
tatása alapján végezte megfigyeléseit paló
cok közt, s ismertette e népréteg sajátságos
szokásait, írásaiban plebejus népiségről

tanúskodik. De .. amint Paládi Kovács At
tila megjegyzi - "egyéniségének vonásait
igazából nem ismerjük."

Ennek az ethnográfiai csoportnak volt 
Szederhez hasonlóan - vizsgálója a kazári
pap: Szabó István. Bár munkásságát első

sorban a görög irodalom hazai átplántálá
sának szentelte, a Horvát István féle ro
mantikus történeti iskola égisze alatt nép
tudományi (köztük nemzetiségi) stúdiumo
kat is folytatott, s a nyelv sajátságos termé
szetét vizsgálva figyelemre méltó interiing
visztikai összehasonlításokat végzett. (A
görög és..a magyar próza egymás mellett.)
Kár, hogy a kötet elhanyagolja e mindmáig
fölfedezetlen tudós pap munkásságát, pe
dig az 1830-as években a Tudományos
Gyűjteményben a karancsaljai nyelvjárás
ról (ma is izgalmas nyelvjárási sziget) kö
zölt tanulmányai jó kiegészítői Szeder Fá
bián írásainak.

-Az utóbbi időben megszaporodó Er
déllyel foglalkozó tudományos (s népszerű

sítő) irodalom, s a régiek - például Orbán
Balázs munkáinak újbóli megjelentetése
erőteljesebbenirányítják a figyelmet e haj
dan a magyar műveltséget jelentő ország
rész felé. Így aztán jelen kötetünk Erdély
fejezete "csak" elmélyíti ezt a gazdagságot.
Mintha egy kicsit Beke Györgynek,az or
szágjáró riporternek lennének elődei Nagy
Elek, Kőváry László vagy Etédi Gedő János
a megfigyelések pontosságával. a közlések
szociológiai igényével, a leírás könnyedsé
gével. A kalotaszegi magyarságról közölt
fejezetével Kőváry egyenesen a Kalotasze
get megíró Kós Károlynak lett előfutára.

HAZA ÉS NAGYVILÁG

Szolgálat A Péter-Pál ünnepére kiadott
szám "divatos" témát választott: a misztikát.
Karl Rahner szavait sokat idézik manapság: "A
jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem
lesz keresztény," - Héjja Gyula cikkének legfon
tosabb tamilsága számunkra az, hogy a modern
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Vármegyei monográfiák előkészítése a
lehető leghálásabbb feladatok egyike volt,
hiszen úgy lehetett bemutatni egy-egy sze
letét az országnak, hogy a történelem me1
hitt figyeimét kapott az egyetemes, múveló
déstörténet. benne a népismeret. a szoro
sabb honismeret. Egy-egy táj a "számada
tokon túl" kezdett igazán élni, s ezért lesz
még sokáig nélkülözhetetlen a Borovszky
féle vármegyesorozat. Persze a modern
történetírás ebben sem. követheti a kezde
teket, de nem hanyagolhatja el azokat min
tául választani, akik szívvel és irigylésre
méltó pontossággal mérték fel terepüket.
Egy-egy szerző valóságos mindentudójává_
vált témájának. Tahy Gáspár ezek közé
számít. A kösetben méltó helyet kapott,
azonban nagyon hiányoljuk Mocsány An
talt. Jóllehet a Nógrád vármegye leírása 
e műfajban a legelső - Praznovszky Mi
hály, s a Szécsényiek jóvoltából néhány éve
újra kiadásra került, azonban könyvforga
lomba a szélesebb olvasóközönség elé nem.

A 28 szerző reprezentatív névsornak te
kinthető. A kötet legerősebb értékét éppen
ebben a névsorban találjuk meg: az isme
retterjesztő szándék sok olyan nevet plán
tál a köztudatba, akiről li szakembereken
kívül legtöbben aligha tudtak eddig. Róluk
és munkáikról, az illyési "hajszálgyökerek"
értelmében. Ha pedig a jelzett korban kűl

földön élő magyar csoportokra figyelünk, a
napjainkban felvirágzó hungarológiai ér
deklődés is megtalálja a legjelesebb elődö

ket a kötetben: - Rumy Károly Györgyöt,
Gegő Eleket vagy azt a Petrás Ince Jánost,
akiről Domokos Péter Pál írt legutóbb ér
tékes tanulmányt, s tette közzé a Kájoni
Cantionaiét tartalmazó kiadványban.

Tóth Sándor

keresztény lelkiség az aktív erkölcsi teljesít
ménnyel egyenértékűnek,sőt talán annál fonto
sabbnak is tartja a "passzív" megnyíltságot: a
készséget Isten befogadására. Értékes megfon
tolásokat kínál Farkasfalvy Dénes kitűnő tanul
mánya a hit és tapasztalat viszonyáról: saját hi-



tünk elemzésén mérhetjük le szempontjaink
igazságát. Weissmahr Béla három ember míszti
kus élményeinek gyönyörű leirását elemezve
mutatja be a misztika lényegét. Farkasfalvy gon
dolataihoz csatlakozva ő is a hit tapasztalataival
kapcsolja össze a misztikus élményt, A követke
ző írások sajátosabban egy-egy nemzeti kultú
rába vezetnek el: Hetény János a magyar népi
lelkiséget vizsgálja néhány ünnepünk elnevezé
sét elemezve. Kereszty Rókus tanulságos és in
formatív áttekintést ad a karizmatikus mozga
lomról. amely ma már az egész világon (hazánk
ban is) jól ismert. Árnyaltan és reálisan mutatja
be az egyháznak a karizmatikus megújulásban
rejlő páratlan esélyeit, de azokat a torzulásokat
és vadhajtásokat is, amelyek veszélyeztetik ma
gát a mozgalmat, kárt okozhatnak egyeseknek,
de az egész egyháznak is. Béky Gellért népszerű,
de hazánkban még sajnos nem elég ismert témát
választ: Japánban élő neves teológusunk a kelet
misztikáját mutatja be. Szépen zárja le a miszti
kával foglalkozó írásokat egy XX. századi miszti
kus ,,,önvallomása"~ a tavaly boldoggá avatott
kármel ita apáca, Szentháromságról nevezett Er
zsébet Puskely Mária ihletett tolmácsolásában
mondja el belső életútját. A számot kiegészítő

dokumentum-anyag főként az ífjúság évével és a
pápa holland-belga útjával kapcsolatos megnyi
latkozásokat idéz.

A PRUGG VERLAG kíadásában jelent meg Te
leki Béla: Sürgető feladat címú könyve a mai
családok helyzetéről, veszélyeiről, problémáiról,
a szép családi élet kialakításának lehetőségeiről

és módjairól. Hitelt ad a könyvnek, hogy a szer
ző "kívülről halad befelé": szociológiai, lélektani
megfontolásokkal tárja fel a mai családok életét,
majd a második részben jut el a teológiai megvi
lágíráshoz. A címnek igaza v.an: aligha akad sür
getőbb feladat korunk társadalmában és egy
házában!

GEOFFREY WANSEll

TERÉZ ANYA HETVENÖT ÉVES

Mérleg Hosszú késéssel, nyáron jelent meg
laptársunk idei első száma. A bevezetés meg
magyarázza a késés okát: új, számitógépes sze
désre tértek át, s eltartott egy darabig, mire a
gép is, kezelői is beletanultak az új mesterségbe,
a magyar ábécés szövegirásba. E-ívánjuk a lap
szerkesztőinek és előállítóinak, hogy minél ha
marabb megtérüljön az a sok pénz és munka,
amelyet a modernizálásba belefektettek.

Mindnyájunkat foglalkoztató etikai kérdések
állnak a szám középpontjában. A münsteri egye
tem morális professzora, B. Schüller az erkölcsi
leg helyes cselekvésmód normáit keresi alapve
tően fontos tanulmányában. Végső következte
tése: "a normatív etika befejezhetetlen" - az élet
egyre új helyzetek elé állít, s mindig újra, gyak
ran bonyolult szempontok figyelembevételével
kell törekednünk a helyes döntésre és cselekvés
re. Doncell cikke láthatóan a tavalyi amerikai el
nökválasztás küzdelmei nyomán született. Az
alelnökségre pályázó polítíkusnó álláspontját ve
szi védelmébe: "Én, mint katolikus, személy sze
rint ellene vagyok az abortusznak, de mint poli
tikus, nem akarom ráerőltetni a többiekre a sa
ját katolikus felfogásomat." Tanulmánya azon
ban ezen túl is sok hasznos információt ad az
abortusz kérdésében. A szerző a pasztoralpszí
chológia tanára volt a zürichi C. G. Jung intézet
ben - kár, hogy ez a tantárgy hazánkban még is
meretlen. A szerző mesterének, Jungnak követ
keztetéseire támaszkodva mondja ki, hogy a val
lásos magatartás a psziché legmélyebb szerkeze
téhez tartozik hozzá. A számos érdekes könyv
és cikkismertetést tartalmazó szám külön cseme
géje az az interjú, amelyet a dalairól nálunk is
jól ismert sanzon-énekes pappal, Duval atyával
készítettek nem sokkal halála előtt.

Amikor az aprócska, csontos, rejtélyes mosolyú és ráncos arcú asszonyt megkérdezik, ellenzi-e azt,
hogy szentnek nevezik, egy pillanatig szünetet tart, lebiggyeszti ajkát, majd udvariasan azt válaszolja:
"Erre mindnyájan elhivatottak vagyunk."

Teréz anya soha nem törődött saját jelentőségével,nem is próbálta összegyűjtenikövetőit, mint az
evangélisták tették. Ahogy egyik barátja megjegyzi: "Egyszeruen azt akarja, hogy minden ember meg
hallja Isten szavát." Mégis az elmúlt harmincöt év alatt páratlanul erős missziós mozgalmat hozott
létre. János Pál pápa szerint ez a "legnagyobb hatású szervezet, amely a római katolikus egyházban

az utóbbi időben született",

927


