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L. B. - A lipcsei St. Benno-Verlag kelet-németországi katolíkus könyvkiadó. Szerzői nemcsak kelet-német katolikusok, hanem nyugat-németek is. A
szépírodalrní múvek között a legutóbbi években a következő nevekkel és könyvcímekkel találkozhattunk: Gertrud von le Fort (Das Scrhweisstucrh der Veronika,
Die FI1au des Pilatus, Hynnnen an die Kirche), Peter Dörfler, Reinhald
Schneider, Ida Friederike GÖDres (Die siebenfache Flucht der Radegundis, Das
grosse Spiel der Maria Ward), Johannes Kirschweng, Karl-Heinrich Waggerl, a
valószínűleg kelet-németországi Johannes Derksen, a küllföldiek közül Francoís
Maurtac (Víperafészek), Ernest Claes és John Henry Newman, stb. Elsősorban
hitéleti kiadványait szorgalmazza. EgY'házmegyénkint (a csonka egyházmegyeket is ideszámítva) külőn-külön ima- és énekeskönyveket jelentetett meg, rendkívül olcsó áron és gazdag tartalommal (pl. a schwerini víkáríátus imakönyve
1082 lap, ám 4.- DM.). A liturgikus élet feílendülését szolgálják a gregorián
énekeskönyvek és füzetek. Megjelentették az Ordo Hebdomadae Sanctae-t mísekönyvalakban. a vásár- és ünnepnapi gregorián korálist (Choral-Messbuch) is.
A nagyszámú hitéleti irodalomból kiemelkedő alkotások: Hans Urs von Balthasar Kis Szt, Teréz életrajza, Hünermann X. Szt. Pius életrajza (Brennendes
Feuer), Maria Fassbinder Szt. Monika életrajza, Kirch-Bodewyk háromkötetes
életrajzsorozata (Helden des Chrístentums) és Leo Weismantel Szent Erzsébetéletrajza. Igen figyelemreméltó a teológiai és lelkioásztori irodalom anyaga is.
Az Ujszövetségi Szentírás és Romano Guardini Zsoltárfordításai mellett szemünkbe ötlik több kiváló biblikus munka. Klasszikus szerzők (Kempis Tamás Krisztus Követése, Szalézi Szerit Ferenc Fi,lótheája) szomszédságában megtailáljulk
Rom.ano Guardini, Pius Parsch. August Brunner. Josef Gülden, Klemens Tilman, Heinz Schürrnann, Hans Lubsczyk, Josef Ooldbrunner, Augustinus Bea,
Franz Xaver Arnold, Van der Meer, P. Líegé, P. Dubar'le, P. Dalmaís domonkosok és mások írásait. Külön érdeme a St. Benno-kiadónak, hogy kiadványait aránylag igen olcsón juttatja el .vevőthez. Könyvei sokkal olcsóbbak,
mínt általában a nyugatnémet katolikus könyvek. Összehasonlításul megemlítjük, hogy pl. a nyugati Verlag Butzon 9.80 DM.-ért kfnálja Bernhard Brínkmann S. J.: Kleines katholisches Kirchenlexikon c. művét vászonkötésben, a
St. Benno-Verlag pedig ugyanezt "ganZJlederin" 5.70 DM.-ért. A "Kultura" Külkereskedelmi Vállalat révén így aránylag olcsón juthatunk külföldi teológiai
könyvek bíetokába,

Ta.nácstala.n leány. Budapest. - Azt kérdezi, belemenjen-e a házasságba, ha
nem tudja biztosan, szerett-e a fiatalembert, aki megkérte a kezét. Erre mi se
felelhetünk mást, mint amit szüleí és lelkiatyja mondottak: ne menjen. Kívülálló nem is adhat más tanácsot. Még akkor se, ha a házasság - a férfi tulajdonságait tekintve - kitűnőnek igérkezik. A férfi megadna mindent önnek: biztonságos életet, hűséget, kedves bánásmódot, tiszta szeretetet, ön pedig odaadná
magát - szíve nélkül. Hiába látja tehát eszével kitűnőnek a házasságot, a
szíve mlatt nem lesz az. Ha nem bizonyos érzelmeiben, hazudni fog az oltár
előtt, rníkor a pap kérdésére azt feleli, hogy szeretí a jelenlevő NA. ön azt
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írja, hogy tudja : boldog nem lesz, de legalább nyugodt, rendezett lesz az élete.
Ez tévedés. Mert hiába rendezettek anyagi körülménye i, h iába veszi körül jó lét, nem lesz n yugalma. Mert a nyugalmat nem a k üls ő k ö rű lmé nyek biztosítjá k, hanem a bol dogság. Persze, m i is tudjuk, rengeteg házasság v an, amelyben a felek szeretet n é lk ü l élne k egymás m e llett. Ol yanr ól is tudun k , ahol a
feleik szeretet nélkül léptek h ázasságra és később mély tis zta szeretet, sőt szer elem fejlődött k i közöttük . Ez mind nem n yujt biztosítékot, hogy az ön házassága jó lesz. Nem elegendő mások példáj át n éznünk : a saját erőinkkel kell
első sorban számot vetnünk, csak a zokon építhetünk lsten kegyelmének se gítségével. Legyen ős zi n t e magához és a m ás ik félhe z, a férfihez - természetesen
_ okosan és tapintattal. Igyekezzék először ön m a gáb a n tisztázni, mi az, ami
miatt a z egyébként m in de n b en megfelelő és kitű nő férfit nem tudja teljesen
szívébe fogadn i. Lehet, hogy nem ismeri e lé ggé, félreismer i. Lehet, ho gy ha
jobban belelát jellemébe. egyén isé gé be, életébe, szeretete, sze re lrne kiteljesedik. Sürgető ud varlójának nyugodtan mondhatja azt, ho gy ő ön nek rokonszenves, de n em a karja elhamarkodni a dolgot , meg akar gy őzödni ról a , igazán
egymásnak va lók -e. Ha ő ig a zán szereti ön t , tud várni.
Édesapa, - "Ma gy a rá zzá k meg nek e m , miért forszírozza az egyház az alázatosságot. Az csak szerzeteseknek való. Az életben a bátor, fölén yes, ha kell
kíméletlen fellépés ű emberek boldoguln ak s nem ol yanok, a k ik meghunyászkodnak Én pedig úgy szer étném nevelni Jlamat, hogy boldoguü jon." - Két
alapvető tévedés van ebben a felfogásban. Az alázat nem meghu nyászkodás és
a bátorság nem fölényeskedés és nem kíméletlenség. Tévedés az is, hogy az
egyihá z a vil ági embertől szerzetes í alázatot követel. A szerzetess ég lényege éppen abban áll, hogy nem elégszik meg a parancsolatok telj esítésével, teh át azzal, amit az egyház követel, h anem többre tör annál: követi az e vangéliumi ta n ácsokat. Ami t a z Egyház "forszíroz", az a főparancs: Szeresd fe lebará todat,
mint tenmagada t. Roppant egyszeru és világos tétel ez. Világosak a k övetkezményei is . Az emberek úgy' bánnak veled, amint te bánsz velük. Nem alázatoskodást, meghunyászkodast k éll mutatni az e m ber ek fejé, m ert attól félnek,
rosszat gyanítan ak m ögötte . Nem is I öl ényeskedést, kiméletlen fellé pést , mert
azt k ül önösen hamar és gyorsan megut álj ák. F ölényeskedéssel talán kamaszgyerekek k özött lehet ideig-óráig "érvényesülni", de az életben bold ogu ln i nem
lehel . A z emberek - a normális, e gészséges lelkű ek - azokat szere tik , akikkel
jó és kellemes egy ütt le n ni, együtt múködn i, Sem a vid árnságunkat, sem a szornor úságunkat, sem a rok onszenv ünket. s em az ellenszenvünket nem s zabad
ráerőszakolni m ásokra, Még azt is el kell titkolni, am i fáj , ami hiányzi·k, ami
veszteségünk. Tökéletesen nem sikerül, hiszen gyöngék vagyunk, hamar m e glátják rajtunk, mi fáj belül. De az emberek megbecsülik törekvésünket és sz ívesebben segítenek benn ünket, mintha tele üv öltjük panaszainkkal a világot .

