
GYüRK I LÁSZLÖ

A BIBLIA MOVeSZl FORDITÁSA

A Desclée de Brouwer kiadó 1974-töl 26 kötetben jelentette meg a jeruzsálemi A.
Chouraqui francia nyelvű bibliafordítását. Chouraqui egymaga fordította le az
egész Szeritirást. különlegesen szépen és eredetien. A szerzö kikerülte a hagyo
mányos konvenciókat, új nyelvet és eredeti formát talált a bibliai héber archai
kus forrásai ból és a kortársak nyelvének kiapadhatatlan gazdagságából. A régi és
az új nagyszerű találkozása által a szerzöeddig nem járt utakon be tudott hatolni
a múlt birodalmába.

A. Chouraqui bibliafordítása szerves kapcsolatban van azzal a kulturális kör
nyezettel, amelyben élt. Születési helye - Algéria-· nyelvek útkereszteződése:

a francia, arab, spanyol kultúra találkozóhelye. Az ott lakók számára a fordítás
természetes és közvetlen gyakorlat volt anélkül, hogy technikai kérdéseit vizs
gálták volna. Fíatalok és idősek, tanultak és tanulatlanok számára az élethez
hozzátartozott a fordítás. A. Chouraqui nagyapja öt nyelven levelezett: arab,
francia, spanyol, héber, arám nyelven. Ez az ősi adottság már fiatal kora óta öt is
a fordítás szerelmesévé tette. Első munkáinak sikere, majd Jeruzsálemben való
letelepedése meghatározó lökést adott fordítói munkájának.

A forditás mesterember munkája

A Biblia forditása is azt jelenti, hogy szembe kell nézni azokkal a problémákkal,
amelyeket minden fordítás fölvet. A Biblia hegységének lassú megmászása után
- a Teremtés könyvétől a Krónikák könyvéig, majd Máté evangéliurriától a
Jelenések könyvéig - A. Chouraqui szembekerült az elméleti problémákkal,
de a gyakorlati megoldásokat is megtalálta. Tapasztalatból jövő megoldások
ezek, mert a fordító munkája - vallja A. Chouraqui - hasonlit a mester mun
kájához, vagy a legjobb esetben a művészéhez. Tehát elsösorban nem tudomány
ez, bár a tudományra támaszkodik (nyelvészetre, történelemre és az ezzel kap
csolatos tudományokra, főképpen az aicheológiára), és a tudományos fölfedezé
sek rítmusa szerint halad előre. A modern ember kilépett a világűrbe, de nehe
zen ismeri meg annak titkát, hogyan lehet behatolni egyeszmevilágba anélkül,
hogy azt megcsonkítanánk. Tudja, hogy kultúrák és nyelvek lezárt határán nehéz
áthatolni. A fordítás müvészetével elég sokat foglalkoznak, de elhanyagolják
azokat a problémákat, amelyek a semita nyelvek indoeurópai nyelvekre történő

fordításakor jelentkeznek.
A Bibliát zsidók és keresztények egyaránt Istentől sugalmazott könyvnek te

kintik. Akarva, nem akarva a fordító is tudatában van ennek, s néha ez a ragyo
gás őt is elvakít ja. Amikor a Biblia szövegét magyarázza, közvetlen kapcsolat
ban van Istennel, és amint Jákob küzdött az angyallal, a fordító sem kerüli el,
hogya fordítás küzdelmében meg ne sántuljon csípőjére [vö.: Ter 32,32). Tuda
fában van annak, hogy fordítása az eredeti szöveghez képest "sántikál".

A Biblia a világ legrégebben és legtöbbször fordított szövege: 1431 nyelvre és
nyelvjárásra, s e nyel vek közül többre többször is leforditották. Francia nyelven
több mint kétezer zsoltárfordítás létezik. Azok száma, akiknek nyelvére még
egyáltalán nincs a Biblia lefordítva, az emberiség lólekszámának mindössze 5% 
át teszi ki. A Biblia fordításai igen nagy árnyékot vetnek a modern fordítókra.
A leghíresebb ezek közül a "Hetvenes" fordítás (LXX), a targuinok, a Vulgata-,
Luther-, a Kings James-forditás, vagy nálunk magyaroknál a Károli-féle fordítás.
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Sokszor nemcsak a fordítást, hanem magát a fordítót is bizonyos nimbusz övezi.
Ariszteás levele azt állítja, hogy a Hetvenes fordítást Isten lelke diktálta. Nyu
gat számára ez a fordítás meghatározta és rögzítette mínden nyelvben a Biblia
szótárát, stílusát és gondolatát. Még Szent Jeromos is, bár vissza akart térni a
"veritas hebraicá"-hoz a Biblia hellenizációja ellen, a görög Biblia első fordítá
sának befolyása alatt állott.

A görög kultúra befolyása a Bibliára

A Hetvenes fordítás az emberi civilizáció fontos emléke, de magán viseli a görög
világ kultúráját, ennek fogalmait és néha előítéleteit is. Kifejezetten apologe
tikus és szinkretista mü. Igyekszik megmutatni az Alexandriában és a hellenista
világban élő zsidóknak azt, hogya próféták filozófusok voltak, mint Platón és
Arisztotelész. "Ezért a görög nyelvü Bibliának a görög mentalitás és stílus szerint
kellett alakulnia. A LXX fordítói szerint Platón és Arisztotelesz Mózes tanít
ványai voltak. Ha pedig ezek a filozófusok olvasták Mózest, akkor a görög filo
zófiai terminológia és gondolat lényeges elemeinek meg kell lennie a mózesi
könyvekben is. A LXX fordítóinak munkája által Alexandriában Jeruzsálem és
Athén között egy különös házasság jött létre. Ezt könnyen lehet bizonyítani.
Lássunk néhány példát is:

A LXX korában a "Theosz" szó az Olümposz isteneít jelentette, a "Nomosz"
pedig ezeknek az isteneknek a törvényét. Az alexandriai rabbik habozás nélkül
kisajátították ezt a két szót, s megváltoztatva eredeti értelmüket, zsidó jelentést
tulajdonítottak nekik. A LXX-ben a "Theosz" jelzi "Elohim"-ot, a "Nomosz"
pedig a "Torah" -t. Ha arra gondolunk, hogy az örökké Létező, a Sinai Elohim
arra törekedett, hogy megfossza trónjuktól az olümposzi isteneket, milyen "elég
tétel" lehetett nekik, hogy saját nevüket adhatták e régi ellenfélnek, aki csak így
érteti meg magát görögül ...

A. Chourequí fordításában:

"Az igaz ajka bölcsességet morrnot,
nyelve igazat szól;
az ő Elohi miának toron- ja van sziv ében,
lábai soha nem ingadoznak."

(Dicséretek 37,30-31)

A LXX a görög filozófia dualizmusát is bevezeti a Bibliába. Mint a görögök,
a LXX is különbséget tesz test és lélek, idő és örökkévalóság között. A héber
Bibliában a "nefes" 'áz ember létét, életét jelzi a platóni test-lélek megosztás
nélkül, az "olam" pedig a valóság - tér és idő - teljességét, minden utalás nél
kü] a görögöknél szokásos idő-örökkévalóságszétválasztására.
A Sátán igy válaszolt JHWH-nak és mondta:

"Rőrért bőrt,

de életért mindazt, ami ie csak van, odaad az ember.
Küldd csak rá kezedet, érintsd meg csontját és husát:
Szemtől-szemben »áldani « fog téged."

JHWH ezt mondta a Sátánnak:

"Ime a kezedben van,
de vigyázz az ő életére." .

([yov 2,4-6)

A LXX csak ezen nyelvi integráció aran érte el azt, hogya Biblia az egész
világon' elterjedt és olvasott mü lett. Ez a fordítás azután könnyen tekintélyt
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szerezhetett magának, mert a Biblia eredeti nyelve majdnem teljesen eltünt a
templom pusztulásával és a nép szétszóródásával Kr. u. 70-ben. A Biblia fordítói
az 1431 nyelven és nyelvjárásban azután sokkal inkább a LXX struktúráit és
terminológiáját tükrözik, mint a héberét.

Napjainkban a héber tanulmányok, a történeti érzék, az archeológia és a nyel
vészet eredményei, továbbá az exegézis előhaladása a fordítónak nagy segítséget
nyújtanak. Izrael államában pedig új raéledt a héber nyel v. Az izraeli biblikusok
mindennap használják ezt a nyelvet és sokkal érzékenyebbek a nyelvi struk
túrákra, a szavak specifikus súlyára és fordulataira. Ez nem azt jelenti, hogya
modern héber .nyelv elégséges a Biblia fordításához, de a biblikus most már nincs
kizárólag a régi fordítások és kommentárok alapján szerkesztett szótárakhoz
kényszerítve. Az élő nyelv értékeihez lehet fordulnia.

A bibliai nyelv' magyarázata

A Biblia olvasására, magyarázatára és megértésére többféle mód létezik. A rab
bik előszeretettelállítják, hogy a Biblia nunden versének 70 értelme van. Követ
kezésképpen 70 megértési módja is. Ha most A. Chouraqui fordításában Iőlfor
gat ja a régi elgondolásokat és a Biblia olvasásának egy 71. értelmét ajánlja,
ez nem azt jelenti, hogy új ortodoxiát talált meg. Csupán azt bizonyítja, hogy
a régi századok porát eltávolíthatjuk a Bibliáról, s az újra örök fiatalságában
jelenhet meg.

A modern magyarázónak tehát arra kell törekednie, hogy megszabaduljon a
megcsontosodott szokásoktól és terhektől. Amint láttuk, ezek visszanyúlnak a
LXX-ig. Ennek magyarázás i módja a Bibliával kapcsolatban 22 évszázadon át
tartott, és erősen befolyásolja a modern biblikusokat is. Lássunk néhány példát
ezzel kapcsolatban is.

A LXX tudatosan hellenizálje a személy- és helyneveket: Mose "Moüszész",
Yehosua "lészousz" stb. A LXX fordítói "civilizált" neveket adnak a Biblia sze
mélyeinek és megszabadítják őket a kánaáni tájszólás "barbár" árnyalataitól. Az
ő koruk kulturális atmoszféráját tekintve, tehettek-e mást? Az "ain" és más
torokhangok nem léteznek a görögben, sem más sziszegő hangok, ezért a fordí
tásban szükségessé váltak .ezek a változtatások. Viszont ezek a görög formában
meghonosodott bibliai nevek idegenek lehetnek egy másík nyelvben, s újra
visszakaphatják igazí semita azonosságukat. Néha egy-egy név már annyira
eltávolodik az eredetitől. hogy nem is lehet igazi alakját Iölismerní. Ki gon
dolna ma arra, hogy az angol James, a francia Jacob egész prózaian a héber
Yaaqob? vagy "Zebedeus fiai" egész egyszerüen Ben Sabtai? Más példák:
Izsák = Ychaq, Rebekka -:- Rivqah, Judás = Yehudah, József = Yossef,
Jób = Iyov. Nem arról van szó, hogy nem mondunk többé Mózest, Jézust, Illést
vagy Jakabot. De a Biblia tudományos fordításában már szakítani kell azokkal a
szokásokkal, amelyeket nem lehet többé igazolni. Chouraqui visszaállitja a
nevek eredeti formáját a szövegben, s egyszerüen átírja héberből a YHWH, az
Elohim nevet és nem változtatja meg e szent nevek első alakját.

Meg kell szabadulni más kötöttségektől is, amelyek szokássá váltak. Ilyen pél
dául a "malak" szó használata. A LXX pontosan fordítja "angelusz"-nak, amelyet
Szent Jeromos és a többi fordító az "angyal" szóval ad vissza. A LXX korában
ez a terminus pontos volt: az angyal a. görögben éppúgy, mint a héberben a
király vagy az Isten hírnöke volt. Azután a sors rászabadult erre a terminus
ra ... Festők, szobrászok és főképpen a teológusok által szenvedett igen sökat:
aureolát, szárnyakat és "angyali" állapotot kentek az érdes héber valóságra. A
"keruvím" ~ akik a héber tudatban félelmetes mitológiai állatokat jelentettek 
kedves és vonzó kerub lett..Ez a szélsöségespélda azt mutatja, hogy a for
dítók nyelvezete, a Biblia szent jellege és fordításai által hatalmába kerítve, meg
merevedett a szótárban, és iényeges vonásaiban nem változott két évezreden át.
Tudnunk kell, hogya szavaknak élete van, és a mai értelmet sokkal gyorsab-
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ban változtatják, mint valaha. Ha pontosak szeretnénk lenni, nem kellene beszél
ni "angyalokról" és "kerubokról" , hanem az ö igazi "hírnök" természetüket
kellene hangsúlyozni, amelyet a "griff", vagy még helyesebben a "keruvim" név
jelent.

"A hatodik hónapban Gavriyel hírnök
küldetell Elobi mtól
Galil egyik városába, amelynek Naszaret a neve,
egy szűzhöz."

(A négy híradás, Lukasz 1,26-27)

"Azután látom,
Íme a bol/ozaton a griffek feje fölölI
mint zafír kövel . . ."

(Yehezgel 10,1)

" y HWH uralkodi k,
a népek remegnek,

ö trónol a keruvim feleli,
a föld ingadozi k. "

(Dicséretek 99,1)

Minden terminust kritikailag meg kellene vizsgálni, É:s megállapítani, hogy az
elő nyelvben használt szó azt az értelmet őrzi-e, amelyet ráruháznak. Ez annál is
nehezebb, mert a fordítók a "biblikus műhelyben" ismerik a szó reális jelen
tését, és azt gondolják, hogy él használt szavak az olvasók számára is azt az értel
met hordozzák, mint számukra.

Meg kell vizsgálni az egyes igék és főnevek töveít is. Ismerní kell azt a kap
csolatot, amelyaszócsaládok különbözö tagjai között van és mindegyiknek mi az
értéke a mondatban. Az ilyen jellegű vizsgálat is sok régi szokástól szabadítja
meg a fordítót, és lehetőséget ad arra, hogy csupán glosszát írjon az ismertnek
tételezett szöveg fölé. A Biblia szavainak alapos- vizsgálata sokszor zavarba hoz
za a Iorditót.

Hogyan fordítható a "qalal", amely a könnyítés, a tehereltüntetés fogalmát
őrzi, és szokás szerínt a "megátkozní" igével fordítják? Hogyan fordítható a
"barak", amely a testi-lelki alávetés magatartását, az Isten akaratának elfogadá
sát, az embert gazdagító javak elfogadását jelenti. Jelenti azt, aki meg tudja haj
tani térdét, aki tud "Iekuporodni", hogy elnyerje Isten "áldását": testtartást
jelent tehát, nem pedig cselekvést. Végül hogyan fordítható a "ssrei", amely
vidám, akadály nélküli menetelést fejez ki az Isten felé tartó úton? "Makarioszt"
fordít a LXX. Olyan szó ez, amely bevezeti a Bibljába a görögök hedonista ideál
ját. "Boldogok", hangzik a fordítók tanulékony kórusa, és ez elnyomja a Biblia
szerzőinek éles kiáltását: nem boldogságra való felhívás ez náluk, hanem lendü
let,felhívás a harcra, amely megszabadít a halál fenyegetésétőLTalán az "ujjon
gás" lenne a jobb kifejezés, amely természetesen nem meríti ki jelentését.

"YHWH Sev aot ,
uj jongás az embernek, aki magát rád bízza."

(Dicséretek 84,13)

"Ujjongás a szomorkodóknak ...
U j jongás a szelídeknek ..." .
'(A négy híradás, Maliah 5,3-9)

A helyes módszer abban áll, hogy el kell távolítani a sablonokat, amelyek a
forditók tollára kívánkoznak, s azokat új megoldásokkal - ha lehet, sokkal pon
tosabbakkal helyettesíteni. Még ha átmenetiek is ezek a megoldási kísérletek,
kiemelik az olvasót a szokásos tespedésből. problémákat vetnek föl, reflexiók ra,
elemzésre hivnak. és talán egy új nyelv megtalálására, amely jobban megfelel a
bibliai nyelvnek. .
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A LXX, a Vulgata és az ö példájukra mínden későbbi íordí tás a héber nyelv
nek ugyanazt dl. idökoncepciót tulajdonította, m i nt éi görögnek és a lat i nn.ik .
Valójéban a héber és semita nyelvek alapvetően másként tek int ik dl. idot. Al.

igének nincs múlt, jelen és jövő ideje, hanem befejezett és be nem fejezett cse
lekvése. A nyelvészek tudják, hogy a héber ige lényegéné! fogva időn kivüli. r\
forditók szüntelenül beleütköznek ebbe a nehézségbe. Hogyan lehet például for
ditani az ilyen egyszerű szavakat: ".az vasir Müse", amely szó szer int ezt jelenti:
akkor (a múltban) Mose énekelni fogja? A forditók terrneszetr-sen nem jönnek
zavarba ezektől a finomságoktól, és majdnem mmdig mú lt időt forditanak. Két
ségtelenül nem járnak el teljesen helytelenül, mert végeredményben két érték·
lépcső között vagyunk, amelyek nem azonos szinten állnak, Bibliaíor dif áséban
Á Chouraqui leggyakrabban a jelen időhöz folyamodik:

"Seva királynője hall Selomoh hiréről, YHW H nevéről.

EI jőn kipróbálni ől lalálós kérdésekkel.
Eljőn Jeruzsálembe nagyon. súlyos kisérettel ...
Eljön Selamahhoz. Beszél neki egész szivébol."

(IKir 10,1 ·2)

Ez az idő igen hatásos és maga is időn kivüli. A költőknél is található a törté
neti jelen, amely jelenben ir le múlt eseményt, és a prófétai jelen, amely jelen
ben ir le egy jövő eseményt. Ha befejezett, a forditást múlttal kell folvtetni, ha
nem befejezett, megfelelhet a jövőnek.

A modern nyelv segítsége

A fordítónak meg kell szabadulnia a szekésoktól és új nyelvet kell találnia, hogy
pontosabban forditsa a héber kifejezéseket. Amikor sajátos kifejezések hiányoz
nak számára, akkor keressen a modern nyelv nagy tárházában. A tapasztalat mu
tatja, hogy a helyes szó majdnem mindig létezik. A "nir" szó például a héberben
a fény és a nyom fogalmával társul. -A. Chouraqui a "sugár" szóval Iordttja. A
"hasmal" szó háromszor fordul elő Ezekielnél, számunkra ismeretlen értelemben.
A LXX és a Vulgata "elektron", illetve "elect rum" -rnal fordítja. A hasmal a mo
dern héberben az elektromosságot jelenti. Miért kell akkor az "ai n hasmal "-t
"aranyzott ezüst ragyogásával" fordítani, ami nehézséget okoz a szövegben?
Miért nem lehet a "villámlással", "villogással" fordítani, amely egy csillagnak,
vagy az öntés állapotában lévő fémnek élénk villogását idézi? A hasmal a héber
Bibliában csak háromszor fordul elő, tehát a villogás nem ismétlődik meg gyak
ran (Yehezgel 1,4--5).

Néha új értelmet kell adni egy ismert szónak, mint a "rahamim" . A fordítók
így adják vissza: együttérzéssel, irgalommal lenni. Ez új ra nyugati szokás: 
absztrakt fogalomma alakít ják a Biblia konkrét kifejezését. A rahem igének
valójában meghatározott jelentése van: az anyaméh cselekvését jelzi, amely
befogadja, megőrzi és adja az életet.

"Az asszony, akinek a fia élő volt, mondja a királynak,
- igen, méhe megindult fiáéri _"

(lKir 3,25-26)

Izrael Istene az élet Istene. O azt teszi az egész mindenség számára, amit az
anyaméh tesz a magzat számára, O az "anyaméh Istene", anyaméhvel teljes
Elohim ...

A fordítónak őrködnie kell a kifejezések használata gyakoriságán is. A
"II1eodeka" szó a Biblia minden fordításában "erőt" jelent, főképpen az ismert
versben: szeresd Uradat Istenedet ... teljes erődből. Valójában a meod szó nem
erőt jelent, hanem "sokat". Ebben az értelemben 265-ször fordul elő a Bibliában,
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s csak egyszer, mint főnév a meodeka formában. Tehát ez hapox legomenon
(csak egyszer előforduló szó). Kétféleképpen fordithatjuk: "Szeresd YHWH-t, a te
Elohimodat ... minden erősségeddel": vagy pedig a meod szó fordítása azonos
ságának elvét állandóan megtartva: "Szeresd YHWH-t, a te Elohimodat , .. 'egész
mindeneddeL" Az egzakt tudományok több ezer szót képeztek, hogya technikai
felfedezések eredményeit kifejezzék: A Biblia fordítói ilyen értelernben még a
középkorbah vannak, .és nyelvi eszközeik nem felelnek meg a jelenlegi ismere
teknek. E mozdulatlanság rnratt a bibliai fordítások nyelve az élő nyelv hatá
rain kivül marad, Ez csak a tudósoknak és a régi nyelvhez közel álló szemé
lyek bizonyos kategóri,áinak felel meg. A Biblia szövegeit ki kell szabadítani
azokból a kötelékekből, amelyekkel körülcsavarták, és vissza kell adni nekik a
próféták mindig új nyelvezetének életét és ragyogását.

Egy héber szót mindig ugyanazzal az anyanyelvi szóval kell fordítani, amikor
ugyanazt az értelmet fejezivki. Ezt a szót nem lehet használni más héber szó le
fordítására. Természetesen ezt az elvet rugalmasan kell alkalmazni. De a modern
ojvasónak csak akkor támad fogalma a héber nyelv és Biblia szerkezetéről, ha
f6rdításban a szavakat azonosan fordítják. Könnyen rryegállapítható, hogy ezt az
elvet gyakran megsértik. Ebben a rekordot a LXX taftja, amely egyetlen görög
ige - po ie-in = tenni - segítségével 118 különböző héber igét fordít. Az azonos
szavak használatát azért is nehéz megvalósítani, mert a fordításban többen vesz
nek részt, és munkájuk hosszabb ideig tart. Innen származik az ingadozás a fordí
tásban a szinonimák között.

A gondolatszerkezetek

A Hetvenes fordítás rárakta a bibliai szövegekre a görög stílust, Szent Jeromos
pedig hozzáadta ehhez a latin körmondatokat. Habozás nélkül föláldozták a
"veritas hebraicá"-t. Minden század és minden ország rajta hagyja a Biblián a
saját stílusát. A mi korunk aggályosan törekszik .a történeti igazságra és a nyelvi
szigorúságra. Ezért a Biblia fordításakor nem szabad elkendőzni a problémákat
egy szép körülírással. A fordítókatsegíti munkájukban a biblikus tudományok
haladása és a nyelv fejlődése. Ma már lehet franciául vagy magyarul írni úgy,
hogy a szöveg visszaadja a héber szöveg homályait és ellentmondásait a fordítás
nyelvi szerkezetével. A legrosszabb kísértés a fordító számára az volt és ma-'
rad is, hogy kikerüli az elütő, érdes szerkezeteketés a héber nyelv ellentmondá
sait, s az olvasónak szep-nyelvű fordítást nyújt. Korunk embere nagyon kényes a
történeti igazságra és nem fél attól, ha megjelenik a Biblia fordításában a' "ká
naáni zsargon". A fordító egyik hivatása éppen az, hogy megmutessa a Nyugat
nak a bibliai szövegekben a keleti gyö,kereket éppen akkor, amikor a klasszikus
kultúra görög-latin kerete lassan mindenütt összeomlik az ipari civilizáció csa
pása alatt.

A Biblia fordítójának tudnia kell, hogy munkája bármennyire is hasznos és
szükséges, mégis átmeneti. Meggyőződéssel kell vallani, hogy egyetlen fordítás
sem lehet végleges: az idők változnak és velük a felfogás. is, amellyel egy szö
veget megértünk. Koronként ugyanazokat a szavakat és fogalmakat különböző

módon értették és fordították. Ma a fordító jobbah megérti a Bibliát, mint régen.
Rendelkezésére állnak a munkaeszközök, szótárak, enciklopédiák, korikordan
ciák, amelyekre a régebbi fordítók nem támaszkodhattak. A .modern fordító job
ban megvizsgálhatja a szövegeket. Ugyanakkor azt is tudnia kell, qogy az is
meretek bővülnek, és nem áll meg a nyelv fejlődése sem. A szavak is gyorsan
változtatják értelmüket. Egyes kifejezések, bizonyos képek vagy fogalmak teg
nap még úgy szerepeltek, mint amelyek alkalmatlanok a Biblia fordításában,
ma viszont már megengedettek, és nem jelentenek problémát.

Minden század, minden kultúra hozzáfűz egy láncszemet a prófétai szó átadásá
nak aranyláncához. A mi korszakunk arra ösztönöz, hogy visszatérjünk a Szó
eredeti forrásaihoz.

Jegyzet: A tanulmány alapja A. Chouraqui két előadása alapján összeállított ismertetés:
La Bible, traduite et commentée par André Chouraqui. SIDIC Vol. XI. (1978) No. 1.


