
Az egyszerű, a falusi nép hasonlóképpen sok hasznos oktatást kapott a kör
nyezetében oly sok helyütt látható kolostoroktól. azok lakóitól. Ott láthatták az
.,ora et labora" - imádkozz és dolgozz - elvéri fölépülő transzcendens, az igazi
keresztény világnézet és életrnód harmonikus megvalósitását. A kolostori templo
mok és szertartásadk szernlélete kiemelte öket a hétköznapok szürkeségéből, meg
éreztette velük Isten fönséget, a "Maiestas Dominív-t és tudatosította bennük is
tengyermekí, magas hivatásukat. De földi, anyagi életük számára is sokat tanul
tak, amikor ~átták, megtapasztalták a bencések magasabb színvonalú gazdasági
kultúráját, intenzívebb mezőgazdaságát, fejlettebb állattenyésztését, s amikor az
apátságok mühelyeíben hasznos iparágakat sajátítottak el, egyesek még rnűvé

szeteket is. S igen sok szegény és beteg a bencés dspítákban talált Istápolóra és
képzett orvosra is.

A clunyi s a vele rokon szellemű reformmozgalmak és azok vezetöi (Fischer
"Mönchsellite"-je) ily módon mintázták meg a X-XII. század románkori kultú
ráját vagy civilizációját, mely egységnek tekintette az emberiséget s azt az Úr
isten felé irányította. S eközben nem feledkezett meg az anyagi, a földi érdekek
szolgálatáról, a magasabb életszínvonal fejlesztéséről sem és arra törekedett, hogy
a béke, rend és harmónia uralkodjék a társadalomban - már amennyire az az
emberek között e földi téreken lehetséges.

A nagy apátok - az elit - által vezetett bencés szerzetesség így adott vá
Ja,;;zt azokra a segélykérő kláltásokra, melyeket a X. század első felének szinte
kétségbeesett társadalma hallatott s így juttatta uralomra azt a szerzetesiesen val
lásos világnézetet, mely kovászként hatotta át és alakította Iti a román kor egy
házi és világi társadalmát. annak életmódját s adott sajátosan új színt és ú] for
mát kultúrtörténetünk ezen új szakaszának.

CSELENYI ISTVAN GABOR

ALBERT CAMUS LÁZADÁSI ~S I KERESZT~NYS~G

Camus világának alapelemei

Albert Camus-nek, a háboru utáni francia szellemiség egyik legnagyobb alak
jának gondolkodása három alapelemre épül. Világának első építőköve az a hit,
melyet a "boldogság vallásának" nevez. Magáénak vallja Goethe szavait a
Sziszifosz-mítoszban: "Mezőm az idő... Megfosztva mínden örökkévalóság
tól, az idővel akarok frigyre lépni."! Eleteleme a [elen, a most, a közvetlen. In
kább jól, mínt sokáig akar élni. Művészetének és gondolkodásának első motívuma
ez a nosztalgia "lthaka földje", a napfényes, derűs mediterrán táj és humánus
népe után. Afrika szülöttje, s innen, a forró égöv alól hozza betölthetetlen bol
dogság-szomját. Ennek a boldogság-imádatnak ellenpúlusa Camus lelkében - és
műveíben - az "abszurd", azaz a rossz milLió megjelenési formája: a szenvedés,
a halál, az igazságtalanság, a háboru, a gonoszság. EzJek az ő számára valóságos
antitézisek. hiszen a szenvedés a boldogság-igényt, a jogtalanság az emberséget,
az értelmetlenség a szellem ígazság-éhét, a halál a halhatatlanság vágyát, sőt belső

követeíményérBh meg. Minden léthelyzet alkalom arra, hogy az értelem szembe
találja magát ezzel a tőle teljesen idegen elemmel, az abszurddal. Mindezek mé
Iyén, "az origó-ponton ott ez a rossz, a halál, melynek színe előtt az ember léte
Iegmélyéből igazság után kiált!,'2

Honnan tör az ernberdségre, a létezökre ez a rém? Ki felelős érte? Az ember
maga? De hiszen minden moccanásával az életet kívánja! A halállal - s az ab
-szurd szinte minden formájával - szemben mindenki ártatlan. Vagy talán Isten
a felelős érte? Camus ezen a ponton jut el Isten tagadásához. Számára ellent-
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mondás a jó Istenről beszélni, amíkor a teremtésben eluralkodik a rossz: "Isten
nel szemben - írja - nem annyira a, szabadság, mint a rossz problémája ágas
kodik föl. Ez az alternatíva lehetséges: vagy nem vagyunk szabadok, s akkor a
mindenható Isten felelős a rosszért. Vagy szabadok vagyunk és felelősek, de Isten
nem mmdenható'" ... ha pedig, mondhatnánk, nem míndenható, akkor nem is
létezik. E második lehetőség választása tehát Camus .számára az ateizmus válla
lását jelenti. Szíszífosz mítoszának mondanivalója: egyedül, magányosan, de tuda
tosan kell viselnünk az ember-sorsot, újra meg újra meg kell küzdenünk az ab
szurddal; ebben áll az abszurddal találkozó ember tragikus boldogsága. .

Nem megoldás Camus szerint az öngyilkosság, a létezés faladása. De lélek
tani őngyilkosságnak tekinti, ha az ember, feladva a "jelen" szerelmét, bármiféle
örökkévalósághítbe, eszkatológíába menekül. Sót, A [eüázadt ember c. műve sze
rint nem elég egyszeruen elviselni az abszurditást - "mert vétkesek közt cinkos,
aki. néma", tehetnénk hozzá Babits szavával. Számára az abszurd vizsgálata csak
a médszeres kétely alkalmazása, amelynek segitségével továbbhaladhat. S a meg
oldás, melyhez ez a szembesítés szerinte vezethet, a lázadás (la révolte). Ez gon
dolatrendszerének harmadik építőköve, egyben szegletköve. "Azt kíáltom - írja 
hogy semmiben sem hiszek és hogy minden abszurd, de nem kételkedern a saját
kiáltásomban . .. Az első és egyedüli evidencia, amely így az abszurdum megta
pasztalásán belül adódik: a lázadásv.t

A Camus-i lázadás tartalma

Könnyű észrevennünk a Camus-i lázadás kétarcúságát, Egyik oldalról tagadás,
másik oldalról burkolt állítás. Igy [ellemzd a lázadó embert: "Az az ember, akii
nemet mond, de ha visszautasít, ezzel nem tagad: egyúttal igent mond ... A lá
zadás lendülete míndíg értéket állít hallgatólagosan is."s A lázadás tehát nem
szakítás, hanem értékteremtés. az emberi lét értékének állítása. Úgy is mondhat
nánk, a Camus-féle "lázadás" a boldogság-hit s az ettől elidegenítő abszurd szín
tézise; felfogása szerint a hiteles emberség az abszurd tagadásából s az igaz ér
tékek megéléséből születik. Senki sem tagadhatja ennek az emberi hitvallásnak
az értékét, már csak azért sem, mert Camus nem az egyedi ember önállításáról
beszél, mínt Jean-Paul Sartre; nála a lázadás az emberiség "tételezése". A klasz
szikus ember-ideált, az ókor "füzisz"-gondolatát teszi magáévá. Az ő lázadása,
"nem" a jogtalanra, de "igen" az emberi természetre. Cogito-ja ezért így alakul:
"lázadok, tehát vagyunk" -azaz, a rossz elleni küzdelemmel az emberiséget val
lom. S valóban, az igazság és jog megszállottjaként keresi a lehetőséget az emberi
viszonyok megjavítására.

Am jellegzetessége a Camus-i lázadásnak, hogy éppen az itt-re, a most-ra
lehatárolt létezés szeretete miatt - szembefordul minden "ideologizálással". A for
radalmat elfajult lázadásnak mdnősítr, amelyben Prométheuszból Caesar lesz. De
elveti a történelmi kereszténység "kvietizmusát", tűrésre nevelését is, mert (fel
fogása szerint) azzal, hogy "a rossz és a gyilkos gonoszság orvoslását a 'törtéLel
men túlra utalja"6 szentesítette és abszurdnak hagyta meg a szenvedést, Ezért
lázadásának iránya: még ma nekiszegülni a rossznak.

Ateízmusa sem akar valamiféle könnyebb út lenni. Lázasan keresi, hogyan
lehet Isten nélkül berendezni az életet, sőt "szentté lenni Isten nélkül'".7 Számára
csak két világ lehetséges. A rossz szentesítésének világa, melyet azonosít a "kegye
lern világával" (ti. azzal, melyben mindent készen kapottnak vesznek), s a "rossz
elleni lázadás világa", melyben helyet kap a kezdeményezés,. a dolgokat és em
bereket egybefűző szeretet, gyengédség (tendresse) az evilági boldogság érdekében.
Camus, amikor így azonosította az emberért való lázadást az Isten ellen való lá
zadással, túljutott a Nietzsche-féle metafizikai lázadáson. E szakítás legutolsó kö
vetkezményeit is tisztázni akarja. S rájön, hogy az emberre zuhanó felelősség ár
nyékot vet minden cselekedetre. "Nem állíthatjuk senkiről, hogy ártatlan, viszont
nyugodtan állíthatjuk míndenkíről, hogy bűnöz".3 Camus az ateista Jansen, aki
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mínden cselekedet mélyén önzést - bűnt lát. Ez a szüntelen igazság-keresés ve
zeti el a felismerésig. hogy az "egyetlen igaz" Jézus Krísztus volt. "Az a tragé
díánk - rnondatja egyik hősével -, hogy egyedül' hagyott minket... Mi pedig
nem vagyunk képesek megtenni azt, amit ő tett, és meghalni, mint Ő".9 Számára
Krisztus mégsem a lázadás, hanem a tehetetlenné tevő belenyugvás megszemélye
sítője. Azt jelentené ez, hogy Camus lázadásának nem lenne mondanívalója a ke
reszténység számára? Korántsem állíthatjuk. Utolsó gyűjteményes művének, A
s.támúzetés és az országnak címszavai - mint egész életműve - sejtelmés vá
gyakozást vetítenek ki ismeretlen távlatok felé. Milyen "ország" felé? - az író
erre nem felel. Gondolkodásának keresztény értékelését mégis e felől a teljesség
vágy felől kell kezdenünk,

Az abszurd gyökere

Bármennyire is úgy tűnik Camus műveí - A pestis, A bukás, A száműzetés

és az ország - olvasása közben, hogy itt valamilyen ellenvallás prédikátora szóí
hozzánk, észre kell vennünk, hogy gondolkodásának elemei nem idegenek a ke
reszténységtől, sőt keresztény problematikára épülnek (már könyvcímei is erre
utalnak); nem túlzó talán még Jolivet kifejezése sem, míkor Camus-t' (Sartre-ral
együtt) az "abszurd teológusának" nevezí.w Gondoljunk míndenekelőtt a "boldog
ság vallására", Az a benyomásunk, Camus valamiféle megsejtett "romlatlan ter
mészet" nevében lázad, míntegy visszaérez az emberi tudat mélyén hordozott ős

képekre, a halhatatlanság, a szenvedésmentesség, a külső-belső harmónia és jóság
paradicsomi állapotára. Az elveszett éden ízét érzi' lelkében, s ezért találja gyöt
relmesnek az emberi létet pillanatnyí formájában. Pontosan úgy, mint az ókeresz
tény kor atyái, akik az Eden és az Ország feszültségi íve közott látják a törté
nelmet; akiknél az ősállapot a zsinórmérték, amely felé az ember nyújtózík.I!

Am akkor az ellentétel, az abszurd ideológiája is ugyanazt rögzíti a maga
sajátos nyelvén, mínt amit már a prófétai irodalom, aztán Szent Pál,
s nyomukban a későbbi teológia az "elesett természet" állapotának, alapvető el
idegenedettségnek ír le. A fizikai rosszban, a szenvedésben, a halál felé rnene
telésben szerantünk is több fáj, mint fizikai okok együtthatása. a kietlenség, meg
semmisülés érzése fenyeget bennünket ezekben. S Camus még akkor sem jár mesz
sze a keresztény felfogástól, mikor ennek az abszurdnak, az elesettségnek a for
rását keresi. Azzal, hogy mínden rosszat az önzésre, mint elidegenítő erőre vezet
vissza, ugyanazt látja meg (ha tisztán immanens síkion is), amit Szerit Pál: így
fogalmaz meg: "a halál fullánkja a bűn"; az édeni összhang elvesztéséért tehát
lényegében maga az ember a felelős. A bűn elídegenítő szerepét abban kell lát
nunk, hogy az énre-zárulás - nyilván a tulajdon-rendszer kialakulásával párhu
zamosan, mint annak erkölcsi vetülete -, a mások és a dolgok ellen való fordu
lás beleivódott az emberi psziché minden megnyilvánulásába,a történelem folya
mán sokszorosan egymásra épülő elidegenedésí viszonyok elöntötték az egyélni és
társas élet minden vonatkozását, s lassacskán valóban abszurd légkört teremtettek,
melyben még a legkisebb, akár természetes rossz is a személyiség elleni merény
letnek tűnik. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy valóban az abszurdnak maga az
ember az oka igaz, nem egyszeruen a "ma" adottságai között, mint Camus gon
dolja, hanem egész történelme dimenziójában.

Erről a "háttérről" nem feledkezhetűnk meg, amikor a lét "abszurd" voltáról
hallunk. Camus már olyan világról lad számot, melyben az évezredes folyamat
tűrhetetlen fokot érlelt ki. A társadalom, amelyben él, végsőkig egyedekre hullott,
az egyéni érdek, a harácsolás, a "mindenki ellen" sz,elleme hálózza át. Camus
ennek a világnak ellentmondásosságát, elembertelenedettségét fejezi ki - hiteles,
"belülről" átélt információként - az abszurdban.V Camus számára az abszurdról
beszélni nem divat kérdése, benne az elidegenedés-érzet nem egyszeruen lélek
tani tény, mínt Sartre-nál vagy az amerikai íróknál-gondolkodóknál-'' (Updike-nál,
Salingernél s a többieknél), hanem magának a léleknek a megbetegedése. Láza-
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dása egy rendkívül érzékeny lélek ösztönszerű tiltakozása még a legapróbb em
bertelenségek eJilen is, s egyúttal a teljesség utáni vágyakozás kifejezése.

Ez az ember az erőszak századában - háborúk, fasizmus, diktatúrák korá
ban - nem akar azok közé állni, akik némák a mz:ikai és erkölcsi rossz elhatal
masodása láttán. Karaktere ezért lehet - noha ateista felfogású - rokonszenves
a keresztény ember számára. Lázadása - nézetünk szerint - elsősorban nem is
metafizikai proelémát vet fel, inkább úgy értékelhetjük, mínt az adott társadalom
tarthatatlanságának megvallását. s mint, ezen keresztül, az egész történelem fö
lötti ítéletet. Látjuk azonban lázadása korlátait is. Csak lázadás, csak kritika
maradt, elfogadható megoldás nélkül.

Hiszen ha az abszurd gyökere az eltorzult emberi viszonyokban van, ez azt
jelenti, hogy előbb meg kell szabadítani a világot az elidegenedéstőle erkölcsi-tu
dati formájától, az önzéstől, de annak társadalmi, anyagi hordozóit is, hogy az
abszurd elíleni küzdelemnek egyáltalán legyen esélye. Camus-ben a megoldásnak
ez az útja már nem tudatosult; ő Sziszifoszt boldognak látja reménytelenségében
- épp ezért az ő lázadását kell a rossz szentesítésének látnunk. It,

lsten és a rossz

Mégsem zárkózhatunk el a metafizikai probléma elől, még ha le is "számít
juk" a történelem ellidegenedés-folyamatának rontó hatását, vagyis ha a "világ
bűnének" itt leírt formájában, s így a történelem összefüggéseiben keressük az
abszurd forrását, még mindig nyitva marad a Camus-i probléma mélye: hogyan
fér össze egyáltalán Isten létével olyan világ, melyben a rossz így elura1kodhatott.

Hogy jogos a kérdés ilyen általános felvetése, azt mutatja, hogy maga Aquinói
Szent Tamás is megfogalmazza a nehézséget: "Úgy látszik, nincs Isten, mert ha
volna, nem lehetne rossz a vülágon.; a végtelen jóság ugyanis nem fér meg a rosz
szal, sőt azt egyenesen kizárja."15 S hogy a rossz égő probléma a hivő ember
számára, azt az ószövetségi Jób kísértetiesen Camus-i kiáltása is igazolja: "Mit
cselekedtem én neked, ó, emberek őrzője? Miért tettél ki céltáblául magadnak?"
(Jób 7,20).

Eszre kell azonban vennünk, hogy ez a probléma-felvetés - s így Camus
Isten elleni lázadása is - olyan fogalmakon nyugszik, melyek nem adnak hite
les képet sem Istenről, sem a teremtésről (s benne az emberről), s ezt még az
ószövetség világában mozgó Jóbra vonatkozóan is tartanunk kell.

Kezdjük a teremtmények oldaláról. Világosan kell látnunk, hogy sem az em
ber, sem a viilág nem Isten, hanern bontakozáshan lévő lét; a nem teljes léttel
pedig eleve együtt jár a léthiány. Ez csak annak számára összeegyeztethetetlen
Isten jóságával, aki a világot az Abszolútum kiáradásának tekinti. A szükségszerű

kiáradásban ugyanis a keletkező állapotnak is szükségszerűnek - egyben szük
ségszerűen jónak - kellene lennie. Szabad teremtésben viszont fokozatokat talá
lunk. Minden létező, még ha torzó is, ha csak percre fellobbant élet is, a szeretet
ingyenes adománya, szerves része a teremtés bontakozásának. Nem fogadjuk hát
el, hogy a világ abszurd lenne, legfeljebb értelmünk számára - a tudományok
mai állása szerínt is - ismert és ismeretlen tényezők együtteséből előálló szőve

vény, melyben - Teilhard szavaival - a "jó", az e]őrelendiilés, és a "ro!íSz", a
hanyatlás fáziisa karöltve járt; a bontakozás összetevöí.w

A természeti rossz az ember számára s-em feltétlenül abszurd. Hiszen éppen
a mostoha életkörülmények űzik újabb meg újabb életformák, a civilizáció egyre
magasabb feltételeinek megteremtésére. a híányosságok ösztönzőleg hatnak alkotó
kedvének felszítá:sára. Lázadás ez, valóban, alkotó láz, mely forrongásban tartja
az ember kezdeményező erejét, kutatni hajtj/i a gondolkodót, gyárakba, tárnákba,
laboratóriumokba, iskolákba hívja az emberek millióit. Ez a lázadás, s a mögötte
megbúvó, abszurdnak tűnő léthiány így mozgatja az egész történelmet, az embe
riség előrehaladását - még ha ezt a lendületet meg is töri a bún, az elidegene
dés. De vajon éppen a bűnt, az erkölcsi rosszat miért "engedte meg" Isten? Ha a
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Camus-i abszurd teológiai probléma, akkor éppen azért az, merIt akarat1anul is a
mysterium iniquitatis-ra, a gonoszság titkám kérdez. Mégis látnunk kell, hogy
amint Camus statikus világképe miatt nem talál feleletet a természeti. rosszra, úgy
az erköles sem érthető távlat, mozgás, a jó és rossz feszültsége, dialektikája nél
kül. Igaz tehát, hogy a gonoszság lehetősége szabadságunkkal adva van. Am csak
úgy tehetünk jót, ha tehetnénk rosszat, mégis jót teszünk. A gonoszság oliyan az
ember világában, mint a negatív elektromosság: csak akkor van áram, ha jelen
van negatív töltés is; csak akkor áll elő erkölcsi érték, ha a rossz húzóerejét le
küzdve a jót tesszük. A bún lehetősége teszi tehát lehetövé számunkra a jóért
való küzdelmet.t?

S a másik oldalról nézve a kérdést, belátható, hogy Isten mindenhacóságával
éppen az nem férne össze, hogy nem tudna szabad teremtményt útra indítani, s
nem tudná erejét a rossz ellenére érvényesíteni. Az az istenfogaíom, amely Camus
lelkében él, a deisták Vílág-Gépésze, akinek létével nem fér össze az ember sza
badsága és önrendelkezése, ez a kép azonban nem a kereszténység Istene. Az az
Atya, akit Krisztus elénk tár, nem a bűnök látványában gyönyörködik, amint azt
Camus (vagy Sartre) elképzeli, hanem a bűn legyűrésében, a 'rossz vonzása elle
nére épülő Ország erővonalaiinak szépségében. "Az erő - mínt Szent Pál mondia
- az erőtlenségben lesz tcljessé".Nemcsak hogy az Abszurd, de még a Rossz
sem valamííyen ellenisten ör'[öngése, nem holmi bosszúálló, vak: hatalom önző

szadizmusa, hanem az ember nagykorúvá érlelődésének feltétele; s nem feledhet
jük el, hogy ezt az embert Krisztusban egiészen magáénak vallotta az Atya.

A keresztény és a rossz

Az alternatíva tehát korántsem az, "vagy nem vagyunk szabadok és Isten
mindenható s akkor felelős - vagy szabadok és felelősek vagyunk, de Isten többé
nem mindenható" -, hanem Isten akkor igazán mindenható, ha merí - mint merte
is a kinyilatkoztatás szerint - vállalni a szabad akarat adományozásának kocká
zatát, A kettős lehetőség csak így alakulhat - az emberre vonatkoztatva, Vagy
nem vagyunk szabadok-öntudatosak. s akkor se a bűnért nem vagyunk felelősek,

sem az örömre nem vagyunk méltók; vagy valóban szabadok vagyunk s minde
nestől felelősek a világterv reánk eső részéért.

Igaz, tragikus nagyság ez. Nemet is tudunk mondaní. De igent is. :És ezért az
igenént, az emberben Istenre visszafelelő értékállításért "érdemes volt", emberileg
szólva, Istennek szabaddá tennie az embert. Helyeselll látja tehát Camus, hogy az
ember felelős, legfőképpen önzéséért és szeretetlenségéért, de ez a felelősség a fiú
ság felelőssége, az Ország munkálásában, melyben a búza a konkolyellenére.nő

fel és izmosodik termővé,

Nem használhatjuk tehát fel - mínt, kétségtelen, oly sokan a történelemben 
a Gondvíselésről szóló ,tanítást vagy a krísztusí "bo[dogságok" tanítását a világ
Igazságtalanságainak s abszurditásainak szentesttésére," A szegénység, az együtt
sírás, a másért éhezés Krisztusnál a szeretet, mégpedig a társadalmi értékű má
sokért-cselekvés színonímáí.; a rossz és az elídegenítő erők elleni küzdelemre szö
lítanak.

Kétségtelen: a keresztény ember nem Prométheusz, De hiszen már tudja, nem
vak istenek ellen kell ~zadrua, hanem a benne s világában megbúvó abszurd
ellen. F6 nem is Sziszifosz, mert küzdelme már nem kilátástalan. T,udja, hogy
Krísztus legyőzte a világot, épp míndenkí és mínden iránt való szeretetével, s
tudja, hogy ezt a megváltást valósággá teheti önmaga és társai számára az em
berség tetteiben, az Ország munkálásában,

Az eszkatológia távlatával a kereszténység mégsem követ eilI árulást az ember
ellen. Hiszen épp az méltó az emberhez, hogy van jövője, hogy kIilép önmagábók
s a jövőért is él< a jelen tetteiben. Láttuk, hogy az abszurd egy egész történelem
"tennéke", épp ezért máról holnapra lehetetlen kiirtani. Az abszurddal való ki
egyezést épp az jelentené, ha - mínt Camus - távlat nélkül lázadnánk ellene.
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A keresztény ember a gyökeres orvoslás hitével, közösség-szolgálatban gyümöl
csöző üdvösségre törekvésében már túllép a pl2sZta lázadáson, s a végső állapotot
hozza közelebb.

Ha tehát igazán mélyre nézünk, nem fogadhatjuk el, hogy a kegyelem világa
szemben állna az emberség világával - hiszen a kegyelemmel való együttmű

ködés valójában a rossz elleni lázadást is magában foglalja, sőt túl is haladja -,
hanem azt mondhatjuk, ez a két vflág áll szemben. egymással: a kegyelemmel
együttműködő emberség és a kegyelmet visszautasító önzés világa. Hiszen "aki
szeretetben él, Istenben é]".

Camus ateizmusának értelme

Hogy értékeljük ezek után Camus ateízmusát, a "szentnek lenni Isten nélkül"
programját? A felelet igen nehéz.

Hívjuk segítségül a szentjánosi gondolatot: "Aki nem szeret, nem ismeri Is
tent, mert Isten a szeretet", Elhet tehát még a tudata-akarata szerínt Isten nélkül
élőben is Isten ereje, ha igazán szeret; s aki azt hiszi, hogy "kegyelem nélkül"
szent, ha valóban szent, akkor már Isten kegyelmével működött együtt. S ugyan
akkor: a magukat istenhivőnek vallök is lehetnek Isten nélkül élők, de tetteikkel,
életükkel: önzésükkel, hidegségükkel. szeretetlenségükkel kizárják lelkükből a ke
gyelem jelenlétét.

Lehet tehát, hogy Camus, bár tudata," fogalmai szerint ateista, vagy legalábbis
antiteista VOJ.t19, Istennel harcoló lázadása azonban nem annak az Atyának szólt,
akit ~risztus közvetített; sőt emberség-hitével épp 1lEl!éje tört utat. Az a gondo1
kodő, aki legigazabb embernek tartotta Jézus Krisztust, találkozhatott életében
létvállalásával, a kegyelemmel, sokkal inkább, mint sok-sok keI'€S2ltény.20 Az a
tragikus félreismerés azonban, melyről istenfogalma árulkodik, mélységes Ielkiís
meretvízsgálatra szólít bennünket. Bizonyos, ha a keresztény tömegek - nemcsak
környezetében, de a múlt távlataiban is - valóban Krisztus arcvonásait hordozták
volna, Camus felfedezte volna bennük az igaz emberség kritériumát, s nem azono
sította volna a "smkrális világ" fogalmát a nem hiteles emberséggel.21
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Nem a papok országát, hanem az Isten országát jött Krisztus felállítani.
Legyetek Isten gyermekei minden társadalmi alakulásban. ez az Isten országa,
de küzdjetek és érvényesüljetek Isten adta erőUek szerint, ez az lsten örök gon
dolata s a ti fel'adatotok.

Prohász~a Ottokár
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