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A SZENT ISTVAN TARSULAT úJ
KIADVÁNYAI

Imádkozzál. Sajnos nem tudjuk, kit lehet
és kell dicsérettel "illetnünk e kitűnő köny
vecske .otvastán, ugyanis az imagyűjtemény

szerz6je neve nélkül jelent meg. Alcíme sze
rint elmélkedéseket tartalmaz, melyek. leg
gyakoribb ímáínkröt szölnak, Meg kell val
lanunk. régóta hiányát éreztük hasonló szel
lemiségű és tartalmú könyvnek, amely a
mai embernek azokat a -gondolatait foglalja
össze, s fejezi ki a megélt élmény magas
hőfokán, melyek napi imádságai. során kel
nek lelkében. Olyan korban élünk, amikor
divat az ima válságáról szólni. A gyűjte

mény szerzöíe nagyszerű érzékkel ismerte
föl, hogy nem az imádság gesztusának és
lényegének válságáról van szó, hanem inkább
arról, hogy a rnodern ember nem találja az
ima adekvát szavait: hiszen nem elégitik ki
a romantikus hevületű és plitoszú elmélkedé
sek, a hazai nyelvterületen viszont egy-két
kivételt6l eltekintve hiliba keresi az egysze
rűbb, tömörebb, Ob1ektivebb gondolatokat
tartalmazó Imaanyaget. Ezt a feltűnő és fájó
hiányt Pótolja az "Imlidkozzál" címü kötet.
Aki alaposan megismeri tartalmát, az észre
vétlen léphet egyre följebb és följebb hitünk
titkai megismerésének és átélésének korántsem
egyszerű útján. S úgy lépkedhet, hogy szel
lemileg is egyre beljebb hatolhat a hit lé
nyegébe, anélkül, hogy az ismeretlen szerzö
hivalkodnék rendkivüli tlijékozottsliglival és
tudásával.

l1:rzésünk szerím még ma is meglehetősen

nagy szakadék tátong a papság és a világi
hívek elmélkedési igényei között. Az előbbiek

inkább a szakszerüséget, az utóbbiak inkább
az élmény erejét, mindennapi életük kife:'
jeződését várják és remélik az igazi elrnél
kedésektől. l1:rzésünk szerint a kiadónak ez
az I1j íi:önyve mindkét réteg várakozását és
igényét kielégíti, s így a katolikus könyvki
adás fontos és jelentékeny eseménye megje
lentetése.

Uptay György-Rózsa Huba: Krisztus Jézus
született. "Gyermekség-evangéliumok Lukács
és Máté szerint" .- ezt az alcímet viseli a
könyv, mely példamutató szép kiállításban je
lent meg. A szerzők korszerű értelemben
vett bibliamagyarázatot kiséreinek meg, s
fejezetenként értékes elmélkedési és lelkiisme
retvizsgálati anyagót is adnak az olvasónak.

A szentírásmagyarázat tudománya sok meg
közelítési lehetőséget kinál a gyermekség
-evangéliumok tárgyalására. Liptay Qyörgy
és Rózsa Huba az exegézis legmodernebb
útjainak és eredményeinek ismeretében in-

dul el, és sok helyütt figyelemreméltó ered
ményekre jutnak tárgyalásuk során. Kár,
hogy Igéretes elgondolásukat a részletekben
nem sikerült míndvégíg egységesen és kö_
vetkezetesen végigvinni. .Az olva~ó számára
kisebb akadályt jelent az. is, hogy a könyv
stíluSa nem mindenütt elég szép és áttetsző,

Ezek az apróbb szeplők természetesen mit
Bem kisebbítik a vállalkozás jelent6ségét és
a megvalósítás kétségtelen érdemeit. A szer
zőkolyan úton indultak el, melyen a ha
zai megjelent szakirodalomban kevés. jel
zőtáblájuk volt, ezért is elismerés illeti mun
kájukat.

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
említjük Cseh-Szombathy Lliszló Családszo
ciológiai problémák és módszerek című mun
káját, melyben a szerző 15 évi kutatómunka
eredményeit tette közzé a család formáiról,
funkcióiról, a világ családszociológusainak
vízsgéíö szemncntíaíröi, arról, hogyan, mí
lyen aspektusból tárgyalják korunk egyik
legtöbbet vitatott és leggyorsabban változó
területét, a csatádközösséget, A szerzö nem
csak mínt a társadalom legkisebb társas
egységét elemzi, hanem a családról mint in
tim közösségröí is beszél, s összefoglalóan
tudósít az e téma körüí. folytatódó, nemzet
közi méretü vitákról és fog~lmi meghatározé
sokról, valamint a párválasztás, a házasság
szerepe és a válás kérdéséről, a szülők és
gyermekek viszonyáról, amelyek nemcsak a
család, hanem a társadalom érdekeit is dön
tő módon érintik." - Szőnyi Erzsébet köny
ve, az Ot kontinensen a zene szolgálatában
a szerzö életébe, utazásaiba, találkozásaiba
s ezeken keresztül munkássagába enged be
tekintést. KirajzolÓdik előttünk a kivételes
tehetségű zenepedagógus, Kodály-tanítvány
és a kísérletező zeneszerző rokonszenves,
érzékeny arcképe. Sajnos, a könyv mégsem
válik könyvvé a kezünkben, nem áll össze
egységgé, egésszé, csupán töredékek hal
maza marad, naplóból kiszakitott jegyzet
lapok összegerebívézésének tűnik, még akkor
is, ha jól megírt, érdekes, néhol pedig
közhelyszerű, - A Magyar Néprajz Klasz.,
sztkusaí sorozat darabjaként - ortutav Gyu
la szerkesztésében - látott napvilágot Tesse
dik Sámuel és Berzeviczy Gergely írásainak
gyűjteménye A parasztok állapotáról Ma
gyarországon címmel. Rendkívül tanulságos
képet nyújt a XVIII-XIX. század paraszti
társadalmának és kuItúrájának helyzetéről,

viszonyairól, a parasztember természetéről.

Külön figyelmet érdemel Szarvas mezőváros

bemutatása, amely - többek között - a
"néptanít6k, egyházi és iskolai elöljárók, or
vosok és statisztikusok számára érdekes ese
tek" feldolgozása.
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