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AZ ANYAG A 1 EOLOGUS SZEMLÉLETÉB~N

A rádióaktivitás felfedezése óta az ember egyre jobban belenéz az
anyag belsejébe. Látjuk, hogy nem az oszthatatlan és merev atom a leg
kisebb alkotó része, s nem is olyan tehetetlen tömeg, mint ahogya new
toni fizika leirta. Az atomfizika egyenletekkel, matematikai képletekkel
fejezi ki az atomban végbemenő Jelenségeket. Az elméleti fizika jogosult
sága az anyagban levő törvényszerűségekenalapszik. A relatrvitás-elmélet
képletben adja meg az anyag És energia kolcsonhatását. A kvantum-je
lenség azt mutatja, hogy az elemi részecskék csak meghatározott adagban
vehetnek fel vagy veszíthetnek el energiát, aszerint, hogy az elektronok
belső vagy külső pályára lépnek Az anyag felhőszerű elterülését az erő

térben hullám-függvények írják le. H~i~enberg a határozatlansági relációt
is képletben fejezte ki, tehát még a határozatlanság is bizonyos törvényt
követ. Kimutatható, hogy két összetartozó adat mérésénél fellépő hibák
szorzata állandó. Ezért sokan azt a határozatlanságot, amit az elemi ré
szecskék helyének és energiájának rnérésénél tapasztalnak, csupán eszkö
zeink tökéletlenségének tulajdonítják, nem az anyag természetének. Bohm
rejtett paraméterekről beszél, amelyek a részecskék kölcsönhatását meg
határozzák, s talán valamikor kimutathatjuk őket.

Az atomban ma mintegy 30 elemi részecskét ismerunk. egy részük
nagyon rövid életű, csupán átmeneti jelenség. Egyes tudósok feltételezik,
hogy ezek mindegyike csupán osak megnyilatkozása valamilyen alaprna
tériának, amit energiának is nevezhetünk. A széttörhetetlennek látszó tes
tecskékhez míndíg erőtér is tartozik. Az őseredeti matéria valamilyen
erőtér, amiből minden lehet, de már rendelkezik irányulásokkal az egyes
formák létrehozására. Az elemi részecskék csupán csomósodások az erő

térben, ezért alakulhatnak át újra energiává.
A biokémia újabb adatokkal gyarapítja az anyag benső struktú

ráját. Olyan erókre mutat rá, amelyek az életfolyamatokat. az .atornok és
molekulák állandó kapesolódását, szétesését, kicserélödéset fenntartják
é'f' táplálják. Maga az anyag él az élőlényekben, tehát van ilyen tulaj
donsága is. Az állandó homlas és kicserélődés ellenére megmarad a funk
dók egyensúlya, ami az élŐ anyag különös érzékenységet igazolja. Nehéz
lenne megmondani, mi teszi élővé az anyagot, de annyit látunk, hogy az
életfolyamatokban van tervszerűség, mindig valamilyen cél is valósul.

A benső finomságok és a matematikad képletek láttán önként kínál
kozik a feltevés, hogy az anyag hasonlít a gondolathoz, elgondoláshoz.
Valami olyan építmény, aminek egészen finom benső struktúrája van.
Nem sztatíkus váz, hanem állandó mozgás, dinamizmus. A rnozgás vala
miképpen az anyaghoz tartozik. Ha a tudomány még mélyebbre hatol
benne, bizonyára még jobban felismeri gondolatszerű finomságait.

A természettudomány még mcssze jár attól, hogy megmondja, mi
igazában az anyag. A teológus csak ilyen fe1eletet adhat: mint rninden
esetleges létező, ez is Isten teremtménye. Ha ő elgondolta az anyagot,
benne kell lennie az isteni gondolat logikájának, gazdagságának, erejének,
dinamizmusának. Számunkra az anyag ilyen érzékelhetővé vált gondolat,
ebben gyökereznek törvényszerűségei.A struktura behatol a végső réte
gekig. Odáig, ahol az anyag mint létező kezd különbözni a semmitől. Va
lahol itt kell keresni alapvető megjelenési formáját, azt az 00i erőteret,

arninek csomósedása minden érzékelhető és mozgó tömeg.
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Az isteni gondolat végtelenül gazdag, egyszerre felölel mindent, amit
rr.eg akar valósítani. Neki nem jelent nehézséget. hogy ezt a gazdagságot
belevigye az anyagba. Teremthette az anyagot olyan összetett mivoltában,
hogyavonzatok, kölcsönhatások. törvények százai és ezrei keresztezik
vagy segítik egymást. A legősibb anyag mélyén létrehozhatta azokat az
irányulásokat, amelyek kialakítják az atomokat. elemeket, megalapozzák
él kémiai rokonságai, azok kapcsolódasát és ezeken keresztül lehetövé tette
az egész anyagvilág kibontakozásat. Ebben a benső gazdagságban kell
keresnunk a formák, színek, hangok, ízek, ilkitok változatának okát. A
gazdagságot megsejtjük, ha arra gondolunk, mi van összesűrítve a növé
nyi magban vagy állati petében. Milyr-n lehelletszerű és kibogozhatatlan
berendezkedése lehet egy pete sejtmagjának. hogy abból mindig a meg
határozott állat bontakozik ki, a szervek és funkciók bonyolultságával.
A törvényszerűség hordozója itt maga az anyag, hiszen nem vehetünk
fr-l benső 'Szellemi lelket, mint irányító tényezőt. A benső parányi alkotó
elemek egyúttal ana is képesek, hogy kölcsönhatásba lépjenek a környe
zettel, alkalmazkodjanak vagy védekezzenek. Csak a gondoLat-finom
anyag lehet élő anyag. Csak valamilyen érdekes szimpátía-képesség teszi
lehetövé. hogy például az állatok színe a környezetükhöz alkalmazkodik,
vagy. hogy hihetetlen távolságból megérzik táplálékukat, megsejtik a ve
szélyt, ösztönösen tájékozódnak. Számunkra most nem az a kérdés, hogy
<L Teremtő ilyennek teremtette az állatot, hanem az, hogy mindeme ké
pességele hordozója maga az anyag. Az anyagot kellett úgy megalkotnía,
hogy e jelenségek kíbontakozzanak belőle.

Test és lélek

H3. az állatban nincs szellem, akkor maga az élő anyag érez, hall,
lát, megéli a fájdalmat, reagál a külső hatásokra. Tevékenysége nem jut
cl az öntudatig, valahogy a felületen, homályban marad, de csodálatossá
ga nem tagadható. Ilyen bonyolult és céh-a irányuló viselkedést nem is
sejtenénk az atomfizika képletei alapján. Egyre inkába az a benyomá
sunk, hogy az anyag a szellem szirnmetriája, alacsonyabb fokú vetülete,
ahol :l tudat világossága nélkül játszódnak le az élet jelenségei. Hasonlat
tal azt mondhatnám, hogy a szellem és az élő anyag úgy külónböznek
egymástól, mint az ember és a filmen mozgó képe. Mindkettő mozog,
tevékeny, de más létsíkon.

Az emberben oa test és a lélek valóságos egységet alkot. A szellem
valóságosan egyesül a testtel, nem csupán benne lakik. Mi az előfeltétele

az egyesülésnek ? Valamiképpen az anyagnak <is olyan finomnak, lehel
letszerűnek és törvényszerűnek kell lennie, mint a szellemnek. A lélekkel
való egyesülés feltételezi, hogy az anyag léte mélyén elgondolás, tapint
hatóvá vált gondolat legyen. Az egyesülés olyan szoros, hogy az anyag
részesül a szellem életében. Nem a léleknek van öntudata, hanem az em
bernek. A test-lélek ember érez, gondolkodik, akar. Az anyagi test is a
tudat hordozója, sőt aktiv tényezője lesz. Valami képszerűség áthat rnin
dm ismeretet és akarást bennünk, fogalmaink at tapasztalati adottságok
hoz rögzítjük. Ha az anyag képes így hozzásímulni a szellemi lélekhez,
ennyire átveszi a természetét, akkor bizonyára maga is hajlékony, ru
galmas és fogékony. Elég egy emberi arcra tekintenünk, hogy meglás
suk a szellemben való részesedést. Az arc kifejezi a megértést, részvétet,
tudatot, szeretetet, örömet, szomorúságot, Elöntheti a szégyen vagy a lel
kesedés, bevonhatja a kételkedés fátyla.



Biztos, hogy a szellem magasabbrendűmint az anyag, nem is nőhet

ki belőle. Egyik nem rnehet át a másikba, de valami egybevágóságnak
kell lenni köztük. A szellem - legalább is az emberi lélek - a lét
síkján ott kezd létezni, ahol az anyag végződik. Különben nem alkothatná
nak egy valóságot. A Teremtő teljes léthierarchiát alkotott, ahol nincse
nek szakadékok. Az embert úgy gondolta el, hogy az anyag és szellem
tökéletes egysége legyen. A lélek megteremtésével nem törte le az anya
got, nem bánt vele természete ellen. A Teremtőt nemcsak mindenható
sága, hanem bölcsessége is vezeti. Az embert azért alkotta testből és Ié
lekből, mert az anyag képes befogadni és hordozni a szellemet, a szelle
mi lélek pedig - legalább is emberi fokon - rászorul a testre. E benső

egybecsengés rniatt nem vehető észre, mikor kerül bele az embrióba a
lélek. Beköltőzése nem jelent zavart, nem lesz benne idegen elem. Ha
arra gondolunk, hogy az ember élete folyamán állandóan új anyagi r~

szeket épít be testébe és ezek valóságosan egyesülnek a lélekkel, nem
térhetünk ki a gondolat elől, hogy a szellemi lélek bizonyos értelemben
minden anyaggal rokonságban van. Ez a gondolat pedig oda vezet, hogy
~-l feltámadt test anyaga is pótolható majd a megdicsőült természet anya
gából.

A természetfeletti rendben

A hitrendszer alapján még tovább mehetűnk. Jézus Krísztusban az
emberi természet személyes egységbe került az istenséggel. Emberi tu
data egyben az isteni életnek és vílágosságnak szemlélője, hordozója.
Benne az anyagi test a lélek szellemi megnyilatkozásain túl az isteni élet
tevékenységében is résztvesz. Hiszen benne az egység lélektani síkon is
tökéletes: emberi tudása előtt nyitva áll isteni természete az ismeret és
tevékenység vonalán. Magáról így nyilatkozik: a Fiú csa!k azt teheti, amit
az Atyánál lát (Ján. 5, 19). Az emberi természet-éelvéteíe azt jelenti, hogy
testi-lelki valóságban benne létezett Istenben. Feltámadása, után ez az
állapot külsőleg is megnyilvánult rajta. Teste többé nem rejtette el a szel
lemet és az isteni dicsőséget, hanem tükrözte.

A kinyilatkoztatás meggyőz arról, hogy a feltámadásban a mi tes
tünk is egészen kifejezője lesz a kegyelem által felemelt szellemnek. Az
emberi értelem és akarat belekapcsolódik a végtelen isteni ismeretbe és
értékvalösításba, Az anyag számára ez sem lesz kiforgatás anyagli mivol
tából, hanem felemelés azon a síkon, ami megfelel teremtett jellegének.

A szeritírás következetes annak leírásában, hogy az egész anyagvilág
Isten dicsőségét szolgálja, Minden, amit teremtett, jó. A jóság a lét vona
lán értendő, nem erkölcsi szempontból. Minden megfelel az Istentől eléje
tűzött célnak. Krisztus tanításáhan oa növények és állatok, főleg pedig
az ember az Atya gondviselésének tárgyai. Az anyagi dolgokat eszköznek
használja csodáinál és a kegyelem hordozóivá teszi őket a szentségekben,
A Jel. 5, 13 ezerint a végső megdicsőülés állapotában minden teremt
mény résztvesz Isten imádásában. Az apostoli ígehirdetés is új égről és új
földről beszél, ahol a lét értelme többé nem kétséges: az anyagvilágot
nem nyomja a teher, hogy az ember bűnös célra használja, minden sza
badon és nyiltan tükrözi az Alkotó gondolatát (Róm. 8, 21; 2 Pét. 3, 13).

Az anyag lebecsülése a görög filozófia közvetítésével szűrődött bele
.a keresztény hagyományba. Bölcseletük a szellem kultusza, a testről saj
nálkosassal írnak. Az eszményi ember nem az anyagról gondolkodik, ha
nem az anyagtalan eszmékről. v.agy legföljebb a matematíkáról, mint az
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ujplatonikusok. A középkori skolasztika részben átvette ezt a hagyo
mányt. Ök is nagyrészt az agy emberei, otthónuk az iskolai légkör, a
"természet szépségeivel nem sokat gondolnak, a természettudományt sem
érzik feladatuknak. Assziszi Szent Ferenc Naphimnusza alig talál víssz
hangot e korban.

Amoralisták nyelvezetében - a kereszténységben és a többi vallás
ban egyaránt - észrevehető bizonyos bizalmatlanság a test iránt, illető

leg a test ösztönei iránt. Pedig az ösztön, mint vitális jelenség, önmagában
nem tárgya az erkölcsiségnek, hanem csak annyiban, amennyiben az em
ber személyes döntéseit elősegíti vagy akadályozza. Biztos, hogya ket
tősség erkölcsi küzdelemmel jár, de a megváltás kegyelme itt is segítsé
get nyujt. A lélek nem börtönébe került a testben, hanem természetes
helyére. Itt kell erőit kibontakoztatnia és osak: itt teheti meg. Mint szel
lem, tudatos életet él a halál után is, de cselekedetei nem érdemszerzők.

Viszont a test feltámadása kiegészíti és befejezi a lélek boldogságát, amit
Isten színelátásában kapott.

Az ember és a világegyetem

Az ember a növények és állatok után lépett a világba, tehát már te
rített asztalt talált életlehetőségel számára. Készen vártáik az energia-for
rások, hogy segítségükkel kibontakoztassa képességeit. Teilhard de Char
din és a keresztény evolucionisták szeránt a Teremtő által irányított fej
lődés a testét is előkészítette az állatvilágban, Isten abba teremtette a
szellemi lelket, így az ember "zaj nélkül jelent meg a földön", megjele
nése nem jelentett törést, hanem tökéletesedést.

A szentírás emberi szerzője a !teremtés leírásában belevitte saját kora
világképét. Azonban leírásából vallásos gondolatként kicsendül a megál
lapítás, hogy minden az emberért van: a föld, növények, állatok, sőt az
égitestek is. A Nap, Hold és a csillagok csupán "vil,ágítók" az ember szá-

-mára. A teológiában Szent Tamás a teremtés tárgyalásánál az arísztote
leszi filozófia nyomán megállapítja, hogy a képességi lét (potentia) ezért
van, ami válhat belőle vagy amit hordozhat, mint végső tökéletességet. A
lét rendjében az alacsonyabbrendű a magasabbrendűnek szolgál. (L p. 65,
a. 2). .A tapasztalati világban a legmagasabb befejezettség és érték az em
beri szellem, kézenfekvő tehát a gondolat, hogy az anyagvilág célja és
feladata a szellemi lélek, illetőleg az ember hordozása. Az anyag arra VIa

ló, hogy valami legyen belőle, aminek már őncélja van ezért a teremtés
nem lett volna teljes a gondolkodó ember megjelenése nélkül.

Ha figyelembe vesszük, hogy az egész teremtés végső célja az Alkotó
dicsőségének hirdetése, kifelé való megmutatása, akkor újabb távlatok
nyílnak meg előttünk. Az a mű hirdeti igazán alkotója nagyságát, amely
tudatosan visszatekint rá és elismeri függését. Ez 'valósul meg az ember
ben, Benne az anyag is visszatekint a Teremtőre, ezért mondható igazán
az ember megjelenése a teremtés befejezésének. A lélek a közvetítő Isten
és a néma anyag között, Az emberi tudat gyűjti össze a színek, hangok,
formák szépségét, megtalálja mögöttük a lét szerzőjét, s megvan a ké
pessége, hogy a hittől indíttatva hálát adjon míndezekért.

, Lehet-e a földi embernek küldetése az egész világegyetemhez? Ha
.az anyagnak egyáltalán az a végső tökéletessége, hogy az emberi szellemet
hordozza s általa felismerje a Teremtőt, akkor ezt minden csillagrend
szer anyagáról el kell rnondanunk. A színképelemzés igazolja, hogy az
anyag mindenütt hasonló a földi anyaghoz,· tehát a kozmosz bármely
részén mérhetetlen energiák rejtőznek. Figyelembe véve a Teremtő 001-



csességét, kimerül-e a teremtés célja a galaktikák millióinál abban, hogy
az ember halvány fénysugárból tudomásul veszi létezésüket és megálla
pítja a világegyetem óriási terjedelmét? Vagy Isten másutt is teremtett
emberi lényeket, akik alkalomadtán meghódítják saját .Jcörzetüket" ?

Az ember míndig egyetemes eligazodást keresett környezetében. Az
élet minden irányában igyekezett újat alkotni és egymásután terjesztette
ki figyelmét az eddig ismeretlen területek felé. Viselkedése következik a
tudat szellemiségből. A szellem felülről szemleli az anyaget és egészen át
akarja tekinteni. Az állatnak nincsenek új kezdeményezései, mert maga
is egészen az anyaghoz taotozik, nincs felillről jövő szemlelete. Az ember
nek tehát emberi mivolta miatt lehet küldetése mmden anyaghoz, ami
egyáltalán elófordul la világban, Mindez nem jelenti azonban a természe
tes lehetőségek összes kíaknázását. Az ember a természeten kívül az üdv
rendbe is beletartozik és végső célja ott valósul. Ahogy az egyes ember
erkölcsi és kegyelmi síkon elérheti üdvösséget anélkul, hogy földi éle
tében a természetes alkotási lehetőségeket megvalósította volna, - mí
vel a környezet, betegség vagy halál akadályozta benne, - úgy Isten az
egész emberi történelmet lezárhatja a végitélettel az összes technikai és
kulturális értékek megvalósulása elótt. Az elérendő mérték Isten országá
nak kegyelmi teljesedése. Ez pedig természetfeletti rnisztérium, amit nem
mérhetünk a földi értékelés kategóriáival. Altalában azonban mégis a
természetes fejlődés szelgáltatja az alapot a kegyelmi rend kibontakozá
sához.

A szellem magasabbrendűségétfigyelea:nb2 véve e!fogadhatjuk, hogy
a tudományos fejlődés még sok meglepetést hozhat. Ahogy kezdjük meg
ismerni a csillagvilág óriási távlatait, azok egyre inkább a mieink lesz
nek. Eleve ábrándnak kell tekintenünk birtokbavételüket ? A szellem
jogán semmi esetre sem. A kinyilatkoztatás sem állítja sehol, hogy az
ember csak Földünkhöz van kötve, hiszen kötelességévé teszi. hogy az
"égről és a földről", vagyis az egész univerzumról leolvassa az alkotó
nagyságát. A földón minden anyag beépülhet testünkbe és tárgya lehet
ismeretünknek. Miért ne a Földön kívüli anyag is ? Csak a távolság vá
laszt el tőle bennünket, de a fizikai távolság eleve nem mondható legyőz

.hetetlennek. Ki merné állítani, hogy az emberiség számána már csak né
hány esztendő vagy százesztendő van hátra ? Krisztus teljes bizonytalan
ságban hagyott bennünket. Egyforma joggal emlegethetüruk néhány esz
teridőt és évezredeket. Hová fejlődik például a tudomány 10 vagy 50
ezer esztendő múlva. Nem gondolható el, hogy .az ember egészen új ter
melési módokat talál vagy lassan birtokba veszi az egész Naprendszert,
a Tejutat és a többi galaktikat ? Hogy levegőt fejleszt magának a Holdon,
átalakítja a Jupiter fe1:szinét és letelepszik a Sidus valamelyik bolygóján ?
S ha megteszi. mindez a természet erőinek felhasználása lesz, nem be
avatkozás a természetfeletti rendbe.

Az üdvrend egyik alaptörvénye ez: "Minden a tiétek, akár a világ,
akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: min
den a tiétek; ti Krísztuséi vagytok, Krísztus pedig az Istené (Atyáé)"
(1 Kor. 3, 22). A természetes és természetfeletti javak az emberért vannak,
itt alakul meg Krisztus országa és általa jutunk az Atyához. Ha komo
lyan vesszük a megtestesülés tételét, hogy Krísztusban az Isten maga lett
tagja az emberi \közösségnek, akkor ez az emberiség valóban nagyra hi
vatott. A nagysága elsősorban kegyelmi, de nem fér bele az a gondolat,
hogy ez a földd ember egyúttal az egész látható világ ura és közvetitője
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legyen Isten felé? Hogy rajta keresztül tekintsen vissza minden anyag
a Teremtőre és megszentelődjék?

A megtestesülés és az üdvrend Isten szerétetének gyümölcse. Isten
szerette ezt a világot (Ján. 3, 16): az embert, &Z á1J1atot, a növényeket, a
legkisebb porszemet. Minden atom, molekula. növényi és állati test re
mekmű, amit gonddal, szerétettel kellett meg tervezni. A feltámadás után
az anyagvilág nem vész el, hanem megdicsőül. Sőt, a szeritírás azt állítja,
hogy kialakul és külsőleg is látható lesz a lét nagy hierarchiája Krisz
tus fősége alatt (Ef. 1, 10). Nyilvánvaló igazságként tűnik majd elénik,
hogy "mindent általa és érte teremtett" (Kol. 1, 15). Ebben a mindenben
benne kell lennie az egész világegyetemnek.

Igaz, az ember túl kicsinek, élete túl rövidnek látszik ahhoz, hogy
akár a fény sebességével haladva is megközelítse a csillagvilág óriási
távolságait. A relativitás elmélete pedig a fény sebességét tartja az ab
szolut határnak, ami nem múlható fölül az anyag keretei között? De
kérdés, hogy ez az elmélet, illetőleg a tudomány figyelembe vette-e már
az anyag minden tulajdonságát? Nem rendelkezhet az anyag az elektro
mágneses hullámokon túl olyan energiákkal, amelyeknek felfedezése új
fordulatot ad a haladásnak és aminek leírására szűk lesz a relativitás el
mélete? Camus-nak ez a visszatérő problémája: Ha az ember Ielismerné,
hogy a világegyetem tud szeretni, kiengesztelődnék az élettel. Mi tud
juk, hogy a világegyetem érzéketlen marad, de mögötte áll a Teremtő,

aki szerét és férfias feladatokat tűzött elénk, fizikai és erkölcsi téren. E
cél tudatában kell kiengesztelődnünkaz élettel. Az ember mindíg ember
marad, testileg alá lesz vetve szenvedésnek, halálnak. De ha tudja, hogy
ezek megoldódnak a feltámadásban, nagyobb reménnyel néz feladatai
elé.

Szépen írja Teilhard de Chardin: "A világegyetem haladása és kü
lönösképpen az ember fejlődése nem konkurencia Istennel, nem is ha
szontalan energia-pazarlás. Minél nagyobb az ember, annál inkább öntu
datosul, egységesül, erejének birtokába jut az egész emberiség, annál
szebb lesz a teremtés, tökéletesül az imádás, annál méltóbb testet talál
a misztikus Krísztus kiteljesedéséhez" (Le Milieu Divín). Ehhez csak egy
megjegyzést: Chardin az ember fejlődését konkrét természet-kegyelmi
kapcsolatában fogja fel, azért írhat így. Biztos, hogya természetes rend
kibontakozása önmagában erkölcsileg nem teszi jobbá az embert. A bűn

elleni küzdelem és a kegyelem megszerzése a haladás minden fokán sze
mélyes feladat marad, de a természet kdbontakozásával ez is elmélyül és
új színeket ölt. Ebben az értelemben kell a természetes fejlődésnek meg
előznie a kegyelmi rend teljességének megvalósulását.

•

KŰKERESZT

Eszembe jut most hirtelen
Egy erdei út kőkeresztje.

A fák között áttűz a nap
Az aranyozott Krisztus-testre.
Mióta áll ott, nem tudom,
Elhagyatottan és egymagában.
Megvan tán ötven éve is,
Hogy legutolján arra jártam.

Hová jutottam ez alatt?
Korhadok a rám nőtt pagonyban,
Áhitozom a harmatot,
Fényért sóvárgok elhagyottan.
Tán ezért is jutott eszembe
Az erdei út kőkeresztje ?
Meglehet.

Ősz Iván
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