
Az elveszett Éden
Európa-szerte a száz éve történteket idézik fel napjainkban. Ami
akkor sok millió ember halálát követelte, azt mára ünnepségek és
koszorúzások, kulturális események és tudományos konferenciák
témájává szelídíti az emlékezés. Közben pedig mintha megfeled-
keznénk arról, hogy szerte a Földön folyamatosan tart az öldöklés,
különböző helyszíneken és formákban, különböző eszközökkel és
indoklásokkal — némelyik csupán karnyújtásnyira Európa uniós
határaitól. Hozzászoktunk ehhez az állapothoz? Korunkat már nem
jellemzi a háború kitörésekor pápává választott XV. Benedek szava?
„A népek állandó félelemben élnek, mintha felettük vihar lebegne,
amely bármikor szörnyű hevességgel kitörhet.”

A Biblia költői elbeszélésben mondja el, hogyan csúszott végzetes
hiba az „ember” nevű projektbe mindjárt történetének kezdetén.
Isten szeretetből teremtette meg, s úgy „programozta be”, hogy csak
a szeretetben, Alkotójával és embertársaival együtt tud kiteljesedni az
élete. Ehelyett mindjárt az első ember(pár) szembefordult Teremtő-
jével, aztán testvér a testvérével, majd közös nagy vállalkozásuk is
azért vallott kudarcot, mert az együttműködést a széthúzás és az el-
lenségeskedés váltotta fel. Így vált „ember embernek farkasává”, így
vált a történelem nem kis részben harcok és háborúk történetévé.

A háborúskodások kiterjedése és formája erősen változó: az egyéni
csetepatéktól a törzsi villongásokig, a jól megszervezett hadjáratok-
tól a „népek csatájáig”, a tervszerű népirtásoktól és terrorizmustól a
totális háborúig széles a skála. A magánéletben a másik ellen forduló
pusztító indulat formái az évezredek folyamán szinte változatlanok:
a gyilkos szavaktól a tettlegességig terjednek. A tömeges hadviselés
eszközei azonban jelentősen változtak a (hadi)technika fejlődésével:
egyre több ember elpusztítására alkalmas fegyverek jöttek létre, „a
parittyától az atombombáig” jutott el az emberiség.

A háborúskodások indítéka is sokféle: elvenni a másik tulajdonát
vagy életét, haszonszerzésből vagy pusztán a gyűlöletnek engedve
kiirtani akár tömegeket is. A leginkább ellentmondásos mégis a val-
lás ra történő hivatkozás. Az egyház már felismerte ennek képtelensé -
gét, és bűnbánatot tartott a múltban elkövetett ilyen vétkek miatt, má-
sutt azonban ma is tombol a vallási fanatizmus fűtötte gyilkos erőszak.

A Biblia mindezt egyetlen fogalomban foglalta össze: bűnt kö-
vetett el az első ember, amikor szabad akaratát rosszra használva el-
vétette kijelölt célját. Bűnös mindaz, aki ártó szándékkal embertársa
ellen fordul. — Visszahozható-e az elveszett Éden, lesz-e valaha
béke a földön? „A béke új neve a fejlődés” — írta VI. Pál pápa —,
ez azonban nem redukálódhat a tudományos-technikai haladásra,
hanem „az igazság, igazságosság, szeretet és szabadság alapján a
kapcsolatok új rendjét kell megteremteni”.
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