
Új kor hajnalán
Az európai történelemírás az őskortól napjainkig osztja korszakok-
ra az emberiség történetét. Teszi ezt a kort meghatározó néhány té-
nyező alapján, követve a kultúra, a politika, a társadalmi rendszerek
és a birodalmi viszonyok alakulását. Az egyes korszakok között azon-
ban nemigen történt olyan mélyreható, az egész Földet átfogó válto-
zás az emberiség életében, mint napjainkban. — Minden kor a maga
fejlettségi szintjének megfelelően használta fel a természet kincseit, al-
kotott kultúrát, művelte a tudományt — de a természet korlátlan kin-
csesbányának látszott, nem kellett gondolni arra, hogy e készletek ki-
merülhetnek. — Minden korban ilyen-olyan fegyverekkel harcoltak
egymással törzsek és népek, kiskirályok és nagyhatalmak. Az erősebb
legyőzte a gyengébbet, leigázta vagy elpusztította, míg egyszer csak
akadt egy nála is erősebb hatalom, amely őt semmisítette meg. Mint-
ha az ember sem tudna felülemelkedni a létért való küzdelemnek az
állatvilágra jellemző kegyetlen törvényén… — Az emberiség kezdetben
lassabban, mára immár gyorsuló ütemben szaporodik, de a növekvő
népesség nem egyenletesen oszlik el, sem térben, sem az élethez szük-
séges anyagi források szempontjából. Korábban a gazdagok és a sze-
gények közti szakadék egyes társadalmakon belül okozott feszültsé-
get; a gazdagabb országok mindmáig természetesnek tartják, hogy a
messzi távolban mások ínséget szenvednek.

Az emberiség mára fordulóponthoz ért. A természet készletei ki-
merülőben, regenerálódó ereje megcsappant. „Az ember fáj a földnek”
(Vörösmarty). A tudomány és a technika válaszút elé került: az öko-
lógiai katasztrófát súlyosbítja tovább, vagy megoldást talál a túlélés-
re. — A helyi vagy akár kontinentális háborúk globális öldökléssé
terebélyesedtek — a „testvérgyűlölési átok” napjainkban a totális erő-
szak eluralkodásával fenyeget. — A világ egyik felén egyre több gyer-
mek születik, a másik felén elöregszik a népesség. Ott elviselhetetlen
nyomor, itt folyton „növekvő életszínvonal”; ott tömegekre vár az éh-
halál, itt a túltápláltság okoz gondot sokaknak. A globális méreteket
öltött egyenlőtlenség globális robbanással fenyegeti az emberiséget.

A most indult szentévben az egyház az irgalmasságot kínálja fel
a válaszúthoz érkezett emberiség számára. A „Nyugat”, vagy akár
az „északi félteke” eddigi életszemlélete zsákutcába jutott. Többé nem
függetlenítheti magát a világ egészétől. Az emberiség a jövőjét meg-
határozó döntés elé került. Egyetlen életlehetősége: megtanulja a szo-
lidaritás, az „együtt közösen” gondolkodásmódot az egyéni és cso-
portos önzés, az „egymás ellen” harcmodora helyett; megtanulja, hogy
irgalmas legyen a másikhoz annak gyűlölete vagy letiprása helyett.
Ha ez nem történik meg? A másik lehetőség iszonyatos perspektí-
vát nyit — eleink a nemzethalál vízióját vetítették koruk elé, ma az
emberiség sorsa foroghat kockán.
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