
- 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.
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