
ben már több jelentős alkotás is napvílágot
látott, amely a Szemere-kép valósághű és
méltó megformálásához nagymértékben hoz
zájárulhat. Hasonló szerepet tölthet be ez a
most megjelent összeállítás is, melyhez a vá
logatást végző Albert Gábor írt a politikus
életét, jellemét és gondolatait megrajzoló utó
szót. A leveleket bőségesen ellátta magyarázó
jegyzetekkel, így kedvvel forgathalják e köte
tet azok is, akik nem rendelkeznek komo
lyabb ismeretekkel a múlt század ötvenes,
hatvanas éveinek magyar emigrációjáról. (Ba
lassi Kiadó, 1999)

HARASZTI AITlLA

THOMAS WATSON: A BŰNBÁNAT.
THE DOCTRINE OF REPENTANCE

Az angol puritanizmus klasszikusait felvo
nultató sorozat második darabja a londoni St.
Stephens's Walbrook-i prédikátornak, Tho
mas Watsonnak (1620?-1689?) a metanoia ál
tal megkoronázott másállapot lépcsőfokait és
annak örökéletre-mentővoltát *gyaló kötete.

Ez .a másik dimenzió az Ujtestamenturn
nóvuma, a kegyelem alapköve, a bűnbánat. A
Bibliában Jézus az, aki a "vétkező halállal la
kol"-törvénnyel ellentétben elsőként mutat
érdeklődésta bűnös lelkivílága, annak a saját
maga által meglátott bűnéhez való viszonyu
lása iránt, és ragyogtatja fel előtte a megme
nekedés útját. Ezt a bűnbánati állapotot osztja
Watson hat fázisra: a bűn Szent Lélek által
irányított meglátása az Ige tükrében, a bűn

miatti "Isten szerinti szomorúság" (2Kor
7,10), a bűn önkéntes, őszinte megvallása
olyan elhatározással, hogy többé nem követi
el az illető, szégyenkezés a bűn miatt, a bűn

- mint a legnagyobb igazságtalanság 
gyűlölete, a bűn végleges elhagyása (a szív
elfordulása a Sátántól Isten felé). Szerzőnk

különbséget tesz a csupán gyötrődésen, fél
elmeken alapuló, hamar szertefoszló foga
dalmakkal kísért hamis bűnbánatés az igaz
bűnbánatközött, melyet a kegyelem elfoga
dása táplál, és amely a szív megváltozásán
alapszik. "A szív a primum oioens, az első

dolog, ami él, ezért ez kell, hogy legyen a
primum vertens is, az első, ami megválto
zik."( ...) (Pl 4,23) A prédikátor művének to
vábbi fejezeteiben jórészt azt tárgyalja, mik
lehetnek azon okok, melyek Isten szerint
köteleznek, s melyek azok az érvek, melyek
őszerinte indíthatnak bennünket arra, hogy
éljünk a bűnbánat áldásos lehetőségével. A
megtértség próbájához a bűnbánat gyü-
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mölcseit sorakoztatja fel. A bűnnek húsz ne
gatív attribútumát sorolja elő, melyek meg
fontolása szintén segítheti a bűnöst elmoz
dulni a megtérés irányába.

A mű erősen személyes hangvételű, hi
tünk hőseit megidéző. életközeli példákkal
megtűzdelt exhortáció a mindenkori "itt és
most"-ban történendő, illetve a folytonos
megtérésre a felebarátért való felelős, mentő

szeretet jegyében. (Koináia, 1999, Kolozsvár)

NAGY MÁRIA

FRANCO ZEFFIRELLI - BAIRD WALLACE:
TEA MUSSOLINIVEL

A méret a lényeg. Ismerős kijelentés, napról
napra, percről percre szembesülhetünk vele.
XXXL-es póló, Mammut üzletház, extrabig
mac szendvics, óriásplakát lépten-nyomon,
mega-sztárok főszereplése. A méret a lényeg,
mindig, mindenütt, ahogy egy 98-as amerikai
katasztrófafilm e sokatmondó alcíme hirdeti.
Tea Mussolinivel- Franco Zeffirelli legújabb
filmje: valami egészen más. Nem a méret a
lényeg. Egyáltalán, van lényeg ebben a rnű

vészfilmben. Művészfilma szónak több értel
mében is. Nem úgy, hogy nincs cselekménye,
története, nem úgy, hogy nem értjük, miről

szól. Művészfilm, mert egy művész gyerek
korát idézi - hiszen önéletrajzi ihletésű. Mű

vészfilm, mert a művészetért rajongó, a mű

vészet lényegéből élő, valódi egyéniségek
sorsát mondja el. Művészfilm azért is, mert a
képzőművészet, az irodalom szeretete át
meg áthatja a főhősök mindennapjait, bele
szövi a szépséget minden percükbe. Vala
hogy úgy, ahogy az az aranykorban, vagy a
reneszánsz századaiban lehetett. A film Firen
zében, és a gyönyörű toszkán tájakon játszó
dik, a reneszánsz Itália legnagyobbjainak al
kotásai, a Tiziano-freskók, a Michelangelo
szobrok, a kis barokk terek az elmaradhatat
lan szökőkutakkal, és maga a hasonlíthatat
lan itáliai táj alkotják a film képi anyagát.

Egy kis csapat idősödő angol hölgy él Fi
renzében a 30-as évek derekán, akik a lényük
legmélyéig angolok, akikben a tartás, az ud
variasság, a jólneveltség nem puszta formali
tás. Ök a scorpioni - a skorpiók, akik meg
botránkoznak a millíornos amerikai szép
asszony, Elsa vadító különcségein, de egy ott
hontalan, félárva kisfiú, Luca nevelésében ha
bozás nélkül részt vállalnak. Minden délután
négy órakor együtt teaznak. kicsit civakod
nak, kicsit pletykalkodnak. és alapvetően bol
dogan élnek. Ez leginkább abban nyilvánul


