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Szolgálat Hitünk egyik középponti té

nye, hogy lst en szövetséget kötött az em

berrel. A karácsonyra megjelent 64. szá m

tanulmányai a szövetség létrejöttét, törté

netét és tartaimát mut atj ák be. Belon Gel

lért a két szövetséget veti össze: hogyan

te ljesítette és múlta fölül az Újszövetség az

Ószövet séget. Szint e járatl an utakon indult

el Farkasfalvy Dén es, amikor az Ószövet 

séget ajánlja lelki olvasmán yul. Tanácsai

nekünk is hasznosak: csa k előtanu lmányok

ut án fogha tunk neki az Ószövetség olvasá

sána k - a tanulságokat ki kell szűrnünk a

korhoz kötött szövegekbő l - keresztén y

távl atokban kell sze mlélnünk az Ószövet

sége t - a bibliaolvasásn ak az Istennel való

személyes tal álkozást kell előkészítenie :

élmé nnyé és imádsággá kell válnia. Liptay

György a Messi ás alakján és előképein mu

tatj a be, hogyan értékelődik át az Ószövet

ségi sze ntírás Kri sztusban. Jézu s tanítása s

a tan ítván yok hit e is sokat merít az Ószö

ve ts égb ól. s csak an na k ismeretéb en válik

számunkra egészen érthe tővé. Hegyi

György gyakorl ati kérd ést vet föl: a

megújított litu rgia a sze ntmise első olvas

m ány át általában az Ószövetségből választ

ja - de so kat kell még azért fáradozni, ho gy

eze k a részletek valóban has znál atba jöjj e

nek. - A szá m egyéb írá sai hírt adnak a

köze lmúlt néh ány j elentősebb egyházi ese

ményéről (pl. a pápa látogatása Kanadá

ban , a karizmat iku s papi lelkigy akorl a t

Rómában ) és megnyilatkozásáról (pl. a

sváj ci püsp ökök pásztorlevele a környezet 

védelemről) .
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ln memoriam
Kardos Klára

Hatvannégy évet élt a vallásos élet és iro da
lom szolgálatában. Iro da lmi elveire és lelkiségé
re Sík Sándo r szelle misége gyakorolt e lha tározó
befolyást: tanítványa ként kezd te pályáját , majd
egyik legközeleb bi munkatár saként folytatta, s
halála után hagyat ékát rendezte, készitette e lő

kiadásra.
Éle téne k utol só tízegynéhán y évét Klagenfurt- .

ban töltötte . Működésének ez volt az a korsza ka,
. amelyben a kor ábban szerénye n visszahúzódó s

ink ább a lelkiség kér déseivel foglalkozó, de haj 
lamai sze rint az iro da lomnak elköte lezett Kar
dos Klára teh etsége, rendkívüli munkabí rása
igazán kibontakozhatott . A Szolgálat körének
egyík legte rméken yeb b munkatársa volt, de ek
kor is jellemző volt rá a sze ré nység, his zen a lap
olvasó i, a Pru gg Ver lag kiadványának ismerői

közül nagyon kevesen se jtették, hogy Sán tha Má

té néven ő pu blikálta a folyóirat modern lelk i
ségge l foglalkozó tanulmá nya it, s fordította le
azokat a m úveket , melyek a mai vallásos sze lle
miség legvonzóbb példaképeit idézték elénk.
Nyelvtehetség volt, és sorsa megáldotta azzal a
szorgalommal és elmélyiiltséggel, melynek révén
tehetségét mód ja lett kife jten i, s mások javára
kamat oztatni. A másokért való áldozatos tevé
kenység volt életének fő j e llemző je. Ezért is
mondhatjuk ró la, hogy halála nagy vesztesége t
jelent, mert igaz embert, önfeláldozó személyisé
get vesztettünk vele, aki - nem mell esleg - la
pun k barátja és segi tő szá ndékú kritikusa volt.

A Prugg Ver lag Köztünk éltek cím ú kötetében

olvasható Harangi Lász lóról ír t tanu lmán ya. Eb
ben olvas hat juk az alábbi nemcsak Harangira.
hanem magára Kardos Klárá ra, s főként utolsó
idős zakának a sze nvedéseket alázatta l fogadó
magatartására - oly j ellemző sorokat: "Boldog
volt, ha vala mit te he tett másér t. Már sú lyos be
tegen is örö mme l teljesített minden kérés t, meg
bizat ást, bármen nyire neh ezér e ese tt is".

Ez volt Kardos Klára, akitő l úgy búcsúzunk,
hogy ápo lni igyekszünk szellemi hagyatékát és
másokért élő sze lle miségé nek péld áját .


