
meg magát az Istent és Benne érkezünk haza Isten végtelen szeretetébe"
(Gerhard Lohfink: Was kommt nach dem Tod? - Naherwartung, Auferstehung,
Unsterblichkeit, Freiburg-Basel-Wien, 1975. 148. o.), Ha ez igy igaz, akkor nem.
szóvírág, nem költői túlzás vagy jámbor álmodozás az sem, hogy ugyanez ar:
istenemberi Sziv az egymással való találkozásnak és szerétet-egyesülésnek is "sa-
játos helye", "minden szív királya cs középpontja", !

A halál hasonlít a születéshez. Ha az anyaméh sejtjei gondolkozní tudná
nak, a magzat megszűletésekor bizonyára így gondolkodnának: "Ez is meghalt;
szegény, pedig milyen szép naggyá fejlődött az elmúlt kilenc hónap alatt! Itit
hagyta a mi világunkat, olyan világba ment, ahonnan nincs többé visszatérés."
A gyermek sírása jelzi, hogy új, számára szokatlan környezetbe érkezett, ahct
langyos vízben tisztára fürdetik, azután rámosolyog az édesanyja. A harcU:
"mennyei születés", beleszületés Istenbe Jézus Krisztus által.

BODA LÁSZLÓ

](ÖRNYEZETVÉI)ELEM' ÉS TEOLÓGIA
A magyar könyvpiacon az 1975-ös évben két figyelemreméltó kötet jelea*

meg, mely a környezetvédelem kérdéseit a tudományos felvilágosítás szándéká
val vizsgálja. Mindkettő a meghökkentő tények egész sorát vonultatja föl boly
gónk megóvásának szükségességével kapcsolatban. Egyben szenvedélyes hango.
szót emel a környezeti ártalmak lehető kiküszöbölése érdekében, minthogy ezell
egyre komolyabban veszélyeztetik az emberi életet. Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete különleges feladatának tekíntí e szorongató probléma tudatosítását és a
megoldást segítő elméleti, valamint gyakorlati kezdeményezések támogatását. A
környezetvédelemről tudományos konferenciák tárgyalnak.í Nálunk pedig az or
szággyűlés 1976. március lB-án részletesen megfogalmazott törvénybe iktatta a
környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseit. A törvény célja, "hogy az embeei
környezet megóvását és tervszerű alakítását elősegítse" (I. 3. §).

E tanulmány a kérdés egyetemes és hazai aktualitása kapcsán a természesi
környezet teológiai vonatkozásait szeretné röviden megvilágítaní. Erre részben
külföldi tanulmányok adnak bátorítástt, részben az, hogy Barbara Ward és Bené
Dubos Csak egyetlen föld van című könyve (Budapest, 1975) .a jelen probléma
drámai tárgyalása során "megszentségtelenitett környezetről" beszél, amin a tee
lőgusnak érdemes elgondolkoznia.

Ökológiai és környezetvédelem. - Az "ökológia" szó (az ojkosz=ház és logia=
tan szavakból) eredeti jelentésében és használatában a növények, állatok és azok
környezetének viszonyát vizsgálja az energiaháztartás szempontjából. A mai szó
használat tágasabb ennél. Egyre határozottabban az ember és környezetére utal,
bár ebben a tágasabb jelentésében Weízsdcker szívesebben használja a "humán
ökológia' elnevezést. A "környezetvédelem" tehát nem adja vissza a szó teljell
jelentését, melyben a tudatosan megtervezett környezetteremtés, a humánus kör
nyezet-kialakítás is benne van. Az ökológia ezek szerint dinamikus fogalom, meIT
a szemünk előtt válik egyre tágasabb értelművé (többen utalnak például a lel
ki-szellemi ártalmak elleni védekezésre is). Ebben a vonatkozásban valóba
nem lehet a szónak pusztán biológiai értelme. R. F..Dasmann az ember "teljell
környezetéről" beszél (Úvjuk meg bolyg6nkat! Budapest, 1975, Gondolat).

Mik a humánökológia s vele a környezetvédelem problémájának legjellera
zőbb tulajdonságai? Melyek azok a sajátos vonások, amelyek érzékeltetik a Te
le kapcsolatban felvetődő feladatok világraszóló fontosságát s egyben hazai j&
Ientőségét? -

1. Az ökológia problémája egyetemes (univerzális). Az egész emberiséget érin.
közvetleriül vagy közvetve. Gondoljunk a vizek és a levegő szennyeződésére. "
szakemberek egyetértenek abban, hogy ..a környezetvédelmi problémák míndín
kább világméreteket öltenek, s ezért világméretekben kell őket megoldani".s

726



2. Az ökológia 'problémája visszajof'dithatattan (irreverzibilis), . amennyiben
legfőbb előidézője, a technikai fejlődés sem fordítható vissza. A megoldás ugyan
is nem kereshető az olyan romantikus ajánlatok irányában, melyek értelmében
"az emberiség rövid időn belül térjen le az iparosodás útjáról".4 A másik fő
ok a - demográfiai robbanás folyamata, Földünk rohamos népszaporulata ugyan
lelassítható. de az emberiség számbeli növekedésével a probléma akkor is tovább
éleződik. A megoldás útja azonban nem a technikai fejlődés megállítása, hanem
inkább e fejlődés ökológiailag pozitív irányvétele (pl. anyagspóroló gépi mére
tek, a járművek füsttelenítése stb.).

3. Az ökológia problémája nem határolható el, nem lokalizálható (ínízolá
bilis). Egy gyárigazgató a nagyarányú Ievegőszennyeződés vádja ellen nem véde
kezhet azzal, hogy ez az ő - vagy az üzem - privát ügye. "Ma minden szeny
nyeződés globális probléma - mondja Dasmann -, és senki sem menekülhet
meg a következményeítől'tf Az egyéni érdek itt nyilvánvalóan a közösségí ér
dekbe torkollik, s az egyik országban iparilag szennyezett folyó vizének káro
sodását a másik ország is megérzi, ahová a szennyezett víz átfolyík (vö. a Duna
és a Hernád).

4. Az ökológia problémája végül létmeghatároz6 (egzisztenciális), mert az em
ber földi életének alapvető feltételeit veszélyezteti (víz, levegő). S mindez olyan
nagyságrendben és olyan hatósugárral történik, amilyen régebben ismeretlen volt.

A természet és az ember energia-gazdálkodása. - A környezetvédelemmelkap
csolatban felsorakoztatott drámai példák javarészben már közismertek. M.
Lohmann tanulmánya mélyebbre megy. Világosan megrajzolja a pusztuló emberi
környezet jelenségeinek elméleti hátterét, mégpedig az energiák elértéktelenedé
sének (entrópia) elve alapján." Igen érdekes ebben a megvilágításban a termé

'szet "háztartásának" és az ember energiagazdálkodásának összehasonlítása. Az
utóbbi eredménye a "mesterséges entrópia". A természet energiagazdálkodásának
jellemzően pozitív vonása az, hogy fönntartja a biológiai egyensúlyt. Elég itt
utalni a növényzet oxigén termelésére, valamint a lehulló levélzet talajtenné
kenyító szerepére, Az állatvilágban a cápák, keselyűk, sakálok stb. falják' föl az
ökológiailag veszélyes entrópiaterméket, a rothadó húsanyagokat. Ezeket úgy
tüntetik el, hogy közben saját testüket táplálják. - Az ember által mestersé
gesen előidézett energia-elértéktelenedési folyamatokra viszont korántsem jellemző

ez az ideális körforgalom. A fejlett technika energíagazdálkodását nem hiába
jellemzik így: "A nyersanyagtól a szemétdombig". Az atom- vagy a hidrogén
bomba robbantásainak következményei azonban még erőteljesebben érzékeltetik
a "mesterséges entrópia" veszélyeit. _

A technikai forradalom következményeit látva úgy tűnik, hogy Aladdin cso
dalámpájának rettegett őriása szabadul ki előttünk palack-börtönéből. Ez az óriás
- a technika - teljesíti ugyan az ember parancsát a föld meghódításában, nem
lehet azonban tudni, míkor fogja megtagadni az engedelmességet, vagy míkor
fog jóvátehetetlen károkat okozni, miközben a parancsot teljesíti. Mintha az
embernek ökológiai vonatkozásban csak az állna hatalmában, hogy elszabadítsa
a természet energiáit, de a "mesterséges entrópia" tekintetében nem képes az
energiák elértéktelenedésének megálljt parancsolni (észrevehetően fogy például a
föld légkörének oxigén-tartalmal). Holott soha nem volt még ekkora hatalma a
természeten - immár .saiát planétáján is túl -, mint a jelenben.

A környezetvédelem és a teológia. - A földi valóságok teológtájáról gyakran esik
szó napjainkban. A környezetvédelem problémája is ide tartozik. A vele kapcsolatos
teológiai reflexi6 érzékelteti, mennyíre nem idegen az ilyen téma sem a keresz
tény gondolkodástól, A környezet-probléma teológiai megvilágításában nincs sem
mi mesterkélt vagy divatozó szándék. Egyszeruen arról van szó, hogy ezt a
nagyon aktuális kérdést egy transzcendens távlatokba nyúló, tehát nagyobb ér
telmezési egészbe kívánjuk illeszteni.

A környezeti veszélyeztetettség ellenpólusaként a teológus spontán módon ai:
ember ősi, paradicsomi állapotára gondol, amikor ez a probléma még teljesen
Ismeretlen volt. A Biblia Édenkertje persze nem egy mesebeli kert, amely föl
dünk valamely körülhatárolható részén terült el. A kinyilatkoztatás üzenete azt
fejezi ki általa, hogy a Teremtő egy é1őlényekben gazdag, szép és termékeny
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természeti környezetbe állította az embert. 'Ennek a természeti környezetnek
biológiai egyensúlyát méltán megcsodálják a szakemberek. A Teremtés könyve
szerint Isten rábízza az emberre ezt a paradicsomi növény- és állatvilággal ren
delkező földet, hogy "őrizze" és "művelje" azt (Ter 2,15). Ma e "megőrzést" szol
gálják például a nemzeti parkok. S _ma már azt is tudjuk, hogy az "őrzés" és
a "művelés" micsoda konfliktusok forrása lehet (vö. nomádok és földművelők

harcai; a földműveléssel csökken a zöldövezet; rovarirtás és mérgező mellékha
tások stb.). Az mindenesetre aligha vonható kétségbe, hogy az említett kettős

emberi feladat a jelenben egyet jelent a felelős környezetvédelemmel. illetve
környezetalakítással.

A Biblia üzenete ma is érvényes, amikor az emberi bűn következményeit
fölmutatja. Az ősbűn megrontotta Isten és ember, valamint ember és ember
kapcsolatát (Kain és Abel). Ez azonban még nem minden. A bűn ugyanis meg
rOTJtja az ember és a természet harmonikus kapcsolatát is! A paradicsomból va
ló kiűzetés szimbolikus képe voltaképpen ezt érzékelteti. A föld "átkozott" lesz
(Ter 3,17) a bűn következtében, amely - a történelemben annyiszor! - kör
nyezeti pusztításokban sem szűkölködik. A háborúkban összesűrűsödő bűnök már
a történelmi ókorban igazolják ezt. A mezopotámiai kertkultúra, mely talán az
~den modellje lehetett, így vált sivataggá. Igy rombolta szét a háború az inkák
birodalmának öntözőcsatornáit. Az emberi kapzsiság és felelőtlenség példája a
rablógazdálkodás és eredménye a karsztvidékek. A bűn következményeit tehát az
élő és élettelen természet egyaránt megsínylí. A Biblia üzenete tényekben nyer
igazolást.

Vajon belenyugodhat-e az ember az Éden elveszítésébe? Esetleg köteles is
beletörődni? Talán lázadás volna részéről, ha "restaurálni" kívánná a paradi
csomi állapotokat, persze történelmi helyzetének megfelelően? Semmiképpen. Ez
ellenkeznék az ember ősi vágyával és a megváltás következményeivel. Vajon a
kertek és parkok kialakításában, az állatok megszelídítésében és szerétetében nem
ez az ősi vágy munkál-e bennünk? A megváltás pedig nem csupán lelki meg
újulás, hanem" az egész természet, sőt az egész kozmosz megújulásában teljese
dik be. Hiszen a természet Szent Pál szerint: "sóhajtozik" és "vajúdik" (Róm
8, 22). S a mai teológus kihallja ebből a sóhajtozásból az ember által megron
tott, megfertőzött természet reménykedő várakozását is. Amikor tehát az ember
a méltó természeti környezet kialakításán dolgozik, a megváltás irányában mun
kálkodik.

A paradicsomi állapot lehető "restaurálásának" törekvése történhet persze
merőben bűnös céllal is. A keresztény teológia értelmezésében azonban ez az
eredeti harmónia visszaállításának jegyében kell, hogy történjék. Nem véletlen,
hogy a kolostorokat lehetőleg festői szépségű természeti környezetbe építették
és virágzó kertkultúrával övezték. Ez a törekvés ma is észrevehető. A szerze
tesi életforma ilyetén az ősi harmónia teljes visszaállítására irányul: harmónia
Istennel, harmonikus kapcsolat az embertársakkal és harmónia a természettel.

A keresztény teológia szerint az üdvösség itt a földön veszi kezdetét, de
nem csupán "bennünk", hanem - az elmondottak szerint - környezetünkben
is. Mindez az üdvösség új dimenzióját fedi fel: a környezet szerepét.

A középkorban még általános volt az a beszédmód, amely a "lelki üdvös
ségben" mint jellemző kifejezésben megnyilvánul. Tertullián azonban már az
őskeresztény századokban fölismerte a test szerepét üdvösségünk szempontjából
(Cardo salutis caro). Ma ez a fölismerés a konkrét erkölcsi magatartás elveiben
is kifejezésre jut (aszkézis). K. Rahner és A. Görres egész kötetben foglalkozik
testünknek az üdvösségben vitt szerepevel (Der Leib und das Heil, Mainz, 1967).
Az igazán korszeru felismerés azonban - úgy tűnik - az, hogy lassanként tisz
tázódik a környezet szerepe üdvösségünk szempontjából. Régi tapasztalat, mí
lyen sokat jelent a lelkigyakorlat s benne a belső megújulás szempontjából az
ökológiailag ideális természeti környezet. Az sem titok, hogya cölibátus kör
nyezeti feltételei között ilyen szempontok is fölmerülnek (pl. ha valaki kolos
tori szerzetesi életre tesz fogadalmat, s ez az életforma önhíbáján kívül lehe
tetlenné válik). Nem ritka eset, hogy a gyóntató kífejezetten ökológiailag pi
hentető és felüdítő környezetváltozást ajánl gyónójának stb. - Az ökológiailag
ideális környezet jótékony hatással van az erkölcsi fejlődésre is. Az ilyen érté-
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kektől megfosztott környezet viszont, különösen ha emberi túlzsúfoltsággal jár
együtt (vö. a nagyvárosok levegőtlen, szennyezett, sötét és virágtalan nyomor
tanyáit), a legkülönbözőbb bűnök táptalajává válhat.

Az ökológiai adottságok tehát egyaránt hatással vannak az ember külső és
belső [ólétére, sőt üdvösséget is érintik. Ezért érdemes megszívlelní a szakem
berek figyelmeztetését: nem élhetünk bolygónkon úgy, mintha bérlők volnánk,
nem pedig lakók, akik otthon akarják érezni magukat, s akik ezért jelentős

áldozatra is képesek. Aki komolyan hisz a világ jövőjében, az tenni is tud ezért
a jövőért, még akkor is, ha "nincs itt maradandó városunk" (Zsid 13,14).

Az erkölcsteológia számára az elmondottakból külön figyelmeztetés adódik.
Korunkban ugyanis már nem pusztán az anyagi ügyletek (adás-vétel), hanem
az anyaggal és az energiákkal való gazdálkodás vált radikális etikai problémává
és felelősséggé. Ez a felelősség kettős: Isten és emberek előtti. Felelősek vagyunk
Isten előtt, aki a földet egészen a gondjainkra bízta, hogy "őrizzük" és "mű

veljük" azt. Az emberi együttélés szempontjából pedig felelősségre szólít fel
a szakemberek által feltárt megdöbbentő jelenségek egész sora. A környezetvé
delem minél hatásosabb megoldására irányuló törekvés - melyet Magyarorszá
Ion most már részletesen megfogalmazott törvény ír elő - nemzeti, társadalmi,
világnézeti és kontinensbeli hovatartozástól független összefogást kíván, elméleti
és gyakorlati vonatkozásban, a jelen és a jövő érdekében?

Jegyzetek: 1. A szerző 1975-ben vett részt a Bad Leonfelden-i konferencián, amely az
ökológia és a humanizmus "kérdésével foglalkozott. - 2. Vö. H. Westmüller: Die Umwelt
kriese - eine Anrrage an die Theologie (in: Umweltstrategie, Gütersloh, 1975. 314. o.) 
3. Ward-Dubos i. m. 25. o. - 4. Az ENSZ Szaktanácsadó Testületének egyik tagja aján
lotta ezt. - 5. I. m, 12. o. - 6. A Merkur 19'13 januári számában publikált tanulmányt
Ismerteti a Valóság 4. sz. - 7. Az új törvény is lerögzítí ezt az I. 8. §-ban: "A Magyar
Népköztársaság az emberi környezet védelmét nemzetközi szerzödések keretében való
együttműködéssel is elősegíti".

XLEMPA SÁNDOR

TRAGIKUM A SZENTíRÁS TÜKRÉBEN
IV.

ÚJSZOVETSÉGI TRAGIKUIvISZEMLÉLET

A gorog tragédiairók megsejtették. hogy az istenség nemcsak az igazságosság
megtorló hatalma, hanem irgalom és jóság is van benne. Izraeli próféták pedig
Jahve igazságosságát és irgalmát egyaránt hirdetik. Az Újszövetség ezeken felül
megmutatja, hogy a görögök sejtését és az izraeliek tanítását sokszorosan felül
múlva jelenik meg emberformában az isteni Igazságosság és Irgalom egy sze
mélyben: a Megváltó. Jézus Krisztus személyében. Ö tesz eléget isteni rnérték
ben a szígorú értelemben vett igazságosságnak kereszthalálával és ugyanő ir
galmaz a kegyelem bűn-rnegszüntető erejével azoknak, akikért meghalt. Ö az
Isten "Christos"-a.

(Ismét egy filológiai jelentőség: Urunk nevét nem anyanyelvének "masiah"
szava tette ismertté a világon, hanem az ókori tragédiairók görög nyelve:
"Christos". Sőt a messianizmus az idők folyamán pejoratív mellékzöngét is ka
pott, de a christianismus megtisztelő név maradt ma is.)

Az istenember Krisztus tárta fel előttünk az Isten és az ember .mélységcit
egyaránt. Az emberi értelem világánál felismerhető és a próféták által már ön
magáról szóló egyetlen Isten teljes valóságát Krisztus mutatta be az emberiség
nek. A hivő értelem elfogadja tőle a Szentháromság igazságát.

"Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30) tengermély mondatát sem megér
teni, sem cáfolni nem képes az ember. Hogy az Atya Lelke ugyanaz, mint aki
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