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A Mérleg elmúlt evi számai közül talán
az utolsó, a 4. tartalmazza a legizgalmasabb
tanulmányokat. Manapság világszerte tanúi
lehetünk a keleti ember és keleti filozó
fiák, magatartások iránt való rendkivüli ér
deklődésnek. Keresztény részről van ebben
egyfajta kényelmesség is: a nyugati keresz
ténység ahelyett, hogy szembenézne önmagá
val, magában keresné problémáinak forrását
és azok megoldásának tehetöségét, szíveseb
ben fordul a buddhizmus felé, annak külöri
féle elmélkedési gyakorlataitól és öntegyel
mező eljárásaitól remélve orvosságot. A Mér
leg szerkesztői előzékenyen elébe mentek e
folyamatnak, és az említett 4. számban több
tanulmányt jelentettek meg a témakőrbdl, A
pontosan és jól tájékoztató "Irások a mér
Iegeri" rovatban rövid jegyzetet olvashatunk
a keleti meditációs módszerekről, a lap be
vezetöj e pedig részletesen foglalkozik az el
mélkedéssel és a modern ember elmélkedésé
nek lehetőségeivel (melyeje néhány vonat
kozásukban érintkeznek az egyre divatosab
bá váló pszrchoanalíztssel és az úgynevezett
terápiás meditációval). Külön szeretnénk fel
hívni a figyelmet E. Ringelosztrák pszi
chiáter tanulmányára, amely a családi ne
velés folyamatában mutat rá a neurözísok
veszélyeire és megelőzésük lehetőségeire.

Ugyancsak a szülőknek nyújt kitűnő segítsé
get a lap tavalyi első számában Christa
Meves tanulmánya, amely a jövőre való ne
velésről szól. Ez a szám különben részle
tesen foglalkozik gyermekeink megváltozott
ol vasasi igényével és gyakorlatával, azzal
a jelenséggel, hogya könyvekben és a kép
regényekben ideált keresnek maguknak. A
lapnak ez a száma a kérdéssel foglalkozó
ismert szakértők véleményét foglalja össze.
Vonzerő, ideál lehet-e napjainkban a ke

reszténység? Erre a kérdésre nekünk, a ma
gunk életével is újra meg újra válaszol
nunk kell. A Mérleg 1978. 2. számában ki
tűnőert tájékoztató összefoglalást találunk
.,Jézus Krisztus, tegnap és ma" címmel.
A különböző tanulmányok és könyvek alap
ján készült tanulmány nélkülözhetetlen szem
pontokat ad a kérdés alapos megválaszo
Jására.

Végül a családalapítás, a szülői magatar
tás, a jövő iránt érzett keresztény felelős

ség néhány ugyancsak égetően id6szerű

problémáját foglalják össze a 3. szám ta
nulmányai, elsősorban B. Hliring ott ismer
tetett és kivonatolt munkája: "A felelős

szülői hivatás új dimenziói".
E kiemelten jelentős írások mellett még

számtalan érdekes, fontos kérdéssel foglal
kozik a Mérleg tavalyi évfolyama, s több
kitűnő tanulmányban ismerteti korunk kü-

lönbözö müvészetí ágainak keresztényi ir4ny
ba mutató törekvéseit és eredményeit.

A Szolgálat múlt évi négy száma a követ
kező mottók köré gyűjtötte anyagát: ..Hir
dessétek az Evangéllumot I"; "Minden nép
nek"; "Vizsgáljátok az írásokat!"; "Az isten!
természet részesei". Amint látjuk, jól meg
fontolt szerkesztői koncepció alapján igyek
szik fölvázolni a folyóirat a korszerű papi
hivatás módozatait és az evangelizáció
formáit, lehetőségeit. Mintegy hangütése és
egyben összefoglalása e törekvésnek Alszeghy
Zoltánnak a 37. számban közölt írása: "Élet
feladatunk az evangelizálás". De azorosan
ugyanebben a témakörben ad értékes índí
tásokat Lukács László: "A tanúság igéjével';
círnű tanulmánya és Dieter Emeis igen fon
tos kérdéseket felvető munkája: "Az egy..
házközösség, mint a katekézis előfeltétele és'
célja".

A lap mindegyik számában - olvasóleve
lek alapján - kitekintést nyújt a míssztök
ra. Az olvasó újra meg újra döbbent együtt
érzéssel figyeli e távoli országokban müködö,
sokszor emberfeletti nehézségeket vállaló pa'.
pok és nővérek munkáját, akik sosem kérnek
egyebet, mint hogy imádkozzunk ,értük,
hogy fáradozásuk még gyümölcsözőbb lehes
sen. Érdemes rendszeresen figyelni "Az Egy
ház szava" és az "Eszmék és események"
rovatban közölt szemléket, fordításokat.

A GONDOLAT KIADO jelentette meg Bá
lint Lajosnak, a neves színháztörténésznek
és színészpedagógusnak zömmel az 19'10-es'
években Irt, színházról, moziról, színészekről

és táncosokról szóló kísesszéít, cikkeit, ri
portjait. (Színészek, táncosok, artisták). A
válogatás hatalmas anyagból készült, s meg
győződésünk, hogy Bálint Lajos hagyatéká
ból még sok érdekes, több kötetre való
anyag kerül majd elő, későbbiek is, mert a
tízes évek művészetébe bepillantó írásai nem
sokkal többek kordokumentumoknál, cse
megéknél. De éppen ebben van otvasmánvos
ságának és gondolkodtatásának üdítő, hatása,

RÚMABA UTAZO MAGYAROK számára szük
séges és hasznos tudnivalókat tartalmaz a "Ró
mai Magyar Tájékoztató" című 12 Oldalas füzet.
Ingyen kapható Rómában a Szent Péter bazilika
etöcsarnokában levő információs szolgálatnál (a
főkapun belépve jobbra) de. 9-12 és du. 3--4;
óráig minden nap (vasárnap is). Többek. közt
megtudjuk pl. belőle, hogy április l-től szep
tember 30-ig mínden keddi napon reggel 9,
órakor magyar szentmtse . van a Szent Péter.
bazilika alatti grottákban Szent Péter,.
sírjánál ; minden pénteken délután 3 órakor:
csoportos katakomba-látogatás magyar nyetvü
vezetéssel és szentmisével. Megtudjuk azt is,
hol és hogyan igényelhető belépőjegy a' pá
pai audienciákra, hol lehet sürgős szükség
esetén (Magyarországról jövő magyaroknak,
esetleg ingyenes) orvosi kezelésben részesülní ;
hol lehet olcsóbban vásárolni emlék- és kegy
tárgyakat.


