
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Már abból a tárgyilagos ismertetés

ből is, amelyet legutóbb adtam ,Jac
ques Maritainnek Le paysan de la Ga
ronne (A garonnei paraszt) címmel
megjelent könyvéről, következtetni le
hetett azokra az állításaira és állás
foglalásaira, amelyek a viták pergő

tüzébe kerültek. Azt egyetlen bírálója
sem vonja kétségbe, hogy a könyvben
megtaláljuk míndazt a jót és helye
set is, amelynek 'Maritain a múltban
képviselője volt. Abban is teljes az
egyetértés, hogy bármiként véleked
jünk mostani művéről, ez nem csak
kentheti azt a nagy elismerést és há
lát, arnivel a katolicizmus tartozik
Maritainnek, hiszen a zsinat által ki
vánt megújhodás követelménye alig
ha nyert volna teret az ő és a hozzá
hasonló gondolkodók előkészítő mun
kája nélkül. Am ugyanilyen egyetér
téssel emelik ki azt is, hogy ez a kö
teles tisztelet és megbecsülés semmi
képpen sem vonhatja magával azok
nak az elfogult vagy téves, olykor me
rőben igazságtalnn meaítélésőnek el
hallgatását, amelyekkel Maritain a
korszerűsödést szorgalrnazó katoliku
sok, főleg a teológusok felé fordul,

*
A Szentszékhez tudvalevően közel

álló La Civilti:t Cattoliűa számára írt
tanulmányában Giuseppe De Rosa
mindenekelőtt azt a gúnyoros, nem rit
kán maró és epés módot nehezménye
zi, ahogyan Maritain megfogalmazza
vádjait. Ez kevéssé tetszik, különösen
akkor, amikor csípős kitételel túlsá
gosain személyeskedők;: mint a teoló
gus Oraison esetében, akiről Maritain
azt mond ia, hogy "csupán a neve tet
szik neki". (A francia ,.oraison" S7Ó

magyarul ,,imádság".) Mlndez -ál
lapítia meg De Rosa - még a Iezked
vezőbb beállítottságú olvasót is il1!l!er
li, s nem segíti elő azt a higgadtságot,
ami szükséges ahhoz. hogy MarH'li;11
kritikai megfezvzéseit az érintettek
egyáltaliin fontolóra veevék, Igaz.
hogy Maritain az a "paraszt" akar lfm
ni, aikinek ,.nincs szűrő a nyelvén",
de bizonyos, hogy ennek is megvan a
határa.

Ami azonban méz súlvosabb-un esik
latba: a könyv keltette az a benyomás,
hogy az elszigetelten és szórványosan

Irja Mihelics Vi d

megfigyelhető kedvezőtlen tények ál
talános jellegűek. Valójában Maritain
nem állítja, hogy az összes kereszté
nyeket vagy legalábbis túlnyomó ré
szüket megfertőzte a neo-moderniz
,mus, a fideizmus, a freudizmus, vagy
hogy térdre borulnak a világ előtt,

mégis az egyháznak olyan keletét raj
zolja meg, amelyben a mai katolielz
mus a fogyatékosságok és kísiklások
ellenére sem hajlandó önmagára is
merni. Okkal hadakozik Maritain a
"mítoszok" és "mesék" szomjúsága
ellen, amelyben a mai világ szenved
(noha igazában ősi betegség ez),
ugyanakkor azonban új mítoszokat
hint el, amilyen az a bizonyos "térd
reborulás" a világ előtt, az, a "rush"
(hanyatt-homlok rohanás), amit "fel
szentelt személyek" tanúsítanak a lé
lekelemzés felé, vagy az a ráfogás,
hogy az igehírdetök nem beszélr-ek
többé rnásvilágról, keresztről, bűnről

és imáról. Tagadhatatlan, hogy vannak
ma katolí'kus részen a gondolkodásrak
olyan áramlátai és hajlandöságat, ame
lyekMaritian vádjainak értelmében
folynak, vagy rnutatkoznak, de ezek,
ha veszélyesek és ragályosak is, mé
gis csak az egyház bizonyos köreire
korlátozódnak. Túlzás így .meo-mc
dernizmust" emlegetni, mint ahogy
Maritain cselekszi, még helytelenebb
"im'manens-hitehagyásról", azaz a lé
nyeges keresztény hittételek elutasítá
sáról beszélni. Mindenesetre sajnála
tos, hogy némelyek súlyosan hibás né
zeteket is nyilvánítanak, amit legu
tóbb VI. Pál pápa j~ fiiid~!nmi1TIql na
naszolt föl, nem szabad azonban, hogy
ezek a tévedések, 'amelyek ellen az
igazi teológusok erőteliesen harcolnak,
gyanúba hozzák az egész mai teológiát
és azt a törekvést, amely a dogmák
rnélvebb megértését és a mai gondol
kodáshoz jobban alkalmazkodó bemu
tatásukat célozza. Elkerülhetetlen,
hogy az új problémákra ajánlott vá
laszok nem mindig klelégítőek. oly
kor még tévesek is. Am a tudományos
haladás állandó törvénye, amely a
teológi ára is vonatkozik, hogy vala
mely égető problémának pontos és
helyes megoldását csak sok sikertelen
kísérlet után lehet felfedezni. F;ppen
ezért elhamarkodott és igazságtalan,
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ha Maritain úgy ír "bizonyos teológu
sokról", mínt akik "elmaradt dadogók,
de úttöröknek képzelik magukat."

Amit a teológiáról mondott - foly
tatja De Rosa -, áll az egész egyház
ra. Az egynáz is munkában van, ke
resi az új utakat és új médokat az
evangélium hirdetésére, hogy áthassa
a világot a keresztény kovásszal. Szo
rongással nézi az egyház az ateizmus
és a vallási közömbösség emelkedő

dagályát, Aggodalmából születik az a
vágya, hogy elhagyja a régi ösvénye
ket és megpróbálkozzék új utakkal.
Nincs mít csodálmi.vha e kísérletezé
sek közben némelyek félresiklanak,
túlzásokba, sőt tévedésekbe esnek, jól
lehet . a legjobb szándékok vezetik
őket. Talán fogyatékos teológiai kép
zettségük, felfokozott derűlátásuk.

vagy szélsőségre ihaj ló és türelmetlen
lelkületük míatt lassúnak találják az
egyházi élet ütemét, főleg pedig attól
félnek, hogy az egyház, miként nem
egyszer történt a múltoan, túlságosan
elmarad az időben. Már most Maritain
kevéssé számol ezekkel a mozzanatok
kal, holott ezek megfontolása nagyon ís
szükséges ahhoz, hogy méltányosan és
tárgyilagosan ítéljük meg ennek a
zsinat-utáni időnek katolicizmusát. Bi
zonyos, hogy ami a mai egyház hely
zetét illeti, nem hiányzanak "okok a
nyugtalanságra", éspedig úgy az el
rnéleti, mint a gyakorlati tevékeny:'
ség vonalán. Míndenesetre azonban,
ha adódnak is ferdülések és tévedések,
annyi pozitív, jó és helyes kezdemé
nyezés tapasztalható az egyházban,
hogy ezek bőségesen ellensúlyozzák az
előbbieket. Számtalan megnyilvánulá
sát tapasztalhatjuk az őszinte és önfel
áldozó munkának mind a gondolat,
mínd a gyakorlati működés, rnind a
szerétet és az evangéliumi nagylelkű

ség vonatkozásában. Kár, hogy Mari
tain mindezekről oly keveset szól s
így végeredményben azt a káros be~

nyomást ,kelti, hogy a "rossz" túl
súlyban van a "jó" fölött.

Franc;ois Biot, akinek két vitacik
két is közölte a Témoignage Chrétien,
nemcsak igazságtalannak, hanem egye
nesen "tisztességtelennelk" mondja
Maritainnek azt az állítását, hogy a
mai katolikus teológusok és világiak
"a hatályosságet fölébe helyezik az
igazságnak". Semmiképpen sem felel
meg ugyanis a valóságnak, hogy olyan
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teológusok, mínt Chertu vagy Congar,
Rahner vagy Ratzinger, s annyian má
sok, .akik ma az utat világítják ne
künk, inkább a hatályosságot, mínt
az dgazságot tartanák szem előtt. Az
sem igaz" hogy az ilyen teológusok
és azok, akik reájuk hallgatnak, térd
re borulnának a világ előtt. Maritain
vádoskodása csak arra jó, hogy disz
kreditálja azt a vállalkozást, arnelvet
akkora bátorsággal és nagylelkűség

gel vettek magukra papok és világiak,
akik azt akarják, hogy az evangeliu
rnot hozzáférhető forrnában és nyel
ven hirdessék meg a világnak. Hamis
az a beállítás, hogy ezek a keresztény
gondolkodók, akik az egész emberiség
nek igyekeznek szelgálatot tenni, el
árulnák az evangéliurnot, S nagyon
ferde dolog, hogy olyan tekintély, mint
Maritain, a gyanú árnyat próbálja rá
borítani a végtelenü! nehéz s így koc
kázatokkal is járó, de mégiscsak ne
mes kutatásokra.

Günther Schiwy, akinek bírálatát a
Stimmen der Zeit hozta, fölöttébb
helyteleníti, hogy a !könyvnek már
azok az első oldalad, amelyeken Mari
tain hálát ad mindazért, amit a zsi
nat elhatározott és végbevitt, 'bővel

kednek az oldalvágásokban ,a "neo
modernisták" és a "haladók" ellen.
Mert vajon kinek vagy kiknek köszön
hetjük tulajdonképpen azokat a zsi
nati okmányokat, amelyeknek dicsére
tét Maritain szakadatlanul zengi?
"Bizonyos -feleli rá Schiwy -, hogy
a Szeritlélek és a pápával egyesült
püspökök után kiváltképpen, ha ugyan
nem kizárólag, éppen azo'knak a .pro
fesszoroknak', akik tüskék Maritain
szemében. Maritain hitvallása így a
zsinat mellett nem mentes a fájdal
mas kétértelműségtöl."

*
Schiwy szerínt nem lehet egészen

komolyan venni Maritain ama kiro
hanásait, amelyeket Descartestól kezd
ve a filozófusok ellen intéz, akiktől

még a "filozófus" mimőséget is meg
tagadja csupán azért, mert nem teszik
magukévé a tomista realizmust. Egé
szen feltűnő ezzel kapcsolatban az a
"kétségbeesett igyekezet", amellyel
Maritain megpróbálja kivenni kemény
ítélete alól Teilhard de Chardint,
hogyannál inkább követői vagy hívei
ellen fordulhasson,



De Rosa külőn is ~oglalkozik már
említett tanulmányában azzal a mód
dal, ahogyan Maritain "egyszeruen
felszámolja" Teilhard-t. Bizonyos fe
lelőtlenség is mutatkozík itt, mert Ma
ritain minden jel szerínt nem ismeri
közvétlenül Teilhard műveit, úgyszól
ván csak Gilson egyik cikkére és Cu
énot egyik könyvére támaszkodik, s
rnellőzí olyan kiváló teológusok, mint
Lubac, Smulders, Rideau munkáit,
akik krítíkailag igyekeztek megvilágí
tani a teilhardí gondolat kényesebb
és vitatott pontjait. Teilhard gondo
latainak összességével szemben tenmé
szetesen élhetünk teológiai fenntar
tásokkal, ahogyan ezt elismerik a vele
rokonszenvezök is - állapítja meg De
Rosa -, de semmiképpen sem tart
hatjuk [ogosnak, hogy a teílhardíz
must bárki a "keresztény gnózis" ki
fejeressel illesse, márcsak azért sem
mert a gnózis a kereszténységnek ke~
resztény köntösbe öltöztetett leggyöke
resebb tagadása volt. Igazságtalan és
sértő állítás ez a teilhardizmussal
szemben, éspedig tartalmát illetően is
és nem 'csupán Teilhard szándékai sze
rint, akiről Maritain elismeri, hogy
élő hite volt. Az sem ál], hogy Teil
hard valamíféle .nnetakrísztíanízrnust''
javasolt volna. Csupán arra tesz kí
sérletet, hogy beternesse azár!kot,
amely ma elkülöníti a tudományt a
hittől, és hogy megkönnyítse a hit el
fogadását azokrnak az embereknek,
akiknek "tudományos szemléletük"
van a mindenségről. Hogy ez a kísér
let sikerült-e vagy kevésbé síkerült,
hogy elhomályosít-e dolgokat avagy
nyugtalanítja-e az elméket, semmit
sem von le 'Teilhard vállalkozásának
nemességéből. amelyet éppen ezért
nem lelhet és nem szabad elsietetten
"theology-fiction"-nek (farn,taszta-teo
lógiárrlak) nevezni.

•
"Jacques Marita,in, az egyház mér

aes embere" - ezzel a címmel tár
gyalja a könyvet Bruno Ribes abban
a tanulmányában, amelyet az Etudes
tett közzé. Maritain - úgymond 
szándékosan kihívó, dacosan szembe
száll korunkkal és próbára teszi tü
relmünket. "Durva támadásaival"
ugyanis, amelyeket általában a gon
dolkodók ellen intéz, végül is azt a
benyomást teszi reánk, hogy szerínte

míndaz, ami mozgósítja kortársaink
energiáit, csupa sekélyesség vagy szé
delgés. S mit javasol mímdezek elle
nében? Azt, hogy vegyük figyelembe
a zsinati szövegeket, Helyes, de akiket
megvádol, azok is azt állítják, hogy
ezek a szövegek sugalJmazzák őket.

Maritain elengedhetetlennek tekinti
"a keresztény bölcselet és teológia"
megúihodását, amin tomista bölcsele
tet és tomista teológiát ért. Maga ál
lapítja meg azonban, hogy egyik sem
számíthat látványos sikerre, sem arra,
hogy nagy tömegek csatlakozzanak
hozzá. Nyitva hagyja így a kérdést,
hogy miként férkőzzék akkor hozzá az
egyház a tömegekhez? Ugyanígy van
Maritain az elmélkedéssel is. Előbb

életbevágó szükségességnek nyilvánít
ja, utóbb azonban - nem realtzmus
nélkül - csupán egy kisebbségnek
ajánlja. Maritain tehát azzal az igény
nyel lép föl, hogy az összes kereszté
nyekre hasson, azt azonban, ami sze
rinte pozitívum, végül is "kis csopor
tok" és "kis nyájak" részére tartja
fenn. Nélhány "beavatottat" magáihoz
lhív és bezárkózik velük kápolnájába,
a sokaságot viszont még nagyobb za
varban tereli hátra.

Annál sajnálatosabb, !hogy bizonyos
helyeken és köröloben cégérként lobog
tatják Maritain könyvét. Egyesek
azért, hogy megvádolják az egyházat:
íme, "a hitelesen keresztény 'bölcselő"

olyan ember, aki módszeresen ellen
sége a jelenlegi kutatásoknak, s azért
harcol, hogy a katolikusok térjenek
vissza a gettóba. Mások viszont, a
!katolikus integristák, arra használják
ki Maritain egyes állításait, hogy os
torozzák az áblítólagos "Ilwmpromisz
szumokat" ezzel a világgal.

A könyv világhírre emelkedése mín
denesetre feltárja a "rossz érzésnek"
azt az állapotát, amelyben ma a ke
resztények élnek. Közülük némelyek
zajtalamul, de nem nosztalgia nélkül
szakadnak el az egyháztól. Mállo'k be
lesüppednek a lelki tompultságba.
Vannak azonban olyanok is - szeren
csére nem kevesen -, akik lázasan
folytatják kutatásaíkat Istent és a hi
tet Illetően. Maritain viszont annak a
tekintélynek és becsülésnek Ibirtoká
ban, amelyet szerzett, fennen kijelenti,
hogy a modern kérdésfeltevések mind
csupán szócsaták és ·szőrszálihasogatá
sok. Ilyeténképpen azonban a maga
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lI'és2;ér51 semmit sem. tesz az egyház
és az egyházzal való kapcsolatok erő

sítése érdekében. Mi több, inkább csak
tépi a kötelékeIket. "Megkockáztatok
egy hasonlatot - fejezi be Ribes. 
Itt van a magas meredek folyópart, az
egyház, és itt van alatta áradásban
a Garonne. Egyre többen szédülinek
le a partról s elragadja őket a hullám.
Sokan nem tudnak úszni: nem az ő hi
bájuk, mert nem tanították meg őket.

Félig elmerülten fák feszülnek a folyó
fölé, lehajló ágaikon fürtökben esün
gének a kapaszkodók. Ne vágjátok le
ezeket a fákat! Maratain azonban ép
pen a vagdosásban leli kedvét. Na
gyon, túlságosan is könnyű kritizální
Teilhard és mások kísérleteit. De akik
ezt teszik, vajon képzelhetik-e, hogy
visszaviszik az egyházba az áradatban
küszködőket? A .fákat nem elnyesní,
hanem szilárdítani kell."

"Maritain odavág ahaIadóknak" 
hangzik az Universe cikkének jelleg
zetes címe is. A parasztok általában
gyanakvóan és kedvetlenűl néznek
minden változást - olvassuk a cikk
ben. Maritain is, nem Mába nevezi
magát garonneí parasztnak, gyanak
vással nézi rníndazt, ami a mai egy
házban történik. A baj azonban az,
hogy minden egyházban megtalálha
tóat azok a konzervatív elemek, akik
nek jámborsága az egyházi tanítás
egyszerű elfogadásán alapszik. Nehéz
megérteniök a fiatalokat, még nehe
zebb megértenlök az egyházon kívül
állókat. Kapóra jön tehát nekik olyan
kimagasló szernélyiség, mint Maritain,
aki megerősíti őket hailamafkban. Igy
azonban még kevésbé tudják majd
megérteni, hogy mindíg szükség van
katolikus gondolkodókra, akik meg
próbálják új és alkalmasabb módon
közelebb hozni a kortársakhoz Krisz
tust és az egyház tanítását, Csak az a
meglepő. hogy Marícaín sem érti meg
ezt. holott ebből indult ki 700 évvel
ezelőtt az a Szerit Tamás is, ailcit ő

elődjének van.

*
A kritikusok közül többen is sajnál

kozásukat fejezték ki, amiért Maritain
barátai nem akadályozták meg A ga
ronnei paraszt megjelenését. Szerintük
a mű nem méltó a míndannyíuktél
tisztelt meaterhez. 1!:s igazuk Is lenne
-.:. jegyzi meg Schiw]/ -, ha nem ta-
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,lámánrk benne mégis néhány fejeze
tet, amelyek a régi Maritaint idézik
és ma is megindítanak mínket, Ez a
néhány fejezet valamelyest ki is en
gesztel mínket a zsémbelődő és zava
ros "garonnei paraszttal", Erre utal
Ribes is, amikor érdeméül tudja be a
"parasztnak", hogy oly élénken emlé
keztet a hiteles perszonalizmus köve
telményeire, arra a perszonalizmusra,
amelyet a növekvő szocialízáció és a
sokféle tudományok eltérő következte
tései kevésbe vesznek. Ugyanezt eme
U Jci De Rosa is, amikor oda követ
keztet. hogy a szükséges helyreígazítá
sok mellett a könyv olyan igényeket
és figyelmeztetéseket tartalmaz, ame
Iyekkomoly megfontolást érdemelne!k.

De Rosa erőteljesen visszautasítja
azt a törekvést, amely az integrizmus
zászlóvivőjénekakarja feltüntetni Ma
rítaínt, mert Maritain ebben a köny
vében is a legihatározottabban elítéN
az [ntegnizmust, amely szerinte csak
anarenlát szülhet. Maritain !kárhoztat
bármilyen összeíonódást a vallás ér
dekei és egy olyan társadalmi osztály
érdekei között, amely görcsösen ra
gaszkodik kíváltságafhoz, Elutasítja
azt is, hogy .akármilyen tant, még ha
tomista is, fölülről a teikintélykény
szeritsen rá a gondolkodóra. Síkra száll
a szabadságért, a türelmességért. az
emberi jogokért, mindenkinek min
denkivel való együttműködéséért.
Nyiltan kifejezi azt a meggyőződését,

hogy a keresztény ember a gyakorlat
ban akár a forradalmi reformokig
menően együtt haladhat a nem-keresz;
tényekkel, ha ezek elismerik az alap
vető emberi jogokat. Van tehát sok
pozitívum és építő mozzanat is a
könyvben, s kár, hogy egyes bírálók s
ugyanígy egyes csodálók is nagyon
megrekedtek Maritain művének kriti
!kai, olykor "romboló" részei mellett.
Igaz, hogy a nyilvánosság számám
ezek a részek tették annyira érdekes
sé a könyvet, de így sajnálatosan hát
térbe szorultak a kötet jóval nagyobb
hányadát jellemző értékek. "Katolikus
lélekkel különösképpen örültün'k an
nak - jelenti ki De Rosa -, hogy
Maritain oly szépen megvilágította a
lelki élet és a szemlélődés [elentőségét,

az írnának és a kereszt iránti odaadás
nak fontosságát Isten' országa szem
pontjából. Nagyon szükséges ezeknek
az állításaának rnegszívlelése ahhoz,



hogy Ieküzdiük az aktivizmus irálny
zatát, amely elsőbbséget igényel az em
beri erőnek a kegyelemmel és az em
beri eszközöknek azokkal az eszkö
zökkel szemben, amelyek kiérdemlik
a kegyelmet: az limával és az önmeg
tagadással szemben."

ALkalmasint a könyvnek ez a
transzcendens hangolása késztette az
Osservatore Romano cíkkíróját, Car
la Bayert arra, hogy ne is bírálja Ma
ritaint: "Nem mondtam kritíkát erről

a szép könyvről - fejezi be ismerte
tését -, mert ha itt-ott kissé elsietett,
kissé túlzott, talán igazságtalan és
helytelen ítéletek is fordulnak elő

benne, ezek eltűnnek, mínt azok a sö
tét csöppek, amelyek egy kissé hábor
gó, de naptól beragyogott szép tóba
hullanak,"

*
Ami miatt A garonnei pamszt két

ségkívül meglévő értékeli ellenére sem
érheti el azt a termékenyítő hatást,
amire a szerző neve, tekintélye és
múltja nyomán számítani lehetett "01
na; annak két alapvető okát jelöli meg
Maria Christina Bartolomei a Questi
talia hasábjain közölt tanulmányában.

Az egyik az, hogy Maritain mcstaní
rnűvében teljesenhtiányzik a törté
neti érzék és a valóság megértése. A
sarkalatos magatartás, amely a könyv
nek úgyszólván mínden oldalán ki
ütközik, a valóság visszautasítása.
A valóságot pedig elsősorban vállalni
kell és nem kritizální. LElhet persze
kritízální is, de csak abban a mérték
ben, amelyben a kritika új [árhatóbb
és ígéretesebb alternatívák választá
sának feltétele. Egyébként a kritíka
meddő marad és a valóság tudomásul
nem vételének hiábavaló kísérletére
vezet. Maritain könyvében nem hiány
zanak az alternatívák, ezek azonban
kivétel nélkül rnind a múlt egészsé
gesebbnek ítélt magatartásaira való
egyszerű hivatkozások, vagyis nem
igazi alternatívák, hiszen a múltat
soha sem lehet visszahozni. Annak is,
ami egykor érvényes volt, konkrét mó
don kell újból beletestesüInie a jelen
be, olyan módon, hogy beleilljék nap
jainkba. Ennek hiánya annál súlyo
sabb egy olyan szerzőnél, mint Mari
tain, aki akár vallási meggyőződései,

akár filozófiai téren képviselt realiz
musa folytán nem feledheti el, hogy

a valóság mindig értékkel és jelentés
sei bír, és hogy nem létezik teljesség
gel negatív valóság. A másik ck, ami
míatt a könyv félresiklott, az, hogy a
világban élő hívő, a "laikus", amilyen
nek Maritain is vallja magát, éppen
séggel nem tanúsítihatja a megvetés
magatartását a földi és az emberi va
lóság irányában, márpedig ez túl gyak
ran tapasztalható ebben a műben, Az
egyház, amely tudja, hogy önmaga el
vesztése és kiüresítése nélkül ugyan,
de folytonosan testet kell öltenie mín
den .kultúrában és mínden korszakban,
nem engedheti meg magának azt a
fényűzést, hogy teljes egészében és
minden további nélkül elvessen há
rom évszázadot, ennek egész fílozófíaí
gondolkodását, azzal, hogy összefér
hetetlennek nyilvánítja a hitbő! merí
tett szemléletével. Egyáltalán nem ezt
tette a zsinat, de nagyon is ezt ere
Iekszí Maritain, arnikor semmibe ve
szi a gondolkodó emberiség háromne
gyedét anélkül, hogy próbálná meg
találmi benne - mint ahogyan köteles
sége lenne - azt a tájékozódást Krisz
tus felé, amely ha nagyon gyakran
tudattalanul is, de sajátossága mínd
annak, ami valóban emberi.

Emlékeztetni kell Maritaint arra 
olvassuk a Wort und Wahrheit "p. k."
jelzésű bírálatában is -, hogy 'bár a
kívánt katolíkus megújhodásnak benső

megújhodásnak kell lennie, ennek a
világ felé is meg kell valósulnia. Ha
egyszer Maritain a valódi és igaz ~e
alízmust követeli, akkor ez a realíz
mus sohasern veheti látatlanba a vi
lág valóságát. 1'; világ valób:;tn két~r
telrnű az egyhaznak az a kötelessége
azoIlJb~n hogy az ember örök üdvös
ségét sz~lgálja, semmiképpen sem je
lentheti az egyház kivándorlását, idea
Iízálását és elszigetelődését.

Befejezésül hadd idézzem Maria
Christina Bartolomei tanulmányának
zárósoraít: "Ha nem is érthetünk egyet
azokkal a túl köznapi magyarázatok
kal, amelyek oa szerző elői"ehaladott

korát okolják, amiért képtelen össze
hangolni magát a világgal és korának
egyházával, akkor is válasz nélkül
marad könyve olvasásának befejezé
sekor a kérdés: míként léphetett a ví.,
lág elé egy olyan színvonalú és emel
kedett keresztény gondolkodó, min,t
Maritain, ennyire meghökkentő és ki
ábrándító dolgozattal"?
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