
dozatait Sirat6 ének (Oh, ti néma
társak . • .) eg'ymást súroló szólamai,
az Esti dal (1938) egyszerű, harmónia
dús fohászkodása vagy a Szép könyör
gés kemény kvart-lépései. Ezekben a
zárt formákban táncol a hangulat, szo
morkodik a lélek, lobog az akarat s
úgy forr össze a természetérzés a mű

vészi kifejezéssel, ahogyan csak a leg
na.gyobbaknál. A művekben a lét
mondja ki önmagát. Ezért is sajnáltuk,
hogy a "beszédes" Laudes organi (Az
oraona dicsérete) elmaradt, hiszen eb
ben a kompozícióban személyesül meg
a mitvészi természet, s maga a hang
szer válik művésszé: szelíden, szeretet
reméltóan, kedvesen és alázatosan el
éne1cli a lét titkait.

Tájékozódás

Karl Rahner elsö igazán teoíögtat jel1egll
rendszerező murikáját, melyben münsteri és
munchení kurzusaíriak anyagát foglalta ösz
sze "Grundkurs des Glaubens" eimmel. meg
különböztetett érdeklödésset és méltánylás
sal fogadta lj szaksajtó és a közvéle
mény, A M é r le g múlt évi negyedik
száma részletesen ismerteti a mű tartalmát.
szellemtségét, és néhány ponton kérdőjelet

rajzol a szerzé fejtegetl'seJ mellé. Ezek a
kérdések természetesen csak Rahner szín
vonalán érvényesek, nem véletlenül nevezi
az. ismertetés írója is a teológus "legéret
tebb művének" új könyvét. S ha már a
Mérleg e rendkívül gazdag számának könyv
ismertetéseinél tartunk, hadd hívjuk fel a
figyelmet az újabb orvosettkal művekről

készült összeállításra, melyben elsősorban a
születésazabályozás és kivált a mesterséges
fogamzásgátló eszközök használatának mo
rálteológíaí megítéléséről olvashatunk figye
lemre méltó gondolatokat, anélkül, hogy
ezek végérvényesen megoldhatnák a rend
kívül súlyos kérdést. szabo Ferenc, II lap
munkatársa beszélgetést kezdeményezett a
nyolcvanéves Henri de Lubac-kal, aki
azonban szokása szerint elzárkózott az in
terjútól, de naplójel1egű feljegyzéseit a kér
dező rendelkezésére bocsátotta, aki már
meglevő (a Teológiai Kiskönyvtár sorozat
ban megjelent és lapunkban már ismerte
tett) könyve és e kivételesen Izgalmas do
kumentum alapján hű és elgondolkodtató
portrét rajzol korunk nagy teotógusáról, Az
Yves Congarralfolytatott beszélgetés e so
kat mondó címet viseli: "Nem a zsinat fe
lelős a jelenlegi nehézségekért", A beszél
getés során Congar kitér a sok vihart ka-
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A jubiláló Kórus méltó volt régi hí
réhez. Kűlönösen nagy feladatot jelen
tett a Palestrina Mise, amelynek egy
séggé formálása, egyenletes, minden
részletre koncentráló előadá.si követd
ménye szinte hibátlanul teljesült, s ta
lán ennek az erőfeszitésnek tulajdonít
ható, húgy a második részben a Kodály
kórusmű1'ek fáradtabban szólaltak meg.
Hiányoltuk a Norvég lányuk üde hang
vételét, az Esti dal bensőségét. Csupán
a Szép könyörgésben csillogott a k6
rustechnika, azonosult az együttes a
zenével. Hosszú esztendők munkáját,. s
a karnagy, Ugrín Gábor [elkészűltséaét

azonban bizonyította ez a hangverseny.

TOTH SANDOR

vart Lefebvre-ügyre is, és fontos, tanulságos
megjegyzéseket tesz a szentmtse történeti
változása' val és értelmezésével kapcsolatban.

A Hazafias Népfront kiadásában· megjele
nő Honismeret 1976. évi 6. száma közlt Végh
Józsefnek, az MTA Nyelvtudományi Inté
zete tudományos főmunkatársának "A hon
ismeret és az anyanyelv" címmel, a nyír
egyházi Hon'smereti Akadémián tavaly el
hangzott előadását. "A papképzésben mín
dig nagy szerepet játszott - olvassuk töb
bek közt - a stl1isztikai és a retorikai olt
tatás. Ma is így van. A nyelvi ismeretszer
zésre (vagy másként fogalmazva: a nyelvi
továbbképzésre) gondolnak politikai és ál
lami életünk vezet6i is. Nmcs olyan tanács
akadémia, politikai továbbképzés, ahol ne
volna nyelvművelö elöadás. Ámde elég-e
ez? A magyar nyelv helyes haszriálatát, a
nyilvánosság ellitt tartandó beszéd módját
kellő részletességgel és alapossággal - vé
leményem szer-nt - csak az iskolában le-
het megtanttaní t '" Nem lehetünk elége-
dettek tanító- és tanárképzésünkkel, a le
endő pedagógusok magyar nyelvi művelt

ségével." Foglalkozik a kiadvány a horita
mereti turistamozgalom és a hazai arboré
tumok ügyével, valamint a Ferencváros kia
lakulásának (1'134'-1786) történetével.

Változik a hitünk? - veti fel rriíndjárt
könyve címében a kérdést Jálics Ferenc,
Argentinában élő magyar teológus, akinek
"Cambíos en la fe" címmel megjelent
könyvét adta ki magyar nyelven a Zsinati
Bizottság (Róma 1976). Az érdekes, olvas
mányos rnűböl a magyar olvasók már hosz
szabb részletet ismerhetnek az új Ember
jóvoltából. Az első részben a hit küíönbözö,



egyre érettebb formáit elemzi a szerzö, Fej
tegetéseíhez, melyet gazdag életanyag Iga
zol, annyit azért érdemes hozzárenní, hogy
az általa ábrázolt formák sosem jelentkez
nek ilyen modeü-értékü egyértetmüségget:
a "felnőtt hit"-nek is lehetnek gyermeki
vonásai és viszont. ,Jelentősek és tanusá
gosak azok a részek, melyek a modern
keresztény élet gyalcorlatának .nénánv fon
tos elvét foglalják össze, s kivált fontosnak
érezzük a Szolgálatban már megjelent "Is
ten népe - az egyház reménye" címü ta
nulmány újraköz'ését. Sok szó esik manap
ság a v'lág'ak papságáröt, de ennek értel..
mezésére eddig meglehetősen kevés kísérlet
történt. Jálics Ferenc tanulmánya azok kö
zé tartozik, melyek már a gyakorlat olda
láról közelíttk meg e korántsem egyszerü
probtémát,

Solt Jenő folytatva megkezdett murikátát,
az ószővetaégí népszerű, rhd!lktlkus jellej,((1
összefoglaló után ezúttal Igy értsd az Új

szövetséget címmel jelentetp.tt meg érdekes,
fontos, a gyermekek nevelésében kütönbsen
sol, haszormal forgatható könyvet. (Az ér
dek'ődők e~:v"nesen akladóhoz fordulhat
rtak: Opus Mysltlci Corporis Verlag, Wien.)
l!:Z11ttlll ls rendkívü! hasznos "qulz"-já
tékkal egészítette kl könyvét, mely ötven
alkalomra ad kitünő anyagl/t szülőknek és
híttanároknak.

A GONDOLAT KIADÓ jelentette meg
David Hume Ertekezés 8Z emberi terrné
szetröl círnű müvének teljes anyagát. A
k'adónak ez a páratlan, eléggé nem di
csérhető vállalkozása bepíüantást enged az
etikai gondolkozás egyH: legfontosabb kor
szakába. Hume már nem elégszik meg a
tények megállapításával, hanem azok ma
gyarázatára ls törekszik, a tények okait is
fel akarja tárnt, Az erkö'csi jelenségek
szerínte elsosorban nem értelrnt, hanem ér
zelmi természetűek, a reflexió segitségével
közvetlen megragadható élmények. Az etika
voltaképpen az érzelmek természetrajza. A
vallásnak kizárólag erkölcsi haszna van. 
Leonard Bernstein válogatott zenei írásait
gyüjtötte egybe a kiadó A muzsika öröme
címmel. A hírneves amer'kal karmester,
zeneszerző és zongoramüvész a zenei isme
retterjesztés szinte egyedülálló példáját
n~~újtja. Határtalan körmyeüségget, nunden
ki számára követhető és értbető mödon tud
a legbonyolultabb zenei kérdésekről, alko
tói folyamatokról, vezényiésröl, műhelygon

dokról, a modern és a klassztkus zenéről

stb. beszétní. A rendkívül élvezetes olvas
mány tulajdonképpen egyetlen nagy, kö
tetnyi párbeszéd a zenéről. - Grlgorij Ko
zineevnek, a világhir(1 szovjet Shakespeare-

filmek - Hamlet, Lear király, A vihar 
rendezőjének munkája, A tilmszalag nem
ég el egyszerre személyes vallomás, emlé
kezés a klasszikus szovjet némafilm-kor
szakra, az ötvenes évekre és münetvnaplö
filmjei születésének körütményetröt, forga
tásáról. egyszerre hiteles filmtörté'1eti do
kumentum és útikalauz a filmek vrlágában,
A műfají sokrérüségböt egy szenvedélyes

alkotó, igaz müvész arcképe rajzolód'k ki.
- Umberto Eco olasz esztéta, nyelvész, krí
tikus A nyitott mú eimmel kladott válo
gatott tanulmányai általános müvészeteszté
tikai problémákat, a modern kultúra kér
déseit. az információelmélet alkalmazási le
hetőségét és a kommunikáció társadalmi
szerepét tárgya' ják elsősorban ll. filozófia és
a szemiot'ka nyelvén. A szerzö korábban
behatóan foglalkozott Aqulnóí Szent Tamás
eszté-Ikat gondolataival, ínetve a középtcort
esztétika történetévet. l1:rthetően fordult a
Szentírás, Pál apostol leveleinek, valamint
a középkor szentíe'nek frasos vallomásai
hoz, hogy szemtettkat vizsgálatoknak vesse
alá őket. Az e téren végzett megfigyelé
seiről "A nyitott mü poétikája" és "Az
esztétikaI üzenetek létrejötte az édeni
nyelvben" címü tanulmányaiban szót, utób
bi Adám és l1:va bibll!lJ történetének sze
mantikai elemzése. Nagy kár, hogy mínd

azok a múvek, tanulmányok, források,
arnkre az író mint alapvető, természetes
Ismeretanyagra hivatkozIk, mert könyve 01
vásásához és jobb megértéséhez szinte nél
külözhetetlenek, nálunk többnyire ismeret
lenek. Ezért a kiadványt - míriden értéke
ellenére is teljes haszonnal nem for-
gathatjuk. A Szemtől szemben-sorozat
újabb kötetében Györffy M'klós mutatja be
Ingmar Bergmant, a világhírü svéd f1lm
rendezőt. Vitatható megállapításait, a kriti
kai megnyilatkozások szuotek-Iv csoportosí
tását és nem mlnd'g szakszerd fj'melemzé
sét némiképp mentí, hogy Bergrnant a leg
eltérőbb módon lehet értelmezni és értékel
ni máig is. A szerzö véleménye tehát egy
a lehetséges vélemények közüt, Bergman
emberi s müvészí arcát tulajdonképpen a
vele készített tv-interjú Iedl föl Igazán, me
lyet nemrég' sugárzott a magyar televízió ls.
Ebben elmondta, hog,. a tilmezést közösségi
élménynek tekinti, az e/:yetlen eszköznek,
malynek segitségével kapcsolatot tud terem
teni a világgal és az emberekkel. Gátlá
sos, 'nehezen barátkozó természete itt képes
átlendülni korlátain; magánvossága olyan
probléma, amit tilmjein keresztOl old fel,
s mivel egyéniségének lényegi eleme, újra
és újra feldolgozza, mert ettől való szaba
dulása létkérdés számára. A fllmalkotás
irracionális világa az, melybeu megnyugvást
és kielégülést tal'l.
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