
szolgálat
"Az egység útján" sokatmondó cfmet víselí
a 47. szám, mely szarnos kitűnő tanui
mánnyal igyekszik szotgátru az ökumené so
kat vitatott. sokféleképp értelmezett gondolat
körét. Némi igazsága van a bevezetés írójá
nak, amikor arra figyelmeztet, hogy az utóbbi
években mintha csökkent volna a közeledés
lendülete. De ahhoz, hogy az ökumenizmus
valóban uralkodó irányzat lehessen, olyan
elmélyült, őszinte. a szellemi interferencia
nehézségeit sem palástoló írásokra van szük
ség, mint Békés Gellérté, aki "A keresztény
egység mai kérdései" címmel írta a lap
vezető tanulmányát. S módszertani szempont
ból is figyelemre méltó Farkasfalvy Dénes
írása, mety az újszövetségi kánont, mint az
ökumenikus gondolat példaképét elemzi. 
A lap e számával együtt jelent meg a Szol
gálat I~O. számainak repertóriuma, amely
eltér ugyan a szokott bíbtíográrláktót, vi
szont kílÜnő csoportosításával nagy segítséget
nyújthat az egyes kérdések Iránt érdeklődők

nek, akik a rotvöírat régebbi számaiban is
tallózni kivánnak.

A lap 4R.. 1980 karácsonyára megjelent szá
ma a Hivatás alcímet vísetí, Nem a papi, szer
zetesi hivatás összetevőit vizsgálja, ponto
sabban : nem csak azokat. A ll. vatikáni zsi
nat fényénél próbálja értelmezni, magyarázni
a keresztény ember különféle hivatás-lehető

ségeit, részletesen elemezve az életnek azon
alkalmait. pí llariatait , midőn Isten hívása el
érhet hozzánk.

Ahhoz, hogy ezt a hívast meghalljuk, meg
értsük és értelmezni tudjuk, kí kell alakfta
nunk magunkban azt a nagykorú - Alszeghy
Zoltán tanulmányának szavaival - "dialogikus
magatn rrast", amely alkalmassá tesz arra, hogy
az élet különbözö területein valóban hivatást
teljesltsünk; ne csak elássuk a ránk bízott
talentumokat, hanem torgassuk is azokat.
hogy minél több hasznot hajtsanak végső

birtokosának.

A la-p új száma valóban a modem élet
hivatásgyakorlata számára igyekszik segítsé
get adni, amikor nem az e.rné letf , hanem a
gyakorlat felvetette kérdéseket állítja közép
pontjába. Különösen izgalmas és tanulságos
Giny Kranenburg A keresztény n6 bl'l'&tása
cimű írása, metybcn a keresztény édesanya
elettapaszt.alatatt összegezve mutat rá arra,
hogy a nő csak akkor teljesitheti küldeté
sét, ha egész életének alakító és meghatározó
elvévé válik az evangéliumokban oly sok
helyen szereplö "szív", mely szermte a gaz
dag, Igaz és tevékeny élet nagyszerű jelképe.

Ezt a sugárzó szívet emelte élete jelképévé

Florence Níghtingale, akíröt Elek Gizella jól

tájékoztató tanulmányát olvashatjuk. A szerzö
FrIdericka Görres jellemzéséből - ("Florence

Nightingale választott volt és lsten nagy szol

gája. Küldetést kellett betöltenie a világban,

nagy és jelentős jellemhibái és gyöngeségei

ellenére.") - indul kl, s vázolja fel az el

múlt századra jellemző áldozatos, de ma is

sok tanulságot kínáló életútját.

Hadd hivjuk fel a figyelmet újból a rnísz

sztös levelekre, melyek kitűnő kiegészítői a

hivatásról elméletben mondottaknak, mintegy

annak bizonyítékául, hogy aki meghallja a

titokzatos hívást, sokszor egész addigi életét

hátrahagyva vállalja áldozatos küldetését,

SZÁMUNK ÍROr

SINKO FERENC újságíró, az Új Ember ny.

szerkesztöje, a Vigilia munkatársa. Lapunk

ban korábban megjelent tanulmányai: "Régi

magyar szentség? (1976 július); "A korszerü

magyar egyházművészetért. Jajczay János

(1892-1976)" (1977 szepternberj ; ,.Keresztény

bölcsesség magyaroknak" (1979 május).
"Margaréták és árvácskákv címú elbeszélését

az 1979 októberi számunkban közöttük.

BŰKY BÉLA kandidátus, az MTA Nyelvtudo

mányi Intézetének főmunkatársa. Fő mükö

dési területe a nyelvtudomány és a pszicho

Iógia össze íüggeseínek kut atása.

MÉSZAROS ISTVAN, a neveléstudományok

kandidátusa, az ELTE Bölcsészettudományi

Kar Neveléstudományi Tanszékének docense.

1978 szeptemberében "Az anyanyelv szeretete

Széchenyi Béla ifjúkori leveleiben", 1980 már

ciusában pedig "A népiskolák reformkori tan

évbeosztása a pécsi egyházmegyében" cimű

tanulmányát közöltUk.

BARCZA JOZSEF református lelkész és

könyvtáros, 1975-től a Debreceni Refonnátus

Kollégiumban működ6 Egyháztörténeti Kutató

intézet főmunkatársa, szarnos cikk és tanul

mány szerzője. Bethlen Gábor, a református

fejedelem című könyve 1980-ban jelent meg a

Refonnátus Egyház Sajtóosztárya kiadásában.

MOCSY IMRE SJ életének 73.. pappá szente

lésének 44. évében 1980. június 12-én Buda

pesten elhunyt. Június 24-én temették el

Pannonhalmán.



Ára: 20 Ft

HUNGAROTON HANGLEMEZ AJÁNLAT

MOZART
F-dlir mise K. 192

F-dlir templomi szon áta K. 224
Ve sperae solennes de confessore, K . 339

Zádori Márla, Paul Esswood.
Alexander OJlver. Polgár László

Az Ifjú Z enebarátok Központi Kórusa.

A Budapesti Fllharmónlal T ársaság Zenekara,

Ella István (orl:ona)

Vezényel Fischer Iván

SLPX 12235 ára : 70.- Ft

Sába klrálynóje
opera 4 felvonásban (n émet nyetvü felvétel)

Takács Klára, Kincses Ve r o n ik a ,
Slegfrled Jerusalem, Gregor József,

Mille r Lajos, Kalmár Magda. Polgár László,
Sólyom Nagy Sándor

A Magyar Nép h a dsereg Mfivé szegyüttesének
F érfIkara,

Az Ifjú Zenebarátok K özpond K ó r usa,
A Magyar AIIami Operaház En ek- és Zenekara

Vezényel Fis cher A dám
SLPX 1:!179/82 ára : 280,- Ft

DOHNANYI
RURALlA HUNGARICA

VI\JCLATIf~ (JlIj A M IIN"" ....J~...

DO H NANYl

Takics Klira (mezzoszoprán)

Faival Sándor (zonJ:ora)

S LPX 12179

Dalok és románcok

á ra: 70,- Ft

RuraJl a Hunl:arIca
Változatok egy gyermekdal ra

Lantos István (z o n go r a )
A Mall'yar Rádió é s Telev(zló

Szimfonikus Zenekara
Vezényel Lehel György

SLPX 12149 ára: 71.- Ft


