
ka, bár igazi meglepetés nem igen akadt.
Nyilván ilyennek szánták Bíró Iván kis
plasztíkáít, de ez a néhány kisbronz nem
győzte meg a nézőt arról (bármily egyér
telmű is a figurák szürrealizmusa], hogy az
alkotó egyenrangú társa lenneVilt Tibor
nak, Barta Lajosnak vagy Jakovits József
nek.

Az Európai Iskola igazi értelmének és
jelentőségének felmérése így tovább várat
magára. Igaz, erre a Budapesti Galéria
méretei sem alkalmasak (kevésbé még a
székesfehérvári termeknél is). A vállalko
zás azonban az élmény egyszeri kellemes
ségén túl is fontosnak bizonyult, mert
végül is hozzájárult a kérdés "napirenden
tartásá"-hoz.

Kovács Péter

A Biblia világa
- az Ótestamentum
Grafikai kiállitás
a Szépművészeti Múzeumban

A Biblia ismeretét az írástudók között
Szent Jeromos (Vulgata) fordítása, "angya
li" latinja terjesztette el. Az értelmezés
másik formája, vagyis a Bibliához való kap
csolat más módja az írástudatlanok számá
ra a Biblia-illusztrációk sora maradt: a
"Biblia pauperum", a "szegények Bibliája",
Megjelenítették a Bibliát kódexekben il
lusztrálva; majd a könyvnyomtatás feltalá
lása után is láthatjuk jeleneteit 'nyomtatott
képeken, és láthatjuk templomok falain,
üvegablakain és oszlopfőin, s játszották
eseményeit liturgikus ludusokban -, oltár
előtt, majd vásártéren is. Ez a bibliás-kap"
csolat hajdan milyen erős és termékeny
volt, mutatja a Szépmúvészeti Múzeum
grafikai kiállítása. Ízelítőt nyújt az intéz
mény gazdag gyűjteményének anyagából. A
reprezentatív válogatás két irányból közelí
ti a Biblia ószövetségi ábrázolásait. Egy
felől követheti a látogató a Biblia könyvei
nek sorrendjét a Teremtés Könyvétől a
Próféták könyvéig. Másfelől a Biblia-il

lusztrációk históriáját, s 'ez a történelmi át
tekintés a XIV. századi "Biblia pauperum"
ecset- és tollrajzait őrző pergamenttőlGus
tav Doré 230 illusztrációját tartalmazó
1866-os stuttgarti kiadású Biblia kötetéig
ível.

A belépőt eligazító táblázat fogadja, az
említett ószövetségi könyvek sorrendjét
mutatva, mely egyúttal jelzi a katolikus és
a protestáns Biblia-szemlélet különbözősé
gét. Luther ugyanis szamos ószövetségi
könyvet (ezáltal több ismert történetet),
apokrifnak tartván, úgymond a héber ha
gyományokhoz kapcsolódva kirekes~tett a
kanonikus könyvek sorából, megfosztva ez
zel a Biblia-kiadványokat és az olvasókat
olyan híres alakoktól, mint például Judit.
Jóllehet Judit "heroica" alakja, jelleme eg
zemplumként szinte képzőművészeti ha
gyománnyá vált különféle ábrázolásokban.

A kiállitás rendezése dr. Zentai Lóránd
érdeme, aki egy kalauzul szánt ismertető

kiadványba írt eligazítót az érdeklődőknek;

rövid, értékes összefoglalója mellől mind
össze a katalógust hiányoltuk! Hiányzik a
kronológikus és méretes felsorolása a lát
ható grafikáknak,mely egyúttal nem csu
pán tudománytörténeti magyarázatokkal
szolgálhatna, hanem a "technika" megjelö
lésével számos meglátásunkat segíthetné!
Így az értóbb közönség is csak tallózva
kapcsolhatja ismert vagy kevésbé ismerős

Biblia-emlékeit a látottakhoz. Számos eset
ben ugyanis nem kizárólag korszemlélet
vagy izlésváltás tükröződik egy-egy téma
megfogalmazásában, hanem azt a művészi

technika (rézmetszet, rézkarc, mezzotinto
vagy lavirozás), az "eszköz" is meghatároz
za: líraibb vagy "elbeszélőbb" lesz-e a gra
fika, azaz a rajzosság, a kemény vonalak
vagy esetleg festői hatások érvényesülnek.
Maga a plakát és a meghívó stíluskülönbö
zése is ezzel kapcsolatos, de egyszersmind
felfogásbeli különbséget, sőt szépségesz
mény-változást is mutat. A plakát sugárzó
szépségű Ádám és Éva alakjának rézmet
szete a nagyhatású bolognai reneszánsz
mester, Marcantonio Beimondi művét is
merteti meg az utcai járókelőkkel. A meg
nyitó meghívóján Rembrandt rézkarca ke
vésbé tetszetős, az eszményítessel szem
ben emberközelibb művészi meglátást és
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láttatást sugall. A rézmetszet és a rézkarc
közötti tónusfinomságok különbözősége az
említett "technikai" összefüggést vagyis in
kább a dísztinkciót hangsúlyozza.Az egyik
nagyméretű fametszeten pedig a nyomás
technikai fogás (a dúcok egymás mellé il-
lesztése) is érzékelhető. .

Észre kell vennünk, hogy többnyire sok
kal inkább azt a kort látjuk, amelyben a
művész "illusztralta" a Bibliát, semmint a
Biblia (valójában kortalannak és időtlen

nek vélt) történés-idejét. A bibliai jelene
tek (szcénákl) gyakran kortörténeti szem
pontból sok értékes látványelemet őriznek.
Elsősorban az adott kor ruházatának és a
viselkedés-módjának hű "élet"-képei jelen
nek meg. Ugyanígy játszották a latin nyel-

. vű ludusokban is a bibliai históriát, vagy
később a moralitások erkölcsi célzatú pél
dázataiban: a régi bibliai múltban is koruk
hoz szólva, a mának morálját summázva,
bírálva. (Lucas Cranach fametszetén a Pa
radicsom fáján korabeli címer "pajzsok"
ill. tarsolyok függnek; Dürer Sámsonja és
az oroszlán mögött a veduta-élmény, a hát
tér a művész-látta tájat és korabeli vár
részletet adja.)

Több' grafikával szerepel az egyébként is
jelentős Lucas van Leyden, akire Dürer is
nagy hatással volt. Ha egy-egy motívumot
végigkísérünk, pl. a "bűnbeesés"-t, érteni
véljük, a bibliai téma mindenkor ürügyül
szolgált a múvésznek saját érzései és kora
megfogalmazására. Egy romantikus vörös
krétarajz után ha Rodin ecsetrajz-vázlatát
szemléljük, ÁdáÍn és Éva sejlő körvonalai
ban mintha híres ölelkező férfiai és női (A
csók és Örök tavasz) villannának föl. Nem
ritka, ha apokrif, vagyis nem bibliai szöve
gek is beleértelmeződnek és vetíttetnek a
"bibliai" világképbe. Éppen Lucas van
Leydentől látható: "Ádám és Éva siratja a
megölt .. Ábelt", melynek forrása nyilván
Biblián kívüli.

Ha az egyik sorozatot, Nicolas Chaporon
1649-ben Poussin irányításával Raffaello
és iskolája vatikáni mennyezetfreskóiról
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készített másolatait követi a szemlélő,

szinte teljes képet kap a Biblia teremtés
történeti és történelmi anyagából. A rende
zés egymás mellé rendeli az összefüggő

"történeteket", látni engedi a különböző

korok és művészek felfogását egyazon té
máról, legyen az Ábrahám története, Izsá
ké, vagy Jákobé, Józsefé, avagy Lótnak és
családjának, esetleg Noénak és a vízözön
nek bibliai eseménytörténete.

Még egyszer hadd hivatkozzunk Remb
randt itt látható metszeteire, rézkarcaira.
Sajátosan egyéni alakjai jól példázzák,
hogy a bibliai köntösben is mindig önmaga
lelkületét és környezetét rejtette el, tárta
föl: Ábrahám és Izsák alakjában nemcsak
korabeli élethelyzetet elevenít meg, ha
nem a mindenkori emberi szituációt;
ugyanígy Tóbiás példázatában.

A női szépségeszmény változásainak íz
lés-tükre, nem kizárólag Éva alakja, hanem
a női test szépsége fel-feltündöklik a Zsu
zsanna-történet ürügyén, Dávid és Betsabe
kapcsán is mindig akoreszményt sugallva.
A kortörténeti' látványelemek (Mózes
könyveinek alakjai, hadieseményei vagy a
hőstörténetek figurái) a' kiállítás érdekes
ség,ét és értékét emelik. A Biblia világának
e képzőművészeti (grafikai) bemutatója 
miként dr. Komoróczy Géza megnyitója-

- ban is méltatta - nagyjelentőségű kulturá
lis esemény. Reményét fejezte ki, hogy so
kan fognak magával a Bibliával a kezükben
is ide visszatérni, amíg látható ez a repre
zentatív válogatás. Mindinkább -nyilvánva
lóvá válik, hogy a Biblia ismerete (és a ke
resztény ikonológia nélkül) a művészetek

(zene, irodalom és képzőművészet) jelen
tős alkotásai "érthetetlenek" lesznek a
"felnövekvő nemzedék" számára!

A középkori "szegények Bibliája"; ne
künk mai "Írás"-tudatlanoknak js jó példa
lehet, ha vizuálisan indíttatva és lelkesítve
is, de a Bibliát ismernünk illik, sőt olvas
nunk kell!

Kelényi István


