
Mi 1957 óta járattuk a Vigiliét. Lelki haladásunkat, tölte
kezésünket szolgálja. Lakásváltoztatásunk óta a posta
nem fogadta el előfizetésünket, így hírlapbódékban vásá
roljuk. Ha van rá rnód, szivesen előfizetnénk.

Marx Gyuláné

" Jl r"Jn A Rómáb . l •,; ..~ ce:;,., ,J~U'I0'nUlce=:? oma an megje eno
i~©JlI:~.J D~ll1J~folyóirat ide~ l. sZá~á-

S
ban Andras Mana

ZEMLE Szent Fer~nc~,ől.és m.a-
gyar követőiről Ir,

Gasztonyi Péter hadtörténész. a berní Kelet-Európai
Könyvtár igazgatója "Magyarország a II. világháború
ban" c. tanulmánya első részében a világháború előestéjé

vei foglalkozik, Ölvedi János Bibó. István összegyűjtött

munkáinak első kötetét teszi mérlegre, mely a berni Pro
testáns Magyar Szabadegyetem kiadásában látott napvi
lágot, Békés Gellért egyiptomi útijegyzeteit közli, Szabó
Ferenc Rába György Babits-könyvét ismerteti. A lap 2,
számában Gosztonyi Péter Magyarország háborúba lépé
sének katonapolitikai hátterét vázolja, Triznya Mátyás
római festőművészés kultúrtőrténész tollából a "Politikai
és kulturális helyzet a magyar honfoglalás korában" c. ta
nulmányt olvashatjuk, Domokos Pál Péter a moldvai
csángó magyar katolikusok történetét vizsgálja, Békés
Gellért a közelmúltban elhunyt Tóth Lászlót, az olasz
magyar kapcsolatok lelkes munkását, a nápolyi Keleti In
tézet ny. tanárát búcsúztatja, Ferdinandy Gpörgy Tóth
László .emlekszőttes" c. emlékiratát méltatja.

S Z O Ig a, Ia t A mai ember gyakran
. panaszkodik, hogy el

veszítette Istennel való kapcsolatát. A bizonytalanság és a
kapcsolatteremtés készségének hiánya természetesen az
élet minden területére kihat, nemcsak a személyiség labili
tásáról cikkeznek a pszichológusok, hanem az életvitel
ingatagságáról. s a pasztorációban is mind többször merül
fel a vallásos életben tapasztalható egyensúlyvesztés.
Rendkívüljelentősnekérezzük tehát a Szolgálat gesztusát:
54. számát e köré a mottó köré csoportosította : "Ki a te
Istened?" S mintha csak az előbb felsorolt bizonytalansági
tényezőkreutalna Isten-képünk kialakulása cimű tanulmá
nyában Szentmártoni Mihály, amikor a következőket

írja: "Az istenkép adja meg vallásosságunk színezetét,
határozza meg érettségi fokát, alkotja személyt formáló
erejét".

A tanulmányok sorát Farkasfalvy Dénes Az Ószövetség
Istenképe és u keresztény lelkiség cimű tanulmánya nyitja,
Szembeállíthatjuk-e az Ó- és Újszövetség Istenét? - veti fel
azt a kérdést, mellyel oly gyakran találkozhatnak a Szent
irás magyarázói. A Zsinat utáni liturgia mindenesetre
a korábbinál íntenzívebb kapcsolatot teremtett az Ószö
vetséggel, és sürgetí e kapcsolat még szorosabbra fűzését,

Hiszen az ószövetségi ember nagy erövel és hitellel élte
meg és fejezte ki azt a felismerést, hogy lsten nem
hozható emberí színvonalra, mégis ő maga vállalta, hogy
egyre bensőségesebb viszonyt teremt, az emberrel, az
egyénnel. a közösséggel, majd az egész emberiséggel. Ha
ezt beleállítjuk az üdvtörténet folyamatába, s mint ennek
kivetülését olvassuk az ószövetségi könyveket, átérezzük
a hajdani szerzők erőfeszítését. akik az örömhírt, az

Istenhez való közelség magasztos érzését elsősorban a
költészet parttalanul áradó eszközeivel igyekeztek ki
fejezní.

Szabó Ferenc tanulmányának címe: Jézus Krisztus is
tene. A szerző Pascal gondolataiból kiindulva értelmezi
Atya és Fiú viszonyát s a kinyilatkoztatásnak azt a
teljességet, amikor az Atya Jézus Krisztus által teljesen
átadta magát nekünk.

Érdekes és tanulságos következtetesekre adhat alkalmat
Benkő Antal írása, amelyben egy ,körkérdés tanulságai·
alapján a fiatalok istenképéről értekezik. Az ilyen jellegű

vizsgálatoknak ma már komoly hagyománya és meglehe
tősen kifinomodottmódszertana van. Benkő Antal minden
szempontból alapos munkát végzett, s eredményei nem
csak a megkérdezett mikrokőzősségek állásfoglalásáról
rajzolnak képet, hanem komoly figyelmeztetést jelentenek
a lelkipásztoroknak és a szülőknek is. A fő nehézséget
a keresztény nevelésben is az jelenti, hogy bármily szépen
szépen és átéltenbeszéljünk Istenről, a gyermekekben csak
homályos képet alakíthatunk ki róla.

A nagyobb tanulmányok sora Sinkó Ferenc A belső

várkastély magpar kapusa című, Szeghy Ernőről szóló szép
esszéjével zárul. Ez az írás megint csak arra figyelmeztet,
hogy sok olyan érték van a hazai katolicizmus múltjában,
melyet érdemes feltámasztanunk, mert tanulságait mai
életünkben is felhasználhatjuk.

Felhivjuk még olvasóink figyelmet a dokumentumok
között olvasható Az egyház kűldetésénekkegyelemhordozó
kovászal cimű írásra, mely az olasz püspöki karnak a
kisközösségekről kialakított állásfoglalását tartalmazza.

SZÁMUNK íRÓi

GÖMÖRI GYÖRGY költő, műforditó, esszéíró. 1969
óta Cambridge-ben lengyel és magyar irodalmat tanít.
Több angol nyelvü kézikönyvben ismertette a magyar és a
lengyel irodalmat. A World Literaiure Today cimű ameri-:
kai folyóirat szerkesztőségének tagja.

GYŰRKI LÁSZLÓ teológus, plébános Olaszfán. Leg
utóbb 1978. márciusi számunkban "A történetkritikai
módszer a teológia szolgálatában" cimű tanulmányát kö
zöltük.

KELECSÉNYI LÁSZLÓ újságíró, dramaturg a Buda
pest Filmstúdióban.

LUKÁCS LÁSZLÓ tanár, a kecskeméti Piarista Gimná
zium igazgatója. Az elmúlt években a következő cikkeit
publikáltuk. "Játék és komolyság", "Rónay György- hit
vallása", "Teenagerek karácsonya" "Az evangélikus-ka
tolikus teológiai párbeszéd" stb.

SCHÖNER ALFRÉD budai főrabbi. Cikkei, tanulmá
nyai az Új Életben jelennek meg rendszeresen.

SZÁRAZ GYÖRGY iró, újságíró, az Élet és Irodalom
főmunkatársa.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyelmet arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.




