
Szabó Ferenc eddigi könyve i is megmutatták, hogy sokat olvas és alaposan ismeri
fő leg a fra ncia szellemi légkört, szemesen figyeli és gyorsan közvetíteni akarja.
Néha tal án túlgyor san és túlso kat. Ebbő l magyar ázható az itt-ott elsi ete tt nek érződő

fogalmazás és fől e g a rengeteg idézet : külön-külön mind szép, sokszor l ebil incsel ően

érdekes, de így tömegé vel fárasztóvá lesz és úgy érezzük: kevesebb több volna.
Jó lenne ritkábban hivatkoznia saját cikkei re. könyve ire. Al talában a mai tempó a
publik ációk teré n is szédületessé vált . A szerzők , tudo mányos és teoló giai irók is,
mintha kötel ezőnek éreznék évenként legalább egy könyv megjelentetését . Eredmény:
a közönség egyre idegesebbe n és felületesebben olv as, egyre kevésbé tud lépést
tar tani még az őt legjobban é rdek lő területekkel is . Igy egyaránt a bölcs esség
és a szerete t megnyi lvánulása az anyagot érni hagyni, újra meg újra átfoqalrnaznl.
rövidebb és tömörebb módon közölni. s mindehhez I dőt adni magunknak.

Szabó Ferenc még f iatal. de cik kei rő l szakemberek már igen nagy dícsérettel
nyil atkoztak, kül földön és odahaza egyaránt . Műve l való ban .t ávlato kat" nyit ék. de
nem szenvtelen tud óskodással, hanem meleg lel kesedéssel. Érezzük, hogy aki ezeket
a tanulm ányokat írta . az maga is nyito tt mind en szép és jó Iránt , s főleg mindezek
összfoglalata : lsten iránt . Ezért vesszük kézbe szívesen könyveit .

Békési Istv án

Joseph Ratzinger: G I a u b e u n d Z u k u n f t (Hit és [övö.l . München, Kösel ,
1970. 131 o.
A neves német teológus legújabb könyve öt rádióelőadás szövegét tartalmazza .

amelyek et 1967-1970 között e rrő l a témáról tart ott .
Az érett Ratzinger közismert eré nyei sű r ítetten érvé nyesülnek ebben a kis

kötetben. Tág látóhatár , mets zöen éles diagnózis, merész ív ű , mégis szolfd megoldási
kisérletek, a teológiai okoskodás megbízha tósága (nem kevéssé vigasztal ó erény
mat) , s nem utolsó sorban minden választékos árnyaltsága mell ett is átteki nthető,

vilá gos kife jezésmód. Ami talán új szinfolt : az az irón lkus mosoly, amellyel a
szerz ö it t -ott a mai teológiai zű rzavart szemléli. Különösen az utolsó előadásban

érvény esül ez, már a elm ét ől kezdve: . M ilyen lesz az Egyház a 2000. évben?' Miután
ezzel a . szenzáct ös" clmm el kellően felajzott a a várakozást , kiderü l , hogy jóslások
helyett - az egyház tör ténelmet Idézi fe l. Mert szeri nte a j övő valamelyest meg
bizható prognózísát csak a múlt tanulmányozásából , történet il eg hasonl ó hel yzetű

kors zakok tanulságaiból lehet megalkotn i. Ami t ezután nagy erudícióval felsorol a
fe lvi lágosodás i dejébő l (pl. népnyelvi l iturgiára töre kvés, bibliamozgalom, másrészt
a coelib átus támadása, stb .), az igazán alka lmas arr a, hogy egy kis szerénységre
intse n: nem a mi korunk fedezte föl a keresz ténység . hlteles" form áját , de válság
sem most van először az Egyházban . . . Ez a sze rnlélödö beágyazódás a tört éneti
fol ytonosságba már maga is egészséges irányba terel i a gondolkodást. A korszak
jel lemző alakjainak bemut atásából szinte magától sz ű r ödlk le a mély tanulság :
.Csak aki önmagát adja , az teremt [öv öt" - vagyis az Egyház jövője, ma éppenúgy,
mint min denkor, az igazán h ív ö kt ő l . e l sőso rban a szentektő l függ. Ebből a
természetfö lötti nézőpontból már bátran jósolh at ja meg az egyszerűsödés, benső

ségessé válás foly amatának nehézségeit, de egyben a hit átütő ere jét is a holnap
vil ágában.

Nagy e lőnye a könyv egyes darabjainak, hogy gondolatmenetük néhány tömör
mondatban sűríthető, s ezek a gondolatok mind ig nagyformátumú ak, megjegyzésre
méltó ak. Ratzinger nem híve a kész receptekn ek. de felvill ant ja a tel jes kereszténység
és az igazi emberség szintézisét, s ezzel a legtöbbet teszi ösztönzésünkre.
bizta tásunkra. J:rdemes röviden összefoglalni a több i el őadás mondan ivalóját is.
A . Hlt és tudás ' c. miután kérlelhetetlen láncolatban elénk áll ított a a bibl iai és
a tudományos szemlélet eltéréseit , megállap ítja : éppen a modern ember ezekkel
kapcsolatos kényelm etl enség-érzése mut atja a hit igényét. Nem Izgatnák ennyire
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az ellentmondások, ha nem volna fontos neki a hit. Másrészt ugyanilyen
kényelmetlenséget érez a valóságos világnak, saját tudományának keretei között ls.
I:rtessük meg vele, hogya hit nem Ismerethalmaz, hanem személyes odaadás, akkor
mindkét terhétől megszabadítjuk. - A . Hlt és exlsztencla" az el özö téma folytatása:
a hivő ember magatartását világftja meg. Sz. Pál nyomán Indulva Abrahám
alakjának remek elemzésében tárja elénk a hit lényegét: .exodus" az, jövőre Irányuló
remény , súlyt ad a jelennek ls, de nem áll meg nála; az emberiség őskoráig nyúlik
vissza, biztonságát azonban csak a megváltással és Krisztus feltámadásával kapta
meg. - A .Hit és filozófia· az újkori filozófia feJlődését elemzI. A filozófia azzal,
hogy mindenáron az exakt tudományokhoz akart hasonlóvá lenn i, teljes zsákutcába
juttatta magát. A vallásnak ma le kell számolnia azzal. hogy többé nem áll mögötte
egységes és támogató értelmi, világnézeti hátvéd . De ez a . hontalans áqa" nem
Idejétmúlt voltát mutatja, hanem korunk általános tudati válságának egyik Jele.
Világért se hódoljon be a hit ls a pozitivizmusnak , hanem töltse be hivatását mint
az emberi gondolkodásba fúródó, fölfelé mutató nyllvesszö. - Végül .A világ
Jövőjét blztosltó remény" c. előadás megállapltja : korunk elsősorban [övöbenézö,
előremutató korszak , a remény korszaka. De reményen ma nem vallásos erényt,
hanem az embernek önerel ébe vetett bizakodását kell értenünk. A mal ember nem
lsten városát, hanem az ember városát akarja felépltenI. Ugyanakkor viszont
visszaborzad azoktól a veszélyektől, amelyeket saját haladása magában rejt. A
ragyogó megoldás: ml mégis, a hit szemével nézve, remélni merünk az emberben 
mert az .ember· nekünk végső soron : Jézus Krisztus. Isten úgy akart az ember
reményévé lenni, hogy ő maga lett emberré. Igy Krisztus példája nyomán remény
séggé tudunk válni egymás számára és megépíthetjük az ember városát, amely
azért olyan egészen emberi, mert egészen Istené.

Kiemeljük még a szerz ö aforlzmatikus készségét. Tömören fogalmazott , lényegszerű

mondatai mélyen emlékezetünkbe vésödnek. Idézzünk néhányat: . Ma az evolúció
tana mondhatni belülről válik az ember számára hihetővé és végrehajthatóvá." .A
holdba vezető utat könnyebb megtalálnl, mint az ember útját önmagához: .A kiürült
ég még nem elég arra, hogy boldog földet teremtsünk: .Amlnt lsten csak emberen
át jön az emberhez, éppúgy az emberek ls csak Istenen át jutnak el egymáshoz:
.A keresztény ember feladata: kltágftanl az embervolt terét, hogy hely legyen benne
lsten Jelenlétének:

S. M.

Johann Christoph Hampe (kiadó): D I e A u t o r I t ii t d e r F r e I h el t (A
szabadság tekintélye) . A zsinat jelene és az egyház jövője ökumenikus mes
vitatásban. München, Kösel , 1967. 3 kötet. 2056 oldal.
Evangélikus lelkész, aki kétezeroldalas gyűjteményt szerkeszt a II. vatikáni zsinat

ról - nem mindennapi jelenség még korunkban sem. Ezen mérhetjük föl azt az
örvendetes távolságot, ami a reformáció kezdetét a reformác ió 450. évfordulójától
elválasztja.

A rnü minden fejezete Hampe bevezetőjével kezdődik . A szövegközlő részben
nemcsak az egyes zsinati dokumentumok szövegét tal álluk. hanem az eddig legbővebb

válogatást ls a püspökök zsinati felszólalásaiból. (Hampe mint megfigyelő maga is
résztvett a zsinaton.) Ezután következnek a kommentárok: a katolikus, protestáns
és ortodox teológusok java sz öl a fölmerülő kérdésekhez, méltatja, értelmezi és
bírálja a zsinati végzéseket, kiki a maga nézőpontjából, a keresztény pluralizmus és
a barátságos eszmecsere szellemében.

Terjedelme és jellege a munkát természetesen elsősorban teológiai müveltséggel
rendelkező szakemberek számára teszi érdekessé, sőt nélkülözhetetlenné. De egy·egy
tanulmányát haszonnal olvashatja a nern-teolöqus é rdek l ődő ls. I:s a hatalmas v állal
kozás maga ls már lelkIIsmeretvizsgálati pont lehet: Ime, a nemkatolikusok ennyire
látják a zsinat roppant jelentőségét - és hogy gondolkozunk róla ml magunk?

R.
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