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CSIZMADIA ANDOR: Jogi emlékek és hagyományok.
A szerző csaknem negyedszázadig a pécsi tudományegye
temjogtőrténészprofesszora, az állam- ésjogtudományok
doktora. az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tag
Ja volt; tudományos munkássága legjavát tette közzé eb
ben a kőtetben. A felszabadulás előtt a kolozsvári egye
tem magántanáraként működött, ekkor irta meg a Má
tyás korabeli Kolozsvár városjogáról szóló értekezését,
amely frisseségét. érdekességét máig sem veszítette el.
A kötet tanusága szerint a professzor érdeklődési köre a
későbbiekben kiterjedt az állam és egyház kapcsolatainak
történetiségére és közelmúltjára. ez inspirálta például
A konstanzi ..hulla" ha/ása a .főkegvúri .I0IiMlődésére,

majd a Deák Ferenc egvházpolitik ája címü esszéjének
megírására. A mai olvasó érdeklődésére ugyancsak sza
mot tarthat A magvarországi felsoo« tatás kezdeteirol szó
ló tanulmány. s különösen érdekes il Tiirek vések ll: emberi
és polgárijogok bizt osít ására és hi;'''et(~iogi védehnűk re (J

reformkori Magvororszúgon című dolgozat, amely többek
közt a sajtó-, a szólás- és a vallásszabadság kérdései vel
foglalkozik. Az írások k őzérthetősége. tudományosan
pontos, mégis mindenki által élvezhető stílusa (ami nem
mondható általánosnak a honí Jogtudományban). vala
mint il széles tematika biztositek arra nézve. hogy il könyv
nemcsak a szak mai közönség érdeklődesére tarthat szá
mot. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó)

A Vigilia postájából

BARTÓK A VIGILIÁBAN
(/981. júlillsi szám.k)

Nagyon tetszett a Júliusi szám. Szép. gazdag, lelkiismere
tes összeállítás a Bartók-anyag. Ez a szakma az írás so
ha nem megtanulható. Néha a suta mondat telibe talá
lóbb, mint a csiszolt. a cizellált. Pásztory Ditta három
rnondata a temetésröl. S köztűk micsoda lélegzetvéte
lek. Nagyszerű volt az egész. Csak a világ szokna már le
arról, hogy Stravinsky nevet Sztravinszkijnak írja! Hiszen
akkor Petőfi is Petrovles I

De legalább ilyen nagyszerű volt HolbcritzPal cikke a hit
és az ateizmus gyötrelmes problemajaról. Micsoda művé

szetté alak ult a borotvaélenjárás r S k űlön öröm volt 01
vasnom Beney Zsuzsa sorozatát. es a kis írást Mezei Má
riáról.

BENEY ZSlIZSA: AZ ODA VILÁGKÉPÉRÖL
(1981. májusi, júniusi és júliusi számunk)

Hadd mondjam el, miért tartom a legjobb k ulturális fo
lyóiratnak a Vigiliát. Elsősorban azért, mert rnondaniva
lóját nem "szájbarágásos rnódszerrel" adja át. Nem is
deklarál. nem hízeleg, nem okoskodik. hanem tanitását
úgy közvetiti. hogy aki elolvassa gondolkodjék rajta. igy
voltam én Beney Zsuzsának a József Attila Óda elernzésé
vel. Sokszor hallottam szavalni. "a könyökömön jött ki",
de még sohasem olvastam el (!). Beney Zsuzsa cikkei után
csendességemben levettem a polcról József Attilát s egy
más után többször elolvastam az Ódá-t. Azt hiszem. ezzel
mindent elmondram. Ezt tartom intellektuális nevelésnek,
ha a tanulmány írója más koncepcióból közeliti meg Jó-

zsef Attila lelkét, űres szalmacséplés - ez az igazi József
Attila-i lélek.

Hadd rnondjarn el még azt az örömömet, hogy több év
tizedes távollét után, tékozló fiúként, visszatértem az atyai
házhoz, az Anyaszentegyházhoz. A visszatérési vágy sok
sok lelki épltőelernből állott össze; egy-egy elem volt egy
egy Vigilia-cikk is. Így például mély nyomot hagyott ben
nem Székely Lászlónak a csiki katolikus székelyek ről írott
néprajzi tanulmánya, de nagy figyelemmelolvasgattam az
elmélyűlt teológiai cikkeket is.

Sokat kaptam a Vigiliától .

Már/on László

TÜSKÉS GÁBOR: A 148, ZSOLTÁR MINT NÉPI
IMÁDSÁG

(1981. májusi számunk)

Tisztelt Szerkesztőség!
A Vigilia májusi számában megjelent Tüskés Gábor:
A 148. zsoltár mint népi imádság c. cikkre a következöket
válaszol om :

I. A zsoltúr a nagyváradi egyházi hatóság 1298/1896.
sz. engedélyével megjelent Orgona Virágok c. ima- és éne
keskönyv 235. oldalán található nyomtatásban. A jelzett
könyvet Tak ácsy Lajos gyulai kántor szerkesztette. Gyu
lán, 1905-ben jelent meg a tízedik kiadása, mely tulajdo
nomat képezi. 14 páros sorból áll. és minden páros sor
után refrénként a Szent vagy, Uram c. ének következik.

2. Az egri egyházi hatóság 1492/1913. sz. engedélyével
megjelent Lelki Gvongyők c. ima- és énekeskőnyvben

- Jósvay Gábor összeállításában - a 63. oldalon olvasha
tó. Itt csak három sora, illetve sorpárja van, kottával és itt
is a Szent vagy. Uram ének a refrén.

3. Az egri egyházi hatóság 644/1915. sz. engedélyéve!
megjelent a l'e:érkőnyv a processziokhoz Tárkányi B. Jó
zsef szerk esztésében, az egri érsek nyomdajában készítve.
Az ének a 81. oldalon van, ill is 14 páros sorból áll, a
Szent vagy, Uram refrénnel. A szövegek azonosak a Vigi
liában közölt szöveggel.

Tehát nem népi imádság.

Budavári Józse!
pűspöki tanácsos, ny. plébános

Kedves Főtisztelendő Úr,
hálásan köszönöm figyelmet, amivel a Vigilia-beli zsoltár
k özlést olvasta, s azt, hogy nem sajnálta a fáradságot és
kiigazításait papírra vetette.

Sajnos a nyomtatásban megjelent imádságirodalom
elég nehezen hozzáférhető. s így fordulhatott elő, hogy
nem kerűltek kezembe az említett források. Ez azonban
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a zsoltár nem népi imád
ság, mert ha könyvből tanul ták is meg, mégis a nép éne
kelte. S ami még érdekesebb: a további k utatások során
több magyar nyeívű középkori kódexünkben (Apor-,
Döbrentei-, Festetich- és Keszthelyi-kódex) bukkantam a
zsoltár szövegének csaknem azonos változatára. Ez vi
szont éppen azt jelenti, hogy a nyomtatott imádságos
könyvek is egy már korábban meglevő népi gyakorlatot
rögzítettek ..

Még egyszer megköszönve segítségét. kívánok jó egész
séget. s köszöntöm tisztelettel

Tűskés Gahar
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Ver sek a Teremtés k önyv é bő l , a Jelenések k önyv éb ő l ,

W. Blake. E. A. Poe. Hölderlin. Rilk e. Vör ösm art y.
Kosztol án yi. Ba bits versei
Elmo ndja : Pilinszky Ján os

"ATYÁMFIA FARKAS"

Elmo ndja : Gohhi Hilda
Rendezte : V árnos László

SL PX 13867 Ára : 70. Ft

SLPX 13886 Ár a : 70.- 1'1

BABITS MIIIÁLY VERSEI

Szcrkeszteue : Rozgon yi Iván
Elmo ndja : G ábor Miklós

SLPX 13888 Ára : 70.- Ft

:"AGY I.ÁSZI.O

Rege a t ű z r ő l ésjáeintról : Sz árnyak zen éje: Já rta m én
kor o mban. hóhan : Mcnycgz ő ; Ki viszi út a sze rel

mct :
Rendez ő : Zo lnay Pál

Elmondja : Berek Kat i

SLPX 13842 Ára: 70.- Ft


