
Haza és nagyvilág

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiemelkedő

alkotói munkássága elismeréseként 75. szülctésnapja al
kalmából .

Borsos Miklós

Kossuth-díjas szobrúszművesznck',a Magyar Népköztár
saság kiváló művészének a Magyar Népköztársaság

Zászlórendje k itüntetest adományozta.

KÜLFÖLDI MAGYAR KIADVÁNYOK

MÉRLEG
A -lap idei második számának bevezet ö tanulmánya Gu)'

Gitbcrtci, a párizsi bűnözők és utcakölykök apostolát mu
tatja be. aki a hajdani Kalazanti Szent józsef mintájára a
magukra hagyott. szetetet híján felnövekvő fiatalok meg

értö. '1'óra. irányító társa akar lenni. Szegény munkáscsa
ládbó szarmazott, s talán gyermekkorának élményei is
mctiválják hivatásválasztását. A vele készitett beszélge

tésnek különös érdekességet kölcsönöz. hogy megismer

hetjük pedagógiai elképzeléseit is. melyek a szemelviség
szabadsúgának tiszteletben tartasán alapulnak.

Robert A. Brungs tanulmányának címe: A biotechnika
és a: é/et szabáívozása. A szerző azt bizonyítja. hogya fizi
ka forradalmána k kora véget ért. s most kezdődött el a
"harmadik forradalom", a biotechnika kora. (Szerctnénk
közbevetően megjegyezni. hogy ezt az elképzelést nem
minden tudós és futurológus vallja egyértelműena magáé
nak.) F7 volna az emberi történelemnek az a korszaka,
arncr. ben a homo sapíens homo biologicussá formálódik
út. ..\ biológia tudomúnya szintetikussá változott. fejlődé

se lehetövé tette. hogy elő rendszereket állítson ciii. ellen
iirizni tudja az életet és a halált. szabályozza az emberi ké
pessegeket s befolyásolja az emberi teljesítményeket.
Mindcnnck komoly vallási következményei vannak. Ezek

lényeget a tanulmány irója abban látja. hogya biotechnika
forrudalma korúnak kereszténye még intenzivebben és hi
tele-cbben szembesülhet lsten szetetetével. .,E forradalom
arr" fog kényszeríteni bennünket állapítja meg a többi
közöu -. hogy meglássuk. milyen nagyszerű csodák vesz
nek körül bennünket mindcnült ,"

Piet Franscn könyvkritikajának címe: IX. Pius és a pápai
f,;rcdhc1('lh'/1\'l;g. 1977-ben jelent meg Bernard Hasletnek
IX. Pius pápa szcmélyiscgérőlés a pápai csalatkozhatat

lanság dogmája kihirdetésének körülményeirőlés hatásá
ról sz6ló. nagy vitákat keltő munkája. Haster könyvének
kritikusa teljes joggal jegyzi meg. hogya kényes és fontos
kérdések elemzése t csak elfogulallau higgadtsággal lehel
elkezdeni és folvtatrn. Haslet munkajában megvannak
elek az erények. de hibája es hiányos<ága:hogy csak a zsi
nau kisebbség veleményére hagyatkozva rajzolja meg lX.

Pius pilpa arcképét. s ebből eredezteli a csa!alk01hlltatlan
sag dogmújónak elfogadása körüli harcokat. A Mérleg
szerkes7tői e tanulmán)' közléscvel kitünő pcldúj<.tt adj:lk
a kritikus es hitelességre törekvö öllszemléletnek.

912

szolgálat
Ütvenedik számát adta ki Eisenstadtban megjelent Iaptár
sunk , s ebből az alkalomból mi is szerétettel köszöntjük
szcrkesztőit, további eredményes muukát kí\:10V3 nekik.
E szám szomoru bevezetővel indul : a lap mcstanában el
hunyt főszerkesztőjere. Marosi l.ászlóra emlékezik. aki
alapitásától kezdve irányitotta a Szolgálur munkáját, ki
alakitotta profilját, s igen jelentő kiadói tevékenységer is
végzett. A lap jubileumi száma ezúttal csak tanulmányo

kat közöl, hiányoznak belöle a mcgszokott rovarok. Ki
ernelkcdően érdekes András Imre A modrrn eg)'há:k<io."'g
(;/li kö::össégek társulása címü írása. amelyben a S/CfZŐ a
jelen tapogatódzó kezdeménvei alapján igyekszik megraj
zolni egy olyan plébúnia modelljct, melynck k özéppontjá
ban a szeretetszolgálat eszménye áll.

A Szolgálatot is kiadó Prugg Verlag gondozásaban je
lent meg a Sugárzó emberek cimű kötet. amit ugyancsak
Marosi László szerkeszteu. A könyv azoknak a szcnt életű.
magukban rendkivüli elhivatottságot crző kcrcsztcuycket

mutatja be. akik századunkban az életükkel igazolták a
krisztusi szerétet eszményének korszerűséget és maradan
dó hatását. Külőn Ielhivjuk a figyelmet a nálunk is Jól is

mert Reinhold Schtieiderre és Alexis Carrelrc. a magvar
egyháztörténet kutatója bizonyara tanulsággal olvassa
majd a Kanter Károly nl unkásságát taglaló esszet.

•
HUNGAROLÓGIAJ ÉRn:siTŐ. 1\ NenlEelk"/1 Ma
gyar Filológiai Társaság kiadványának 19XO. évi szúma
csak az iden ta va""d Jelent meg. nem sokkal a IV Anya
nyelvi Konferencia ésaz I. Hungarológia: Kongresszus
előtt, A több mint ötszáz oldalas kotetnck még '\ tartul
mát is bajos volna felsorolni, olyan gazdag 'l1l)ag(1l hoc ...út
az olvasók rendelkezésére. Turtalrnazzaa magyar iroda

lomtörténet. a magyar zenetörténet, a nyel vészet ('s a ncp
rajz tárgykörében 197~-hanmegjelent művck ismertetését,

bemutatja a klasszikus magyar irodalmi alkotások hang
lemezfelvételeit. " második rés/ben az irodalomtudo
mány, anyelvi kut.uások es a neprajztudomány pnx: evi
bihhográtiajat adja közre. A xzcrvczeti élet hírei köz, az
Ameribi Magyar Tanárok Egyesületenek IV é, V. k on
Iercnciájáról. a siklósi nemzetközi eszmetörténeti tanács
kozúsról, a Mórá Fcrcnc-. a Móricz Zsigmond- és J. Szabo
Dezső-ernlekülésről, az Európai Protestáns Magvar SI:1

badegyetem (980. évi akadémiai napjairól, olvashatunk
Az Értesitö tudósitja az érdeklődőket a nemzetközi hun
garológiai műhelyck munkájárói, vegül közli a Nemzet
közi Magyar Filológiai Társaság vezetőségének és tagjai
nak leljes névsorát. A ókk'írúk k özt iöbb olyan si,erző is
akad Erdödy Edit. Hubert Ildikó. Pomogáts Béla. Ró
nay László ,aki a Vigiliának is rendszere" munk atarsa

Az Értesítő IYX l. évi I· 2. száma irodulornt udományi
bibliográfiát tartalmaz. A szakemberek érdeklődésere kü
lőnösen a felvilágosodás korabeli, a reformkori, .1 XIX. és
a XX.,százaui magyar irodalomról, v~;l<.tmint a k ültöldi
- csehszlovákIai. jug.oszlúviai. romániai és nyugati ma
gyar irodalomról szóló tanulmányok ism~rtetése tarthat
számol.


