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A FEJLŐDŐ VILÁG ÉS AZ EGYHÁZ
A világ teremtett voltában változatlanul, történeti fázisaiban, ta

pasztalati megnyilvánulásaiban azonban mindig változó módon áll előt

tünk. A világban tapasztalható társadalmi, kulturálís, gazdasági s világ
szemleleti struktura szüntelen mozgásban, fejlődésben van. Erre gondolva
meg kell állapítanunk, hogy - bár teremtett voltában, test-lélek össze
tettségében ugyanaz, mégis - más és más az az ember és emberiség is,
amely az egyházzal és annak tanításával. illetve amellyel az egyház kap
csolatba kerül. Régmúlt történeti korok viszonylag tartós állapotával
ellentétben a jelen történeti szakasz az embert és társadalmat s .az embert
környező világot szüntelen fejlődésben, átalakulásbantárja elénk. Az
egyháznak - míriderne tényeket látva - egyre inkább tudatosítania kell
ezt a feladatát, hogy mindenegyes esztendőt az "Úr évének" tekintsen.
Krisztus küldetésében járva minden történeti órában fel kell ismernie az
"idők [elét", 'meg kell hallania az idők szavát és kérdéseit, s feleletet is
kell adnia azokra.

Tévedés lenne azt állítani. hogy az egyház minden idők minden prob
lémájára azonnal a legjobb választ, a legmegfelelőbb megoldást tudja
ajánlani. Sem az egyházi tanítóhivatal, sem a római pápa nem azi az
"automata", amelyből a kész eligazítások azonnal kihullanak Az idők

diagnózisát csak komoly szellemi erőfeszítés után, vagy éppen prófétai
szellemtől áthatott egyének közbejöttével képes az egyház az emberek elé
tární. (Ki kételkedhetne ma már abban, hogy az "idők jeleiről" szólva
ilyen "karizmatikus" volt XXIII. János pápa?)

A konkrét kérdésekre az egyház fáradságos munkával keresi a va
lóban megfelelő és konkrét választ. Nemcsak a világ, hanem maga az
egyház is változik, fejlődik, kibontakozik. Amint az egyház két évezre
den át hatással volt az emberiség történetére, éppúgy nyer az egyház is új
osztönzéseket szellemi gazdagodast az emberiség, a világ fejlődése

nyomán.
Korunk legjobbjainak egybehangzó megállapítása, hogy az ernber

történeti fejlődésének új fázisába lépett. "Teremtö korszakba", melyben
tervszerűen kívánja alakítani ta környező világot. Alkotott és alakított
az ember régebbi korokban is. Azok a változások és változtatások azon
ban, amelyek szervesen egybefonódnak a természettudományos ered
ményekkel, sokkalta nagyobbak, mint azt ma ,a közkeletű felfogás - s
nyugodtan hozzáfűzhetjük:a keresztény felfogás is - értékeli. A mik
rofizikai elveken nyugvó technikai fejlődés, az automáció és kibernetika
- hogy csak egy-két tényezőt említsünk - a jövő hihetetlen távlatait
tárják fel az ember tudatvilágának alakítása, fejlődése terén. Az ered
mények természetesen nem adnak okot az értelmetlerrönelégültségré. A
"puszta természetnek" még szamos "szűz" termete van. Nem uralkodik
például az ember még az időjáráson. Igaz viszont, hogy már éhen sem
kell halnia azért, mivel egy-egy nagyobb területen az időjárás a gabonát
elpusztította. Van még betegség, sőt egyre újabbak is jelentkeznek. A
korai halál mindenesetre lényegesen kevésbé pusztít, mint régebbi
múltban,

Tapasztalati tény, hogya természetet az ember bizonyos értelemben
"degradálta"; mi hívő katolikusok úgy mondjuk: a teremtői parancs ér-



telmében "a1.attva16jává" tette. Saját anyagfajtáink, saját közlekedési esz
közeink. saját világításunk, saját magunk tenyésztette növény- és ál
latfajtáink vannak. S lehet ugyan, hogya távoli égitestek reális megkö
zelítése még gyermekcipőben jár, de máris ott tartunk, hogy emberi tu
dással és erővel el tudjuk érni azt a Holdat, amelyet az ószövetség korá
nak világképe szerint Isten az éjszakai sötétség elűzésére helyezett az
égre. "Nincs a földön maradandó lakásunk", mégis elmondhatj uk, hogy
a világ az embernek mindinkább otthonává is válik. Igaz, ez ma még
inkább csak tudományos értékű megállapítás, hiszen az egyes ember
még igen külőnféle módon és fokban éli át és tudatosítja a természet
fölötti uralkodást. A szaktudományos lapok azonban a legváltozatosabb
adatokkal és ábrázolásokkal tárják már elénk ennek az uralkodásnak
"tényeit."

Mindezekkel a jelenségekkel és tényekkel kapcsolathan a vallás
felé forduló sa korigénynek megfelelő szintézist kereső ember kérdező

szavát az egyháznak s az egyházi tudományosságnak feltétlenül meg
kell hallania. A szellemtörténeti és teológiai válasz egymást harmóni
kusan kiegészíti, amidőn egybehangzóan állítja: a tapasztalt fejlődés

nemcsak elkerülhetetlen, de egyszersmind a keresztény felfogással tel
jes harmóniában is áll. Szükségtelen, hogya fejlődés tényét bármely
ideológiai tannal hozzuk összefüggésbe, vagy mint sorsdöntő felimerést
emlegessük. Az embernek folyvást küzdenie kell a jobb jövőjéért s köz
ben lesznek mindig vereségei is. Egyik vonatkozásban sikert arat, más
vonatkozásban - mondjuk, árvíz, járvány, földrengés idején - kudarc
lesz osztályrésze. A fejlődés nem a kereszténység mellett vagy ellen szól,
hanem szervesen kapcsolódik a kereszténység földi útj ához. Nem vál
toztat ezen az sem, hogya fejlődés jelentőségére valójában csak a bekö

.szÖntött újabb történeti szakasz során döbbentünk igazán rá, sem az,
hogy az átmeneti vajudást csak aggódás és félelem árán tudjuk dvi
selni,

Sehol sem lép elő az ember annyira lsten szabad munkatársának,
mínt éppen a keresztény szemleletben. Olyannyira áll ez, hogy az ember
az örök üdvösséget sem szenvedőlegesen fogadja el, hanem kell, hogy
szabadon küzdjőn meg érte. Nem változtat ezen az sem, hogya szabad
ságot éppen Teremtője ajándékaként nyerte el azt tudja, hogy Istentől

parancsot kapott a természet meghódítására, hanem azt is, hogy mint
a Teremtő munkatársa kiemelkedik a természet világából, rangosabb
bármely más teremtménynél. Arról sem feledkezhet meg soha, hogy tör
ténete csakis Krísztus embersége, a megtestesülés által vált "Isteni
színjátékká", az üdvösség történetévé. Ha a keresztény ember mindezen
elgondolkodik, akkor szükségképpen fel kell fedeznie, hogy viszonyát
a természethez, a világhoz, az egyeshez és a közösséghez egyrészt a hit
és a lelkiismeret, másrészt, az emberi értelem és akarás útján megszer
zett ismeret és tudás határozza meg. Úgyis mondhatnók, hogya keresz
tény hívő a "világf' tudományok által, azok művelésével, azok eredmé
nyeinek elfogadásával is beilleszkedik az emberi és keresztény életbe.

Hogy mindennek számbavétele a vallásos meggyőződést szükségkép
pen támogatja-e vagy éppen gyengíti, arra nem tanácsos egyetlen szó
val válaszolni. Bizonyos, hogy az önmagára reflektáló "világ" már ke
vésbé kutatja és leli fel Isten "ujját", "nyomait" a természetben, mint
régebbi időkben. Nem ütközik lépten-nyomon "csodákba" (mint ahogyan
régebben sem, volt ez a valódi helyzet). Számos - tudatlanok előtt 
"rendkívüli" eseményt magyaráz a tudomány. A természetből, az em-
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beriség életéből mintha eltűnt volna a "illuminózum", az isteni. Számos
egészen fiatal ember oly sokat "tud" már, annyira "élt" már, hogy még
mielőtt Isten igéit igazán elvasná vagy hallaná, szkeptikussá vált. Épp'
ez az egyik oka annak, hogy csak igen komoly erőfeszítések árán adhat
juk elő a mai ker nyelvén a kinyilatkoztatást s kerülhetjük el, hogy hal
latára a címzettek valami rég elmúlt korszak ködös dokumentumaira
gondoljanak.

A fejlődés ténye azonban nemcsak általánosságban letagadhatatlan.
Vonatkozik ez magára a kereszténységre is, arra a módra és formára,
ahogyan és amelyben a világ előtt mutatkozik, Megköveteli ezt a fejlő

dést az a feladat és szükségesség, hogy a kereszténység ebben a jelen tör
téneti helyzetben és- környezetben is teljesítse küldetését,

A7: ember világa végső elemzésben ma is kifürkészhetetlen jövőt je
lent számunkra. Nem pesszimístamódon "sötét", hanem reális nézéesel
"homályban rejlő" jövőről kell szélnunk. A Szeritírás figyelmeztetősZoa",
vai, amelyek verítékes munkáról, erőfeszítésről és halálról szólnak, rnín
den automáció és kibernetika figyelembevételével, az alkotó munka mél
lett és ellenére is tények. Az orvostudomány meghosszabítja ugyan a
földi életet, a klinikák la haldoklók számára tökéletes "komfortot" nyúj
tanak - a halál, a földi élet lezárulása mégis, elkerülhetetlen. A legtöké
letesebb tervezést is megzavarhatja egy-egy véletlenség vagy természeti
katasztrófa. Az így feltornyosuló kérdőjelekre a válasz, a "titkok" nyitja,
a feloldás a keresztény ember szemében változatlanul Isten s az ő üdvö
zíteni kész gondviselése marad. A szabadon tervező ember az ilyen el
lenőrzést is jelentő feloldás nélkül olyan "szabadságot" is gyakorolhat,
amelyben az ember-mivoltot megtagadva önmagának és a természetnek
elpusztítójává válhat. Ebből következik, hogy minél inkább uralma alá
veti az ember a természet erőit, annál nagyobb felelősségtudattalike1l

bírnia. Ez a felelősségtudat pusztán morális érzékből is fakadhat. A tu
domanyos és technikai fejlődés egyáltalán nem vonja szükségképpen
maga után az ember ilyen irányú erkölcsi érzékének csökkenését. Ellen
kezőleg, a haladás új természetes erények esirája . lehet. Az a szabad
ságtudat, melyre a modern ember annyira büszke, épp e felelősségtudat

számbavétele nyomán válik valóban értékelt és átélt valóságga: ·Ez a
fejlődéstudat pedig - ha esetleg tartózkodó és anonim módon is -. valódi
kapcsolatot hoz létre a teremtett világ "helytartója", az ember, és ura,
a Teremtő között, Végső fokon ugyanis a szabadsággal és hatalommal
együttjáró rninden felelősségérzet Istenben, mint a szabadság és hatalom
teljességében horgonyoz.

Az ember világa, amint imént már utaltunk rá, elvesztette "numini
zált", istenített voltát. A "megszemélyesített" természet helyett józan
tárgyi világot lát maga előtt ,a modern ember. Józan, de mégis sokban
szűkmarkú világot. Legfösvényebben azt adja, amire az ember leginkább
vágyik: az életet. Mert a még olyan szédületesen haladó emberi világ
is halandó, véges életet hordoz a hátán. Itt vagyunk, de nem mindig
voltunk, és nem is sokáig leszünk. Ez a pőre és kemény igazság. Ugyan
akkorazonban az ,a világ, melyet az ember mint saját szabadságának ob
jektivációját alkot, a keresztény ember számára ma is derűlátást tápláló,
bizakodást élesztő valóság. Igaz ugyan, hogya halál ma is éppolyan kö
nyörtelen és kegyetlen dolog, mint hajdanában volt, de ma sem az annak
számára, aki hiszi, hogy Krisztus meghalt és feltámadt érette. Tudjuk
természetesen - mivel erre hitünk tanít -, hogy Krisztus minden em-



berért meghalt, a halál is magán viseli tehát ",anonim keresztény" jelle
gét: :kJapu abba a világba, melyet Krisztus tárt fel előttünk.

A keresztény hívő mint a teremtés művének maga is alkotó mun
kása, a megváltott emberhez illő optimizmussal tekint a fejlődő világra.
Amikor pedig ezt teszi, keresztény voltában is szüntelen elmélyül, ke
.reszténysége is "fejlődik", átfogóbbá, emelkedettebbé. nyugodtan mond
hatjuk: .Jcrtsztusíobá'' válik. Az Alfától indult el, hogy visszatérjen majd
ahhoz, aki ugyanaz - az Omegahoz.

A vi~ág Isten kezéből került ki s az ember alkotói tevékenysége
nyomán juthat el Krisztus megváltásának erejében arra a tökéletességre,
amelyről ,a kinyilatkoztatás "új ege és új földje" szól. A világ történe
tébe a második isteni Személy megtestesülésével Isten élete hatolt be,
Isten vonul végig eseményein. Erre gondolva szinte érthetetlennek kell
találnunk nem egy kereszténynek szkeptikus kérdését; nem hoznak-e va
jon az új idők, a sokirányú fejlődés ezer veszélyt az egyház és a keresz
tény vallás számára? Mert kérdésre kérdéssel válaszolva: miért hoznának
többet, mint Jhasonló dolgok az előző korokban? Az "eviLágiságban" az
egyház is, meg a keresztény hivő is, minden időben megrekedhet. Istent
Viszont mindig osak akkor találhatja meg, akkor érkezhet el őhozzá, ha
végigjárja a "maga útját", elvégzi a reá mért evilági feladatot. Az em
ber sikerei, teljesítményei a Teremtő dicsőségét hírdetik. Igaz, hogy nem
csupán laz ember által alakított, fejlesztett világ jelenti Isten dicsőségét,

nem csupán a szellemi és fizikai munka Istent tisztelő cselekedet, de két
ségtelen, hogy mindez egy-egy részét képezheti az istentiszteletnek is.

Az ún. profán világ ugy,an nem "szakrális", mégis "megszentelt" vi
lág. Amit a "kegyelén" fogalmán és működésén értünk, nem ott kezdő

dik, ahol már kifejezetten egyházról, kultuszról, szentségekről van szó.
Isten kegyelmi áradása" a teremtő keze nyomán megszentelt világ egy
szeremind "profán" világ is marad a történet végéig. Ez a világ mindig
az Isten jót és igazat igenlő "legyen" szavának és az ember meghódoló
"igenjének", vagy tagadó "nemjének" feszültségében fog vajúdni, Isten
tevékeny teremtői "igenjét" azonban a világból kitörülni nem lehet.

Korunk új, alkotó emberének törekvéseihez, a fejlődéshez felzár
kózni 'kívánó egyház ebbena világban ru, ezt a világot kívánja megazen
telni, de teljességgel mégsem azonos azzal. Nem azonos sem hivatásában
sem feladataiban, sem pedig eredményeiben. Nem azonos, de együtt éi
vele. Csak talán még nem elég közel hozzá. Teológiájában még csak most
dolgozza föl azokat az ismereteket, amelyeket a rohamosan fejlődő vi
lág elébe tár. Számos vonatkozásban a természetes igazságokat még kellő

szintézisbe kell .hozni a természetfölöttiekkel. A végső válasznak azon
ban birtokában vagyunk. S ezt a választ a régi és mégis örökké új evan
gélium tartalmazza.

PASTORALE

Ez táj. Ezt látom. Oly kemény,
hogy fejszét kéne belevágni.
Az egész vidék az enyém,
domb vagy völgy, vagy legyen akármi.
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S ez sem segít. Köröskörül
magamnak vagyok tőrbe csalva,
akár a vad. És beszűkült
körülöttem Isten hatalma.

Gyurkovics Tibor


