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Olvasóink nem is egyszer találkozhatnak
lapunk hasábjain Rezek Román. nevével. A
Braziliában élő, Murubi Bencés Főiskolán ok
tató kitűnő filozófus, Telhard-szakértő újabb
-munkával gyarapította a magyarra fordított
Teilhard de Chardin-művek sorát, P. Rezek
ezúttal Pierre Leroy "Lettres familiéres de
Pierre Teilhard de Chardin mon ami 1948
1955" címü, 1976-bán megjelent könyvét, s
Teilhard Ravierhez írott leveleit fordította- le.
(Ezek a "Teilhard bizalmas levelei" első kö
tetéből hiányoztak.) Rezek Román laRunknak
írott levelében elmondja: • Robert Spaight
"Teilhard de Chardin élete" címü fordításá
nak jietejezésénez közeledik. Spaight könyve
- mint írja - "nagyon segítheti a magyar
olvasót Teilhard életének és írásainak meg
értésében".

Zsinati megújhódl\li (Opus Mystici Corporis).
1zléses képes albumban kapunk válogatást
a "Fetes et Saisons" francia folyóirat két
számának anyagábóí, míntegy a Szent István
Társulatnál _megjelent s hamarosan új kia
dásban remélt "A II. Vatikáni Zsinat ta
nítása" kíegészftéseképp, A kötet szerkesz
tője népszerűsítő szándékkal válogatta anya
gát, mely így minden érdeklődő számára ap
rópénzre váltja a zsinat korfordító tanításait.
A cikkek, tanulmányok és a kitűnő illuszt
rációs anyag azt a gondolatdt mélyítt el,
hogy a Zsinat nem szakítást jelentett a ha
gyományokkal, hanem a lelki fejlődés és el
mélyülés további útját jelölte ki vonzó ön
kritikával.

Kis közös zsolozsma (Opus Mystici Corpo
ris). A hön várt hazai Zsolozsmáskönyv egye
lőre nem jelent meg, így érthető, hogy a
kiadó előző hasonló kötete, a "Kis zsolozsma"
- melyet megjelenése idején ismertetillnk _
gyorsan elfogyott. A hiány pótlásául adták ki
a kis könyvet, mely nagy segítséget nyújthat
a templomi zsolozsmázéshoz,

Két új könyvvel gyarapodott a Rómában
megjelenő "Teológiai kiskőnyvtár" sorozat.

Kereszty Rókus: Krisztus. A folyvást vál
tozó világban éló s a környezetével együtt
alakuló keresztény ember Krisztus-képét
igyekszik felrajzolni a szerzö: "A keresztény
ség - mondja a többi között - elsödtegesen
nem tanrendszer vagy erkölcsi magatartás.
-szabályzat, hanem egy élő, valóságos sze
mély. Minden ember - felismerve vagy -fel
nem ismerve - számtalanszor találkozik ve
le; ő vár mindannyiunkra útjaink végén;

s most is mindannyiunk ajtaján kopogtat."
Ezt a folyvást velünk levő, életünket alakító
Krisztust követi nyomon a könyv. Az első

részben a Szentírás Krisztus-képét mutatja
be, nemcsak az események kronológiai rend
je .szerint, hanem azoknak teológia hátterében
is. A második - személyes - részben azt' a
folyamatot követi nyomon, ahDg""y az egyház
a történelem változásaiban értelmezni pró
bálta a krisztusi üzenetet. Végül egy "rend
szerező krtsztolögíaí alapvetésv-t olvashatunk,
melynek csúcspontján a megváltottság álla
.potanak ismérveit taglalja a könyv.

Horváth Tibor: A kinYilatkoztatás kritikája.
A sorozatnak egyik legérdekesebb, legmoder
nebb könyve. "Feladatunk...az - foglalja
össze törekvésetnek lénYE:gét a szerzö -, hogy
megvízsgaijuk, csakugyan téved-e az egyház.
míkor azt hiszi, hogy a történeti Jézus nem
volt más, mint akit az első keresztények
hittel megvallottak. Más szóvaí : ki kell rnu
tatnunk, hogy nemcsak a hivők lelkében dol
gozó Szentlélek, hanem maga a történelemben
élt Jézus is kinyilatkoztatója annak, hogy
benne Isten végérvényesen belépett az em
beri történelembe, és így Jézus maga, nem
pedig a hivpk halála után alakult névtelen
csoportja felelős az egyház beléje vetett hi
téért." Könyve első részében (tegyük hozzá,
e murikája nagyobb német müvének rövi
dített változata) a' ki'lyiIatkoztatás kritiká
jának történetén tekint végig az evangéliu
mokban ábrázolt és előadott jézusi szemé
lyes "hitvédelem"-től egészen a napjainkban
is divatos "Isten meghalt" gondoLatig. A
következőkben az úgynevezett hitkritika möd
szertani alapvetését adja, majd akinyilaL
koztatás hitelességét igazoló "Krisztus-esemé
nyek"-et foglalja össze vonzó rendszeresség
gel.

•
Lengyel Alfrédnak, a, Győri Levéltár nyu

galmazott igazgatójának 70. szüietésnapjara
ajánlták .a szerzők tanulmányaikat Gyor és
vidéke történetéből. A kötet a győri városi
tanács és a megvet levéltár kiadásában_je
lent meg, Gecsényi Lajos szerkesztésében,
Különösen érdekesek Gecsényi Laj os: Gaz
dasági és társadalmi változások Győrött a
16-17 század fordulóján című, Mihály Ferenc:
A magyaróvári gimnázium első évtizedeinek
történetéhez (1739-1767) címü, Vörös Károly:
A győri városigazgatás és várospolitika tör
ténetéhez (1861-1914) címü, valamint Balázs
Péter: A forradalom előtt (Zichy Ottó és li
berális társai a győri- és mosoni megyegvüté.,
Beken) - címü - tanulmányai.
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