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SAGOK:

paul Both: Istennel mindig beszélhetünk
(OpUS Mystici Corporis). Korunk keresatenyé
nek egyik legnagyobb problémája az Imád
ság. Paul Roth nem pap, nem papi érzület
tel fogalmazza meg imádságait, melyek fgy
alaposan beleágyazódnak a hétköznapokba.
Annak az embernek a gesztusával írja próza
verseit, aki mínden helyzetben kapcsolatot
tud teremteni Istennel. Szavai szándékosan
puritánok, mégis érezni bennük az Istennel
való párbeszéd szüntelen emelkedését. Ez
részben a fordító Balássy László érdeme. Jól
megérezte a szöveg ambívalenctájat, s megle
lelő nyelvi közeget teremtett Paul Roth ér
tékes kísérletének,

Michel Quoist: Krisztus éli (OpUS Mystici
Corporis). Rokonszenves, az átlagemberhez
szóló könyv. Ha megfogadjuk a szerzö kéré
sét, s először bevezetőjét olvassuk el, megra
gad azzal a törekvésévei, hogya legelvontabb
kérdésekről, a legnehezebb hitigazságokról is
áttetszően, karunk emberének nyelvén akar
szólni. E törekvését siker koronazza. Könyve
középpontjában Jézus áll, a mai kor és a mal
ember Jézusa, akinek mínden emberhez és
mínden történelmi korszakhoz van üzenete.
Ezt azonban csak olyan józan, higgadt kala
uzok tolmácsolásával értheti meg rníndenkí,
mint amilyen Quoist.

G. és M. Abiven: fllet kettesben (Opus Mys
tici Corporis). Ez a felvilágosult szeuemü, ki
tünő könyv a harmonikus házaseret a ke
resztény házasság kiskátéja lehetne. A beve
zető tanulmányt író orvos-házaspár mínden
fajta elöítélettől mentesen, alapos pszicholó
giai háttérrel keresi s találja meg a választ
sok kényes (vagy még inkább ar mak hitt)
kérdésre.

Mary Pureetl ; Matt Talbot és kora. (Prugg
Verlag). Matt Talbot szeritség hírében halt
meg. A róla frott életrajz azt a llolY8matot
követi nyomon, s ábrázolja hitelesen, ahogy
lebfrva kóros szenvedéíyét, az alkoholizmust,
Isten felé fordult s az ő ügyének lesz egy
szerű, alázatos szoígáfa.

A szegények orvosa: Batthyány Strattmann
László (Prugg Verlag). Egy ízben már - a
"Testvéreink, a szentek" címü kötettel kap
csolatban - említettük, míly nagy a jelentő

sége annak a munkának, melvet a Prugg
Verlag körében fejtenek ki a "magyar szen
tek" életének ismertetése és megismertetése
vonatkozásában. E könyv is ennek a tudatos
törekvésnek gyümölcse. Főhőse vonzó, való
ban nem hétköznapi ember, aki önfetáídozá
sával, életének tiszta egyszerűségével és fény
lő hitével valóban korunk kiemelkedő szemé
lyísége volt, S megérdemli példájának feltá
masztását, az érdeklődés homlokterébe állí
tását.

Varga Andor: Az erkölcsI élet alapjai (TeO
Iógía kiskönyvtár. Róma, 1978.) A könyv az
alapvető erkölcsi elvek rendszerét mutatja
be egyszerű, világos, áttekinhető szerkezettel,
jó stüusban, Vonzó az a kővetkezetesen meg
valósuló törekvése, hogy élesen elválasztja
egymástól a rosszat és a jót, és pluralista
tendenciákkal szemben végigviszi azt a gon
dolatot, hogy nem személyes érzelmeinktől

függ bármelyikük jelenléte és érvényesülése.
Jelentős érdeme a munkának, hogy a leg
modernebb etikai rendszer-kísérletek fölött
is jól tájékoztató szemlét tart, különös ala
possággal mutatja meg az úgynevezett szítu
ációs etika korlátait.

ZSINATUTANI .tRTELMEZO KISSZ()TAB

VULGARIS. (A latinban: vuígus = nép.)
A vulgáris szó eredetileg "népiest" jelent,
esetleg "közérthetőt". Űjabb értelmében in
kább rosszalló értelmű szó : közönséges, út
széli, vagy legalábbis "földhöz tapadt" je
lentésben. A "vulgáris vallásosság" a vallási
élet igen primitiv fokát jelzi: egyes külső

parancsok és szertartások túlhangsúlyozását
a lényeg rovására.

VULGATA. Latin jelentése annyi, mint "a
nép körében elterjedt". Igy nevezzük a teljes
Szentírásnak azt a latin nyelvü forditását,
amerye, ::;zent Jeromos kesanett a IV. szá
zadban. Orrast tekintélyét még csak növelte
a tnenti zsinat, mely zsmatí, egyházi, teoló
giai használatra nrteíes fordításnak jelentette
ki. XII. Pius "Divino Afflante" enciklikájá
ig (1943) míriden népnyeívű fordítást a Vul
gáta alapján kellett készíteni, mégha a jegy
zetekben utaltak is az eredeti héber vagy
arám szöveg nyilvánvaló eítéréseíre. A ke
leti nyelvek mai sokkal alaposabb ismerete
és a bibliai segedtudományok fejlődése nap
jainkban Iehetövé tették, hogy a szentíras új
és pontosabb fordítását készítsék el, közvet
lenül az eredeti szövegekböí, A legújabb ma
gyar fordítás is így készült; tehát már nem
a Vulgéta alapján.

ZSURNALISZTIKA. (A franciában: journal
= napló, napilap, újság.) újságírás, és rnín
den, ami vele kapcsolatos. (Tágabb értelem
ben a rádíó, TV ís.) A "vallási zsurnaliszti
ka" kifejezés napjainkban némi rosszalló
árnyalatot kapott, szemben a kifogástalan
jelentésű "Újságírás" szöval, Zsurnalisztikán
néha bizonyos új ságíróí felületességet is ér
tenek, különösen teológiai tárgyú cikkeknél,
ahol a nehézség a téma természetéből folyik.
Az újságirók a tudósek és a hittudomány
elvont szaknyelvét a nagyközönség számára
akarják érthetőbbé, népszerűbbé tenni, ami
többnyire együtt jár a szabatosség hiányával.


