
LUKÁCS LÁSZLÓ Nagy realizmus
Sík Sándor használta ezt a kifejezést a katolikus irodalommal kap
csolatban: a fának - írja -, nemcsak a törzsét, a gyökereit, a lomb
ját kell látnunk, hanem a föléje boruló eget is.

Ha a "katolikus" szót eredeti értelmében használjuk: az igazán
nagy irodalmi alkotások lényegüknél fogva katolikusok, azaz
egyetemesek, hiszen az életet egész mélységében és magasságá
ban tárják fel. Az emberi egzisztencia a végtelenre nyitott. A
transzcendenciába nyílik az ember sorsát ábrázoló igazán nagy
irodalom, a görög sorstragédiáktól Shakespeare drámáiig, az
Odüsszeiától Dosztojevszkij regényeiig. Pilinszky János "evangéli
umi esztétikája" szerint: "Isten időről-időre átvérzi a történelem
szővetét", és az ember "ólnál is szűkösebb" világa feltárul. Misz
tika és művészet szorosan összetartozik: "ugyanannak az útnak,
ugyanannak a szeretetnek: a világból fölszálló és a világba alá
szálló, de mindenképp tökéletesen egybeeső két ága, az odaadó
engedelmességnek és a fölszabadult extázisnak dinamikus egyen
súlyában, kifürkészhetetlen békéjében."

Még tovább mehetünk. Ha Krisztus, ahogyan Szent Pál írja, a
mindenség középpontja, akkor a kozmikus Krisztust, a történe
lem végéig agonizáló Krisztust, a feltámadás reményét elénk vil
lantó Krisztust mutatja be a "nagy realista" irodalom, a fa lomb
ja fölé boltozódó menny horizontjával. Minden emberben Jézust
kell látnunk - tanítja az Evangélium -, minden emberben Jé
zus élete kel újra életre, tehetjük hozzá. A szív bensejéből fakadó
lírai vallomások, az emberlét mélyeit feltáró regények vagy drá
mák: a magas művészet mércéjét megütő irodalmi alkotások
mind ezt az istenemberi, istengyermeki sorsot jelenítik meg, a
szabadsággal megáldott/megvert ember minden gyönyörű lehe
tőségével és tragikus, önpusztító esélyével.

Nemcsak azokat nevezhetjük tehát katolikus vagy keresztény
alkotásoknak. amelyekben megjelenik a keresztény frazeológia,
hanem mindazokat is, amelyek ezt az egyetemes tágasságot, a
köznapi léten túlmutató szemléletet hordozzák. Martin Buber írja,
hogy csak az tud igazán kapcsolatba lépni a mindenséggel, aki Is
tent "Te"-ként szólítja. Belép ebbe az abszolút viszonyba, és min
dent ebben a "Te"-ben lát. "Semmit sem kikapcsolni, semmit sem
magunk mögött hagyni, mindent, az egész világot a »Tev-ben
megragadni, a világnak megadni a maga jogát és a maga igazsá
gát, semmit Isten mellett, de mindent benne megragadni..."

Az "evangéliumi esztétika" nemcsak az irodalomnak nyithat egye
temes horizontot, hanem mindnyájunknak. Akkor tudjuk felelősen el
vállalni életünket, ha az isteni "Te"-ben látjuk a világot, világunkat.
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