
Ha1Ja és nagyvilág

A VATIKÁNI RÁDI6 magyar adása 1983. január 29-án
ismertette lapunk januári számát. Többek között megálla
pítja:

A Vigilia cimű havonta megjelenő katolikus kulturális
folyóirat ez évi januári száma világosan jelzi azt a nyitási
tendenciát, amelyet már évek óta megfigyelhettünk. Hegyi
Béla, a jelenlegi főszerkesztőmár korábban is, még Rónay
György mellett, kereste a párbeszédet a magyar kultúra
különböző világnézetet valló képviselőivel az azóta már
külön könyv alakban is megjelent interjúkban, Újabban
egyre több helyet enged külföldi magyar értelmiségiek
nek, íróknak is. Ezt a tendenciát egyébként a nem katóli
kus magyar folyóiratoknál és a könyvkiadásban is megfi
gyelhetjük. Úgy tűnik, szerencsésen érvényesül az Illyés
Gyula által megfogalmazott elv, az "ötágú síp" eszméje,
amely nemcsak. a nyelvi magyarságra, hanem tágabb érte
lemben azokra a magyar, köztük a vallásos magyar szelle
mi értékekre is vonatkozik, amelyeket az országhatáro
kon túl képviselnek.

S Z O Ig a' Ia t A folyóirat' 56. száma
Kiteljesedés a szeretet

ben címmel látott napvilágot, s korunk egyik legtöbbször
emlegetettjelszavát, a személyiség kiteljesedésének eszmé
nyét teszi birálat és elemzés tárgyává, természetesen a ke
resztény gondolkodás szemszögéből.A Szentirás nem fog
lalkozik a személyiséggel, nem is ismeri e kategóriát, de
amint Alszeghy Zoltán kitűnő tanulmányából (A szemé
lyiség kiteljesedése). megtudhatjuk, a fogalom sok lénye
ges összetevőjét megtalálhatjuk benne. A szó mint olyan
csak a középkori német misztikusok irataiban jelenik
meg, de ott is más értelemben: "a Szentháromság szemé
lyeit alkotó hatékony vonatkozások megjelölésére". A
"személyiség" szó - mai értelme és használata szerint
- csak a romantika korszakában nyert polgárjogot, Goe
the írja egy helyütt, hogy az emberi lét legnagyobb értéke
a személyiség.

A filológiai kutatás itt be is fejeződhetnék annak meg
állapításával, hogy az isteni kinyilatkoztatás semmit nem
tartalmaz erről a mai ember számára oly fontos fogalom
ról. Ám - folytatja fejtegetéseit Alszeghy professzor 
mégis sok olyan szentírási részre lelhetünk, amelyben a
mai személyiség-fogalom előképe sejlik föl. Összefoglalá
sul- a további ilyen irápyú kutatásokat is ösztönözve - a
következőket írja: "A meg testesülés rendje szerint Isten
fölhasználja az emberi valóságokat, hogy velük az emberi
erőt meghaladó Isten-országot épitse. Azért a lelki élet fej
lődésének megértésére fel kell használnunk minden böl
cseleti, lélektani stb. megállapítást, amelyek a személyiség
kibontakozásának útját megjelölik. mint a kereszten y töké
letesség fontos (bár sosem kizárólagos) tényezőit."

Fontos kérdést boncolgat Kereszty Rókus Az önszere
tet és a felebaráti szeretet kapcsolata című tanulmányá
ban. Szinte közhely annak megállapítása, hogy korunk
emberét az "énesség" jellemzi, bár azzal mindenképp ér
demes kiegészítenünk a szerző fejtegetéseit, hogy korunk
ra a kollektivizmus eszméje legalább ennyire jellemzőnek

mondható. Az énes emberre jellemző, hogy önnön boldo
gulására összpontosítja minden energiáját, de mennél na
gyobb erővel törekszik boldog lenni, annál inkább kisiklik
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kezéből törekvése tárgya. A továbbíakban azt a két kér
dést vizsgálja, miképp építhetjük bele életünkbe a feleba
ráti szeretetet, s hogyan alakíthatja ez emberségünket, te
líthet a boldogság érzésével.

A folyóirat megszokottan gazdag rovatai ezúttal bő tá
jékozódást nyújtanak a világegyház életéből. Tisztelettel
idézzük laptársunkkal együtt a "piarista pátriárka", To
mek Vince alakját. Szép és elgondolkodtató, tanulmány
nak ís beillő elmélkedést olvashatunk az Arany-évfordu
lóra Sántha Máté tollából. S mint mindig, most is föleme
lő és megrendítő egyszersmind az a kitekintés, melyet a fo
lyóirat .Jevelesládája" nyújt a misszióban tevékenykedő

magyar páterek és nővérek életéről. Örömmel olvastuk e
rovatban egyik munkatársunk. Bék v Gellért japán beszá
molóját.

A népszerű folyóirat

M É R L E G tavalyi 4. számának kö-
, zéppontjában Karl R.

Popper alakja áll. A Bé
csi Kör vonzásában kezdte el tevékenységet, ahogy azon
ban szemléletmódját folyvást új és új elemekkel tágította,
egyre inkább eltávolodott tőle, s a háború befejezése után
a nyugati világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású
gondolkodója lett. A Mérleg most négy írást is közöl, me
lyeknek tükrében alaposabban megismerhetjük őt, s mó
dunk van szembesülni legfontosabb nézeteivel. melyeket
lehet ellenezni vagy lehet azonosulni velük, de semmiképp
nem hagyják közömbősen az olvasó embert.

A huszadik századi művészetszemlélet egyik alapvető

felismerése, hogy a műalkotások befogadása meglehetö
sen bonyolult, s e felismeréssel párhuzamosan mind több
szkeptikus hang hallható azzal kapcsolatban, vajon segít
hetik-e ezt az összetett folyamatot az olyan közvetitők,

mint a kritikusok, akik voltaképpen maguk is a befoga
dók széles táborának egyedei, vagy az olyan közvetítések,
mint a kritikák, melyek az esetek többségében egy lehetsé
ges olvasatot adnak a műről,

Karl R. POPPj:r feltételezi egy úgynevezett 3. világ léte
zését. Ebbe tartoznak az emberi szellem termékei. Amint
John Eccles-szel beszélgetve elmondja: ez a feltételezett 3.
világ akkor jött létre, amikor az ember beszé~i kezdett,
mert ekkor lehetősége nyílott a kritikának. Karl R. Pop
per sz~rint ugyanis a tudományos megismerés legfonto
sabb előrevivője a folytonos kritika. (Ebben erősen kap
csolódik az angolszász filozófia szkepticista ágához.) Is
mereteink sosem lehetnek biztonságosak, de a hibák kikü
szöbölése, a gondolat téves vonásainak meghaladása még
is rnindig előbbre viheti az emberi szellemet.

Hogy visszatérjünk ahhoz a kapcsolathoz, mely a mű és
a művész, illetve a mű és a befogadó között létesül, Pop
per igen érdekes fejtegetésekbe bocsátkozik. Úgy véli,
Mozart Jupiter-szirnfóniájának partitúrája nem azonos
azzal a virtuális képpel, mely Mozart tudatában élt a
komponálás közben, s még kevésbé azonos bármelyik fel
hangzó elöadással. Ilyesformán egyáltalán nem beszélhe
tünk ideális megszólaltatásról, legfeljebb a megközelítések
soráról. Ha analógiás módon folytatjuk e fejtegetést, logi
kusan következik, hogy egy műnek sosem lehet adekvát
kritikai értelmezése, legfeljebb egymástól eltérő olvasatai
nak sora. (Ezzel a vélekedésével Karl Popper nem áll
egyedül.)



Anélkül, hogy tovább taglal nánk Karl Popper érdekes.

sokszor vitára serkentő cs az ellentmondásokat szinte ki
hivó eszmevilágának ismertetését. hadd hivjuk fel a figyel
met a Mérlcg kitűnően orientáló tanulmányúra. melyben
Francois Russo párizsi tanár. az Étudcs állandó munk atá r

sa a filozófus természettudományi megismerésre vonatko
zó tanait elfogulatlan birálatukat is adva elemzi es fel
vázolja Popper pályáját. mely a jele n század filozófiai gon
dolkodásának is sok jellemző vonását tartalmazza.

A további tan ulmányok k özül kiemelesre érdemes Ro
Ra Bi chelbergor irónak ..Az Istennel való küzdelem ko
runk irodalrnában" cimű összefoglalása, mely a t ernát kis
se leszűk itve tárgyalja. figyelme elsősorban a francia iro
dalomra terjed ki. holott e küzdelem DosztoJevszkijtöl
kezdve a világ csaknem minden jelentős regényírójánál je
len van mint formáló elv. Nem azt kifogásoljuk terrnesze
tescn. hogy elemzescből kimaradtak a kis népek irodal
mal. bár nem volna érdektelen ilyen szemmel újraolvasni
a legmodernebb magyar irodalmat sem. Talán elesebben
fel lehetett volna vetnie azt a kádest. hogy az iró szemlele
te. meggyőződése. világnézete mennyiben módositja c
küzdelem ábrázolását. illetve miképp vezet lsten es a
gondviseles megközelítesének különféle crcdrncnycihcz.

SiK SÁNDOR NOTESZAl

A Vigilia In2. decemberi számában megjelent Sik Sándor
notes:ai című cikkhez szeretnék kiegészítést fűzni, illetve
némely helyen kiigazítani.

A felsorolásban szereplö "Laci" nem testvére ilyen ne
vű nem volt . hanem unokatestvére volt anyai ágon Sík
Sándornak. Harangi Lászlóról van szó, aki szerkcsztőjc

volt a Kispajtás cimű katolikus gyermeklapnak. írója a
.Burkó királyfi" cimű bűbájos mcsekönyvnek. költő, es

nagyon szép egyházi szövegek szcrzője (pl. Zeng a harang
hívó szóval). Egész rövid - életében tolószékhez volt
kötve. Gödőllőneit feleségestől. Sik Sándor lY33-han ,iket
látogatta meg. és minden cvben többször, de halottak
napján mindig meglátogatta ou eltemetcll szülcit, hiszen
1929-henédesamja is meghalt. Harangi László is ottnyug
szik a szomszédos sorban édesanyjával együtt.

Sik Lászlónak jól menő gyermek ruha üzlete voll Pesten
aKammermayer K. úton. Ez is kizárja. hogy a segélyezett
ő lett volna. Ezek a tények a kétoldalú unokatestvérség
melegén semmit sem változtattak. Érdekes a felsorolásban
özv. Virányiné. Virányi Jenő nagybátyja volt Sik Sándor

nak. anyai ágon. Szerzője a nagy sikerű. 1917-ben bemu
tatott Gó/em cirnű operának. Halála után özvegyet Sanyi
bácsi támogatta. kivel még en is találkoztam.

Édesapám és édesanyám, aki Miklós és Csőpi neven
szerepel, hosszú évek során igen jelentös összegeket ka
POli a bátyjától. Hét gyerek volt I Az 193X-ban emlitett
Baumgarten édesanyám öccse. aki a pesti piaristáknál ta
nult. ott is érettségizett. és tanítványa volt a nála 25 évvel
idősebb sógorának. Tanulmányai során a Pázmány P.
Tud. Egyetemen is végigkisérte figyelme.

Csodálatos voll Sik Sándorban sok egyéb csodálatos
tulajdonsága mellett . hogy mindig voll ideje. ereje a má
sok szükségleteinek megértesere es segitcsere. És ezt olyan
szerétettel és alázattal tette. hogy tőle kapni valóban bol
dogság volt.

Sik Vera
Gyöngyös

A bécsi izraelita hitk özség lapja. a GEMEINDE 1982.
december 22-i száma ..Gute Nachricht aus Ungarn
címmel részletesen ismerteti a Vigilia novemberi. keresz
tény zsidó párbeszéddel foglalkozó számát.

SZÉNAILLAT SZÁLL. Mózsi Ferenc versei. A
magyar emigráció költészetének egyik jelentős ága
az, amely egyfajta nosztalgia-lírát művel: képvise
lői nem tudnak, nem is akarnak kibújni az idehaza
töltött évek hatása, a személyes és irodalmi emlé
kek alól. A másik vonulat tagjai elsősorban a neo
avantgard felé tájékozódnak , elvont képiség (egye
seknél erőteljes verbalizmus) jellemzi költészetü
ket. Mózsi Ferenc valahol a két alaptípus között
áll. valószinűleg ő is tiltakozna akár egyik. akár
másik irányzathoz sorolása ellen. Tehetségéhez

immár negyedik kötetét olvasva nem fér kétség,
de úgy tűnik, egyre inkább elaprózza, felőrli ma
gát, s az őrlődés nála nem igazán katartikus mű

vekben ölt testet, mint Fáy Ferenc, Keszei István
vagy Faludy György esetében. hanem kapkodó,
néha széteső, máskor riasztóan bőbeszédű költe
ményekben. A kötet több mint százhúsz verset tar
talmaz. ennek a harmada is elegendő s rangosabb
lett volna. ha a szerző szigorúbb önmagához. Ön
célú szójátékai még az egyetemes mondanivalójú
irásokat is szétszabdalják. Határ Győzővel. Ba
ránszky Lászlóval. a párizsi Magyar Mühely szer
kesztö-triászával ellentétben ő nem találta meg az
önálló szóképzés és a szabad asszociációs rendszer
hiteles funkcióját. Legjobb versei éppen azok,
amelyekben tartózkodik a csinált formáktól: a
Szénaillat száll és az Elhomályosult lélekkel ciklus
darabjaira gondolunk.

Szóvá kell tennünk egy etikai vonzatú hanyagsá
gát is. Mózsi Ferenc névrokona - és nemzedéktár
sa ugyanis Magyarországon él és alkot, első no
vellái korábban megjelentek, mintsem a költő

1970-ben Nyugatra távozott volna: a budapesti
Mózsi Ferenc Vakitó napsűtésbencímű kötete mél
tán nyerte el a kritika elismerését. S ha ma keve
sebbet publikál is. az Amerikában élő s később in
duló pálya társnak illett volna nevéhez valamilyen
megkűlönböztető jelet illesztenie. (Framo Publis
hing Chicago, 1982)
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VIGILIA
MISÉK ÉS MOTElTÁK

a ca ppella kórusokra

Ára: 20.- Ft

ALBRECHTSBERGER, J. G. : Tenebrae factae su nt, veg yeskarra
BYRD, W.: Salve Regina, ötszólamú vegye skarra
CARVER, R.: Missa .L'homme arm é", vegyeskarra
DUFAY, G.: Mi ssa "Caput", vegyeska rra

- Missa .L'homme arm é", vegyeskarra
DUNSTABLE, J. : Magnificat. háromszólamú egynemükarra
JOSQUIN des PRÉS : Missa "L'homme arrn é", vegyeskarra
LASSO, O. di: Stabat Matcr, nyolcszólamú kettőskarra

MACH AUT, G. de: Mi ssa , két női- és két férfihangra
MOSTO, G. B. : Madrigali á 6 voci
OBRECHT, J. : Missa "Caput", hatszólamú vegyeskarra

- Missa "L'homme arrn é", vegyeskarra
- Pa ssio secundum Mattheum á 4 voci
- Passio secundum Mattheum á 6 voci

OCKEGHEM, J.: Missa " Capu t" , vegyeskarra
- Missa .L'homme armé", vegyeskarra
- Requiem, hatszólamú vegyeskarra

PALESTRINA , G. P. da: Canticum canticorurn , 29 motetta ötszó
lamú vegyeskarra
- Missa .L'homme arrn é" , vegyeskarra

SENFL, L. : Magnificat, hat szóló ha ngra és veg yeskarra
XIII. századi motetták I. kötet

II. kötet

M agyar gregoriánum

MAGYAR GREGORIÁNUM - többszólamú tételek kel
RAJ EC Z KY B. : Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et

sequentiae
- Me lodiarum Hungariae , pótkötet

Zenemükiadó

10,- Ft
18,- Ft
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