
Haza és nagyvilág

1\ Magyar Nérküztúrsas~'lg l Iuőki Tanacsu 75. szülctcv
napja alkalmából. kiemelkedő muvészi tevékenysége el

ismeréseként

Ferencsik János

kétszeres Kossuth-díjas karmesternek, <l M<t!!Y~1I NépköJ'
társaság kiváló rnűvcszcnck. a Magyar !\lIa III i Operahúz
főzencignzuatojanak a Magyar Népküzt;"lfsasúg rubinok
kal ékesített lúszlúrcndje kitűntetest adomauvoztu.

S Z O Ig a' Ia t: I,)ivúirai 5c. v"lIla
h':: Ilagr .\'::clI!S(:g valo

han mott oval jelent meg. tanulmúnyait az oltúriszcntscg
témája köré rendezi. ;\ színvonalas írások alaphangjút
Csögl János doigozala üti mcg ; A:: euk ariszt ia a keres:

l(:ny de! [orrusu (;s csúcsa címmel arról értekezik, hogy
rnig az üss/ö töhhi szentség gyakortása során a hivő alap
vetőcn ,.pa"isl.ív" marad. s elfogadja Istcn ho/zú való haj
iását, a szcntrnise aktív cselekedet, benne lsten hívó szavá
ra válaszolunk, Weissmahr Béla Jczu: Krisztus jclcnlétc a:
oltáriszentsvgbcn cimű tanulmánya alcíme szerint a
transzxzubsztanciúció tcologiui értelmezeschez nyújt érté
kes adalékokat Fontos gondolata, hogy az átlenycgülést
"nem a hit hozza létre, dc csak a hit képes felismerni". Ez
nyilvánvaló abból a felismerésből. hogy a valóságot nem a
róla való ismeret teremti meg. dc csak az ismeret értelmez
heti. Szige ii Miklós Ötljk S::'('III{/;/ szembi-n cimű ír ..isának
kiindulúrontja az. hogy az igazi kt.:re.'.;;tényi l'!elnek meg
határozója az oltúriszcnt scg szetetetc és megújuló tisztele
le. Ilyen szempont alapjún tekinti át kis Szent Teréz és az
oltáriszentség kapcsolatát is. Varga Pál Gondolatok a
\':entá/do:ás/"(i/ ma címmel ;I/t a kérdést elemzi. hogyan
lehet a/ elvont hittitkokat k özclhozni a hctköznupi em
berhez. hogy .uclhcssűk l's dctalakítú hutásukat kurna
toztuthnc-uk a magunk SZ:Hl1;üa.

J\ Romú ban megjelenő

folyóirat I~~ 1-4. szánu:
vezető helyén a p..ira
Szcn! h'r:s(;n<'1 hulala
hetszázőtvcncdik év

fordulója alkalmából irt levelét kővli. rnelyet Közi 1I0r
várh József Arpádházi S':('J1f f.."r:.\'(;/Jl'l cimű tanulmánya
követ. A lap egyik legérdekesebb. lcgszinvonaludabb irá
sút Szahú Ferenc tollábó! olvashatjuk. IJI nu'moriam Pi

linszk v címmel összefoglalja al clct mű legfontosabb és
legérdekesebb í r<'·lsai t. majd u k őltő clctrnűvcnck jcllcrnzőit

sorolja rel, bcúgyazv« a ver-eke: a huszadik snúadl spiri
tuális gondoikodús jellegzetl''' ;'Iramlalaiha, melyeKnek Pi
linszky az egyik Icgszuggcsztivehh mcgszúL.dtalúja volt.
Szokús szerint ga/.dag és érdekes a lap Lcm(;k (;s miíl'ck

című rendszeres rovata. Lhhől ezúttal Borh~'ll1di C,yula
A magya/" hCl/có'ck Bra:íliúhall címli, júl t;'ljéko/lató re
cenziójút emelnénk ki. J\ S;-IO Pauló-i hl?llces kolostor ki
adás;'lhan megjelent könyv adatai nyilv:'lIHi\hn'ú (eszik,
hogY:l lirazíliúhan élú ocnccs szer/ctL'.....ek ncnli...·s~d\ ked\!
leléshúl fejtenek ki irodalmi és irodalomtörténetírúi tevé
kenységet. hanem működésükkel az egyetemes magyar
kultúra ügyét is s/.olgáljúk. Tanulmányhan ismertl?ti a fo
lyóirat a nemrégihen lapunkhan is ismertetett két m;I1!\;l\
nyclvű versantológiát, a hazai Vú"do,,;nek-et é";1 \' I'ugali

lJlagyar /,:/j/lijk kötetét.

\ hec-i folyóirat tava

~1 E' R L E G 1:,4. sz"ma téihh érd e
l" kes irást tartalmaz. A

magyarországi olvasó
számára talán a 1egizgallllasahh a Georg Hűsslertcs készí
tell interjú. amelyben a Némel ('aritas Szöverség és a Ca
ritas lnternauonalis elnöke, pápai prelátus a rokkantak
ucmzetközi éve alkalmúból nyilatkozik az egyház szerepe
ről a fogyatékosok mcgscgitcsében. Talán épp az évfordu
lónak köszönheti). hogy az elesctteket oltulmazo szentek
soraban P,,1i SZ""! Vince mellett elsőkén! Árpádházi
Szent Erzsébetet említi, Megindokolja. mi szükség van a
felebaráti szerétet olyan intézményes formájúra. mint a
Caritas Szövetség, beszél a Caritas és a különböző nem
zctkőzi segélyszervezetek kapcsolatáról, főlcmliti a Sző

vetség feladatait a harmadik világban. elsősorban a Tá
vol-Keleten és Del-Amerikában. Távlatok cirnű rovata
han közli a folyóirat Pinchas E. Lapide zsidó újszövetségi
xzcntirástudósnak a Lutherisebe Monatshefte c. Iaphan
megjelent tanulmányút: a szerző A: ellensége, leszerel;;

secretet című irásában a hegyi beszéd hatását vizsgálja a
mai európai reálpolitikában. - Az antik irodalom kedve
lóinek bizonyúra örömet okoz Albert rOll Schirnding ta
nulmánya a kétezer éve elhunyt Vergiliusról. A cikkiró

neves klasszika filológus Vergilius formai és tartalmi
újításait elemzi, beleágyazva költészetét a római hi roda
lom túrsudalm: és szellemi viszonyaiba. A Dokumentum
rovat hall ll. János Pál pápúnak az idös emherekhez inté
zett beszédet olvashatjuk, amely a rnűncheni Miasszo
nyunk székesegyházban hangzott d. 1982 az öregek éve.
igy különöscn fontosak és időszerűek a pápa vigasztaló és
hitet sugárzó szavai az .,idős testvérekhez"

ELHUNYT MIHÁCZI JÓZSEF

19Xc. február 9-én, életének 67., áldozópapsúgúnak 44.
éveben hosszú betegség után elhunyt Miháczi József alta
lanos püspöki helynök, nagyprépost. főesperes. a buda
pesti Pcstcrzsébcu Fóplébúnia plcbánosa, il Kan.likus Sz»
l(iszerkesztií.Je. 19Hc. február 18-ún temették el. a lelki üd
véért hemutatott szentmise után. a váci székesegyhúz krip
tájúban.

A sajt ó munkásaként a ll. vatikáni zsinat célkitűzései

nek mcgvalósitúsaért dolgozott, fontosnak tartva az egy
házak kőzti púrbeszéd építését. A katolikus papi béke
mozgalom alapí tú tagja és elkötelezettje volt. az egyház és
az állarn k özön létrejött megállapodások alapjún követke
zetesen tigyelemrnel kisérte és ápolta lapja hasábjain a
külcsönöscn gyümölcsözö kapcsolatokat, il dialógus

hClllgj'lt.

HIBAIGAZÍTÁS

Idei múrciusi s;úmunk hátsó külsö borítóján. ;\ Kij/j/jldi
magl'ar kim!l'únl'(}k címü rovat egyik könyvismertetéséből

(W. EGGER: Bevezetés al (rjslövetségbe) technikai hiha
folytún elmaradt két sor. Az utolsó két mondat helyesen
igy hangzik: "A szerző röviden, a modern tudomány fel
ismeréseinek és eredményeinek hirtokában áttekinti az
Ujszövetség legfontosabh könyveit. Kivételes értékű a
\/ú:úfl'1i Jl;:USés a Pá/ aposlo/ é/ell' és műve című fejezet.··


