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VILÁGMINDENSÉGEM (4)

IV.

TÖRTE:NELEM. A VILAG EVOLŰCIOJA

Mindeddig főleg a Világ belső szerkezetének föltárásával foglalkoztunk, de
nem próbáltuk egyetlen látomásba foglalni történetének nagy vonalait. A terem
tő EgyesWés elméletének összefoglalásaként és alkalmazásaként próbáljuk meg
rajzolni azokat a vonásokat, amelyeket ennek az elméletnek fényénél ölt magára
a Kozmosz belső evolúciója, amelybe belemerülve élünk.

A) A Múlt

Ameddig csak szemünk a múltba elér, azt látjuk, hogy sokféle hullámai tör
nek elő, mintha a lét negatív pólusáról fakadnának fel. Mondottuk már, hogy
Világegyetemünk alsó foszlányai anyagi és tudattalan sokaságba vesznek. Ennek
az Oceánnak sincsenek tapasztalatai határai, mint ahogy a mínket körülvevő

térnek sincs vége. - Sokszor beszélnek a Világ első pillanatáról; ez rossz kife
jezés és meddő vállalkozás! A teremtő aktus nem iktatódik előzmények lánco
latába, hanem rajta van a Világegyetemen, annak teljes térbeli kiterjedésén és
egész időbeni tartamán. Tehát a Világ eleme nem mehet ki a Világból, nem is
érkezhet el a Világ alsó határához ; képtelen arra, hogy (józanul). elgondolja a
Világ fizikai végét, vagy hogy (ésszerűen) elképzelje a Világ egyik elemének
elszigetelt, a Világtól független vagy Világon kívül történő teremtését. (1) Amed
dig csak ellát szemünk, körülöttünk mindenütt időbeni és térbeli sorozatok szö-:

. vete ragyog: vég nélküli, kibogozhatatlan' szövetanyag: annyira egy darabból
szőtten, hogy nincs benne egyetlen öltés, ami ne függne az egész együttestől.

- Isten nem elszigeteltnek akarta a napot, a földet, a növényeket, az Embert
(s nem is gyárthatta volna őket. különálló darabokként). Isten akarta az O
Krisztusát; s hogy Krisztusa meglegyen, létre kellett hoznia a lelki világot,
nevezetesen az Embereket, akik közé Krisztus ojtódík. Hogy pedig meglegyen
az Ember, Istennek el kellett indítania a szerves élet óriási folyamatát (amely
tehát nem fényűző luxus, hanem a Világ lényeges szerve). Hogy pedig meg
szülessék a szerves élet, ahhoz az egész kozmikus nyüzsgésre-mozgásra volt
szükség,

Az érzékelhető Világ kezdetén a Sokféle volt: s ez a Sokféle egyetlen szét
vághatatlan blokk formájában már a szellem felé tartott annak az egyetemes
Krisztusnak a vonzására, aki aztán ebben a Sokfélében fogantatott meg. Csak
hogy a Sokféle lassan és küszködve emelkedett a szellem felé, mert akkortól
kezdve rossz volt - valami miatt, ami benne rejlett.

Honnan származik a Világmindenség eredeti foltja? Miért kell valamiképp
azonosítanunk Rosszat és Anyagot, Rosszat és Determinizmust, Rosszat és Sok
féleséget? - Talán csak azért" mert a Világmindenség és az Egyesülés alsó zó
náí - lelkünkhöz viszonyítva - már túlhaladott, tehát tilos területek, ame
lyekben a visszakozás megromlást jelent? Hátha inkább azért, mert - amint
határozottan mutatja is a Biblia -, az őseredeti Sokféle egy már egyesített

(l) Teilhard míndíg kétségbe vonta a tapasztalati tudománynak azt a képességét, hogy
bár csak 'hozzávetőlegesen ls meg tudná határozni és időben megjelölni a Világ kezde
tét. Vajon a létrehozó okság arisztotelészi fogalmával fölszerelt emberi ész - ha leszál1
a történelem foly>amába, "el tud-e kapni 'egy természetes kezdetet', valamiféle 'termé
szetes zérópontot' egy (időn és téren kívül eső) rnélybe túnőpontot, ami a folyton táguló
Világmindenségnek 'kezdeti formája'?.. I1:n Igen-igen kétlem." Szent Tamás - más szem
pontból eszmélődve - szintén kételkedett ebben: azt val1otta, hogy az ész bizonyíthatja
a teremtést, de annak bizonyítására már képtelen, hogy a világ nem "ab aeterno" (örök
től fogva) teremtetett.
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létezőnek (az Első Adámnak) "szétszakadásából" született, s ezért jelenlegi pe
riódusában a Világ nem emelkedik, hanem igazában visszatér Krisztus (a Má
sodik Adám) felé? (2)

Akármilyen hipotézist fogadunk is el, például, hogya Rossz (3) megosz
totta, sokfelé széthúzó elemre osztotta a Világot valami bűnös tett folyománya
ként - vagy hogya Világ (mert sokféle eleme van, tökéletlen és állandóan
fejlődő) az első pillanattól fogva kitermelte a Rosszat, akárcsak egy tárgy a sa
ját árnyékát (4), - az mégis kétségtelen, hogy a teremtő Egyesülésnek az a
sajátos vonása, hogy megváltó Egyesülés. Isten szinte nem is teremthetett anél
kül, hogy harcba ne szállt volna a Sokfélével s ugyanakkor a Rosszal.

A Világot az Egyetemes K1'ísztus járja át élettel című fejezetben már be
széltünk a Megtestesülés és a Megváltás sorsfordulóiról. Lépjünk hát túl a Vi
lág Evolúciójának ezen az eléggé világos periódusán, menjünk ki a hajó orrára,
hajoljunk a korlát fölé és szinte félálomban próbáljunk áttörni az éj sötétjén,
amely lassan-lassan kivilágosodik, ahogy előbbre jut a Világ. "Custos, quid de
nocte?" - virrasztó őrszem, mit látsz az éjszakában?

B) A jövő

Jaj, milyen sötét van előttünk! Nem "világítanak a csillagok, amikor fel kell
mérnünk a Világmindenséget. - De valami mégis biztos: halljuk a hullámok
zaját, s benne nemcsak a hajónk oldalára csapódó víztömegek rendetlen zú
gása kavarog, hanem az a sajátos sima hang is szól, amelyet a hajó teste alatt
csúszó víz okoz. Lehet, hogy ismeretlen földrész felé hajózunk. Nem számít, Az
a lényeges, hogy nem vagyunk olyan tárgy, amely vaktában lebeg a véletlen
vizén. A dolgoknak irányuk van. Előre tartunk. Haladunk.

Az okos koponyák gúnyosan mosolyognak vagy haragosan morognak, ha
haladásról beszélünk nekik. Szinte kéjesen sorolják el a jelen botrányaít, vagy
az eredeti bűnnel érvelnek, ha azt akarják bizonyítani, hogy a Földről nem
származhat semmi jó. - Hagyjuk magukra ezeket a pesszimistákat; úgy lát
szik, sosem faggatták kérdéseikkel sem a történelmet, sem az emberi észt, sem
szívüket. Sejtik-e egyáltalán, hogy szkepticizmusuknak az lenne a logikus kö
vetkezménye, hogya Világ érthetetlen, s hogy megölnék bennünk a tettvágyat?
- Mert ha valaki azt állítja, hogy a tudat nem ér többet a tudattalanságnál,
vagy hogy az emberi cselekvéshez nem szükséges az, hogy tudjunk erőfeszíté

sünk hasznosságáról ..., - aki ezt vallja, az tagadja a Haladás tényét és. szük
ségességét, Csakhogy ilyen elméletekkel egy csapásra megsemmisítik életünk
igazi alapfalt.

Mi a szerves kibontakozás útvesztőiben csak a pszichés képességek fokoza
tos központosulását ismerjük el vezérfonalul ; számunkra a többlét nem feltét
lenül rejlik a komfortban vagy az erényességben, hanem abban, hogy a Világot
egyre jobban uralmunkba vesszük szellemünkkel (vagyis hogy - akár Rosszra,
akár Jóra használhatóan - egyre növekszik az erő). Szerintünk nem érné meg
a fáradságot az olyan munka, amelyben semmi sem maradhat meg mindörökre
kezünk alkotásaiból. Mi hiszünk a haladásban, s ezért világszerte a haladást
ismerjük fel a tudományos fölfedezések térhódításában, a kollektív szarvezetek
terveiben, a humanitárius érzelmek s az egyetemes felé vonzó. szimpátiák haj-J
nalfényében. - Egyesek ezt hajtogatják: "Mennyiségileg van haladás: sok, egy
másra halmozódó ismeret, ennyi az egész!" - Mi ezt válaszoljuk : "Ez a haladás
valóban mínőségi és szerves!" - Ti azt képzelitek, hogy már megállt az Evo-

(2) Ebben az esetben: a szellemnek az anyagra épülő jelenlegi evolúciós fázisa előtt lé
tezett volna a szellemnek az anyagban történő involúciós (befelé forduló) fázisa; persze
ez a fázis tapasztalatunkon kívül esik, mert a Valóságnak másfajta irányában alakulha
tott.
(3) Csak egyetlen Rossz van = az egység megszakítása. "Erkölcsnek" nevezzük, amikor
a lélek szabad zönatt éri. De a Rossz még akkor ls fizikai lényegű marad (akárcsak a
Jó, amely "egyesít").
(4) A skolasztikusok azt tanítják, hogya rossz léthiány, valamiféle megfosztottság
a léttől ; az ember vonalán pedig: olyan tökéletesség Visszautasítása, amelyet az ember
szellemi természete megkövetelne.
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lúció, mert - úgy tűnik - olyan pontra jutott, ahol a haladás már nem az
(érett fokára eljutott) egyedi emoerí testben folytatódik, hanem az emberi lé
lekpen, vagy még ínkáoo talán az emoerí leíxek közösségében... Egyáltalán
nincs igazatok. Minden tudat-növekedés szukségszerűen forma tja át a monászok
és a Világ "fizíkai létét. Tehát hogy látásunk érzékenysége csodálatosan kiterjed
a Kozmoszra; hogy egységesítő viszonyaink szünteíenül szaporodnak a dolgok
minden területén : mindez elkerülhetetlenül azt jelenti, hogya Mindenség lé
nyegesen gyarapszik. Az az Egységesítés, amely manapság oly Ieszult erővel

folyik az emberi szellemben s az emberi közösségben, annak a biológiai folya
matnak valóságos .meghosszabbodása, amely az emberi agyat eredményezte.

Igy kívánja meg a teremtő Egyesülés.
Tehát ma merre irányítsuk erőfeszítésünket, hogy a lehető leghatásosabb

legyen? Nyomásunkra melyik irányban enged a Valóság? Kétségtelen, hogy az
Igazság együttes kutatása terén.

Ma még nem lehet azonnal megszüntetní a háborús erők heves, bár igen
brutális megnyilvánulásait. Úgy látszik, még míndíg szükségünk van egyre erő

sebb ágyúkra, folyton nagyobb csatahajókra, hogy anyagi téren valósítsuk meg
világhódító erőinket. - De előre látható és remélnünk is kell, hogy ezek a
hatalmi és hódító eszközök fokozatosan helyet adnak hasonló intenzitású erők

nek, amelyek már hatalmasabb és szellemibb téren fognak dolgozní.. Száza
dunkban még azzal vannak lekötve az emberek, hogy fáradságos gonddal szer
vezzék meg testük táplálását, és növekvő embertömegeiket előnyös módon osz
szák szét a Földtekén. Még azzal is foglalkoznak, hogy leltározzák és helyesen
használják fel azokat a dolgokat, amelyeket közvetlenül tár eléjük a Természet.
- De ez a korszak már csak rövid ideig fog tartani. Előbb-utóbb meg fog
szerveződni a Társadalom. Ki fognak merülni a Föld tiszavirágéletű érdekessé
geí. Akkor aztán az Emberek világosabban fogják érezni azt a lényeges igényt,
hogyatöbblét érdekében tudjanak; szembe találják magukat hatalmasabb, sür
getőbb, jobban fölvetett problémákkal, s akkor végre izzó lelkesedéssel fognak
csoportosulni a kutatómunkára, mint ahogy ma aranyat keresnek vagy egymást
ölik. A szellemi munka 'nem lesz már dilettánsok szórakozása, amatőrök idő
töltése. Elsődleges és közösségí méltósága lesz. Az Emberiség ráfog ébredni
annak tudatára, hogy elszigetelten él a Kozmoszban és kollektív veszélyek fe
nyegetik -, s akkor vagy fölfedeznie kell vagy meg kell halnia.

Ekként köszönt majd a Világba a Tudomány korszaka; s igen valószínű,

hogy ezt egyre jobban áthatja a Misztika (nem azért, hogy "dirigálja", hanem
hogy lelket öntsön belé). Az Emberiség egyre jobban Isten keresésének és vá
rásának fogja átadni magát, mert az erőfeszítés logikája s az Anyag titokza
tos dinamizmusa egyre egyetemesebb remények felé fogja hajtani s mert kérlel
hetetlen világossággal fogja látni, hogy abszurd volna folytatnia olyan emberi
művet, amelynek ne volna jövője. S akkor jön el az idő, amikor Krisztus a
Teremtésben még sosem tapasztalt hatalommal fog rendelkezni, - hogy gyű

löljék, avagy szeressék. Mert a számbeli növekedés és a kapcsolatok szapo
rodása miatt az Emberek egymáshoz fognak préselődni, - összesírnulnak, mert
közös erő virrad fel bennük és közös szorongás fojtogatja őket. S ezért a jövő

Emberei valamiképp már csak egyetlen tudatot fognak alkotni. S ha majd átes
nek a kezdeti fokon és felmérik eggyé szövődött szellemük hatalmát, a Világ
határtalanságát, meg börtönük szűk földi falait is, akkor csakugyan felnőtt,

nagykorú lesz majd a tudatuk. - Vajon nem gondolhatunk-e arra is. hogy
akkor majd először, végső döntésként bekövetkezik egy valóban emberi és to
tális aktus is?: az igen vagy a nem kérdése Isten iránt ..., s ezt mindenki sze
mélyesen fogja megválaszolní, ha már teljesen kibontakozott benne az emberi
szabadság .és felelősség érzéke.

Elég nehezen képzelhetjük el, milyen lesz majd a Világ vége. A Földet 
mint égitestet - sújtó katasztrófa talán elég hasonló lesz egyéni halálunkhoz.
De ez inkább csak a Föld végét jelentené, nem a Kozmosz halálát, - márpe
dig a Kozmosznak kellene eltűnnie.

Minél többet töprengele ezen a misztériumon, képzeletemben annál ha
tározottabban jelenik meg valami öntudatos "pálfordulás" képe: a belső élet
vulkánszerű kitörésének, eksztázisnak látom... Azon hiába tönrenkedünk, mi
ként semmisülhet meg valaha is a Világ óriási anyagi tömege. De hogy azonnal
megváltozzék a Világ képe, ahhoz elég, hogya szellem befelé forduljon, zónát
változtasson.
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Ha majd eljön az idők vége, szörnyű szellemi nyomás nehezedik a Valóság
határaira, mert szorítani fogják azok a végsőkig feszült lelkek, amelyek ki akar
nak jutni a Földről. Ez a feszültség egyetemes lesz. De a Szentírás azt is mond
ja. hogy ugyanakkor mély szakadás is osztja ketté: egyesek azért akarnak ki
lépni önmagukból, hogy még inkább uralkodjanak a Világon; mások viszont
- Krisztus szavára figyelve - szenvedélyes szeretettel varják a Föld halálát,
hogy ezáltal Istenbe jutva egyesüljenek.

S akkor az egyesítő képességeinek végső fokára jutott Teremtésben végbe
megy a Parúzia, Krisztus végső diadalmas eljövetele. Végre nyilvánvalóvá lesz
az az egyetlen asszimilációs és színtetízáló folyamat, amely az idők kezdetétől

fogva alakult, s akkor az egyetemes Krisztus villámfényként jelenik meg a
lassan megszentelődött Világ felhőiben. - Az angyalok harsonái csak gyönge
szírnbóluma annak, ami történni fog. A monászokat valami elképzelhetetlen
szerves vonzás fogja hajtani (magának a Világegyetemnek a kohéziós ereje!), s
ennek nyomására fognak oda zuhanni, ahová a Dolgok teljes érettsége s a Vi
lág egész Történetének kérlelhetetlen visszafordíthatatlansága végleg szánja
őket: egyesek, lelkivé vált anyagként. . az örök Egyesülés határtalan teljességé
be; mások pedig, anyagivá vált szellemként, a vég nélküli szétesés tudatos
bugyraiba.

S akkor - így mondja Szent Pál (J. Kor 15, 23s köv.) - Krisztus majd
kiüresít minden teremtett hatalmat (kivetve belőlük azt, ami szétszakító ténye
ző; és magas lelki fokra emelve az egyesítő erőt), be fogja teljesíteni az egye
temes egységesítést: teljes és felnőtt Testét végre az egészen megvalósult Egység
Erejével fogja' átadni az Istenség ölelésének.

Ekként fog megvalósulni az Isten és a Világ szerves együttese, a Pléróma,
az a titokzatos valóság, amelyet ugyan nem mondhatunk Istennél szebbnek (hi
szen Isten létezhetett volna a Világ nélkül is), de amit mégsem mondhatunk
abszolút tetszőlegesnek, abszolút mellékesnek, mert ezzel érthetetlenné tennénk a
Teremtést, abszurddá az Úr Krisztus Szenvedését, és érdektelenné a saját erő
feszítésünket.

Et tunc erit finis: s akkor lesz a vég.
A Lét óriási tengerárként öleli majd karjába a vibráló létezőket. Nyugodttá

simuló Óceán ölén fog véget érni a Világ óriási "kalandja", nagyszerű vállalko
zása. De ebben a tengerárban minden vízcsepp tudni fogja, hogy saját maga
maradt. Minden misztika álma, az örök panteista vágy végre meg fogja találni
teljes és jogos kielégülését. "Erit in omnibus omnia Deus": Isten lesz minden
mindenkiben.

Tientsin, 1924. március 25.
(Fordította REZEK ROMAN)

SZÁMUNK IROI. - Yves Congar írását a bécsi Opus Mystici Corporis Verlag
1974-ben megjelent "A papi szolgálat" c. kiadványából vettük át Kassai Tivadar
fordításában, a kiadó engedélyével.

Dr. Hédervári Péter neves vulkánfizikus, számos nemzetközi tudományos
társaság tagja, jelentős tudornány-népszerűsítő munkásságot folytat. Tíz könyve
és több mint 150 önálló tudományos közleménye látott napvilágot. Újabban
bolygónk geofizikai és a csendes-óceáni vulkanikus jelenségek problémáival
foglalkozik. Legutóbbi könyve A jávai tekercsek.

Dr. Horváth Arpád a teológia és filozófia doktora, a luzerni (Svájc) teoló
giai fakultáson filozófiai docens. Speciális kutatási területe Marx és Engels
valláskritikája.

Pogány János a budapesti piarista gimnázium tanára; 1974 októberében kö
zöltük "A matematika mint pedagógiai probléma" c. tanulmányát.
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