
LUKACS LASZLÚ

AZ EGYHÁZ ÉS AZ IRODALOM PÁRBESZÉDE

I. KERESZTÉNY IRÖK? KERESZTÉNY MűVEK?

Az Egyház és a világ oly ígéretes párbeszéde sok formában, sok terü
leten, sokféle j'l5Ilrendsz,enel indult meg. Termékeny eszmecsere kezdödött a
tudománnyal és a vallásokkal. a különböző nemzetekkel, társadalmi mozgal
makkal, és filozófiákkal. Termékeny lehet a párbeszéd az "Íirástudókkal", ko
runk irodalmával is.

Az irodalom és az Egyház közös -- és ma mándenkit izgató - érdeklő

dési köre: a világ és az ember.
Az irodalomban az 'ember vall önmagáról és a világról. Szóba öntli a

míndenséget, s ezzel "azonos rangú Mindenséget teremt". És megszólaltatja
az embert, az ember kétségbeesését és hitét, gonoszságát és nagyságát, "ítél,
dönt, dacol, 1emond, kimond és vállal" (Juhász Ferenc).

Az Egyház szintén értéknek látja a világot: Isten művének, amelyet rá
bízott az emberre. Érték: megcsodálhatorn, tanulhatok belőle, és -- mivel nem
befejezett - a magam munkájával még tökéletesebbé tehetem, folytathatom
a mándenség teremtését, És értéknek látja az embert is, de olyan érteknek,
amely mindíg ki van téve a meg-nem-valósulás vagy a megsemmisülés ve
szélyének: Az Egyház is "ítél és dönt, dacol, lemond, kimond és vállal" azért,
hogy az embert teljességhez, boldogsághoz segitse,

Isten célja tehát közös a szebb jövőt építő emberével. Az önmagáért fe
lelős ember v:ágyai fedésben vannak Isten akaratával, Meghódítja a tenné
szetet, és közben egyre tökéletesebbé formálja önmagát, megteremtve a bol
dog emberi élet feltételeit : a szabadságot, a rendet és a szerétetet.

Itt vállvetve dolgoznak 'azok, akik Isten felszólítására álltak munkába
az emberért, a világért, [ővőnkért, és azok, akik önmagukat érzik felelősnek

a világ és az. ember sorsáért. Mindnyájan Isten munkatársaí, akár tudnak
erTŐI a munkatársí víszonyról, akár nem. Karl Rahner "anonim keresztény
nek" nevezi azokat, akik lényegében keresztény módon élnek, bár - saját
hibájukon kívül - nincs személyes kapcsolatuk Istennel, tehát tudatosan
nem vallják magukat kereszténynek, Mert Isten útján jár mindaz, aki az
igazság. és az értékek útján jár, még akkor is, ha útjának végcélja isme
retlenelőtte.

A jövőt építő ernber és az Egyház egyaránt érzi a reá súlyosodo felelős

séget (bár felelősségtudatuk részben eltérő indítékokból származik), és egy
aránt aggódik, kűzd az emberért. Ebben a felelősségben és vigyázó őrségben

elsősorban talán az "írástudókkal" osztozik. Hiszen az írástudók különös te
hetsége a tiszta látás és a látottak plasztikus kifejezése, az "elkötelezett"
íróknál pedig mindez az értékek szolgálatában áll. Előfordul, hogy egy-egy
művész hamarább vagy tisztábban meghatároz egy....egy korjelenséget, mint a
keresztény közgondolkodás. 1'. S. Eliot 1922-ben adta ki A puszta ország című

versét, a széthulló modern világnak olyan ábrázolását, ameilyet a filozófiai
teológiai eszmélkedes csak évtízedekkel később követett. (Vagy gondoljunk
ugyanebből a korszakból Bartók zenéjérel)

. A:3 emberiségért felelős Egyház így társra talál minden olyan íróban.
aki felelősnek érzi magát koráért: feladatuk összefonódik, munkájuk köl
csönösen kíegészítí egymást. Karl Rahner az írók feladatáról szólva így fejti
ezt ki: helyes erkölcsi rend tartósan nem jöhet létre Isten kegyelme nélkül.
Az elkötelezett írók tudva....tudatlánul az Isten ádtal akart és támogatott ren-
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dért harcolnak. Hivatásuknál fogva tehát mindnyájan "meghívoHjai Krisz
tusnak".

Van-e értelme hát keresztény irodalomról beszélni ma, a párbeszéd ko
rában?

A válasz első felét Graham Greene ismert mondása adja meg: Nincs ka
tolikus író, csak: író van, aki katolikus, Az író legelső kötelessége tehát, hogy
író legyen, s az már "magánügye", hogy mdlyen módon nézi és éli a világot.

Mivel azonban az író természetszerűen sajárt világképének megfelelően

lát és értékel, Greene megállapítását tovább kell gondolnunk.
Keresziténynek mondjuk azt az embert, aki a kinyilatkoztatásból is meg

ísmente Istent, és hisz Krisztusban, Ez ahhoz a nézőponthoz segíti hozzá,
ahonnan a lehető legjobban tudja áttekinteni a világot és a benne élő em
bert, ahogyan egy technikai alkotást legjobban a tervrajz, illetve a tervezője

felől érthetek meg, jobban, mint ha bármelyik részletéből indulnék ki. Ez
a nézőpont, a teremtő és szerető Isten ezemszöge - bár az ember magán
ügye - természetesen segítheti az írót abban, hogy fölismerje a világ rend
szerét és egyes [elenségeit, Egyéni korlátai következtében persze gylaikran
a helyes nézőpont birtokában lévő, teháit keresztény író sem rajzol teljes és
mínden részletében helyes képet a világról. Más írók viszont nem anyaköny
vezett keresztények, tehát nem ismerik Krisztust vagy nincsenek személyes
kapcsolatban vele. Nézőpontjuk így elvileg nem a legszerencsésebb: nem a
tervrajz, illetve a tervező felől nézik az embert és világát. Lehet azonban,
hogy kevésbé szerenesés nézőpontjukból is - egyéni adottságaik, erőfeszí

téseik nyomán - többet meglátnak és kifejeznek, mint mások helyesebb né
zőpontból kiindulva. Művük tehát lehet keresztény, talán keresztényebb mint
hivatalosan kereszténynek mondott társuké.

Felmerülhet a vád, hogy valami felekezeti propaganda rejlik a mondot
tak mögött, ahogy például Mészáros Vilma írja A mai francia regény cimű

könyvében: "erooek erejével be akarja bizonyítani az egyház a valamirevaló
Irókról. hogy lélekben keresztények vagy közel jutottak a megtéréshez."

A lét bonyolult rácsszerkezetérőlakárhány, a maga nemében hiteles 1'00
letfelmérés készíthető. De az egészet rendezett egységben látni csak a "terv
rajz", az elrendező gondolat felől lehet. S ha a kut:atóember felfedezi is €2Jt
a szemléletet, ezen a ponton szükségszerűen találkozik a hivő emberrel, aki
atyjának vallja ezt a világot rendező értelmet. E személyes kapcsolat, a hit,
természetesen nem jön létre szükségszerűen. De a rácsszerkezet áttekintő

szemlélete, tehát a lét tervrajza mindenképpen fedésben van a rendező Ér
telem, tehát Isten képével.

A keresztény irodalom kérdésére -tehát a teljes válasz így hangzanék :
vannak írók, akik (hrtvallásukban) keresztények - és akik nem azok. Ez
utóbbiak közül azonban igen sokan (az "elkötelez€ltJtek", akik felelősnek érzik
magukat az emberért és a világért): "anonim keresztények", akik alkot
hatnak keresztény műveket,

II. A VILAG: KOZMOSZ

Az irodalomnak egyetemesebb szemlelete korántsem a zsinat utáni esz
tendők fölfedezése. A harmincas években a költészet felől indulva Illyés Gyula,
a katoliikum felől közelítve Sík Sándor körvonalazta a legtisztábban a kato
likus irodalom eszményét és problémáit (30 évvel a zsinat előtt a zsinat szel
lemében l). Mindketten kettős értékmérőt állítanak fel: a művészít és az
emberit, A katolikus irodalom tökéletesen müvészí, és "hitelesen" (Illyés),
"egyetemesen" (Sík) emberi.

Az eddig vázolt szemlelettel pillantsunk körül az utóbbi esztendők iro
dalmában: hogyan vall az világról és az emberről? Valóban párbeszédet kezd
het-e vele a keresztény ember?
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A mai költők - elsősorban a természettudományok élményére támasz
kodva - kozmosznak látják a világot. A "lét" ·(s maga a szó is József Attila
éta letlt közkedveltré költészetünkben) : értelmes, rendezet-t, egységes, sőt szép.
•/l. lét költészetének mondhatjuk az ötvenes évek, végétől Illyés Gyuláét,
Weöres Sándorét. Rónay Györgyét, Pilinszky Jánosét, Juhász Ferencét, Nagy
Lászlóét. Juhász Ferenc ezerint "a költészet tárgya: a lét". Váci Mihály "a
mély lélegzetet vevők sorsa szerint telilélekkel issza a mindenséget", Stetka
Éva "a lét szívében Iétünk visszhangját hallgatja".

Az értelmesen rendezett lét, a kozmosz "szóhoz akar jutni" -- a ter
mészettudományok egyenleteiben és a rnűvószet "Tündöklés-Alomüvcghal'é\ng
Jában" egyaránt. Váci Mihály "a körénk teremtett világ" kimondójának vallja
magát: "Sorsom nem az én sorsom volt: rnindennek összege." Paul Elnard
egyik legfontosabb költői kötelességének a világ kimondását érzí :

Mindent elmondani ez minden...
Mindent elmondani sziklát utakat utcát
S rajt a járókelőt s a réteket s a pásztort
A pelyhedző tavaszt a rozsdamarta telet
A hőség és a fagy kettős iker gyümölcsét
A sokaságot és külön az egyes embe rt
Azt ami élteti s azt ami elveszejti
Mindent mi felragyog emberi sorsa mélyén
Vérét s reményeit kínját történetét

Vagy ahogy még 1923-ban Rilke írta a IX. duinói elégiában :

Miért vagyunk itt? Kimondani tán: hogy
ház, híd, kút, kapu, korsó, almafa; ablak 
legfeljebb torony, oszlop... de mondani értsd meg,
ó mondaní, úgy, ahogyan mélyükben a elolgo7,
sem gon(~olták még.

Nagyszerű költői feladat nevükön nevezni a világ tárgyait, "polgárjogot
zzerezni az ember névtelen érzelmeinek". Nagyszerű elmondani a szlklát és
EZ utat, a kutat és a kaput. De a világnak egyetlen tár-gyát, lényét sem is
merhetem meg egészen, ha csak elszigetelten látom" ha nem veszem észre
"corresponden02"-ait, kapcsolatait a lét többi tárgyaival, lénye-ivel, a lét
egészével. A lét: egység, nem pusztán elszígeteln; értékek halmaza. Ha meg
van hozzá a szemem, hogy a létet egységben lássam, akkor megpillantha
tom az Abszolút Létezőhöz vezető utat. Nem vagyunk ugyan "a Virágok

verrnekei, akik istene látják egy virágban" - de a legkisebb virágot is a
"lét gyémántszerkezetének" részeként látjuk, mert csak így érünk el "a dol
gok szívéig", a lét értelméig. Ha "a lét gyémántszerkezetét" helyes szem
szögből látom, a végtelenre lesz kilátásom. És csak a végtelen, a tökéletesség
- a mi szavunkon: Isten - nézőpontjából láthatom helyesen a lét szorke
zetét,

Előfordulhat, hogy a világot kimondó költő személyesen nem "találko
zott" még Istennel,nem ismerte meg szeretetét (tehát nem tudatos keresz
tény). Ennek az egységnek, ennek az Abszolutnak a vágya mégis ott él benne,
talán teljesség.,igény, talán kérdés, talán nyugtalanság formájában - s ha
ezt művé érleli, műve Istenrhez közelítéssé, az olvasót Istenhez közelitövé
- ,tehát keresztény művé - válhat. Ilyen például Illyés Gyulának Napanya
című verse, a mindent átjáró éltető melegről, "mit az újra-gyúlt Nap köz
pontd hőfűtése csurgat erei cső-kanyaraíba":

Minden pórusom issza. Ez
az igazi, az ingyenes,
mely így jő, ily csőstül belénk!
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agy átjár, olyan kegyelem,
hogy nem hiszem, hogy ne legyen
valahol egy örök szülénk!

Vagy ilyen Zelk Zoltán félénknek látszó, de szerénységében oly sokat:
'11pndó kérdése:

Szélfútta levél a világ.
De hol az ág? de ki az ág?

A világban megélt teljessség és a bennünk föltámadó teljességvágy ösz
szccsendül, és elindít a végtelenbe. Mi, keresztények, úgy tudjuk, hogy ez
8. végtelen: személyes lény, aki szólt hozzánk, aki szeret és akit szerethe-,
tünk. Nem "megkeresztelni", "magunknak kisajátítani" akarjuk tehát azokat,
akik a végtelenre, a tökéletesre, a boldogságra vágynak. hanem velük együtt
járni és keresni. Hiszen utunk egy irányban vezet, de mi tudjuk az út végcél
ját, nevet és kilétét. így tudunk például teljes lélekkel azonosulni Simon
István vallomásával, minden teljességre törekvő ember útkeresésével :

... él bennünk a gyönyörű

végtelen ígérete,
s Icutat juk, követjük tovább
a boldogság lábanyomát.

Ha ezt a végtelent a költő a világot teremtő személynek tudja, akkor
a lét kimondott szépsége dicséretrté, imává lesz az ajkán. Otthonának akarja
a világot - és mi tehetné otthonosabbá, mint a gondoskodó ezeretet fölfede
zése a világ mögött, A világ és Isten kettős szerétetéből formálódik Dylan
Thomas költészete (összegyűjtött versei tavaly jelentek meg magyarul). Hab
zsolva issza a lét örömeit, tágranyílt kölyökszemrnel bámulja meg a világ
minden szépségét, és a gyermek bizalmas közvetlenségével beszéli meg rriind
ezt a Lét és a Szépség Teljességével. Költészetében "a szült föld s a tenger
dicséri a nagy Napot, és a felálló Adám s Megtaláló zeng Teremtésit". Min
den ember nevében szól Istenhez: "nevében a szülőtelennek, a meg sem
születettnek, nem vágyakozónak, a bába-hajnal műszerének", S ez az -imád
ság nem megalázó. nem terhes, hanem az öröm túlcsordulása: "Imádkozom
én ... Mert a boldogság megrezdült szívem csontja mély velejében",

III. AZ EMBER RENDJE

A kozmoszban látott rend bennünk is rendet kíván. A valósághoz igazodó,
"igaz" esdekvés egyaránt kötelessége az önmaga előtt magáért felelős és az
Isten előtt magáért felelős embernek. Mindketten, a "törvény tiszta beszéd-
jét" tanulják, "a mindenséggel mérik" magukat.

Ezt a rendet azonban nem valami absLltratkt passztánsz-játék formájá
ban kell kiraknunk, kedves időtöltésből. Sorsunk fordul rajta, hogy a szá
munkra rendelkezésre álló időben és eszközökkel, a mi korunkban meg
tudjuk-e teremteni. Az irodalom legjobbjai mindig a rend elkötelezettjének
tudják magukat, akárcsak az Egyház. Kiharcolásában tehát ismét egymásra.
találnak, s párbeszé~jük kölcsönösen előmozdíthatja eszmélkedéeüket;

Korunk eszmélése

Közhely ma már, hogya sokat emlegetett történelmi "újkor" véget ért.
A századunkban átélt katasztrófák sora eszméltette rá a mi nemzedékünket
arra, hogya tudomány (amelynek megváltó hatalmában a felvilágosodás óta
hittünk!) magában még nem teszi. boldoggá az embert, sőt: éppúgy válhat
átokká minrt áldássá a felhasználó ember számára. A századfordulótól kezdve
az ún. polgári ileleplező irók egész sora bizonyítja, hogy a jólét kevés a bol-
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dogsághoz, hogy az ember egyre növekvő életszínvonal mellets is pokollá \;e
heti a maga és környezete 'életét. A figyelmeztetés évek óta hangzik irodalmi
művekből is, az, Egyház megnyilatkozásaiból is (hogy csak e két területre
hívatkozzunk). Gondoljunk csak a nemrég elhunyt Romano Guardininak, a
zsinatot megelőző nemzedék egyik legkiválóbb teológusának A hatalom című

könyvére (1952..<ben jelent meg): karunk legfőbb problémáját abban látja,
hogy az ember flizikai hatalma rnessze fölébe nőtt az ember erkölcsi erejének
és felelősségtudatának. VI. Pál pápa megnyilatkozásaira: az ENSZ-ben el
mondott beszédére és a Populorum-progressio enciklikára, -- Vagy, az iro
dalomból, Dürrenmatt nálunk is közkedvelt drámájára, a Fizikusokra, Juhász
Ferenc félelmes látornására, Az éjszaka képeire.

A felvilágosodás óta dédelgetett eszmékből való kiábrándulás azonban a
ma emberét már nem úgy rendítette meg, mint Madách Adámját. Nyomán
nem a pesszimizmus :lett úrrá, nem támadtak modernizált gépromboló moz
galmak, hanem a jövő, az építés irányában keresték az egyetlen lehetséges
megoldást: akárhány ipari forradalom lesz még, ezek nem biztosítják bol
dogságunkat. Az embernek meg kell hóditania önmagát is, különben elpusztul.

Alig akad olyan magyair költő, aki az utóbbi években el nem [utoot volna
ehhez a fölismeréshez. A leghatalmasabban talán Juhász Ferenc költészetét
rázkódtatta meg ez a felelősség az emberiségért, az életért. Az ő költészete
ma valóban "a jelen legjobb és legszebb erővonalainak összefogása, és szik
rázó gyémántfonalainak rtündöklet-katedrálissá-fonlása." Költészete egyre tisz
tulóbb hitet sugároz: "Hite, hogy az ember nem adja föl magát. Hite, hogy
az Emberiség Illem adja föl önmagát. Hite, hogy szavára testvér-szavakkal fe
lel a Iét."

Illyés Gyula "Az orsók ürügyén" szővi tovább aggódó gondolatait: "Le-
csapoltuk a lápokat ...", teremtettünk cívilízácíót, de

Mikor lesz vajon lecsapolható
a legmiazmásabb mocsár, a lélek
szittyósainak holtvize?

Weöres Sándor is "nehéz órának" mondja [elenünket: "Az ember, tag..
jaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a ve
szett kutya: nem tudni mily végzetre jut.

Ha új pusztító-eszközeivel végigboronál népein: eljut a kerék és a tűz

elvesztéíg, a beszéd elfeledtéig, a négykézlábig.
Megmenekül, ha millióféle míndenáron-akarás kukac-nyüzsgése helyett,

mielőtt a külső világban sürögve-forogva Intézkedík: előbb felmérni és ren
dezi belső világát,"

Veres Péter az Új Irás februári számában aat írja: "A győzelmes társa
dalmi forradalomhoz lelkí-szellemi-erkölcsi forradalom kel1." Szabó Pál pedig
az Élet és Irodalom hasábjain (1968. 51. sz.) vizsgálja meg társadalmi tuda
tunk alakulását: "Nem gondoltunk arra, hogy... az embervélevés legősibb
törvénye alaptételeiben soha, semmilyen körűlmények közöte nem változ..
hat meg... A régi, erkölcsi, viselkedési törvény megint törvény lett, de fel..
fokozva az anyagiakban és bőségben felduzzasztva."

Mílyen a ma embereszménye? Merre kereshetní tehát a jövő emberét'?
Nem az üzletember, nem a siker-ember, nem a hatalmas ember, nem az

okos ember, hanem: az emberi ember. Ilyen eszményi ember -- terrninoló
giánk ezerint "anonim keresztény" - Solohov Emberi sorsának Szokolovja,
a szovjet "új hullám" több más regényhőse, ilyen Hemingway öveg halásza.
13anti,ago, ilyen Rieux doktor Camus Pestísében. Hemingway szállóigévé lett
mondata ("Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni") az abszurd
hősiesség jelszava marad a keresztény remény nélkül. Rieux doktorban pe ..

376



dig Annak a szerétetét látjuk viszont, aki "életét adta barártJaiért", ahogy
ugyancsak Ö jut eszünkbe Váci Míhály szép vallomásáról:

Szőkén, szeliden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott - azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenitetten,
és szálltam én sebezhetetlen:
- fényt tükrözők csak, sár nem él'.

Az "anonim keresztény" irodalmi hősök mellett azonban ott állnak a
"tudlatos keresztény" hősök is. Talán nem kegyetlenség az irodalom kitalált
figurái mellett egy valóságosan élit eszményi embernek és kereseténynek a
nevét említeni: Radnóti Miklósét. Elgondolkoztató azonban az is, hogy (a közel
múlt magyar könyv- és színházéiményeíböl vett) további példáink egyike
sem "kitalált figura": a Bolt drámájából készült, nálunk is nagy sikerrel
bemutatott film (Egy ember az örökkévalóságnak) Morus Szent Tamása,
Becket Szent Tamás és Szent Johanna Anouilh színpadán (8 az utóbbi Clau
delén is), vagy JOIhn Kennedy, akinek W. H. Auden állít emléket egyik ver
sében: "Holtát nem feledőn I mint alakítjuk alétünk : ;' sulyát ez dönti el. !
Ha igaz ember hal meg, ! jajglaJtás és dicséret, / bánat és öröm: egy."

A kortárs irodalom eszményi emberei közé sorolhatjuk magát Krísztust
is, a "Köz-Krisztust", ahogy Dyilan Thomas nevezi:

Volt egy Isten-Fiú
Drágább, mint rádium,
Olcsóbb, mint viz, igazságnál vadabb
Szirteket összetörő szetetetet hozott.

Az ember azonban egymaga nem válhat emberré, összefogás nélkül. Az
em beri szelidaritás kötelessége - amely az üdvösségtörténetnek is egyik
vezérfonala! - soha oly parancsoló szükségszerűségnem volt, rndnt napjaink
ban. Sok szép felszólítást találunk rá az elkötelezett szocíalista költészetben,
elsősorban talán Garai Gábor és Váci Mihály közéleti Iírájában. A nyolc
boldogság ritmusát idézi Garai verne, amelyben legboldogabbnak azt mondja,
"ki önmagát feledve, s rnilliókba vegyűlve befut a végtelenbe." Isten ren
delte feladatunk is az általa megfogalmazout kötelesség: "Kilépni önmagunk
ból, több lenni, mint egyetlen gyertyaláng-lázadás a halál éje ellen."

Ez az emberi összefogás azonban magában nem old meg mínden prob
Iémát, nemcsak az ember hűtlensége, hanem végessege miatt sem.

Ahogy Stetka Éva írja Paul Eluard-nak:
Nincs megváltás az emberek között,
hiába érettük élünk, bennük élünk.

A 'közösség megváltásáért harcoló ember célját igazában Isten teljesíti
be megváltásában. Ez csendül ki a katolikus Stetka Évának a kommunista
Eluard-t sírató, fenrtidézett verséböl: kettejük célja, műve egybefonódik,
Eluard nagyszerű oélkitűzése Stetka teljesebb célra-találásában fclytatódik:

Verseddel teleirt ruhákba burkolózam
Ves.ztett csaták után én katolikus költő

Viszem tovább a menekülő zászlót.

Fölöslegesnek találja-e, lenézi-e az Egyház a részvétből. emberszeretet
ből, kommunista meggyőződésbőlmásokért, az igazságért harcolők küzdelmét?
Egyáltalán nem. Öseírrtén tiszteli őket, hiszen tudja, hogy sokszor öntelál
dozóbban, hősiesebben élneik, nagyobb eredményeket érnek el, mint keresz
tény testvéreik. De éppen az a tisztelet is kötelez arra, hogy megmutassa
harcuk igazi távlatait.
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Az !Egyhá{l· eszm éJéSe

A zsinat a vallásszabadságról szóló nyílatkozatban ünnepélyesen "kije
lenti, hogy az emberi személynek joga van a vallásszabadsághoz". Ez a nagy
vonalú magatartás meghagyja az íróknak is emberi és írói szabadságukat, s
ez lehetövé teszi a párbeszédert is az irodalom és az Egyház között: az igazi
párbeszédet, amelyben nem csupán az Egyház tanít, és az írástudók meg
akikert az írástudók képviselnek, hallgartnak, hanem amelyben az Egyház
is kész meghallgatni az írástudókat. Ma már világosan látjuk, hogy az Egyház
csak a történelem eszkatologikus végén vá1haIt tökéletessé, hogy addig min
dig zarándokútját járja, keresve a jobbat és harcolva érle. Ezérrt van annyira
szükség kívülről jövő, igaz és építő krítíkára, írástudókra,

Hinnünk és hardetnünk kell például a megváltás titkát, a szenvedés ke
resztény megoldását. De nem maradhatunk süketek az olyan jajkiáltások
hallatán, mint Beekmané, a szerencsétlen sorsú fiatal német írónak, Wolfgang
Borchertnekfőhőséé (Az ajtón kívül. című darabban): "Mikor vagy te tulaj
donképpen jó, J~sten? Jó voltál, amikor a kásfdamat, az én egyéves kisfiamat
ezéttépetted a süvöltő bombával?.. És akkor jó voltál, arnikor a felderítő
járörömből tizenegy ember eltűnt? .. Jó voltál ·Sztalingrádnál, Jóísten, jó
voltál mí ? Igen? Míkor voltál tulajdonképpen jó, Jóisten? Mikor? Mikor tö
rődtél velünk valaha is, Jóisten?" Szívünkbe kell találjon a csodálatos Rieux
doktornak vallomása a Pestisben: "Ha hinnék egy mdndenható Istenben, nem
gyógyítanám tovább a betegeket, mert neki engedném át ezt a feladatot ...
de mível a világrendert a halál szabályozza, talán az Istennek is jobb, ha nem
hiszünk benne, s ha mínden erőnkkel a halál ellen harcolunk. és sohasem
emeljük föl tekinbetünket az ég felé, ahol ő hallgat." Együttérzésre, és pár
beszédre késztető mondatok, S míntha - beszélő partnerként - rájuk is fe
lelne Feltin bíboros, aki a halálos ágyáról küldőtt üzenletében ana figyel
meztetí papjait, hogy ne beszéljenek olyan könnyen a szenvedés vigaszáról
addig, amig maguk is ,át nem 'gyötrődnek igazi emberi fájdalmakat.

De nemcsak egy..egy ilyen vád, ellenvetés indítIhat párbeszédet. Hasz
nám lehet a keresztény :közg'ondolkodásnak, közelebb segítheti Krisztushoz
és, ..azi.emberhez a becsületes kritika is, akár "belülről" jön, mint Heinrich
Bml, Graham Greene, Fram;ois Mauriac, R6nay György vagy Pilinszky János
írásaiban, akár "kívülről", olyanoktól, akikkel együtt dolgozunk a világért,
az emberért,

Végezetül hadd álljon itt ,két ilyen krítaka, egy egzisztencialista és egy
marxista "írástudó" válasza arra a kérdésre, hogy mit vár a nem-keresztény
az Egyháztól.

camus 1948-ban e1gy domonkos kolostor meghívására tartott előadást

erről a témáról. "A borzalom és a megértés erői közt világméretű küzdelem
folyik - írja.- A rossz forrását - mint Agoston - nem találtam sehol.
De tudom s egynéhányan tudjuk, hogy mit ken tennünk. Talán nem tud
juk megakadályozni, hogy a világban gyermekeket kínozzanak. De csök
kenteni tudj~ a megkínzott gyermekek számát. És ha önök nem segítenek
ebben, van..e más a világon, aik'i segíthet?"

Roger Garaudy cikke pedig a Concilium 1968 májusi számában jelent
meg. Cikkében kifejti, hogy a marxizmus célja az ember teljes felszabaditása
mindenfajta gátlás alól, az ernber örök transzcendenciája, az Egyház pedig
ISJtem 'abszolút transzeendencíának tartja. Isten tehát "úgy rnutatkozík he az
embernek, rnínt erő a gárak áctörésére", az Egyház feladata pedig "a reményt
láthatóvá tenni a történelemben". "A konkrét harc az ernber lealacsonyítása
ellen (vagyis mánden ellen, ami az embert megakadályozza abiban, hogy em
ber, Isten képe másariként teremtő ember legyen): ez a harc a legerősebb ka-o
pacs a keresztények ésa marxisták között."
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