
Természet, teremtés?
A bibliai őstörténet két képet mutat be ember és természet viszo-
nyáról. Az egyik idillien gyönyörű: az Úristen a Paradicsomban
Ádám (és Éva) birtokába adja az egész világot, hogy „töltsék be a
földet és vonják uralmuk alá”. A másik kép fájdalmas és rémisztő:
a bűnbeesés után ellenségükké válik a természet s vele saját testük
is — keservesen meg kell harcolniuk a fennmaradásukért.

Mindkét képnek sokféle elágazása, folytatása lett az ősembertől
napjaink szuper-, sőt hiper-világáig. Ember és természet kapcsola-
tát legjobban talán Pascal ismert mondása foglalja össze: „Már nem
állat… de még nem angyal.” A Biblia sajátos köztes helyet jelöl ki az
embernek: fölötte áll a teremtett világnak, „uralkodik fölötte”,
ugyanakkor viszont ő is teremtmény, Isten alkotása, neki tartozik
felelősséggel önmagáért és a reá bízott természetért. 

Az ember kettős kötődése — Istenhez és a világhoz — sajátosan
alakult a történelem folyamán. Mára szinte feledésbe merült, milyen
lassan és mennyi küzdelemmel sikerült a természet birtokba vétele
s mennyire korlátolt ez az uralom. Pedig anyag és szellem elszakít-
hatatlanul egymásra utalt — az ember, bármilyen haladást ér is el,
mindig része marad a természetnek. „Még nem nagy az ember, de
képzeli, hát szertelen”, írta József Attila 1937-ben. Tíz évvel később
pedig a „Fényes szelek” nemzedéke harsogta büszkén: „Holnapra
megforgatjuk az egész világot.” Napjainkban egyre több és fenyege-
tőbb válságjelenség figyelmeztet: tudomány és technika „szertelen”
próbálkozásai világméretekben ön- és közveszélyesek lehetnek.

Látszólag könnyebb az embernek — legalábbis ideig-óráig — el-
szakítania azt a másik kötődést, amely a Teremtőjéhez fűzi. Köny-
nyen elfelejti, hogy nem tulajdonosa a természetnek: csupán „ha-
szonélvezeti jogot” kapott, felelős tehát azért, hogyan gazdálkodik
vele. Ennél talán még fontosabb azonban, hogy Isten nemcsak azzal
bízta meg értelemmel és szabad akarattal felruházott teremtményét,
hogy a világban lakóhelyet rendezzen be magának, hanem ennél
sokkal nagyobb célt tűzött eléje: saját isteni szeretetközösségébe
hívta meg. Ez a meghívás már a személyesség s vele a szabadság
szférájába tartozik, itt nem érvényesülnek a természet vastörvényei.
Ismét Pascalt idézhetjük: „A szívnek megvannak a maga indokai,
amelyeket az indokló értelem nem ismer.”

A természet törvényeinek figyelembe vétele földi létünk szem-
pontjából élet-halál kérdése. Amit viszont a teremtő — és üdvözítő,
tehát szeretetébe fölemelő — Isten kínál fel az embernek, az nemcsak
biztonságosabbá és kényelmesebbé teheti evilági létünket, hanem
olyan boldogsággal, személyvoltunk olyan beteljesedésével ajándé-
kozhat meg, amely legmerészebb vágyainkat is felülmúlja. Egyetlen
feltétele: felismerni és elfogadni ezt az ajándékot, az Ő szeretetét.
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