
meglepetése volt az utolsóként fölhangzó
zsoltár, a "Laudate pueri". A mű Handel
kevéssé ismert latin egyházi zenéjének
darabja, melyet Itáliában, az olasz barokk
dús színekben tobzódó egyházi zenéjének
hatása alatt írt, illetve dolgozta át egy ko
rai kompozícióját pompázó stílusban. Ára
dóan nagyívű, hatalmas lendületű zene ez,
melyet Handel maga 'is sokra tartott, hi
szen részleteit későbbi munkáiban is föl
használta. Az ujjongó ötszólamú kórussal
váltakozó, fényes, dús díszítésű, az énekest
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Az OMC úiabb kiadványai'

Az idén megjelent könyvecskék, füzetek
közül több is elsősorban a fiatalokhoz szól.
A franciából fordított s magyar szövegek
kel kiegészített Vallomások, vélemények, vá
laszok Pierre Imberdis és Xavier Perrin
összeállítása. Nem összefüggő olvasmány
nak készült, hanem "gondolatébresztő in
dítások csokrának". Versek, szövegrészle
tek, idézetek sorakoznak egymás után, szép
tipográfiával, figyelemfölkeltő elrendezés
ben az élet legfontosabb témáiról: a szere
lemről, a reményről, az igazságosságról, a
csendről, a szabadságról,' az igazságról, az
életről. A papi és szerzetesi hivatások éb
resztését szolgálja a Jöjj, kövess engem! cí
mú füzet. Tucatnyi példányt kellene eljut
tatni belőle mindazokhoz, akik fiatalokkal
foglalkoznak. - Lelkipásztorok és teológu
sok között élénk vitát, sőt ellenkezést vál
tott ki Theodor Bovet Így tudtad te is? cí
mú, nemi felvilágosítást adó könyve. Bovet
neve jól ismert hazánkban is: Felette nagy

nehéz feladat elé állító szopránszólót a
beteg Zádori Mária helyett az opera tan
szak végzős hallgatója, Verebics Ibolya
énekelte, nagy és igazán megérdemelt si
kerrel. Szép, éretten telt hangja, technikai
fölkészültsége, a biztos tudással, színvona
lasan éneklő Liszt Ferenc Kamarakórus és
a művet emlékezetes előadássá kovácsoló
Ella István karmesteri munkája emelték a
Handel- művet magasrendű zenei élménnyé.

Németh Anna

titok című könyve évtizedek óta a legszeb
ben mutatta be a házasság lelki-szellemi
értékeit. E könyve inkább biológiai néző

pontból írja le. a jelenségeket - a lelki
szellemi szemlélet kevésbé érvényesül. Né
hány kritikus kérdésben elsikkad az etikai
értékelés is. Célszerű tehát, hogy a fiata
lokkal foglalkozó lelkipásztorok esetenként
döntsek el, melyiküknek mikor s milyen
tanácsokkal adják kezébe e könyvet.

Korábbi könyveiből ismerős szerző Carlo
Caretto is. Atyám, reád bízom magam cím
mel most megjelent elmélkedései sajátos
üzenetek. Caretto három évtizedes tevé
keny lelkipásztori munkát hagyott ott az Is
tennek szentelt magányért. Optimista, egy
szerű szavait, az Istenre való gyermeki rá
hagyatkozás sürgetését élete és személyi
sége hitelesíti. - A felsorolást két szent
életrajzzal zárhatjuk. Második kiadásban
adták ki Puskely Mária Árpádházi Szent
Erzsébet című füzetét. Gerd Hamburger
pedig Páli Szent Vincét mutatja be Ember,
akinek múltja van címú, regényszerűen iz
galmas élettörténetében.
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