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BIZALMUNK A KUTATÓ SZELLEMBEN

Bizalmunk a kutató szellemben

A mai ember gondolkodásmódját a technika és a természettudomá
nyok lényegesen alakítják, formáit nagyrészt megadják. Nehezebben fi
gyelünk fel így a külső történés rohanó ritmusában arra, ami befelé
történik benne és ami belső jövőt akar nekünk adni. A mai embert kí
séri és kísérti a kétség. Nem csupán a régi filozófia kételyei, amelyek
mesterségesek voltak és arra szolgáltak, hogy a válaszok révén a még
erősebb bizonysoságot teremtsek meg, hanem mély kételyek minden
maradandónak tartott és igazi érték irányában is. Van-e egyáltalán ab
szolút érték? Érdernes-e keresni azt? Erdemes-e élni érte? Hol van
az értékek országa? A kétely elfejlődhet a közömbösségbe, Abba a szel
lemi-lelki beállítottságba, hogy nem is érdemes értékek után kutatni, hogy
minden mindegy, hogy semmi sem éri meg az erőfeszítést, mert nincsen
holnap, csak ma. :Es hogy legjobb ennek a mának a zajában és össze
visszaságában elfelejtenünk önmagunkat és elfelejtenünk aholnapot.

Régebben zártabb és beláthatöbb volt mindenkinek az élete, Meg
voltak a hagyományai. Megvoltak mindennek a szinte tapintható határai.
Ma másként van. A fejlődés sodrában sodródnak az emberi sorsok is. Ki
tudja, hogy hová?

Azelőtt az emberek sokféle kérdéssel, evilági életük kérdéseivel is, az
egyházhoz fordultak. Ma nyilván kevesebben teszik ezt. Annál szüksége
sebb viszont, hogy az egyháziak azemherek evilági dolgaival is foglal
kozzanak, hiszen ezek szorosan összefüggenek, bizonyos szempontból egyek
az örökkévaló dolgokkal. Ne gondoljuk, hogy ha másfelé, csupán a szak
értőkhöz fordulnak az emberek, akkor ennek nyomán több ideje maradna
az egyháznak a lelki dolgokkal való foglalkozás ra. Ez ugyan bizonyos
szempontból igaz, de az is igaz, hogy elszigetelődés, magáramaradás lenne
a következménye.

Érzik-e az emberek a megváltás utáni vágyat? Azt, hogy valami több,
valami nagyobb, valami tisztább és szebb is kellene, olyan, ami nem múló?
Vagy a megváltottságot csak az evilági "megváltottságban", az anyagi
jólétben, az anyagi körülbástyázottságban, a jólét biztosításában látják?
Csak ez érdekli őket, csak ez után futnak, csak ezt szolgálják, és csak
önmaguk, a családjuk érdekli őket, vagy sokszor még a családjuk sem?

Bizonytalanságok ellenére

Ha valami meginog bennünk, ez megingat sok minden egyebet is. Ha
egy ponton bizonytalanokká leszünk, ez a bizonytalanság hamar atterjed
más területekre is.

A ma embere sokszor csalódott. Ezért önmagába vonul, bezárkózik.
~s a hit területén sincs tiszta ismerete és látása. Nem tudja megkülön
böztetni a lényegeset a lényegtelentől. Emiatt van az, hogy amikor az
egyház a lényegéhez nem tartozó dolgoktól meg akar szabadulni, akkor .az
a hívő aki nem lát tisztán, bizonytalanná válik és elveti a lényegeset is.

Erre aveszélyre is mindenkor figyelemmel kell lennünk, a zsinat dolgaival
és következményeivel kapcsolatban is. A lényeget, a lónyegeset, a "nagy
dolgokat", amelyek a többit is vonzzák magukhoz és magukkal sodorják:
ezeket kell minél többször kiemelnünk és bizonyosságukat hangsúlyoz
nunk.
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Az ember körül van véve bizonytalanságokkal, kíszámíthatatlansá
gokkal, kűlőnösen ha a jövőjét kutatja. Azelőtt mint valami szilárd,
masszív, változhatatlan valóságot látták az emberek a természetet; most
minden atomokra oszlik, minden mozog, minden változik, s az élet is
ilyen. Mi hát akkor az, amibe rnegkapaszkodhatunk, ami állandó, ami biz
tos, amiben mi is megtalálhatjuk a bizonyosságunkat? Mert ezt keresi az
ember. Azelőtt a nagy egész volt az alap, amiből a részekre következtet
tek, amibe a részeket beiktatták, mert folytön-mozgó részekből kell meg
alkotni, összerakni a nagy egészet. És ezt valamiképpen minden gondol
kodó embernek meg kell tennie önmagában, bizonyos méctékben külön
külön is.

Mindennek nem csak jelene Vian, hanem jövője is. A tudománynak,
a technikának, a művészetnek, míndennek, de az életnek, az embernek is.
Ez egyik bizonyosságunk: van jovőnk. Minden vívmány, minden eredmény
új vívmányok, új eredmények alapja és lehetősége. Az életben is, a lel
künkben is, nemcsak 'a tudományokban, nemcsak a technikában. S ez
nagy tágasságót jelent, szellemi téren is. A nagyobb tágasságban ugyan
sokkal több rnindenre és mindenfelé a lehetőségre, a változások lehető

ségére is figyelnünk kell, de ugyanakkor méltóbban emberi is ez az álla
pot. Az ember önállóságát, az ember Iehetőségét is szolgálja, azzal is,
hogya mindig-több, műveltebb, képzettebb embert sürgeti. A hit terén is,
a vallásos élet területén is. A teológia és a filozófia összefüggnek és nagyon
szűkségesek is minden hívő ember számára. De a kinyilatkoztatás is. Az
Isten szava, a szentírás is. A bennelévő, nekünk is adott hitbéli igazságok
is. Lehántva róluk, illetőleg helyesen értelmezve azt, ami csupán az idő

és a kor, a primitív társadalom, a pásztorrnép élete és felfogása, hasonlatai
és nyelve körülöttük.

Túlságosan különválasztottuk a múltban a testet és a lelket az em
berben, rossz szemmel nézve és elmarasztalva a testet. Pedig az ember
test-lélek, együtt. Újra kell értékelnünk elméletileg is, nemcsak gyakor
latilag (rnert ez azelőtt is megvolt) az anyagot, a testet, és új, magasabb
rendű összhangba hozni a lélekkel. Hiszen a test, az anyag a lélek lehe
tősége, eszköze. Az "ép testben ép lélek" nagy igazsága áll közel a ma em
beréhez. S ha ezt sikerül megvalósítanía, akkor megint egy Iépéssel köze
lebb jutott a bizonyosságához is, az egész-voltához is.

Az 'egyház világ nélkül, emberek nélkül nem léteznék. Az egyház egy
benőtt a világgal, az emberekkel. Mindazt, ami ezeket érinti, megzavarja.
nehézséget okoz nekik, vagy Lendületet ad, megérzi és éli az egyház is.
Ha az ember új utakat keres, új utakat kell keresnie az egyháznak is az
emberhez.. Semmi sem rossz vagy jó csak azért, mert régi, de csak azért
sem, mert új. "Mindent vizsgáljatok meg." Tehát állásfoglalásunk sohase
elfogultságból. előítéletből történjék, hanem megismerésből és helyes ér
tékeléshől.

A valóság csodája előtt

Az evilági tudományokban, mihelyt a tények ellentmondanak az el
méletnek, új elméletet kell kidolgozni a tényekhez. A régi fizikát meg
döntötte és felváltotta az új fizika. Az arisztoteleszit Galilei és követői,

ezekét meg Einstein és iskolája. Mindig megmaradt azonban a kutató em
beri szellem primátusa, és az ember bizalma abban, hogy képes az igaz
ságtól a még teljesebb igazságig eljutni. Valahogyan így kell bizalmunk
nak lennie az emberi lélekben is, ennek a szellemnek birtokosában, amely
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míndannyiunkban nyugtalankodik és vágyódik, Isten felé is, és a kifejtett
igazságtól eljut a még jobban és tökéletesebben kifejtett, meglátott igaz
ságig. Az emberi szellem, az emberi lélek, az emberi gondolkodás alap
princípiumai ugyanazok. Erre támaszkodva jutunk el új helyzetek között
is ahhoz, ami helyes, igaz, változhatatlan, mert Istentől ered.

Aki csak a felületet nézi, ott sokszor csak nagy összevisszaságot lát;
aki azonban a mélybe is beletekint, ott észreveszi az alapvető és állandó
összefüggéseket és ezeknek folytonosságát. Amiket most tudunk, azokat
tudhattuk volna évezredekkel előbb is, mert hiszen azok akkor is léteztek.
És mi mindent fog megtudni ugyanez az emberi értelem, ugyanez az em
beri szellem még csak évezredek múlva, amik pedig már ma is léteznek!

Mindenhez idő kell és fejlődés. Mennyire elmélyült és fejlődött pél
dául a teremtés és a gondviselés gondolata is mibennünk. Amit valami
kor nem értett a hívő ember, azt mindjárt az Isten közvetlen beavatko....
zásának, cselekvésének gondolta és mondotta, Ma már törvényekről beszél
és fejlődés-elmélete Vian, és önmagát is úgy látja, mint aki Istentől

arra született, hogy a teremtés nagy művét folytassa és kibontakoztassa.
És amit még nem tud, arra törekszik, hogy megtudja. és amit még nem
ismer, hogy megismerje. :És mégis, hiszi és tudja a mélyben a Nagy Moz
gatót, a Nagy Törvényhozót, a Nagy Rendezőt, a Nagy Cél-adót, aki
"ronthat, teremthet száz világot és a nagy idők folyamit kiméri" (Ber
zsenyi).

Aki csak keveset tud, annak a tudása könnyen göggé és elbizakodott
sággá válik. Akli azonban nagyon sokat tud, annak a tudésa alázattá lesz
a valóság csodája előtt. Lehet, hogy a valóságnak ez a csodája átmenetileg
elvakítja az embert. Büszke lesz, hogy ide eljuthatott és nem gondol a
továbbra. Az emberi szellem, az emberi értelem azonban nem tud meg
állni. Kezd tovább igondolkodní és kezd tovább kutatní, :És a hittel is
így vagyunk. Jól mondotta XII. Pius pápa, hogy "minden ajtó mögött,
amit a tudomány feltár, ott rejtőzik az Isten". Isten kegyelme is kell
azonban ahhoz, hogy meglássuk őt. Amíg az ember túlontúl el van fog
lalva a maga dolgaival, a VIilág dolgainak megoldásával. addig könnyen
ráfeledkezík csak ezekre. De ha már sok míndent megoldott? Ha már ma
gára ís tud és akar gondolni, vajon nem akarja-e megoldani a maga szá
mára a Végtelent is? Vajon nem akar-e foglalkozni a Végtelennel is? A
véges dolgok segítik a Végtelen felé is.

A teremtés továbbvitele sajátmagunkkal szemben is feladat. Saját
magunkra nézve is kötelez. Ha valamit elrontottunk, azt helyre kell hoz
nunk. Ha valamit nem jól csináltunk, azt meg kell csinálnunk jobban. A
hibákból is tanulhatunk. Mint 'ahogyan például a zavartelméjűek sok-sok
vizsgálatából az úgynevezett normális emberre vonatkozólag is sok min
dent megtanulhatunk. De az kell hozzá, hogy akarjunk is tanulni. És az
akarat, a döntés a hithez is kell. Minél nagyobb az ember, annál kevésbé
elég önmagának. Mi azt valljuk Szent Agostonnal, hogy az ember csak
Istennel lehet elég önmagának. Olyan nagy az ember, és olyan nagy és
csodás az emberi lélek, amibe beletartozik minden földi szépség és érték is.

Akikkel együtt kell élnünk, azoknak viszont velünk kell együtt élniük;
erről gyakran megfeledkezünk.
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