
az előadás során elnéhezült. 'Briliáns
passzázsai elmosódtak, a pedál akado
zott.

Bach 147. kantátájának korál-átirata,
("Jézus az -emberi vágyódás öröme")
(I dallam köré font ha1l{/füzérek finám
ornamentikájával lepett meg. Ez a dí
szítés csak kiemelte a melódiát 8 nem
eltakarta. Messiaen orgonam-flvei nép
szerűek hazai koncertjeinken. A litwr
gikus évet zenébe komponáló mester
darabjaiba1" mindig találunk ismerős

elemet, de sajátságos színkeverésben,
egyházzenei jelleggel. (Legutólfb külön

. zenei ábécét írt a Szentháromság teo
lógiájának megfogalm-azására.) Áment
Lukács a 9 tételből álló "Jézus szü
letése"-ciklusból ~zúttal kettöt játszótt.
Az Ige - ez a 4. tétel címe, s mott6ul
Szent Pál Zsidóknak írt levelének
mondata kívánkozik, utalva a zsoltá
rosra: "Fiam vagy, kézdettől fogva".
Mintha a teremtés idópillanatát és az
örökkévalóság folytonos nyugalm-át (a
mozgásban>- ragadta volna meg a szer
Ző: a zsongó hangáramba' kemény pe
dálmenetek vegyülnek, véqiLl sz~les ív
ben megsz6lal egy kozmikus kantiléna.
A Kelet zenéjére emlékeztető ha1't(1lé-

Tájékoz6dás

A SZENT ISTVAN TARsULAT
'O.J KIADVANYAI

Cserháti József: Mindennap e~yütt az 'Orral
(elfogyott) . A népsaerü sorozat ezúttal vált
teljessé, az A-év hétköznapjaira és vasár
napjaira adott szövegekkel, elmélkedést anya
gokkal. örömmel mondhatjuk el, hogy a
kötet szerkesztője és munkatársaí évről

évre magasabb színvonalú munkát végeztek,
s az A-évre szánt kötet már valóban a
"felnc5tt keresztény" olvasmánya. lrendkivül
sajnálatos ugyanakkor, hogy a kötet nem
ösztönöz további elmélvütésre, és az itt kö
7,.Ölt szövegek alaposabb megismerésére, hi
szen bibliográfiai tájékoztatása szegényes,
olykor alig több a semminél. Cs6g1 János:
Igehirdetésünk a szentmisében. A hatvanas
évek végének legnagyobb könyvsikere volt
az "Igehirdetés és Llturgta" dma háromkö
tetes rnunka, ;imely pillanatok alatt elfo
gyott, s így nem juthatott el mindenkihez,
akinek szüksége van hasonló jellegl1 szellemi
indításokra. Az Ő igényeiket igyekezett kielé
giteni Csőgl .János, aki szerényen "homflia
váztatokv-nak nevezi" müvét, holott annál
-többet ad: az A, B és C év vasárnapjaihoz
jól használható, a modern Világ szarnos
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pések figyelmeztetnek: bibliai térbe
időbe léptünk, ahol a testté vált Ige
vállalja földi sorsunkat. Disszonáns ak
kordok a pasSiót idézik, melyet végűl

hatalm-as 'Cisz-dúr akkord old fel. El
mondhatjuk: ezt a művet csak az érti
meg igazán, aki valamiképpen teológus.
A pap-művész ezúttal feloldható az
előítéletektől. Az akadémikus stílust el·
k€rülve a beleérzés, az, értés adta meg
a közlés hitelét.

Jean Langloís világtalan francia kom
ponista, a párizsi Szent Klotild kated
rális orgonístája nálwnk még szinte is-.
Tneretlen. Incantation cimű 'műve szó
lalt meg a koncert zár6darabjaként a
zene "ős hevével". A. Mindenszentek
litániájának gregorián könyörgései a
húsvét misztériumát ölelik -körül. Krísz
tus világossága már lobog, de a kö
nyörgés hangja egyre erŐSödik, m-ajd
hálaénekbe vált, s a szentgalleni szer
zetes húsvéti szekvenciáját asszociálja:

,,,Jézus, hűséges tanú az égben, / adj
részt minékilnk föltámadásod zsengéjé
ben, / hogy ahol Te vagy, legyünk mi
is, / ujjongva a menn1{eí glórián!"

TÓTH SÁNDOR

problémájával érintkeze'! $zövegeket kinál,
meíyek kitl1nc'l ugródeszkául szolgálhatnak a
homüta elkészftésének munkájához. A kiadó
még inkább segitette volna a szerzöt és
növelte volna a könyv használhatóságát, ha
hozzáértő nyelvi lektor közreműködésével ki
gyomláltatta volna a szöveg szürkeségeít,
pontatlanságait, s ha inkább az élő nyelvhez
közelftette volna - az amúgy is az élet
'praxisában elhangzű beszédeket.

újranyomások : t>ömyel-Gergye-Cs6gl: A
szentségek életértéke. A népszerű el
mélkedéskönyv második kiadása újból
elgondolkodtathatja az olvasót. vajon meg
teszünk-e mindent, hogy míndennapí életünk
szentségí élet legyen. Ebben a vonatkózás
ban kitűnő kaiauznak bízonyuí, Dömyel
Gergye-Cs(igl: Szentmiseáldozat és Oltári
szentség. Az Eukarisztia ünneplésének lé
nyegével foglalkoznak a szerzők, jól szol
gálva fejtegetéseikkel a zsinat útmutatását,
azt a gondolatot; hogy keresztény életünk
nek kútfeje az Oltáriszentséggel való eg
zisztenciális kapcsolatunk.

AZ ECCLESIA KÖl'lYVKIADÚ Ú.JDONSAGA.
Dr. Bánk József: Szentségimádás. Fontos
útmutató, mely elsősorban a gyakortö pap
ság munkáját könnyíti meg. Bizony, olykor
meglehetősen nehéz problémát jelent a témp-



lom! szentségimádások megfelell5 megszerve
zése, illetve azoknak a kereteknek a kiall{
kftása, melyek valóban eggyé forrasztják a
templomi hivő közöSséget a szentségtmádá
sokon. Ezt a célt szolgálja Dr. Bánk Jó
zsef és munkatársainak könyve, mely a
legkülönfélébb alkalmakra ldnál eímélkedésí-,
ima- és énekanvagot. Jól megválasztott be
vezető imákkal és adhortatiókkal - talán
csak a gyermekek számára írtak kivételek
- mélyítIk el az egyházközség ünnepnap
jának hangulatát, s emelik a részvevőt . az
ima egyre magasabb régióiba. Külön érdeme
a kötetnek a míndennapok gyakorlatában
okosan. világosan eligazító előszó. Sajnos,
a könyv néhány lapja üresen maradt a
nyomás során.

•
Az egyháztörténetfrás számára értékes ösz

szefoglalás jelent meg a LEV~TÁR1 SZEM
LE 1977/2. számában. Csóka Ferenc A fe
rencrend történetének kutatása Magyaror
szágon 1945-1976. A szerző áttekinti a rend
eddig Ismert. fellelhető anyagát, a rend
történeti irodalmat és tájékoztat a sztová
kiai levéltárakban található ferences anyagról
is, tehát a kutatók számára fontos Informá
ciókat ad. - A SZAZADOK 1977/1. számá
ban Dévényi Ivánné alapos tanulmánya VI
lágítja meg Csernocb János bercegprímás te
vékenységét az ellenforradalmi rendszer etsö
éveiben és függelékként közli Lepold Antal
napló-feljegyzéseit Csernoch tihanyi tárgya
lásairól IV. Károllyal. a kIrálypuccs Idején.
- Ugyanebben a számban J. P. Ripoche
zágrábi egyetemi tanár "Bizánc vagy Róma?"
címmel ír Magyarország vallásválasztási
kérdésérlll a középkorban. Péter Katalin az
1608. évi vallásügyi törvényről és a jobbá
gyok vallásszabadságáról közölt tanulmányt.

A TELKI APÁTSÁG 1702-1881 közti törté
netéröí szép könyv jelent meg Münchenben
Eugen Bonoml tollából. A munka elsősorban

bécsi levéltári kutatásokon alapszik. Fil ré

szel: a telki apátság megszerzése ; Gazdál
kodás; Egyházi ügvek ; Iskolázás; Az apát
ság visszavétele. - A Telki apátság etsö
említése 119B-ból való. A mohácsi vész
utáni évtizedekben teljesen elpusztult. El
addig a Pannonhalmi Szent Benedek rend

-szerzeteseíé volt. A bécsi skót bencések 1702
ben Lipót császártól nyertek rá adomány
levelet. A rnunka több fejezetben foglal
kozik a jobbágyok-parasztok történetével ls
(Budajenő, Telki és részben Páty községek).

•
A GONDOLAT KIADÓ újdonságai közül

elsökérit említjük William Graham Sum
ner amerikai professzornak Népszokások círnü,
szokások, erkölcsök, vIselkedésmódok szocío-

lógial jelentl5ségét tárgyaló, ma már klasz
szíkusnak számító könyvét. A több mint
hetven éve iródott ma kiállta az idők pró
báját, generációk ismeretforrása és alapél
ménye maradt. A kütönbözö történelmi ko
rok életvItelében, morális divatjaiban, vál
tozó ember- és világszemléletében Igazit el,
szintézist alkotva a filozófia, szocíolőgía,

néprajz, antropológia, társadalom- és jog
történet elemeiből. A szerző - pályafutását
episzkopális lelkészként kezdte - nagy ér
dekll5déssel nyúl az egyháztörténet,. a vallá
sos világkép és a keresztény tradició 'kér
déseihez is. Tanulságosak az aszketizmusról,
a középkor kolduló rendjeiről - "a kol
duló rendek méíységes népi hitben - irja
- és a tizenharmadik század legmagasabb
rendtl erkölcsiségé.ben gyökereztek" -, a tár
sadalmi előírások kapcsolatáról a vallással,
a kereszténység etikai vlvmányairól szóló
fejtegetései..- Heller Ágnes tanulmánykötete

· Az ösztönök. Az érzelmek elmélete a szociál
antropológia nézőpontjából vizsgálja az em
beri ösztönök terrnészetét, elemzi a ~gis

mertebb polgári ösztönfogalmakat és meg
kísérli' felvázolni, ami ezeken túlMutat, egy
újtfpusú ember érzésvilágát, melyet "a mín
denkori konkrét követelmény-rendszerekhez
hozzáméreteiett konkrét érzések kIalakitása
jellemez". Egy szenvedélyt semmi sem győz

het le - irja másutt Spinozára hivatkozva -,
csak a szenvedéllvet ellentétes erősebb szen
vedély. "örök érvényű példázata ennek a
bibliai Mózes története. Mózes életének
alapszenvedétye maga az Isten, az egyetlen
Isten eszméjenek felfokozott szeretete.
(SChönberg ezt igy költi meg: ..Ich liebe
melnen Gedanken und lebe für íhn-.) Vajon
ez nem érzés? Mikor lehozza a kőtáblákat

·Sinai hegyéről és meglátja az aranybálványt
dühében összetöri a klltáblákat. (Ime: az
affektUs a ,tudat centrumában' l) Utána azon
ban újra felmegy a hegyre újabb kl5
táblákért. Azért, mert gondolkozott? Nem!
Azért, mert a törvény és Isten iránti szere
tete volt a legerősebb szenvedélye, s mert
ez úrrá lett dühén." - A Magyar História
sorozatban jelent meg Bitskey István mun
kája, a Wtvlták tüzében. A reformáció ma
gyarországi elterfedésének, harcainak törté
netét dogozza föl, a reformáció-ellenrefor
máció küzdelmert, szellemi áramlatait is
mertetimeg az olvasövat, miközben a refor
máció kiemeikedll európai egyéniségeiről és
eszményeirlll ad korszerü, előitéletektől men
tes összegezést. Bános Tibor monográ
fiája Jáyor Pálról a Szemtől szemben soro
zatban látott napvüágot, Nemcsak kitanll
pályakép és korrajz, hanem egy színészte
gerida tündöklésének és tragédiába torkol
lásának érzékeny leírása is, a tények és ada-

·tok hitelével, s ha lehet ilyet monográ
fiáról á1lftanl ~ az emlékezés szeretetével.
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