
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Jacques Maritain, a neotomísták
szellemi vezére, aki felesége halála 6ta
egy toulousel kolostorba vonult vissza,
hat évi hallgatását törte meg a múlt
év októberében, amikor Le paysan de
la Garonne - A garonnei paraszt 
címú könyvével újból a nyilvánosság
elé lépett. A könyv, amelynek napok
alatt 60.000 'példányát kapkodták el,
rendkívüli feltűnést keltett előbb Fran
ciaországban, majd rnondhatní az
egész világon. Természetes, hogy a
!könyv már a szerző neve és jelentő

sége míatt sem maradhatott észrevét
len, hiszen Maritaín az elmúlt évti
zedek során egész katolikus nemzedé
ket formált és befolyásolt, amelynek
szemében krístályosodásí pontja lett a
bölcselet és az Irodalom, másfelől a
vallásos gondolkodás egybekapcsol6
dásának, Több művét a két világhá
boru között a mostani pápa, VI. Pál
fordította le olaszra, aki legutóbb ki
adott Populorum Progressio körlevelé
ben is négyszer idézi írójukat. Mari
tain mostani műve azonban, amely
ben a zsinati határozatokról való eil
rnélkedésre, sőt ezen túl az egyház és
a kereszténység állapotának megvizs
gálására hívja fel a. katolikus világot,
valósággal "robbant" az olvasók !ke
zében, s olyan vítákra vezetett, ame
lyekben nem ritkán szenvedélyes egy
oldalúsággal jutott kifejezésre mind
a lelkesedés, mind a felháborodás.

Ez az ellenmondásokkal teli vissz
hang azonban Maritaint lephétte meg
a legkevésbé, hiszen okkal feltehető,

hogy tudatosan provokálta ki. Már a
könyv címéból következík ez. Maga
Maritain mondía meg, hogy La Fon
taine egyik meséjére kívánt utalni ez
zel, amelynek címe "Le paysan du
Danube", "A dunai paraszt". Arról
van ebben szö, hogy a Duna vidéké
ről Rómába érkezik egy paraszt, af
féle bárdolatlan és szabadszájú "med
ve", aki vádbeszédében, amellyel a
rómaiakhoz fordul, köntörfalazás nél
kül kiteregeti a hazájába küldött
prétorok rablásait és gonoszságait.
Ahogyan tehát ez a dunai paraszt, Ma
ritain is ,,'kissé erős beszédet" szándé
kozik tartani, de mivel ő nem a Du
na, hanem a Garonne mellett élde
gél, ."garOlIUlel parasztnak" nevezi ma-
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gát, azaz - írja az előszóban -'- "olyan
embernek, aki nevén nevezi a dol
gokat".

A könyvnek alcíme is van: "Egy
öreg laikus kérdezi magát a jelen
idők felöl". Ezt az "öreg" jelzőt

magyarázza Maritain - két értelem
ben kell venni. "Azt akarja monda
ni, hogy a szerző már túl van nyolc
vanadik évén, és azt is, hogy a szerző

megcsontosodott világi." Hamar ki
tűnik viszont, hogy Maritain volta
képpen nem önmagának tesz fel kér
déseket, mintha valami is problemati
kus lenne előtte, hanem sokkal inkább
nyilt rohamra indul a modern világ
bizonyos. vonásai ellen, amelyeket ösz
szefoglalóan "bétise"-nek rnínősít, ami
egyszerre jelenthet butaságot, ostoba
ságot, értelmetlenséget. korlátol tságot,

•
A könyv elvileg két részre oszlik.

Az első részben Maritain sorbaveszi
rníndazt, ami szerinte "bétise" kieme
li azt, amit legsúlyosabb megnyilvá
nulásainak és legnagyobb veszélyeinek
tekint. A második részben "az új igazi
tűzről", az egyház egészséges megúj
hodásáról és ennek feltételeiről he
szél. A két rész azonban nem külö
nül el ilyen tisztán egymástól mert
mínden oldalon éppúgy taláH~ozunk
"építő" feitegetésekkel, mínt bírála
tokkal.

Az alapvető kérdés. amelyet Mari
tain tárgyal, hogy mít jelent vagy je
lenthet a II. vatikáni zsinat az eln'ház
életében, milyen következmények
adódihatnak állásfoglalása iból.

Imaszerü bevezetés után. amelyben
há}át ad Istennek "minda7ért. amit a
zsínat elhatározott és vécbevítt", n"gy
p;>zitfvumként állítja elénk az olyan
súlyos problémáik megvilágftását. ami
lyen az emberi személv svabadsáaa
ami;ból a vaUásszabarls.ág f'lve követ~
ke71'k. valamint a világ iósá.gAnaik és
értékének úibóli felfede7é<;ét. ISl"!'\Ptf'l
ten kiemeli annak a mm'7anatnak f"r
radalmi jelentó.sél!ét, 'h"l!Y a zsinat
teolőgiaílaa helyes módon hRtár""ta
meg a vilásínk helvzetét, mínt aKik.
nek saját ]rii]rletésiik b; a nansá 2"1"61
át nem vAJJalható feladataik vannftk



az egyházban és a vílágban. Dicséri a
szegénység eredeti evangéliumi szel
leméneik vísszanyerését, aminek meg
felelően az egyiház kJ.nyi1ván~totta kf
vülállását a hatalmi körökön, lemon
dott egyrészt arról, hogy ő maga ha
talmat gyakoroljon, másrészt arróiI az
átmeneti szükségességröl, hogy külde
téséhez evílágí erők támogatását és
gyámolítésát igényelje. Reményét fe
jezi ki, hogy az ölkumenizmus útjára
lépett egyház a szegénységnek és a
hatalomtól való meatességnek ebben
az állapotában annyira megújhodott
életerejében. hogy vállaJ1Jhatja és merí
válla,1!l1i "az emberi dolgoik védelmé
nek feladatát", vagyis az egész ember
hozzásegítését tökéletességének telje
sebb eléréséhes. a saját értékének és
méltóságának teljes megértéséhez.

"Ime, megtörtént az a nagy for
dulat - szögezi le Maritain -, ami
kor többé már nem az emberi dolgok
vállalják az isteni "dolgok védelmét.
harnem az: Isteni dolgok ajánlkeznak
az emberi dolgok védelmére (ha ezek
nem utasítják vissza afe}aján,lott se
gítséget). Az egyház széttörte a 'köte
lékeket, amelyek állítólag fenntartot
ták, megszabadult a terhektől, ame
lyek - mint gondolták - jobban fel
szerelík az üdvözítés munkájára, Most
már szabadon erektól a terhektől és
erektől a kötelékektől, jobban meg
láttatja magán Isten arcát, azét az Is
tenét, aki a szeretet, s miközben ne
kifeszíti szárnyait a fénynek, a maga
számára nemktvén mást, mínt a sza
badságot."

Maritain tehát nagyon is elismeri,
hogy a zsinat megbecsülhetetlen ér
tékű fejleményelk.et hozott magával
vagy indított el az egyházban és a
katolícízmusban, Ismét igazolódott
azonban - emeli ki Maritain - a tör
ténetbölcseletnek az az alapvető tétele,
hogy a vi.lág "ugyanabban az időben

halad a rossznak és a jónak vonalá
barn". A valóság ugyanis az, hogy ma
egy "el~é ragályos nea-modernista
láznak vagyunk tanú! legaláibbis az
úgynevezett .értelmíségíek' körében,
amelyhez !képest X. Pius idejének
modernízmusa szerény szénaláz volt".
Ez az új-modemízmus a2JOn az úton
van, hogy "m~toszokra" csÖ1k!kentse az
az egész keresztény vallást: mítosz
kezd lenni előtte a teremtés, az ere
deta bún, a megtestesülés. a történeti
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Krísztus, az evangélium, az eukarisz
tia, a Szentháromság, a test feltáma
dása, az eljövendó örök élet, az an
gyalaik, a pokol. Az úl-modemísták.
akik többé vagy kevésbé tudatosan
egyszerű jelképeknek MHtják be a ke
reszténység központí tételeit, eltűn

tetik a hit konkrét, történeti tartal
mát. A kereszténység igy náluk hova
tovább egyrészt a haladó ember tu
dat-fölöttiiének bizonyos fajtáj ává,
másrészt tisztán ;benső jeHegű ,,·alanyi
színtézíssé" válik.

"Immanens hitehagyásnak" nevezi
Maritain ezt a folyamatot, amin azt
érti, hogy akik beleestek. ennek elle
nére is míndenáron keresztények
aJkarnak lenni, "jobb keresztények.
mint amilyenek valaha voltak". "Ez
a mai féktelen modernizmus gyógyit
hatatlanul kétértelmű - írja Maritain.
-Egyrészt, bár tagadja, a keresztény
hit lerombolására irányul s mindent
elkövet, hogy kíüresítse azt minden
tartalmáböl. Másrészt szinte vala
mennyien, akik hozzá csatlakoztak,
teljes erejükből azon vannak, hogy
valami kétségbeesett tanuságot tegye
nek ugyaneren hit mellett. S nem is
vonható kétségbe, hogy ennek a mai
neo-modernízmusnak szószólóí olykor
őszintén és egy mélyen vallásos lélek
lázában és szorongáséban áHítják ma
gukat keresztényeknek."

Egyik okát az új-modernistáknak
abban a félelmében látja Maritain.
hogy az idő túlhalad rajtuk és kor
szerútlenné válnak A történetiség
szélsőséges szemlelete ez, amelynek
értelméiben ami tegnap igaz volt, nem
lehet igaz ma, és ami ma hamis, hol
nap ígazzá válik. Másik oka Maritain
szerint az a aappangó szkeptícízmus,
amely kétségbe vonja az elsődleges

fogalmak és a nytilvánrvaló igazságok
természetes felísmerhetőségét, s emi
att nem bízik sem a logikai rmlvele
tekben, sem a józan értelem Iilozóíía
előtti spontán belátásalban.

•
A neo-modernízmuson IMvül felpa

naszolja Maritain sok ikereszténynek
"térdreborulását a világ előtt". AzOik
a hatalmas problémák, amelyek a je
lenkori társadalmat mozgatíák, s ame
lyeknek - Maritain ezt készségesen
elismeri- a hívők nem mindig szen-



teltek kellő figyelmet, ma arra kész
tetnek igen sok keresztényt, hogy úgy
viselkedjenek, míntha a nagy feladat
és az egyetlen dolog, ami fontos, az
emberi nemnek az az időbeli hivatá
sa lenne, amit a földi béke, igazsá
gosság és boldogság jelent számára.

Kétségtelen, hogy a világ jó - fej
ti ki Maritain -, hiszen Isten terem
tette. Isten szeréti él világot, és üd
vözíteni is a'karja. De a ví lágban ben
ne van a rossz is. Ennek megítélésé
ben szem előtt kell tartanunk a ke
resztény hit két lényeges igazságát.
Az egyik az eredeti bűnre vonatko
zik, amelynek következményei kéz
zelfoghatók a történet valamennyi
századában, és amely arra kötelez.
hogy meglássuk él rosszat és folyvást
küzdiünk ellene. A másik igazság az.
hogy az embernek természetfölötti
hivatása is van, amely csak e;gy má
sik életben teljesedik be, következés
képpen él keresztény embernek, ami
kor a jelen világ jobbátételén köteles
ségszerűen fáradozik, nem szabad eb
be teljesen belezárkóznía, Ma viszont
éppen azt tapasztaljuk, hogya "viJág
megvetésétől", ami mindenkor súlyos
félreértés volt, a másik végletbe len
dült az inga. EiUentétben van ez az
egyház és a mai világ .víszonyáról
szóló konstitúció tanításával és nem
válik díszére az ember értelemnek
sem.

Sajnos, az igazság az - állítja
Maritain -, hogy főleg a papság adja
a példát erre a szemléletre, mert alig
ejtik ki a "világ" szót, hangjuk "az
extázis csattanásával" éri a híveket,
s nyomban harsognak az igék a sze
mélyíség szabad fejlődésének szűksé

géről, a feladatok vállalásáról. a kö
zösségí buzgólkodásról, a "jel,enlét
ről", a "nyitottságról" s a Ibennüik ta
lálható örömökről. "Mindazt viszont,
ami az aszkézis, az önmegtagadás
vagy a bűnbánat eszméjére emlékez
tetne, selejtként teszik félre." Az em
beri test 'kultuszában is elmarasztalja
Maritain a papságot. "Fura nézni 
írja -, micsoda tíszteletíg rnenő fi
gyelmet tanúsít a nemiség irányában
azoknak a levitáknak sokasága, akilk
megtartóztatásra tettek fogadalmat. A
szüzességnek és a tisztaságnak rossz
sajtója van. A házasságot viszont hév
vel eszményesítík és lényegének a sze
relmet rnínösítík." Az is világos ezek

után - folytatja Maritain -, hogy
"az a három dolog, amiről értelmes
hithirdetőnek sohasern szabad be
szélnie, a másvilág (mert nem léte
zik), a kereszt (mert ez csupán jel
képe a haladás által kivánt pillanat
nyi áldozatoknak) és a szentség {mert
ez gyökeres szakítás a világiasság
gal)".

Igy alakul ki egy olyan keresztény
ség, amely a földiekhez és az időbe

liséghez köti magát. "Isten országá
nak" ugyanis - vélik ezek a keresz
tények - nincs valósága a vílágon ki
vül, nem más az, mínt kovász a vi
lág tésztéjában; ha Krisztusnak ti
tokzatos teste van, akkor ez a tátok
zatos test a világ. Holott mindez
"őrült tévedés" - mondja Maritain
-, összekeverése él "világ" szó két tel
jesen különböző jelentésének. A vi
lág ugyanis létbölcseleti szempontból
a maga természetes szerkezeteiben
alapvetőerr jó, vallási szempontból
azonban, vagyis Isten országához és
a megtestesüléshez való viszonyában
kétértelmű: ha ugyanis elfogadja, hogy
felvétessék Isten országába, akkor üd
vözítve van, ha ellenben visszautasít
ja ezt az országot és önmagába, vala
mint vágyafba zárkózik, akkor ellen
fele Krisztusnak és tanítványainak.
"Ha összekeverjük ezt a két felfogást,
ha azt képzeljük, hogy alétbölcseleti
igazság megdönti a vallási igazságot,
akkor arra a !következtetésre keLl jut-

. nunk, hogya világ, rníután jó, magá
ban foglalja Isten országát, azaz maga
ez a világ a levésben levő Isten-or
szága, akkor pedig nincs is szükségE7
a felülről jövő megváltásra. EJbben az
esetben Isten, Krísztus, az egyház és
a szentségek drnmanensek a vidágban.
míntegy a világ lelkét teszik, ameily
lépésről lépésre alakítja a világ tes
tét és egyénfölötti személyíségét."

•
Ha nem is az imént mondotta:khoz

illesztve, de !kétségkivül velük kap
csolatban tér ki a szerző Teilhard de
Chardinre. Elismeri, hogy Teilhard
meggyőződésesrealista, őszinte keresz
tény hívő és hűséges szerzetes. Terhére
rója azonban, 'hogy ő is egy "maga
sabb" kereszténységről, egy "meta
krísztíaniemusról" álmodozott, az utá
na kialél1kult teilhardizmus pedig csu-
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pa zavaros eszmébln áll, amelyeket
mégzavarosabb szavakba burkolnak.
Misztikus-filozófikus ábrándok és il
luzórius reményeik húzódnak meg
amögött mondja Maritain ,
amit ma annyi jóhiszemű ember kész
új teológiának tekinteni. Pedig ha a
teilhardizmusra egyáltalán alkalmaz
ható ez a megnevezés, akkor - Eti
enne Gilson elítélő szavaival élve 
legfeljebb "theologY-fiction" (fantasz
ta-teológia). "Bűn az' értelem ellen",
valami újfajta "keresztény gnózis",
amelyben összekeveredik a tudomány,
a hit, a misztíka, a teológia és a filo
zófia. A teilhardízmus a "nagy mesék
birodalmába" vezet, mert Teilhard ab
ban a nagyszerű vízióban, amelybe a
kereszténységet állítja, egy "visszájára
fordított" kereszténységet rnutat be.
Ebben a kereszténységben a kibonta
kozó Krisztus foglalja el a megváltó
Krisztus helyét, ő a' világ lelke, azé
a világé, amelyben nincs többé hely a
kereszt és a rossz számára. Annyira
visszájára fordított kereszténység ez
- jelenti ki Maritaln -, hogy méltán
feltehető a kérdés, vajon azevangé
lium Krisztusának minősíthetjük-emég
a teilhardizmus Krisztusát?

Teilhard rníndamellett Maritain sze
rint is érték nekünk, értéke azonban
nem a tanításában van, amely legföl
jebb balul sikerült :kisérlet egy rend
kívüli lelki élménynek racionális fo
galrnakba öntésére, hanem éppen eb
ben a lényegesen költői tapasztalás
ban, amelynek költői közvetitése más
lelkekben is kigyújtIhatja a hit láng
ját. Teilhard ugyanis míndenekfölött
költő és műve is költészet. "Ha an
nak fognák föl Teilhard művét, ami
valójában (Ide ahogyan ő nem akarta,
hogy felfogják), akkor bizonyára épp
úgy kijózanodnánaik túlságosan becs
vágyó barátai, mint azok az ellenfelei,
akhk túl eLhamarkodottan kárhoztat
ják (noha ő maga' lenne az' első, alki
tiltakoznék ellene.). Megmaradna így
II mű hitelesebb nemességie és rnéltő

sága, s mind Teilhard, mínd a keresz
tény világ nem kevés zavart és sze
rencsétlen tévedést takarítana meg.
Igaz viszont, hógy ebben az esetben 'a
teilhardizmus nem is lenne esztelen
reménye egy jobb kereszténység eliö
vetelének." Véaezetül MaritaIn safná
latosnakmondia, hogy a teilJ;1ardis
táknak nem tűnt föl, hogy ft zsinati
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konstitúciók teljesen mellőzték a teil
hardizmust, pedig a zsinat ezzel súlyos
csapást mért reájuk.

•
Egyes katolikus gondolkodók, főleg

pedig egyes modern teológusok több
rendbeli eltévelyedését és félresíklá
sát - már amit ő ilyenek gyanánt je
löl meg - Maritain arra az akaratuk
ra vezeti vissza, hogy tetszésére legye
nek a modern világnak, amely előtt

"az összes dolgok víszonylagossága az
egyetlen abszolút elv". Válság állt elő

ezzel napjainkban, s meg sem lehet
jövendölni, mennyi ideig fog még tar
tani és milyen következményekkel fog
[ární, Bizonyosra vehető azonban 
hangoztatja Maritain -, hogy az egy
ház megtisztultan kerül majd kJ belő

le. A tévedés sem fog diadalmaskodni,
már csak azért sem, mert a zsinat ál
tal kitűzött úton haladva a keresztény
tudatot mindínkább az éltető igazság
és az evangéliumi valóság fogja meg
határozni, éspedig abban a mérték
ben, amelyben előbbre megy az egy
ház belső megújulása.

Ennek a megújulásnak két nagy kö
vetelményét húzza alá Marítaen, Az
egyik a katolíkus magatartás gyöké
ves változása a nem-ikeresztények irá
nyában. Ezekre az egyház úgy tekin
tett eddig, mint akiket a szerétet köte
lességéből kifolyólag az igaz hitre kell
vezetnie. Ame~kívánt fordulat most
az, hogy annál akifürkésZIhetetlen ti
toknál fogva szeressüle őket és dolgoz
zunk együtt vel'Ülk, amely által vala
mennyien emberi személyek vagyunk.
Mint emberi személyek, a nem-keresz
tényeik is "tiszteletre és szeretetre
méltó igazságokat képviselnek, ame
lyeken keresztül az, aki őket terem
tetté, titokban elérheti szívüket anél
kül, hogy akár ők maguk, akár 'bár
ki a világon tudatára ébredne ennek",

A másik követelmény "az értelern
felszabadítása", éspedig míndenekelőtt

Aquinói Szetit Tamás útján, akinek
"igazságra alapozott tanát" mind a teo
lógiában, mind a bölcseletben érvénye
síteni kell. Ez a tan - fejti ki Mari
taín - valójában nem egyetlen ernber
alkotása; mert összefoglalja és egy
ségbe rendezi az egyházatyáknak. a
görög kutatóknak és Izrael sugalma
zottjainak értelmi munkáját, éspedig



befejezettség nélkül. Nincsenek határai
ennek a tannak, nyitott minden való
ság számára, bárhol találtassanak,
mínden igazság számára, bármely ol
dalról érkezzenek, nyi tott különös
képpen az új igazságok számára, ame
lyeket haladásában a kultúra és a tu
domány fogalmazhat meg. Örök ér
deme az is Szent Tamásnak, hogy ta
nítása középpontlába helyezte az em
beri személyt, annak méltóságát és jo
gait. Ezzel a tomizmussal szemben
mindazok a bölcseletek, amelyek nem
hisznek a valóság közvetlen megraga
dásának lehetőségében, hamis bölcse
letek, sót igazában nem is bölcsele
tek. Kifejezetten áll ez az idealista
és a fenomenalista filozófiákra. "A
biblia és az evangélium teljességgel
kizárja az idealizmus mínden fajtáját
a szó bölcseleti értelmében."

Mi az oka akkor annak, hogy a to
mizmus mégsem vitte azt a szerepet a
modern gondolkodásban, amely meg
illette volna? Azért nem vitte - fe
leli Maritain -, mert "iskolás" mű

velése lassanként elvesztette nyitott
ságát, érzékét a kutatás és a haladás
iránt, kapcsolatát a valósággal és a
tapasztalással. amik eredetileg vezet
ték, főleg pedig elvesztette intuitív
voltát, amely éltette. S egyik legna
gyobb mulasztása ma is, hogy még
nem dolgozta ki annyira nélkülözhe
tetlen új természetfilozófiáját. Mari
tain szerint tehát vissza kell térní a
tomízmushoz, annak eredeti tisztasá
gában, annál is inkább, mert a tomis
ta realizmus elhagyása nemcsak a
bö!cseletre, hanem a teológi ára is rom
bolöan hat ki.

•
Szerit Tamás szellemiségének irá

nyító voltát állapítja meg Maritain a
zsinat rnunkájában is, mindenekelőtt

az egyházról, valamint az egyház és
a mai világ viszonyáról szóló konstitú
ci6kban. A zsinat legnagyobb cseleke
dete az volt ugyanis, hogy amikor
nem kizárólag a keresztény hívőkhöz,

hanem a profán világhoz, az embe
rek egyetemes kőzősségéhez szólt, új
ra összekapcsolta egymással az evilá
gi és a lelki feladatokat. Ez a. két fel
adat nemcsak megfér egymással, ha
nem fel is tételezi egymást. Isten or
szágának keresése is megkívánja a lel-

kektől, hogy szeretve szeressék a vilá
got, mint Isten alkotását, amely ter
mészetes céljai felé halad, azt is meg
követéli tőlük, hogy együttműködje

nek az igazságtalanság és a nyomor
legyőzésében.

A keresztényeknek így kettős kül
detésük van - evilági és másvilági
- s ennek folytán kettős feszültség
nek vannak kitéve. Hogy ezt kíelégí
töen felolcjhassák, Maritain szerint
elengedhetetlen, hogy az elmélkedés
és a szemlélődés központi szerepet kap
jon életükben. Vonatkozik ez a vilá
giakra is. Minthogy ők is szeatségre
hivatottak, nem szabad átengedniök
egyedül a papok és a szerzetesek szá
mára a megszentelődésnek ezeket az
eszközeit. A cselekvés emberének te
vékenysége is csak intenzívebbé és
hatályosabbá válik, ha imádságos
szemlélődésben észreveszi a dolgok
szépségér és a bűn rosszaságát és az
emberek szükségleteít. S nincs semmi,
amire korunknak nagyobb szüksége
lenne, mínt arra, hogy bizonyos szá
mú emberek egészen ennek a szemlé
lődésnek szenteljék magukat.

"Az a feladat ugyanis - mondja
befejezőben Maritain -, amelyet az
új kor hárít a keresztényekre, annyira
nehéz és megfogalmazhatatlan, hogy
csak akkor tudnak megbirkózni vele
ha megsokszorozódnak azoknak a lát~
hatatlanul ragyogó alázatos csillagok
nak szellemi energia-fókuszai, amilye
nek a magukat imádságos életnek átad6
lelkek ... Az ő láthatatlan támogatá
suk nélkül, amelyet az összesek mun
kájának nyújtanak a misztikus test
ben, túl nehéz lenne a kereszténysk
től, az összes kereS2jényektől megki
vánt fe1!idat, s a nagy reménység,
amely végeéséhez ftizéuik hívságos-
nak bízonrulna." ,

•
Ek'ként összegezhetem azt a képet,

amelyet Jacques Maritain rajzol Illleg
az egyház és a katoliclzmus [elenlegí
helyzetéről, figyelemmel azokra az
igényeire is, amelyeket a jövő fejlő

dése tekintetében emel. Ahhoz azon
ban, hogy olykor kissé elsietett és túl
zott, nem ritkán igazságtalan és hely
telen ítéleteit a valóságnak megfele
lően tárgyilagosan kíígazíthassuk, ele
meznünk kell még a !könyv körül tá
madt vitákat is.
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