Tájékozódás
A SZENT ISTVAN TARsULAT kiadásában jelent meg Cserháti József pécsi puspök Mindennapi kenyér címü antológia-sorozatának harmadik kötete. Ez a rendkívúl sikeres kiadvány nagyon sokat segített ed,llg
ls a papság és a hívek önmüveíésében, hiszen míriden napra kttünöen összevátogatott,
többnyire irodalmi értékű szövegekkel segített az elmélkedésben, és sikerült betöltenie
a modem ember "Istenhez vezérlő >tatatiz"·
ának korántsem könnyű szerepét, Az új kötet
annyival múlja felül az eddigieket, hogy
több "filológial" fogódzót ad, jobban segít
eligazodni a legnagyobbak életrajzában, s így
szövegeíken túl éietük példájával is nevel,
tanít.
Keresztneveink,
védószentj,elnk
címmel
olyan könyvet jelentetett meg Fekete Antal
tollából az ECCLESIA KIADÓ, melyet egyforma haszonnal forgathatnak a
jövendő
szülők
és a keresztelés szertartását végző
papok. A szerző gondos munkával és nagy
filológiai ismeretanyaggal tájékoztat az egyes
nevek eredetéről, s arról, kiket vátasztnatunk e nevekhez védőszentül. Könyvfnek
alapvető értéke, hogy figyelembe veszi I.adó
János Magyar utónévkönyvének adatait. hiszen a rendelkezések szerint az az 1327 név
anyakönyvezhető és csakis abban a ~orma
ban, ahogy Ladó müve tartalmazza öket.
Nagy érdeme a könyvnek. hogy nyelvürik
- és ezzel történelmünk - múltját is hitelesen idézi meg, s adatalval végigkalauzol
a szentek életén.
Ilo.opács~' Margit bübájos gyermekírása, a
Rigó a fán a Móra Ferenc Kiadónál jelent
meg. tlde története, kedves humora az élet
szerétetére neveli kis olvasóit. Nemcsak a
,;yermekeknek, a felnőtteknek ts hamvastiszta. frissit6 erejü olvasmány.
Szerkesztóségünkhllz beküldlltt, kUlföldön
megjelent magyar nyelV« kiadványok: Szabó Ferenc: Az ember és világa (Róma, 1974).
A joggal népszerű könyv második kiadása.
Előszavában maga
foglalja össze legfontosabbnak
érzett mondanivalóját: "Claudel
mondotta: az embemek nem kell meghalnia, hogy az Isten éljen. Ez a gondolat könyvünk mottója lehetne - felidézi a II.
századi egyházatya, Szent Ireneus szavalt:
Gloria Dei vivens homo, Isten dicsősége a
világban együtt növekszik az ember kibont&.kozásával," E kibontakozás folyamatát és
lehetőségeit követi nyomon a könyv, metv
a Gaudium et spes kezdetű zsinati okmányt
használta kiindulásul, hogy megmutarhassa
ennek szellemtörténeti hátterét, s Idbontsa
azokat a gondolati kezdeményezéseket, melyekre a zsinati okmány utalt.
Mérleg 1974/4. A folyóirat dj száma Aquinói Szent Tamás alakja köré csoportosítja anyagát. Szerzői között olyan teklntélyek
nevét olvashatjuk, mint a párizsi M.-D.
Chenu vagy Y. Congar. Sok élő probll;nát

vet fel a J oseph Pieperrel folytatott beszélgetés, melyben a neves gondolkodó sokszur
kategorikusan alapvetően fontos iga'1:ság'okat
fogalmaz meg. Kitünő könyvszemle egészíti
ki a Mérleg múlt évi utolsó számát.
Kamer Károly: Apokalipszis (fordítás és
magyarázat; Bécs, 1974). A szerző az egyik
legnevesebb magyar evangélikus hittudós.
Régi pécsi előadásainak szöveg ét jegyzetek
és feljegyzések alapján adta kl Szépfalusi
István és Pátkai Albert. Abevezetésben
magáról a milfajról tájékoztat, majd a Jelenések könyvének keletkezésér61 és értetmezéséröl ad képet. Ezután következik a
rendkívül alapos magyarázatokkal ellátott tegyük hozzá. sok helyen igen szépen megoldott - fordítás, melyet gazdag irodalomjegyzék egészít ki.
Thomas Merton: Lelkivezetés és elmélkedés
(prugg Verlag, Eisenstadt 1974. Fordította:
Szabó József). A könyv, mely 1960-ban jelent meg német nyelven, b6vített változata a sporisa Regis-ben megjelent tanulmánynak. A kltiln6 szerz6 kett6s célt tilz
benne maga elé, segíteni akarja nehéz munkájában a gyóntatót, és be akarja bizony{tant, hogy a gyóntatószékben ül<5 pap voltaképpen bizalmas [öbarátunk, ..aki a rokonszenv és megértés légkörében segftségünkre van".
A Szolgálat 23. számának l\sszefoglaló címe: Istenszolgálat. A lap kitün<5en összeválogatott tanulmánvat és írásai VI. Pál pápa szavait bontiák kl, és segítik, hogy buzdítása érvényesüljön a mindennapokban ls:
..Ma a keresztény vallásosság általános alapkövetelménye. hogy az Isten tiszteletének
minden formáját bibliai jelleg és blbUal
gondolatok hassák át. A bibliai tanulmányok haladása. a Szentírás gyakoribb és
általános használata, főleg pedig a hagyomány példája és a Szentlélek bels6 llsztönzése ugyanis arra Indítj a és arra Inti
korunk ke~7.1;ényét. hogy mindinkább a
BIbliát használja elsődleges Imakllnyvéül, B
betöte vonja le cselekvése megbízhat6 szabályait, benne lássa meg nagyszerii példáit."
A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának kiadásában megjelenő Honlsmeretf
Hírad6 1974 évi 4. és 5. száma közli Töltési
Imre és Novák József elkkét a honlsmeretl
mozgalomnaje a közmilvel6désben betöltött
helyéről és szerepéröl. A bukovinai székely
néphagyomány gyiljt6inek szekszárdi tanácskozásáról Halász Péter számol be, Gyóni
Géza "Csak egy éjszakára" c. verse szüíetésének körülményeit Fábián Miklós Ismerteti.
Kovács Agnes a népköltészet gyiljtésének az
esztétikai neveléssel kapcsolatos összefüggéseit vizsgálja. A Híradó tavalyi ll. számában Horváth :aaroa Szenci Molnár Albertre
emlékezik születésének négyszáz éves évf'Jrdulója alkalmából, Budai nona Vargyas Lajossal, a zenetudományok doktorával rotvtat beszélgetést, Kováts Dénes a sátol'tlljadjhelyl Kazinczy Kör életét mutatja be.

