
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Szántó Tiborral

Illyés Gyula egy könyvészeti kiállítás megnyitójának a bevezetőjében - szerepelt ott a Vi
zsolyi Biblia hasonmáskiadása, a magyar Anjou Legendárium 1973-ból való, új összeállítá
sa, a Mátyás Graduálé nyomdászati újraköltése 1980-ból, és sok más, vallásos tárgyú-vo
natkozású kötet -ezt írta a tárlat mesteréről, az ott látott kiadványok életrehivogatójáról,
Szántó Tiborról: "Ismerem a szektát, melynek tagjai hit-elvként vallják, hogy az az igazi
könyv . . . , amelyet kinyitni cssl« belső megilletődöttséggel szabad. Mert csak akkor nyit utat
egyféle üdvösség felé. Szekularizált főpap lehetne Szántó Tibor ebben az egyházban: el.sajá
titotie, ismeri a kultusz minden dogmáját. Annál reménykeltöbb, hogya kevés kiválasztottak
e mozgaImát ő alkotó tevékenységének kezdete óta népvallássá akarta tenni. Szívósan és sze
rényen."

E hasonlat azóta szárnyra kelt, és körüllengi Szántó Tibor munkásságát. Az egykori kiállí
tás óta az általa gondozott-tervezett könyvek sora is gyarapodott; a vallásos tárgyúak a ma
gyarországi katolikusság számára tán a legfontosabb történelmi hagyományú műnek a ha
sonkiadásával, a Jordánszky-kódex-szel. Ennek a gótikus betűkkel írt, kézírásos, magyar
nyelvű Bibliának a megjelentetését, melya XV. század elején keletkezett, Lékai László bíbo
ros javaslatára, véle közösen határozták el. Kovács Sándor Iván, Szántó Tibor munkásságá
nak méltatója, Illyés Gyula hasonlatára is emlékezvén, átlátta és megfogalmazta ennek az el
határozáspillanatnak, majd a kiadói tettnek a jelentőségét: ,,Amikor a két pap, az igazi, és a
költő által felkent: a bíboros és a tipografus hajolt össze a Jordánszky-kódex hasonmáskia
dásának a terve fölött, az már diplomácia, politika; legalábbis kultúrpolitika volt. Igen: -
folytatja a szerző ~, Szántó Tibor szakmájának nemcsak művésze, művelődéspolitikus és dip- .
lomata is, aki történelmi egységben látja és sautetja fel a nemzeti hagyományt. A protestáns
Vizsolyi Biblia, a héber Májmuni-kódex ésa katolikus Jordánszky:kódex hármas koronája
nemzeti érvényű trilógia is." És még valamire fölhívja a figyelmet a tanulmányíró; arra, hogy
Szántó Tibor régi könyveket újravarázsoló vállalkozásai mindig föllendítik az illető műre
vonatkozó kutatásokat is. "Tudományos hozadéka" van régi magyar Bibliák, és más vallásos
tematikájú könyvek könyvészeti fölfedezés ének. Akarva vagy akaratlanul, de mindenképpen
kutatásösztönző szereppel működik Szántó Tibor -.Az anyanyelvünkön megjelent, vagy lati
nul, de idehaza kiadott, másolt vagy nyomtatott vallásos könyvek keletkezési körülményeic
nek:a földerítésére, értékeik újrafogalmazására késztet.

Onkéntelenül vetődik fel tehát a kérdés, hogy az az ember, aki köze{ hat évtizedes, lan
kadatlan szorgslommsl eltöltött munkássága során oly sokat tett a valMsos irodalmak nép
szerűsítéséért, mint kötődik az általa kiadott, újraszerkesztett, fölkutatott ritkaságokhoz,
és mindenekelőtt a könyvek könyvéhez, a Bibliához? .

Ez a kérdés váratlanul éri, érdekes módon még soha, senki nem tette föl neki. Váratlanul
éri, de örömmel fogadja. Nemcsak a kérdező kedvéért, de önmaga számára is át kell tekin
tenie szenvedésekkel, eikerekkel, életveszélyekkel és megbékélésekkel gazdag életét, hogy
a válasz megfogalmazódhassék. Confessiová változik a beszélgetés.

- Első elemista voltam - kezdi -, amikor először találkoztam, még nem a Bibliával, a
Jézus-legendával. Csodálatos meseként hallgattam, s annyira a hatása alá kerültem, hogy
elmentem ministrálni a Krisztina-téri templomba, oda, ahol Széchenyi István esküdött
örök hűséget feleségének. Omnibuszos világ volt akkor, a vöröskeresztes kórháztól indult
a kis omnibusz, le a Krisztina körútra, azzal utaztam a plébániára. Ott annyi szeretetet,
jóságot kaptam, hogy lassan kiszerettem a szüleim vallásából.

- Egy gyermek még ma is legfeljebb lelke legbelsejéban "szerethet ki" az örökölt hitekből,

hát még az omnibuszos világban! Mikor és hogyan vállalhatta nyíltan is a gyermekfővel

átélt változást? '

902



- Harmincéves koromban Radnóti Miklóssal beszélgettem a hittel kapcsolatos gondo
lataimról. Az ő biztatására találkoztam Szegeden Sík Sándorral. Ez a találkozás sorsfordí
tó pillanat volt életemben. Ez 1942-ben volt.

- Sík Sándorral való találkozásáig kezébe vette-e a Bibliát, vagy csak katekizmusokból tá
jékozódott?

- Még egészen fiatalon Jugoszláviában élő nagybátyámtól kaptam egy Biblíát, Ez há
nyatott életemben mindig segített, mindig a társam volt. Később attól az asszonytól, aki
hez -gyermekem mellett - a legnagyobb szerétet-érzés kötött, kaptam egy Károlyi Biblíát,
amely máig megmaradt sokszor szétszórt, menekített, kallódott tárgyaim közül, Eligazod
ni persze nem volt könnyű, senkinek sem könnyű a Bibliában, Mózes öt könyve és a leve
lek között. Elolvasni sem lehet elejétől végig a Bibliát, mint egy nagyregényt. egy eposzt.
A Bibliát olvasgatni kell. Ezt tettem én is. Amikor válságos korszakba jutottam, mindig
ehhez a könyvhöz fordultam. Lassan, az esztendők során, azután mégiscsak megtanultam
eligazodni benne, és mindig találtam analógiát a sorsomra, választ a saját kérdéseimre,
tanácstalanságaimra, vigasztalanságomra. 1969-ben például egy életveszélyes baleset
után kórházba kerültem. Eletemben először voltam kórházban, és, bár a halál nem akkor
járt először a közelemben (megjártam én a bori tábort is), olyan helyzetbe kerültem.
amely az alapvető erkölcsi kategóriák átgondolására késztetett. Ekkor megint aBibliába
kapaszkodtam. Fölépülésern után, a balatonfüredi szívkórházban ismerkedtem meg Lékai
László bíborossal. Ott szóltunk először arról, hogy, ha nem is a Bíbliát, de egy új mise-
könyvet kellene megjelentetni. '

- Tehát a Bibliával való "magánemberi" találkozása a könyvművészt nógatta munkára, a
szakembert inspirálta?

- A szakembert már jóval régebben elbűvölte a Biblia; azóta, hogy eldöntöttem. a
könyveknek szentelem az életem. Ebben az elhatározásomban ketten voltak a segítségem
re, Az egyik Bortnyik Sápdor volt, akinek Bauhaus iskolájába jártam rajzot tanulni, mert
olyan művész szerettem volna lenni, mint Szőnyi István. De Bortnyik lebeszélt erről, azt
mondta, a tipográfia legalább olyan fontos, mint a festészet. A másik ember, aki a nyom
dászat felé irányított, Illyés Gyula volt, akivel egy bécsi kirándulás alkalmával négy estén
át beszéltünk arról, hogy a könyvcsinálás a legszebb mesterségek egyike. Jelentősebb,

mint a képzőművész csak egy-egy művet készít; és jelentősebb, mint a színművészet (köz
bevetőleg megjegyzem, ifjú koromban a színészet is vonzott, főleg a tehetetlenségem men
tett meg ettől a pályától, mert a színészi alkotás elpárolog a semmibe. Akkor még csak
némafilm volt, és azt sem igen tartottuk művészetnek.)Illyés Gyula tanácsára látogattam
el Kner Imréhez, ő meg elküldött Fitz Józsefhez, az Országos Széchényi Könyvtár akkori
főigazgatójához. Kner Imre ugyanis azt tartotta, hogy meg kell tudnom, mit csináltak öt
száz éven át a nyomdászok. Fitz József vezetésével legelébb a Biblián tanultam meg ezt, a
Széchényi Könyvtárban találkoztam ugyanis a világ Bibliáival. A legtöbbet megjelente
tett könyv a Biblia, tehát mint szakmai spektákulumoí is igen hasznos 'volt szemügyre
venni. Nincs két egyforma kiadás, és mindegyik magán viseli a kor jellegét, stílusát, Ak
kor támadt az a mániám, hogy a modern kor Bibliáját kellene megtervezni. Jóval később,

a hetvenes évek elején, egy nagy, nyugat-európai út egyik állomásánál, Lyonban azután
ismét fölbuzgott bennem ez a vágy. Betértünk egy modern templomba, melynek ugyan
olyan hangulata volt, mint egy középkori katedrálisnak. Annak az oltára előtti állványon
találtam egy misekönyvet, csontszínű papírra nyomtatva, arany és fekete iniciálékkal, az
iniciálék körül arannyal nyomtatott, absztrakt figurációkkal. Olyan könyv volt ez, amely a
mi világunkat fejezte ki, minden tekintetben. Boldogan fedeztem föl, hogy az illusztrációk
magyar művész kezemunkái. Az akkor Párizsban élt Bálint Endre készítette őket, a pári
zsi érsek megbizatásából. Azt a misekönyv-tervet, melyet az imént említettem, ez az él
mény is segítette. Ha megvalósul, kívül-belül korszerű könyv lesz, a szöveget Kerényi
Grácia fordította újra, a fordítás ellenőrzésétKeresztury Dezső vállalta.
- Egy, a megvalósulás határán levő modern misekönyv, a remények közt szereplő korszerű

Biblia-kiadvány, valamint egész sor művészettörténeti, történelmi és egyházi jelentőségű

könyv a termése tehát annak, hogy az egyszervolt kisfiúhoz szeretettel fordultak a Krisztine
téri plébánián, hogy a hajdani fiatalember eltalált a Széchényi Könyvtár régi Bibliáihoz, Sík
Sándorhoz és a válságos pillanatokban bölcs tanácsokat adó, szent szövegekhez. Kíváncsivá
lesz a kérdező, melyek azok a könyvek, amelyek eztán keru Inek ki a biblikus vonzásban dol
gozó Szántó Tibor műhelyéből?

903



- Míg itt beszélgetünk, talán már a könyvesboltokba is kerül Tótfalusi Kis Miklós Bibliá
jának háromszáz éves megjelenését ünnepelendő, a Dávid zsoltárok című kis könyv,
amely az Amszterdamban kiadott, magyar nyelvű, a Károlyi-féle fordítást "átigazító"
könyvnek a részlete. Az eredeti művet az Egyetemi Könyvtár őrzi, ennek hasonmáskiadá
sa készült most el. A bőrkötést az Apafi Mihály fejdelem számára készített példány
nyomán készítettem el.

- 1982-ben összeismerkedtem egy francia litográfussal, aki a párizsi Paix Kiadó számá
ra dolgozik. Az ő közvetítésével találtam rá a vallási témájú illusztrácíókat készítő Salva
dor- Dalira. Harminc esztendősen Dali Dante Isteni színjátékát illusztrálta, éppen annyi
szürrealizmussal, amennyi Dante művében is föllelhető. Sikerült ezt a képanyagot meg
szerezni, és most már készül Békéscsabán annak az Isteni színjáték-változatnak a makett
je, amely Babits Mihály fordítását teszi közzé Dali képeiveJ. Még inkább beszélgetésünk
témájához tartozik Dali másik tíz képe, ezeket a Miatyánkhoz festette. Ez most Francia
országban jelenik meg negyvenkét nyelven, köztük magyarul is, ll. János Pál engedélyé
vel. Jó dolog lenne ezt magyar és latin szövegkísérettel nálunk is kiadni. Es, hogy még egy
kicsit a vágyaimat soroljam: szeretném hasonmás kiadványként megjelentetni Nekesei
Dömötör tárnokmesternek az ezerötszáz oldalas, 1338 előttről való, latin nyelvu, kézírá
sos Biblíáját, amelyet jelenleg a washingtoni Kongresszusi Könyvtárbanőriznek(lega
lább olyan becsben, mint Washington kéziratait és amely az Anjou Legendáriummal és a
Képes Krónikával együtt Róbert Károly uralma alatt készült, és a magyar kódexművészet
csúcsát jelenti. Ami pedig a közeljövő könyvhíreit illeti, még ebben az évben jelenik meg
az Akadémiai Könyvtárban őrzött, szépséges Párizsi hóráskönyv hasonmása, valamint A
názáreti Jézus élete címmel összefoglalt könyv, amely Fra Angelico-nak Firenzében meg
található, Krisztus életét az angyali üdvözlettől a keresztrefeszítésig bemutató sorozatát,
valamint Vas Istvánnak az egyházi forrásmunkák felhasználásával összeállított, majd sa
ját költeményével lezárt szövegét tartalmazza.

Barátai azt mondják a százegy veszélyből és szomorúságból megmenekedett Szántó Tibor
ról, Isten a tenyerén hordja. Aki belepillant egJ' kis időre is lázas munkában pergő nap
jaiba, kiegészítheti a baráti szót, imígyen: ő maga is igyekszik úgy élni, gondolkodni és tevé
kenykedni, hogy ne ejtse ki tenyeréből a Gondviselés. A Biblia is segíti ebben.

Sz. G.

Számunk írói

Cicely Saunders a londoni St. ChristopherKórház alapítója, igazgató-főorvosa
Somfai Béla jezsuita teológiai professzor, Toronto \
Fél Edit néprajzkutató
Locker Margit a Szegény Iskolanővérek rendjének tagja, tanár
Jan Józef Szczepanski lengyel író
Gömöri György költő, a Cambridge-i Darwin College professzora
Piers Paul Read angol író
Végei lászló vajdasági író

Következö számunkból

Cserháti József: Megtorpanás az ökumenizmusban?
Az én karácsonyom (esszék, vallomások)
Heinrich Böll: A Jászol ünnepe (elbeszélés)
Doromby Károly: Emlékezés Heinrich Böllre ,
Vasadi Péter versei (Bárdos László tanulmányával)
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