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AZ EMBER ÉS TÖRTÉNELMI DIMENZIÓJA

Túl minden földrajzi, szociológiai, politikai, kulturális határon, egyértel
műen megfigyeljük, megindultan, aggodalommal. de reménységgel is, hogy
az emberiség napjainkban mély átalakuláson megy át: új korszakba lépünk,
UJ ember születik. így beszélhetünk forradalomról, nem szükségképpen holmi
véres és rendezetlen erőszak \ értelmében, hanem mert a folyamatban lévő

fejlődés egyszerre gyökeres is, és gyors is, s érinti mind a személyek pszi
chológiai alapjait, mind a társadalom közösségi struktúráit.

Ennek a gyökeres mutációnak az elemzését illetőleg éj. diagnózisok el
térőele. Megha a ténymegállapítások objektív konvergenciajában egybe Js
hangzanak, a forradalom tengelyének meghatározásában különbőző szem
pontok szerint járnak el. Egyesek nagyobb figyelmet fordítanak arra, milyen
hatással van a technikai fejlődés a személyi és közösségi magatartásra: a
munka, az ember tipikus tevékenysége mínd célj aiban, mínd ídeológiájá
ban átalakul. Mások fogékonyabbak a tudomány, a természettudományi kul
túra, a racionalitás iránt, az alapvető kutatástóí a gazdasági tervezésig, mi
közben az infra- vagy szupra-racisnális értékek többé vagy kevésbé tuda
tosan veszendőbe mennek. Ismét mások úgy vélik, a modern életnek a kísér
let lett a tengelye, szabálya, központi fogalma. Megint mások az urbanizá
lódás döntő fontosságú jelenségére hívják föl a figyelmet, mint a szociális
kulturálts fejlődés csomópontjára. És így tovább.

Ezek a diagnózisok mind igazak; ügyetlen és téves dolog lenne, ha olyan
állást foglalnánk el, amely más folyamatok iránt vakká tenne, és más prob
lémákat kirekesztene. E különféle analízisek valójában közös nevezőre vezet
nek: a gyökeres és gyors változás az egyéneket és a társadalmat arra kész
teti, hogy határozottan tudatosítsák magukban a történelmet, mégpedig nem
csak mint az emberi lét anyagi talaját, hanem mínt a humanizáció szellemi
térryezőjét is abban a mindenségben, amelynek a törvénye a mozgás. A7.
emberi tevékenység mindig a történelemben teljesedett be, és mindig a tör
túnelmet teljesítette be; ma a meggyorsult és áJtalánosult változás olyan
íudatositást kíván, amely mélyen módosítja az embernek önmagáról való
dkép zelését .

•\z ember történetisége

Még a legerőteljesebb jelensegeknek is pusztán a fölszínén maradnánk,
ha csak azokat a változásokat vennénk figyelembe, amelyeket a természet
tudományos ismeretek, a technika', a gazdasági, társadalmi és politikai szer
vezetek, a tömegjelenségek, a problémák világméretűvé válása hoztak ma
gukkal. Mindezek önmagukban véve rendkívül nagyszabású jelenségek, és a
strukturák gyökeres reformját kívánják. Jelentőségük azonban, túl pillanat
nyi követelményeiken, magát az ember lényét érinti, mínthogy gondolkodá
sában és viselkedésében nyilvánul meg.

Az ember kétségkívül "természet", minthogy megvannak a maga meg
határozott törvényei, biológiai, pszichológiai és szociológiai tulajdonságai,
..melyek folytán nem egyszerű állat, s nem is tiszta' szellem, hanem ember.
E törvények megtagadása, e determinációk megtörésa halálára válnék. Van
azonban ebben a "természetben" valami páratlanul eredeti: olyan termé
szet, amely maga határozza meg önmagát, vállalva biológiai, pszichológiai és
társadalmi létének determinizmusait is. A biogenezis evolutív kozmoszában
a tér megművelésével és az idő birtokbavételével maga formálja önmagát;
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A természetet' egy második létezés fokára juttatja, s az ember, miközben íg~

humanizálja a természetet, humanizálja önmagát is. Mint a mindenség
t:emiurgosza, fölkutatj a és megtalálja az univerzum eddig ismeretlen for
rásait; s miközben munkába állítja őket, beteljesedése felé vezeti ezt az
univerzumot. Ezért lett az új civilizáció mctorja a munka, már nemcsak
mint a mindennapi kenyér megszerzésének követelménye, hanem mint ennek
• világ-újrateremtésnek az oka.

Nem kell azonban megállapodnunk ennél a technikai és tudományos
diadalnál, amit egyébként drágan fizetünk meg, súlyos testi és szellemi erő

kífejtéssel. A mindenség e csodálatos átalakulásából ugyanis az ember szí
vében egy kérdés támad és döbben föl, egyszerre lelkesítően és szorongatóan,
ca fejlődés irányát illetőleg. A tudatosításnak ez az a megrázkódtatása, amit
csak most kezdünk igazán észlelni. Ha "új korszakba" lépünk: ez a bejárata.

Ezt a megrázkódtatást napról napra tapasztalhatjuk, nemcsak anyagi
megnyilatkozásaiban, hanem pszichológiai rengéseiben is: a hagyomány és a
hagyományok kérdésessé válásában, a fönnálló rend vitatásában. a spontanei
tás követelményeiben, a tomboló alkotásvágyban. a fiatalos türelmetlenség
ben, az utópia szerepében, stb.

A traumák mártékét a jelennek, mint a múlt robbanékony összefogla
lásának és mínt a jövő előképének intenzív átélése adja meg. A megszerzett
bizonyosságok, túl önmagukon, olyan jövőbe látást kívánnak, amely máris
l..érdésessé teszi őket: a jövő a jelen dimenziójává válik. Racionalizmus és
utópia állandó dialektikában kapcsolódnak egymásba, s ez nem megy anél
kül, hogy elménk szövete meg ne tépődnék tőle.

Az ember e történetiségének végső alapjait az ember természetében kel
lene földeríteni: az ember azért van a történelemben, mert nincs bezárva
egyéniségébe ; emelkedésének föltétele a többiekkel való együttélés; természe
tcnél fogva társas lény, nemzedékek sorozatába illesztve. Ez a lényegi társas
volta végső soron abból ered, hogy nem időn és téren kívüli tiszta szellem;
a tökéletesség és boldogsága felé való útjában testét, s vele az egész anyagi
mindenséget is mozgósítania kell. Ezek az ember történetiségének ontoló
6iai és lélektani föltételei; korunk embere ennek nehéz és mámorító próbá
ját állja ki.

A keresztény a történelemben

Nem áll-e zavartan a keresztény ember ez előtt a gyökeres változás
előtt? Nemcsak hogy zavartan áll, mint minden ember, megbolygatva meg
szekott gondolkodásában, tevékenységében, ítélkezésében, gyakorlatában, be
leértve a kultusz gyakorlását is a deszakralizált világban; hanem, mélyebb
Iekvésben, kénytelen kérdésessé tenni annak a fönnálló rendnek bízonyos
rnisztikáját is, amelyet többé vagy kevésbé tudatosan úgy tekintett, mint a
Teremtő Istennek, minden törvény és hierarchia Urának akaratát.

A fennálló rend misztikája : - tény, hogy számos keresztény szellemé
ben, magatartásában, még nyelvezetében is volt bizonyos zárlat a minden
ható Istenség "örök igazságai" meg a társadalom megmerevedett hierarchiái
közt a szakralizált világban. A vallásnak ez a rávetülése a mindenségre min
dig is a természet törvényeinek, .a társadalom struktúráinak, a történelem
erőinek bizonyos szakralizálására vezetett: a feudális korban a hűségeskü

szentesítette a szolga viszonyát urához; az Ancien Régime idején az egyed
uralkodó isteni jogon gyakorolta hatalmát; sok civilizációban az ősök kultu
szaban nyilatkozott meg a nemzedékek termékeny sorozatának szent jellege.

A kereszténység igazában véve nem természeti vallás, mely egy titokza
tos mindenség rejtelmes erőiből fakadna. A kereszténység történelmi vallás,
vagyis az "események" alapították és mozgatták; események, melyeknek
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folyamata "szent" történelmet alkot. Kezdettől fogva és napról napra nem
földi és társadalmi valóságok szublímációja által létesül, hanem Isten belé
pésével a történelembe: Isten megtestesült és ember lett az emberek között,
"Lelke" benne van, immanens a történelemben, abban, amelyet az emberek
csinálnak, és abban a mértékben, amennyiben beletestesülnek Isten embersé
gébe.

A kereszténység az Isten-Ember Krisztus e "misztériumának" élete. Te
hát nem gondolatrendszer, nem más ideológiákkal többé vagy kevésbé szem
ben álló ideológia. "Ökonomia", ahogyan a keleti egyházatyák mondták je
lentőségteljes szóval annak idején. Katekizmusaink sajnálatos elzsugorodás
folytán szűkítették le a keresztény hit tartaimát dogmák listájára, melyeket
hinni, és kötelességekre. melyeket gyakorolni kell; a Biblia egyéb sem volt,
rnint épületes történetek gyűjteménye. Annyi volt ez, mínt megfeledkezni
arról a történelmi dimenzióról, amelyben az igazságok és előírások értelmet
cs dinamizmust kapnak. A kereszténység profetikus történelem; mert Isten
beöltözése a történelembe az embert és a mindenséget a saját képességein
túlra vezeti, az idők végén megnyilvánuló divinizáció felé. Az egyház, Krisz
tus genezisben lévő teste tehát nem a fönnálló rend cinkosa, hogy szakrali
zálja és ezzel biztosítsa ezt a rendet, hanem maga a civilizációk ritmus
rendjében beteljesedése felé mozgó emberiség, Krisztus kegyelmi elkötele
zettségének helye. Isten Igéje deszakralizálja a természetet és a társadalmak
szervezctét.

Ezzel gyökeresen átalakul a vallás sokrétű kifejeződésének bi
rodalma, a kultusz is. Tárgya immár nem a földi javak főlaján

lása a rettegett Istennek, hanem Krisztus misztériuma; Krisztusé,
aki meghalt és föltámadt, s jelenvalóvá lett azokban a szimbolíkus formák
ban, melyek napról napra a divinizációt jelképezik és megvalósítják. A szak
rális cselekmények már csak anyagi mozzanatai a misztériumban való közös
ségnek a hitben és a hit által. A liturgia így kapcsolódik rá a történelemre
s Igy folyik a történelem fejlődésében.

A II. Vatikáni Zsinat határozottan visszaállította a kereszténységnek ezt
az eredeti szemléletét, szemben az elvont és időtlen deizmussal, amely köze
lebb van a fölvilágosodás filozófiájához, mint az evangéliumhoz. Ez kétség
kívül a világ és az ember jelen változása iránt való éber érzék szerenesés
következménye (amely érzék ·a zsinaton kihirdetett konstitúció, a Gaudium
et spes bevezetésében és indokolásában nyert kifejezést). Az értelmes jelen
lét a korában, s ma a világban, létrehívta az egyházban a visszatérést élő

forrásaihoz, a történelembe lépett Isten történetéhez az evangéliumban.

Nagy feladatokkal nem mindig találkozunk. Úráról órára adódnak azonban al
kalmak, kisebb munkák, amelyeket jól, sót nagyon jól, t'agyis nagy szeretettel kell
elvégezni: elviselni a mások hangulatait, szelídnek, türelmesnek lenni embertársaink
tapintatlanságaival és bosszantó szokásaival szemben, legyőzni saját hangulatainkat,
hajlamainkat, ura.lkodni kedvetlenségünkön és ellenszenveinken, nagylelkűen és alá·
zatosan belátni hibáinkat, nyugalomra kényszeríteni önmagunkat, elviselni a meg·
aláztatást, türelmesen és barátságosan tudomásul venni a megintést és háttérbe szo
rítást: mindez sokkal hasznosabb számunkra, mint képzelnénk. Ha szeretettel fel
használod a kis alkalmakat, Isten szivét hódítod meg és egészen magadévá teszed.
Milyen nagy az ostobasága azoknak, akik indiai vértanúkoszorú után vágyódnak .• ,
Tegyen bár valaki csodálatos dolgokat a vallás teTÜletén - ha nem teszi meg min
dennapi kötelességét, rosszabb mintha hitetlen lenne.

Szalézi Szent Ferenc
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