
Intézet Igazgatója (Estók Bertal an) és tanárai közül a még élOk. valamint a többnyire
szintén tan árrá szakosodott egykor i növendékek bizonyára szárnos adatot szolgáltat·
hattak volna err ől az lnté zményröl, amel ynek Irattári anyaga részben Nyfregyházán.
részben Hajdúböszörményben megtalál ható. Tanári szakdolgozat ls jelent meg Nyir·
egyházán e témáról. Reméljük, egy újabb kiadás majd pótolja a könyve hiányosságát,
legalább egy oldalt szente lve e mindössze egy évtl zedet megélt. de a mal magyar
északkeleti megyék görögkatolik us érte lmisége [elent ös részét felnevelt Intézménynek.

E klegészltéseket hozzáfűzve, befejezésül megismételjük: hézagpótló munka ez a
görögkatolikus egyháztörténet ; majdani b övít ése . Illetve továbbfolytatása vezérfonalul
szolgálhat a magyar görögkatolikus egyháztört énet oktatásához és további kutat ásé
hoz.

Dr. Molnár Nándor

Petényi Károly: •.. . I c h II e b t e d I e L I e b e . . . ' Alcim: Aurelius Augustinus
und die Mod erne. Hlmberg/Wlen, 1982.

A szerzö Szent Ágoston élete és tanitása nyomán foglalkozik a modern ember né
hány fö vallás i probl émájával. Szándéka túlmutat azon, hogy csak egyes olvasóknak
nyújtson ellqazltást. Különbözö összejövetelekre ls anyagot kiván adnI. if júsági . nOI
és férfi egyesületeket, karlt ész-ül éseket és hasonló összejöveteleket tartott szem
előtt.

A müböl megismerjük Ágoston eltévelyedései t. de egyben azokat a gondviselés·
szerO élményeket ls , amelyek hozzájárultak megtéréséhez. Igy rámutat arra. hogy
Ágostont fiatal korában meleg barátság fOzte egykori tskolatérs ához, s a fiatal ember
halála rendkivül mély hatással volt rá. Az egyik legfinomabb nOI léleknek , Ágoston
édesanyjának életpéldája, konvertlt ák drámai p álfordulása. találkozá sa Szent Ambrus
sal, mindezek hozzájárultak nagy dönt és éhez. és ezek nagyon érdekessé teszik a rnü 
vet. Olyan , mint egy lélektan i regény.

Ágoston irásaiból a Vallom ások a tő forrása. Ez ma csukott könyv Intelligens hl.
velnk nagy többsége számára ls . A sze rz ö számtalan Idézeten át megismerteti a mal
emberrel a vIlágirodalomnak ezt a remekmOvét .

Szentünk életútjával kapcsolatban tárgyalja a nemi erkölcs IdOszerO kérdéseit. A
Hittani Kongregáció nyilatkozata nyomán rámutat azokra az eszk örökre. amelyeket a
tisztaság erényének megőrzésére az Egyház mindig ajánlott és ma ls ajánl. Ezek nap
jainkban még szükségesebbek, mint valaha. Ilyenek az érzékek megfegyelmez ése,
éberség, a bOnre vezető alkalmak kerülése . A mértékletesség, az egészséges elfog·
laltság , a buzgó lma, a bOnbánat szentségének és az Oltáriszentségnek gyakori vétele
la mind Ide tartoznak. Ehhez járul még a Szent SzOz tisztelete és a feitekintés a szen
tek példájára .

Ezek az Irányelvek nem újak, de égető IdőszerOségük mindjárt nyilvánvalóvá válik,
mihelyt a jó házasság feltétel eir e gondolunk . Ahhoz a jelenben ls sz üks éqes a t lszta
ság nyújtotta lelki szabadság. Csak ezen az alapon nyugvó családban találják meg a
gyermekek Igazi otthonukat, a nő méltós ágát és a férf i emberhez méltó fegyelmét.
A tapasztal at azt rnutat la, hogy ennek biztositására, ha szükséges ls, de édeskevés
az, amit a részlettudományok, a biológia. pszichológia és az orvostudomány nyújtanak .
Az orvosság ma ls ott van, ahol a szenvedélyes Ágoston tüneményes életének íorrá.
sára talá lt, a rómaiakhoz irt levél t izenharmadik fejezetében. A kinyilatkoztatásnak
ez a nagy Intelme, de egyben igérete ls , meghall gatása esetében megmenti a csalá
dot. ezen keresztül a társadalmat és a jövőt ls . Könyvünk nagyon IdőszerOen ebbe az
Irányba mutat .

Kerny Géza
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