
A MESTER Schiaz Antalnak,
a mesternek és barátnak.

A katedrán egy Fáti ül.
A két szeme ao» szúr belém,
Akár az Irás kettesélű kardja.
Ú gy átjár, mint a szűz acél,
És mégis melea, ·rwint a mécs;
A hűvos eszmén átizzik a Lélek,

Beszél. Az Ige szól az ajkán.
És minden szava, mint a mérleo,
Amelyen minden egyensúlyban áll:
A fogalom, a sejtelem,
Az ihlet és az értelem,
A véges és a 'végtelen,
Tudás, tapintás, reveláció.

Néz és beszél. Yan és vezet.
Érzem a végzetes Kezet,
Amely lenyúl és kenuszerit megállni
A húsos földön, mint a fát,
És lelnyúlni a felhőkön át,
És hallani a harsonát:
Deum docet et a Deo docetur. (1930)

Sík Sándor

Koncz Lajos

HITÜNK A GONDVISELÉSBEN
Konkrét, egyéni szerenesétlenségben sokszor hangzik fel a kér

dés: hogyan igaz hát, hogy "még hajunk szálai is meg vannak
számlálva" és "számon vannak tartva'rl!

A probléma, mely e szavakban jelentkezik, örök-emberi és
mindíg aktuális. Ahol életszerűen és teljes súlyával felvetődik, a
keresztény gondviselés-hit érettségének, vagy inkább eg'yszerűen:

a hívő hitbeli nagykorúságának alapvető ügye került döntésre.
Elszomorítóan sok ugyanis a tudatlanság és éretlenség e téren;
valami gyermekes szűk látókör és naív önzés érvényesül, ami a
maga kicsinyes antropomorfizmusával kifelé kompromittáló a
vallás ügyére nézve, befelé pedig igen veszedelmes. Nem lesz ha
szontalan tehát az alábbiakban néhány szempontot és vonást fel
rajzolni a gondviselő Isten és a helyes hivő lélek arculatáról,
gondviselés-hitünk megfelelő távlatokba-állítására, és - a nép
szerűvé vált, termékeny szentpáli arialógiát (Ef 4, 13-15) kissé tá
gabban használva - a gondviselés-hitnek és megélésének nagyko
rúsítása érdekében. Természetesen nem arról van szó, mintha az
objektív gondviselés-hit teológiáját kivánnók bármi módon "nagy-
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korúsítani"; szubjektív átélésünk, alanyi gondviselés-hitünk fo
.'4ya.tkozásait akarjuk a tárgyi hit, illetőleg hittartalom magassá
.gaiuuk közelébe hozni. Annál is inkább, mert az itt előforduló
sajnálatos csalódások és megrendülések nem egyszer az egész
hit és vallásos élet hajótörését vonják maguk után.

Gondviseléshit nélkül
Ha ennyire a keresztény élet, sőt hívő világnézet alapvető

kérdéséről van szó, bizonyára nem érdektelen dolog keresztény és
nem-keresztény álláspont tárgyi egybevetéséből kiindulni. Egy
népszerű modern kínai író ebben látja a lelki különbséget a ke
resztény hívő és a nemhívő között:

"A keresztény olyan világban él, amelyet Isten kormányoz é. őriz, akivel ő ál
landóan személyes viszonyban van, ol.ynn világbnn tehát., amelyen egy gyöngéd atva
uralkodik; viselkedése is gyak~an olyan azínvonalra emelkedik, amely megfelel annak a
tudatnak, hogy ő Isten gyenneke; - kétségtelen, hogy haladó ember nehezen őrizheii

meg ezt a színvonalat állandóan, életének minden korszakában, vagy akár a. hétnek,
sőt napnak minden órájában; valóságos élete : vá~tozik az emberi és az. igau,fÍn vall!á
ros színvonal között. Viszont a pogány úgy él ezen a világon, .rn~nt az árva, ninc'.
része abban a vigasztaló érzésben, hogy odafönn a mennyben mindig van valaki, aki
törőd.ik vele s egyéni jólétéről is gondoskodik, ha. az imának nevezett kapcsolat létre
jött közöttük. \Kétségtelenül kevésbbé derült yilág ez; de: az árvaságnak is megvan a
maga haszna és méltósága, mert az árva szűkségképpen mogtanulta, hogy független
legyen, maga. gondoskodjék magáről és érettebb legyen a tobbinél, - mint ahog)'
minden árva as."

Autonóm emberi függetlenség és méltóság épp úgy ismerő",

jelszavai az evilági humanizmusnak. mint a vele járó racionaliz
mus és deizmus eszménye is; az érett és reális maga-gondoskodás
az anyagelvű világfelfogás velejárója; végül a "kevésbbé derűs
világ" beismerése és nosztalgiája mögött ott lappang a véletlen
nek való kiszolgáltatottság érzése, valamint a fatalizmus végzet
szorongása, sőt a modern egzisztenciális filozófia tragikus létszem
lélete ,is.

Az első körbe tartozóknál - témánk szempontjából is - még bizonyos kalandos
könnyedség, hasznos vállal)<:ozó-kedv érezhető ki; a deizmus; ruint e világnézet gondvi
seFéstani vetülete, nem esik kétségbe, még csak ném is szomorkodik azon, hogy az.
Istennek nincs köze a világhoz, sőt programrnatlkusan vaUja: az ég az Istené" a föld
a miénk! Az anyagelvü világnézet viszont póz nélkül (kamaszos és tragikus aláfestés
nélkül) egyszerű, érett realizmussal vállalja e magatartás' következményét: teljes oda
adással fordul a világhoz és "maga gondoskodik magáról." Az egzisztenciális bölcselet
és életfelfogás végül végiggondolja. és éli ez autonómia .minden következményét, és
Heidegger bölcseletében eljut a legvégső, tragikus kicsengéseksg, "A lét .lényegéh''''
gond és aggodalom", folytonos félelem éa "szorongás", ,.,ert hiszen a létező energiának
kibontakozása, a "teljesség" elérése egyé.rtelmü az energiák kimeriilésével és megsem
misülésével. Tehát a létezés lényegében "ba.llílra-szántság" (Sein zum Tode, zum Ende);
és az eszmélő tudat számára nincs más megoldás, mÍ11t e halál, va.gyis megsemmisülé,
szabad vállalása. Hogy ez a tragikus filozófia, a. maga tragikus életfeolfogásáv~ 
akármennyire "emberinek" indul és az embert akarja is segíteni -- mennyíre ember
ellenes s mennyire nem sokáig viselhető el, arra prófétai látással mondott jósla.tot (még
Fichte el!len 1799-ben) F. H . .Takobi : Ha ez a ,végső és Iegtőbb, amire s:oámítilatok,
az én puszta. és üres, merö-magánvos énem a maga önállóságában és sza.badságával,
akkor a legokosabb és nz egyetlen értelmes dolog - megátkozni létünket...

E drámai erejü szavak .persze nem az ember etikai jellegii autotómiáját, illetőleg

autonóm magatartását akarják sujtani (aminek tudunk bizonyos fenntartJis,,*kal ke
resztény értelmezést is adni) , hanern a metafit;i/ca;, magáraállást. AOI edd.igiek és a
következők is mindig az ember metafizikai helyzetét veszik számba, árvaságát vagy
yondviseltségét; mínt ahogya véletlen rnegszenvedésa, a sorsérzés, "Iétbe-kidobottság" ,
magáról gondoskodás és halálra-szántság "szorongásai" is mind egyfonnán ugyariannak
a roppant emberi, kérdésnek útján járnak, csak éppen nem egyformán nyftoltt v,,~

esetleg teljesen hunyt szenunel.
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Vatt.-e tehát gondviselés, vagyis teremtő és célirúuv ító Abszo
lútum, melynek ölén e földi, tapasztalatilag relatív lét elnyeri
végső értelmét és célját; s ha van, hogyan, milyen mártékben és
távlatokban valósul meg; és végül mít jelent a gondviselés ténye
.az átélés, az egyéni tudat szempontjából I

.A gondviselés valósaga

A hívő számára nem kétséges a gondviselés ténye, mely nek
lényegét a vatikáni zsinat így foglalta össze: "A mindenséget,
melyet megteremtett az Isten, gondviselésével óvja és kormá
nyozza., elérvén erejével egyik végétől a másikig, és a inindensé
get üdvösen: igazgatván." A Szentírás lapjain kifejezetten vagy
az események tanulságaiban állandó a gondviselés hirdetése.

"A kicsinyt is, nagyot is (j alkotta és,eg)'ará,nt viseili gondjá,t mindegyiknek"
·(Bölcs. 6, B). Különösen plasztikus az. Ószövetségben J6b-könyvének költői sz.épsé~ és
erllteljea tanitása a míndenség urár61 és az egyetemes gondviselésről: "Ki az atyja az
esőnek! Ki nemzette a harmat cseppjeit! Kinek méhéből jött elő a jég, És ki szülte az
~g zuZnlarájátt ... Együtt tudnád-e tart..ni a Fiastyúk rngvogő csillagait! Vagy el bir
nád-e oldani a Kaszás kötelékeit l ... útjukra küldöd-e a villámokat, És jelentik-e néked
megjövet : Itt vagyunk'... Ki készWel a ho1,J6nak eledelét, Amikor fiókáJ Istenhez
kiáltana.k, És étek nélkül röpdösnek! ... (J6b 3B.)

Az emberre vonatkoz6külőnleges gondviselést főkép a.z Odvözítö utolérhetetlen
gyj)ngédségfi s1Av&i tartalma.zzák: :,Ne aggódjatok éltetekről,... mondván : Mit eszünk,
valO' mit iszunk, vagy mível ruházkedunk l... Hiszen tudja a ti ,Atyátok, hogy mind
..zekre S7.üks6gtek vagyon... (Mt. 6.) NemcIe két verebet egy garasért adnak I és egy sem
esik azokból a földre a ti Atyátok nélkül... Ne fflljetek tehát, sokkal többet értok ti a
verebeknél. (Mt. 10.) Még fejetek hajszál..i is mind számon vannak tartva!" (Lk. 12,7,)

Amit a kinyilatkoztatás ilyen felejthetetlen melegséggel, egy
ben határozottság-gal hoz tudomásunkra, nem elérhetetlen a böl
eselkedéa és értelmi keresés számára sem. A tapasztalati megis
merés előtt ugyanis az evilági lét minden hordozój ában esetle
gesnek, végesnek és okozottnak. vagyis relatívnak mutatkozik,
mely értelmét, eredet, fennmaradás és cél szempontjából egY,aránt
az Abszolútumban találja föl. Ez a lét-teljesség; Isten az Altala
'létrehívott mindenséget éppen okozati relatívitása miatt nem hagy-
hatja úgy magára, ahogyan Madách gondolta: .

Be van fejezve a nagy mű,iflen ...
Jtvmilliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát új-ífni kell ...
. .• A gép forog, az alkotó pihen.

Ez lehetetlenség, fogalmi és metafizikai ellentmondás, mert az
Abszolútum-relatívum viszonylata épp a teljes és tökéletes léttaní
függést jelenti. éspedig nemcsak alétbehívás pillanatára. hanem
a létben-maradás egész folyamára nézve.

A teremtés tovabbfolytatása

Igy értjük meg a teológia első megállapítását a gondviselés
közelebbi természetére nézve, midőn azt az egyetemes teremtői
tevékenység szerves részének tekinti. melv a létbehívás. fönntar
tás, és együttműködés mozzanataíhoz a oélra-Iránv ítás tevékeny
ségét adja hozzá. illetőleg az egyetemes értelemben' vett teremtői
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akciót a célrarendelés és irányítás oldaláról nvomatékozza. Szeut
Tamás tömör fogalmazásában: ratio ordinis rerum in finem, a
teremtett dolgok ésszerű célrarendelése a gondviselés (1. 22, 1.)~
melyben az értelmi m:ozzanat mellé a végrehajtási járul. De - -és
ez a hívő megélés számára már komoly megfontolást ajánl 
amíg a célrarendelés első, értelmi mozzanatában minden lényre
nézve, közvetlenül Istentől való. e rendnek végrehajtása már esz
közök és közvetítök által is történik, hogy a teremtői okság mél
tőságából a teremtményekkel is közöltessék valami (L 22, 3). Ez
azt jelenti konkrétabban, hogy a gondviselést Isten általában és
rendesen a teremtett lények, erők és törvények által hajtja végre
(a gyermek számára például a szűlő a 'gondviselés végrehajtója).
A teremtés alkatának és folyamatának kinyomozása és a terem
tett adottságok tudatos igénybevétele tehát (például orvos, gyógy
szerek) az eszes teremtmény kötelessége. ("Segíts magadon, az
Isten is megsegít!")

Ugyanebből az elvből, tehát. a természet rendjének gondviselés
szerű hivatásából következik, hogy az Isten a világ rendjének
Altala megállapított törvényeit általában érvényesülni hagyja,
még akkor is, midőn nyilvánvaló tökéletlenségek (kozmikus ka
tasztrófák, fizikai abnormitások) és egyéb bajok, hiányok (szenve
dés, bűn) a gondviselés vigasztaló valóságát megtörni és kompro
mitálni látszanak. Mindezeknek ugyanis megvan a maguk helye
az isteni gondviselésben. Szent Tamás magvarázatában:

,.IEgészen másképpen van B sora Imnak, aki egy dolognak, egy résiletnek víseh
gondját, és máskép annak, aki az egészet irünyítja. Az ogyesnek és résznek gondozója
ugyanis gondoskodása tárgyától lehetőség szerint távol tart minden hiányt; az egyeteme~

intéző viszont megengedhet egy bajt a részletekben, hogy ne koekáztaesa BZ egél;znek
javát. Ugyanígy a pusztulások és hiányok a természet re.wJeges területeinekeaenükre
IJehetnek; az egyetemes természetnek azonban tervében vannak, amennyiben aII\i az
egyiknek baj, It másiknak, sőt esetJeg az egész tremészetnek is jr,; az egyiknek pusztulá
sával jár B másiknak keletkezése, s így a faj lfennmaradás'B. Mivel mármost Isten az
egész létnek gondozőja, az ő gondviselésével együttjár, hogy bizonyos bajokat niegen
ged az egyes dolgokban és részletekben csak azért, hog~·.laz egyetemesnek, II világnak
igazi java kárt ne valljon. Ha ugyanis minden bajnak' útját áliná, sok, [ötöl is eles
nék a világegyetem; nem volna például élete az oroszlánnak. ha sok áUa,tnak nem volna
halála..; Ezért mondja Szent Ágoston (Ench. XI): A míndenhatö Istep ,nem tfirne
meg semmi rosszat műveíben, ha nem volna annyira rnindenhatő -és jó, hogy a l'OS8Z

ból is jót hozhat ki." (I. 22, 2, a,d 2.). I

E rendes gondviselés mellett - a kinyilatkoztatás és üdvtör
ténet tanúsága szer-int - valóság a rendkívüli gondviselés is, mi
dőn Isten a természeti törvények felfüg.gesztésével, vagy csodás
esoportosításával, sőt egyenesen csodák beiktatásával nyúl bele
a világ szokott és rendes folyamába, főkép természetfölötti célok
érdekében. Ezt azonban komoly természetfeletti utalások nélkül
nem szabad sem elvárni, sem feltételezni. ("Ne kísértsd a te Ura
dat, Istenedet!" Mt. 4, 7).

Egyetemes gondvíselés és egyéní sors

Egy további megállapításunk - a hittétel analiziséből - .a
gondviselés egyetemességére vonatkozik. Az Isten az egész min
denség- egyetemes gondozója lévén (uníversalis provisor toiiue
entis: I. 22. u. o.), az Ö gondoskodásából (cél'iránvítás és kormány
zás) semmi ki nem csúszhatik. Nincs tehát véletlen, de úgyneve-
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zett természeti, vagy történelmi szükségszerűség sem - az Isten
oldaláról nézve; -mintha tudniillik bizonyos események vagy ok
sorok Isten ezen egyetemes gondviselése nélkül, vagy egyenesen
tervei ellenére következhetnének be. N agv: vigasztalás nyílik e
ponton a hívő számára, mert ez nem kevesebbet jelent, mint azt,
hogy a látszólagos véletlen, vagy szükségszerűnek tűnő kozmikus,
fizikai vagy történelmi katasztrófák, melyek elsodrással fenyege
tik az eszmélő embert, s amelyekben éppen ez a végzetszerűnek és
irracionálisnak mutatkozó őrlő mechanizmus a megrendítő és lá
zító: - ezek sem (sőt még az erkölcsi tragédiák: a bűn sem)
kerülhetik meg az isteni gondviselés átfogó terveit.

Ami itt problematikusnak látszik, mert adott esetben antágo
nizmusf sejtet az egyetemes irányítás vonala és benne az ütköző
egyéni sors gendviselésszerű vezetése, közt, az csak a korlátolt
emberi képességek számára megoldhatatlan és a hunyorgó em
beri szem számára áttekinthetetlen'közelebbről;bizonyos azonban,
hogy az Isten végtelen teremtői potencialitásának világában le
hetséges és valóság.

A gondviselés egyetemessége azonban nem azt jelenti, hogya
történelmi katasztrófákért és lelki bukásokért - ahol tehát, nem
a természet látszólagos mechanizmusa dolgozik - senki embedia
nem felelős, hiszen - mondhat.ia az ellenvetés - Isten "akarta"
őket. Az előbbiekből már világos, hogy a gondviselés teremtői
tevékenység, melyuek lényege, hogy a teremtmény természetét
figyelembevéve működik. Az egyes és szabad. teremtményeknél te
bát úgy érvényesül az isteni gondviselés, hogy szabadságuk sé
relme nélkül, sőt egyenesen emberi képességeik működése által'
valósulfanak meg Isten tervei. (Cf. L 22, 4; Verit. 5, 4 és 5). Eb
ből ü, látszik, hogy az egyetemes gondviselés különleges módon
működik az eszes, szabad, vagyis magasabbrendű lényekre nézve•
..Cum reverentia disponis nos", bizonyos kíméletes tisztelettel
igazgatsz minket: - köszöni még a Bölcseség Könyve (12, 18) e
külőnleges gondviselést. A szabadakarat oldaláról sem a gondvi
selés csökkenését, vagy bárminő korlátozását akarja ez kifejezni,
sőt annak arányos felfokozását, kimélvítését jelenti, tebát a ma
gasabbrendű és értékű létnek kijáró különb gondviselést, a Te
remtő sajátos. egyetlen, utánozhatatlan médján.

Ezt azért kell í!\)' hangsülvozní , mert a teológiában jártas e ponton már bizo
nyos nemes igyekvésü kontroverziák csatazaját hallhnfja, mely elől azonban - 00Inaik
megfelelően - az előbbi záró mondat 'Zintézisl'v.1 tértünk ki. De az egyszerű, úgyne
vezett józan ész is kezdi észrevenni itt a proBl'ma me","oruJiísát, amint a .hitptkok
két pólusának egybehajlítüsakor - mint minden misztértum értelIru kibontásánál - a
ráci6, vagy ha tetszik, a titok valamelyik oldala megesíkordut. Es eMU ninc", csodál,
kozm, va.gy fennakadni való . A teol6gia sohasern állította, hogy rnindent, matematikai,
vagy akár bölcseleti evídencíé ra hoz; ft. titok titok marad minden értelmi megkőzelítés

és illusztrálás ellenére is, rnellyel szemben míndig alapvetö magatartás az érteilmi alá
zat. Itt pedig szintén miBZtériwrnba torkolt az elemzés : Isten é. ember, teremtő gond.
viseJél< és szabadakaratú teremtmény misztőrturnába. .

Fátum vagy szabadakarat?
Ebből a szempontból még egy utolsó, teológiai megállapítást

kell tennünk. Amennyire igaz, hogy a gondviselés útjai változha
tatlanok és biztosan célhoz érnek, annyira kétségtelen, hogy nines
vak végzet, vagyis valami Istentől független, esetleg csillag-
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konstellációktól meghatározott fátum, mely kérlelhetetlenül betel
jesül rajtunk. És azért igaz az is, hogy az isteni gondviselés ezen
kétségtelen cél-biztessága nem bénítja meg és nem teszi fölösle
gessé az emberi Wrekvéseket -- a természet alakítására, fL törté
nelem folyamatának befolyásolására - sőt egyenesen javallja eze
ket, az isteni teremtő szándék értelmében.

,jIsten gondviselése nemcsak azt végzi el, milyen' eredmények jőjjenek létre, hanem
azt is, hogy ezek az eredmények; milyen okok (ttjilll (':S nulyen rendben valósuljanak
meg. Mármost ezen okok közt szerepelnek az emberi tevékenységek is. Ezért &z embe
~ekn,:k bizonyos tevékenységeket végbe kell vinniök, nem hogy illtRluk megváltoztassák az
IstenI tervet, hanern 110gyezen az úton,· a·z Istentől weglíJJapitcltt rend szer'lnt 1éttre·
jőjjenek bizonyos eredmények." (Sz. Tamás 2 II. H3, 2 c).

Ugyanezt az ~lvet kell alkalmazni a kérő imádság itt. felve
tődhető problémájára nézve is, mikor esőt, /,,"yóg~'ulást vagy rneg
tétést stb. esdünk az Istentől. N'Cm azért imádkozunk, hogya gond
viselés öröktől való diszpoaicióját történetesen megváltóstassuk
(ami lehetetlen is l), hanem azt akarjuk elérni, amit óhajtunk. li

aminek elérésére vonatkozólag a gondviselés úgy rendelkezett,
hogy az emberi szabadakarutnak. mint másodlag'os oki tényező
nek közbenjöttével valósuljon meg'. (Sz. Tamás, Otra Gent. lIT.
95-96.) A "kérjetek és adatik nektek" igérete tehát így érvényesül,
azzal az isteni fenntartással, hogy a kérelem tárgya 'a gondvise
lés vonalában fekszik, vagy üdvökonómiai szemponthól szűk ítve
tartalmát: "Jézus nevében", tehát Isten üdvözitő tervei, szándékai
szerint, azokkal összhangban hangzik el. Ennek az isteni rendnek
legmagasabb foka szólal meg - az ember felé való bíztatás for
májában - Szent Máténál (17, 19), mikor az Úr így bátorítja
apostolát: ,;Bizony mondom nektek, ha annyi hitetek leend, mint
a mustármag és azt mondjátok e hegynek, menj innét oda, el·
megyen, és semmi sem lesz nektek lehetetlen". Ez tehát adott
esetben ugyancsak a fenti értelemben érvényesülhet, főkép az
Isten Országa karizmatikus szolgálatában.

Még egyszer hangsúlyozzuk. ha netalán az Isten oldaláról in
duló tényezők bénítani látszanak is az emberi kezdeményezések és
cselekvés értelmét: bizonyos dolgok, események, eredmények va
lóságos bekövetkezéséhez igenis - másod-oki szükségességgel 
szükséges az ember szabad közreműködése (ima, rnunka, akció!)

"A gondviselés örök terve az abszolút értelelll szuverén bölcseségével megállapltotta
nemcsak a célokat, hanem az eszközöket i.s, összerendezte a végeket és Mr. utakat 
irja Schütz Antal; - fölvett oda minden könyvet, melyet abílnbánat valaha elsir, min
den s6hajt és fohászt, mely szerongutott kebelből valaha égnek szlill. Isten v~lto1.IUl.tat

l&1lBága nem rideg érzéketlenség, hanernszuverén mindentudá.s és okteljessée. mely miuden ,
nel számot vetett, melyet ép ezért sem meglepetések IWIll' f.rhet.nek, sem teremtménví
kezdeményezések ki nem kerülhetnek."

Kifürkészhetetlenek az Ö útjni! (Róm. ll, :13.)

A teológiai elmélések végére egy mind életszerűbbé váló kö
vetkeztetés kívánkozik. Biztos. hogy II gondvj,sclő Is.teunól van
minden utunk és minden élet, az Ö kezéből .iőn minden történelmi
és élet-helyzetünk s az Ö "gyöngéd és hatalmas keze" vezet min
dent és mindenkit. Amennyire biztos azonban ez a tény, annyira
óvakodnunk kell -- az Űd,'ezítö többször-i figyelmeztetése szer-int
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is - az elhamarkodott és vakmerő itélkezésektől és kombinációk
tól az isteni gondviseléssel kapcsolatban. Adott esetben sohasem
tudhatjuk: miért cselekedett így a gondviselés most és 'hogyan
fog intézkedni a jövőben. Továbbá semilyen egyéni vagy törté
nelmi helyzet nem nyujt biztos alapot arra, hogy előre megrajzol
juk, milyen irányt vesz a gondviselés útja fl az ilyen legtöbbször
nagyonis önző, antropomorf-emberies számítgatások a legnagyobb
veszélyt hordozzák magukban a hitbeli ha.iótörésre, ezért tartóz
kodni kell tőlük.

"Isten útjai lehetnek rejtettek, de nem lehetnek gonoszak" 
adja meg az alapvető bölcseséget e kérdésben Szent Agoston,az
első komoly történetbölcseleti és teológ-iai kisérletben. És ennek
értelmében a helyes emberi magatartás a gondviseléssel szem
ben caak a bízó Istenre hagyatkozás lehet, -- az avatatlan, szűk

látókörű kritika, vagy éppen IRten-káromló szembeszállás helyett,
melyekre oly találó jellemzést ad ugyancsak Szent Agoston. a
g'ondviseléstan első, igazán nagy teológusa:

"Ha járatlan ember betéved egy mllhel/be, ott sok szerszé.mot lát, melyeknek nem
ismeri rendeltetését; ha nagyon buta" fijIöslegesnek is itéli azokat. Sőt hit magát meg
ég-eti, vagy éles szeresámmal megEeql'i, még károsoknak is t ..rtja. A meator azonban
ismet-í rendeltetésüket, megmosolyogja Ilo balgát és ügyet sem vet oktondi megjegyzé
seíre, hanem rendületlenül folytatj.. munkáját. S lám, milyen ostobák az emberek: mes
terembernél nem igen merik gáncsolni ..zt, amihez nem értenek, hanem amit' a mühe
lyében látna.k, ..rröí &zt gondolják, hogy mind úgy van rendén és mind való valamire.
A világ milvével szemben azonban, melynek aJkot6ja.- és kormányzófaként Istent is
merjük, van merszük sok olyant gáncsolni, amínek értelmét. nem látják: a Mindenható
mester milTeit és eszközeit..;"

A hívő lelki magatartás
A fentiekből következik, hogy a hívő ember igazi, lelki maga

tartása a világgal, történelemmel, emberekkel szemben mindig
derűs, bizakodó, optimista, mert Istenre hagyatkozó. Merőben
más lelkület ez, mínt 'amit a gyermekdedség és naivitás fogal
maival kell jellemee.ni, noha a gyermeki bizalomhoz - tartalmi
lag és nem formailag! - köze van. Nem ismeretlenek e hívő és
bízó lelkület előtt sem a világ bajai, sem a szenvedések, sem a ha
lál szorongása, De minderre a nagykorúvá tisztult és erősödött
hit bizakodásával válaszol. .

E magatartás tisztán antropológiai értéke is kétségtelen. Ta
pasztalható lélektani valóság és igazában felmérhetetlen erőfor

rás a teljes emberré kibontakozás útján ez a hit a gondviselő
Istenben, a. 'felettünk őrködő, segítő, bíztató-szeretö Atya tudata.
A lélektan tanúságu szer-int a magányos elszigetelődés megrnere
víti, terméketIenné szárítja a lelket; a "metafizikai árvaság bizo
nyára hasonló következményekkel jár. Egy élő, valóság-osan ha
tó, személyes Isten hite és hitbeli átélése föltétIeninspirá1ója az
emberi. alkotókészségnek. aminthogy a legnagyobb emberi érté
kek, alkotások is valamilyen formában személyes kapcsolatok ter
mékénvítő szentélyébőlindulnak:el. Az emberi "bátorság" és
autonóm felelősségtudat is igazabb, érthetőbb és teljesebb akcen-'
tust kap itt, minta metafizikailag g-yökértelen, árva és magányos
ember ökölbeszorított nekifeszülésében. vag')' vakmerő haláluz
rásában. Végül az Istenre hagyatkozó bizalom netll' jelenthet és
uem is eredményez de [acto passzív elhanvatlást, vagy általános
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restséget a földi feladatok végMsében. A klasszikus evangéliumi
hely (Mt. 6, 25 stb.) egyszerű, értelemszerű elfogadása már telje
sen szétoszlatja ezt az aggodalmat Nem mondja ugyanis az nr.
hogy "Ne gondoskodjatok éltetekről... ", hanem hogy: "Ne ag
gódjatok ... " Vagyis a munka alapvető emberi kötelessége fölé az
isteni gondviselés megnyugtatását s így bíztató, lendítő többletét
.adja,

Poláris feszültségek egyen.súlya

Ez a magatartás - lelki tartalmában és sí.ruktur-ájában egy
aránt - kétségtelenül összetett, poláris, sőt feszültségekkel terhes.
De nem ilyen összetett-e az ember egyáltalán, ha őszintén magába.
tekint: "sárból, napsugárból összegyúrva" (Madách), "félig pa
csirta, félig denevér" (Sík Sándor)!' Test és lélek egységében két
világot hajlít egybe: anyagit és szellemit, természetet és erköl
csöt. Egy másik megtapasztalható kettősség benne: az érték-fel
ismerésre és valósításra hívó végtelen vágy, és a betölthetőség
korlátozottsága. Vég'ül itt van a mi szorosan vett problémánk:
Isten és ember, teremtő-gondviselőAbszolútum és szabadakaratú,
de teremtett szellemi lény, evilág és Isten országa, az itt és az
odaát polaritásai. Mindez azt jelenti, hogy az ember sajátos ha
tárhelyzetének következtében, állandóan bizonyos ellentétek fe
szültségi terébe van állítva, ami számára a helyes magatartást
polázisnak, dialektikusnak jelöli meg. Elvben mindkét pólus tel
jes valóságát állítja, és következményeit vállalja, igazában pe
dig, minthogy pszihikailag lehetetlen ezen ellentétek állandó, 'egy
szeri összefogása, ide-oda mozog a két ellentét között, Mikor a
földre tekint, nemes igyekezettel és föl szított erőkkel indul a föld
meghódítására a teremtő parancs értelmében (Gen. 1, 28), mintha
minden tőle függne és rajta állana; a kultúrateremtő munkát te
hát Isten-akarata szent hivatásának tekinti. Majd - az akciók
multán ~ magábaszállva, elérkezik a másik pólusra s akkor
bensőséges passzivitásban tudatosítja és megéli, hogy minden az
Isten, s teljesen az Ö kegyéből és kezében élünk.

. Ez 'a dialektikus magatartás semmikép sem fenyegeti lelki ket
tészakadással, vagy éppen maga-vesztéssal a hívő embert. Az el
lentétek élő és éltető feszültségi teret jelentenek számára, amely
ben egyik pólus a másikat mozg'atja, lendíti, gazdagítja. S e fe
szültségi tér intenzitásával, felfokozásával arányosan mélvül, vá
lik teljessé és értékessé emberi és keresztényi élete.

Az antropológiai cél mindenesetre: e pólusok minél terméke
nyítőbb, pszihi~;ai egym~~h<?z-.közelítése, e~y~ásrahangolása, az
"Ora et labora egyszeru, OSI programmja ertelmében. Emberi
autonómia és világi felelősség-érzés, átszőve, megnemesítve és fel
fokozva a kegyelmi tudat alázatával és a gondviseltség tehát
I sfen-gyermekség bizonyosságának ujjongó örömével. Az e~zmény
pedig a Szent Péter levelében olvasható (L 5, 6) legmélyebb ke
resztény bölcsesség és életprogramme "Alázzátok tehát magatok~t
a?, Isten ,hatal~as keze alá, hogy felmagasztaljon titeket látcea
tása Idején, Dalnden aggodalmatokat Öreá bízván akinek gondja
van rátok l" '.
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