
mikrolemezen egyik külföldi útjáról, ronggyá
hall gattuk. Félénken merem csak elrebegni: a zse-
ni á lis Furtwängler lemeze meg sem közelíti ezt az
előadást. Hallgatása közben apám azokról az óri-
ási írókról beszélt (Goethéről, Baudelaire-ről és a
többiekről, akiket lenyűgözött ez az opera, amely-
nek történetében nincs semmi rendkívüli, mégis
bizonyos emberi magatartásformák örökérvényű
megjelenítője, mert túlmutat a cselekményen s va-
lamiképp az általános emberit ragadja meg. Re -
mek megfogalmazásait olvashatjuk e célzatnak
Marton Árpádnál. Idéznék néhányat: „Amikor
leszúrta Don Giovanni a lélek kormányzóját, az
Istent ölte meg önmagában! Ez hát Don Gio van -
ni egyetemes erejének titka Mozart zenéjében!”
A másik: „Don Giovanni tehát a kereső és nyug-
tot nem lelő ember első képviselője az opera-
színpadon. Akár egy modern pszichológiai drá-
mában: a nagyúr áldozatai mind magányossá
válnak egyetlen találkozástól.” Valóban: mintha
az Isten halálát hirdető Nietzsche és nietzschei
világszemlélet előképe volna a végül pokolra
szálló főhős. A különbség csak annyi — nem lé-
nyegtelen! —, hogy Nietzsche alakja lassan el-
halványul, Don Giovanni azonban halhatatlan:
estéről estére a színpadra lép, és arra int, ne akar-
 junk Isten nélkül élni.

Talán e néhány kiragadott részlet is bizonyítja,
hogy Marton Árpád egy olyan Mozartot jelenített
meg, aki kivételes adottságai segítségével megha-
ladta a kisszerű világot, s olyan távlatokat nyitott,
amelyeket csak a legkivételesebb kegyelmi pilla-
natokban érzékelhetünk. Teljes ember volt, játé-
kos, mint a Varázsfuvolában, drámai, mint a Don
Gio vanniban, arcátlan, mint a Figaro házasságában,
de képes volt meghaladni az emberség jellemzőit,
„Mozart, tizenhét mise szerzője tizennyolcadszor
is szabatosan, alázattal rója a szöveget minden
idők legnagyobb gyászmiséjének hömpölygő, ha-
talmas hangoszlopai alá. Alig pár óra még, és ott
áll majd az ítélő Krisztus trónja előtt…”

Lehet, hogy itt kereshetjük a Tokody Ilona
által említett mozarti titok nyitját? A halál, az el-
múlás mögötti világ megmutatásában? Biztos,
hogy ez is e páratlan jelenség jellemzője. S hogy
rácsodálkozhatunk, az Marton Árpád érdeme.
(Gerhardus, Szeged, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

CARLO MARIA MARTINI – GEORG
SPORSCHILL: A HIT KOCKÁZATA
Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben

A bibliatudós Martini bíboros, korunk katoliciz-
musának egyik legmeghatározóbb „haladó”
egyénisége (számos könyv szerzője, neve pedig

egy időben még pápajelöltként is felmerült) 1980
és 2002 között volt Milánó érseke, ahol fiatalok
ezrei töltötték meg a székesegyházat, hogy be-
szé  deit hallgassák. Nyugalomba vonulása óta
Jeruzsálemben él, ahol a Parkinson-kórral küzdve
készül az Örökkévalóval való találkozásra. A bu-
 karesti utcagyerekek gondozását szívügyének
tekintő német jezsuita rendtársával lefolytatott
(és több nyelvre lefordított) beszélgetése tehát
egyfajta intellektuális és spirituális végrendelet-
ként is értelmezhető. A szókimondó főpap 82
évesen sem hazudtolja meg önmagát. Bátran be-
szél mindenről (az életről, a döntéshez szüksé-
ges bátorságról, a barátságról, Isten közelségéről,
a szeretetről, az egyház nyitottságáról, vala mint
az igazságtalanság elleni küzdelemről). Talán
azért is, mert ma már egyfajta távolságtartással
teheti mindezt. Olyan kérdésekre igyekszik vá-
laszt találni, mint például válságban levő társa-
dalmainkban, ahol együtt létezik — és szemmel
láthatólag jól megfér egymással — a bőség és a
szegénység, mit jelent valójában a keresztény-
ség? Mi a fiatalok jövője? Vannak-e jelei a re-
mény nek? Mi az élet értelme? Mit mondana ma
Jézus a világnak? Miképpen lehet erkölcsről,
igazságról/igazságosságról, vagy békéről be-
szélni (miközben hazug indoklással a befolyá-
sért, a geostratégiai ellenőrzésért és az energia-
forrásokért folynak háborúk)? Az Evangélium
jobb és hitelesebb hirdetéséért képes-e megvál-
tozni az egyház?

Mindehhez azonban nevelésre — és ismere-
tekre — is szükség van. Talán nem véletlen, hogy
a bíboros a Bibliát tekinti a keresztény nevelés
alapjának. „Ha nem a bibliai módon gondolko-
zunk — mondja —, azzal bekorlátozzuk ma gun-
kat, olyan szemellenzőt teszünk fel, amely nem
engedi, hogy Isten látásának teljességét elnyer-
jük” (34.). Márpedig „a Biblia szerint az igazság
többet ér, mint a jog és az adakozó szeretet: ez
Isten alapvető tulajdonsága. Az igazságos ság azt
jelenti, hogy elköteleződünk azok mel lett, és te-
szünk azokért, akik védtelenek, és hogy életeket
mentünk, és harcolunk az igazságtalanság ellen.
Aktív és kitartó elköteleződést jelent” (181.).

Martini bíboros elgondolkodtató és jövőbe mu-
tató meglátásai kizárólag akkor hullnak termé-
keny talajra, ha azok cselekvésre, tenni akarásra is
ösztönöznek. Ehhez azonban személyiségek kel-
lenek, akik képesek mozgósítani, lelkesíteni és
irányt mutatni. A kereszténység két évezredes
története a folytonos megújulásról tanúskodik
ugyan („az egyháznak mindig szüksége van a
reformokra”, ellenben „az átalakító erő önnön
belsejéből kell, hogy származzon”; 167.), ám
min den történelmi pillanatban kimagaslottak a
meghatározó személyiségek, akik egy ben nyi-
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tottak és fogékonyak voltak saját ko ruk problé-
máira. Napjaink mesterséges sztárvilágában
ezek hiányzanak; szinte mondhatni minden
téren (talán mert a bolsevik kommunista ideoló-
gia elhitette, hogy a történelmet a tömegek ala-
kítják; s mert az uralkodó középszerű ség nem
bírja elviselni a személyiséget). Ugyan akkor a
mobilitást magasztaló mai információs korszak-
ban az élet a lehetőségek és a kapcsolati hálóza-
tok sokaságát kínálja. Ez egyben azt is jelenti,
hogy ma, a szinte észrevétlenül elfogyó egyház
elsőrendű ellenfele az érdektelenség és a kö-
zömbösség. Az eltávozók többsége ugyanis ezt
csendben, az oldalajtón kifordulva teszi. A mai
embert — különösen a fiatalt — az ostorozás és
a kritika kevésbé érinti, mert ő főképpen a prob-
lémáira keres elfogadható megoldást, illetve eg-
zisztenciális kérdéseire meggyőző választ. Eze-
ket azonban ma csak felkínálni lehet — vagyis
el kell hagyni a védekező hozzáállást és új ötle-
teket kell keresni (169.) —, egy telítettnek mond-
ható vallási piacon. Nem véletlen, hogy Martini
bíboros az érző odafigyelésben és a fiatalságban
látja a keresztény hit és a kereszténység jövőjét.

„Gyermekeidnek olyan világot adj át — mond -
ja befejezésképpen —, amelyet nem tettél tönkre!
Gondoskodj róla, hogy erős, megtartó gyökereik
legyenek a hagyományban, és mindenekfelett a
Bibliát ismerjék! Olvasd együtt velük! Legyen
mély a bizalmad a fiatalokban, ők azok, akik
megoldják majd a problémákat. Ne felejts el ha-
tárokat is szabni nekik. Úgy tanulják majd meg
átvészelni a nehézségeket és a sérüléseket, ha az
igazságosság minden más dolognál többet jelent
majd számukra” (188–189.).

Kérdés: meghallják-e az idős főpap féltő és
bátorságra felszólító szavait? (Kairosz Kiadó, Bu -
dapest, 2009)

JAKAB ATTILA

JOSEF ERNST: LUKÁCS
Egy teológus portréja

A Kairosz Kiadó 2010-ben új sorozatot indított,
melynek célja a kiadói előszó szerint a Szentírás jobb
megértése, megfelelés a Bibliáról való gondolkodás
állandó kihívásának. A Bibliai Tanulmányok első kö-
tete a kiváló német egyetemi professzor, Josef
Ernst 1985-ös értekezésének magyar nyelvű kiadá -
sa, mely először jelenik meg a hazai könyvpiacon.

A kötet 12 fejezetből áll, amelyek betekintést
nyújtanak a harmadik evangélium elbeszélőjének
írói és történészi szemléletébe, a fiatal egyházhoz
való viszonyába, politikai látásmódjába, szociális
érzékenységébe, Krisztus- és Isten-képébe, em-
berértelmezésébe és Mária-interpretációjába, míg

az utolsó fejezet az eredmények összefoglalása.
Josef Ernst rövid terjedelmű alfejezetekre osztotta
az egyes fejezeteket, melyek feltűnően nagy szá -
ma rendre megtöri az olvasás folyamatát. Több
fejezetre is jellemző, hogy az alfejezetek további
alfejezetekre oszlanak, és ez szintén gátolja a vi-
lágos és izgalmas tartalmi vonatkozások megér-
tését, illetve összefüggésbe állítását. Jellemző a
főszövegre a lábjegyzetek számossága és nagy
ter jedelme is, ugyanakkor az evangéliumi szö-
veghelyek pontos és alapos megjelölése. Az alfe-
jezeteket záró részösszefoglalások próbálják eny-
híteni a befogadás nehézségét. A kötet végén a
füg gelék a Lukács-evangélium olvasmányainak
helyét sorolja fel az egyházi évben, ám ennek
hasznossága megkérdőjelezhető, hiszen a könyv
célközönségét elsősorban tudományos körök
adják. A szerkezeti és műfaji sajátságok, a gazdag
hivatkozásrendszer a laikus olvasó dolgát igen-
csak megnehezíti. A tanulmánykötet végén lévő
bibliográfia rendkívül széles látókörű, de filoló-
giailag kifogásolható, hogy mindegyik tételből hi-
ányzik a kiadó nevének megjelölése.

Josef Ernst — és a magyar fordítás — nyelv-
használata minden tekintetben megfelel a tudo-
mányosság követelményeinek, a szerző szán-
déka világosan követhető: szeretne egy olyan
Lukács-képet festeni, amelynek színeit a harma-
dik evangélium elbeszélőjének több szempontú
elemzése adja. Jóllehet az allegorikus stílus nem
tartozik szervesen a tanulmány műfaji követel-
ményeihez, mégis megbocsátható, hiszen egyfe-
lől a köteten tudatosan végigvezetett költői kép,
másrészt nem idegen a Lukács-értelmezés ha-
gyományaitól. Ebben a tekintetben nagyon fon-
tos az alcím szerepe, mely jól tükrözi Josef Ernst
vállalásának komolyságát: Hogyan lehet egy
olyan empirikus személy jellemzőiről beszélni,
akiről semmi bizonyos életrajzi körülményt sem
ismerünk? Nyilvánvaló, hogy egy irodalmi mű
alapján lehetetlen szerzői monográfiát írni, és
ezt a problémát kitűnően érzékelteti az alcím. Az
Egy teológus portréja birtokos szerkezet műalko-
tást ígér, és egyrészt utal a harmadik evangélium
szerzőjének valószínűsíthető egyházi szerepvál-
lalására, másrészt kifejezi Josef Ernst értelmezé-
sének eredetiségét és egyediségét is, hiszen a
német professzor szintén teológus, de egyben
lelkipásztor is: megállapításait többször a mai
korra vonatkoztatja, a képek segítségével tör-
ténő példamutatás nem idegen tőle. Azonban
meg kell jegyeznünk, hogy az allegória alapját
adó kérdésfelvetés az irodalomtudomány szá-
mára már meghaladott probléma. A szerző nem
azonos műve elbeszélőjével, az empirikus alko-
tóról készített életrajz és az irodalmi fikció kö-
zött nagyon minimálisak a kapcsolódási pontok.
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