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( 1984. februári számunk)

Örömmel és érdeklődéssel olvastam febru ári
szám u kban Vargha Kálmán tanulságos eikkét.
De ha már pontosak ak arunk lenn i. a kko r le
gyü nk pontosak. Sík Sándor a kadém iai szék
foglalójának tárgya "A magyar költők isten
élmé nye" vo lt. Alapos elm éle ti bevezet és ut án
Kö lcseyig dolgozt a ki t árgy át. Mindezt o nna n
is tudom, mert én c éd ul ázta m ki neki az a nya
go t. De meg is jelerit "A ke ttős v égte len" e. vá
logat ásb an (Ec clcsia, 1969; I. 2 11- 26 1.). Nyil
ván e nne k fol ytat á sára eé lzott az 1954-cs be
sz élgetesb e n . "Vö rösmarty is te n élm énye" és
"József Attil a ist en élm énye " megjel ent a Vigi
liában (1947, 1949 ). (Persze ez nem jelenti az t,
hogy J ózs ef Att ila istenél ményérő l ne leh etne
még so k újat rnondani: k itűnő forrás ehhez
Csőgl Já nos kön yve: "Tedd magad igaz em
be rré", Szent Ist ván Társu lat , 1981.)

Mik or vo lt a székfogla ló? Ezt a birtokomban
l evő adato kból sajnos nem tudom megálla pí
tan i, de Pes ten könnyű u t ána n ézni . Rón ay
Gyö rgy az ern lite tt váloga tás bevezet őj ében

(25. o.) 1948-a t ír. 1946 mi nden ké p p túl ko ra i
na k t űnik . Végül csak mcll ék esc n: a "Gárdo
nyi, Ady, Prohászka" megjelen ése éve 1929
(ne m 28), a "Zri nyi Mik lós"-é 1941 (ne m 40).

Kardos Klára
Kla genfurt

A BUDAPESTER RUNDSCHAU cimű , a fővá

ro sban megjelen ő néme t nyclvű la p febru ár
27-i szá ma közli M uslÓ P éter jezsui ta pa p él
ménybeszámolóját Nica ragu ár ól, me ly a Vigi
lia február i szá mában lát o tt napvil ágot .
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A MAGYAR HIR EK, a Magyarok Világszöv et 
ségéne k lapja idei első szá má ba n - a ma gyar
folyó ira to k között tall ózva - r észletesen is
mcrtet i a Vigilia 1983. o któ be r i és no vemberi
szá má ba n megjel ent k étr észe s tanulmán yt ,
Mé szá ro s István Sík S ándo r és a magyar cser
készpedagógia c. írásá t.

COS IMA WAGNER NAPLÓJA

A fakó sárga f ényk épen . mely a köt e te t bo r ítja
a zeneszerző lá th a tó s a ná la hu szonnégy évvel
fia talabb, reá [eltekintd má sodi k felesége, Liszt
Feren c lánya: Cosima. Ha va n kü lö nös, drámai
éle t út: ha az e m be r i so rso t irányíthatja v égzet.
mely nem t üri az e lle nt mo nd ás t és nem ismerí
a vél etl en "ha ta lmát", úgy Cosima Liszt é le té
ben ez biztosan kitapintható. Sz ület és, barát 
sá g, sze re le rn. házasság, szül és, vá lás : é le t;
mind, mind az életm ü fényében, Rich ard Wag
ner és a m üvek szo lg álat ában nycr végső értel
met. "Ha valaki tel jességgel erkölcsös e m ber,
az an nyi t jelent, hogy telje ss égge l fel áld ozza
magát: ' Alkotás és é le t ellent ét éne k és egysé
gé ne k páratlanul érdekes dokumentu ma e
napló, mely egyébké nt Wagn e r halá lán ak ce n
ten á ríumán lát ott na pv ilágot.

Mcg kell em lite nün k, hogy c vas kos köt e t 
vaskossága e lle n ére - csu pán tored ék; az összes
an yagnak al ig több m int tizedrésze. A köt ct
szerkesztője Kroó György úgy igyek ezett e lvé
gezn i a vá logatás hál átlan munk áj át. hogy a
.J ényeg": a zcneszcrz öre, é le térc és m üveire
vonatkozó legfontosa b b adatok , érdekfeszí tő

mozzanat ok va la mi n t Wagnc r értékes gondo
latai. e rkölcsi, m üv észi vívódásának doku me n
tumértékű fe ljegyzései megm a radjanak a töre
dék es magyar nyelvü kiadás ban is. A k öte th ez
fontos függ el ék kapcs o l ódik, a fordítás Ham 
bu rger Klára munkája . (Go ndolat, 1983 )
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