
él át a haldokló?" c. tanulmányának őszin

teségehozzásegíti az olvasót, hogy szembe
nézzen saját halálának eljövendő tényével.

A két Rahner-tanulmány hordozza a
könyv mély teológíai mondanivalóját.
"Nem szabad a halálnak, amely csak a bio
lógiai élet végén léphet fel, olyan sajátos
ságokat tulajdonítani, amelyeket más idő

pontokban az emberi élet teljesen kizárt" 
írja, s megpróbálja a halált életközelből

értelmezni. Külön kiemeli a meghalás
"keresztény stílusát", ami azt 1elenti,
"hogy a keresztény elkötelezett arra, hogy
hivő és egyházias módon vállalja halálát,
amennyiben erre normális körülmények
között lehetősége nyílik, és rendkívüli esz
közök nélkül meg is valósítható. Konkrétan
ez azt jelenti, hogy köteles »a haldoklók
szentségét« magához venni." A másik ta

nulmányában Rahner megvizsgálja a kér
dést a halál oldaláról is. Úgy. találja, hogy
az emberi gondolkodás téved, amikor a
halált mint befejező aktust tekinti. és ezzel
az emberi szabadságot és szabad akaratot
ezen a ponton lezárja. Rahner rámutat: ha
a keresztény elfogadja a halállal szembeni
kiszolgáltatottságát, és úgy éli meg mint
önátadást, akkor szabadságéiménye nem
szenved csorbát. Így képes eljutni a ke
resztényi meghalás "csúcsához", ami az
"együttmeghalás Jézussal" - és ez már
igazában a kegyelem eseménye. -

A kötetet a betegek szentségével foglal
kozó írások egészítik ki.

Simándi Ágnes

Magyar tájak néprajzi
felfedezői

(Válogatta és szerkesztette
Paládi-Kovács Attila)

'Magyarország felfedezése, Ezerszínű Ma
gyarország - két olyan gyűjtő cím, amelye
nek egyes kötetei ugyanazzal a szándékkal
íródnak ma, mint íródtak elődeik a reform
korban, "az első korszak idején", amikor
"az ország és népe megismerésének vágya
először vált társadalmi igénnyé".

A haladás ismeretet követel, az ismeret
széttekintést, hogy viszonyítási alapot te
remtsen, önmegísmerést segítsen, ahogyan
az már közép-kelet-európai "szinten" tör
vényszerű. Nem szégyen másoktól tanulni,
mások tükrében önmagunkra pillantani,
hiszen a tükröt nem a mások; hanem mi
tartjuk - magunknak. Kisebbrendűségi ér
zésünk ne a tükör, hanem az elszalasztott
lehetőségekmiatt legyen. Amit Magda Pál,
a statisztika professzora 1818-ban megkér
dezett: "Van-e a Magyar Nemzetnek annyí
lelki és testi ereje, annyi világí tehetsége,
hogy az Európai szabad és független Nem
zetek között tekintettel és méltósággal
megtarthatja a rangját, s önnön maga által
hatalmas is, boldog is lehet?"

Ebben a kötetben fokozottabban előtér

be kerül ennek igénye, a nép mindenfajta
tehetséget illetően. Végül is arról- a fogé
konyságról van szó, amely normatív rende
zőelv volt a különböző élethelyzetekben a
döntéseket jobb irányba fordítani. Ebben 
kétségtelenül - fontos szerep jutott s jut a
vallásnak. A kötet szerzői valahányszor a
népjellemről, szellemi fogékonyságról ír
nak, szinte mindannyíszor "ügyet vetnek"
a religióra.

Bámulatos galéria áll előttünk. Az. erdő
felügyelőtől a püspökig '(s egyszerű szol
gáló papig), a gazdaságí írótól a publicis
táig a szellemi érdeklődésnek olyan skálá
ját leljük, amely a reformkori, főleg polgári,
értelmiségí réteget azonos célra hangoltaj
s a már említett autodidakta tehetségeket 
a kor szintjén - tudósokká növesztette. A
klasszikus jelző valóban megílleti ezeket a
szerzőket, nem egyszer stílusukat is. Ez
utóbbi egyik "leglátványosabb" képviselő

je, a néprajzonkívül a szépirodalmat is
művelő, méltatlanul elfeledett Brujmann
(Benőffy) Soma, arlói plébános. Palóc tü
kör című munkája kéziratban máig isme
retlen helyen lappang. Pediga századelő

szemtanú kritikusa úgy nyilatkozott róla,
hogy Mikszáthnál is mélyebben pillant' a
palóc néplélekbe.

A nyelv és széplélek összefüggését vizs
gáló Szeder Fábián, a tájnyelv ismereté
ben-kutatásában elsőnek kitűnt bencés
tudós, aki a piarista Révai Miklós útmu-
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tatása alapján végezte megfigyeléseit paló
cok közt, s ismertette e népréteg sajátságos
szokásait, írásaiban plebejus népiségről

tanúskodik. De .. amint Paládi Kovács At
tila megjegyzi - "egyéniségének vonásait
igazából nem ismerjük."

Ennek az ethnográfiai csoportnak volt 
Szederhez hasonlóan - vizsgálója a kazári
pap: Szabó István. Bár munkásságát első

sorban a görög irodalom hazai átplántálá
sának szentelte, a Horvát István féle ro
mantikus történeti iskola égisze alatt nép
tudományi (köztük nemzetiségi) stúdiumo
kat is folytatott, s a nyelv sajátságos termé
szetét vizsgálva figyelemre méltó interiing
visztikai összehasonlításokat végzett. (A
görög és..a magyar próza egymás mellett.)
Kár, hogy a kötet elhanyagolja e mindmáig
fölfedezetlen tudós pap munkásságát, pe
dig az 1830-as években a Tudományos
Gyűjteményben a karancsaljai nyelvjárás
ról (ma is izgalmas nyelvjárási sziget) kö
zölt tanulmányai jó kiegészítői Szeder Fá
bián írásainak.

-Az utóbbi időben megszaporodó Er
déllyel foglalkozó tudományos (s népszerű

sítő) irodalom, s a régiek - például Orbán
Balázs munkáinak újbóli megjelentetése
erőteljesebbenirányítják a figyelmet e haj
dan a magyar műveltséget jelentő ország
rész felé. Így aztán jelen kötetünk Erdély
fejezete "csak" elmélyíti ezt a gazdagságot.
Mintha egy kicsit Beke Györgynek,az or
szágjáró riporternek lennének elődei Nagy
Elek, Kőváry László vagy Etédi Gedő János
a megfigyelések pontosságával. a közlések
szociológiai igényével, a leírás könnyedsé
gével. A kalotaszegi magyarságról közölt
fejezetével Kőváry egyenesen a Kalotasze
get megíró Kós Károlynak lett előfutára.

HAZA ÉS NAGYVILÁG

Szolgálat A Péter-Pál ünnepére kiadott
szám "divatos" témát választott: a misztikát.
Karl Rahner szavait sokat idézik manapság: "A
jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem
lesz keresztény," - Héjja Gyula cikkének legfon
tosabb tamilsága számunkra az, hogy a modern
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Vármegyei monográfiák előkészítése a
lehető leghálásabbb feladatok egyike volt,
hiszen úgy lehetett bemutatni egy-egy sze
letét az országnak, hogy a történelem me1
hitt figyeimét kapott az egyetemes, múveló
déstörténet. benne a népismeret. a szoro
sabb honismeret. Egy-egy táj a "számada
tokon túl" kezdett igazán élni, s ezért lesz
még sokáig nélkülözhetetlen a Borovszky
féle vármegyesorozat. Persze a modern
történetírás ebben sem. követheti a kezde
teket, de nem hanyagolhatja el azokat min
tául választani, akik szívvel és irigylésre
méltó pontossággal mérték fel terepüket.
Egy-egy szerző valóságos mindentudójává_
vált témájának. Tahy Gáspár ezek közé
számít. A kösetben méltó helyet kapott,
azonban nagyon hiányoljuk Mocsány An
talt. Jóllehet a Nógrád vármegye leírása 
e műfajban a legelső - Praznovszky Mi
hály, s a Szécsényiek jóvoltából néhány éve
újra kiadásra került, azonban könyvforga
lomba a szélesebb olvasóközönség elé nem.

A 28 szerző reprezentatív névsornak te
kinthető. A kötet legerősebb értékét éppen
ebben a névsorban találjuk meg: az isme
retterjesztő szándék sok olyan nevet plán
tál a köztudatba, akiről li szakembereken
kívül legtöbben aligha tudtak eddig. Róluk
és munkáikról, az illyési "hajszálgyökerek"
értelmében. Ha pedig a jelzett korban kűl

földön élő magyar csoportokra figyelünk, a
napjainkban felvirágzó hungarológiai ér
deklődés is megtalálja a legjelesebb elődö

ket a kötetben: - Rumy Károly Györgyöt,
Gegő Eleket vagy azt a Petrás Ince Jánost,
akiről Domokos Péter Pál írt legutóbb ér
tékes tanulmányt, s tette közzé a Kájoni
Cantionaiét tartalmazó kiadványban.

Tóth Sándor

keresztény lelkiség az aktív erkölcsi teljesít
ménnyel egyenértékűnek,sőt talán annál fonto
sabbnak is tartja a "passzív" megnyíltságot: a
készséget Isten befogadására. Értékes megfon
tolásokat kínál Farkasfalvy Dénes kitűnő tanul
mánya a hit és tapasztalat viszonyáról: saját hi-


