odáig, hogy aktív szerepet vigyenek a nemzet életében; és. úgy
látszik, ez a folyamat szakadt meg a Dózsa-mozgalom vérbefojtásával. és Mo
hács voltaképpen ott kezdődött. Sajnos, ezekről a döntően lényeges előzmé

nyekről ez a "tudósítás" nem tudósít, legföljebb csak utal rájuk; így a tükör
képnek legalábbis az egyik távlata hiányzik.

És nemcsak ebben a vonatkozásban, hogy milyen primitív művelődési

művészetí viszonyok voltak Magyarországon Mohács körül, azt például kétség
kívül hatásosan lehetszemléltetni bizonyos párhuzarnokkal ; de ezek a párhu
zamok végülis nem mondanak eleget, ha nincs kellő "mélységük", ha nem
:párhuzamok egyúttal a fejlődésben. is - párhuzamok, vagy különbségek.
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"Büszkék vagyunk páratlan ötvösművészetünkre - olvassuk - de ne feled
jük: egy veszedelem esetén könnyen menthető, ládikában ide-oda cipelhető

kincsfajtának megbecsülését jelentette ennek a művészeti ágnak a pártfogása;
ami nehezen mozdítható, ami nem közvetlenül pénzzé tehető ingóság: kép,
freskó, szobor, ház, palota - az müvészileg érdektelen a nemesúr számára,
így aztán néhány templomot kivéve festészet, jelesül pedig világi festészet,
szobrászat, építőművészet nem virágzik nálunk, és ne is mentegessük magun
kat: Miohelangelo, Tizian, Dürer, Holbein éveiben ez példátlan elmaradott
ság." De ha az, és ha ez a kép valóban megfelel a valóságnak (és talán nem
is felel meg egészen tökéletesen): mi az oka? Egyedül csak az, hogy a nemesek
könnyen szállítható és értékesíthető értékeket halmoznak? Ilyen egyszerűen

aligha lehet ezeket a jelenségeket megmagyarázni. Az okok mélyebben rej
lenek; és ha egyszer mélyebben rejlenek, mélyebben is kell keresni őket.

Mint ahogy ítélkezni is "mélyebben" kellene, bár tagadhatatlanul meg
volt bűnök és mulasztások fölött. Tizenöt esztendő története áll előttünk; ti
zenöt esztendőben kevés kivétellel csupa szélhámos, rabló, csirkefogó, kufár,
vadorzó, vagy pipogya vénember. Valóban rnínd egy szálig ilyenek voltak, és
csak ilyenek voltak, és csak ez volt rájuk a jellemző? Lehet. De ha igen:
hogyan áll elő egy ilyen történelmi-társadalmi helyzet - az, hogy egy or
szág egy egész rétege egyszer osak csupa elvadult ordasból áll, mely törvény
telen törvényeit egy egész országra rákényszeríti? Nincsenek-e itt is "mé
lyebb okok", mélyebbek a haszonlesésnél, harácsolási ösztönnél ? Ha ez a tár
sadalmi réteg Ilyen, mégiscsak lett valahogyan, valamiért ilyenné ; - mikor,
miért, hogyan? A tények csak genezisükkel együtt igazán tanulságosak. A tu
dósítás beérheti a puszta tények bemutatásával, a felelősségrevonás nem, s a
n últbeli a legkevésbé: a jelenségeket csak okaikban lehet hatékonyan meg
szüntetni, és 'a lelki károk megismétlődését csak úgy lehet megakadályozní,
ha megakadályozzuk azoknak a körülményeknek a kialakulását, amelyekből

a lelki károk származnak.
Ahhoz persze szó sem fér, hogy - a könyv alaptétele szerint - "a kö

zépkori magyar államot sem egyedül Zápolya, sem egyedül Ferdinánd, hanem
a kormányzásra képtelen magyar nemesség vesztette el". Ezt Nemeskürty
István szemléletesen és szellemesen ábrázolja; mindössze azt szeretné az olvasó;
ha rnélyebben ábrázolná.: Úgy tanulságosabb lenne; bár így is tanulságos.
"Alomrajz" után "a való festésére" vállalkozik, legendák helyett a valóságot
igyekszik tudatosítani. Többek között azt is, hogya valóságban nemigen van
nak döntő "történelmi pillanatok";. hanem egy-egy ilyen pillanatban csak
utóbb foglalja össze, jelképesen, a történeti tudat (és mindíg egy valamely
társadalmi rétegé) azt, ami előtte, és azt, ami utána történt: a folyamatot.

A legendákat aztán a kellő időben mérlegre kell tenni, és el kell oszlatni,
míhelyt elkődősítika látást. De arról sem lehet megfeledkezni, hogya törté
nelemben a maguk rnódján, a legendák is valóságok, s mint ilyenek, nem
egyszer a tények erejével bírnak és hatnak.

Így volt ez Moháccsal is; és bizonyára nagyon tanulságos lenne, ha egyszer
ennek a legenda-Mehácsnak a történelmi életét is nyomon követnénk.

(Rónay György)

SZlNHAZI KRÖNIKA. A Madách Színház újította fel Thornton Wílder:
"A mi kis városunk" című színjátékát. A darabot a háború utolsó évében, 1944
januárjában játszotta először magyarul a Vígszínház, majd 194.5 szeptemberé
ben ismét bemutatták. Egy nemzedék nőtt fel azóta, de Wílder darabja semmit
sem veszített frisseségéből, varázsos szépségéből.

Ha bizonyítani kellene, hogy jelentéktelen témáról is lehet remekművet

írni, ehhez a bizonyításhoz aligha lehetne alkalmasabb művet találni, mint
"A mi kis városunk". A bizonyítás során azonban, azonnal kiderülne, hogy az
egésznek semmi értelme sincs, hiszen valójában nincs jelentéktelen téma, ha
igazi költő dolgozza fel. Thornton Wilder pedig korunk legigazibb és legiga
zabb költőinek egyíke.

A kís város, amelyről a darab szól, valahol Északamerikában fekszik, de
ugyanúgy feküdhetne a világ bármelyik pontján. Annak sincs különösebb

344



jelentősége, hogy ennek a kis városnak életéből éppen a század első év tize
dét emeli ki és mutatja meg az író. Mert azok a leglényegesebb emberi kalan
dok, (születés, szerelem, házasság, betegség, háború, halál) amelyeket meg
mutat, így estek meg mindig mióta csak ember él a földön, és így esnek meg
majd a jövőben is.

Két szomszédos család otthona, családi élete bontakozik ki előttünk a jel
képekig leegyszerűsített színpadon. A helybeli orvos és a helybeli lapszer
kesztő családjával ismerkedünk meg, amikor mind a két házban iskoláskorúak.
még a gyerekek. A második felvonás ban néhány év múlva találkozunk ve
lük, amikorra felnőttek már a gyerekek s a fiú az egyik házból, feleségül ve
szi egykori iskolatársát, a szomszédék kisleányát. Aztán kis hiján egy év
tized múlik el, s a harmadik felvonásban a temetőben látjuk meg a régi is
merősöket, egy részük a sírban van már, a másik részük éppen temeti a leg
frissebben eltávozottat. Voltaképpen semmi úgynevezett jelentős dolog nem
történt velük, legalábbis nem olyasmi, amiről drámát szoktak irni, mégis ezek.
a látszólagos banalitások az emberi lét legdöntőbb eseményeivé válnak abban
a költői szublimációban, amelyben az írót képviselő rendező, kis képekre tö
redezve fölvillant ja őket előttünk.

Wilder darabja ugyanis ún. narrátoros játék. Mindenestül a fő szólamot
vivő rendezőn nyugszik az egész szakadozott cselekmény. Ö magyarázza el a
helyszint, ő válogatja ki (nem időrendi sorrendben) az egyes jeleneteket a
saját koncepciójának megfelelően, az ő intésére jelennek meg, majd távoznak.
el a szereplők. Ö maga közben a legteljesebb közvetlenséggel a közönséghez
beszél, egyszer fanyar bölcsességgel, másszor meleg lírával, esetleg finom iró
niával és sokszor őszinte ámulattal kommentálva az eseményeket.

Hogy mik ezek az események? Szinte jelsorolni sem érdemes őket, any
nyira hétköznapiak, annyira mindenki ráismerhet bennük a maga életére.
Gibbs doktor évtizedeken keresztül járja az ismerős házakat, világrasegítí az
újszülötteket, enyhíti a betegek szenvedését és ott áll azok mellett, akik az
utolsó útra indulnak. A hivatásán kivül van egy szenvedélye is: az ameri
kai polgárháború. Senki sincs, aki nálánál tájékozottabb lenne annak minden
legapróbb eseményéről. Ugyanígy van szomszédja és barátja Webb szerkesztű;

a napóleoni háborúkkal, neki ugyanis az a hobbyja, azon kívül, hogy lap
jában hűséges krónikása a világ és a kisváros eseményeinek. Az asszonyok
főznek, vasalnak, reggelenként sürgetik a gyerekeket, hogy el ne késsenele
az iskolából, baromtit nevelnek, virágot ültetnek, eljárnak az egyházközségi
énekkar próbáira, pletykálnak az örökké részeges kántorról és a szívükben
soha meg nem valósuló álmokat dédelgetnek. A gyerekek pedíg iskolába
járnak, veszekednek, mig egy különösen szép holdsüteses éjszakán mocorogni
nem kezd a sziuiik és azután egy-két év múlva, ha külsőleg és látszólag meg
változott körülmények között is, de lényegében ugyanazt folytatják, amit ne
gyedszázaddal előbb a sziileik kezdtek el, és amit negyedszázad múltán az Ő

gyerekeik folytatnak majd. A végső állomás pedig mindenki számára a te
mető, azon a széljárta dombon, ahonnan oly szép kilátás nyílik a kis városra
és ahol úgy érzi az ember, hogy sokkal közelebb van a csillagokhoz.

Széksorok állnak szabályos rendben a színpad baloldalán. Akik rajtuk.
ülnek, életük legünneplőbb ruhájában, azok a halottak. Komornak, sőt haj
meresztőnek tűnő kép, ha Wilder számára a halál csupán az életnek valami
féle torz, értelmetlen befejezese lenne. Persze, hogy látja a problematikussá
gát. Hiszen nemcsak öreg emberek tartoznak a sirok lakóinak· közösségéhez,
hanem ott van a fiatal Wally Webb, akinek: a cserkésztáborban fúródott át a
hashártyája és a legújabban ideköltőző lakó nem más, mint Emily Webb,
a fiatal George Gibbs felesége, aki második gyermekének világraszülése köz
ben 26 éves korában halt meg. És mégis a szelid megbékélés otthona ez a te
mető, ahonnan senki sem kívánkozik már vissza az élők világába. Illetve ele
inte talán még igen. Emily az idősebb Gibbsné mellé került a sírba és hiába
beszéli le szelíden az anyósa, ő egy napra mégis vissza szeretne még menni
áz életbe. Addig unszolja az író-rendezőt, míg az beleegyezik, hogy újra átél
heti életének egyik tetszés szerint kiválasztott napját, s Emily tizenkettedik
születésnapját választja. A reggelin sem jutnak túl azonban és ő máris visz-
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.szamenekiii a síri világba, annyira megdöbbenti az élmény, mennyire vakon
élte át annakidején azt a napot. Nem látta milyen fiatal és szép még a mamá
ja, semmit sem érzett át abból a szeretetből, ami azon a napon körülvette. Va
kon élnek az emberek - állapítja meg -, és semmit sem látnak abból, hogy
mennyi szépséq van a világban.

Wilder darabjának ez az egyik tanulsága. A másik, és sokkal lényegesebb
az, hogy a halottak nemcsak megbékéltek a világgal, a szenvedéseikkel és meg
nem valósult álmaikkal, de várnak is, várják azt a pillanatot, amikor min
denre világosság derül. Bölcsen és nyugodtan várják, hiszen, mint a rendező

mondja, minden ember érzi, hogy van benne valami örök.
Wilder olyan emberi magátólértetődőséggel jeleniti meg a színpadon ha

lottai.t, hogy semmiféle zavaró, rossz érzés nem marad a nézőben. Az élőknek

természetes társai ezek a halottak, hiszen abban a kozmikus távlatban, amibe
az egész cselekmény be van ágyazva, voltaképpen csak állapotbeli különbség
választja el őket az élőktől. És Wilder művészete éppen abban áll, hO!7y nem
filozófiai levezetésekkel, értelmi megfontolásokkal, hanem a költészet min
dennél foghatóbb realitásával érzékelteti mindezt. Mélységes csodálkozás a
teremtett világ számtalan nagyszerűségé1'el és ugyanannui rejtélyével szem
ben, meleg líra, eleven humanizmus jellemzi ezt a csipkefinom, áttört köl
tészetet.

A Madách Seinhúz mind('~ tekintetben méltó keretek között vitte szín
padra Thornton Wilder színjá.ték.lit. Leruruel Györall rendezése híven követi az
író szándékát. Ol1J!mnuirn. horn) ha mindenáron kifogásolni akarnánk valamit,
az a szerzői utasítások túl"rott fiqyelembevétele l('nne. A kellékek 011/anmp1'vű

kiiktatása, hom) még egy biiarét. sem ad az ecruébkén: reálisan kosztümözött
színészek kezébe. úqyhrooV azok (IZ iires kp7ifket emelik a szájukhoz, mn már
kissé modorosnak hat. Ettől az amósáqtól iitooetleniu; kitűnő előadást láttunk.
Bessenyei Ferenc a rend'!ző-n'l.rrátor szerepében méltó dramaturgiai hordozója
az egész darabnak. A filozófikus és lírai részekben egyaránt meoállja a he
lyét. A többi alakítás közül talán Tolnay Klári Gibbsnéiét kell kiemelni. A
halotti jelenetben olyan véotelenül eauszerű. a.milyen csak a másik vi/án eau
nagyon bölcs. naauon letisztult lnkóia lehet. Gibbs doktort Horváth Jenő, Webb
szerkesztőt Greauss Zoltán, a feleséaét Kiss Mnnyi nlntcitották: kit1tnőe'Y/,. Emily
Webb nag1/on nehéz szerepében Pap Éva jól meaállta a helvét. Altalában
elismerés illeti mea az eaész eauiittest. A díszlettervező Jánoso, Lo.iosruik: nem
sok munkája akadt a teljpslm leeauezerűsitett színpadon, de felailatlít ízlése
sen oldotta mea. Mialkovszku Erzsébet jelmezei a tőle measznkrrttnn; szé
pek és hitelesek. A forifftás Benedek Marcel ihletett és az árnyalatokban is
hű munkája. (Doromby Károly)

KÉPZOMŰVÉSZET. Az Ann.-Novák-monoaráfiá.ról. B. Supka M/!.'ldolna
művészettörténész Aba-Nooák Vilmosról (1894-HI4l) írott monográfiárát 
amelvet a Corvina kirrdó adott közre sok kéntáblával - egyes kriti1\1lsok
(pl. Dutka Máría. a "Magvar Nemzet" munkatársa) maradéktalan móltánvlás
sal, mások (így Rózsa Gyula, a "Népszabadság" cikkírója) kevesebb elisme
réssel fogadták.

Bár a művész életratzának feldolgozása részletes és példásan alapos. 
e sorok írói a is azok közé tartozik, akik elégedetlenül tették le a kezükből
Supka Magdolna munkáját.

Az első csalódást a könyv stílusa okozta: a szőveg tele van elnyűtt frá
zísokkal ("eleven élményből fakadó magyar piktúra", "magyar környezetben
való festői eszmélkedés", "Ady lángelméje és lánzszíve", "a patak érces cser
gedezése"), Szabó Dezső-s modorosságokkal (,.dalmahodó idomok", "kacki4s'ln
virító búzavirág", "a magvar festői nyelv szótőkéne", "étvágyrévület"), öblö
sen retorikus kifejezésekkel ("A tavaszi színzendülés feltépi a sötét hangok
fékjét"; "Aba-Novák keresi azt a tökéletes témát, amelyben kitombolhatia,
végigviharoztatja érzéseinek és képességének minden titkos lehetőségét..."),
képzavarral ("zsánerfestészetünk tereferélő, véleménykerülő arculata"; "Az
Aba-Novák-i társadalomszemle alulnézetből mutatja korának válságarcát ..."),
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avítt és körülrnényeskedő fordulatokkal, pl.: "A nyomleső vizsla szívósságát
választotta természetéül ez az írás" (ti. a szerző munkája), amely "az Aba
Novák-i ecset történetének fonalát" kíséri végig. A stiláris lapszusokat lehetne
tovább sorolni ("elképesztő életszerűség", "bomlott kedvű fa", "dalári szen
vedély", "örömkészítő ütem"), de annak érzékeltetésére, hogy B. Supka
Magdolna hol hevenyészetten, hol dagályosan, hol dagályosan és hevenyé
szetten fogalmaz, - ennyi példa is elég.

A monográfía egy sor Aba-Novak-mű (táblakép, murális alkotás, grafika)
elemzését is tartalmazza. Némelyik képanalízis elmélyült és tanulságos (így
amikor a szegedi Demeter-torony falfestményeiről emlékezik meg B. Supka),
- igen sok azonban túlírt. fellengzős, fölösen patétikus. E bőbeszédű képleírá
sok a közelmúlt nagy műtörténészének, Julius von Schlossernek egyik meg
jegyzését juttatják eszünkbe: "Némely művészeti író nem annyira a festmény
lényegét meríti ki, mint inkább az olvasó türelmét."

A szövegben félreérthető megfogalmazásokkal is találkozunk. A könyv
írója "a fővárosi képzőművészeti izmusok szövődményé"-t emlegeti (teljesen
szükségtelenül elevenítve fel az "urbánus-népies" ellentétet, amelven már
régen túl van szellemi életünk), továbbá .Jcusza, tisztázatlan művészkedé

sek"-ről, valamint "talajtalanul igazodó importművészct't-ről beszél. Hogy
mely jelenségeket, mely művészeti csoportokat, stílustörekvéseket ért Supka
Magdolna "az izmusok szövődménvé"-n, "talajtalan importművészet"-en és
"kusza, tisztázatlan művészkedések"-en, ez titok marad, - viszont óhatatla
nul az az érzésünk támad, hogya Párizs és Weimar ösztönzéseitől nem el
zárkózó magyar avantgarde-művészek:Moholy-s-Nagy, Tihanyi Lajos, Czóbel,
Kmetty és társaik felé sújtanak e "kusza, tisztázatlan" vagdalkozásole. (Itt-ott
felbukkan ugyan egy-egy fél mondat a "Nyolcak" és a konstruktívok érde
meiről, - ez azonban mitsem változtat azon a nyilvánvalóan egyoldalú eszté
tikai-művészettörténetiszemléleten, amely Supka könyvének egészét áthatia.)

B. Supka Magdolna könyvétől. Aba-Novák munkásságának elfogultságtól.
indulatoktól mentes megvilágítását vártuk, - ezt azonban sajnos nem kaptuk
meg. Kritikátlan lelkendezés, erőltetett párhuzamok (Aba-Novák és Van Gogh,
Aba-Novák és Balzac stb.), magasztaló jelzők özöne, az objektivitás teljes
hiánya jellemzi Supka Magdolna munkáját, amely ilvmódon nem alkalmas ar
ra, hogy - lezárva az Aba-Novák-oeuvre körüli többévtizedes pert - érvé
nyesen és megnyugtatóan kijelölje a festő helyét legújabbkori művészetünk

történetében.

* * *
Kernstok-kiállitás Esztergomban. A "Nyolcak"-csoport megszervezésében

vezető szerepet játszott festőrnűvész, Kernstok Károly (1873-1940) egyenetlen
életművet hagyott hátra, "sokat ígérő tehetsége nem jutott el a remélt magas
rendű célhoz" (Lyka Károly), azonban néhány festménye (Czóbel Béláról fes
tett portréja, "Lovasok a vízparton" című kompozíciója és 1910 körüli egyéb
rnunkái), valamint tusrajzainak sora a XX. századi magyar művészet mara
dandó alkotásai közé tartozik. Főleg mínt grafikus volt elsőrangú Kernstok.
Monografusa, Körmendi András joggal írta 1936-ban megjelent könyvében:
"Boszorkányos könnyedséggel ontott, csodálatos rajzai a legszebb időkből való
kínai tusrajzokra emlékeztetnek... A modern művészetben nehezen találunk
hozzájuk foghatót."

Az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban remrégiben e "boszorkányos
könnyedséggel ontott, csodálatos" Kernstok-rajzokból - nyurga, mezítelen
fiúk, száguldó és megtorpanó lovak, női aktok, markáns őriarcképek - lát
hattunk egy kitűnő kiállítást; nem hiányoztak a mester bibliai tárgyú festmé
nyeinek ("Keresztelő Szent János", "Utolsó vacsora", "Krisztus sírbatétele",
"Adám és Éva") vázlatai sem. A tárlaton bemutatott akvarell-tájképek viszont
már érdektelenebbek voltak, - erőben, frisseségben, kvalitásban elmaradtak
a rajz-remeklések mögött,

Az esztergomi Kernstok-kiállítást Mucsi András művészettörténész ren
dezte meg nagy hozzáértéssel.

***
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Szárján kiállítása Budapesten. Az l880-ban született szovjet-örrnény festő"

Mártirosz Szergejevics Szárján festményeiből nyílt kiállítás márciusban a Mű

csarnokban. Az öreg mester - akinek egyik műve helyet kapott az 1958-as·
brüsszeli világkiállítás alkalmából rendezett "A modern rnűvészet ötven éve"
című nagy tárlaton is - derűs, élénk színskálájú, a lélektelen technikolor
naturalizmustól örvendetesen távol álló, rokonszenves, kultúrált alkotó, 
azonban Henri Matisse és a "Fauve"-ok mellé helyezni őt, mint egyik-másik
művészeti kritikusunk tette, szükségtelen túlértékelés. A kiállítás képei közül
leginkább a dekoratív koloritú "Egyiptomi álarcok", az arab-török világ at
moszféráját sugárzó "Kereskedők", Ilja Ehrenburg szovjet író és M. Lozsinszkij
arcmása maradt meg emlékezetünkben. A Jerevánban élő, nyolcvanhét eszten
dős művész ma is dolgozik; 1963-ban alkotta meg a budapesti kiállítás egyik
leghamvasabb darabját, a "Katyerina Szárján portréjá"-t. (D. 1.)

ZENEI JEGYZETEK. (S z o k o l a y S á n d o r: A t a vas z h o z ó k i s
I á n y.) Az újabb magyar zeneszerző nemzedéknek Szokolay Sándor kétségkí
vül egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb tagja. A Vérnász után most
újabb operát komponált, gyermekek számára. Vállalkozása így természetesen
tudatosan szerényebb, de kötöttebb is, s talán megkockáztathatjuk azt a fel
tevést: nehezebb is. A gyermekek számára komponált műben ugyanis tuda
tosan le kell kerekíteni az érzelmek áradását, és a tragikumo t szinte csak
cseppenként lehet adagolni, minduntalan feloldva egy-egy komikus helyzet
derűjében. S á hangszerelésben is vállalni kell az egyszerűséget, világosságot.
Szokolay előtt nyilván ott lebeghetett a huszadik század néhány nagyszerű

gyermek-operai vállalkozása, elsősorban Brittené, aki valóban tudatos ökonó
miával, gyermeki színvonalon komponálta ilyen jellegű műveit. Másrészt pedig.
olyan szöveg kellett vállalkozásához, amely számtalan játékos ritmusvariáció
jával, és csengő rímeivel sok lehetőséget ad a zenei lelemény megvalósítására.
Ilyen szempontból igen jó anyagra támaszkodhatott a zeneszerző. Balássy László
ugyanis, aki Móra Ferenc novellája nyomán kialakította a meseopera szöve
gét, jól énekelhető szellemes verseket alkotott. A zeneszerző élt is a lehetősé

gekkel, és talán a gyermekopera kötelező műfaji törvényein túlemetkedoe,
egyetemesebb mondanivalót fejtett ki operájában. A kislány ugyanis, aki ezer
nyi nehézségtől sem riad vissza, s végül mégis elhozza a tavaszt, s ezzel meg
gyógyitja a beteg nagymamát, jelkép is: az önfeláldozó szeretet jelképe. S az
opera szerzői olyan fokon általánosították alakját, hogy annak egyetemesebb
tartalma is érthető marad mindenki számára. A mű zenei megoldásai pedig
nagyszerűek! Szokolay egyszerre összegzi b,enne a népdalból sarjadzó hagyo
mányt és az európai zene új eredményeit. Az a tette, ahogya ma már klasz
szikus gyermekdalokat operai szintre emelte, kétségkívül zenetörténeti jelen
tőségű. Oszintén reméljük, hogy a mű sikersorozatának csak első állomása
volt a rádióbeli bemutató.

(B e r l í o z: F a u s t e l k á r h o z á s a.) Faust alakja, a feltörekvő, s vá
gyaiban csalódó, de újra és újra reménykedni és felemelkedni tudó ember
alakja Goethe nagyszerű költeménye óta jelképpé változott, s számtalan for
mában feldolgozást is nyert. Berlioz talán a legszabadabban kezelte a fausti
témát, részben azért, mert tudatosan el akart szakadni Goethe hatásától, rész
ben mert pillanatnyi impressziói és érzelmei nyomán alakította ki drámai le
gendáját, a Faust elkárhozását, azt a művét, amelyet sem az oratóriumok, sem
az operák, sem pedig a kantáták zenei kategóriájába nem lehet egyértelműen

besorolni, hiszen valamennyinél többet ís markol, és - kevesebbet is.
A mű első tétele azért is érdekes, mert Magyarországon játszódik, a Toldi

első énekéből is ismert "pusztaságon". (Érdekes lenne felvetni a kérdést: vajon
hallott-e valakitől "pesthi" látogatása alkalmából Berlioz Arany János költe
ményéről, s ha igen, mennyire befolyásolhatta kompozíciójának alapötletét.)
Az egész beállítás teljesen önkényes, csupán arra szolgáltat alkalmat, hogy
nagyszerű hangszerelésben megszólalhasson a Rákóczi induló, amellyel ma
gyarországi látogatása alkalmából szinte elsöprő sikert aratott a zeneköltő. Ke
letkezéséről így tudósít Berlioz: "Azon az éjszakán írtam, mely Magyaror
szágra való távozásomat megelőzte. Egy bécsi zenekedvelő, aki nagyon jóZ
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ismerte úticélom országának szokásait, néhány nappal elóbb, régi dallamokat
tartalmazó kötettel kezében látogatott meg. Ha tetszeni akar a magyaroknak
- mondta -, írjon darabot valamelyik nemzetí témájukra. El lesznek ragad
tatva, és ha visszatér majd ide, elújságolja nekem E l i e n kiáltásaikat és!
tapsaikat. Íme egy gyűjtemény, csak választania kell belőle". Noha Berlioz
emlékiratai telve vannak a jótékony emlékezés tévedéseivel, mégis hinnünk
lehet ennek a leírásnak, annál is inkább, mert a Faust elkárhozása bemuta
tása után a legtöbb kifogás épp ezt a meglehetősen szervetlenül illeszkedő

tételt érte. "Egy német kritikus - írja ezzel kapcsolatban Berlioz - rendki
-vül különösnek találta, hogy ilyen helyeken utaztatom Faustot. Nem látom be,
miért kellett volna ettől tartózkodnom, és csöppet sem haboztam volna, hogy
bárhová is elvezessem, ha ez partitúrám számára valamelyes nyereséget je
lent." Ez a néhány sor mindenesetre rendkívül jellemző Berlioz alkotómód
.szerére, amely sosem a történelmi hitelt, vagy az érzelmek logikus egymás
utánját tartotta szem előtt, hanem mindig a pillana,tnyi hangulatot, a csalha
tatlannak vélt intuiviót. Az a néhány verssor, amellyel Faust a természethez
fordul, egyesíti magában Berlioz egész alkotó-elvét és nem kis részben egyé
niségét is:

A fá.idalomra irt te ad3z nekem,
Feltárhatatlan, büszke, nagy természet,
Kínom kevésbé mardos kebleden.
Újul erőm, és érzem: végre élek!

Tombolj csak, orkán, erdők zúgjatok;
Harsogj patak, és dőlj le sziklafok:
Hangom hatalmas hangotokba olvad!
Imádlak, erdő, vízesés, folyam,
Káprázatos világ! Feléd rohan
Kitárult szivem-lelkem, melyet elhagy
Az elszökött boldogság ...

Nem az ember equetuseae, nem is az egyén érzelmei itt a lényegesek, . hanem
-valamí általános, a természet fölé emelkedő, azt is maga alá gyűrő, fékevesz
tett szem'edély, ami nem ismer megnyugvást, elcsendesedést, csak a fol1/tonos
'készenlétet, feszültséget, harcot, a tomboló orkánokat és a dübörögve aláhu1l6
szikladarabokat. Ez a néhány sor Berlioz leghitelesebb önvallomása. Ebből

'ismerhetjük meg igazán, miért sikerültek kevésbé műveinek elpihenő, lírai
'Tészletei, s miért oly félelmetesek, magával ragadók a drámai [okozások, a
tragikus tetőpontok. Ahogy nem hiteles Faust alakja, s kivált líraisáaa, úgy
emelkedik egyszerre félelmetesen magasra a mű, amint megjelenik Mefiszt6
és mozaatni kezdi a lidércek és a démonok viláaát. Félelmetes, iszonyú erő

rejlik abban a váatában, amint Faust elátkozott lelkét a pokolba ragadja ördögi
társa. Néhol azonban szinte komikusak azok a részletek, ahol Berlioz idillikus
szépséaet akar festeni. S ez a kiegyenlítetlenség, megoldatlanság végighúzódik
az egész darabon. Ahol már-már belefeledkeznénk a dallam megejtő szépsé
gének, a zeneszerző hirtelen türelmetlenül "közbeszól", új harmóniákat zen
get, s az egész egységét feláldozza rohanó alkotókedvének. Néha talán nem
is csodáljuk a korabeli közönség "szívet sebző" közönyét, amely "kimondha
tatlan lelki kínt" okozott a zeneköltőnek. Azóta természetesen megváltozott a
-műről alkotott közvélemény, bár előadási nehézségei miatt érthető, hogy arány
lag ritkán szerepel a Faust elkárhozása a hangversenyek músorán.

E ritka előadások alkalmából is csak kevésszer szólal meg olyan revelál6
~rővel, mint most a Rádiózenekar, Rádióénekkar és a Magyar Néphadsereg
Művészegyüttese Férfikórusának tolmácsolásában, Erdélyi Miklós vezényleté
vel a Zeneakadémián. Ez a koncert az évad egyik kiemelkedő zenei eseménye
volt, a zene nagy ünnepe. Ez elsősorban a kiváló dirigens, Erdélyi Miklós ér
deme volt, aki a drámai legenda legapróbb rezdüléseit is átélte és további
totta. És mellette természetesen egy olyan félelmetes, szinte döbbenetesen
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hiteles Mefisztó kellett, mint Melis György, aki valóban démoni erőt kölcsön
zött szerepének.

Csakis ezen a szinvonalon válik elfogadhatóvá Berlioz műve, amely ezen
az estén - remekművé változott. (Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. René Allio francia rendező Brecht elbeszéléséből
készítette el a Méltatlan öreg hölgy című filmjét. Az egyszerű történetben ko
runk egy rejtett, felszín alatt vajúdó problémáját dolgozza föl. Allio filmjének
öreg hölgye egy a sok közül. Fölnevelte gyermekeit, dolgozott reggeltől estig,
s házasélete első napjától kezdve a világ eseményeiről legföljebb az ebédlő

asztal mellett, vagy a konyha gőzében értesült. Tisztes házaséletének fél év
százada úgy röppent el a feje fölött, hogy észre sem vette. Családjának rab
szolgája volt, ahogy ez már szokás: először feleség, aki hűen kiszolgálta urát,
aztán anya, aki fiait szolgálta ki. Férje halála után tehát joggal lehet belőle

is máltóságteljes özvegy, aki megbarnult fényképekkel aggatja tele a falakat,
családi kacatjához rendíthetetlenül ragaszkodik, és - ez is így illik, - nem
ért meg semmit a megváltozott világból. Ez az öreg hölgy azonban semmit
sem tesz szabályszerűen. Ahelyett, hogy férje halála után valamelyik gyerme
kéhez költözne nagyanyának. inkább otthon marad az üres házban. De nem
azért, hogy halott férje tiszteletre méltó emlékét ápolja, lakásába zárkózva
avítt bútorairól törölgesse a port, és míndig feketébe öltözzék. Nem fél az
egyedülléttől. megőrzött józan értelmével fölismeri, hogy életének végén végre
lehetősége nyílott arra, hogy szabad legyen. Önálló életének egyik első tény
kedése, hogy ócskást hívat, és valósággal kiüríti a lakását. Nem kíméli be
csületben megöregedett férjének kedvenc lomjait sem, s nem kíméli hírnevét
sem. Még be akar valamit hozni a nagy lemaradásból, hogy független ember
módjára élje le életének hátralevő néhány évét, A temető helyett moziba jár,
sétálgat a kikötőben, vadidegen emberekkel köt barátságot, és az eladásokból
összegyűlt pénzén autót vásárol, hogy nyaralni mehessen új barátaival a he
gyekbe. Nyilvánvaló ezekután, hogy méltatlan magatartását a józan polgárok
nem helyeselhetik. Ezért az öregas svony természetszerűleg olyanokkal köt
barátságot, akik maguk is a társada 1 .n szélén éinek: egy "laza erkölcsű" pín
cérlánnyal, egy filozofáló cipésszel :' "kétes" társaságával.

Az öreg hölgy életének uto' J, önálló szakaszában is hű marad önma
gához: mindvégig ugyanaz az egyszerű, kissé bizalmatlan, az élet apróságai
nak örülő ember marad, aki ugyanúgy alkuszik autóra, mint annak idején
zőldségre a piacon. Legföljebb egyéni adottságai bontakoznak ki zavartala
nabbul az önálló életben: az egyéniség, a szabad adományozás öröme, a mások
örömének az öröme.

René Allio szuggcsztív, fegyelmezett módon filmez. Nem akar senkit sem
meghökkenteni. Az öregaszony átalakulását olyan természetes egyszerűséggel

ábrázolja, hogy még a legelfogultabban gondolkodó néző is ösztönösen azono
sulhat vele. Minden igazi műalkotásban van valami észrevétlen tanító jelleg.
Ez a tanítás azonban nem agitatív, a vehemens rábeszélés inkább elriaszt,
mert kiérződik belőle a cáfolat lehetősége, Az igazságnak, - s így az öreg
asszony igazságának is, - nincs szüksége ilyen bizonyítékokra : saját létezé
sével bizonyít. Bár a rendező Brecht történetéből indult ki, szerencséjére nem
teszi magáévá az alapnovella ma már egyrétűnek ható nézőpontját. Történe
tének okozati összetevői nem a szokvány-antagonizmus törvényeiből erednek,
hanem minden társadalomra egyformán érvényesek lehetnek. A film tulajdon
képpen a nő szabadságának kérdésével foglalkozik. A nyolcvanesztendős. re
mek francia színésznő, Silvie egyszerű, bensőséges játékkal mutatía be ennek
a szabadságnak a problémáit. Szinte nem is játszik, csak épp ott van a képen
olykor mozdulatlanul. Megértjük belőle, hogy szabadon cselekedni öregkorban
talán még nehezebb, s a társadalom nagyobb ellenállásával találkozik, mint
fiatalon.

***
A rövid emlékezet. A dokumentumfilm olyan műfaj lehet a filmek között,

mint a tudományos szakszerűséggel készült, elemző, tényeket föltáró érteke
zés a prózában. Annak, akiben eleven a természetes érdeklődés, és örömmel
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aláveti magát a pontos, tárgyilagos adatközlés jól szerkesztett logikai kény
szerének, teljes, mondhatjuk nyugodtan, hogy üdítő élvezetet okoz egy-egy
ilyen élmény, akár a sikerült matematikai levezetés a hozzáértőnek. Az ön
magunkkal, a történelmünkkel. és a tényekkel való kíméletlen szembeállítás
nál külőnös módon erősíti egymást a megismerés és a műélvezet élménye.
Ennek a műfajnak merésznek kell lennie, és főleg: nem lehet tekintettel sem
mire sem, ha tényleg önmagát akarja nyújtani.

Henri Torret és Francine Premysler filmje nem éri el a dokumentumfil
mek legjobbjainak színvonalát. Amiért mégis érdekes, az "provinciálisabb"
jellegéből ered. Rendezői nem annyira a világméretű összefüggések keretében
tárgyalják a fasizmus és a megszállás történetet, mint inkább a korabeli hét
köznapok tükrében, belső, francia szernszögből. Erősíti ezt a jelleget az is, hogy
a film bizonyos mértékben, - nagyon finom eszközökkel, - De Gaulle tábor
nok háború alatti magatartásának is emléket kíván állítani. A hazai néző

számos, nálunk ismeretlen részletet láthat az akkori francia történelemből.

Ezekből azonban csak médjával futja arra, hogy a film egységes érzelmi ha
tást keltsen; inkább csak arra elegendőek, hogy a "megismerés élvezetét"
nyújtsák.

***
Út a túlsó partra. Alexandre Astruc a francia ellenállás "gy epizódját dol

gozta fel filmjében. Ez a filozofáló rendező fölveti a kérds,st: volt-e értelme
annak, hogya filmben szereplő maroknyi partizán áttör, átvánszorog a túlsó
partra, hogy néhány nap múlva ott is csak elpusztuljon? A megformálás
hollywoodi eszközei azonban nem használtak a filmnek. Képi kompozícióiban,
szereplőinek mozgatásában érződik a sablonos beállítás, s a közepes cowboy
filmekre emlékeztető pózolás. Előnytelenp-I fokozza ezt még az is, hogy talán
Kakkoyannis görög rendező hatása alatt szívesen alkalmazza a merev, klasz
szicizáló beállításokat. Filmjének képi szerkezete ennek következtében olyan
totális, propagandisztikus benyomást kelt, hogy a néző inkább ösztönösen ki
vonja magát a hatása alól. Pedig érdekes alkotás volna Astruc műve: érez
hető belőle, hogy a rendező fájdalmas, kiábrándult csalódással tekint vissza az
ellenállás történetére. Meg sem kísérli azonban, hogy bővebben megokolja ér
zelmeit, s ezért filmje sajátságosan kettős arculatú. Valószínű, hogy az egyéb
ként tehetséges rendező éppen azért alkalmazott ennyire hagyományos klisé
ket, mert nem akarta világosan kifejezésre juttatni kiábrándultságát.

(Ungváry Rudolf)

A FRANCIA PROTESTÁNSOK ÚTJA AZ EGYSÉG FELÉ. Franciaország
ötvenmillió lakosából mindössze nyolcszázezer a protestáns. Túlnyomórészt
reformátusok, vagyis Kálvin irányának követői. Ok a sajátosan francia pro
testánsok. A Strasbourg vidékén élő háromszázezer-főnyi nagy evangélikus
tömb ősei ugyanis még a Német-Római Szentbirodalomhoz tartozva szegőd

tek Luther táborához, és a harmincéves német vallásháborút 1648-ban lezáró
westfaleni békekötés biztosítékait élvezték később is, a francia királyok ural
ma alatt. A francia protestánsok története tehát nélkülük kezdődött. E tör
ténet első, XVI. századi szakaszát hirtelen fellendülés, elkeseredett harc, nagy
győzelem, majd váratlan megtorpanás jellemzi. A királyi üldözés ellenére elért
kezdeti sikerek lehetetlenek lettek volna anélkül a külföldről jövő eszmei és
politikai támogatás nélkül, amelyet Genfből, Kálvintól kaptak. Ettől fogva
hívták a francia reformátusokat "hugenottáknak", ami minden bizonnyal az
"Eidgenosse" (azaz "svájci") szónak népies eltorzítása. 1559-ben, első nemzeti
zsinatj uk idején kétezernél jóval több gyülekezetük volt országszerte, "Collo
que"-nak nevezett központi tanáccsal. Egyházuk egyúttal fegyveres politikai
párt számba ment, amelyhez hatalmas főurak tartoztak, vérbeli királyi herce
gek is. Híveik száma elérte a lakosság egyhatodát, sőt az akkor elkezdődő

négyévtizedes vallási polgárháború során az arány továbbmódosultaz ő ja
vukra. Végül uralkodót adtak Franciaországnak a soraikból kikerült IV. Henrik
személyében. Az új király katolikussá lett ugyan, de 1598-as nantesi ediktu
mában vallásszabadságot és teljes politikai jogegyenlőséget biztosított egykori
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pártja számára, külön főbíróságot szervezve védelmükre. Sőt még tovább ment
a királyi szabadságlevél: elismerte a hugenottakat közjogi testületnek, való
sággal "államnak az államban". Kétszáz várost hagyott meg kezükön. köztük
bevehetetlen erődöket, ahol helyőrséget tarthattak; 25 OOO főnyi hadsereget ál
líthattak fegyverbe, míg a királyi sereg békelétszáma nem volt több 10 OOO
katonánál.

Am a nagy siker a hanyatlás kezdetét jelentette. Soha többé nem lettek
ilyen erősek. Nyolcvanhét év folyamán, amíg az ediktum érvényben volt, szá
muk a lakosság két százalékára csökkent. Közben viszont nagyranőtt a kirá
lyi abszolutizmus. A huganották katonai erejének már 1629-ben végetvetett
Richelieu bíboros-államminiszter, és amikor XIV. Lajos király 1685-ben vissza
vonta a szabadságlevelet, képtelenek voltak számottevő ellenállásra. A király
eltörölte istentiszteletük szabadságát, leromboltatta templomaikat, száműzte a
lelkészeiket, csupán az egyéni meggyőződés szabadságán nem kívánt erősza

kot tenni. így is míntegv kétszázezer hugenotta menekült külföldre, jórészt
vállalkozószellemű, tehetős emberek, roppant kárára a francia iparnak és ke
reskedelemnek. Sokan vándoroltak Poroszországba. Korunk nagynevű német
katolikus írónője, Gertrud von le Fort is emigráns hugenotta ősöktől szárma
zik. A Franciaországban visszamaradt töredék szanaszét szórtan élt. Érdekes,
hogy északon, Picardiában, Kálvin szülőföldlén alig maradt belőlük. Annál
számosabban voltak délen, a Cévennek hegyvidékén. ahol a waldensek leszár
mazottai lettek Kálvin követőivé. Máig ezen a tájon élnek a legsűrűbben, jó
száznegyvenezren egy törnbben.

A gyászos fordulat nyomot hagyott a francia protestáns szellerniségen.
Innét ered demokratikus és baloldali hajlandóságuk. A nantesi ediktum érvé
nyessége idején a huganották még erősen királypártiak voltak. Az eltörlésén
kelt felháborodásukat jól jelzik hittudósuknak, Pierre Jurieunek nézetei (tl713).
Szerinte a közhatalom a néptől ered és a népre háramlik vissza; a király

. hatalmát veszti, ha rosszra használta. A hugenották tehát kivették részüket a
nagy polgári forradalom előkészítéséből, noha 1750 óta, a felvilágosodás-szülte
vallási türelern hatásaként. üldözés nem folyt többé. Az 1791-es alkotmány
meg is adta minden polgárnak az istentisztelet szabadságát. Az egyházi szer
vezet megteremtését azonban már Napoleonnak köszönhették. Az "első konzul"
ugyanis, míután a pápával konkordátumot kötött, az "organikus cikkeivek"
néven ismert törvénybe gondoskodott a protestáns hitélet kereteiről is. Esze
rint a hívek hatezrével alkottak egy-egy tanácsi egyházat, élén a javakat ke
zelő és a lelkészeket választó néhány főnyi testülettel. Ot-öt ilyen egyháznak
közös zsinata is lett volna, ámde ez papiros-intézmény maradt, mert a kor
mány sohasem engedélyezte összeülését. Országos protestáns egységre jutniuk
pedig csak az egyházak és az állam szétváiasztása után sikerült. A szétvá
Iasztó törvényt, amelynek éle különben is csak a katolikusok ellen irányult, a
protestánsok örömmel fogadták, noha megszüntette az egyházak mindennemű

állami támogatását. A lelkészek elszegényedtek, de az - csakúgy, mint a ka
tolikusoknál -, együtt járt erkölcsi színvonaluk emelkedésével. Egyúttal,
még az 1905. évben, megszületett a francia protestánsok első országos, laza
szervezete is, a "Szövetség" (Fédération Protestante de France). Lelki egysége
sedés is kezdődött: közeledés a két belső protestáns irányzat, a hagyományos
racionalizmus és a múltszázad utolsó negyede óta jelentkező misztikusabb és
szociálisabb, lelki megúihodást sürgető "ébredés" között.

A Szövetség máig fennáll. Több különféle egyházat egyesít. A tulajdon
képpeni reformátusokon, mint legnagyobb csoporton kívül hozzátartozik min
denekelőtt két rokonszellemű egyesülés: a "független reformátusok" (40 déli
egyházközség nem haladékony, de mélven hívő, "fundamentalista" lelkiség
gel) és az "evangéliumi szabadegyházak". Ezekhez járul mint másik nagy
tömb "Franciaország., lutheri evangélikus egyházainak szövetsége", végül pe
dig az elenyészően kis taglétszámú "baptista egyházak szövetsége", A Szövetség
tehát korántsem szoros egység volt eredetileg, hanem csupán némi összefogás
a közös érdekek képviseletére, például az iskelaügyben. vagy a második világ
háború után az Egyházak Világtanácsában. A tagegyházak küldötteiből álló
szövetségí tanács (Conseil) mégis egyre inkább a francia protestánsok hivatalos
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véleményének szócsöve lett, mint például néhány éve is az algírí háború ide
jén. A tanács hívja össze a francia protestáns nagygyűlést(Assemblée générale);
1909-ben Nimesben tartottak ilyet először, és ötévenkint megismételték.

A második világháború után lassankint nagyot változott a francia protes
tantizmus belső élete. Megtette rá a maga hatását a világkereszténység egysé
gét szorgalmazó ökumenikus mozgalom csakúgy, mint a XXIII. János pápával
és zsinatávalelkezdődő katolikus megújhodás. A jelentős kezdeményezések
azonban éppen nem a Szövetség tagegyházainak vagyegyházközségeinek ke":
retében jelentkeztek, hanem felekezetközi protestáns mozgalmak formájában,
amilyenek a szociális mozgalom, a nőmozgalom, az egységmozgalorn stb. A
szövetségí tanács úgy látta jónak, hogy a nagygyűlésekre ezentúl teljesjogú
résztvevőként meghívja a különböző mozgalmak, munkacsoportok és intéz
mények képviselőit is. Ez a lelkészek eddigi túlsúlyához képest a világi elem
és az ifjúság előtérbe nyomulását jelenti. Az első ilyen nagygyűlés 1960-ban
Montbéliardban volt. Azóta szabály szerint háromévenkint ül össze. Már első

alkalommal sürgetni kezdte a francia protestánsok szorosabb egységét, és kí
vánta a szövetségi alkotmány módosítását. Az új összeállítású Assemblée nem
egyszerűen tömeggyűlés többé, hanem a tanácséval azonos, irányszabó jog
köre van.

Az 1963-ban Aix-en-Provenceban tartott nagygyűlés még tovább ment az
egységesítésben. Elsősorban a világnak tett közös keresztényi szolgálatról ha
tározott. Hat szakcsoportot küldött ki a működések összhangba-hozatalára
(szeretetszolgálat, tájékoztatás, ifjúsági munka, felnőtt-mozgalmak, egyházköz
ség-reform, külső kapcsolatok). Felvetette a közös hitvallás kényes kérdését is,
és előkészítésére bizottságot jelölt ki. Am mind a mozgalmí, mind a hitvallási
egységnek hagyományos akadályai vannak. A lutheri egyházak hívei a hit
egységtől idegenkednek, a "független reformátusok" az ökumenikus kapcsola
tok fokozódásától, a baptisták a központosítástól ; a "szabad egyházak" pedig
1962-ben, tehát már a montbéliardi határozatok után ki is léptek a Szövetség
ből. Ily előzmények után ülésezett a 12. nagygyűlés az elszászi Colmarban a múlt
évi október 30-tól november l-ig. A francia protestáns egyházak és mozgal
mak 280 képviselőjén kívül mint vendég jelen volt Weber strasbourgi katolikus
püspök is, továbbá a katolikus egyház részéről hivatalos megfigyelő minőségben

a domonkosrendi Yves Congar és a szulpiciánus P. Michelon, mind a ketten az
ökumenikus irányzat jeles író-képviselői.

A konferencián még mindig nem születhetett meg az az egység, amelyre
a francia protestáns gondolkodó fők oly nagvon vágyakoznak. Ez előrelátható

is volt. Oka azonban nem annyira a tagegyházak tanbeli ellentéte, hiszen a
lutheri és a kálvini nagy francia egyházak már "interkommunióban" vannak,
vagyis elfogadják a szentségeket egymás lelkészeitől. még az Úrvacsorát is.
A lényeges szakadék az ifjúság és az idősebbek között tátong. A fiatalok, ,akik
különben még a katolikusokkal való interkommunió gondolatától sem rtadnak
vissza, magátólértetődőnek tartották volna a retormátus-Iutheránus különbség
felszámolását a közös hitvallás elfogadásával. Ez azonban hajótörést szenve
dett az idősebbek ellenállásán. A nemzedékek ellentéte ki ütközött egy másik
kérdésben is. A fiatalság vidékek vagy életterek szerint tagolódó mózgalrní
munkában látja a keresztény közösségl élet korszerű formáját, és gettónak
tekinti az egyházközséget. Az idősebb nemzedék és az átlaghívő azonban ra
gaszkodik hozzá. Számukra a harccal és szenvedéssel teljes múlt emléke a kő

zösségalkotó tényező.

A két szembenálló lelkiségnek beszédes kifejezője a francia protestánsok
két állandó zarándokhelye. Az egyik "a puszta gyülekezet". Délen van, a Cé
vennek kietlen hegyvidékén. Ide Mas Soubeyranba évről-évre ezrével zarán
dokolnak egy nyárvégi vasárnapon a kevésbé haladó irány hívei, hogy a
szabad ég alatt tartott istentiszteleten Úrvacsorában részesüljenek azokból a
régi ónkelyhekből, amelyeket az üldözés nehéz éveiben használtak harcos
hugenotta őseik. Mas Soubeyran tehát azt a szerepet tölti be a francia protes
tánsoknál, mint a mieinknél a magyar gályarab-lelkészek emlékezete. A másik
zarándokhely a fíatalságé : a világhírű református férfi-szerzetesház Taizében,
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a barátságos beaujolaisi szőlőhegyek vidékén, közel a történelmi clunyi ben
césapátság romjaihoz. A taizéi "testvérek" az egyetemes keresztény egység
gondolatának élharcosai. Lelki könyveiket szívesen olvassák katolikusok is. A
közösség fehércsuhás képviselői mindvégig ott voltak megfigyelőként a II. va
tikáni zsinaton, és vendégszerető római szállásuk asztalánál sorra megfordultak
a zsinat szellemi hangadóí. Taizében a "Megbékélés Templomában", ahol a
testvérek napi munkájuk előtt és után zsolozsmájukat éneklik, kápolnája van
a görög keletieknek is, a kripta pedig katolikus templom. Mas Soubeyran és
Taizé tehát ellenpólusok. Az előző talán ki is közösítené a másikat, de tudja,
hogy az ifjúság már Taizénak adta szívét, Ez a tény a francia protestánsok
jövendő szorosabb egységének ígérete. Egyúttal jelentős lépés az "egy akol és
egy Pásztor" irányában is (Ján. 10, 16). (Medvigy Mihály)

SZABADSÁG ÉS ERKÖLCS A FILMMŰVÉSZETBEN. A filmek erkölcsi
megítélése régi problémája a katolikus sajtónak és a lelkipásztorkodásnak is.
Volt egy idő, amikor a katolikus krítíkának úgyszólván egyetlen szempontja
az volt, hogy fordul-e elő a filmben úgynevezett "kényes" szerelmi jelenet. Ha
ilyen volt, a filmet eleve erkölcsileg kífogásolandónak minősítették; ha nem.
akkor a film lszámíthatott rá, hogy a katolikus lapok hasábjain jó osztályzatot.
kap. Holott nyilvánvaló, hogy a "fehér" film is lehet erkölcstelen, ha az ön
zést, az erőszakot, a Iéhaságot kritika nélkül glorifikálja, szeretetlenséget, ci
nizmust terjeszt, míg la "legmerészebb" jeleneteket, az emberi valóság legmé
lyebb szakadékait is lehet erkölcsösen ábrázolni.

A problémával kapcsolatban néhány nagyon figyelemreméltó szempontra
mutat rá Theo Fürstenau a Diakonia című tekintélyes teológiai folyóirat ha
sábjain.

"Szabadság és erkölcs a filmművészetben" című írásában Fürstenau a mű

vészi szabadság problémájából indul ki. Erre a szabadságra annyiszor hivat
keztak már vajmi kevés jóhiszeműséggel, hogy szükségesnek látszik néhány
elvi kérdés tisztázása. A szabadság minden bizonnyal jelentős dolog - állapítja.
meg Fürstenau -, sőt a dolgok lényegéhez tartozó, kényszerítő szükségesség,
ha arról van szó, hogy az életet művészi alkotásban tükrözzük. Ez a megálla
pítás azonban azt is magában foglalja, hogy az erkölcsi vonatkozás elengedhe
tetlen mínősége mindenféle művészet gyakorlásának.

Salvatore Giacomo, a neves olasz filmteoretikus írja ezzel kapcsolatban:
"A filmjátékokból míndent száműzni kell, ami alkalmas arra, hogy közvetlenül
vagy közvetve a minden tömegben ott szunnyadó, pornográfia iránti kívánesi
ságot fölébressze és izgassa. De épp oly fontos annak megakadályozása is, hogy
az obszcenitástól és a pornográfiától való félelem gyökerében vágja el a mű

vészí bemutatás lehetőségét a filmben. Az életben jócskán adódnak szerivedé
lyek és szomorú, szégyenteljes állapotok. A kérdés csak az, hogy ezek a szen
vedélyek és állapotok művészi érzéssel és öntudattal kerülnek-e ábrázolásra a
filmvásznon, azaz, a művészi szemérem fátyla borítja-e őket?"

Fürstenau szerint ez a "művészi szemérem" jelenti a legfőbb biztosítékot
az alantasság és obszcenitás betörése ellen. A művészet ott kezdődik, hogy a
művész a tárgyat, amelyet ábrázolni és ugyanakkor a teljes valóság összefüg
gésében értelmezni akar, kiemeli a pusztán naturalisztikusan tükrözött való
ságból és átviszi egy művészien kialakított valóságba, amely nem elégedhet
meg a puszta tények fölmutatásával. A tények, amennyiben a film használja
föl őket, amúgyis könnyen kezelhetőek, különösen a képek értelemtorzító kom
binációja révén. A filmben játszi könnyedséggel lehet tényekkel nem igazat
mondani. Az a körülmény pedig, hogy itt a természet csak látszólag tükröző

dik, mert valójában bizonyos számú képnek bizonyos szempont szerinti csopor
tosításáról van szó, már eleve kérdésessé teszi a film tényközlő jellegét.

A tény egyébként is csak arra való, hogy a művészí alakítás nyersanyaga
legyen. Belőle desztillália, formálja a művész am, amit fontosnak sőt szüksé
gesnek lát, amikor megkísérli, hogy az embert megmagyarázza. Az ember pon
tosabb földerttése érdekében a művész kétségkívül az obszcenitást is fölhasz
nálhatja motívumként, Ennek a tételnek jobb megértése érdekében idézi Fürste-
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nau J. Hertznek, a Német Katolikus Fflmbízottság mainzi gyűlésén elhangzott
:szavait - "Egy problémát fölvető film - mondotta Hertz -, amely metafizí
kailag a nihilizmusba, erkölcsileg a kétségbeesés szttuácíójába torkollik, rend
szerínt emberibb és becsületesebb annál, mint amely elsietett és felszínesen
harmonikus .megoldást nyújt. Mert a nézőt, ha csak negatív módon is, ráéb
reszti létének és gondolkodásának döntő szituácíójára, amennyiben a világ ab
:szurditását bizonyítva, végeredményben Istenre hangolja őt."

Már az eddig rnondottakból is kiviláglik, hogy az erkölcsi vonatkozás csak
akkor lehet hatékony, ha a film rendezője érti a médját annak, hogy az em
berről és az embernek a világban elfoglalt helyzetéről az igazsághoz hűen szá
moljon be. Döntő kérdés tehát a filrn hűsége az igazsághoz. Ez persze nem vá
lasztható el a megísmefőképesség szubjektív voltától, hiszen a művész is csak
abból indulhat ki, ahogyan ő látja a világot. Az alkotás ennek a látásmódnak
rnűvészí kifejezése. Ez azonban nem menti föl a művészt attól, hogy minden
ereiével az igazságra törekedjék, hiszen enélkül az igazságra törekvés nélkül
rnűvészet egyáltalán el sem képzelhető,

A fenti követelményekkel szőges ellentétben álla film legnagyobb kisértése
.- amelynek gyakran áldozatául is esik - a klisé. Ez úgy értendő, hogy a film,
amely ebbe 'a hibába esik, nem az életet ábrázolja a maga valóságában, nem
lélektanilag differenciált embereket vonultat föl, hanem fígurákat, másodlagos
-embert meselényeket, akiknek egyetlen feladata, hogy valami előregyártott

fölfogást, irányzatosan megszerkesztett képletet Illusztráljanak. Példaképpen
Fürstenau egy német filmre utal, amely 'a bűnözők, terheltek, elmebetegek ste
rtlízációja meHett száll síkra. A célnak megfelelően, a főszereplő főorvos és
míndazok, akik vele együtt a stertlizációt javasoljak, megannyi haladó, emel
kedett gondolkodású humanista. Akik viszont szemben állnak velük, azok az
-ősreakcíósok, a cíníkusok, la vallási bigottole. Az eljárás őszíntétlensége itt a
tetőpontjára ér - állapítja meg Fürstenau -, mert még csak kísérlet sem tör
ténik arra, hogy a kérdést, az egész helyzetet, az emberi hihetőség felől köze
.Iítsék meg.

írásában Fürstenau behatóan foglalkozik Ingmar Bergman: "A hallgatás"
című filmjével, amely mindenütt heves vitákat váltott ki, nevezetesen a ka
tolíkus sajtóban is. Bergman azt mutatja meg ebben a filmben, hogy az immo
ralitásnak micsoda szakadékai nyílnak meg az elmagányosodott, elidegenedett,
a közösségből kiszakadt ember számára. Az elszakadást a környező világtól
azzal is érzékelteti a film, hogy a három főszereplő, a kisfiú, az anya és az
anya barátnője (akihez természetellenes viszony fűzi), egy olyan idegen ország
ban utaznak, <amelynek nem értik a nyelvét. Az egyes jelenetek szállodai szo
bákban. vendéglőkben.mozíkban játszódnak. Bergmannak leginkább azt hány
-ták a szemére, hogy tabukat sértett meg, amennyiben könyörtelen indiszkréció-
-val olyan dolgokat" vitt a fílmvászonra, amilyeneket már eleve és egyszersmin-
-denkorra nem lenne szabad ábrázolni. De vajon valóban erről volt-e szó? ~
teszi föl a kérdést Fürstenau. Szerinte Bergman olyasmit tett, ami csak a mű

vésznek van megengedve. A ikényesnelk:, sőt nyugodtan mondhatjuk, a "szemér-.
metlennek" motívumát idézte, de nem azért, hogy mutogassa, hanem azért,
hogy leleplezze. Eza leleplezés hatalmas művészí koncentráció eredménye. A
jelenetek ugyanis mélységesen nem naturalssztíkusak, inkább valamí ijesztI>
szertartásosság van bennük. Megbélyegzik a szemérmetlenséget anélkül, hogy
közben az alantas kíváncsiság felé kacsintgatnának.

A Giacomo által említett "művészi szemérem" aféle szűrője a valóságnak,
amely mindazt átengedi, ami lényeges, és ugyanakkor élesen körvonalazza és
pontosan meg is határozza azt. Ebből azonban az is következik - állapítja
meg Fürstenau -, hogya művészet számára nincs tabu, s ez a filrnművé

-szetre is áll. A művészet ugyanis.. ha igazi művészet, már eleve mindent kidob,
.amí a nézőnek az élet közvétlenségéhez fűződő értelmes, magasrendű és emberi
'kapcsolatát zavarhatná, s a hazugságnak szolgáltatnáki. Márpedig a hazugság
a leglényegesebb eleme az antiművészetnek. Ez a hazugság sokféleképpen jut
hat szóhoz a filmben, így mindenekelőtt a konfliktusok elsietett harmonizá
lása révén. Holott éppen a konfliktus az, ami az embert a maga egyszerűségé

ben és ugyanakkor bonyolultságában megmagyarázza. (Doromby Károly)
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AZ ESZTERGOMI BIBLIA PAUPERUM HASONMAs KIADASA. Még at
múlt év karácsonyára jelentette meg a Magyar Helikon kiadó az esztergomi
töszékesegyház könyvtárában őrzött Biblia Pauperum hasonmás kiadását.

A Biblia Pauperum, a "szegények bíbliája" , a középkori keresztény lelki
ség egyik jellegzetes terméke. Kialakulását a XII. századtól a XV. század vé
géig a fennmaradt emlékeken követhetjük. Az Újszövetség legfontosabb ese
ményeit, Krisztus életének titkait mutatja be, hozza annak előképeit az Oszö
vetségből, képekbe és rövid magyarázatokba foglalva adja az üdvösség tör
ténetét.

A "szegények bibliája" elnevezés a legnagyobb valószínűség szerint azokra
a szegény vándorprédikátorokra vonatkozik, akik számára ezek a szentírási
kivonatok készültek, s talán összefüggésben van a XII. századtól Európaszerte
elhatalmasodó, reformokat követelő eretnekmozgalrnakkal is. A magukat Krisz
tus szegényeinek nevező kataroknak, akik az Ószövetséget részben vagy egész
ben elvetették, s csak az Ujat fogadták el, a Biblia Pauperum-mal mutatták be
mint didaktikai eszközökkel a szintén szegény, többnyire szerzetes vándorprédi
kátorok a szentírás egységét.

Először kéziratos formájában terjedt el és vált nagyon népszerűvé, majd
a fametszet sorozatokat könyv alakban adták közre, végül pedig illusztrált
nyomtatott könyvként került az egyre szélesedő körű olvasóközönség kezébe.

Hazánk mindhárom fajtából rendelkezik egy-egy példánnyal. A Szépmű

vészetí Múzeum őrzi a Biblia Pauperumnak egy 1330 körül Eszak-Ausztriában
készült kéziratát és egy szedésnyomással előállított ősnyomtatvány példányt,
mely 1462/63 körül Bambergben Albrecht Pfister nyomdájaból került ki. Az.
esztergomi főszékesegyházikönyvtár 40 lapos ún. Blockbuch (ducnyomás) Biblia
Pauperum-a az átmeneti típust képviseli.

Ez a szegények bibltája a XV. század közepe táján készült a németalföldi
fametszés egyik kiemelkedő emlékeként. Papirosa két francia papírmalomból a
troyesi és a champagne-íból került ki. E kiadásból a szakirodalom ma tizen
egy példányt tart számon: Brüsszel, Chatilly, Párizs, Zürich, Sankt Gallen,
Drezda (az esztergomi példányból hiányzó első levelet a jelen kiadás az itt
őrzöttből fényképen mutatía be), London (2), Hága, New-York és Esztergom.

Az utólag, de még a XV. században kifestett esztergomi példány pasztell
színei és más tÓIIlUSai németalföldi mesterre vallanak. Még a keletkezés száza
dában Itáliába került - erről tanúskodik a könyvszerető ember panaszos kis.
olasz versikéje: milyen nehéz visszaszerezni a kölcsönadott könyveket. A to
vábbi olasz birtoklás jele a beragasztott XVII-XVIII. századi olasz típusú
nemesi címer.

1814-ből van adatunk arra, hogy Almássy István fehérmegvei földbirtokos:
tulajdonában volt egy Biblia Pauperum. Kísérletet is tettek rá, hogy imegsze
rezzék a Széchenyi könyvtár számára, de eredmény nélkül. Valószínűleg ez az.
Almássy István birtokában lévő példány került a XIX. század vége felé a nagy
műbarát és bibliofil, Simor János esztergomi bíboros érsek gyűjteményébe,

majd onnan az 1920-as évek végén az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárba,
A Magyar Helikon pompás hasonmás kiadványához Szántó Tibor tervezte

a kötést és típográfiát, míg magához a műhöz Soltész Zoltánné, a Széchenyi
Könyvtár osztályvezetője írt szép elemző tanulmányt. Ennek zárósorait idéz
zük, amelyek a hasonmás kiadást korunk technikai beállítottságú, de a múlt
értékei iránt is fogékony embere előtt kellően megokolják: "A Szegények bib
liája nemcsak a középkorban tartozott a népszerű művekhez. A későbbi szá
zadokban sem feledkeztek meg róla. A szép könyvek értői mindig gyönyör
ködve forgat ták lapjait, s kutat6k generáctói munkálkodtak és munkálkodnak
ma is problémái és az egyes példányok művészí értékének feltárásán. E sok
oldalú és nemzetközi vizsgálódáshoz igyekeztünk az Esztergomban őrzött Biblia
Pauperum tanulságait összefoglalni, s magát a művet immár mindenki szá
mára hozzáférhetővé tenni." (Kovách Zoltán)-

Krisztus nem azért jött, hogy eroidet szétrombolja. Azért jött, hogy har-
móniába hozza és isteni élettel töltse meg azokat. M i c h e l Q u o i s t
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