
Tájékozódás

A HONISMERET Idei f. számában ".Jogi
anvanyelvünkv-röt ír Szász Ger".); Szathmári
István a nagy tudosra és nevetöre. Gomboez
Zoltánra emlékezik születésénck századik év
fordulója alkatmáböl ; Kllszegfalvl Ferenc az
agrárszocialista mozgalmak egyik legismer
tebb egyéniségének, Szántó Kovács Jánosnak
alakját idézi föl - 125 éve született Hód
mezövásérheíyen. Ismertett a lap a szekazár
dI Várostörténeti Klubnak és az érsekúj
vári CSEMADOK honlsmereti körének te
vékenységét, a Füzesgyarmaton, Tapolcán és
Balatonszentgyörgyön folyó helytörténeti
munkát. A Könyvespolc rovat bemutatja a
Somogy megyei és törökszentmiklósi hon
Ismereti kiadványokat, a Klstelelt nagyköz
ség történetét feldolgozó monográfiát, a
Hortobágyi rniézö Bizottság gondozásában
megjelent "Vásártörténet - hidi vásár" c.
tanulmánykötetet, továbbá a romániaI Kri
terion kiadásában kapható "Anyanyelvünk
müvelése" c. nvetvmüveíö kalauzt (össze
állltotta Gálffy Mózes és Murádln t.asztö)
és Szabó Attila .- Péntelc János .,Ezerjó
fű" c. etnobctanncat ütmutatöjűt, valamint
Bálint Sándor ..Tombácz János meséi" c.
müvét,

A GONDOT.AT RIADO újdons,ígal közfil
megemlítjük Sinkó Ervinnek hazai kiadó
nál első tzben megjelent "Szemben a bí
róval" c. tanulmánykötetét. "Korai eszmé
lése óta irja róla Sükösd Mlluily a
kötet bevezető tanulmányában - a világ
gyakorlatt átalakllását gondolta el létezése
alapvető céljául, s haláláig ennek a for
radalmi tevékenységnek az értelmlségl köz
katonája maradt." ~Ietútja során eljutott a
kereszténységíg is, melyről 1920-ban Az út
cimmel vallott. Nagy hatással volt rá Angelus
Silesius, Eckhart mester és Jacob Boehme
mísztlkája, Kierkegaard filozófiája és Dosz
tojevszkij világa. A marxizmus és a ke
reszténység külcnös egymásra hatásban ala
kltotta ki messianisztlkus hitét, melyet
Lukács György ..vallásos ateízmusnak" mond,
"Magáévá éJte, gyakorlati Iróságánatc szolgá
latába állította hangsúlyozz« Sükösd
Mihály a transzcendencából' mindazt,
amit hasznostthatott. Kipárolta, önmagához
hasonitotta, amire önmaga racionalizált
hitéhez szüksége lehetett." A kötetnek
szinte valamennyi írására jellemz6 a ke
reszténységgel való polémia, az evangélium
iránt érzett benső rokonszerv, Horst
Klengel könyvében az ókori Sziria törté
netét és kultúráját mutatja be Krisztus
előtt fooO-től Krisztus után 333-ig, amely
a hellenizál6dás kezdetét és az ókorí
keleti időszak végét jelenti az ország éle
tében. "Antiochiában már korán kialakultak
az első keresztény gyülekezetek - írja

többek közt a szerzö, - Az istentisztelet,
amelyet eleinte magánházakban tartottak,
hamarosan már a zslnagögákban Io~yt. Az
Euphratész mentí Duna-Euröposzban 232-ben
alapították a jelenleg ismert legkorábbi
keresztény templomot, amely mindenekelőtt

a ma a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban
Ilrzött falfestményeirlll nevezetes. A temp
lom a bizánci Szíriában nem csupán az
élet középpontjában állt, hanem egvszcrsmínd
a müvészek .és kézmüvssek legfobb meg
rendelője is volt. A korai keresztény mü
vészet szamos emléke marlldt itt fenn nap
jainkig."

Klara Bfichler: Reggel és este Istennel (OMC,
Bécs). A magyar kiadó idézi a német kiadás
elllszavának néhány gondolatát, s ezeket ne
künk is érdemes megfontolnunk e kis köny
vecske értékelése eIlltt. "Tudunk-e még, mai
emberek, egyáitalán lmádkozn1t A mínüen
napok zajában ezernyI dolog eltérft bennünket,
idő és csend híján csak nagy nehezen ta1l1
lunk rá aszavakra, amelyeknek Istenhez kell
vinniük bennünket. Szívesen vesszüte igénybe a
segitséget ezen a téren." Valóban elkel a
segítség. Különösen nagy kérdése ugyanís a
ma emberének, hogyan találja meg lellte ki
fejezésének adekvát mödíaít. A régi imakllny
vek választékos szökíncsét lassan homályba
borítja az idő, meg kell találnunk azonban
a korszerűbb imákat s a korszerűbb írnaköny
veket. Klara Büchler ilyennek szánta köny
vecskéjét. A hónap négy hetének reggeleire
éR estélre ad kis szövegeket, melyeket el
mondva vagy átelmélkedve Isten nevében
kezdhetjük és végezhetjük 8 napot.

Más kérdés, hogy ez azimakllnyv gyökeret
verhet-e a mai ember tudatában. Nyelvezete
olykor meglehetösen cirkalmas, többet merit
a hagyományos ima-struktúrákb61, mintsem
hogy az áhitatnak modernebb. korszerűbb út
jait keresné. Ne feledjük el, új és új nemze
dékek nőnek fel, s ezek a generáci6k mínd
találkoznak előbb-ut6bb Istennel. mínd eljön
nek a templomba, Imádkozni akarnak, meg
akarják ismerni azt a nvelvezetee, ahogy ml
Istenhez köze!ftünk. Ha például ilyen szöveget
olvasnak vagy hallanak: ,,"rllkk6 gazdag rste
nem! E vasárnap estén hálát adok Neked
míndazért, amivel ma testem-lelkem meg
ajándékoztad. J6l tudod, 6. Atyám, hányszor
el akartak tériten! t6!ed embertársaim és sötét
er<5k",akkor legfeljebb arra gondolnak, hogy
mí, keresztények nem tudunk felelllsséggel
imádkozni. Vajon nem helyesebb az alázat
egyszertl szavalt keresni. al](1[(y a vámos tette,
mint embertársaink praktlkáira és "sötét
erc5k"-re hIvatkoznI? Minden egyéb kommen
tár helyett hadd mondjunk el ennyit: a
Mindennap! kenyér Wlg,,. a Mindennap egylltt
az tJrral sorozat darabjai. kontntllem hiány
talanak és hibátlanok. De Klara Büchler
könyvecskéjénél mindenesetre jobbak.


