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The leading urtlele of the number is a study by László Kiss: Enfolding of
Man. Agnes Dukken wrítes about Vladimir Sergeiewitsch Solovíov
(1853-1900), the great Russiari philoscpher of religion. Tivadar Vida presents a
letter by Soloviov addressed to Msgr. Strossmayer J. G., bishop of Bosnía and
Sirmium, vícar apostolio of Serbia, dated from September 21, 1886 that tréats
stm topical questions. We also bring an artlele by Vladimir Soloviov not pub
Iished before : The meaning of love. -

Zsolt Al szeghy draws a poetic portrait of Babits. This study is a fragment
from his unpublished work : History of Hungarian Lyrics. - István Gál writes
about the connectíons of Babits with Italy, presenting two unpublished poems
by Míhály Babits, both irispired by Italy. László Rónay, in an analysis of the
poem by Zoltán Zelk on Babits, reveals the background of the poem, and the
mctíves of the attachment of Zelk to Babits. - Károly Hetényi Varga: Sára
Salkhází, sister of the social mission. (Part 2.) - Benjamin Rajeczky, in his artlele
on the new f'olk hymns in preparation, among others states : "Our valuable hymn
book: »Szent vagy Urarn« compiled some 50 years aga was ready fol' being re
Ior med betore the Council. The reform was justified by the practical experien
ces of the past decades, as well as the results achieved in the fi el ds of Iiturgy,
rnusícology, history of Irteraturc and falk music. .Yet the Itturgícal constitution
of Vatican II. added a new impetus to the reform, and provided it an ungues
sed possibility, and lat the same time a new responsíbillty. Vernacular singing
that was assígned but a substitute and background music to liturgy is now
fit to take the part of liturgical music itself. Yet, it was only possible if it un
derwent a transformatien. Líturgy expresses the prayer and teaching of the
Church, and now, with no Latin songs or silent p rayers , have to give voice
to them. If this new liturgical music is not up to its task, then posterítv will
corisider our decades a perlod of decline. not of upswing.

Becoming aware of this responsíbility, the Hungurian epíscopacy has decidecJ
to reform the Hurigarian folk hymns. As this is not primarily a musical ques
tion, they did not refer it to the competenea of the Committee for Church
Music, but establíshed a reform commissíon Including a theologian. an export
of Iíturgy, a muslcologíst, a historian of Iiteratufe, a folklorist, a pastor and a
church musician, so that the new hymn book, while keeping the priority of
content, should aIlow for high quality of both words and tune, not disregarding
feasibility either."

- The fiction part contains a short story by Leontin Szil i, entitled: The
Miraculous F'ishirig, as weIl as poems by Géza Képes, László Sztojka and Béla
Horgas,

Tájékozódás

KüLFÖLDI MAGYAR KÖNYVÚJDONSA
GOK. Szentmártoni Mihály: A személyi
érettség felé (Teológiai kiskönyvtár. Róma).
A szerző rendkívül alapos pszichológiai is
meretek birtokában ábrázolja az emberi
érettséget, majd ennek teljesebb, magasabb
rendű formáj aként a vallási életben meg
mutatkozó és folyton továbbfejlődő Iciépü
lését. A különböző lehetséges viselkedési
modellek közül végül annak legtökéletesebb
formája is kialakulhat a tudatosan gondol
kodó és cselekvő emberben, amikor önzet
lenül és nyitottan áll a világban, s az evan
géliumi példabeszéd szellemében olyanokkal
cselekszik jót, akiktől nem is várhat vl-
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sz.onz ast. Bár a pcssztmízmus gondotatavat
átszőtt modern filozófiai irányzatok meg
kérdöjelezí k. hogy az ember megvalósíthat
ja-e teljesen önmagát, a helyesen értelme
zett és gyakorolt vallásosság végül mégis
hozzúsegíthet bennünket önmagunk teljes
birtoklúsához. (A lélektan "önazonosság"
nak nevezi ezt a szerenesés állapotot.) Az
emberi szemétyiség fejlődése során van egy
pont - épp Ul. autcnticitds ítven eonatko
zásában amücor a lélektani kérdések
fokról-fokra teológiai vonatkozúsokká széle
sülnek. "'" 11d létemnek megreieröen cse
lekszem - írja a szerző -, nenl csupán
valami ál tal ários léttörvényhez al ka lmazko
dom, hanem a személyes Istennek engedel
meskedem." Kétségtelen és a tudományos



v1zsgálatok által ls. Igazolt t ény, hogy a
technikai fejlődés meggycrsutasáva í és a ci
vilizácIó ki teljesedésével nem halad párhu
zamosan az ember moráli s fejlődése : a sok
szor emlegetett n y uga ti k ult ú r körben élők

kéthar mada ki egyensú lyoza tlan, er k ölcsi vo
natkozásokban pedig ol y kor egészen primi
tiv n ézeteket vall. A bizonytalan erkölcsi
ség talaján egyre-másra szütetneje k or unk
m odem rnítosza í, m el yek a moráli s vonat
k ozá sban kiskorú ember veszélyes szellemi
pótlékai. Szentmárton i Mihál y érdekes , gon
dolkodásra és önvizsgálatr a serkentő k önyve
természetesen nem adhat receptet az erköl
cs ös életre; d e logikus fel épít ése. sok iro
la lml a n yaga révén ha szn os segitséget ad
hat a m odern keresztényi él etstílus ki ala
k ításának n em könnyű fol yamatában.

A. Louf: Bennünk a Lélek lakozik (Bécs ,
1979). Az Imádság átalakulásával amit
sokszor nevezünk v ál ságnak - pá rhuzamo
san megnőtt azokna k a mü veknek a be
csülete és kerestete, melyek a m oder n em 
be r imádságos életére vonatkozóan Igyekez
n ek útmutatást, segítséget adni. André Lo uf
atya k önyvének legvonzóbb [eltemzöje, hogy
ne m a z lma Igazolását akar ja a dni, nem
azt h angsúlyozza , milyen érve k sz ólnak a
ren ds ze res Imaélet szüks égess ége m eneu , ha
nem azt a fol yamatot járja s járat j a vé
gig olv asóival is . melynek során a lélek
egyre intenzívebbe n h atol bele Is ten titkos
világába, m iközbe n testi valón k fokról fok 
ra válik sa laktalana bbá .

Ennek a folytonosan két ir á n y ba figyelő

módszernek az a jelentősége, ho gy korunk
egztsztenct álís bizon ytalanságá ban ig ye kszik
m egadni a bizonyo sság oly szornjasan ke
r es ett pontj ait. Közt.~.y az t emlegetni, ho gy
a mai em ber egyre m ohóbban keres va 
Lamit , hogy rn ít , t al á n m eg se m t udja pon
to san fogalmazni. De a kel eti m ls ztik ák
Ir á nt való érdeklődés éppúgy ez t b ízony ít
ja, mint a különböző m ítosz -teremt ésr ki
s értetek. Mind ez azonban nem Imádság. Ah
hoz, hogy J éz us Krisz tusban, a Lélek álta l
megt alálj u k az Atyá val való kapcsolatot , s
érzésein ket sza vakba ls tudjuk foglalni ,
többre, intenzívebb lel k i élet re va n sz ük
ség. Ennek kifej lesztésében, a lény eges és
lé nyegtelen szétválJasz tásába n lehet kitűn ő

k ala uzunk André Lo uf k öny ve, melyet BE'n 
kő Márton fordított magyarra .

J. Gründel: Az önvizsgálat útjain (Béc s ,
1979). Johannes GrUndel profe sszor köny
vecskéje mintegy k iegészítés André Loufé
nak : benne az a fol ya mat tárul föl, ahogy
a z ember szem be sülhet szernélyíségével, s
el választhatja m agá ba n a jót és a r os szat .

Nem k önnyü és nem is egyszerü fol yamat
ez, hiszen a lelki érettségnek, belátásnak
magas foka kell hozzá, hogy jól Ismerjük
erényeinket és hibáinkat. A kiadó bölcs
előzékenységgel igen jól használható füg
geléket csatolt a könyvec skéhez; a fü ggelék
a lelkiismeretvizsgálat különböző atternatt
váIt tartalm azza. Mivel még ma ls sok
olyan le lkitük ör forog közkézen, meíyeknek
kérdései el avul ta k, ez a néhány itt olvas
ható mode ll abban is segitséget nyújt, hogy
eg yéni életü n k ben ls el érkezhessünk a lel
k i élet nagykorús ág ához.

Assissi Szent F erenc Virágoskertje (For
dí totta, az előszót és a jegyzeteket készí
tette : :f:. Megyerl András. Bécs, 1978) . A
Fioretti a múlt század végén került be a
vil ágirod almi vé r k eri n gésébe. Eg yike lett a
legnépszerabb ol vasmányoknak, amit m l
sem bizonyit jo b ban , mI nt hogy m ára m á r
szi n te lehetetlen n yomon k övetni kíadása í
nak szá m át. Magy a r ul ed dIg n égy k ül önfél e
fordítása jelent meg : Erdős Renée- é 19l1-ben ,
Kaposy Józse fé 1913-ba n, Torrnay Ceclle- é
1926-ban, Kőszeghy Mihályé először 1943-ban.
Az új, Bécs ben megjelent t olmács olás le g
nagyobb érdeme, hogy az ú gynevezett ana
litik us fordító i ideál jegyében készül t , ugya n 
a k k or szerenes és érz ék kel őrizte meg az
eredeti szöveg ha mvass ágát. üde báj át. A
Fi oret ti ut án olvasható - az eredeti kódex ek
be n is ú gy sz erepr ó " Szent Ferenc
sebhelyeinek története" cí m ü elbeszélés-gyűj

temény, a Naphimn usz és a Hála ének m a
gyar forditása (a z előbbi Sik Sándor im már
klasszikus tolmácsolásában, a z utóbbi for 
d ítójának neve ismeretlen ) .

Határok nélkül (Válogatás a Kanadai Ma 
gyar Irók ssövets ége utóbbi Irodalmi pá
lyázatá n dijazot t és kitüntetett le gj obb a l
kotásaiból. Torontó, 1979). Juhász József
válogatásában és szerkesztésében kerUlt hoz
zánk e gy(ljtemény, melyet elismeréssel
méltattak a külföldi magyar nyelv ü la pok
kritikusai is. Sajnos azonban ez sem men
tes az ilyen jellega válogatások alapvető

gyengéjétől: kife jezetten sz ínvonalas és te
hetséges írások m ellett d ilettáns p róbálko
zások is helyet kaptak benne. A költők

k öz ü l ér dekes, e re deti tehetség Bebek Be
nedek , Mózsi Ferenc , Seres J ózsef és ter
mésze tesen Tűz Tamás, míg az elbeszélés
-a n yagból messze ki em elkedi k Makkó Lajos
(ugyancsak Tűz Tamást rej ti a név) : nA
párhuzamosok nemcsak a végtelen be n talál
k ozh atn a k " cima irása.



ZENEI KöNYVEK

Amikor sztgeu Kilián elkezdte sorozatát
II régi magyal' orgonákröí, talán maga sem
sejtette, hogy e látszólag filológusi és tör
tériészt feladattal óriási közönségigényt elé
gít ki. Nemzeti múltunk emlékei iránt rend
kivüli érdeklődés mutatkozlk - gondoljunk
csak a történelmi kiadványok sikerére -,
s kettőzött megbecsüléssel veszünk kézbe
minden olyan müvet, mely mögött rendkí
vüli fáradsággal összehalmozott adatok so
rakoznak, hisz minden egyes megsárgult pa
pírlap voltaképp múltunk értékes híradása.
S valamennyi fakó írás, törődött papírlap
azt a fájó kérdést veti fel: hány rejtezik
még míridig reidotgozanamn a könyvtárak
métvén, s egyáltalán megteszünk-e mindent,
hogy a már napvilágra került emlékeket
megmentsük a pusztulástól, és az érdek
lődők számára hozzáférhetővé tegyük?

Szigeti Kilián tiszteletre méltó anyagisme
rettel és áldozatos munkával hozzálátott,
hogy mentse a menthetöt, s szorgos oknyo
mozó forráskutatással egyre mélyebben ásta
be magát a régi magyar zene történetébe,
új és új adatokat hozva föl hangszeres ze
nei múltunkból. S mert az orgona a hang
szerek királynője, természetes hát, hogy
ilyen irányú kutatásait elsősorban azokban
a műveiben teszi elénk, melyek a hazai
orgonagyártás történetéről szólnak. Hiszen
egy-egy instrumentum tervezésének és fel
építésének murikájában céhek vettek részt,
elkészültüket szorongó izgalommal várta a
városi polgárság, a liturgiában játszott sze
repük pedig nagyszerű alkalmat kíriált ilyen
irányú feldolgozó murikára is. Voltaképpen
komplex tudósi tevékenység ez, melynek
végeredményeként alapvető adatokkal gazda
godik magyar művelődéstörténetünk.

Ezúttal Pécs városának "régi magyar 01'

gonáív-róí adott ki könyvet a professzor
(Zeneműkiadó, 1979). Pécs történetét megha
tarozta az a tény, hogy püspöki székhely
volt (a püspökség alapító okmánya 1009-ben
kelt). A püspöki palota és a székesegyház
keleti csücskén emelkedtek a szerény job
bágyházak, s a püspökség jobbágyainak
igényét elégítette ki a tizenkettedik szá
zadban felszentelt Mindenszentek temploma.
A XIII. századtól ide is eljutottak a szer
zetesek. sorrendben a domonkosok, ference
sek, ágostonrendtek és a karmeliták. 1536-ban
Szathmiiry István pécsi püspök titkára a kö
vetkezöket jegyezte föl a városról: " ... A
püspökj kert ,'s?aki részén forrlís fakad,

Ára: 16 lj't

amely a város felé folyik és míntegv negy
ven malrnot hajt. Más források is vannak,
amelyek csatornákon ro.ynak Je, és relüdí
tik a Iakosságot. Szántóföldje termékeny,
bővelkedik a jó borban." Eklwr már egye
tem működött itt. s a "hasznos tudomá
nyokat tanulók nagy sokasága tódult a vá
rosba". Már a középkortól nyo.non lehet
követni tehát a város orgonaépítésének tör
ténetét, mely akkor cmelkedett a legma
gasabbra s vált európai hírűvé, midőn a
híres Angsrer-cég elkezdte tevékenységét. Szi
getí Kilián könyvéne', egyik legfontosabb
forrása a gyár alapítój ának, Angstcr J ózse í

nek szerencsésen fennmaradt Naplója volt,
mely nemcsak a hangszerépítés történetének
becses forrása, hanem a vándorlegények
életmódjába is betekintést enged.

30 év magyar operáit tekinti át könyvében
Boros Attila (Zeneműkiadó, 1979). A műfaj

története egyben az utolsó harminc esztendő

szellemi fejlődésének keresztmetszete is,
melynek kítéröít, fájdalmas válságntt és el
mélkedéseit a krónikás objektívításával, hű

ségével követi nyomon a szerző. Előbb is
merteti a legfontosabb új operák cseíekmé
nyét, majd rövid értékelésüket adja s a ko
rabeli kritikák alapján beszámol fogadtatá
sukról. Ha kell, újra perel igazi értékein
kért - például Cinka Panna balladájáért -,
mely bernutatása idején tujajdonkcppcn a
kultúrpolitikai merevség úldozata lett. Külön
érdeme a könyvnek, hogy egy olyan kor
szakban, amikor a közhangulat meglehető

sen operaellenes, a műfaj magyar kivirág
zásával - melynek jelentős kezdeményei a
vidéki nagyvárosokban indultale meg - an
nak maradandó voltát igazolja.

Muszorgszkij és Repin találkozásával, majd
a portré vonásainak kibontásával a zenei
életrajz vonzó példáját adja Zsoldos Péter:
Portré négy ülésben című könyve. (Ze
neműkiadó, 1979). Jó érzékkel különíti el
az ilyen típusú müvekben sz ükségszerü cse
lekményes részt a zenei tudnivalóktól, s
mert az utóbbiakra teszi a hangsúlyt, köny
ve értékes, színes kalauza Muszorgszkíj éle
tének és működésének. Megkönnyítette kö
tete szerkesztésének gondját, hogy a festő

és a zeneszerző beszélgetésük során csa
pongva szökelltek témáról témára a négy
ülés alkalmával. Ezt a szeszélves, mégis
rendszert alkotó kötetlenséget jóJ adja vissza
ZsoJdos Péter 19éretesen meaírt munkája.

(R. L.)


