
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Kezdettől fogva nagy súlyt helyezett
az egyház arra, hogy igehirdetői, ha
idegen környezetbe kerültek, megold
ják a nyelvi nehézségeket, mert hi
szen Krisztus üzenetét közérthetően

kell tolrnácsolní. A katolicitás azon
ban többet is kíván ennél a külsóle
ges alkalmazkodásnál. Az újonnan
megismert f'őldségek lakói gyakran
már évezredekre vagy századokra visz
szanyúló saját kulturával rendelkez
tek, s ami ebben értéknek számíthat,
azt az egyháznak igyekeznie kellett
magáévá tenni, hogy az emberi külön
féleségeken és változatosságon át mi
nél teljesebben megmutatkezzék és ki
bontakozzék Krisztus testének kime
ríthetetlen gazdagsága. Ez a magya
rázata annak, hogy ahány típusa ala
kul ki az embernek és az emberi élet
nek, annyi új profilja támadhat a
szeritségnek is. S az egyház katolici
tását éppen abban a képességében kell
föUedeznünk, hogy ezeket a profilokat
mind egységbe tudja vonni Krísztus
sal, akinek egyedüli szentsége így
mindig új formákban nyilvánulhat
meg az egymást követő korok és az
eltérő jellegű társadalmak előtt.

Tömören összegezve ezekkel a meg
látásokkal vezeti be Joseph Thomas
azt a fölöttébb időszerű tanulmányát,
amelyet "Az ipari világ és a hit" cím
mel az Ét.iuies számára irt s amelyet
hamarosan átvett a Dokumente is.
Mint részletesen kifejti ugyanis, ma
megint az a helyzet, hogy az egyház
még a régi keresztény multtal bíró or
szágokban is egészen új típusú embe
rekkel s merőben új körülményekkel
találkozik. Vannak területi különböző

ségek, de mőgöttük egyetemes hatás
sal rajzolódik ki az atomkor új ipari
forradalma, amely sorban borítja fel
a hagyományos társadalmi szerkeze
teket és változtatja meg az emberi
tudatokat. Bármerre nézünk, lehetet
len észre nem vennünk, hogy eddig
nem tapasztalt új ellenállásokba üt
közik a keresztény hit. ük-e azonban
ez arra, hogy magunk is megrendül
jünk és kedvünket veszítsük? Semmi
képpen feleli Thomas -, mert
ugyanakkor azt is érezhetjük, és an
nak a jeleit is észlelhetjük, hogya ke
gyelem és az isteni szeretet megnyi
latkozására új lehetőségek nyílnak. S
ne:n változhat az a hitbeli meggyőző-

482

Lr í a Mihelics Vid

désünk sem, hogy az embernek to
vábbra is meg kell találnia helyét az
egyházban, a saját üdvössége okából,
de az egyház miatt is, amely csak így
felelhet meg a "világ megszerrtelése"
feladatának.

Ami tehát elsőrendű kötelességünk:
hogy világosan felmérjük a helyzetet,
a történetnek azt a nagyjelentőségű

szakaszát, amelybe születésünk állí
tott minket. Az alapvető kérdés, ame
lyet ebből a célból tisztázni kell, hogy
rnely vonások teszik új tipussá ezt a
mai embert, akit az atomkor jeLképé
nek és építőmesterének tekinthetünk.
Sokan próbáltak már felelni erre. Tho
mas a lényeges változást abban vélí
megjelölhetni, hogy az új ipari társa
dalomban a foglalkozás nem egysze
rűen kenyérkereset többé, bizonyos
szakma és illetékességi kör, amely
mellett s amelytől függetlenül az em
ber külön munkálhatná ki szernélyísé
gét, hanem rányomja bélyegét az em
ber egész gondolkodására és minden,
még olyan egyéni, ténykedéseire is. A
foglalkozás, amelyet választottunk
vagy nekünk jutott, egy meghatáro
zott perspektívában láttatja velünk a
világot is, meg az embereket is. Szem
léletet, akaratot és itéletet ír elő. Egy
olyan "tudat-strukturát" hoz magával,
amelyet csak a benne foglalt posztu
látumokból érthetünk meg. Posztulá
tumnak nevezzük tudvalevően azokat
az érvényesnek vett követelménye
ket, amelyek valójában nem bizonyít
hatók, mert. nem vezethetők vissza
egyszerűbb és nyilvánvaló igazságok
ra. Ebből következik, hogy mi is csak
ennek az "ipari tudatnak" elemzése
nyomán pillanthatunk be a mélyebb
okaiba annak, amiért oly sokan tagad
ják a hit és a technikai gondolkodás
tényleges összeférését egymással. Va
lójában ugyanis - hangoztatja Tho
mas - nem az elméletben való össze
egyeztetés a probléma. "Nem eszmék,
elképzelések és tapasztalások tartalma
mond ellene például a szentírás kije
lentéseinek. A konfliktus az igények
ben gyökerezik és bennük jut kifeje
zésre." ..

Három sarkalatos vonás határozza
meg az új ipari világ emberének ér
telmi beállítottságát: az ésszerűség

elve, a teljesítmény kultusza és a bi-



zonyosság a folytonos haladásról.
Nemcsak a nem-hívőkre, de a keresz
tény hívőkre is vonatkozik ez. Kű

Iönbséget aligha találnánk köztük 
állapítja meg Thomas.

Vegyük az elsőt: minden ésszerű. E
nélkül a posztulátum nélkül nem le
hetséges tudomány és technika. A va
lóság - vagyis a dologi világ és tör
vényei - szüntelenül kutatásra hív
ja ki az értelmet. Az értelem sem
rest: a kihívásra a dolgok belső logí
kájának oldaláról válaszol és a saját
kihívásaival fordul a dolgok felé. S
úgy látszik, az ember mindarra rá
bírhatja a dolgokat, amit szelleme ki
terveini képes. A legmerészebb szá
mítások is előbb vagy utóbb valóság
gá válnak. Mert ha a valóság olykor
rá is cáfol a számításokra. hamar ki
derül, hogy valami vulgár empiriz
mus vagy logikai elcsúszás van a hát
terében. Az anyagi valóság nem cse
kély fondorlatot kíván a szellemtől, vé
gül azonban nem kerülheti el sorsát:
igazolnia kell az ember számításait.
Tapasztalás és számítás egymást iga
zolja. Igazság csak állandó dgazolás
árán létezik. Igaz az, ami igaznak bi
zonyult. A kutatási és megvalósításí
folyamat persze soha sem ér véget:
minden fokozatában, az egészen ma
gas fokozatokban is akad valami fel
nem tárt maradvány, ha még olyan
parányi is.

Hol itt a hely a "misztérium" szá
mára? - kérdezhetjük joggal. Hiszen
minden mérhető lesz a jelenségeken.
Egyre messzebb tágul a matematikai
értelem illetékessége. Anagyszámok
törvényével, a statisztikai és a való
színűség-számítássalma már maga az
ember is belekerült, "beleintegráló
dott" a saját kutatási körébe. S a ki
alakuló világkép tökéletesen egysé
gesnek igérkezik. Erre mondja Tho
mas: igen, de csak egy feltétellel. Az
zal a feltétellel, hogy az emberi "ir
racionálét", vagyis a személyt és an
nak rejtelmeit kirekesztjük az össz
képből. Thomas maga is elismeri,
hogya tudomány számára módszerta
nilag szükséges és helyes ez az eljá
rás, nekünk azonban nem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy van valami,
amiről szándékosan nem vesz tudo
mást. Önkorlátozásnak is minősíthet

jük ezt, ami még korántsem jelenti
az ember teljes feladását. Sőt - te
szi hozzá hangsúlyosan Thomas -. a
.rendbe nem f'oglalhatőnak, az esetle-

gesnek, a véletlennek ebben az eluta
sításában bizonyos emberi nagyság is
rejlik. Emberi nagyság azok részéről,

akik százszázalékosan bíznak a kuta
tás és szervezés hatalmában. Hogy ez
a hatalom óriási, teljességgel belátha
tatlan, eredményei pedig áldásosak le
hetnek, s reméljük, lesznek is vala
mennyiünk' részére - persze, hogy
tudjuk és elismerjük. Mí azonban ab
ban is bízunk, hogy egyszer majd
azok, vagy azoknak utódai is, akik ma
más véleményen vannak, rá fognak
jönni arra, hogy az összes rendelle
nességek és rendkívüliségek azonos
forrásból fakadnak, s akkor majd, ke
resve a harmóníát s hallgatva reánk,
ahhoz fordulnak, aki a szentírásnak
Aquinói Tamás által annyiszoric1é
zett szavai szerint "mindent rend, súly
és mérték szerint rendezett el".

Nincs mít csodálkozni azon, hogy az
az ember, aki az ésszerűen formáló
dott anyaget tekinti az egyetlen való
ságnak, szükségszerűen elzárkózik
bármiféle misztérium elől. Csak az
ilyen vagy olyan várakozásaink meg
hiúsulása vezethet túl ezen - szöge
zi le Thomas. Nem mintha a tudo
mány és a technika kudarcot vallhat
na a maga területén. Ellenben emberi
vonatkozásainkban érhet bennünket
kudarc, ha a matematikai értelemnek
próbálunk alávetni olyan területeket,
ahol csak a belátás és benső felisme
rés adhatja kezünkbe az eligazodás
kulcsát.

Miként a "titkok világa" túlhala
dott kategóriának tűnik fel az atomkor
új típusú embere előtt, ugyanúgy szű

nik meg érzéke - mint Thomas mond
ja - az "ingyenesség és bőkezűség"

iránt. Az ésszerű után a teljesítmény
lett számára a második abszolut kö
vetelmény. A teljesítmény előtérbe

helyezése többet jelent, mint csupán
a tevékenységek megítélésének zsi
nórmértékét: kezdeményezések és
döntések, módszerek és emberek ér
tékelése függenek tőle. Az ésszerűnek

keresése lehetővé teszi, hogy minden
esetben meghatározzuk "the one best
way for ...", az egyetlen legjobb utat
valami felé, s a Legjobb eszköz is az,
amely a Iegkisebb befektetéssel a leg
nagyobb eredményt biztosítja.

A siker nem kellő becsülése. a ha
szontalan tétovázás, a bizonytalan ta
pogatózás megbotránkoztatja az új
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ipari kor emberét. Hibáznánk azon
ban - emeli ki Thomas -, ha rnínd
ebből az önzetlen cselekvés visszauta
sítására és a szeretet megtagadására
következtetnénk. Olyan törekvésről

van itt szó, amellyel az új típusú em
ber igazolni kívánja a maga típusát.
És ha nekünk, mint hívő keresztények
nek, az emberi élet végső értelmét il
letően más is a nézetünk, fel kell is
mernünk ebben a törekvésben a val
lás ösztönzéseit pótló jelleget is, amely
miatt könnyen elesik az a szándék,
hogy az ember egyebütt is keresse az
üdvösséget.

A mai ember nem akarja veszteget
ni az idejét, mert attól fél, hogy ezzel
az életét vesztegemé el. Innen a ver
sengés az idővel és eszközökkel való
takarékosságban, innen a lázas rnun
ka rnindannak túlszárnyalására, ami
e pillanatban van. Csakis a számsze
rűen megragadható siker igazolja az
erőfeszítést és a fáradságot. A mai
ember vonakodik attól, hogy olyan ta
nulmányoknak szentelje magát, ame
lyek nem bíztatnak kézzelfogható ha
szonnal, vagy, hogy olyan munkába
temetkezzék, amely tisztára rutin. Az
effektív teljesítmény a munka egye
düli igazolása. Ami a kapitalista vi
lágot illetei - mert Thomas általá
ban is ezt a világot tartja szem előtt

-, az emberek derekasan dolgoznak,
hogy minél több élvezetben lehessen
részük. Közrejátszik a hatalom és a
befolyás vágya is, amely nem ritkán
erősebb, mint az élvezetek ingere.
Végső soron azonban az alkotás az,
ami az új ipari korban itt is, ott is az
emberi lét egyedüli igazolásának szá
mít. Magának a küzködésnek, a gyöt
rődésnek, az önsanyargatásnak csak
annyiban van értelme, amennyiben va
lamely teljesítmény árának minősít

hető. Egyébként abszurdum. Olyan
szenvedés gondolata, amely nem jár
haszonnal, távol áll a kor emberétől,

ez már számára idegen világnak tar
tozéka.

A szenvedést persze mégsem lehet
teljességgel kizárni: gyakran sujtja az
embert önmagában s azokban, akik
kedvesek neki. Értelmetlenségére
azonban a technikai világ igyekszik
megkerülően válaszolni, akként, hogy
folyvást előbbre száguld és újabb és
újabb vívmányainak ingerével meg
könnyíti a feledést, felmenti az em
bert az alól, hogy visszagondoljon az
elmúlt szenvedésre. S nem is vitás -
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fűzi hozzá Thomas -, hogya nagy
teljesítmények nyugtató képet vetíte
nek elénk a világról. Az eredményes
ség követelménye amellett esztétikai
és morálís igényekkel is párosul, mi
több, az erőfeszítések igazolásának
szükségessége emeli a tisztaság és tisz
tesség becsületét is.

Kell-e azonban mondanunk, hogy a
keresztény felfogás nem érheti be a
világnak ezzel a szemléletével, ame
lyet a magáénál szűkösebbnek talál?
önkéntelenül eszünkbe jut az evangé
lium paradoxona: "Aki meg akarja
őrizni életét, elveszíti azt, s aki elve
szíti életét En miattam, megnyeri azt."
Az új típusú ember ezen a ponton is
tanácstalanul áll szemben a kereszt
misztériumával. Mint Thomas szelle
mesen megjegyzi, nyilván belemenne
abba, hogy az elvetett mag benne is
kicsírázzék, de csakis akkor, ha tel
jesen bizonyos lenne a mennyei juta
lom, a százszoros hozadék felől.

*
Két pontra mutattunk rá eddig, ahol

szétválik a hit és a technikai civilizá
ció. Az ésszerűnek követelése meg
szüntette vagy alaposan tompítja a fo
gékonyságot bármiféle mísztéríum
iránt; a teljesítményre való törekvés
átformálja a szeretet értelmét. Amit
azonban az ipari civilizáció a leghatá
rozottabban elutasít magától: a re
mény.

Különösen hangzik Thomasnak ez
az állítása, siet is megmagyarázni. A
remény elutasítását nem úgy kell ér
tenünk, mintha ebből a mi világunk
ból hiányzanék minden várakozás.
Ami azonban a várakozások mögött
van, egyáltalán nem a remény, még
csak nem is egy holnap bizonytalan
találgatása, hanem a sziklaszilárd bi
zonyosság arról, hogy az ember máris
ura a jövőnek. Az ipari világ új típu
sú emberei nem néznek a multba:
előttük az összes ajtók a jövőbe nyíl
nak. A rohanó élet oly sebesen ragad
ja őket, hogy lehorgonyzásra idejük
sem marad. Munkatempójuk, tevé
kenységük megkívánja, hogy egyedül
a jövőt tekintsék az ő területüknek.
Ezt a jövőt kell birtokba venni. ezt
kell mintázni és alakba önteni. .Esz
köze: a terv. Eszmeileg a szocializmus
szülötte és korfordító gyakorlata a
terv, ma már azonban a kapitalizmus
sem lehet meg nélküle.

Minden terv az "adottságok" visz-



szautasítása és túllépése. Ilyen vagy
olyan formában átnyúlás arra, ami
nek lennie kell. Az ipari társadalom
lényegéhez tartozik, hogy folyvást fe
lülmúlja önmagát. Ebben a világban
az előrelátás képessége határozza meg
a felelósségek és a hatalom mértékét,
Célok rajzolódnak ki, programok ké
szülnek, amelyek megdöntik a min
denkori jelen állapotokat. Az új típu
sú ember valójában sohasem a mában
éI; mert gondolatban és gondjaiban
már az acélrnű előtt áll, amelyet négy
év múlva fog beindítani. így azután
olyan rnindenséget lát maga körül,
amelyben nem érhetik meglepetések.
Ha valami mégsem úgy sikerül, aho
gyan kellett volna, az csak előrelá

tásának és számításának hiányosságaira
utal. Nincs félelem, amely gátolná a
merészséget. Az új tÍpusú ember ma
radéktalanul meg van győződve ar
ról, hogy a haladás ritmusa továbbra
is gyorsulni fog. A saját személyes le
hetőségeiből kiindulva szolidárisnak
érzi magát a hatalmas expanziós moz
gással, amely az egész ipari világot
előbbre sodorja. Minden mérnök, min
den tudós bízik abban, hogy összes
kartársai ugyanúgy a [övőn dolgoznak
a maguk munkakörében, mint ő a ma
gáéban. Az eszközök korlátozottsága
látszik az egyetlen dolognak, ami bé
níthatja a feltaláló erőt és a terjesz
kedési akaratot. Egyébként azonban
ez az erő és akarat nem ismer hatá
rokat. Az ember mindent ki tud és ki
akar számítani. Nincs messze az idő,

amikor a mezőgazdaságon is a techni
ka fog uralkodni s végét veti az isme
retlen tényezőknek és véletleneknek.
amelyek erre a termelésre nehezed
tek. A poHtikusok empirizmusa, a ré
gebbi közgazdászok pontatlan elkép
zelései helyet adnak a tudományos
módszerességnek, amely a multbelínél
sokkalta nagyobb biztonságot nyujt a
hozandó döntéseknek.

Minden ember meg van győződve

arról, hogy személy szerínt is jobb so
ra lesz holnap, mint amilyen ma ré
széül jutott. Az egyének is terveikért
élnek. Míndannyían célokat követnek,
amelyek egzisztenciájuk számára
ugyanannyi állomást jelentenek. Az
olajfinomító, amelyet tíz évvel előbb

megterveztek, sokkal bensőségesebb

kapcsolatban áll a hűtőszekrénnyel.

amelynek vásárlását a család előirá

nyozta, vagy az öröklakással. amely
nek megvan a kifizetési terve, mint

általában hinnék - mutat rá Thomas.
Az ember tehát mint egyén is, mint
közösségi lény is teljesen a jövő felé
fordul. Sem a materiális kényelem és
jövedelem síkján, sem a foglalkozása
társadalmi vonatkozásaiban, sem főleg

ami a technikai teljesítményeket illeti,
nem elégszik meg azzal, aminek ör
vend. így van ez mindenütt. Ezt is
tudomásul kell vennünk.

*
Nemcsak Thomas, más szocioló

gusok is feltették már a kérdést: ön
magunknak ebből az állandó túlhaladá
sából nem nő-e ki az atomkorban az
ember "elidegenülésének" valami új
változata? S bizonyosra veszem, hogy
a marxista szociológusok számára is
adódik probléma. A folyton továbbra
és megint csak továbbra tűzött cél
vonzása sokkal erosebbé válhatik,
semhogy az ember megőrízhetné irá
nyában azt a távolságot, amely szük
séges ahhoz, hogya cél értelme és ér
téke felől tárgyilagosan ítélkezzék.
Ami azonban bennünket, keresztény
gondolkodókat,különösképpen foglal
koztat: hogy ,a közvetlen célok soka
sága, amelyeket az ember maga elé
állíthat, hagy-e időt és módot az em
bernek arra, hogy fontolóra vegye ön
maga és a dolgok végső értelmét? ,A
kereszténység álláspontja ugyanis nem
titok: csakis egy végső cél elfogadása,
az ember transzcendens rendeltetése
adhat megnyugtató értelmet és kielé
gítő értéket az emberi célok munká
lasának. S ez a "végső" cél nem egy
"távolabbi" cél - emeli ki Thomas -,
ez nem a "jövőben" fekszik, hanem
egy olyan .xidaát't-ban, amely szerin
tünk közelebbi minden jövőnél. Ha
csak egy jövőbe való mozgást tudunk
elképzelni, akkor nyilvánvaló, hogy a
mai mozgás is csak a végső kifejlés
ben lelhetné igazolását. Minthogy pe
dig a végső kifejlés ismeretlen, az új
típusú ember - ahogyan mi látjuk 
kénytelen felmenteni magát az alól,
hogy végső igazolást keressen.

Thomas ebben fedezi fel - s nem
alaptalanul - annak a ténynek okát,
hogy kortársaink általában - vagyis
nyugaton is - idegenül állnak szem
ben a vallási kérdéssel. A vallás szá
mára ugyanis az ember csak abban a
mértékben nyílhat meg, amelyben ér
dekli őt a lét értelmének és értékének
problémája. A jelennek értelmét és
értékét viszont csak az fogja kérdezni,
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aki ki tud lépni azoknak az elképzelé
seknek köréból, amelyeket a jövőről

táplál. Végtére is az az ember, aki
lélekben Inem él benne a mában, ho
gyan észlelhetné Isten jelenvalóságát?
S az az ember, aki önmaga számára
sincs jelen, hogyan lehetne jelen az
Isten számára ?

Számolnunk kell azzal is, hogy a
szakadatlan törekvés célok megvaló
sítására könnyen elmossa a transzcen
denciát. Nem kétséges ugyanis 
mondja Thomas -, hogy miután ez a
törekvés végnélküli jövőbe irányul,
bizonyos mértékben az ember - sze
rintünk veleszületett - vallási igé
nyét is kielégítheti. Egy új vallásféle
séget választ ki, amely valamit ma
gára vesz az igazi vallás tckiritélye
ből. Vegyük hozzá, hogya terv tel
jesítése igazolja a mindennapi áldoza
tokat, mozgósftja az ember legszemé
lyesebb erőit. A terv tehát maga is,
még esetleges elégtelenségeí mellett
is, áraszt valamit az abszolutum vará
zsából.

*
Kell-e ezekután csüggednünk? he

lyezkedjünk-e arra az álláspontra,
hogy .Jndusztrtalízáció'' annyi, mint
"dekrisztianizáció"? - kérdi Thomas
és természetesen tagadó a válasza.
Semmi nem ingathatja meg azt a
meggyőződésünket, hogy az ember
mindíg vallásos lény marad, aki bol
dogságát és üdvösségét keresi. S
ugyanígy bizonyos az is, hogy adód
nak kínok, megpróbáltatások és csa
lódások, amelyek az embert szernélyí
ségének magvában érik s ezeket sem
mi a világon nem igazolhatja, még a
siker sem.

Mindez azonban nem változtat azok
nak a keresztény hívőknek komoly
feladataín, akik maguk is benne él
nek, és pedig szívesen és együttműkö

dően élnek benne ebben az ipari vi
lágban. Kétségtelen, hogya modern
életfeltételek nem kedveznek a türel
mes elemzéseknek és finom megleü
lönböztetéseknek. Az új típusú ember
készségesen néz előre, de ugyanakkor
nehezére esik, hogy elmélkedően túlra
is tekintsen, hiszen már a szakmabeli
teendőinek sikeres végzése is erősen

igénybe veszi. Éppen ezért - hangoz
tatja Thomas - csak azok a kereszté
nyek, akik a nem-hívőkkel együtt
munkálkodnak ebben a társadalom
ban, állíthatják oda a világ elé az
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egyháznak egy olyan arcát, amelyen
felismerhető az üdvösség igérete. Ak
kor és csakis akkor fogják felfedezni
az emberek, hogy üdvösségük megta
lálása okából nem kell megtagadntok
azt, amit a legjobbnak tartanak ma
gukban és körülményeikben.

A keresztényeknek ez a tanusága a
nekik Krisztustól ajándékozott sza
badságot fogja tanúsítani. Amire tö
rekedriiők kell, hogy igazolják szel
lemi-lelki kiegyensúlyozottságukat a
tapasztalható két véglet között: azok
között, akiket kedélytelenné tesz és
kiszikkaszt a modern élet, s azok kő

zött, akik szenvedélyeik gátlástalan
kiélésével feledtetik fáradságukat.
Tudniok kell olyan komolyan végezni
feladatukat, ahogyan Isten is komo
lyan veszi azt. Tudniok kell, hogy
azokban a csodálatos alkotásokban,
amelyekben eszükkel és kezükkel részt
vesznek, azt a hivatást teljesítik, ame
lyet a teremtés reggelén kaptak. Mert
ha felfedezi k murikájuk vallási jelen
tőségét, akkor a munkájukat is meg
felelő helyre tudják állítani az emberi
hivatás teljesítésében. Azzá a szabad
emberré lesznek, akinek Szent Pál ne
vezte őket, azzá a "szellemi emberré,
aki helyesen itélkezif mindenről".

*
A technikai civilizáció behatolása és

előnyomulása az összes kontinenseken
kötelességünkké teszi, hogy tüzeteseb
ben leltározzuk hitünk gazdagságait.
Ezzel együtt az új világot vivő esz
mei áramlatok mélyén is meg kell ta
lálnunk azokat az igazságokat, ame
lyek a mí szemünkben is kimagasló
értékek. S annál inkább meg kell ta
lálnunk azokat, mert nem egynek kö
zülük vallási rezonanciája van. Ezt a
rezonanciát pedig, amennyiben nem
összhangzatos a keresztény tanítással,
igyekeznünk kell - elsősorban a sa
ját köreírikben - kiigazítani és mó
dosítaní.

A hitet kétségkívül veszélyezteti az
ésszerűség kultusza. Annál kevésbé
szabad lankadnunk abban, hogy hir
dessük a teremtő Értelem kimagasló
értéket, azét az Értelemét, amely min
dent "rend, súly és mérték" szerint
fogott össze és osztott el. Jó lenne
talán - jegyzi meg Thomas -, ha
a hitoktatásban nagyobb teret adnánk
a teremtő Istennek, mert ezt a teret
"a történet urának" kiemelése vala-



melyest szűkítette. Szent Ágostonból
bizonyára nem hiányzott a szükséges
tisztelet a misztérium iránt, mégis
hasznosan magyarázta meg híveinek
az Ige szerepét .a teremtésben, rámu
tatva ekként az értelem vallási jelen
tőségére. A mi álláspontunk az, hogy
az emberi értelem míndig csak Isten
teremtő értelmének nyomain halad
hat. Ezeken a nyomokon keresztül kell
tehát Istent felismerni. Az isteni szel
lem végtelenűl túlszárnyalja a világot
és a történetet, de valósággal jelen
van bennük. Csak innen kiindulva ta
lálkozhatunk Istennel. S ő is itten vár
minket.

A teljesítmény kultuszával kapcso
latban Isten míndenhatóságának té
nyét és fogalmát kell kidomboríta
nunk, figyelmeztetnünk Isten hatal
mára a teremtésben és az ember szí
vében. A teológusok jóval előbb be
széltek a "hatékony kegyelemről",

semmint az ember elgondolkodott vol
na a saját hatékonyságáról. Egyedül
Isten ,.műveli bennünk az akarást és
a cselekvést", mondja Szent Pál. Ha a
modern ember nem találkozik többé
Istennel a természet szemlélésében,
amelyet elfelejtett szemlélni, akkor
meg kell őt újból találnia a saját ener
giáinak forrásában, mivel, hogy "O az,
akiben élünk, mozgunk és létezünk".
A teremtő Isten a rni életünk élte
tője, a forrás, ahonnan minden cse
lekvés folyik.
Főleg azonban a haladásról való bi

zonyosságnak lehetnek olyan értelme
zései, amelyek ugyanakkor, amikor
hitünkre is emlékeztetnek, gyöngíthe
tik azt. Hitünk ugyanis szintén magá
val hozza a jövőbe való tekintést. a

•

\1it is egy örökös "előre". Egyidejűen

azonban a hit egy "odaát" is: mialatt
a világ egy mindíg továbbfutó holnap
nak él, épül egy maradandó város,
amely csak később lesz látható. Ösz
szes cselekedeteinkben egy terv ölt
alakot, ez azonban Isten terve. Mert
Isten az egyetlen, akinek Igéje egy
műben valóban beteljesedhet. O az
egyetlen, akinek Igéje megtestesült.
És az emberek cselekedetein át az, aki
a megtestesült Ige, .növekszik és éri
el teljes nagyságát az egész kinyilat
koztatás napjára.

A modern ember azt várja az egy
háztól, hogy emlékeztesse őt az alap
igazságokra. Nem kétséges, hogy min
denekelőtt a jövendő az, amiről tájé
kozódni kíván. S aki megérteti vele,
hogy lehetséges az összhang a "min
denben minden" Isten misztériuma és
a maga több rendre irányuló kemény
erőfeszítései között, amelyeket mun
kája követel, az bizonyos lehet, hogy
meghallgatásra talál nála. Meg kell
világítani számára az emberi munka
vallási jelentését, s újból és újból elő
kell adni a legegyszerűbb igazságokat,
amelyek annyira ismertek, hogy nem
is gondolunk az Ismételgetésükre. Is
ten áll mindeneknek a kezdetén s mi
csak teremtő működésének és végte
len értelmének nyomait állapíthatjuk
meg mindenütt; Isten a lelke mínden
nek és amit mi cselekszünk, csupán
rendelkezés azzal az életerővel, amely
belőle árad; Isten áll a végén min
dennek s általunk olyan művet épít,
amely túlemelkedik rajtunk, Fiának
testét, "akiben az összes dolgok lé
tüket bírják". Röviden kifejezve: töb
bet kell beszélnünk Istenről.
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