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A párbeszédnek nemcsak
az a haszna, hogy az ellen
tétes veleked éseket, meg
gyöződéseket közelíti egy
máshoz, hanem az is, hogy
az eivek tisztázása közben
tükröt tart a beszéigetök
elé : íme, ilyen is vagy,
ilyennek ismert meg beszél
gető partnered. nyen önis
meretre, elgondolkodásra
késztetö írás a Kortárs 1972
decemberi számában Agh
István: A madár visszajár
c írn ü lírai szociográfiája,
amelyben azt a folyamatot
írja meg, miként újul meg
szuí öratujanak történelme a
változó időben. Egy-két pil- .
lanatra az érdeklődés fóku
szába villan a helybéli re
formátus pap arcéle (nyu
godtan lehetne a katolikus
pl ébános is, a vonások oly
jellemzőek és találóak). s
az ő élete k apcsán az író
véleményt mond a tapasz
talatai szerint lehetséges
papi életformáról, életvitel
ről. A hivő olvasó első ref
lexe talán az ellenkezés é
lehetne, aztán mégis arra
gondolunk inkább: hasznos
és jó ez az írás, hiszen
megismerhetjük belőle ön
magunkat, s azt is, rnílven
irányban kereshetjük job-
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A T oldy F erenc álta l Bu
d án, 1857-ben kiadott Ná
dor-k ödex b evezetésében o l
vashatjuk: ..Azon b ecses
n yelvemlék, mely itt eg ész
b en először lát napvil ágot.
n éhai Winkler Mihály p é
esi kanonok a jándékából a z
eg yetemi könyvtár egyik
dísze" (3. o.), A 7. §-han
k özli a "Mária Siralma" c í
m ü r észt. Erről a bevezetö
a következőket Irja, " Eze r•.
a szen t anya fá jdalmait
szin toly lél e k t ani m ély és
v al ó, mint költői felfogás
sal és égető h évvel festő
darab, nem csak codex ünk
nek, de ő szves középkori
Irodalmunknak tán legszebb
m űvev (19. o.) ,

K ét részletét mai nyelven
közöljük.

"Es ezután a keresztfá
hoz fordult és szívének ke-

bulásunk, harmonikus be
iJJeszkedésünk útjait.

Ugyancsak a magunk lé
nyegének megismeréséhez
nYúJt segítséget Kristóf At
tila regénye, a Pléhkrisztus
is. Modern, érdekes mű ez,
melynek nemcsak a cselek
ménye a fontos, hanem a
morális tanítása is, melyet
az evangélium nyomán így
fogalmazhatnánk meg: "Ne
ítélj, hogy ne Itéltessél !"

Az utóbbi évek egyik leg
n agyobb visszhangot keltett
rádiós sorozata volt a kap
csányi László által szer
kesztett A Biblia világa,
melyet nemcsak megismé
telt a rádió, hanem könyv
formában is kiadott az
MRr l\1inerva (s ez a k iad
vány mellesleg nem ienne
esélytelen indulója a leg
szebb kiadványok címéért
folyó versengésnek sem).
Az egyes szakterületek leg
k iválóbb művelői szólaltak
meg ebben a műsorban, S
a szerkesztő-riporter rend
kívül ötletesen, szerencsé
sen megválasztott kérdései
nyomán igyekeztek választ
adni egyrészt arra a kér
désre, milyen volt a szent
írási szövegek környezete.
háttere, másrészt arra, m í
képp termékenyítette meg

serús égében igy szólt: O
kerriénységes keresztfa. aki
e napon lettél Fiamnak
anvja, miért v et te d el tö
lem őt ? En őt k arjaimmal
öle lge tt em. te pedig magad
hoz sz orítotrad kemén y
vasszeg e k kel . En őt lágy
ruhába takargattam. te pe
d ig ön nön vérébe ö ltözte t 
ted . En őt e rntöm nek te
jével etettem, te pedig i tat
tad ecettel és epével. O
keménységes keresztfa, Jú
dás bűnösnek vallotta ma
g á t mondván : Vétkezem,
el árulván a z á r t a tl a n v ért.
te p edig e vér re l hagy od
magad veresre festeni, ó
kem énységes k eresztfa . rn ít
tett él? B izony nagyra b á
torkodtál az Úr Krisz tust
m agadra terítvén (szegez
v én z). ki mindeneket te
remtett".

"Hátrafordult és mondot
ta : O, én szerető Fiam, h ol
van az örökség , hol a jó-
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a Biblia az emberi gondol
kodás történetét. Nem ka
lauz ez a könyv, bár szer
zői, Hahn Istvántól Félegy
házy Józsefen át Rónay
Györgyig vagy Szabolcsi
Bencéig, alighanem a Ieghl
vatottabb vezetői az olva
sónak. A szentírást azon
ban természetesen olvasni
kell, nem egyszer, nem
többször, hanem minden
nap. De hogy a szövegek
mélyebb árnyalatai is meg
világosodjanak, hogy egy
sok szempont szerint össze
állított kommentárral segit
sük elmélyedésünket, ab
ban a Biblia világa aligha
nem nélkülözhetetlen segít
ségü n k r e lehet. S ha már a
nélkülözhetetlen szakköny
veknél tartunk, hadd említ
sük meg. hogya Szent Ist
ván Társulat kiadásában
megjelent Gál Ferenc: Jé
zus Krisztus. a l\tegváltó és
Nyíri Tamás : AntropológIai
vázlatok cfmű müve,

A filmtermésből a West
Side Story c. amerikai mu
sicalt (Leonard Bernstein
zenéje). Zolnay Pál új ma
gyar film tét, a Fotoj!ráfiát,
a fiatalabb korosztálvnak
pedig A tüzes fiász c. olasz
francia kalandfilmet ajánl
.lu k meerektntésre, amely
Robin Hood történetének
újabb feldolgozása.

szag, amit anyádnak hagy
tál? Hol a h áz. hol a hely.
ahová fejemet lehajthat
nám ? Hová menjek, édes

s éges Fiam. nálad n élkül?
Kire h ag y jam árva fejem
és k ire b ízzam m agam?
Ime. nem tudom.

Mikor a keresztfával
s zembe jutottak, a keserves
Anya megállt. nézte a ke
resztfát. Mikor látta. hogy
szent Fiának vérétől veres
színű lett, legottan a föld
re térdelt és mondotta : üd
vözlégy . te drágalátos szent
keresztfa . te eddig a z em
berek számára utálatos vol
t ál , m ost immár a Megvál
t ó testé n ek és v érének
é ri n tése által ék es lettél:
mintha n emes g yöngg yel .
arannyal és ezüsttel éke
s ít e t te k volna fel. :Bs rn í
k ént szent Fiát e világra
szütvén mindenekelőtt

imádta, úgy a szent ke
resztet is m indenek előtt

tisztelte és imádta."


