
Iélekből«. Maga a Szentlélek az Atya ígérete, aján
déka, azért felülről ereszkedik le. Egyúttal mint
tűzlángjelzi az átalakulást is, amely a hivőben vég
bemegy: új látást, erőt, buzgóságot ad annak, aki
befogadja" (20. o.). E magyarázat nyomán, ame
lyet a könyvben további szempontok egészitenek
ki, átgondolhatjuk a Szentlélek ihlető, éltető, irá
nyító tevékenységét az egyházban és az életünk
ben. Az első pünkösd eseménye megadja Péter be
szédének és az egyház minden ígehirdetésének ke
gyelmi hátterét. "Jézus azt a feladatot hagyta apos
tolaira, hogy legyenek az ő tanúi. Most megkapták
hozzá a Szentlelket, s a tanúskodás elkezdődik Je
ruzsálemben, hogy azután terjedjen a népek kő

zött" (22. o.). A szerző rámutat arra, hogy Szent
Lukács, az Apostolok Cselekedetei-nek szerzője

"egész könyvében érezteti az egyház meggyőződé

sét, hogy az evangélium terjedését az első pünkösd
napjától kezdve természetfölötti erők befolyásol
ják és irányítják" (65. o.). Az apostoli egyház min
den lépését a Szentlélek irányítja. Ö vezeti be az
egyházat a zsidóság zárt falai közül Péter apostol
döntésén keresztül, ő vezeti át Szent Pált második
apostoli útján Kisázsiából Görögország földjére.

A könyv nyomán nehézség nélkül felismerjük az
apostolok módszerét, ahogyan az evangéliumot
hirdették. Prófétai beszédeket mondtak. "Ez a
prófétai beszéd azonban nem az ítélettel való fe
nyegetés..Meg akarták győzni hallgatóikat Isten ir
galmáról és szeretetéről, kedvet akartak csinálni
nekik az evangélium követésére" (25. o.). Milyen
az a keresztény magatartás, élet, amely az aposto
lok igehirdetése nyomán kialakul? Ezt a keresz-

VILÁGPOLC

Öt új könyv Londonból
Különös ellentmondás: a történelmi egyházak vi
lágszerte veszítenek súlyukból. Csökken a papi hi
vatások száma, egyre kevesebben járnak templom
ba. Viszont változatlanul sokan hisznek Istenben,
a lélek halhatatlanságában, nem lehet számon tar
tani a különféle vallási irányzatokat, a szektákat, s
a legsikeresebb kiadványok a vallásos, a lelki élet-
tel foglalkozó könyvek. .

Mi lehet a magyarázata ennek a furcsa kettős

ségnek?
A nyugati könyvpiacon az utóbbi másfél évti

zedben könyvek százai jelennek meg - Jézusról.
Egy részük tudatosan sokkhatást - és nagy pél
dányszámot - akar elérni. De számos olyan könyv
is napvilágot lát, amelyeket jól felkészült kelekó-
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ténység szentségének vétele alapozza meg. "A Jé
zus nevében való megkeresztelés azt fejezte ki,
hogy az ő szolgálatába szegődnek, az ő tanítványai
lesznek, azonosítják vele magukat, s azt az üdvös
séget akarják elnyerni, amit ő szerzett.

A kereszténység azonban nem csupán az ember
teljesítménye, nem csupán az ember fejezi ki hódo-j
latát Isten előtt, hanem benne van Isten adománya
is: "megkaptátok a Szentlélek ajándékát" (25. o.).
Az apostolok igehirdetése és tanúságtétele nyomán
kialakultak az első keresztény közösségek. Lukács
azt is elmondja, mí jellemezte ezeket: "Állhatato
san kitartottak az apostolok tanításában és közös
ségében, a kenyértörésben és az imádságban".
Ezek olyan követelmények, amelyeket ma is meg
kell valósítanunk; szilárd hit nélkül nincs igazi ke
resztény közösség. "Ma különösképpen hangsú
lyoznunk kell, hogy Jézus Krisztusról is az a hite
les kép, amelyet ők ránk hagyományoztak, hiszen
ők Krisztus misztériumát a Szentlélek segítségével
fejtették ki" (27. o.). A másik jellemző vonás, hogy
testvéri közösségről beszélünk. Ezt az öntudatot és
összetartozást a kenyértörés misztériuma táplálta.
Szent Pál missziós útjai kalandos részei az Aposto
lok Cselekedetei-nek, amely a nemzetek apostolá
nak fogságával végződik. Gál Ferenc müve azon
ban arra figyelmeztet, hogy ne pusztán a történetre
figyeljünk, hanem arra is, hogyan tanúskodott az
apostol Krisztus evangéliuma mellett. (Szent Ist
ván Társulat. 1982)

KIRÁLY ERNŐ

tyák írnak, rögeszmék vagy egy-egy szellemes ötlet
alapján.

Az elmúlt két-három évben .Jeplezték le" ebben
a műfajban, hogy Jézus voltaképpen Mária Mag
dolna férje volt, vagy homoszexuális kapcsolatban
állt János apostollal, vagy hallucinogén gombával
táplálkozott és Isten fiának képzelte magát.

A legújabb csodabogár a Londonban most meg
jelent könyv. DESMüND STEWART The Fore
igner (Az idegen) címü müve, amelyről a kritiku
sok azt állítják, hogy sokkalolvasmányosabb,
mint az előbb említett agyszülemények. A szerző

ezenkívül jó nevü kutatója is a közel-keleti világ
nak. Legismertebb eddigi munkája T. E. Law
rence-ről, az első világháború alatt nagy szerepet
játszó angol hirszerzőről szól.

Az "idegen" Jézusról írt könyvének is mintha
Lawrence lenne amintája. D. Stewart alaptétele a
következő: A kisded Jézust szülei nem menekítet
ték a vérengző Heródes elől Egyiptomba, hanem
József a gyermeket váró Máríát vitte Egyiptomba,



és Jézus ott született. A szerző szerint Kairóban.
Majd Alexandriában nevelkedett. "Bizonyíték
ként" Stewart azt írja, hogy a bibliai történetben
szereplő háromkirályokat vezérlő csillag a híres
alexandriai kikötő fényszóró csóvája volt.

Miután a Jézus életéről szóló munka a négy
evangéliumban megörökített történetek kéthar
mad részét figyelmen kívül hagyja és azokat az ale
xandriai világítótoronyhoz hasonló ötleteivel pó
tolja, a kritikusok nehéz helyzetben vannak. Ka
landregényt ismertetnek-e, vagy történelmileg
megalapozott feltevést?

PIERRE SOLIGNAC The Christian Neurosis
(A keresztény neurózis) című most angolul is, ko
rábban már francia nyelven kiadott könyvében a
maga tapasztalatai alapján igyekszik választ adni a
kérdésre.

Solígnac gyakorló pszichíáter. Azt írja, hogy
rendelője tele van olyan hivő - főleg római katoli
kus - betegekkel, akik jellegzetesen pszichoszoma
tikus panaszokkal keresik fel. Asztmásak, szoron
ganak, félnek, depressziósak, gyomorfekélyesek,
álmatlanságról panaszkodnak. A szerző szerint a
félelemre, a bűntudatra, a test és az élvezetek meg
vetésére és megfékezésére irányuló franciaországi
katolikus nevelési rendszer okozza a bajokat. A
szabadság és a testvériség, a felebaráti szeretet ta
nát hirdető egyház nevelési praxisa sebezhető; bi
zonytalan, merev, elzárkózó embereket nevel.
Olyanokat, akik képtelenek megbirkózni az egy
ház követelte feladatokkal.

Solignac úgy véli, hogy az egyházi nevelésben a
tevékeny, eleven szeretet a perifériára szorult. A
központi helyet a patriarchális rendszeren alapuló
törvény- és tekintély tisztelet foglalja el. Nem cso
da, ha ez az értékrend idővel összeütközik a való
sággal, és a "jó katolikusok" százezrével fordíta
nak hátat az egyháznak. A kora gyermekkoruktól
tekintélytiszteletre kondicionált emberek azonban
előbb-utóbb ismét befolyása alá kerülnek olyan
- szektákban, mozgalmakban szerveződő - irány
zatoknak, amelyek kielégítik a beléjük nevelt igé
nyeket.

A francia pszichiáter - maga is katolikus - pesz
szimista. A II. vatikáni zsinaton történt "ablaknyi
tás" nem egyértelmű - véli. Komoly erők működ

nek annak érdekében, hogy ismét becsukják az ab
lakokat, hogy ismét "a" törvényt helyezzék a nyílt,
fenntartás nélküli emberszeretet gyakorlásának a
helyébe.

RAMSEY MACMULLEN, az egyik legneve
sebb angol ókori történész legújabb művének cí
me: Paganism in the Roman Empire (A pogányság
a római birodalomban). Két ku1cskérdést igyek
szik meghatározni és tisztázni. Az egyik: a "po
gány" fogalom mibenléte. Kimutatja, hogy a jelző

keresztény eredetű, hiszen sem a római birodalom

polgárai, sem más civilizációk tagjai önmagukat
nem tekintették "pogányoknak". Ezt a cédulát a
keresztények akasztották rájuk, és a "paganitas"
vagy "paganismus" a többistenhivőket jelölte meg
az egy Istenben hivőkkel szemben. A tudományo
san művelt vallástörténetnek azonban nem szabad
egy másik - esetünkben a keresztény - vallás szem
üvegéri át szemügyre vennie a római birodalom
vallásait. Jóllehet a birodalomban meghonosodott
vallásokra vonatkozó adatok tömkelegéből nem
könnyű kiválasztani a lényeget. Mert volt valami
féle közös alapja a százféle kultusznak, hiedelem
nek és hitnek. Ez természetes, ha arra gondolunk,
hogy a birodalmat sokféle nép lakta és Róma a
sokféleség fölött az egységet képviselte, de egyik is
tenség vagy kultusz sem törekedett a másik elnyo
mására, vagy mások megtérítésére. Mindegyik val
lásnak közös alapja az ősök és a közvetlen közös
ség hagyományainak tisztelete volt.

MacMullen korszakalkotó művében azzal ma
gyarázza a pogányság lassú kimúlását, hogy az el
ső négy században bekövetkezett változások - el
sősorban a római birodalom felbomlása - megren
dítették a testi-lelki biztonságról gondoskodó iste'
nekben való hitet. A birodalom felosztásával járt
együtt a szent helyek: templomok, gyülekező he
lyek, búcsújáró helyek fizikaimegsemmisülése is.
A bomlás és a barbár népek állandó támadásának
századaiban a római birodalom polgárai ahhoz az
új valláshoz közeledtek, amelynek a római való
sághoz alkalmazott ideológiai megalapozását a
szintén római polgár, Szent Ágoston hippói püs
pök végezte el. Bizonyítva korának eseményeiből,

hogy nem a derűs, életélvező antik kultuszok, ha
nem a "siralomvölgyéből" a boldog, de másvilági
életre megváltó kereszténység a hanyatló Róma
polgárainak egyetlen reménysége.

Az angol könyvpiacon - mert ebben az esetben
szó szerint értendő - nagy keletje van ezekben a
hetekben két olyan könyvnek, amely túllihegve, il
letve túl sötét színben foglalkozik a pápaság törté
netével, nem titkolva megjelenésük időzített mivol
tát: a pápa május végi angliai látogatását "készí
tették elő".

Az első könyvet PAUL JOHNSON neofita ka
tolikus, egyháztörténész írta. Címe: Pope John II
and the Catholic Restoration. P. Johnson korábbi
műveiben még lelkesen kommentálta a II. vatikáni
zsinat intézkedéseit. Most azonban minden bajért
a Zsinatot, XXIII. János és VI. Pál pápát okolja.
Szemmel láthatólag azért, hogy még jobban ki
emelhesse II. János Pál konzervatívabb vezetési
stílusának előnyeit. Ennek a módszernek pillanat
nyi népszerűsítő hatása lehet, de távol áll a bonyo
lult folyamat alapos elemzésének megkísérlésétől

is.
Különösen riasztó Johnson könyvében - és
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hadd tegyem hozzá, hogy ebben nem áll egyedül a
mai nyugati egyháztörténetírásban - az a felfogás,
miszerint a római egyház "restaurálása" az öku
menizmus végét jelentené.

A másik - és homlokegyenest ellenkező előjelű,

de a pápai látogatást kiaknázó - könyv MALA
CHI MARTIN The Decline and Fali of/he Roman
Church (A római egyház hanyatlása és bukása),
amely összehordja a 2000 éves múltra visszatekin
tő pápaság minden bűnét. hibáját, tévedését és mu-

ZENE

Hanglemezek

BEETHOVEN: FIDELIO. OTTO KLEMPERER BlJ
DAPESTEN 3. Közrernűkődik : Koszó István, Maleczky

Oszkár, Rösler Endre, Báthy Anna, Székely Mihály, Mú

tyás Mária, Angyal Nagy Gyula, Külkey László, Vermes

Jenő, a Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara (kar

igazgató: Piess László). (Hungaroton LPX 12428-9.)

Íme, megint egy legendás felvétel. melyről nem
gyöznek mesélni, akik szerenesés szem- és fültanúi
lehettek a Klemperer vezényelte és rendezte elő

adásoknak. S bár a hajdani hangzás fényei valame
lyest megkoptak a Magyar Rádió pincéjében "lap
pangó" lakklemezeken. hála Sztanó Pál hozzáérté
sének, végül mégis megsejthetjük, miért voltak oly
forró sikerűek ezek az operai esték.

Pedig - nem tagadhatjuk - a Fidelio tempói szo
katlanok. Klemperer gyorsvonati sebességgel sza
guldott a partitúrán, s a későbbi években e szekat
lan hevülete alaposan megcsökkent. De akik ak
kor és ott hallgathatták e felfokozott dinamikájú
előadást, bizonyára megérezték a mű kivételes tör
téneti szituációból fakadó tanítását, melyet ez a
rendezés és ez az értelmezés hibátlan teljességgel
hozott ki belőle. Klemperer ugyanis a megtalál t és
megszerzett szabadság hatalmas drámájaként ren
dezte és vezenyelte a budapesti Fidelió-t. A fővá

ros ban akkor még romos épületek és foghijas tel
kek emlékeztettek a másodík világháború feltépte
sebekre. S az emberek önmagukra ismerhettek :
azokra, akik feltámolyogtak a pince sötétjéből és a
Rabok kórusának szavaival sóhajtották el: "Ó,
tiszta lég, mily jó itt künn, -- Mily körtnyű a lehel
let l - Ó, tiszta lég, csak itt,- csak itt van élet,
A börtön sírgödör ... sírgödör! ... "

A céltalan, értelmetlen öldöklés s az önfeláldo
zás, a szerétet vívja k üzdelrnét ebben a darabban,
mely végül is az utóbbi győzelmével zárul. Aki
azonban Klemperer értelmezését hallhatta, nem
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lasztását anélkül, hogy erlnek a két évezrednek
eredményeit, sikereit, alkotásait akárcsak érzékel
tetné. Noha a szerző a könyv címét Gibbon klasz
szikus müvéből kölcsönzi, Gibbon történetírói
nagyságát nem sikerült kölcsönvennie.

Igaza van a kötet egyik angol kritikusának : "A
pápák történetéről írni nem lehet semlegesén. Min
den ilyen könyv önanalízis. ön kivetítés és - talán
- öngyógyítás is,"

NAGY KÁZMÉR

egyéni szinten élte út e harcot, hanem idegvégzödé
seiben még érezve az elmúlt évek borzalmait, me
lyek a Fidelio mondanivalóját általános emberivé
transzponálták. S amikor e csaknem fékevesztett
lendületű előadás a végpontjára érkezve a hűséget,

a szeretetet és az ég kegyelmét ünnepelte himnikus
erővel, a hallgatók az em beriesség már-már veszn í
látszó eszményeinek visszaszerzését és megmenté
sét is ünnepelték.

Még e megviselt. az idő múlásának fájdalmas
nyomait őrző felvétel is sejtetni engedi, hogy a
nagyszerű karmesterrel együtt dolgozó művészek

is teljesen átérezték a pillanat kivételes voltát: né
melyikük akkori hangi állapotán messze felülemel
kedve szolgálta az elképzelés sikerét. Mert ki ta
gadnú, ez a Fidelio más, mint a közismert és a meg
szokott. Más, mégis kedvesebb, életszerűbb azok
nál. Mert ebben az előadásban nem a múlt feltá
masztása valósult meg kivételesen magas szinvo
nalon, hanem annak lehetünk tanúi, ahogy az em
ber önmaga sorsának igazolásaként feltámasztja
azt, ami jóvátehetetlenül eltünni látszott, s kiolvas
ta sorsának igazolását a nagyalkotásból.

A pályája csúcsán lévő Székely Mihály, Ma
leczky Oszkár s az akkoriban kiteljesedő Mátyás
Mária ének teljesítménye is kivételes, megállná he
lyét a világ bármelyik operaszinpadán. De felnőt

tek hozzájuk a többiek is, akik ugyancsak a ma
gyar opera történetének nagy alakjai, ha ekkor
már túl is a zeniten. Bizonyosak lehetünk benne,
hogya próbák ekkor is félelmetesek voltak, s a
művészek joggal rettegtek attól, hogy a hatalmasra
fokozott tempók közben az együttesek felborul
nak. Ám ezúttal nem a teljesen hibátlan és csipkés
re finomított művészi produkció volt a legfonto
sabb bár a zenekari játék kétségtelenül magával
ragadó, hanem az az üzenet, melyet Klemperer
közvetíteni akart a partitúrából. s amelyet meg
értett mindenki, akár közremüködője,akár hallga
tója volt a csodálatos előadásnak. .

R. L.


