
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Senki sem próféta a saját hazájában. Ezt az igazságot minduntalan

felismerhetjük abban, hogy akaratunk ellenére is szívesebben hajlunk a
komoly Intelmekre. ha azok nem tőlünk és nem a magunk köréböl, hanem
Idegenből hanqzanak felénk. Vannak uqyanís dolgok, amelyekben a honi
kezdeményező nehezen menekülhet az érdekeltség látszatától, míg a kí
vülállóról inkább feltesszük a tárgyilagosságot és az eligazítás önzetlen
készségét. Különösen, ha tudjuk, hogy az utóbbinak nem is lehet kény
szerítő oka arra, hogy meqmásítsa a valóságot. Ezek a gondolatok jártak
a fejünkben, amikor az Esprit számait lapozva Joseph Vieletoux és André
Latreille tanulmánya nyomán bepillantást szereztünk abba az eszmetisz
tázásba, amelynek francia katolikusok a kereszténység és a laicitás vi
szonyát vetették alá. Ez az eszmetisztázás mifelénk is fölöttébb időszerű

és szükséqes, s voltaképpen mindazt, ami belőle leszürödík, magunk is
régen elmendhattuk volna. És mégis.

Franciaországban történeti elözményük ezeknek az irásoknak azok
a pásztorlevelek, amelyekben a francia biborosok és püspökök az 1945-ös
év folyamán az állam laicitását tárgyalták. Meglepetésként hatott az az
új beállítottság, amelynek a francia egyház a laicitás emberi igazság
tartalmának megítélése körül tanuságát adta. Innen vált elfogadottá a
.Jaícizrnus" és a "laicitás" kifejezések megkülönböztetése b. Előbbit ma
konkrét rnódon a Franciaországban annakídején fellépett vallásellenes
gondolati és cselekvési rendszer megjelölésére használják, olyan vona
sokéra. amelyek nem tartozékai ,a laicitásnak.

Amiből most ezek a francia irók kiindulnak, az a sokszor hallott
és sokszor ismételt buzdítás, hogy a keresztény embernek szembe kell
tudnia nézni tninden nehézSéggel és tninden változással. Napjainkban
níncs bölcsebb és hasznosabb annál, mint ha nyugodtan és cseppnyi ke
serűség nélkül elismerjük. hogy a társadalmi együttélés már a vallási
sík alatt, a tisztán természetes értékek szintjén halad. Nagy fordulat
ez persze a multtal szemben, amikor a keresztény hit, legalább is nyu
gaton, ,a nemzeti- közjó elengedhetetlen kellékének számított, s e hit el
vesztése a polgári életből való kizárást is magával vonta. Ma nem szük
séges hívőnek Lenni ahhoz, hogy franciának, vagy magyarnak érezzük
magunkat, s a közösségben nem mínt vallásos emberek foglalunk helyet,
hanem egyszerüen emberi életünket éljük benne, úgy ahogy azt állam
polgári és személyes jogaink meghatározzák.

Tények ezek, amelyek egyben azt ís magyarázzák" hogy az új idők

bekövetkezésekor míért .rendítik meg a katolíkus magatartást válság
jelenségek mindazokban az országokban, amelyek évszázadokon át hoz
zászoktak a nemzeti és a vallásos értékek összeolvasztásához. Ilyen
Jelenség, hogy a francia katolikusok utána is még évtizedeken keresztül
kizárólag felekezeti szemszögből ítélték meg a társadalmi mozzanatokat.
Az alkotmányt például nem annyira tartalma szerint helyeselték, vagy
utasították el, hanem aszerint, hogy biztosítja-e kifejezetten Isten jogai-
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nak elismerését, noha ezzel - talán anélkül is. hogy világosan látták
volna - a francia életet, amelynek lényeges szabályait az alkotmány
adja, egy olyan maximális programra kivánták alapozni, amely mínd
azokat félretolja. akik l}em hisznek Istenben. Politikai választásokon
szíves-örömest eltekintettek a jelölt arravalósáqától, ha a jelölt, még
ha maga hitetlen is volt, valami felekezeti kiváltság Ienntartására, vagy
kiharcolására vállalt kötelezettséget. Ezek a visszásságok, amelyek nyil
ván nem szorítkoztak csak a Iranciákra, szűlték és táplálták azután a
vádat a katolikusok ellen, hogy nincs, érzékük a közösség egyetemes.
nem-felekezeti jellegű ügyei iránt, hogyelkülönítik magukat a közös
ségben s képtelenek egyszerűen állampolgárok lenni. Bizonyos, hogy
mind a katolikusok magatartásában, mind az ellenhatás kímeletlenséqé
ben nagy részük volt a laicizmus ama képviselőinek is, akiknek hátuk
borsózott, ha arra gondoltak, hogy esetleg még hívő katolikusok is be
folyást nyerhetnenek a közügyek vitelére. Viszont el kell ismerni, hogy
a laicizmus eme képviselőinek - s ez az egyik érdekesség a mai lelki
ismeretvizsgálásban - nem éppen alaptalanul borsózott a hátuk.

P. de Montcheuilnek jelent meg nemrégiben egy idevágó könyve.
L'Église et le mande ectuel címmel. Ebben a könyvben, amely azóta a
meqvítatások kereszttüzébe került, írja szerzője a következő sorokat:
"Ha a katolikusok krisztienizúlni akarják a modern világot. az a leg
fontosabb feladatuk. hogy ne tűnjenek fel vele szemben továbbra is ja
víthatatlanul türelmetleneknek és hogy tisztára mossek magukat a kleti
kalizmus szemrehányása alól." Mert elmélkedjünk csak arról, hogy
mit kellett a laicizmusnak tapasztalnia. Ahol a katolikusok politikailag
gye,ngék voltak, ott okosabbnak tartották, ha igényeiket nem kifejezett
nyiltsáqqal jelentik be. Az enyhítések, az árnyalások és a finom meg
határozások mőgött azonban megmaradt a tény, hogy a katolikusok,
ahol csak lehetövé vált, olyan államra törekedtek, amely Isten és a
katolíkus egyház jogait hívatalosan elismeri és megerősíti. S tetejében
a figyelőnek nem lehetett más benyomása, csak az, hogya katolikusok
ezzel csupán engedelmességüket tanusitják a katolíkus hierarchia taní
tása és a vallási igazság meqkerűlhetetlen követelései iránt. Az állam
laicitása eszerint még a' legjobb esetben is csak a "kisebb bajnak" te
kintendő, amit a katolikus elviselhet ugyan, de mint nem egy helyről

nyíltan is hirdették, csupán a vegyes hitvallású országokban. Az állam
lalcitása semmikép sem az a jogilag alátámasztható szerkezet, amely
megfelelne a mélyebb emberi lelkiségnek és amelyet a katolicizmus ma
gáévá tehetne. Így .azután érthető is, hogy a laicizmus szószólói bízal
matlanul és elJenségesen néztek minden katolikusra. A gyakorlat mellett
hivatkozhattak szép számban teológiai és katolíkus állambölcseleti mun
kákra i s.

Már mo.st, ha valóball ez lenne a katolíkus tanítás - mondja
Víalatoux --, akkor meg is kellene állapítanunk, hogy gyökeres ellen
tét van a katolikus és a modern szellemiség között. El kellene ismer
nünk, hogya. népek és a politikusok bizalmatlansága á kleríkalízmussal
<zemben mínden. csak nem alaptalan.' Mert a tömegek -- legalább is
Franciaországban -, és általában a modern államfelfogás, igazságnak



tekintik azt a tételt, amely mind mélyebbre hatol az emberi tudatba,
azt nevezetesen, hogy az államnak igenis világivá kell válnia, hogy ez a
világiság haladást jelent s hogy. minden szabad embemek el lehet és el
kell ismernie, lehet védenie és kell is védenie e:/ít a -haladást, És ha őszín

ték akarunk lenni, mi katolikusok is bevallhatjuk. hogya fentebb vázolt
elvi hajthatatlanság bennünket magunkat sem elégít ki teljességgel. N em
szabadulhatunk attól, hogya türelmetlenséq csiráját lássuk benne. Erez
zük, gátol minket abban, hogy nagylelkűen, hátsó gondolatok és bízal
matlanság keltése nélkül a végsőkig együttdolgozzunk hitetlen honfitár
sainkkal. Mi is szenvedünk annak kényszere míatt, hogy elveinket ma
gyarázgatni és védeni kell. Próbálkezunk magyarázataink finom meg~

foqalmazásával. de valójában nem érjük el a természetes és tiszta vilá
gosságot. Pedig a kérdés megoldása roppant sürgető.

..
Amikor azt rnondjuk, hogy az állam világi, hogy a nemzeti be

rendezkedéseknek világi vagy laikus jellegük van, ez szorosanvéve azt
jelenti, hogyapolgártól ahhoz, hogy lojálisnak számítson és a közös
ségi életben teljes jogállással bírjon, nem szabad megkövetelni a vallá
sos hitet. Azt jelenti, hogy az állam és az egyház köret élesen szétvá
lasztja a hit aktusa, vagyis az a lényegesen szabad aktus, amely maga a
szabadság leglényegesebb meghatározója. Az állam ugyanis az egész
emberi élet kifejeződése, de csak a hit aktusán, vagy még: inkább a sza
badsáq amaz aktusán innen, amely a' hit felől dönt. Az egész terme
szeti és idöbeli rend teszi az állami közjó tartalmát. Az egyház viszont
a hit aktusával járó élet kifejeződése. A laicitás így a jogszerű kifejező

dés magának a hit-aktus szabadságának számára.' Csupán a fogi vetü
lete a vallási aktus szabadságáról vallott eleven tudatnak. A biztosítéka
ennek a szabadsáqnak.

Könnyű belátnunk. ha (gy vallás szerves része az alkotmánynak.
akkor míndazok, kik nincsenek ezen a hiten, jogilag a nemzeti közös
ségen kivül állnak. Az államnak tagadják meg az engedelmességet. en
gedetlenSégük az állam illetékességi körébe tartozik s az állam eszkö
zeivel büntethető. Észszerű kövekezetesséqqel visz ez az írkviztcíó
hoz, annak módszereihez és a vallásháborúkhoz. Nem kell persze mín
diq ilyen messzire jutni, de akkor meg hütlenség történik a törvények
kel szemben. Letreille példának hozza fel erre, hogy a szerzetesek nem
csekély .szabadsáqot vélveztek abban a Franciaországban, amely nem
ismerte el őket. Világos azonban,' hogy az ilyen törvénybe ütköző állá
pot nem fogadható el normálisnak. mert amit meg kell követelni, éppen
az, hogy a polgárok szabadságát maguk a törvények s ne csupán a
hatalomgyakorlók jóakarata és a közvélemény védjék. Ha pedig rájöt
tünk arra, hogy éppen ebben van a laicitás lényeges eleme, akkor nem
riadhatunk vissza attól az első olvasásra különösnek tetsző meqállapí
tástól sem, amelyre a Témoiqneqe Chrétien egyik cikkírója. Garail jut:
"Az állam lalcitása a maga szellemében keresztény követelményeket
valósít meg: a lelkiismeret tiszteletbentartásának és az ebből adódó tii
telmesséqnek keoetelménuet,' S uqyaníqy Jean Rolin i, az Etudes által
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közölt tanulmányában: "A laicitás pontosan megfelelni látszik az Isten
és a császár meqkülönböztetésére vonatkozó evangéliumi parancsnak."

A laicitás elvét - emelik ki az idézett franda gondolkodók 
maga Krísztus állította fel. Szeríntük ez nem is lehetett másként, mert
hiszen amig elő nem állt egy felülröl jövő, vagyis egy emberi fárado
zásra vissza nem vezethető. természetfölötti vallás, mindaddig az állam
nak és a vallásnak menthetctlenül egybe kellett olvadnia. A vallásals ér
zés ugyanis csupán az "éIOszra", az Isten felé tartó természetes emberi
törekvésre támaszkodott s az állam igy nem is tekinthette azt magánál
kivülebbre esőnek. A császár volt a "summus pontifex". Krísztus és a
kereszténység éppen azzal és csakis azzal, hogy fölülről hozta meg a
választ az emberi vágyra, tette lehetövé az állam és az egyház meg
különböztetését. Ennek tudata nélkül méltán lephetne meg bennünket,
hogy már Szent Pál mennyire nem vár semmi. de semmi pozitiv segit
séget az állam részéről az evangélium hirdetésében.

Honnan akkor az ellentmondó történeti örökség? Onnan -- felelik
a szerzök -, hogy Szent Pál közt és köztünk volt egy Konstantin. egy
Nagy Károly és egy kereszteruj középkül' is. Hogy részleteikben mit
hoztak magukkal ezek a fordulók, annak taqlalását nyugodtan mellöz
hetjük rovatunkban, mert a végső kicsengések a fontosak. Az egyház
és az állam függésbe került egymassal. Konstantin alatt inkább az egy
ház épült bele a régi államba, a népvándorlás idején és a római biro
dalom bukásakor inkább az új államok épültek bele az egyházba. majd
a középkor folyamán a két társas alakulat mindinkább egymásmellé
rendeződött akként. hogy intézményeiken keresztül szolgálatokat végez
tek egymásnak. ha nem is ment ez minden zavar és kölcsönös túlka
pások nélkül. Az egyénre pedig míndez azzal a következessel járt. hogy
köteles volt mindkét közösség tagjának lenni.

Az egyháznak és az államnak ez az együttes élete, amely hosszú
századokon át tartott. sok katolikus szemében még mindig az eszményi
állapotot jelenti. amelyre nem tud gondolni visszavágyás nélkül. Visz
szaáhítja annál is inkább. mert a két társasáq későbbi szétválása lépés
röl-lépésre fosztotta meg a katolíkus vallást attól a kiváltságos helyze
tétől, amelyet a földlek terélll is birtokolt a keresztény középkorban.
Emellett a szétválás naqyon gyakran harcok árán következett be, ame
lyek ellenállást es tagadást szültek. Pedig -- s most az elhúnyt Suhard
bíboros szavait idézzük Esser ou déclin. de {'Église círnű írásából: "Az
egyháznak és a keresztényséqnek ez az örszecserelése áll minden tör
téneti zűr kútfejénél.. . ez a forrása egy súlyos tévedésnek is. amely két
formában lép elő. Az egyik az a hiedelem. hogy a kereszténység annak
idején! csak azért győzedelmeskedett. mert sikerült .a népeket .hivatalosan
áthatnia. A másik az a hiedelem, hogy az egyház csődöt mondott azért.
mert emberi müve sohasem tudott tartós és végérvényes renddé szílár
dulni."

Ugyanezek a körűlmények akadályozták meg a katolíkusokat abban
is. hogy felfedezzék a megnyilatkozásaiban vallásellenes laicitásban a ke
resztény igazságnak ezt a magvát, amely annak igazi erejét adta s amely
vele szemben a katolíkus pozícíókat állandó hátrálásra kényszerítette.
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Hiszen a vallási szabadság iránti érzéket, amely lényeges eleme a ke
resztény örökségnek, éppen a két hatalom szétuéláse [eileszthette ma
gasra és védhette meg, Minél jobban tudatára ébredt az ember a maga
állásának a mindenségben - mondja í/ialatoux '-, minél inkább ráutal
tatott az ember a saját itélőképesséqére s minél teljesebben a nemzeti kö
zösséq alakult azzá a környezette. amelyben természetes szelleini élete
kibontakozik, annál szükséqesebb lett számára, hogy magát laikusnak
akarja. Az igy felfogott laicízmus - jelenti ki Ducetillon -- ..a legtisz
tább katolíkus tan követelménye", S a mei katolikusnak nemcsak meg
lehet, de meg is kell értenie ezt a történeti szükségességet. Meg kell ér
tenie, hogya világi állam semmikép sem valami visszafejlődés terméke.
hanem ellenkezöleq: a haladás kifejezöje. A világi állam a maga laikus
intézményeivel már annak bizonysága, hogy a vallási szabadsáq átitatta
a köztudatot. Megfelel egy civilizációnak, amely élénk tudatára ébredt
e szabadságnak s ezzel a vallás sajátos jellegének.

A mi gondolkodáshoz szokott olvasóink közül is alighanem többen
meqrökönyödtek az eszmetisztázás ilyen eredményén. Mert ki sem ta
gadhatná - s mi a legkevésbbé -, hogya modern társadalom -Iaící
zálódása nem mindiq s nem éppen a vallási szabadság megerősítését

hozta magával. A laicítás burka alatt nagyon gyakran ellen-vallás ka
pott lábra. Látják ezt francía íróink is. A történeti esetlegességek azon
barr - felelik rá -, bármennyi is köztük a kedvezőtlen, nem ronthat
ják le a felismert iqazsápnak ini1zság-voltát. A laicitás. amikor türelmet
lenséget kendőz, a saját lényegéhez válik ezzel hűtlenné, ahhoz a lénye
géhez, mondhatní lelkéhez, amely hajtó és legyőzhetetlen erejét tette.
S nekünk, a mai katolikus elitnek, ha befolyást akarunk nyerni karunk
szellemiségére, legfőbb fdadatunkként éppen arra kell torekedniink. hogy
a laicitás pozitív eleme kristéluosoásek ki a maga teljes tisztaságában.
Akkor majd a széles katolikus tömegek is meg fogják érteni a tételt,
hogy a laicítást maga Krisztus hozta az embereknek.

A laicítás az állam számára egyet jelent .az onlcorlútcvzessal, a ha
tárok elismerésével. Hiszen világos, hogy ellenkező esetben az ál
lam csak leplezné magát világinak .s a valóságban vallási szervezet
igényével állna elő. Holott az államnak 'nem feladata s nem is lehet
feladata, hogy polgárait ennek, vagyanlnak a vallásnak követőivé

tegye. Nyilvánvaló azonban, hogy ugyanakkor meqnehezitenic sem sze
bad azt, hogy polgárai tökéletes függetlenségben és tiszta tudattal dönt
hessenek vallási kérdésűk megoldásáról. A laicitás ellen vétene az az
állam, amelynek területén csak a zseniális emberek juthatnának el a val
lási kérdésfeltevéshez és csak a hősök birnák magukat elhatározni arra
az iréuyra, amelyet igaznak ismertek fel. Ahhoz persze, hogy a laicitás
nak ez a pozitiv tartalma a maga tisztaságában és teljességében érvé
nyesüljön, a katolikusoknak és az összes többi keresztényeknek is becsü
letesen és lojálisan együtt kell dolgozniok a közösség minden intézmé
nyében és mínden munkájában a hitetlenekkel. Ha csak ők volnának
egyedül az építők, fennállana az a pszichológiai veszély, hogy az Idő-
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leges földi berendezéseket is vallásuroklal itatják át, ha viszont nincsenek
ott, akkor fennáll az a veszély, hogy csorbát szenved a végső célját
maga meghatározó szellem vallási aktusának szabadsága. Ilyen módon
válhatik csak lehetségessé az eqyháznak és az államnak az az együtt
állása is, amely már nem közjogi természetü s nem az intézmények köz
vetlen egymáshoz rendelésében nyilatkozik meg, hanem erkölcsi termé
szetű s azoknak lelkiismeretében ,klap valóságot, akik tagjai mind a két
alakulatnak.

Nagy hiba volna tehát - állapítják meg a francia írok -, ha to
vábbra ís a hitetlenek monopólíumának hagynák a laicitás védelme
zését és szervezését. A laícitás megváltoztatta a világ arculatát s ne
künk meq kell tanulnunk, hogy felismerjük és elismer jük benne az igaz
ságnak azt az elemet, amelyhez nekünkkJatolikusoknak még a hitetle
neknél is jobban kell ragaszkodnunk. Semmi köze ennek az egyház által
kárhoztatott hitbeli víszonylaqossáqhoz és közörnbösséqhez. Mí katoliku
sok meg vagyunk győződve arról, hogy a katolíkus válasz az egyetlen
igaz válasz az Isten-problémára, de meg vagyunk győződve arról is,
hogy ennek a válasznak csak akkor van értéke, ha szabadon hangzott
el, hogy az egyház ís ezt a szabadságot kívánja s hogy éppen az állam
laícitása jeleriti e szabadság államíelismerését. Mi egyeneseni ellene va
gyunk annak, hogy az állam már feleljen is 'erre a kérdésre. Éppen: ezért
nem elegendő azt mondani, hogy az ígazí laícitás elviselhető az egyház
számára. Ezzel csak pusztán negatív állást foglalnánk s azt ,a látszatot
keltenők. hogy amíg gyengék vagyunk, a rosszhoz ís jó képet vágunk,
de várjuk a napot, amikor a vallás nevében másokat megint elnyomha
tunk. Ki kell nyíltan mondanunk s nemcsak szavakkal, de tettekkel is
be kell bizonyítanunk. hogy az ígazi laicítást mind az emberi-kulrurális
életre, mínd a vallásos életre áradó előnyei miatt őszintén kívánjuk és
őszintén akarjuk.

Az egyházat sem kell féltenünk. az egyház csak nyer ezzel a for
dulattal. S itt nemcsak a szembetűnő s közhelyes mozzanatokra kell gon
dolnunk. Hanem főleg arra, hogy mínél inkább világi hatalom jellegét
is öltötte az egyház, annál több vílági feladattal terhelte meg magát és
az ezektől való szabadulása nem tartott lépést a hatalomvesztés üte
mével. Történetí maradványok ősszejátszásáru kívül ebben volt része a
klerikalizmusnak ís.Nem csoda, hiszen ez a kísértés magát Krisztust ís
megkörnyékezte, de ő visszautasította: "Ember, ki rendelt engem biróvá
vagy osztóvá ti fölétek?" Bizony - írja Gilsen. a nagy katolikus böl
cselő -, gyakran kellene elmélkednünk a Lukács-evangéliumnak e szö
vege fölött, hogy az apostolkodást a Krísztus-adta küldetés egyenes
vonalában tarthassuk. Hányszor megesett, hogy egyházi szervezetek
időt, erőt és pénzt áldoztak vallásos címkéjű, de tisztán világi dolgokra,
míg a voltaképpeni keresztény teendőket elhanyagolták! Az egyház szá
mára semmi sem fontosabb, mint az, hogy felszabadítsa magát a köz
vetlen világí gondoktól s míndem erejét vísszaállítsa a hit, a remény és
a szeretet üzenetének hirdetésére. Mindaz, amí ezt a felszabadulást meg
könnyíti - tehát a nyílt és tiszta laicitásért folytatott mínden fárado
zás is -, az egyház igazi javát szolqálja,
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Nem vitás, hogy ez az átmenet a kereszténység középkori "szak
rális típusáról" a modern korszak "profán típusára" minden keresztény
től rl'agyon erős személyiséget követel. Nem viszi többé célba őket

egyedül a környezet. Igen sokszor majd a környezeti áramlásokkal szem
ben, saját aktivitásukból kell a helyüket megállniok. Személycsebbé.
próbaállóbbá kell a hitet alakitani. "Ha míndenki úgy gondolkodik.
mint én, akkor nincs miert bírálnom a saját gondolkodásomat. Ha
azonban ezek is, azok is ellentmondanak, akkor kénytelen vagyok fel
merní és igazolni a gondolkodásom alapjait," A kapott hit megtartása
helyett annak építése lesz a feladat. Senkit sem lehet? többé üvegharang
alá menckíteni, de a friss és szabad levegőn nevelkedett lelkek minden
bizonnyal üdébbek és izmosabbak lesznek. És "haec est victoria quae
vincit mundum, fides nostra", - hitünk az a győzelem, amely győz a
világ fölött.

Mihelics Vid

SZEMLE
SZERESD ELLENSÉGEDET

Friedrich Herr német katolikus
pap, akit eddig inkább mint a közép
korral foglalkozó történettudóst is
mertek, nagy föltűnést keltő beszédet
mondott a bécsi papi konferencián a
mai katolikus föladatokról és az ellen
ség szeretetéről. Korunk egyik jellem
zője - mondta, - hogy csupa zárt
világ alkotja, olyanok, mint Leibnitz
monádjai: nincs ablakuk kifelé, önma
gukba qubóznak, mindegyiknek saját
külön nyelve van, saját külön dogma
tikaja. E zárt világok mindegyike ab
szolutummá emeli a maga résziqazsá
gát, ezért mi sem természetesebb, mint
hogy különbözö eretnekségek meleq
ágya lesz. Mert olyan világban, amely
bert ember, állam, nép nem hajlandó
más nyelvet beszélni, mint saját
ját, lehetetlenné válik mínden pár
beszéd.

Milyen lehet az Egyház és a keresz
ténység szerepe ott, ahol nincs Uleg a
dialógus lehetősége? Azt máris leszö
gezhetjük, hogy a jövőnk attól függ,
hogy az Eqyház és a kereszténység
szintén ilyen zárt viláq lesz-e a többi
zárt világ között, vagy pedig Vállalja
a kockázatot és olyan világot teremt,
amely nyitva áll mások felé. Mit je-
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lentene egy zárt kereszténység? Azt.
hogy hiveivel lehetőleg rnennél több
vezető poziciót foglalna el. hogy fel
fogásának máqlyával, vagy legalább is
szárnűzetéssel, rendőri intézkedésekkel
és diplomáciával szerezne érvényt. Ez
végső eredményben annyi lenne. mint
hitet tenni a polgárháború, a tűzzel
vassal való térítés. az atombomba
mellett; mert egy fatális törvény úgy
rendeli, hogy aki e világ eszközeivel
él, nem állhat meg félúton. Ebből a
dílemmából nincs kivezető út, hacsak
egészen másfajta megoldást nem vá
lasztunk. Ez pedig a kereszténység
útja.

Ha meg akarjuk sz űntetni a zárt
világokat - folytatja Friedrich Herr,
- már pedig meg kell szüntetnünk
őket, vagy pedig belépusztlll az embe
riség: ez vagy erőszakkal történhet,
vagy pedig keresztény módon: ha
egészen más magatartást veszünk fel
az ellenféllel szemben és belülről vál
toztatjuk meg őt.

Az egyes korszakokra nagyon jel
lemző, hogy ki és Idnek teszi fel a
kérdéseket, mert a kérdés feltevése
döntöbb jelentőségű, mint a válaszok.
Ha egy embercsoport leszokik arról.


