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Több haladó teoI0~U'S, elsősorban Teilhard de Chardin és Karl Rahner munkássá
gának köszönhető, hogy a fejJődéselméletet a hittudósok is kezdik elfogadni és
beépíteni a teológia rendszerébe.

A fejlődéselmélet értékelése a hittudósok gondolkodásában igen nagy átalaku
Iáson ment keresztül. Először mereven vísszautasították, különösen az evolúciónak .
az emberre való kiterjesztését, mert az szerintük mlindenképpen ellenkeztk a szerit
írással és a teremtés dogmájával. Később azonban tisztázódott, hogy a teremtés és
a fejlődés nemcsak hogy nem zárja ki egymást, hanem egyenesen feltételezi Is
tennek, mínt transzcendens és immanens oknak olyan közreműködését, mely úgy
fokozza föl a teremtményi ck tevékenységet, hogy az önmagától hozza létre a fej
lődést jelentő léttöbbletet. A teremtő Isten, ahogy erre Rahner A horninizáció
p;'oblémája című gyűjteményes mű legértékesebb tanulmányában rámutatott, so
sem kívülről nyúl bele a fejlődő világba, sosem válik a világ alkotóelemévé, ha
nem belülről fejleszti a világot azáltal, hogy megadja a teremtmények számára azt
a képességet, azt az energiát, melynek segítségével önmagukat felülmúlhat ják, a
.étben gazdagabbakká válhatnak.

Az ellenséges magatartás után tehát az utóbbi években megkezdődött a fejlő
déselmélet által felvetett problémák alkotó jellegű feldolgozása. Ez a pozitív ér
tékelés, úgy gondolom, még eredményesebb lehetne, ha a fejlődést dialektikus mó
don szemlélnénk, ha az üdvtörténetben is jobban észrevennénk a díalektíkának a
Teremtő által öröktől megállapított törvényeit. A dialektika a lét általános, alap
vető fejlődéstörvényeivel foglalkozó tudomány, mely egyúttal a tudományos ku
tatásnak, vizsgálatnak 1s módszere.

A léten mí, keresztény gondolkodók nem csupán a leszűkített létet értjük, az
abszolút létnek kinevezett relatív létet. hanem az abszolút és relatív, a szükség
szerű és esetleges, a teremtetlen és teremtett létet. A lét bontakozásának, fejlő

désének legfőbb törvényei a következők: 1. A létben állandó a tevékenység. Az
esetleges létezők szüntelenül változnak és a lét e változások közepette bontakozik
ki fokozatosan, - 2. A létezők, a jelenségek egyetemesen összefüggnek, egymásra
hatnak, egymással oksági összefüggésben állnak. - 3. Az esetleges létezőkben

történő mennyíségí változások ugrásszerűen mínőségi változásokba csapnak át, és
ezáltal megváltozik a dolgok belső formája, az, ami a dolgot, jelenséget azzá teszi,
ami, és minden mástól megkülönbözteti. - 4. A fejlődésnek, a létben való gaz
dagodásnak hajtóereje, mozgatója a létezők ellentmondásos jellege. A fejlődés úgy
jön létre, hogy a dolgokban, jelenségekben rejlő ellentétes törekvések küzdelme
a régi formák megsemmisüléséhez és új formák kialakulásához vezet. A fejlődő

létezők, mert bennük ellentétes, egymást bizonyos mértékben kizáró, de ugyan
akkor egymást feltételező oldalak, törekvések vannak, mindig magukban hordoz
zák saját maguk ellentétét. mely azután nem engedi, hogy a létezők egy helyben
topogjanak. Az ellentétes erők és oldalak kölcsönös ellentmondása, ellenhatása vé
gül is az ellentétek gyökeres feloldásához, II dolgok minőségí megváltozásához
vezet. A minőségileg átalakult létezőkben azonban már újabb belső ellentétek fe
szülnek, melyek az egységesnek látszó létezők újabb és újabb átalakulását ered
ményezik,

A hegeli dialektikának is ez a lényege. Ezért, ha elhagyjuk Hegel idealista
panteizmusát, elfogadhatjuk a hegeli fejlődés, a sein (lét), az anderssein (a más
sálevés) és a fürsichsein (önmaga számára való létezés) fázisai t. A fejlődés során
a lét (sein) önmagával szemben foglal állást, önmagának az ellentétét állítja. Ez
a mássálevésnek (anderssein) az állapota, az antitézís. A lét az önmagával szemben
való állásfoglalás által gazdagszik léttartalomban. és létben gazdagodva tér vissza
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önmagához. Igy jön létre a szintézís, az önmaga számára való létezés állapota,
a fürsichsein.

Az alábbi vázlatban az üdvtörténet néhány lényeges állomását szerotném dia
lektikus megvilágításba állítani és speciálisan arra rámutatni, hogy az üdvtörténet
egyes tényezőiben rejlő belső ellentétes erők és törekvések hogyan lendítették
előbbre a fejlődést.

Mikor kezdődött el a fejlődés?

Dogmatikánk alapvető igazsága, hogy Isten maga a Jóság és a Szerétet. A te
remtés is önközlő jóságának bizonyítéka. A lét ugyanis mindíg több, mínt a nem
lét. Ugyanakkor azonban a teremtés következtében a létezőkben szükségszerűen

belső ellentétek keletkeztek. Ezek az ellentétek: a bizonyos fokú létnek és a re
latív nemlétnek, a léthiánynak és létigénynek, a léthiánnyal járó léttehetetlenség
nek és a létigényből fakadó léttöbbletre való törekvésnek ellentmondásai. Isten
nem teremthetett végtelenűl tökéletes lényeket, hanem csak léthiányban szenve
dőket. Ez a tény végső fokon az oka minden bajnak, szenvedésnek, sőt bűnnek is.

Isten, aki maga a Jóság és Szeretet, ezeket a belső ellentmondásokat a te
remtés pillanatától kezdve úgy oldotta föl, hogy elindította a fejlődés kozmikus
folyamatát, melynek során a létezőkben meglévő dialektikus feszültségek késztetik
a dolgokat arra, hogy a transzcendens és immanens Teremtőből áradó energia
többletet felhasználva törekedjenek létigényük fokozatos és folyamatos kielégíté
sére. A létezőkben rejlő belső feszültségek két ellentétes pólusa közt bontakozik
kezdettől fogva az önfelülmúlás kozmikus folyamata. Ennek a fejlődési folyamat
nak a végén aztán a létezők Istenhez, az abszolút Léthez jutnak el, és benne te
remtményi mívoltuknak megfelelő létigényük teljesen kielégül. A relatív lét és
nemlét el.lentéte azáltal oldódik föl, hogy a teremtmények az abszolút Létet oly
mértékben birtokolják, amilyen mértékben a teremtmény bírhatja a Teremtőt.

Ez az igazsúg Teilhard de Chardinnek, aki a kozrrukus feszültségek új, fejlet
tebb formációkat létrehozó szerepét állandóan hangoztatta, tehát a dialektikusan
gondolkozó Teilhard-nak egyik alapvető meglátása. "Mert nem fogadhatom el,
hogy a Világ rosszul van felépítve, hogy képtelen volna a méhében szülctett lé
nyek alapvető éhségét kíelégíteni: szenvedélyesen átadom magam annak a bizony
ságnak, hogy az Elet a maga egészében új és örök Föld megalapítása felé halad"
(Hit az emberben. Az. én mindenségcm című fejezet, 360. o.).

"Az egyesülésnek és szublírnácíónak vég nélküli működése folytán (Krisztus)
magáévá teszi a föld teljes lelkiségót. Es amikor mindcnt összegyűjtött és átformált,
elérve a befejező műveletben az isteni központot. amelyet soha el nem hagyott,
akkor bezárul, egyesítve önmagát hódításaival ... Igazában ez a ..panteizmus" ma
gasabb formája, a keveredés vagy megsemmisülés rnérgcző nyoma nélkül. A töké
letes egység várása, amely egységben, hogy belemerülhessen, miriden elem meg
fogja találni a mlndenséggel egyidőben a maga beteljesülését" (A keresztény je
lenség. A hit tengelyei című fejezetböl).

A bontakozó lét sorsdöntő szakaszai

Ha ezt az állandó fejlődési folyamatot korszakokra akarjuk osztani, akkor az
első lényeges Időszakot a h o m i n i z á c i ó korszakának nevezhetjük. Ez a szakasz
az emberré válás felé fejlődésnek és az ember kialakulásának a korszaka. A fej
lődésnek; mint ezt a természettudományok a posteriori, számtalan tapasztalati tény
alapján megállapíthatják, alapvető törekvése, hogy kialakítsa az embert. Ebben a
korszakban a kozmogenezist a biogenezis követte, mely a noogenezisbe torkollott,
megjelentek az öntudatra ébredt, szellemi képességekkel bíró lények. Az ember
megjelenésével létrejött a Kozmosz első nagy, egységes állapota, első nagy szinté
zíse, A mindenség kdtermelte magából uralkodóját, fejét, a Kozmosz öntudatra éb
redt királyát. A világegyetem pillanatnyi harmóniába olvadt össze és a Teremtő



egyetemes imádásában egyesült. Ez volt a teremtés első "Sabbatja", a Hexarneron
hetedik napja (Gen 2,1-3). A fejlődés módjaival, fokozataival. melyek az ember
kialakulásához vezettele, már sokan foglalkoztak - Teilhard de Chardlnen kívül
(Overhnge-i-Rahner Das Problem der Hominisation; Marcozzi-Solvaggi Proolemi
tlelle oriqini; és még sokan mások) -, ezért ezt a kérdést külön nem érintjük.

A hominizácló korszakának Iezárulásával kezdődött el a h u rn a n i z á c i ó
ideje. A humanízácíó korszakának célja, hogy az ember egyre emberibbé valjon,
egyre méltóbbá legyen szellemi terrnészetéhez, sőt ne csak saját magát, de az
egész Kozmoszt is humanizálja alakítsa saját képére, emelje föl a maga nívójára.
Az ember szellemi természete alapján Isten képmására alakított teremtmény. Is
ten ezt a hasonlatosságot még nagyszerűbbé tette azáltal, hogy az embert a termé
szetes létsíkról felemelte a természetfeletti lótnívórn, hogy így az emberen keresz
tül a Kozmosz is magasabb rendű létnívón bontakozhasson tovább és érje el a
létteljességet.

A humanizálódás Időszakának a kezdetén azonban az emberben rejlő belső

ellentétek felrobbantották a Kozmosz egységét, széttépték az Isten és "z ember
kőzti barátság szálai t, és az ember belső világába még disszonánsabb akkordokat
vegyítettek. A fejlődés egy ideig ilyen labilis állapotban folyt tovább. A bűnbe

esett és a kegyelmi ajándékokat eltékozolt ember öncrejére utalva próbált az
ígazíbb emberiesség irányába haladni egészen addig, míg a bűn ellenhatásaként
meg nem történt a megváltús, míg cl nem .Hilt az Ige, és a lét egységét magasabb
nívón helyre nem állította. Ekkor kezdődött cl a harmadik nagy fejlődési időszak:

a magasabb rendű hu m a n t z á ci ó ideje. Ebben az új, magasabb rendű, de
még nem tökéletes, nem végleges Iétegvségbon, mclyet Krisztus teremtett meg, s
melynek feje, összetarrója és végcélja Ö, színtén hatalmas ellentétes erők feszül
nek. Ezeknek a küzdelmo gyorsítja meg a fejlődést, melynek végén Kríszursban
valósul meg a mindenség végső, már semmiféle labilitásban nem szenvedő, töké
letes egysége. A fejlődésnek erről a harmadik időszakáról a megváltással kapcso
latban lesz bővebben szó.

Miért bomlott föl a lét első kozmíkus egysége?

Azért, mert az egységes világ csúcsán álló emberben, a Kozmosz zárókövét
alkotó szemétyíségben olyan belső ellentétek feszültek, mclyeket az első ember nem
ludott feloldani.

Az öntudatra ébredt, saját magát tudatosan birtokló és a végtelen felé megnyílt
szellemi lényben, az emberben az alapvető ellentéteket nem a test és a lélek vo
nalán kcld keresnünk! A transzcendens irányú metafizika, ahogy erre szlntén
Rahner mutatott rá a már említett tanulmányában, nem tekinti az anyagót és a
szellemet egymással csak szembenálló és egymáshoz viszonyítva csak idegen va
lóságnak, hanem figyelembe veszí a különbözőségüket megelőző egységüket. Abból,
hogy az anyagat csak a szellernhez való viszonya által tudjuk meghatározni és azt
mondjuk, hogy az anyag olyan létező, moly a létnek a szellemben kibontakozó tel
jességét még nem éri el, következik az is, hogy az anyagnak a szellern felé való
Iejlődéso nem tartalmaz belső ellentmondást. _

A homo sapiensbcn fennálló dialektikus ellentmondások a nagyfokú léttehetet
lenségnek és felfokozott létígénynek, továbbá személyisége zártságának és nyitott
ságának ellentétei. A személy eszes természetű, komplett egészet képező magánvaló,
mely önmagában teljesen megáll és más személybe be nem kebelezhető. A személy
tehát zárt egység. Ugyanakkor azonban zártsága triellett szükségszerűen nyitott is.
A személviség természete megköveteli, hogya másik személlyelrelációba, kapcso
latba léphessen, rnondhassa neki: Te! Ez a zárt egység továbbfejlődését nem az
által éri el, hogy visszavonul zártsága elefúrstcsonttornyába, hanem azáltal, hogy
kltárul a másik személy felé, a másik személyt, mint önmagának ellentétét állítja,
javallja, és ezáltal bizonyos mértékben mássá lesz. Csak így, mások segítségével
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gázdagodhat léttartalomban, térhet vissza önmagához, mínt továbbfejlődött lény.
A szernélyiségben tehát a nagy kettősség a zártságnak. az önmagához való ragasz
kodásnak és, a nyitottságnak. a mások felé való ki tárulkezásnak ellentéte.

A személlyé vált ember emberré válásának pillanatában észrevette, hogy más,
vele egyenrangú személyek is léteznek. De rádöbbent arra is, hogy van egy ná
lánál magasabb rendű lény is. A szernélyiség természetéből következik, hogy már
ezek az első emberek is ragaszkodtak függetlenségükhöz. Ugyanakkor azonban a
bennük dolgozó létigény kereste a továbbfejlődés Iehetőségét a mások felé való
közeledés, megnyílás által,

Ekkor ajánlotta föl Isten az első embereknek, hogy velük bensőséges, baráti
kapcsolatba lép, részesíti őket magasabb rendű életének többleteiből. Sőt a szerit
írás tanúsága szerint nemcsak felajánlotta, de meg is ajándékozta őket a természet
feletti élet kegyelmeível. A Genezis ezt a tényt úgy írja le, hogy az ember közvet
Ienül érintkezett Istennel, meghitt viszonyba került vele. Az ember tehát az Is
tennel való kapcsolat, belső barátság létsíkján fejlődhetett volna tovább és emel
hette volna föl az egész világot a természetfelettiség magaslataira.

Ekkor tört be a lét harmóniájába a bűn robbanása. Az első ernberek nem tud
ták pozitív módon feloldani a személyiségükben feszülő ellentéteket. A független
ségéhez ragaszkodó emberpár féltette önállóságát a nálánál mérhetetlenül maga
sabb rendű lénytől. A léthiánnyal küzdő és ezért korlátoltan gondolkodó ember
úgy érezte, hogy Isten az ő szernélyiségét el akarja nyomni. Isten közeledésében
és ajándékaiban fejlődésének akadályát látta. Gondoljunk csak a két tiltott fa
szimbólumára ! (Gen 2,16-17) Ezért az első emberek szabad akaratukkal visszauta
sították Isten barátságát, nem az 6 segítségével. hanem más személyek (a kígyó,
al: asszony) által és a maguk erejére támaszkodva próbálták megszerezní a kivánt
léttöbbletet. Ezzel a döntésükkel azonban az első emberek saját magukat fosz
tották meg attól aléttöbblettől, melyben Isten ingyenes irgalma folytán részesül
tek. Miután a bűn robbanása letaszította őket a kegye1mi létsík magaslatairól, ön
erejükből ide soha vissza nem juthattak volna. Véglegesen a természetes létsíkon
kellett volna maradniok összes leszármazottaikkal együtt. Véglegesen csak a hozzá
hasonló véges személyek segítségével haladhattak volna tovább a fejlődés szűk

lehetőségein belül. Ez volt az eredeti bűn,

Az lsten felé való bezárkózás, barátságának visszautasítása által az ember a
lét legnagyobb torzójává vált, mert végső célját, az Isten által felkínált létteljes
séget sosem érhette volna el. A bún azonban nemcsak az emberre, de az egész
világ fejlődésére is végzetes hatást gyakorolt, mert az Univerzumot is vakvágányra
terelte. Az embernek, mínt a Kozmosz urának, lett volna ugyanis a feladata, hogy
azt humanízálja és így [uttassa el a míndenségnt a teremtmények által birtokol
ható létteljességhez. A bűn azonban az emberrel együtt a természetet is megfosz
totta ettől alehetőségtől. Ezért: "A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak a
megnyilvánulását várja. Hiszen a természet is hiábavalóságnak van alávetve, nem
önként, hanem amiatt, aki alávetette. De megmarada reménye, hogy a mulandóság
szolgaí állapotából felszabadul lsten fiainak dicsőséges szabadságára (Hóm 8, 19-31).

Az eredeti bűn többszörösen végzetes. ellentéteket és feszültségeket vitt a ví
Iágba, Igy a Teremtőnek és a lázadó teremtménynek diszharmóniáját. Továbbá
Isten részéről a teremtmények felé történő nagylelkű rnegnyíltságnak, az emberek
részéről az önmaguk függetlenségéhez való ragaszkodásnak, az önelégültség körébe
való bezárkózottságnak ellentéteit. Végül a bűnös emberben pedig az Istentől való
elfordulás, ugyanakkor pedig az Istenre, mint a létteljesség egyedüli forrására
való szükségszerű ráhangoltság mérhetetlen ellentétét.

Ezek az ellentétek, bármennyire is a történelem legtragikusabb eseményéből

fakadtak, végső fokon mégsem a hanyatlást idézték elő, hanem a továbbhaladásnak
lettek elindítói. Olyan nagyszerű kdbontakozásí lehetőségeket nyitottak meg, amilye
nekkel az emberiség a bűnbeesés előtt nem bírt. .
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A bűn antitézise

A bűn által keletkezett felfokozott létfeszültségek, a mándenség egyensúlyá
nak megbítlenése történelmi mértékkel nézve, sokáig nem maradhatott fenn. Az
ellentéteknek fel kellett oldódniok, új helyzetet kellett Iétrehozníok, a létben mí
nőségi átalakulást kellett eredményezniök. Ezeknek az ellentéteknek, ha szabad
ezt a kifejezést használnunk, kisülése eredményezte Isten örök végzéséből az el
lentéteket feloldó és új világot teremtő megoldást: a megváltást.

A bűn a függés ténye és az egyre nagyobb függetlenség akarása, a más sze
mélyek felé való megnyílás által történő töltekezés, ugyanakkor a saját világához
való görcsös ragaszkodás ellentétes törekvéseiből fakadt. Az első emberek nem
tudták ezeket a kettősségeket pozitív rnódon feloldani. Önmagukba zárkózva, az
önelégültség gőgjével tönkretették az Istenrnel való személyes barátság meghitt kap
csolatát. Mert ezt a személyes kapcsolatot az ember csak lerontani volt képes, de
helyreállítani már nem, csak isteni Személy venette föl újra a személyes érintke
zés baráti fonalát. A második isteni Személyra hárult a feladat, hogy él lázadó em
bert Iciengesztelje az Atyával, a harag fiait ismét Isten barátaivá, gyermekeivé
rnagasztosítsa, Mert az ember önzően magába zárkózott, rendkívüli módon az Is
ten nyílt meg az emberiség irányába. Mert az ember a teljes függetlenségre tö
rekedve szakadt el Urától, a megváltás így csak a teljes alávetés, az Atya akar-a
tának tökéletes teljesítése által történhetett meg. ,,0 isteni mívoltában nem tar
totta az Istennel való egyenlőséget olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék,
hanem a szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberhez.
Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember; megalázta magát és engedelmes lett
mlndhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,6-8).

Mert az ember nem akart mássá lenni, az emberinek ellentétét, a saját bense
jében kibontakozni akaró istenit nem akarta állítam, az Isten vált bizonyos mér
tékben mássá, "ette föl az emberi természetet, hogy így segítsen az embernek
mássá lennie; és isteni léttöbblettel töltekezve önmagához visszatérnie. Mert a bűn

oka az volt, hogyaléthiánnyal küszködő ember korlátozott értelmével azt hitte,
hogy Isten korlátok közé akarja szorítani, a továbbfejlődés lehetőségeitől akarja
megfosztaní. A megtestesülés és megváltás azt akarta bebizonyítani, hogy az Isten
végtelenűl önzetlen, a legnagyobb áldozatokra is képes csak azért, hogy adhasson,
hogy az embert gazdagabbá tehesse. Az Ige azáltal, hogy isteni Személyébe fel
vette az emberi természetet, arra döbbentette rá az embert, hogy milyen nagysze
ruvé formálódhat a teremtmény az Istennel való személyes kapcsolat által. Sőt

nemcsak az ember, de az egész világegyetem is csak az O isteni közreműködésével

érheti el végső célját. Az Ige ugyanis azáltal, hogy az emberi természeten keresztül
a Kozmoszt is isteni mivoltához emelte és abba felvette, azt is humanizálni akar
ta, a saját isten-emberi képmására óhajtotta formálni.

.A megtestesülesig lejátszódó humanizálódási korszak a bűnbeesett embernek
próbálkozási időszaka, alacsonyabb rendű humanizációs időszak volt. Krísztussal
az emberfeletti emberré való nemesedés korszaka kezdődött el. Ez a szakasz is
humanizációs szakasza a történelemnek, de sokkal magasabb rendű, mert már a
természetfeletti- lét síkján bontakozhat tovább. Ennek a korszaknak célja, hogy a
megváltás által az isteni életáramba belékapcsolt ember egészen Krísznrs képére
formálódjon, végül pedig a történelem csúcsán a lét egysége valósuljon meg, ki
épüljön Krísztus titokzatos teste, Krísztusban, mint főben egyesüljön az egész világ.

Ahhoz, hogy ez az isteni terv valóra válhasson, a léttehetetlenséggel és a bűn

okozta fokozódó tehertételekkel kínlódó ember erőtöbblebre szorult. Ezeket az
energiákat, a kegyelmi élet erőforrásait érdemelte ki és szerezte meg Krísztus meg
váltói halála. Joggal állíthatjuk, hogy ea n megváltól halál új világot hozott létre,
a bűn szakadékából kiemelt és kegyelmileg újjáteremtett világot. "Mindaz, aki
Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám, új valósult meg" (II. Kúr
5,17). A megváltás által a létnek mímőségileg magasabb rendű állapota és egysége
valósult meg. Az Istennek és az embernek kapcsolata minőséglleg lett több és más,
mert az·újbóli barátságot a második isteni Személy emberré válása és megváltói
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halála, tehát külön isteni tevékenység érdemelte ki, és a SzentléLek állandó köz
reműködése erősítette meg és erősíti az idők végezetéig. Az ember bensejében mi
nőségileg ~ett több, mert a bún sötétjét a kegyelem fénye váltotta föl, a bűn szol
gaságát Isten barátsága. Az a barátság, melyat most már Illem az 'Atya kínált föl
ingyen, hanem a Fiú az emberiség nevébelll szerzett vissza míndörökre, .

Ebben a megváltás által újjáteremtett világban a fejlődés már nagyobb lépé
sekkel haladhat előre, míntha sosem történt volna meg a bűn drámája, A bún
késztette ugyanis Krísztust arra a leghősiesebb önkíüresítésre és akaratlemondásra,
mely által azokat a mérhetetlen erőtadalékokat szerezte meg számunkra, melye
ket az eredeti szentség állapotában sosem birtokolhatott volna az emberiség. Mivel
a lét akkumulátora a legnagyszerűbb energiákkal töltődött föl, akik ebből merí
tenek, gyorsabban és magasabbra juthatnak az Isten felé vezető úton, mint e nél
kül a kegyelmi erők nélkül. Az önmagát kiüresítő és feláldozó Istenember hősies

példája lelkesítheti csak az embert a példa követésére, a Krisztarsért felvett ke
resztek, életáldozatok vállalására. A történelem heroizmusaí, az életszentség párat
lan csúcsai a megváltás nélkül sosem valósulhattak volna meg. A megváltás tette
a létet olyan gazdaggá, Isten vévének bíbora által olyan széppé, színessé, mely nél
kül a lét mérhetetlenül szürkébb és szegényebb lett volna.

A magasabb rendű egységben feszülő ellentétes erők szerepe

A megváltás azonban nemcsak azáltal szolgálta és szolgálja a fejlődést, hogy
Krisztus példája rnutatja az utat az idők végezetéig a magasabbra törő emberiség
nek és a Keisztus által kiérdemelt kegyelem segíti a teremtményeket ebben a na
gyobbat akarásukban. A megváltás azáltal is a fejlődés legfőbb mozgatóerejévé
vált, mert az ellentétes pólusok közti feszültségeket még jobban növelte és fokozza
a jövőben is.

A megváltás. bár Isten irányában feloldotta a bűn okozta feszültséget és meg
nyitotta az Isten felé való fejlődés kapuit, bár egységes világrendet alkotott, ebben
a fejlettebb színtézísben a belső eldentéteket nem szüntette meg, sőt egyre inkább
kisarkította. Mínd a megváltott emberben, mind pedig az egész emberiségben meg
maradt az eredeti bűn és az egyéni bűnök által felfokozott kegyelrm léthiány és
léttehetetlenség. Az idővel növekszenek az egyének és a társadalom bűnei, melyek
növelik a visszahúzó erőket. Ugyanakkor azonban ott duzzad az emberben a meg
váltás által keltett remény, hogy létigénye kielégülhet és szüntelenül árad lelkébe
a kegyelem előrelendítő ereje. A megváltás következtében még inkább két irányba
húzó erők harcteve lett az emberiség. Ennek az Istentől eltaszító, ugyanakkor hoz
zá fokozott erővel vonzó kettősségből egyaránt születnek nagy bűnök, nagy aposz
táziák, de hősdes kegyelmi fellendülések, a szentség csodái is.

A megváltás szelleme nem tűr ingadozást, hanem határozott állásfoglalásra
készteti az embert, polarízálja az egyeseket és a közösséget is. "Nem vagy sem hi
deg, sem rneleg, Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, -kivet
lek a számból." (Jel 3,15-16). Igen, az evangélium polarízálja az emberiséget. Enél
kül a polarizálódás nélkül a történelem sokkal lassúbb ütemben fejlődne, haladna
d végkifejlet felé. A polarizálódással kapcsolatban egy igazságot sosem szabad a
szem elől tévesztern ! A polarizálódás a mindennapí szóhasználatban annyit je
lent, mint az ellentétes álláspontok ikíjegecesedése, Akkor keletkezik, ha egy igaz
sággal, ténnyel, dologgal kapcsolatban két ellentétes nézet alakul ki. Ez az elilentét
bizonyos egységet tételez föl, egy dolgot, egy problémakört, mellyel kapcsolatban
keletkeznek az ellentétek.

A mi esetünkben aza lényegesen egységes valami, amelyben a kisarkítások
keletkeznek, nem más, mint az események sodrában egyre erőteljesebben épülő

titokzatos krísztusí test. A kegyelmi lét két partja, ellentétes pólusa közt, fizikai
hasonlattal élve, feszül a titokzatos krísztnrsí erőtér. A pozitív és negatív póluson
tevékenykedők valódi vagy látszólagos ellentétei rni!nél nagyobbak, annál bizto
sabban és gyorsabban irányítják a fejlődést a végkifejlet felé, vagyis annak a cél-
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nak megvalósulása felé, hogy a világban kiépüljön Krisztus titokzatos teste, meg
valósuljon a lét harmadik, legmagasabb rendű egysége.

Krisztus titokzatos testének kiépülése a legmagasabb rendű humanízácíós fo
lyamat. Ennek a humanizációs folyamatnak. rendeltetése, hogy az ember és uralko
dási színtere, a Kozmosz egészen emberivé váljon, egészen hasonlatos legyen az
igazi Emberhez, a második Adámhoz, aki magához ernelte és magába felvette a
mindenséget, "AikJiket előre ismert, azokat előre rendelte, hogy hasonlókká válja
nak Fia képmásához" (Róm 8,29). Éppen ezért rníndaz, ami a humanizációt, az em
bernek és a Kozmosznak emberibbé válását szolgálja, ha talán sokszor görbe, ke
rülő utakon is, de végső fokon Isten legszentebb terveit szolgélia, a krísztusí test
kíépülését mozdítja elő. Ahogyan a test és a lélek nem két ellentétes valami, ha
nem tökéletes egységet alkot és végső törekvése, hogy a létből mínél többet szeréz
hessen meg, hasonlóan a titokzatos krisztusí test szerves része az anyagi, a techni
kai világ is, melyet Krisztus magába felvett, de szerves része a Krisztusból, mint
Főből áradó kegyelmi életáram, a természetfelettiség magasabb rendű, de gyöke
reit a természetes. világba mélyesztő létsíkja is.

Ebbe a tdtokzatos közösségbe szígorú. értelemben véve Krisztus egyházának
tagjai tartoznak bele. Elsősorban az igazak, akik tudatosan merítenek az egyház
kegyelmi kincseiből. De azok az igazak is, akik külsőleg nem tagjai az egyháznak,
de istenhitük, őszinte ígazságkeresésük és nemes erkölcsi életük által a pozitív
póhrson vagy annak közelében élnek s tevékenykednek. A krísztusí erőtérben mű

ködnek azonban és így tágabb értelemben véve Isten országának tagjai azok is,
akik talán nem ismerik Ot, talán nem is hísznek Istenben, talán nagyon is em
beri életet élnek, de a földi világot akarják meghódítani, szebbé formálni, az em
ber szolgálatába állítaní, és így az emberiség életét boldogabbá varázsolni. Ezek is
Isten országát építik. Mert az úgynevezett profán munka és a látszólag deszakra
lizált világ is Isten országához tartozik. annak egyik szerves része. Szerves része,
mert az anyagi világ a maga tér-idő berendezettségében Krísztust, az Istenembert
hordozta, az Ige ezt a világot öltötte magára. Továbbá ma is ebben a világban
épül a titokzatos krisztusí test, és ez a világ Isten minden gyermekének, bármi
lyen legyen felfogása és élete, éltetője és tevékenységi színtere, Aki az anyagi
világot formálva törekszik az élet szebbé tételére, aki a míndenség humanizálására
szenteli életét, az szükségszerűen együttrnűködik az állandóan teremtő Istennel.
és az Úr alapvető parancsát teljesíti: "... hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok
a tenger halain, az ég madarain, s mínden állaton, ami mozog a földön!" (Gen 2,28).

Aki tehát ezt a parancsot ismerve vagy nem ismerve teljesíti, objektív isten
szolgálatot végez és tettelivel imádja a Teremtőt. Az emberiségnek ezek a tömegei
valóságban vagy látszólagosan bármennyire is a negatív pólus közelében élnek, a
krísztusí erőtér hatása alá tartoznak, mert Isten akiaratát teljesítik, továbbá Krísz
tus értük is meghalt, hogy számukra is kiérdemelje a Iétteljességhez segitő ke
gyelmeket.

De ebben a krisztusi erőtérben vannak azok is, akik tudatosan a negatív pó
luson tevékenykednek, tudatosan Isten ellen küzdenek. Gondoljunk CS<lJk ezzel kap
csolatban az üdvözítő hasonlataira. "Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe
vetett hálóhoz, mely rnindenfajta halat bekerít. Amikor megtelík, partra húzzák,
nekiüLnek és a javát edényekbe válogatják, a hítványát pedig kíszórják" (Mt
13,47-48). A konkolyról szóló hasonlat még erőteljesebben igazolja ezt az állítást.
Az ember-konkoly is, tagja az emberiségnek és a Kozmosznak, melynek maga
sabb rendű egységét istenemberi fősége alatt Krísztirs teremtette meg. Végső fo
kon azután, hogy ebben az erőtérben véglegesen kitk maradnak meg és kik sza
kítják kli belőle magukat míndörökre, ez az egyéni Paruzíakor dől el. Elfogadha
tónak látszik Ladislaus Boros meglátása, melyet Misterium mortis círnű művében

fejtett ki. Szerinte a halál pillanatában válik képessé a lélek a lét igazi értelmé
nek felfogására és a végső, igazán szabad döntés meghozatalára. Ekkor jelenik
meg a lélek előtt Krisztus. Ekkor kell mindenkinek Krisztusban megismernie a lét
tellességet és értelmét, és végérvényesen Ot választania. Aki élete tehertételeinek
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hatására nem ismeri feJ. Krdsztust és nem benne akarja létigényét kíelégíteni, az
kénytelen önmagával megelégedníe, és önmagába zárkózva élnie míndörökre.

Közben pedig egyre erőteljesebben épül a titokzatos krísztusí test. Amikor
pedig fejlődésének arra a pontjára ér, melyben már míndnyájan együtt lesznek,
akik krisztus teljességét alkotják, akkor másodszor jelenik meg az Úr. Ekkor ra
gyog majd át a képére formálódott világon megdicsőülit jelenléte. Amikor ez mind
megtörténík, amikor a míndenséget önmagában teljeslen egyesítette, saját képére
formálta, akkor mindent átad az Atyának, hogy így legyen Isten mínden a min
denbent "Mikor pedig mímden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát
annak, aki mímdent alávetett neki. Akkor lsten lesz mínden a míndenben." (I. Kor
15,28). Ekkor valósul meg a Kozmosz második nagy "Sabbatja", amikor a min
denség Isten igazi és végleges imádásában egyesül. Ekkor érkeznek el a létezők

létigényük teljes kielégítésének végső forrásához,
Isten azonban végtelen. Belőle egy örökkévalóságon át rníndíg újat lehet J;D€

riteni. Ezért a fejlődés véget sosem ér. Az új eget és új földet Isten kegyelmi fé
nye ragyogja át. Isten igézetében' élve tevékenykedik az ember míndörökké, hogy
az új eget és új földet Istennel állandóan együttműködve minél tökéletesebbé for
málja. A fejlődés tehát, mely a teremtés hajnalán az idővel együtt kezdődött,

folytatódik egy örökkévalóságon át.

KIRALY ISTVAN

AZ ELBOCSÁTÓ, SZÉP ÜZENET
Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak,
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor sújtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
Szóval már téged, csak téged sajnállak.

Milyen régen és titkosan így volt már:
Sorsod szépítni hányszor adatott
Amító kegyből, szépek szépiért
Forrott és küldött ékes Léda-zsoltár.
Sohase kaptam, el hát sohse vettem:
Atadtam néked szépen ál-hitét
Csókoknak, kik mással csattantanak
S szerelmeket, kiket mással szereitem:
~s köszö,nők ma annyi ölelést,
Am köszönök mégis annyi volt-Lédát,
Amennyit férfi megköszönni tud,
Mikor egy unott, régi csókon lép át.

'És milyen régen nem kutattalak
Fövenyes múltban, zavaros jelenben
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján
Milyen régen e~búcsúztattalak.

Milyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid maradjon,

'Én csodás, verses rádfogásaimból
S biztasd magad árván, szerelmesen,
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bírt magának mindent vallani
S ráaggatott díszeiből egy nőre.

Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen,
Akartam látni szép hullásodat
S nem e1hagyott némber kis bosszúját,
Ki áll dühödten bosszú-hímmel lesben.
Nem ,kevés, szegény magad csúfolását,
Hisz rajtad van krőzusságom nyoma
S hozzámtartozni lehetett hited,
Kinek múlását nem szabad, hogy lássák,
Kinek én úgy adtam az ölelést,
Hogy neki is öröme teljék benne,
Ki előttem kis kérdőjel vala
S csak a jöttömmel lett beteljesedve.

Lezörőgsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyv ből kihullva
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok, bús igát
8, mely végre méltó nőjéért rebeg,
Magamimádó önmagam imáját?
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-soTsomba ne véljen fonódni
8 mi,ndegy, mi nyel el, ár, avagy ~alak;

Altalam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem

látlak.
(Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet)
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