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Perspektívák

BOLBERITZ PÁL

A modernség keresztény gyökerei

Mióta a felvilágosodás gondolkodói (Herder, Kant, Condorcét.J a "gondviselés"
helyébe a "haladás" fogalmát állították, azóta a haladás az újat, az értékesebbet.
a jobbat jelenti a köztudatban, s vele szemben a "régi", az "elmúlt", a "hagyo
mányőrző", a "konzervatív" fogalmai pejoratív jelentést hordoznak. A haladást
sokszor azonosítják a modernség fogalmával, sót mióta a posztmodern "modem"
lett, újból az érdeklődés homlokterébe került a modernség jelensége. •

Ma már közhelynek szárnít, hogy az egyházat konzervativizmussal vádol
ják, és egészen a Il. Vatikáni zsinatig jóformán föl sem merült, hogy az egy
háznak is lehet üzenete a "modern" világ számára. Mivel az egyház missziós
küldetése nemcsak térben, hanem időben (történelmileg) is egyetemes jelle
gű, újra meg újra szembe kell néznie a modernség problémájával, és ezért
megalapozottan tehetjük fel a kérdést: vajon milyen viszonyban van a keresz
ténység a modernséggel és a modernség a kereszténységgel?

A "modernség" filozófiai-teológiai háttere

A szófejtő elemzésból kiindulva, a "modem" szó jelentését vizsgálva meg kell
állapítanunk, hogy az előzőhöz viszonyítva minden történelmi korszak "mo
dern"-nek számít, "új"-nak mondhatja magát. Hiszen a latin "modernus" szó,
mely valószínűleg a "hodiernus"-"mai"-, illetve a szintén latin "modo" - "di
vatos" - szavakra vezethető vissza, a kései, keresztény latinitás szak
kifejezésének tekinthető, és Gelasíus pápa Epistulae Pontificum (494/95) című

művében jelenik meg először. Am valóságos jelentése szerint a "modern" két
ségtelenül a "korábbi"-hoz viszonyított "másság", "újdonság", "újszerűség", a
"hagyományossal való szakítás" értelmében jelenik meg. A mai szóhasználat
szerinti jelentésben ez a fogalom a 14., 15. század fordulóján lesz ismeretes,
amikor a "via moderna" szakkifejezés elterjed az egyházban. A "via moderna",
vagyis a lelki élet új útja, az ockhami nominalizmus szülötte, a lelkiség és gon
dolkodás új módszere, az akkoriban alapított egyetemek katedráin (Bécs, Hei
delberg, Lipcse, Krakkó, Tübingen) válik gyakorlattá, és nyíltan szembefordul a
virágzó skolasztika tanítási módszerével. Ettől kezdve a "modernség" lesz a
szellemi háttere az európai egyetemi képzésnek és gondolkodésmódnak.'

A "modernség" megjelenése tehát, történetileg nézve szoros összefüggés
ben van az úgynevezett"via modernával" , mellyel szemben a "via antiqua"
áll, mely a virágzó skolasztika és az ókori filozófia értékeit hordozza.

Fontos azonban közelebbrőlmegvizsgálnunk, hogy mi is az a "via moder
na", az új módszer, melyet a régivel szembehelyeznek? A "via moderna", a
14. századi nominalizmus tanításával összefüggésben a logika sajátos formá
ja, mely a nyelv csapdéira odafigyelve, valamiféle általános nyelv-filozófia
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kialakítására törekszik. (Nem árt itt megjegyeznünk, hogy épp e korban kez
denek lassan "polgárjogot" kapni a nemzeti nyelvek Európában.) Sót, el
mondható továbbá, hogya "via moderna" nem is annyira a nominalizmus
(vö. "nomen" =név, mely itt a dolgok egyediségének hangsúlyozását jelenti)
produktuma, hanem inkább a nominalista gondolkodásmód szimptómája. A
"via moderna" lényegi arculatát (ami t.i. a "via antiquával" szemben "újjá",
"modernné" teszi) a következő vonásokban lehet fölvázolni:

1. A nominalizmus filozófiai rendszere szerint csak az egyedi tények az
igazság hordozói. Csak a tényeknek van valóságértéke. A nominalizmus
szembefordult a platóni és arisztotelészi hagyománnyal, mely az "egyete
mes", a "tökéletes" és "örökérvényú"eszméjét tűzte zászlajára. A nominaliz
mus szerint az arisztotelészi ellentmondás elve csak a konkrétan létező, egye
di tények világára alkalmazható. Ily módon csak az egyedi "dolgok" létez
hetnek teljes értelemben. Ebből következik, hogy Isten is csupán egyedi léte
zőket, konkrét dolgokat teremthetett. E felfogásban gyökeredzik az újkornak
az a beállítottsága, mely csak a tényeknek "hisz", továbbá az a napjainkban
is széltében elterjedt felfogás, mely az individualitást és a szubjektum szere
pét minden téren túlzottan értékeli. A nominalizmus szerint az egyedi ténye
ket már nem kell semmi másra visszavezetni (hiszen Isten teremtette azo
kat)2. Ugyanakkor a tényeket "megtapasztalni" és "analizálni" kell. Így lesz
a tapasztalás és az elemzés az újkorban a legfőbb, sót az egyedüli legitim
tudományos ismeretszerző forrás. E szemléletre épül a modern tenné
szettudományos ismeretelméler'.

Am a "via moderna" nemcsak a természettudományokban, hanem a lel
kiség és a misztika területén is éreztette hatását. Ezt .az irányzatot "devotio
modernának" nevezték, mely új, modern "jámborságot" jelent. Ez a lelkiségi
irány az "élmény-vallásosságot" állította szembe a skolasztika "racionális"
jámborságával. A történelmi Jézus alakját helyezte a vallási gyakorlatok
középpontjaba, és erősen hangsúlyozta a személyes megtérés jelentőségét.

Erdemes egyszer ilyen szempontból elolvasni Kempis Tamás: Krisztus köve
tése című lelkiségi művét, amely a "devotio moderna" klasszikusai közé tar
tozik, sót, ilyen szempontból Loyolai Szent Ignác később íródott Lelkigyakor
latos könyve is kimondottan "modernnek" nevezhető.

2. Jóllehet a nominalizmus filozófiai-teológiai irányzata az első megköze
ütésre metafizika-ellenesnek tűnhet, mégis azt kell mondanunk, hogy a no
minalizmusnak megvan a maga sajátos "metafizikája", és ennek keresztény
teológiai gyökerei vannak. Vajon mit mond ez a metafizika? Teremtés-meta
fizikáról van itt szö, mégpedig olyan értelemben, hogy az isteni minden
hatóság és szabadakarati döntés kap benne erős hangs.úlyt. E szerint Isten
minden teremtményt szabadon alkotott. Ez burkoltan azt jelenti, hogy Isten
nek (a teremtés "előtt") nem volt "kész terve" a világ "egészéről" és annak
törvényszerű rendjéről, melyet a világ-egész (mint kozmosz, univerzum
avagy történelem) visszatükrözne. A nominalista metafizika inkább Isten te
remtői hatalmát és létben-tartó szerétetét hangsúlyozza. Mivel azonban Isten
abszolút értelemben szabad (vallják a nominalisták), így mindenhatóságának
nem lehetnek korlátai. Tehát arra is képes, hogy "értelmetlen': dolgokat te
remtsen akár, melyek ellentmondást hordoznak magukban. Am, hogy ezt
mégsem teszi meg, abban bölcsessége és jósága korlátozza. Csakhogy az
ilyen beállítottság mögött valamiféle "kaotikus" Isten-fogalom húzódik meg,
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olyan lsten, akire az ember minden további nélkül "rávetítheti" a maga tö
kéletlen szabadságának vonásait, s így a teremtmény szinte önmagát helyez
heti át a teremtő Istenbe (vö. ennek végső következményeit vonta le "kivetí
tési" elméletében L. Feuerbach). Valójában először itt vetődik fel az újkori
theodicea problematíkéja", mely lsten jóságát kívánja igazolni a világban ta
pasztalható bűnnel és rosszal szemben. Igazában ez a probléma húzódik meg
az egész újkori filozófiai lsten-tan hátterében, mely különösen Leibniztől

Kantig állt a filozófiai gondolkodás homlokterében. Mert ha lsten minden
egyedi "tényért" "felelős" (hiszen mindent O teremtett), továbbá, ha min
denható, s így minden rosszat és bűnt megakadályozhatna, akkor miért nem
teszi? Ez a mai "modern" ember problémája is. Miért engedi meg lsten, hogy
az ártatlanok szenvedjenek, stb. merül fel a kérdés. Sajnos, a modernséget
"bevezető" nominalizmus olyan lsten-fogalmat állított elénk, mely több meg
oldhatatlan kérdést vetett fel, mint amennyi élet-problémát megoldani képes.

3. A nominalizmus további problémát is érint, nevezetesen, ha a keresz
tények Istene valóban ilyen "önkényes" lsten, és létünk Obenne van megala
pozva, akkor bizony az embernek kell "rendet teremtenie" ebben a "rendet
len", "kiszámíthatatlan" világban, sőt önmagának kell egzisztendáját bizto
sitania itt a földön, hiszen a "szabad" lsten egyben "kiszámíthatatlan" lsten
is, Oreá nem számíthatunk. Igy aztán csak egy lehetséges"vallásos" megol
dás marad a számunkra életkérdésünkre, az, amit M. Luther ajánl: Vesd ma
gad vakon a - feltételezhetően - "kegyelmes" Isten karjaiba, bízd magadat
egészen őrá. A világban pedig csak a tudomány teremthet "rendet", s ennek
következtében, a nominalizmus sugallatára az újkori modern ember a tudo
mányban keres (és talál) biztonságot magának. Mert ha a tudományos ta
pasztalatra támaszkodik, melyet matematikai jelrendszer segítségével tesz
egzakttá, akkor felfedezi a tények közti összefüggést, szabályosságot, ismét
lődést, sőt a szükségszerű rendet is, s ezzel mintegy legyőzi az időt, mert
most már a jövő a "tervben" kiszámíthatóvá és így legyőzhetővé válik. Itt
kap a dolgok "rend jét" fölfedező "értelem" olyan rangot, amelynek bir
tokában már nyugodtan lemondhat a metafizikai abszolútum nyújtotta
"tökéletességről" és bizonyosságról, s a közvetlen okság ismeretében ,le
mondhat a metafizikai okság végső alap felé tájékozódó beéllítottságaról. Igy
születik meg az újkorban a "ratió"-ból a "racionalitás". S mivel ez a raciona
litás, vélekedése szerint, megtalál ta a helyes "utat", amin keresztül céljához
(a bizonyossághoz és biztonságoshoz. mint legfőbb Jóhoz) eljuthat, a "mód
szer" lesz számára a legfontosabb". Csakhogy a módszertől már csak egy
lépés a "rendszer". A rendszer (systhema) a világ módszeresen felépített és
racionalitásra alapozott, megnyugtató össz-szemlélete. Am ez az "építmény"
rögvest romhalmazzá válik, ha megfontoljuk (s épp a nominalizmus szemlé
lete nyújt ehhez szolíd alapot>, hogy az alkalmazott jelrendszerek "önkénye
sek" is lehetnek, továbbá a módszerek szükségszerűségemerőben közmeg
egyezésre épül. Nos, épp ezt a mozzanatot ragadja ki a "modemból", és erre
épít a "poszt-modern" beállitottság.

Újkor és modernség

Mai jelentésében a "modernség" a 17. és a 18. században jelenik meg úgy, mint
közismert fogalom, mégpedig elsősorban a szépirodalom terü1etén. Itt válik
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hangsúlyozottá, hogy az "új" a "hagyományostól" elhatárolódik. A "régiek" úgy
gondolták, hogy az antik irodalom alkotásai mintegy "felülmúlhatatlanok".

'. Ezért "csak" utánozni, vagy másolni lehet azokat. Ezzel szemben az "újak" úgy
: vélték, hogy újat is létre lehet hozni az irodalomban, mivel hittek az egyéni

kreativitás erejében. Ez a felismerés arra utal, hogya 18. században következett
be a középkorral való radikális szembefordulás (vö. "sötét középkor" a "fel-vi
Iágosult" újkorral szemben). A 19. és 20. század fordulóján meglehetősen meg
határozatlan és különféle jelentésváltozatban ugyan, de újra felmerül a "mo
dernség" fogalma". Ekkor kezdenek beszélni a "modem" művészetről, "mo
dern" stílusról (vö. [ugendstil). Chaplin Modern idOK című filmje bevonul a film
történet klasszikus darabjai közé. Megjelenik a "modern tánc", melynek
továbbfejlődése már a "posztmodern" felé mutat. Ekkor válik kétségtelenül
hangsúlyozottá, hogy a korábbitól végképp elfordulnak, és feltétlenül valami
"újat" akarnak létrehozni az emberek, továbbá, hogy ennek az újnak önállóságát
és önértékűségét vallják. Ekkor kezd szélesebb körben kialakulni az a felfogás,
hogy az, ami és aki "modern", az szükségképpen szembehelyezkedik az előző

generációval, és elveti nem is annyira eredményeit és teljesítményét, inkább
"visszahúzó" és megtartó erejét (vö. "reakció"). Modernnek tehát azt nevezik,
aki és ami .Jépést tart" a haladással. Aki modern, az kétségbevonja a "korábbi"
értékét, és relativizálja a tradíciót. Visszahúzódik alanyiságába, és mindennek
mércéjéül a maga szubjektív élményét, értékítéletét tekinti. Ez a beállítottság
különösen a modern művészetekben lett otthonos, de a humán tudományok
művelőitsem hagyta érintetlenül. Századunk elején, a X. Piusz pápa által elítélt,
"modernizmus" néven ismert teológiai irányzat mögött is ez a szubjektivista
szemlélet húzódott meg?

A modernség meghatározása kronológiailag az Újkor kezdeteivel kapcso
latos, hozzávetőlegesenAmerika fölfedezésével (1492) szokás összefüggésbe
hozni. Mindenesetre ha pontos dátummal aligha jelezhető is egy-egy kor
szakváltás, az nem vitás, hogya középkori embert több megrázó esemény is
kirnozdította a maga "biztosságából". Amerika felfedezése és a további fel
fedezések tudatosították benne, hogya Földközi-tengeri térség, az Európa
központúságnak vége, tehát az európai ember elveszítette földrajzi értelem
ben vett biztonságát. Kopernikusz fölfedezése az ősi, beidegződött geocent
rikus világkép helyébe a Nap-központú, heliocentrikus világképet állította, s
ezzel az európai ember elveszítette hagyományos kozmológiai biztonságát. A
protestantizmus megkérdőjeleztea katolikus egyház tévedhetetlenségébe ve
tett hitet, s így a középkori ember elveszítette vallási értelemben vett bizton
ságát. Ne feledjük, hogy ezek az objektív fogódzópontokat jelentették a közép
kori ember számára. Milyen biztos támaszra számíthatott ezek után? Pusztán a
saját erejében, teljesítőképességében bízhatott, tehát csak a szubjektum, a racio
nalitás, a descartes-i értelemben vett "cogito" bizonyossága éltethette, hiszen
minden korábbi érték megkérdőjeleződött.S ha mindehhez még hozzávesszük
az angliai első, "hivatalos" parlamenti döntés alapján történt király-gyilkos
ságot, akkor rájövünk, hogy ez olyan folyamatot indított el Európában, amely
magát a hűbéri rendet kérdőjeleztemeg, evvel pedig az európai ember politikai
biztonságérzete is megrendült.

Francis Bacon, az újkor "harsonása"s, az Újkor nagy ideológusa az előbbi
analízist még jobban elmélyíti, amikor rámutat az újkor nagy technikai föl
fedezéseinek - a könyvnyomtatás, a puskapor, továbbá az iránytű - jelen-
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tőségére. E három felfedezés új távlatokat nyitott az emberiség történetében.
Az első a nevelésben és a képzésben, a második a hadászatban, a harmadik
pedig a hajózás forradalmasításában játszott nagy szerepet", S ha Bacon jobb
információkkal rendelkezett volna kora új technikai vívmányairól, az előbbi

ekhez hozzácsatlakoztathatta volna még a távcsövet, mely végképp igazolta
a kopernikuszi világkép igazát. S a későbbi műszaki felfedezésekre tekintve
folytathatnánk a sort: a gőzgép, a távíró, az elektromosság, a számítógép
megjelenése, a világűr kutatása mind az új és legújabb kor termékei. E fölfe
dezéseknek az eszmék és az életértelmezés összefüggésében kettős következ
ménye van. Egyik oldalról kiderül, hogy az újkori haladás-eszme jórészt csak
a technika világát fejleszti, az eszmék kibontakozását és a szellem művelését

viszont háttérbe szorítja. Más oldalról pedig kiderül az, hogya "megcsinál
hatóság" követelménye válik uralkodóvá. Mindent meg lehet csinálni, ha
akarjuk, és a természettudományt eszközként használjuk, továbbá alávetjük
a modem technikai civilizáció követelményeinek. A modem technikában a
természettudománynak csak "alávetett" szerep jut. Csak a "megcsinálható
ság" módszerét szolgaltatja." Ezek után azon sem csodálkozhatunk, ha a ter
mészet sem más az Újkori modem ember számára, mint a megcsinálhatóság
"tere" , vagy "eszményi" esetben maga is "előállítható", ami a modern mű
anyag-gyártásban realizálódik. (N.B. az eljövendő korok a müanyag-hulladé
kok "túlélő" maradványai lesznek, melyek az újkori prometheizmus "emlék
művei" aszeméttelepeken.)

Az újkori "modem" ember tehát az "elveszített biztonság" helyett valamiféle
új biztonságot keres magának. S ez az a pont, ahol tán választ kaphatunk arra a
kérdésre, hogy miképpen jut el az újkor a modernség gondolatához. Modern lesz
tehát az, ami a múltból áthagyományozotthoz viszonyítva valami újat tud
létrehozni. A technikai haladás könnyen azt a látszatot keltheti, hogy az, ami új,
egyben mindig jobb is a régihez képest. A "megcsinálhatóság" valójában az
emberi alkotó tevékenységet állítja a középpontba, és ezt a képességet vetíti ki
a teremtő Istenre, mondván, hogy ő is (az ember) képes mindent "megcsinálni",
amit csak akar. Igy születik meg az "órásmester" Isten-fogalma az újkorban, azé
az Istené, aki megcsinálta a "tökéletes órát", a világot, és ez most már "magától"
is működni tud. (vö. deista Isten-fogalom; az Ember tragédiájában Madách meg
fogalmazása szerint: "A gép forog, az alkotó pihen".

Amint említettük, a modernség eszméje már a 14. századi nominalizmusban
megjelenik, és az Újkori modem ember anominalista gondolkodóval meg
egyezik abban, hogy mindketten "olyan világban" élnek, melynek nincs meg
előzően "adott" lét-alapja, amit a tényekkel, adatokkal és jelenségekkel szem
besíteni lehetne. Az Újkori ember számára a tények sokkal többet mondanak,
mint a világ megelőző metafizikai struktúrája. Neki az empirikus tény a fon
tos, melyet a jobb megismerés érdekében "elemezni" kell, hogy aztán a gya
korlati hasznosság szintjén gyümölcsöztethesse. Az újkori ember már nem
"engedheti el" magát, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy szem
lélődve tekintsen a világ "adott" rendjére. A modem embemek mindig "csi
nálnia" kell valamit: technikai, tudományos, művészeti vagy politikai
értelemben. Az alkotó cselekvés maga határozza meg gondolkodását, s így
szellemi értelme fokozatosan "gyakorlati ésszé" alakul át (nem csupán kanti
értelemben). A modem ember tehát, épp azzal, hogy elveszítette egy adott
világrendre támaszkodó metafizikai biztonságérzetét, kétségbeesetten ka-
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paszkodni kezdett mindenbe, ami még a biztonság látszatát nyújthatta szá
mára. Találó példa erre Galilei esete, akinek ügyét sokszor szerették úgy be
állítani. mint a .modern" világ és az "elmaradott" egyház közti radikális
szakadás kiindulási dátumát. Alapjában véve, a múlt oldaláról nézve, itt a
kopernikuszi heliocentrikus világkép és az újkori arisztotelizmus ütközéséről

volt szö", Galileit kortárs bírái azért ítélték el, mert nézetük szerint Galilei
nem tudta az általuk elvárt módon bizonyítani a kopernikuszi világkép egye
temes és szükségszerű érvényességét, továbbá úgy vélték. hogy Galilei anti
arisztoteliánus nézeteket vall, amikor megkérdőjelezia szubjektív érzetminő

ségek megbízhatóságát, és ezt a beállítottságát nem lehetett összeegyeztetni
az eucharisztia-értelmezés transubstantiatio tanával12

. Már most, ha az ember
a saját érzékszerveinek sem hihet, így vélték Galilei bírái, akkor mi marad
számunkra biztos fogódzópont? S akármilyen furcsa, Galilei kritikusai mind
ezt .modern" megfontolások alapján gondolták. Lelkük mélyén ugyanis ők

"modernek" voltak a javából, hiszen az empirikus tapasztalás bizonyosságát
kérték számon Galileitől.Az más kérdés, hogy mindezt egy idejétmúlt, ókori,
ptolemaioszi, geocentrikus világkép talaján állva tették, és ennek következ
tében súlyosan tévedtek. Az egyház épp ezt a tévedését látta be, amikor
1992-ben II. János Pál pápa ünnepélyesen rehabilitálta Galileit, és elmarasz
talta "modern" bíráit. Galilei ugyanis meghaladta korát, mivel a kísérletezés
és a műszerezettség magasabbrendű bizonyosságát kínálta föl az érzékszer
vek-adta hétköznapi bizonyossággal szemben.

Modernség és kereszténység

A modernség gyökerei keresztény eredetűek. Gondoljunk csak arra, hogya no
minalizmus és az ezzel összefüggő "devotio moderna" épp azzal kivánt új lenni,
hogy egy sajátosan keresztény filozófia létrehozásának szándéka ösztönözte. Arra
törekedett, hogy megfossza a keresztény bölcseleti gondolkodást ókori-pogány
hátterétől. Kérdés, hogy e jelenség pusztán a véletlen műve volt-e? Hiszen a
modernség később "megfeledkezett" indítékainak keresztény jellegéről.

Ha valaki a hagyorruíny jelentőséget a keresztény hitrendszer oldaláról gon
dolja végig, az nehezen válaszolhat igennel erre a kérdésre. Hiszen a modernség
ebben az esetben valóban a múlttal való szakítást jelentené (esetünkben a ke
resztény középkor szemléletétől való eltávolodást), és ilyen értelemben a mo
dernség valóban kereszténytelen dolog. Am ne feledjük, hogy korábban az eret
nekeket is szívesen nevezték "újítóknak" (novatores), Ha az eretnekségek
történetére tekintünk, kiderül, hogya hitújítók többnyire a hiteles, keresztény
hagyományt kívánták újjáéleszteni. és "modernségük" épp az elfelejtett múlt
"előhívását" jelentette. Ebből pedig az következik, hogyamodernséget nem
lehet egyszerűen, minden fenntartás nélkül a hagyománnyal szemben kiját
szani. Ugyanakkor viszont azt is észre kell venni, hogy melyek azok a pontok,
ahol a modernség, épp a megújulás és megújítás szándékával, jóllehet a hagyo
mányhoz nyúl vissza, mégis elszakad a keresztény hagyománytól, és így való
ban modernné válik, csakhogy most már nem keresztény értelemben.

Ez az elfordulás az egyháztól és a kereszténységtől már a kezdeteknél meg
mutatkozik. Mert nem kétséges, hogy amikor a nominalizmus bizonyos ke
resztény értékeket a múlt felé fordulva az érdeklődés homlokterébe állít,
ugyanakkor más értékekről és igazságokról mélyen hallgat, sőt határozottan
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elhatárolódik azoktól, jóllehet azok is keresztény igazságok és értékek. Ez
különösen a teremtés-teológia összefüggésében mutatkozik meg. Az ókori fi
lozófia a természetben és a kozmoszban mindenütt az istenit vélte fölfedezni.
Már Szent Pál igehirdetésében megmutatkozik ez13

, amit ő jól össze tudott
egyeztetni az ószövetségi bölcsességi irodalom "természetfilozófiájával"14.

Am ez a kifejezetten kontemplatív világszemlélet a nominalizmus elter
jedésével a háttérbe szorult, és épp ezáltal lett újszerű, modern. A fenti gon
dolatsor azt bizonyítja, hogy az isteni élet-lehellet helyébe az eszköz-szerű

ész lépett, s így jelenik meg a napjainkban is ható beállítottság, mely a ke
resztény életgyakorlatot is átjárja: Krisztus követése és az "út" helyébe a
módszer és a technika prioritása kerül. Mint említettük, Loyolai Szent Ignác
Lelkigyakorlatos könyve ilyen értelemben modernnek számít. Arról van szó
ugyanis, hogy az újkorban a valóságértelmezés fokról-fokra elveszítette ke
resztény gyökereit, és jóllehet végső soron a legújabb időkig a keresz
ténységen kívül .modernebb" kezdeményezés nem akadt, mégis világossá
vált, hogya keresztény értelemben vett modernség, mint olyan, kifulladt,
hiszen már korábban sem tudott szervesen együtt "nőni" a világ haladásával.

Ebből adódik a keresztények felelőssége a modernséggel szemben. Mert
valójában mi történt? Mivel a kereszténység az újkorban nem volt képes a
maga igazságának hiteles szellemével átjárni a modern világot, az egyház
úgy próbált "segíteni magán", hogy "társul szegődött" az öntörvényú, maga
lábán álló, de már nem-keresztény szellemiségű, elvilágiasodott kultúrához,
s így, e hatás következtében, rossz értelemben, maga is "modernné" vált 15

• Ez
elsősorban olyan területeken történhetett (és történt), ahol a kereszténység
sok vonatkozásban a kultúrá!ól függött: vagyis a teológiában és a keresztény
élet erkölcsi gyakorlatában. Erdekes megfigyelni, hogy a Tridentinum és a II.
Vatikáni zsinat között egy egészen sajátos értelemben vett "modern" teológia
kezdett kibontakozni. Ez a teológia különös gondossággal fordult a tudo
mányos kutatás, a módszer és a bizonyosság precíz kidolgozása felé (vö. a
"teológiai-helyektől" , amelyek a hit megalapozását szolgálják, egészen a pá
pai tévedhetetlenség dogmájáig), további jelentős hangsúlyt kapott a tanításban
tartalmilag az egyén üdvösségének gondja (ami a barokk kegyelemtani vitákban,
a kazuisztikában és a szentségtan túlzott kidolgozásában jutott érvényre). Egy
ben ekkor alakult ki fokozottabb hangsúllyal a biblikus egzegézis tudománya,
a történeti- és a pasztorál teológia a maga önállóságában. E jelenségek mind a
teológia "modernizálódásának" tipikus jelei, az előbb említett értelemben.

A keresztény élet erkölcsi gyakorlatában is ez a fajta "modernség" kezdett
kibontakozni. A "megcsinálhatóság" mozzanata került a középpontba. Az
aszketika (ilyen értelemben) az újkorban kezdte háttérbe szorítani a miszti
kát, és ez a jelenség legalábbis szemipelágiánus jelleget adott a lelki élet gya
korlatának. Az er~ölcs került a keresztény önértelmezés középpontjába a hit
rendszer helyett. Ily megvilágításban a keresztény élet sem lehetett más, mint
"megcsinálható", "teljesíthető" feladat, ami az erkölcsi-jogi előírások betar
tására kötelezett. E szemlélet "titkos egyházatyája" észrevétlenül is a Gyakor
lati ész kritikájának szerzője, Kant lett. Ezért aztán sok hívő számára, e beál
lítottság tükrében a keresztény tökéletesség sem lehetett más, mint valamiféle
teljesíthető és erkölcsileg "megcsinálható" dolog, akik akárhányszor attól
szenvedtek (és szenvednek), hogy úgymond még mindig nem "egészen" tö
kéletesek. Ez a modernség valamiféle keresztény farizeizmust alakított ki az
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egyház "lelki" életében, mert úgy állította be a hiteles keresztény életet, hogy
az bizonyos teljesítményekkel megszolgálható mű, ahol a siker, a teljesítmény
a fontos. Eszerint Istennek azzal szerezhetünk örömöt, hogy teljesítettük
(méghozzá tökéletesen) a reánk bízott feladatot. Csakhogy ez a kérdés nem
ilyen egyszerű, továbbá a feladat teljesítése sem az. Ebből adódik, hogy sok
hívő kénytelen pótcselekvésekkel mulasztásait jóvátenni: jótékonykodással
vagy a fejlődésben elmaradt népek támogatásával azt az illúziót kelti a maga
számára, hogy "modem" módon, mégiscsak valami "megcsinálhatót" pro
dukált. Ez a teológia és a neki megfelelő erkölcsiség idegen a hiteles keresz
tény tanítástól és moráltól, jóllehet épp az egyház az, aki "keresztszülőként"

ezen irányzatok mögött húzódik meg, hiszen a modernségnek keresztény gyö
kerei vannak. Láthatjuk tehát, hogy a kereszténység egyoldalú hangsúlyokkal
próbált fölzárkózni a modem világhoz, és ezt a törekvését épp maga sínylette
meg a leginkább. E melléfogás ellensúlyozására alakult ki századunk húszas
éveiben a keresztény tradíció néhány elfelejtett dimenziójának újrafelfedezése.
Igy az igazi virágzó skolasztika újjáélesztése (szemben az újkor által előtérbe

helyezett barokk és "újskolasztikával", ami inkább"újkori", mint középkori,
hiteles skolasztika volt), a patrisztikus és biblikus kutatás előtérbe kerülése
és a keresztény misztika újjászületése. A filozófia területén az ókori görög
filozófiának a kereszténységre való kisugárzása, továbbá a keresztény kon
templatív gondolkodás gyümölcseinek hatása a keresztény bölcseletre szin
tén olyan területek, ahol még sok tennivalónk van.

A II. Vatikáni zsinat záródokumentumát (Gaudium et spes) szellemi érte
lemben úgy is felfoghatjuk, mint az újkori szellemiség radikális lezárását. Ez
a dokumentum ugyanis feltárja egy poszt-modern kereszténység jövőjének

távlatait, amelynek munkálásán az egyházra felelősségteljes feladat hárul. A
keresztényeken áll (vagy bukik), elsősorban a teológusokon, hogy képesek
lesznek-e az újkor-utáni-kor emberének lelkét hiteles és jó értelemben vett
modem keresztény szellemiséggel betölteni.
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