
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

KÖVETKEZO SZAMAINKBOL. Tanulmány: Galamb Sándor: Sene
ca, a bölcsész drámaíró. Holenda Barnabás: Tudósok, viták, nézetek a
XVII. században, Lantos-Kis Antal: Lourdes a modern orvostudomány
megvilágttásában. Mihelics Vid: A vallás-szociológia. Lengyel Balázs:
Frederico Garcia Lorca. Cserháti József: Az ember vílágközpontíséga
Szerit Tamás filozófiájában. Kardeván Károly: Pálffy Béla Hegedüs Nán
dor Ady-könyvében, Salacz Gábor: Egy elfelejtett festő: Paczka Ferenc
(1856-1926). Kézai Béla: Három Johanna. Dümmerth Dezső: Rainer Maria
Rilke. Doromby Károly: Graham Greene. Rónay György: Pázmány körül.
Jánosy Gyula: Liberalizmus, szocializmus és az Egyház a 19. században.
Kelecsényi Gábor: Phaeton és az űrrakéta között.

Novella: Mándy Iván: A konyhafal. Szarka Géza: Jób ÖTÖme. Fendrik
Ferenc: Píthagoras tétele, Farkas Antal: Róza. Agoston János: Egy igaz
történet. Bruce Marshall: Faither Smith. Alfred Polgár: A Köpeny. Valéry
Larbaud: Rachel Frutiger.

Vers: Barth Ferenc, Ölbey Irén, Lendvay Endre, Szabó Gizella, Stetka
Éva, Tardonai Gábor, Jánosy István, Szabó Anna, Kerényi Grácia, Ta
káts Gyula, Márk István, Elisabeth Langgasser, W. H. Auden, Gertrud
von Le Fort, Szemelvények mai osztrák költőkből (Radó György fordí
tásai).

Novemberben, a költő születésének 90., hadalának 20. évfordulóján
Francis Jammes emlékszám. Vers és próza Francis Jammes-cód: Tótfalusy
István tanulmánya a költőről.

Sz. L. Az egyházi hangnemek (12) a kilencedilk században alakultak
ki a régi görög hangnemekre támaszkodva, Az idők folyamán, körülbelül a
tizenhetedik században alakultak ki a dm és moll hangnemek ezekből.

Az egyrházi ének unisono volt. A kéthangú éneket Johannes Scotus
Eriugena ír teológus és filozófus említi először.

C. B. Tévedés azt gondolni, hogy az ~gazi művész tudatosan töpreng
azon, hogy miképpen fejezzen ki valamit máské.nt, mint mások. A mű

vésznek van valami élménye, amit kifejezni akar, és amit csak egyféle
módon tud kifejezni, ti. úgy, ahogy az az Ő, (a művész) lelkében él, és
ami számára nem igaz, amit csak nem úgy fejez ki, ahogy benne él.
Beethoven nem akart máskép muzsikálni, mint nagy elődei, Haydn és
Mozart; sőt eleinte tudatosan támaszkodott reájuk, csak amit ő muzsí
kált (amit ő a lelkében haldott), az más lett, mínt elődeinek muzsikája,
És Líonardo da Vinci nem akart máskép festeni, mint nagyrabecsült
mestere, Verocohio, csak az az angyalka, amelyet szabad volt mestere
képe aljára odafestenie, az más lett, mint azok az angyalkák, amelyeket
Verocohíó festett; annyira más, hogy a rnester letette ecsetét, rnondván,
hogya tanítvány felülmúlta mesterét. A "cs.akazért is máskép" nem mű

vészí magatantás. Az igazi művésznek enélkül is sikerülnek alkotásai,
mínt a másokéi.

Vénkisasszony. Nem tudjuk, hogy mennyíre "vén", de ebben a kér
désben egy kicsikét bizony régiesen gondolkodik. Azt irja, hogy "újab
ban"a férjhez nem ment dányok nem számítanak teljes értékű ernberek
nek, figurák ká lesznek, akikről még a [óakaratúak is csak enyhe elné
zéssel beszélnek stb. Úgy gondoljuk, hogy ez egy régebbi kor gondolkodá
sának maradványa, ami valamiképpen belefészkelődött a lelkébe. Ma a
nő előtt annyi kenyérkereset, életpálya, hivatás van nyitva, amely az
előtt nem volt, a férj,hez nem ment leányok számára is olyan gazdasági
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függetlenség kínálkozik, a házon kívül való foglalkozás olyan biztoo fel
lépést és érvényesülési lehetőséget adott a nőnek, hogy nem-igen érez
heti azt a bizonyos félszegséget, amit a "vé11Jkisasszony" fogalom magában
rejt. Levelének egy rnásik pontja viszont igenis a mai kor egy bűnére

mutat rá. ön így kezdi: "Kicsit szégyellek erről beszélni" (lássa, ez a
rnult idők szent szemérmetessége, amely itt megszólal), - és aztán mai
hangon könnyedén folytatja: "dehát én is ember vagyok, nekem is van
nak szekszuális igényeim". Ebben a ma emberének mentadítása érvénye
sül, amely szép szavakkal kitér a valóság elől. A valóság az, hogy nem
azért Vian valakinek szekszuális igénye, mert ember, hanem mert testi
világa rokon az állat szervezetével. Emberré akkor lesz az ember, amikor
állati ösztöneit az észnek és az erkölcsnek cenzúrája alá helyezi, és az
akarat erejével megfékezi. Isten a fajfenntartás szelgálatára adta a szek
szuális ösztönt, Ebből két következtetés adódik: először is, nem lehet
rossz, hiszen Isten rendezte így, - másodszor: bele kell illeszteni abba a
keretbe, amely céljának megfelel és ez a keresztény házasság. Mármost
ez a korlátozás lehet egyeseknek. vagy időnkint terhes, sőt tragikus is,
még sem lehet rajta változtatni, mert az emberi közösség, a gyermekek
Ielnevelése, a házastársak egymás iránti bimlma és készséges önátadása
érdekében így rendelte el Isten.

Lehetséges, hogy valaki mínt hiányt könyveli el, hogy nem adatott
meg neki ilyrnódon a szekszuális élet lehetősége, vagy az, hogy a másik
fél betegsége, - esetleg a már el nem vállalható gyermekáldás elkerü
lése miatt - egy időre (vagy most már véglegesen) a már megkötött há
zasságban is le kell mondania a házaséletről - hűségben és szerétetben
rnínt testvérek együtt maradván. Igen, ez lehetséges, és lehet fájdalmas
és nehéz. Dehát az életben sok mindenféle más is van, ami egyiknek jut,
a másiknak nem, egyiknek bőven jut, másnak meg csak morzsányi. Ezért
nem szabad sem elégedetlenkedni, sem magát megcsaltnak érezni, még
kevésbbé csökkent értékűnek. Hogy hogyan tudja magát ezért kárpótolni,
illetve, hogy hogyan tudna Iérjhez-nem-meués esetéri is értékes életet él
ni, 8IlTÓl néhány éve könyv jelent meg (Stadler F.: Magányos gyümölcs
fa), amely ezt a proelémát részletesen tárgyalja, Ha meg tudja szerezní
valahol, ajánljuk elolvasásra.

B. E. Erre vonatkozólag Míchelangelo egy szép mondatát idézzük,
amelyet Vittorta Colonnának írt: "Születtem mínt modellie önmagamnak,
kialakításomat - akár a kő a vésőtől - a Te kezedtől várom". Mind
nyájan mint önmagunk modellje születürrk, de - mint Míchelarigelo
ugyanebben a versben mondja: "csak a második Lét (az őnkialakításban

szerzett újjászületés) adja meg az örökéletet". Hálás lélekkel kell fogad
nunk azok kezét, akik ebben az önkiaéakításban segítenek bennünket ta
nításukkal, irányításukkal.

O. T. Atlantis egy mondabeli ví.lágrész neve, amely a mai Atlanti
Óceán egy nagy részét foglalta volna el. A monda szerint nagyobb volt,
mímt Azsia és Libia együttvéve. Herkules oszlopaitól nem messze feküdit
volna, királyai voltak, akik az egyiptomrakkal és a görögökkel harcoltak,
az országot mesés gazdaggá, műveltté és művészetkedvelővé tették. Az
tán egyetlen napon és a rákövetkező éjszakán eltűnt a föld színéről és
az óceán hullámai borították el helyét.

Ezeket az adatokat Plato közli velünk a Timoluszban és a Kritasban,
ő viszont Solonra és a régi egyiptomi vallásos feljegyzésekre hivatkozik.


