
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A vallásszeetológia s egyben hit

életi szociológia jeles olasz művelője,

Giuseppe De Rosa, akinek már nem
egy tanulmányát hoztam szóba, me
gint olyan témához nyúlt a római La
CivíUil Cattolica ezévi július 20-i szá
mában, amelyre nagyon is érdemes fi
gyelmet fordítanunk. Van-e még ér
telme a keresztény hitnek 'a technika
korában, amelybe az emberiség belé
pett? Hihet-e még ennek a kornak
embere Istenben és Jézus Krisztus
ban, avagy fel kell, hogy váltsa ezt
a hitet az emberbe és a világba ve
tett hittel? MHyen fe/adatok várnak
azokra, akik hisznek Jézus Krisztus
ban? Ezeket a kérdéseket teszi fel De
Rosa, s ezeket mondja a legsúlyosab
baknak, amelyeket manapság tisztáz
ni tartozunk.

*
Eligazodás okából vizsgáljuk meg

mdridenekelőtt, hogy miként ítéli meg
a technikát és annak fejlődését a ke
reszténység. Katolikus oldalon a leg
nagyobb tekintéllyel a II. vatíkáni
zsinat nyilatkozott erről az egyház és
a mai világ viszonyát tárgyaló konstí
túcióban : "Távol álljon a kereszté
nyektől az a gondolat. hogy az em
berek leleményességéból és erejéből

született alkotások szemben állnak
Isten hatalmával, vagy hogy az eszes
teremtmény mintegy vetélytársa a
Teremtőnek. Éppen ellenkezőleg, le
gyenek meggyőződve arról, hogy
munkájukkal a Teremtő művét foly
tatják, embertestvéreik javát mozdít
ják elő és személyesen hozzájárulnak
az isteni gondviselés tervének meg
valósulásához a történelemben. Az
emberiség sikerei Isten nagyságát mu
tatják és az ő kimondhatatlanul nagy
elgondolásának gyümölcsei." (Gaudi
um et Spes 34.)

Isten szándéka az, hogy az ember
haj tsa uralma alá az anyagi világot,
hasznosítsa annak energiáit s ilven
módon javítsa saját életfeltételeit.
Nincs semmi az anyagi világban, ami
ne lenne alávetve az embernek, ami
érinthetetlen és sérthetetlen, nincs
semmi benne, ami szerit lenne. A
sztoíkus panteizmus vette egynek az
istenit a természettel s követelte meg
éppen ezért a természet tiszteletben

'162

lria Mihelics Vid

tartását - emeli ki De Rosa -, II ke
reszténység viszont azzal a tanításá
val, hogya természet Istennek terem
tése, nem pedig kiáradása, egyszeri
ben "szentetlenítette" (deszakralizál
ta) a természetet. "Bizonyos, hogy a
természet is magán viseli Isten keze
nyomát, rnínt minden mű az alkotó
jáét. Ezért van az, hogy a teremtett
természetből el lehet és el is kell
jutni a teremtő Istenhez. A termé
szetben észre 'NeU vennie az ember
nek Isten kezenyomát, s ezen keresz
tül fel kell emelkednie Isten nagysá
gának és szépségének szemléletére.
Maga a természet 'azonban nem szent,
még kevésbé isteni."
Ebből következik, hogy az ember

átalakíthatja, szűkségleteihez alkal
mazhatja, sőt újrateremthetí rnind
azt, amit maga körül talál, Végtére
a teremtő Isten képére és hasonla
tosságára lett teremtve, részesült te
hát annak teremtő hatalmából is.
Nem terornthet ugyan bármit is a
semmiből, de mindazt, ami van, fel
és átdolgozhatja, alakíthatja és új
kapcsolatokat létesíthet köztük értel
mével és kezével, ezzel a két csodá
latos eszközzel, amelyet egyedül az
embernek adott meg Isten, éspedig
azért, hogy az ember valami módon
társa legyen a teremtésben. Mert Is
ten nem teremtett egy tökéletes vilá
got, éppen azért nem, mert az em
berre bízta azt a feladatot, hogy ér
telmét és kezét hasznositva tökélete
sítse a világot, k iszabadítsa ezt an
nak a rontásnak rabságából, amivel
a bűn sújtotta, és olyan magához
méltó lakóhellyé formálja, ahol ké
nyeimesen és boldogan élhet. Hiszen
Isten azt akarja, hogy az ember az
ő gyermeke, boldog legyen a földön,
s hogy ez a föld egyre kevésbé le
gyen "siralom völgye". Ami a fájdal
mat és a halált illeti, ezek valójában
annak a bűnrtek következményei,
amelytől Krisztus kereszthalálával
megszabadította az embert és a vilá
got, az embernek tehát ezek ellen is
szabad, sőt kell is küzdenie, s arneny
nyire lehetséges. ki kell azokat kü
szöbölnie, legalább is a legemberte
lenebb megnyilvánulásaikban.

Talán nem árt itt hangsúlyosan
megjegyeznünk, hogy Prométeusz



mítosza nem keresztény, hanem tel
jességgel pogány mítosz. Prométeuszt
tudvalevően azért büntette meg Ze
usz, mert el merte lopni tőle a tüzet,
a civilizáció jelképét és elemi feltéte
lét. A keresztény felfogás merőben

ellentétes ezzel. Eszerint ugyanis ami
kor az ember értelmének és kezének
felhasználásával "elrabolja" a termé
szettől titkait s ilyen módon előbbre

viszi a ci vílízácíót, nem fosztja meg
Istent semmi olyasmí töl, amire Isten
irigykedhetne. Nem Isten vetélytársa
lesz ezzel, sokkal inkább Istent di
csőíti, mert továbbmenően felfedi Is
ten nagyságát. Minthogy az ember
Isten teremtménye, az ember nagy
ságában s mindannak nagysze
rűségében, amit az ember előállít, a
teremtő Isten nagysága tárul elénk.

A technikai fejlődés tehát a keresz
tény szemlél.etben nagyon is jó dolog,
olyasmi, ami egyenesen Isten akara
tát váltja valóra. A keresztény hívő

is odaadással és lelkesedéssel állhat
ki ennek a haladásnak rnunkálásá
ban, mert ezzel csak hűséget igazolja
Isten tervéhez.

*
Am ha a keresztény hit teljes össz-

hangban van is a technikával, a ta
pasztalat mégis azt mutatja, hogy a
technika, ha nem is az egyetlen oka
a modern hitetlenségnek és ateiz
musnak, kétségkívül egyike a legfőbb

tényezőknek. Nagyon sokan és egyre
többen azért utasítják el a hitet Is
tenben és Krisztusban, mert az a né
zetük, hogy ez a hit nem fér össze
a technikai korban bekövetkezett ha
Iadással.

Hogy megérthessük és igazi jelen
tőségében értékelhessük ezt a helyze
tet - írja De Rosa -, különbséget
kett tennünk a technikai tény és az
azt kísérhető tudományos-technilmi
gondolkodás között. Mert amíg maga
a technikai tény semmiféle ellentét
ben sincs a hittel, a tudományos-tech
nikai gondolkodás valóban úgy léphet
elő, mint radikális ellentéte a keresz
tény hitnek. S akít áthatott ez a gon
dolkodás. rendkívül nehéznek, ha
ugyan nem leheteitiennek találhatja a
keresztény hit elfogadását. Meggyő

ződhetünk erről, ha fontolóra vesszük
egyfelől a hitaktus feltételeit, másfe
lől a tudományos-technikai gondol
kodás [ellcgzctességeit.

A hitakWs három feltétellel lehet
séges. Az egyik a saját lelki szegény
ségünk érzese. Valóban csak a "lé
lekben szegények", vagyis azok, akik
tudatában vannak saját szellemi-lelki
nyomorúságuknak, a képtelenségük
nek arra, hogya jót cselekedjék és a
saját erejükből megrnentsék magukat
- csak ezek hihetnek, csak ezek fo
gádhatják el az üdvösséget, amelyet
Krisztus ajánl nekik. A hitaktus má
sik feltétele a misztérium érzése. A
hit tartalma lényegesen titokzatos,
nem abban az értelemben, hogy hoz-·
záférhetetlen lenne a szellem számá
ra, hanem abban az értelemben, hogy
a keresztény valóság az érzékek szá
mára hozzáférhetetien zónában fek
szik, főleg pedig hozzáférhetetlen a
szellem kevélységének, mert az em
ber oda csak alázatosságban és sze
r'etetben juthat el. Világos, hogy aki
elzárkózik a misztérium elől, aki tel
jességgel a csupán érzékelhetőbe me
rül, az nem foghatja fel, hogy azon
túl, amit lát, érint és mér, létezhet
még a szellemi valóságok világa. A
hi taktus harmadik feltétele végül az
érzék a szellemi értékek íránt. Aki

.merőben evilági értékekre korlátozza
látóhatárát, ha még oly magasak is
ezek az értékek, képtelen a hit csele
kedetére.

Ezek után könnyű számot adnunk
azokról a nehézségekről, amelyeket
legküzdhetetlennek találhat az az em
ber, akit a tudományos-techníkai gen
dolkodás tölt el. Az ilyen ember, az
úgynevezett homo technicus, jellem
ző vonásai: cselekvő és teremtő ma
gatartás a természettel szemben, ész
szetűsítésre törekvés matematikai
mínta szerint, a legnagyobb hatásos
ság keresése, a végnélküli haladás ér
zése, kizárólagos érdeklődés e föld és
a földi értékek iránt. Érthető, ha az
ilyen jellegzetességek negatív irány
ban befolyásolják az emberi szelle
met a keresztény hi thez való viszo
nyában.

A homo technicus sztlárdan meg
van győződve arról, hogy az ernber a
maga erejéből meg tudja mindazt sze
rezní, ami szükséges jólétének és bol
dogságának eléréséhez, önmagának
és a világnak tökéletesítéséhez.
Helyesen sorolja a Gaudium et Spes
azok köre az okok közé, amelyek elő-
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segíthetik az ateizmust, "a hatalom
nak azt az érzését, amellyel a mai
műszaki haladás átitatja az embert".
A homo technicus nem érzi ráutalt
ságat arra, hogy Isten megszabadítsa
őt. Annál kevésbé, mert hiszen ném
érti, hogy mitől kellene őt Istennek
megszaoadítanía. Nincs tiszta fogal
ma a bűnről. Ha esetleg elismeri is,
hogy létezik bűn, ezt jobbára pszichi
kai betegségnek tekinti, amelyet a
helyes lélekelemző kezelés orvosolhat.
Az ésszerűsítésre való törekvés azt a
felfogást táplálja benne, hogy egye
dül az létezik vagy érhető el az em
bernek, amit tudományosan, azaz ma
tematíkaí úton ki lehet kísérletezni
és igazolni. Igy nem is vetődhet fel
előtte misztérium, amely fogalmilag
kisiklik minden tudományos tapasz
talás és igazolás alól. A hatékonyság
keresése arra ösztönzi, hogy ezt tegye
meg a dolgok értékének, igazságának
és jóságának mércéjévé. Előtte mín-

o d(1I1 dolog csak annyit ér, amennyire
hatékony és amennyire kézzelfogható
haszonnal jár; igazságuknak és jósá
guknak fokát az általuk bíztosított
eredményesség dönti el. Ebből ered
a homo technicus érzéketlensége a
vallási és keresztény értékek iránt. A
vallást tudományos szempontból "ha
szontalannak" ítéli, mert a vallás,
mínt ilyen, nem azt célozza, hogy át
alakítsa és javítsa a vflágnak és az
ember földi életének körülményeit.
Ha bizonyitariók is neki, hogy a ke
reszténységnek szerepe volt és van az
ember ctvtltzálásábari, akimondottan
emberi értékek védelmében és előse

gítésében is, azt felelné, hogy igen, de
nem ez a lényeges szerepe. Éppen
ezért a homo technicus a vallási igaz
ság kutatását, még inkább az elmél
kedést és az imát időfecsérlésnek te
kinti, olyan erők elvesategetésének,
amelyeket hasznosabban lehet más
területen kamatoztatní. Végül mínt
hogya homo technicust égvedül a
közvetlen célok foglalkoztatják, ame
lyeket mielőbb el akar érni, elsiklik
a "végső cél" kérdése fölött. Nehezen
teszi fel magának a 'kérdést, hogy mi
a végső értelme létének és munkáiá
nak, s így azután nem lehet számára
probléma a vallás.

Az a bizonvosság, hogya techniká
val az emberiség a határtalan és kor
Iátían haladás útjára lépett, az a bi-
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zonyosság, hogy a tudomány és a
technika meg fogja oldani az ember
összes problárnáit, mi több, megoldá
sukkal növekvő boldog-áget és jólé
tet nyújt az emberísógnc«, az a meg
győződés, hogy nincsenek akadályok,
amelyeket - ha nem is ma -, de
holnap le ne gvőzmónck: mindez arra
ösztönzi a homo tectinicust, hogy a
rossztól és a bajtól való monekülést
és szabadulást egyedül a tudományos
és a technikai fejlődésben keresse,
Nincs hely így szívében az Isten or
szága reményének, arinak az orsvá
génak, 'amelyet Krlsz.tus fog felállí
tani második eliövetelokor, márpedig
Isten országának várása lényeges je
gye a kereszténvséznck. 1,:+;;'.'1 és az
örök élet csupán szavak, hozzá érte
lern nélkülí szavak e'lőt:1Je, és le is
tűnnek szellemi látóhatáráról.

*

Mindenekelőbt meg kell állapíta
nunk - hangoztatja De Rosa -, hogy
ha ma a tudományos és technikai ha
ladás bűvöletében sotkan el is utasít
jáJk Istent és a hitet, közülük nem
kevesen egyszerűen azért cselekszik
ezt, mert olyan fogalmak rögződtek

beléjük Istenről és a keresztény hit
ről, amelyeket a technikai kor em
bere ésszerűen nem fogadhat el. Is
tennek elsősorban arra a gyermek
ded és emberszerű fogalmáro gendo
Iuník ibt, amely a teremtő Istenben
azt a legfőbb lényt látja, aki aikként
"csinálja" a világot, ahogyan az em
ber "csinál" egy gépet, aki mind
annyiszor beavatkozik, amikor helyre
kell igazítani azt, ami rosszul vagy
akadozva rnűködik. Ennek az Isten
nek, mínt "hiánypótló" Isknnek a je
lenségek szímtjén kellene működníe,

vele 'Dehát murrkájuk közben a tudós
niRIk és a technikusnak is kellene ta
lálkoznia, mínthogy pedig mégsom ta
Iábkoznak, kész a következtetésük,
hogy Isten nem létezik Innen az ége
tő szüksége annak - húzza alá De
Rosa -, hogy szabatos és igaz esz
mét nyújtsunk a mai ttor emberének
a teremtő és gondvisel,) Istenről. Rá
kell mutatmunk arra, hogy Isten te
remtő ténykedése a lét síkján, nem
pedig a jelenségek síkján megy vég
be, míért ls jelenléte Illem taoasz
talható meg [elenségszerűen, Ebből



következik, hogy az ember a maga
tudományos munkájában, amely a je
lenséges síkján folvik, természetsze
rűen soha sem találkozhat vele. Is
tcn jelenléte a világban és mindenek
fölött az ember szívében, nem a mér
nök jelenléte, aki művének menetére
felügyel, készen a beavatkozásra, ha
valami nehézség adédnék. Merőben

téves és nom a kereszténység felfo
gása az, hogy annak az embernek,
aki hisz Is' en gondviselésében, nincs
más teendőie. mint passvív módcm
várni Isten közbelépését. Ellenben je
len van Isten, mint a létezők létének
forrása, aki folvtonosan teremti és
fenntartja azokat konkrét létezésük
ben, és jelen van Isten másfelől, mint
Szeretet. Jelenléte lényezesen segítő

jelenlét tehát, de nem abban az ér
telemben, hogy Iel rnontené az embert
a világ kormánvzására ps javítására
irányuló erőfeszítések alól, vagy ab
ban az értelemben. hogy míndíz ott
állna az ember ba ininak orvoslására,
míkónt az anva cselekszi gverrrr-kó
vel, hanem ig-nis abban az értelem
ben, hogy mindent -a rosszat is 
az ember javán"k szolgálatára ren
deli, és hogv a vil'Íanak és a tÖl'ténet
nek pozitiv jelentőséqet biztosit, nem
engedve át azokat zsákrnánvul a kép
telenségnek. az abszurdumnak.

Magáról a keresztény hitről is na
gyon gvakran gyermekded eszméje
van a kor uralkodó embertípusának,
a homo technicusnak, olvan eszméje,
amely még a tudománv előtti és
technika előtti gondolkodáshoz fűző

dött. Elmiatt azután gyökeres és kínzó
ellentétot érez aközött, amiről csak
vélí, hogya kercsztóny hit, ts akö
zött, amit min t a technikai kor em
bere tud ts gondol. Innen a sziikséqe
annak, hogy megtisztítsuk a keresz
tény hitet - nem a tartalmában, ha
nem a kifejeződésében - ml ndattól,
ami immár tOhaladot,t gondolatvilá
got tükröz, és azt a technikai kor em
bere által ér-thető és elfogadható mó
don fejezzük ki.

A keresztónv embernek azonban 
erneli ki nyomatékkal De Rosa - ép
pen ezért színtrn át kell qonáolrrir;
újból a saját hitét, hogv a technikai
kor nyelvén f" ka teg6riáiban is 1-;-;7(:\1

hesse azt másorknl is. ,végtelenül nr:
héz és veszn/yes vtillalkozásról Vf'n
.szó - teszi hozzá De Rosa -, rncrt

a nyelv bensőségesen kapcsolódik az
általa kifejezett eszméhez. s így a
nyelv változása azzal a következmény
nyel is járhat, hogy megharnisítja és
nem megfelelő fogálomba öltözteti az
eszmét, Annál könnyebben megeshet
az ilyen fél recsúszás, mert a techni
kai kor emberének nyelve és kategó
riái radikálisari .evilágiak', matema
tikai típusúak, s emiatt kevésbé al
kalrnasak a 'keresztény mísztéríum
kifejezésére. Mindazonáltal, ha a tu
dományos-technikai gondolkodásmód
nagyban megnehezíti is a keresztény
hit megfelelően pontos kifejezését,
ugyanakkor új lehetőségeket ad a hit
elmélyítésére és gazdagítására; nem
csak azért, mert új problémák felve
tésével rákénvszerítí a kereszténve
ket, hogy felülvizsgálják azokat az 'ál
láspont iaíkat, amelyeket végérvényes
nek tekintettek. kipróbálják azok tart
hatóságát s ettől függöerr új megoldá
sikat keressenek, hcm-rn azért is,
mert ez a tudományos-technikai gon
dolsodás a vizsgálódás és a kutatás új
és tökéletesebb eszközeit, az elemzés
szabatosabb módszereit kínálta fel
számukra, és azzal, hogy új távlato
kat nvit meg előttük, jobban megérte
ti velük azokat a felmérhetetlen ja
vakat, amelyeket Krisztusban birto
kolnak. És rendjén is van, hogy így
legven : Isten terveiben az emberi tör
ténelem rnmden korszakának meg
vannak a maga külőn érvei a hit e1
fogndására, s ugyanakkor az emberi
történolom minden korszakának meg
van a maga külön kívánni és kapni
valója a hittől."

•
Lássuk csak: mít kívánhat és kap

hat a keresztény hittől a technika
kora'? Mint De Rosa kifejti, minde
nekelőtt azt, hogy adjon lelket a
technikának. A homo technicus, ha
még annyira diadalmasan és derűlá

tóan néz is a jövőbe, tudatában van
annak, hogy á tudomány és a techni
ka megold ugyan bizonyos problémá
kat, de mindannyiszor más vagy még
súlyosabb problémákat szül. A tudós
és a ·technikus rnindenekelőtt vrérnü
l-tud Iaolgatja, hogy milyen szörnvű

következményeket hozhat magával a
tudományos-technikai haladás, ha
szabad futást engednek neki. Hogy
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csak egyet említsünk, a magfegyve
rek szerkesztése - mint Oppenhei
mer figyelmeztetett - borzalmas lel
kiismereti ügy a tudósok számára. Az
atomerő szelgálhatja a jót és szolgál
hatja a rosszat, a haladást éppúgy,
mint annak lerombolását. Míndenkí
nek tisztában kell lennie azzal, hogy
a technika nem találja meg - sőt

illem is találhatja meg - önmagában
azt a szabályt, amely biztosan az em
ber javára irányítja. Okkal kérdezhet
jük, nincs-e szüksége a technikának
lélekre - vagy ahogyan Bergson
rnondaná: valami Iélekpótlékra -,
amely értelmes mederbe tereli a tech
nikai fejlődés folyamát, olyan módon,
hogy ne lebegjen az önmegsemrnisí
tés fenyegetése az emberiség feje fö
lött. Igen, de hol találhatja meg lel
két a technika?

Legbiztosabban nyilván a keresz
tény hitben, az embernek, az életnek
és a történetnek keresztény szemlé
letében - válaszolja De Rosa. Vég
tére a kereszténység hirdette meg azt
az elvet, hogya teremtett értékek kö
zött az ember a legnapyobb érték,
miért is mindent úgv kell elrendezní,
hogv benn,e és általa az ember méltó
sága a legnagvobb fokban érvénvesül
jön. A kereszténység a technikai kor
emberét is arra tanítja és sarkall ia,
hogv a technikát az ember szelgála
tába állítsa. Hirdeti azt az elvet, hogy
az ember öncélú. nem használható
soh"sem merő eszközként, nem válhat
tehát a techníkaí haladásnak sem
csupán esvkőzévé. A teremtett érté
kek lépcsőjén a legmagasabb fokra
helyezve az embert, a kereszténység
a technikai kor emberét is arra ösz
tönzi, hozv a különböző vívmánvok
értékét elsősorban abból a kihatásuk
ból ítél ie meg, hogy mennviben vi
szík előbbre az ember emelkedését és
a legmagasabb. hitelesen emberi ér
tékek gyarapodását.
Meggyőződésünk azonban, hogy a

keresztény hit nemcsak lelket képes
belevinni a technikába, de értelmet
is tud adni az ember technikai erőfe

szítésének. Értelmet, amely kétségkí
vül "transzcendens", vagyis az érzé
kelhető világon túlra mutató, de
emiatt még nem kevésbé valóságos és
lelkesítő. Mi a mai, már-már szédü
letes technikai haladásban Isten or
szágának előkészítését és elóképét
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látjuk, még akikor is, ha a világ,
amelyben élünk, a bűn jelenléte foly
tán eléggé hiányos e.s tökéletlen is.
A keresztény hit szerínt Isten orszá
ga, amelyet Krísztus fog létesíteni, az
Atya adománya lesz. Minthogy azon
ban Isten azt akarta, hogy az ember
vele együtt-teremtő és a saját sorsá
nak alkotója legyen, olekal gondol
hatjuk, hogy "az új ég és az új föld"
megteremtéséhez. "amelyben igazs('
gosság lakik", Isten mindazt fel fogja
használni, ami nagyot és szépet az
ember a földön - tudományos és
technikai téren is - alkotott.

*

VáltozaUanul pl'obléma a techniJ;ai
korban is a halál. Hallani ugyan itt
is, ott is, hogy idővel a tudomány le
fogja győzni a halált, de valójában
vajmi kevesen bíznak ebben. TúJ
azonban az egyéni halál problémáján,
a mai ember tudatában ott kísért az
egyetemes halál, az emberiség teljes
pusztulásának gondolata is, amelyet
éppen a technikai haladás tett idősze

rűvé. Hogyan kerüljük el ezt a ször
nyű katasztrófát? Hogyan lépjünk ki
ebből az annyira abszurd helyzetből?
De Rosa szerínt itt is a kereszténység
mutat rá az egyetlen útra, amely
nyitva áll előttünk Az emberiség 
úgymond - csak akkor háríthatja el az
önmegsemmisítés tragikus »éazetéi, ha
elfogadja a testvéríségnek és szere
tetnek Krisztustól h il'detett üzenetét,
és az emberek békés együttólését nem
a háborús készültség egyensúlyára,
hanem az igazságosságra és a szere
tetre alapozza, kiküszöbölve az igaz
ságtalanságokat és a gyűlöletet.

Végül a mai ember, bármilyen
büszke alkotásaira. nem ritkán ta
pasztalja, hogya'technikai gépezet,
amelyet ő készített, fölébe kerekedik,
s reá kényszeríti a maga kemény tör
vényeit. Szembe kell néznie azzal a
veszéllyel, hogya technikai haladás
mind bőségesebb fedezetet teremt
ugyan anyagi szükségletcinek tetemes
részére, de ennek ellenében 1)esz('n
dőbe men~ek olyan emberi értékek
is, amelyek az embert valóban sze
méllyé teszik. Sokan nem veszik ész
re magasan technifikált társadal
munknak ezeket a negatív oldalait,
vannak azonban, egyre nagyobb



számban, akik növekvő aggodalom
mal panaszolják föl, hogy a lelkek
ben valami üresség érzése támad. Va
jon nem az öntudatlan vágyakozás-e
ez a megszabadító "szegénység", a
szeretet, az önzetlen odaadás, a csen
des szemlélődés és az imádság ke
resztény értékei után?

Az előadottakból Giuseppe De Rosa
befejezőül azt a következtetést vonja
le, hogya technikai korban a keresz
tény hitnek nemhogy csökkent volna,
de egyenesen megnőtt a jelentősége.

Szerinte mind nélkülözhetetlenebb
nek bizonyul a kereszténységnek az a

A KIS ÚT

"Jól jártál te, szép virágszál, mert
nagy örömre jutottál" - hangzik kis
gyermek temetésén az ének, és nyil
ván igaz is a szó, de nem változtat a
s.zomorú tényen, hogy a "jól járt vi
rágszállal" egy emberpár reménysé
gét, talán egyetlen 1·eménységét, tet
ték sírba. A szenteknél is megszok
tuk, hogya haláluk napját ünnepel
jük, mint mennyei sziiletésnapot; és
már nem gondolunk arra, hogy ez
egykor sokak számára keserű gyász
nap volt. Lehet natakinet: a halála
mégoly dicsőséget szer.ző, a halott kö
rül mégiscsak siralom és gyász honol.

Biztonságosan nyugodt órákban
épülésünkre szolgál a fílo;zófusok fel
emelő tanítása, hogya halál az Isten
hez való elérkezes kapuja, de teme
téskor már csak az a vigasztaló, hogy
az egyház tanító szaoa isteni kinyilat
koztatásra hivatkozik, amikor a meny
nyei boldogság ígéretét idézi. Mind
ezeken túl azonban tagadhatatlan,
hogya gyászolóban leginkább elural
kodó érzés, nemcsak érzelmi kihatá
saiban, hanem legtöbbször egziszten
ciálisan is, a veszteség fájdalma lesz.

A halott elköltözött, a koporsö már
csak egy holttestet rejt, a gyászoló
pedig itt maradt, és a számára drága
személyelhalálozásával, aki talán az
élet biztonságát vagy legközvetlenebb
értelmét jelentette neki, az egész vi
lág lett kevesebbet érő, hog1l néha
szinte egészen kiüresedettnek és ér
telmét vesztettnek tűnik már. Minden
kedves halott űrt hagy maga után,

törekvése, hogy lelket és értelmet
rkölcsönözzön a technikának. A ke
reszténység evilági szinten azt akarja
elősegíteni, hogya technika marad
jon meg az ember, az egyre teljeseb
ben ember szolgálatában, Magának
a keresztény hívőnek pedig, aki kor
társaival együtt vesz részt az emberi
ség csodálatos erőfeszítéseiben, saját
életének tanúságával kell bizonyíta
nia, hogy hite egyáltalán nem nyesi
le a tudomány és a technika szár
mvait, hanem mindkettőt csak meg
nemesítí rendeltetésük transzcendens
értelmezésével,

A GYASZOLOK VIGASZTALASA

sokáig kitölthetetlen iirt. Valójában
ez lesz nündig a siratni ",'aló.

Persze mindent el lehet túlozní, a
gyászt és a siratást különösképpen,
hiszen természetüknél fogva is meg
rázóak. Érthető hát, hogy a gyász ke
serűségével szemben a tanitás min
dig a felemelőt és vigasztalót hang
súlyozza. Maga a tény azonban, hogy
vigasztalni kell, mutatja egyúttal a
gyász eredendő szomorúságát és ki
kerülhetetlen valóságát; a hitelt ér
demlő vigasztalás viszont valóban
csendesíti a gyász jajszavát és meleg
séggel hatja át a gyászoló elárvult
ságát.

Kár lenne s,zépítgetni a dolgot, ha
egyszer van megrenditő gyász, de tor
zitás lenne a gyászt eltúlozni, ha van
vigasztalása is. Kérdéses inkább csak
az lehet még, hogy 1. meddig ér el
a vigasztalás ereje, 2. 1·0SSZ néven ve
hetjük-e, ha valaki nehezen vigaszta
lódik, más oldalról viszont 3. keresz
tényinek, sőt egyáltalán emberséges
nek tekinthető-e annak a magatar
tása, aki egy vigasztaló szó henye
odavetésével elintézhetőnek tartja a
másiknak gyászát.

Keressünk eligazítást azokban az
evangéliumi feljegyzésekben, amelyek
Jézusnak gyászolókkal 1'aló találkozá
sát örökítették meg. Amikor Jézus a
naimi özvegyet meglátta, "m e g e s e t t
r a j t a a s z í v e és megszólította:
,Ne sírj!'" Aztán nem a mennyei
boldogságról beszélt neki, hanem a
halotthoz lépett, akit elevenen adott
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