
LUKÁCS LÁSZLÓ Csak tiszta forrásból
Egy-egy ország fejlettségét azon is mérik, hogy mennyit fordít ku
tatásra, fejlesztésre. Napjainkra a "kutatás" a természettudomá
nyokra és a technikai fejlesztésre szorult vissza, rajtuk kívüllegföl
jebb a "társadalom mérnökei" juthatnak még szóhoz. Az emberlét
mélyeit, a világ végső kérdéseit kutató gondolkodás, a kontemplá
ció a kevesek gyakran fölöslegesnek bélyegzett passziójává lett.
Anyagi világunk foglyaivá lettünk. "A drága jószág, a gép elva
dult", ahogy József Attila írja. Még az emberi szellem is ennek ku
tatására-fejlesztésére redukálódott. Ezt véli egyetlen követendő út
nak, s egyre hasztalanabbul próbál boldogulni ezen a módon.
"Nemsoká mind térdre omlotok s imádkoztok hozzá, ki pusztán a
tulajdonotok", teszi hozzá a költő - több mint hetven éve!

Aki a múltat nemcsak eseménytörténetként szemléli, hanem a
szellem történeteként is, az nyomon követheti a legnagyobb gon
dolkodók erőfeszítését arra, hogy létünk alapkérdéseire választ ta
láljanak. A teológia ebben a kutatásban nemcsak saját erejére tá
maszkodik, hanem a kinyilatkoztatás fényét hívja segítségül. Újra
és újra visszatérnek az alapvető kérdések: honnan a világ? miért
élünk? van-e célja, rendeltetése a történelemnek? mi történik az
emberrel halála után? vannak-e, s ha igen, melyek azok az általá
nos törvények, amelyek nélkül ellehetetlenül az emberi élet?

A legkínzóbb kérdést mégis a világban tapasztalható rossz
veti fel. A keresztény teológia egyértelmű választ ad: a világ ere
detileg jó volt, Isten eredetinek jónak alkotta. A rossz nem vala
mi démoni őserő, abszolút nagyhatalom, hanem a teremtésbe írt
rend megtörése. A szabad akaratú ember rossz döntéséből ered,
s ez a katasztrófa a kezdetektől fogva árnyékot vet az ember tör
ténetére. A Bibliában előbukkan azonban a remény ígérete is: az
Istenfia azért lett emberré, hogy a rossztól, tehát a bűntől és an
nak következményeitőlmegszabadítson. Az egyházatyák szíve
sen használt képével: benne az isteni, a bűntelen élet nemes haj
tása oltódik bele az emberiség megromlott fájába.

Jézus édesanyja ezért áll kezdettől fogva a keresztény áhítat
előterében: a bűn hatalma alatt állt-e az, akitől az Istenember vi
lágra született? Ha pedig bűntelen volt, mikor és hogyan lett
azzá? A kérdés évszázadokon át heves viták tárgya volt, s való
ban elevenünkbe vág: remélhetjük-e mi is, és hogyan, a rossztól
való szabadulást? Szabadulhatunk-e a világ terhétől? Az ő élete
bűn nélkül fogant, a mienk is megtisztulhat tőle. A rossz nem el
kerülhetetlen végzet, ki lehet szabadulni a rabságából. Máriában
felcsillan a bűn nélküli, szeretetté nemesült élet - a szabadulás
egyetlen lehetősége az emberiség számára.
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