
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.).


