
Worten bedeutet das, dass der Kentakt mít Gott uns nícht von der Welt entfrem
det, sondern eher in die Wel't einíntegrtert, dass - auf dialektischer Weise - das
SichverUefen in ums selbest, gleichzeitíg ein tieferes Sich-hineínstellen in elle
Welt bedeutet, und dass - mít dern alten schőnen Ausdruck gesagt - das gott
getállige Leben kein Leben gegen die Welt, sondern ein Leben Iür die Welt ist.
Wir ISollen also die erwahnten Begriffe vom Jahrtausend alten manícheístíschen
Erben befreien, und sallen versuchen die Zeitgemassen neuen Wege des Gebetes.
der Askese und Mystik aufzufinden. Diese Wege werden vie! weniger neu sein,
als wir es denken würden; "neu" bedeutet hiel' eigentlich eine Rehabilttíerung des
Oríginals: die Eröffnung der klaren evangeláschen Quellen fül' die hentigen
Glaubigen.

Wir würden es gerne erhoffen, dass diese urisere nach langer Vorberoítungs
arbeit verfertigte Nummer sowohl eine Orientierung wie auch zur Ausbil-iung
eínes individuell und gesellschaft gleichzeítig fruchtbaren seclíschen Lebens. eine
seelische Nahrung bieten wird.

INHALT

Bischof József Vajda: Zcítsgemásse Askese - Ferenc Gál: Inncrlichkeit im
Larrn der Welt - Tamás Nyíl'i: DaS' Bittgebet und der Glaube - Aus den Gebeten
'I'eilhard's - István Gábor Cs:elényi: Die von den Evangelíen inspírterte Askese 
György Somogyi: Uber die Freude der Askese - Gellért Béky (Japan) : Mystík
gestern und heute - Béla Hequi: Gebet und Askese heute.

Ilona Bundev-Todorov: Skulpturen von Tamás Léderer in der Kirche in Pi
Ilsborosjenő - István Tottauun]: Leben und Evangelium - Antal Ijjas: Besuch boi
einem Bischef aus den 6. Jahrhundert auf der Druideninsel (Reisebericht II. Teil)
- Gábor Thurzó: Amertkamischer Reisebericht

Tájékozódás

Az újabb magyar könyv
termésben szép számmal
akadnak olyan müvek,
amelyek kifejezetten erköl
csi-magatartásbeli problé
mákat vetnek fel. Nemes
László regénye (A jószán
dék kövei) címválasztásá
val is finoman utal az
evangéliumi igazságra: a
pokol felé vezető út is a
jószándék köveivel van ki
rakva. Könyvének hőse

bár az ilyen figurákra ín
kább ülenék az "antihös"
kifejezés - átlagos, közna
piember, s konfliktusai ís
megszokottak : ahogy egyr,e
feljebb halad hivatali po
zícíóíban, úgy döbben rá,
hogy élete végeredményben
tartalmatlan, hogy fiatal
kori énje lehetett az igazi.
Barátait elsodorja tőle a
sors, akík pedig vele ma
radnak, azoktól Ő szakad
el: kényelemszeretetből,
puhányságból, gerinctelen
ségből. Valóban a pokolba
vezet az útja, azaz végkép
pen magára kell maradnia?
Az író nem válaszol erre a
kérdésre egyértelműen, de
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amit elmond, elég ahhoz,
hogy bennünket is figyel
meztessen : mtndenkí vál
lalj a az igazság és II helyes
út kockázatát-

A Zeneműkiadónál jó né
hány olyan partitúra jelent
meg az. utóbbi időben,

amely segítségére lehet re
partoárgondoíckal, kottahi
ánnyal küszködő templomi
l<órusainknak. A XV. szá
zad vége egyik legjelentő
sebb zeneköttöjének, otceg
hemnek egyszerre két ve
gyeskari rrnséje is megje
lent, a l'LJhomme armé" és
a "Caput". Az Ő művei ed
dig szinte teljesen ismeret
lenek voltak nálunk, pedig
ez a kiadás is igazolj a.
hogy kortársai nem vélet
lenül nevezték a zene feje
delmének. - Nehezebb vol
na azt kívánni, hogy az új
kottakiadvány alapján mu
tassák be egyházi kórusa
ink Liszt Ferenc hatalmas
Krisztusát. Részletei mín
denesetre alkalmasak temp
lomi "használatra". A seo
tem sacramerita cím ű szer
zerriényt pedig szerzöje is
ilyen célzattal komponálta.
A hét szentség míndeaví
két színte látnoki erővel, a

hagyományra és a korra
egyszerre figyelve szelaltat
ta meg e művében Liszt. s
rncgérdcrrielné, hogy az
utókor, melyriek szánta,
gyakrabban hallhassa.

Az Új Írás októberi szá
má oan közölt Galambos
Lajos-rnú, a Fidem pro fi
de - mely nagyon sok
fontos és megszívlelendó
kérdést, kétséget. méltány
Iást vetett fel a papi élet
formával, a keresztény vi
lág-szemlélettel kapcsolat
ban - további hullámokat
vetett. Az Uj írás januári
száma közli a cikkben
"megidézett" Polgár Albert
levelét és az író víszontvá
Iaszát. Az olvasó tetszése
és világszemlélete szerrnt
kí alakíthatja állásfoglalását
kettejük eszmecseréjének
nyitott kérdéseivel kapcso
i.noan. Polgár Albert leve
le azoriban írója gerinces,
egyenes magatartása miatt
is rnéltnnylást érdemel.
mert megtanulnatiuk belő

le. hogy nem kell szégyell
nünk múltunkban azt, ami
ertél-\:cs, h~~i1en1 arra kell
törekednünk. hogy ami jó
és maradandó, azt érintet
lenül őrizzük a következő

generácíók számára is.


