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A lap elmúlt évfolyamának több írása ls a
nyolcvanéves Már'aí Sándort köszöntötte, akí
nek ebből az alkalomból új regénye [elem
meg, az 1941-ben kiadott Az Igazi folytatása.
A régi és az új regényt, a kettő egyéni és
közösségí tanulságait két tanulmányában ls
részletesen elemzi Vásárhelyi Vera, rámutatva
arra, hogy a Judit és az utóhang voltaképp
a búcsú gesztusával Iródott. De az az író, aki
e regényében elveti magától hajdani Ideál
jait, aKI neretet mona eszmények és hitelt
fölött, ma ls szorosan magához öleU legfőbb

kincsét. a nvelvet. melvnek nemcsak tudato.
művelöje, hanem Igazi müvésze volt regé
nyeiben, elbeszéléseiben és esszétben,

ugyancsal< részletes kritikai anauztst olvas
hatunk az elmúlt évt 3. számban l3árány
György történész tollából a 70-es évek végé
nek egyik nagy feltűnést keltetl történész
szakmunkájáról, Deák István The Lawfui
Revolution. Louis Kossuth and the Hungarfans
1848-1849. című műveről, melyben hosszú év
tizedek egymásnak ls sokszor ellentmondó
érveketesett Igyekezett szf ntézisbe hozni. új vo
násokkal gazdagítva az érett Kossuth portréját.

Izgalmas. sok vonatkozásban tisztázatlan
problémát ál ított tanulmánya középpontjába
Morel Gyula. amikor Bangha Béla életművét

Igyekezett összefoglalni. Az irás kilnrlulópont
jául kettős évforduló SZD gált: tsao-ban sz ü

letett Bangha Béla s 1920-ban jelent meg híres
rnúve, a Világhódító kereszténység. Szeretnénk
megjegyezni, hogya hazai történeu fejlődés,

Illetve az egyháznak ebben elfoglalt helye
számunkra más megvilágításba helyezi Bangha
Béla szerepét és gondolatait. mint a dolgo
zat írója, ám a sok érdekes szempontot fel
vető irás ugyanakkor rátrúnyítja a figyelmet
alakjára, s arra a kötetességü nkre, hogy mun
kasságát elfogulatlanul mértegre tegyük.

A Katolikus Szemle gyakran közöl sztnvo
naas tanulmányokat nagy íróink életművének

katolikumáról. Ilyen szempontból emlékezik
József Anttára Szabó Ferenc a 2. számban.
Ugyanő irt rendkivUl érdekes és tanulságos
jegyzetet Sartre filozófiájának zsákutcáiról és
továbbvihető tanulságairól (Jean-Paul Sartre,
avagy a szabadság útjaí, 1980/2. szám). A Ka
tolikus Szemle énékes tanulmányokban emlé
kezett meg az elmúlt évében Szent Gellértről

és Szent Benedekről is,

Szigeti KlIlán: Régi magyar orgonák. Eger
(Zeneműkiadó). Több ízben ls elmondtuk,
hogy Szigeti KilIán sorozata a magyar tör
ténelemnek, műveíödéstörténetnek és zenetör
ténetnek komplex forrásmunkáját adja az
olvasó kezébe. Rendkívüli alapossággal, fá
radságot és energiát nem kimélve búvárkodik
a múltban, s műveltségüriknek olyan réte
gelt tarja föl, melyekről alig vagy csak ho
mályosan volt tudomásunk. Az egri orgo
naépítószettcl foglalkozó, sok szép képrnel
léktetet tanalmazó murikájában új orgonaépí
tő mesterekkel, s munkájuk hátterében a
kézműípar fejlődésének új alakzataival ismer
kedherünk meg. S ez természetes is, hiszen
Egerrel kapcsolatban esik szó az első ma
gyorországí "nyájas hangú" orgonáról, mely
IV. Béla király korából való. A kitűnő ze
netudós [gy a tatárj árás korától tekinti vé
gig a város és körriycke orgonaépüését, s
közben - nem melékesen - a település
fejlődéséről ls sok értékes, fontos adalékot
mond el.

*
SZAMUNK fROI

JELENITS ISTVAN tanár a budapesti piarista
gimnáziumban. 1979. júnlust számunkban ,.Fla
talokkal a hit vándorútján", 1976 decemberé
ben pedig "JézuR Istene" címü tanulmányát
közöttük.

BELON GELLtRT jánoshalmi plébános. Leg
utóbb "Rónay György igazsága" (1979. már
cius) , "Esélyek és kereszténység" (1979. má
jus), ..Öregség és a Biblia" (1979. október),
1977 februárjában pedig "Avilai Szent Teréz"
cimű tanulmányait köz.öltük,

SZEDO LAsZLO szerzet.es, az Új Ember és a
Vigilia murikatársa.

SULYOK ELEMtR főiskolai tanár Pannon
halmán. 1978 januárjában köz ö.t ük "Az lsten
megközelitésének útjai" círnú írásár,

ROZSA HUBA a budapesti Hittudományi Aka
démián az ószövetségi szenttrástudomány pro
fesszora.

MADAS EDIT az MTA Társadalomtudományi
Főosztályának tudományos munkatársa, kö
zépkorí kódexek és kódextöredékek kutatója.

KNAPP tVA a budapesti Egyetemi Könyv
tár kézirattárának munkatársa.

LASZLO GYULA régész, rnüvészetí Iró, kép
zőművész. Az ELTE tanszékvezető tanára, a
történelemtudományok doktora.
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