
Tájékozódás

A GONDOLAT KöNYVKIADÚ újdonságai
közül elsőként az Etikai gondolkodók soro
zatban megjelent, A francia felvilágosodás
morálfiIozófiája c, gyűjteményt említjük,
Ludassy Mária gondos válogatásában és a
tárgyszerű ismeretet gazdagító jegyzeteivel.
Az antológia az etika nagy kérdései köré
csoportosítja cikkeit, tanulmányait: az er
kölcs viszonya a valláshoz, a politikához,
az értelemhez, a társadalmi és az egyéni
morai, eszmény és gyakorlat stb. A szerzők

sorában ott találjuk a francia enciklopédis
ták legnevesebbjeit, valamint de Sade,
Saint-Just, Rivarol és Vauvenargues írásait.
- Markis Simonnak Rotterdami Erasmusról
szóló könyve a hírneves németalföldi hu
manista portréját állítja elénk mostaníg
olvasatlan műveí szemelvényeinek segítségé
vel. Kevésbé foglalkozik életrajzi adatokkal,
a tudós murrkásságát keretező történeti ese
ményekkel, inkább a müveknek szentel te
ret, metyek - A balgaság dicséretének ki
vételével míridmáíg hozzáférhetetlenek.
Erasmus ..szövegeí mellé iktatott tárgyi
kommentárnak" nevezi müvét a szerzö, de
jóval több ennél, mert sokkal átfogóbb, ár
nyaltabb képet alkothatunk belőle a mély
ségesen hithű, önmagát Krisztus tanítványá
nak valló, de ugyanakkor antiklerikális, epé
sen egyház-kritikus filozófusról, mint eddig
bármilyen hosszú és tekervényes életraj z
ból. Markis Simon murikája tudományos
hitelességű, a maga nemében páratlan mun
ka. A jeles cambridge-i professzor, A.
H. M. Jones Julius Caesar örökösét, Octa
vianust, a senatus által később Augustusnak
nevezett római császár eseményes életét,
uralkodását vázolja fel nagylélegzetű tanul
mányában. :E:lvezetes stílusban megírt kor
rajzor ad, elemzi a római birodalom társa
dalmát, közjogi heiyzetét, vallását, irodal
mi és művészeti életét. - Stanley Jackson
a század egyik legnagyobb énekesének, Ca
rusorrak pályáját mutatja be regényes hang
vételű, de dokumentatív igényességgel meg
szerkesztett murikájában. A kötet végén
Kertész Iván írása a nagy tenorista buda
pesti vendégszereplésének sajtófogadtatását
ismerteti. - Harmadik kiadásban látott nap
világot Unger Mátyás-Szabolcs Ottó rövid
áttekintése Magyarország történetéről, a ma
gyar nép eredetétől, vándorlásától, honfog
lalásától napjainkig. A szinte enciklopédikus
tömörségű, de míriden fontos adattal szol
gáló, mindenki számára érthető "kézikönyv"
hiányossága, hogy nem követi nyomon a
magyar egyház és állam kapcsolatának fej
lődését, változásait és korszakos [elentöaégű

rnegállapodásaít. - Köpeczl Béla és R. Vár
konyi Agnes moncgrártaía, a n. Rákóczi
Ferenc először az ötvenes években jelent

meg. A mostani második, átdolgozott és bő

vitett kiadás a tudományos kutatórnunka
sok új eredményét népszerüsíti, a hazai és
a nemzetközi történelem olyan összefüg
géseit tarja föl, amelyek mind a kornak,
mind Rákóczi és szabadságharcának telje
sebb értékelését, jó néhány, eleddig homá
lyos momentum tísztázását teszik lehetővé.

Hiányosnak taiáljuk azonban - még az el
sö kiadáshoz képest is - Rákóczi világnéze
tének megvüagítását, tetteinek, gondolkodá
sának, magatartásának vezérszótarnat vivő

janzenista szemléletű vallásossága ábrázolá
sát, amely - a Zrínyiekhez hasonlóan 
karakterének belső meghatározója volt. A
teljes Confessio ismeretében Rákóczi nevel
tetésének, hite gyarapodásának, transzcen
dens mélyűlésének olyan hiteles képét kap
hatj uk, amely kizár ezzel kapcsolatban mín
den kétértelműséget vagy félreértést.

•
Két uj könyvecskével gyarapodott a Ró

mában megjelenő Teológiai Kiskönyvtár.
Babos István: Szentségek - keresztség, bér
málás címmel azt a tényt boncolgatja, ho
gyan leszünk részeseivé a keresztényi élet
dinamikájának e két szeritség által. Köny
vének nagyobbik felében gazdag tudomá
nyos apparátussal foglalja össze a szentsé
gek leglényegét, s azoknak a tanításoknak
is rövid, áttekinthető foglalatát adja, melyet
korunk vezető teológusai fejtettek ki ezzel
kapcsolatban. Külön értéke müvének, hogy
a legnehezebb fogalmakat ls világos, átte
kinthető nyelven közvetíti és a szentségtu
dományok legmodernebb eredményeit is &1
kalmazza,

Szabó Ferenc a Mal teológusokat bemutató
sorozat első köteteként a francia teoló
gia két vezető nagyságát, de Lubacot és
Yves COllgart mutatja be, az előbbi port
réjában jól hasznosítva Henri de Lubac az
Egyházról című könyvének (1972) eredmé
nyeit is. A két francia teológusnak nagy
része volt a teológia megújulásában. Mind
kettő a hagyomány és a modernség .szm
tézisére törekszik műveiben, s érdemeiket
ismerte el XXIII. János pápa, amikor mind
kettejüket kinevezte a Zsinatot előkészítő

Teológiai Bizottság konzultorat közé. Két
ségtelenül nem tartoznak a türelmetlen új í

tók közé, számunkra azonban talán épp az
a példamutató, hogy a tradició történeti
mozgását hangsúlyozva igyekeznek érzékel
tetni Isten felszabadító Szeretetét. A rövid
életrajzi fejezeteket gazdagon dokumentált
pályaelemzés követi, melyhez a szerzö ki
tűnően tájékoztató könyvészett részt csa
tolt. Rendkívül fontosnak tartjuk könyvét
azért is, mert noha hangsúlyozza, hogy "az
utóbbi húsz évben a katolikus teológia súly-
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pontja a francia nyelvterületről a német
holland nyelvterületre tevődött át", a fran
cia teológiai gondolkodásmód áttetsző vilá
gossága, a problémák áttekinthető kifejtése,
a teológiai nyelv tudatos közelitése a reális
nyelvhez - aligha veszítette el súlyát és
[eientöségét. E törekvések két nagy alakjá
ról hiteles és izgalmas portrét rajzol Szabó
Ferenc, míndíg határozott egyértelműséggel

állást foglalva a kényes kérdésekben, a ha
gyomány és a maíság kiküzdött egyensú
lyában.

A Mérleg 1976/1. számában jó néhány fon
tos, Izgaímas tanulmányt olvashatunk "tíz
évvel a II. "atikáni zsinat után" arról a
kérdésről, mílyen szerepe volt a Zsinatnak
az egyházban, s hogyan érvényesülnek leg
fontosabb gondolatat a mában, Marty pá
rizsi bíboros-érsek a vallásgyakorlásnak a
nyugati világban tapasztalható visszaeséséröl
közöl adatokat tanulmányában (Célunk Pá
rizs evangelizációja), s a városi vallási élet
megújításainak lehetőségeit kutatja. A Karl

Rahnerrel folytatott beszélgetés során a hí
res teológus egyértelműen fogalmazza meg
azt a gondolatot, hogy az egyház manapság
tapasztaiható világiassága éppen ellenkezik
a zsinati eszmével. Rendkivül gazdag a lap
információs anyaga, melyben az új nyelvé
szeti és nvelvrüozóríaí irányokról írt ismer
tetesek jelzik a szellemi irányzatok konver
genciáját.

Második kiadásban jelent meg A. Deeken:
öregszünk, de győzzük clmű könyve Sántha
Máté kitűnő átdolgozásában (Prugg Verlag,
Eisenstadt). Egy pillanatig sem csodáljuk a
könyv sikerét: ebben a tárgykörben kevés
hasonlóan bölcs, az öregkor tragédiáját a
keresztény humanizmus felismeréseinek és
evidenciáinak derűjébe, megtalált egyensú
lyába oldó művet ismerünk.

Együtt imádkozni címmel kis füzet jelent
meg László Istvánnak, Eisenstadt egyházme
gye püspökének ajánlásával, szép rotográ
fiákkal, kedvet ébresztő nyomdai kivitel
ben (Bécs).

- A bolognai CSEO documentazione
1976. február (103.) száma leközlí Szé
kely Lászlónak "A vallási néprajz új
útjai és feladatai", valamint Schram
Ferencnek "A szentek tiszteletének
népszokásai XVII. századi énekesköny
veinkben" c. tanulmányát. Mindkettő a
Vigilia januári számában jelent meg.

- Az Unitárius Élet 1976. évi 1. szá
ma ismerteti Tóth Sándornak lapunk
januári számában közölt. "Kriza János
és a kortárs eszmeáramlatok" c. beszá
molóját az MTA Néprajzi Kutató Cso
portja és a Magyar Néprajzi Társaság
elmúlt évi plenáris üléséről, rnelyet
Kriaa János, a nagy folklorista halálá
nak centenáriumára emlékezve rendez
tek meg.

- A Magvető Kiadó gondozásában
látott napvilágot Rónay György mun
kája, a Júdás könyve, mely az írónak
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a Vigilia 1970. évi számaiban megje
lent drámáját és az "Utószó a Júdás
hoz, vagy a hitelesség kérdései" c. ta
nulmányát tartalmazza.

- Hegyi Bélának Király István íro
dalomtörténésszel, akadémikussal a Vi
gilia hasábjain folytatott beszélgetése
(1971 április) szerepel Király István
"Irodalom és társadalom" c. kötete
anyagában, mely a szerző 1945 és 1975
között írt tanulmányainak. kritikáinak.
valamint interjúinak gyűjteményes ki
adása (Szépirodalmi Könyvkiadó).

- Az e számunkban. Simone Weil
tollából közölt "Lelki önéletrajz" szöve
ge az Attente de Dieu c. kötetben ol
vasható (1966, 35-62. 1.) ; a fordítás
Relsinger János munkája, Simone Weil
ről 1. egyébként 1975 áprilisi számun
kat (253. l.).


