
sos Miklós, Pilinszky János, Hamvas
Béla, Franeoís Gachot, Jean Cassou,
Vojtech Tilkovsky és Marcel Brion rnű

és személyíségelemzései, cíkkeí, állás
foglalásai. Németh Lászl5, a XX. szá
zad egyik legegyetemesebb érdeklódésű,

legszélesebb horizontú magyar Írója és
gondolkodója - az emlékkönyvben ol
vasható írásában - a művészettőrténet

óriásai közöt.t látja Csontváryt: "Bi
zony nem tudom, ki az, akit e három-

Tájékozódás

A Szent István Társulat kiadásában jelent
meg Cserháti József Mindennap együtt az
úrral címü soroza.ának második, a C évre
szánt kötete. Akárcsak a megeíözönck, en
nek is nagy érdeme és haszna, hogy friss
szemmel váloga.ott, korszerü szövegrészek
kel segíti a szent szövegekben való emé
lyedést, az egyes ünnepek alapgondola-ának
megértését és kíteljesítését, Ismét szóvá kell
tennünk, hogy az irodalmi szemelvények
színvonala nem egységes, azok között má
sodrangú munka is akad, holott, - am-nt
a jó pé'dák muatják - a világirodalom
gazda <;sága lehetövé tenné, hogy mínden
gondolathoz adekvát szöveget találjanak a
kötet válogatóí. Mindez persze csak a har
madik kötet megjobbítását célzó megjegy
zés: valójában e BOrO'lOat mindegyik kötete
éppúgy, mint az előzőé, a Mindennapi ke
nyéré, hasznos, néhol épületes, sok értélces
indítast adó olvasmány.

..A Iiturg .kus mozga.om lassacskán újból
fölfedeztetLe velünk az .egyháztas vallásos
ságot'. Egyik úttöröje, Romano Guardini,
nemrég ezekkel a szavakkal jellemezte ezt
a megújulást : .Az egyházias érzék ébredő

ben van a lelkekben!' Kíkerüttünk a val
lási individualizmus korszakából, amely túl
ságosan marginális tanításokból táplálkozott,
és az Euchar,sztia mindinkább visszahödí
totta központi helyét, tejes kiterjedését az
istentiszteletben és az életben." - Ezt a ro
vid idézetet Suenens bíboros új Pünkösd?
címü nagyszerű könyvéből vettük (prugg
Verlag, Eisenstadt 1976), annak érzékelteté
séül, mennvíre a máról és mának szól ez
az egységes, a Szentlélek tüzétől áthatott
írás. A Szán'ó István fordításában megje
lent mű egyszerre elmélkedési olvasmány
és korunk hitbeli megújulásának Izgalmas
dokumentuma. (A kiadó engedélyével egyik
fejezetét lapunkban ls közölnt fogjuk.) A
szerzö tizenkét nagyobb egysél1re osztotta
müvét, A Szentlélek és az eg~'ház kapcso
latának elemzése után tér rá a talán leg-
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tucatnyi kép festője fölé lehetne he
lyezni ..."

A képtáblák több -- eddig kevésbé
közismert Csontváry-rnű ("Tenger
parti város", ..Délutáni vihar Trauban"
stb.) reprodukciójával lepik meg a
nemzetére "páratlan értékű örökség"-et
hagyományozó mester művészetének hí
veit (Corvina Kiadó, 1976).

D.I.

izgalmasabb kérdésre: miképp állhat a Lé
lek a mai vallásgyakorlat középpontjában.
Múvét Imádsággal zárja, klasszikus szépsé
gü és emelkedeltségú szöveggel, mely va
lóban méltó berekesztése e hallatlanul ér
dekes és tanulságos könyvek.

A német teológiának rníndíg értéke és
jellemzöje volt rendkivüli világossága és
alapossága. Ezek a jegyek aVILják emlé
kezetes olvasmánnyá ,T. Ra' zmger A keresz
tény hit címü összefoglalását is (Verlag
Opus Mystici Corporis, Bécs 1976). A Ta
más Pál tolmácsolásában megjelent mun
ka az Apostoli Hitvallásból indul kl: ez az
alap, melyre fe'épHi a szerző a korszerűen

órtelmezett keresztény hit tényegét és irá
nyát. A tübingeni egyetemen tartot előadás

sorozat hittel, de polémikus szándékkal is
átitatott szellemlségét hadd jellemezzük az
zal az egy részlettel, me-ívben a szerzö azt
a problémát elemzi, rutképp kel! értelmezni
az Ószövetség görög fordítását és az erre
épftet~ köve keztetéseket: ..... a hit Istenét
a bölcselők Istenével egvenlövé tenni any
nyit jelent, mint a Biblia Isten-eszméjét
kiforgatn;, és annak éppen el'erikező értel
met adni".

A zsinat u.án, az egyház és a dogmák
érelrnezésének megújulását látva sok hivő

ben felmerült a kérdés: vajon hová vezet
majd ez a folyamat? Sokan megfeledkeztek
János pápa böcs és előrelátó fig~'elmezte

téséról : ..Más do'og a hit letéteményének
régi taritéelében a lényeg, és más küísö
burkának megfogalmazása". Az új teológia
épp a burok mélyére hatolva igyekszik
fölfejteni a lényeget. E folyamat megértése
hez segít hozzá Alszeghy Zoltán és FlIck
Maurizio könyve, A katolikus dogma fej
lődése (Anonymus, Roma 1976), amely az
olasz eredet! magyar fordítása, Rendkívül
maggyözöen elemzik a szerzők a dogmafej
lődés szükségszerűségét és útját, szemléle
tes, világos foga'mi nyelven fejtik kl nem
körmyü, sok hívatkozást kívánó próbtéma
körét, A ma elsősorban a kérdés szakem
berei számára izgalmas és tanulságoe.


