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HÚSVÉT ÉS AZ EVOLÚCIÓ
"Képtelen vagyok hinni bármiféle üdvösségben. ha tudom, hogy az ember

teljesen meghal - írja levelében egy fizikus. Aztán így folytatja:" .,. me
gyűnk-megyünk egyre előbbre, igyekszünk szórakozások és álarcok mögé bújni,
hogy ne lássuk, ami közeleg. Szerelem, munka, család, vállalkozások... meg
annyi kendő csupán a halálraítélt szernén"; márpedig "mindnyájan halálra va
gyunk ítélve." A levél sorai sejtetik azt a föltételezést, hogy az emberiség talán
hosszabb időre is életképes még. De ez nem oldja meg a problémát. "A világ
nak nincsen üdvössége az egyén üdvössége nélkül." A levél írója tisztelettel és
elismeréssel szól a keresztényekről, akik hinni tudnak Húsvét misztériumában:
"Valaki legyőzte a halált, Jézus föltámadt". Feltámadása a keresztény remény
alapja. A levél {gy folytatódik: "Milyen csodálatos volna, ha sikerülne bebi
zonyítani a végleges életet - a nem keresztények számára is!"!

Teilhard de Chardin nagyszabású vállalkozása épp erre irányul: írásaiban
világvíziója alapján megpróbálja megsejtetni a hivő emberekkel és a tájékozó
dékkal, mít jelent voltaképpen Húsvét" titka az Evolúció szempontjából. Gon
dolatai mintha válaszolni akarnának azokra a kérdésekre, melyek a föntebb idé
zett levél soraiból kíolvashatók.s Egyúttal pedig termékeny reflexiót indítanak
meg bennünk, amikor ezzel a nagy jelentőségű kérdéssel foglalkozunk. Mert nem
kétséges, hogy a keresztény hit mai értelmezése szerint Húsvét titkának lénye
ges köze van az Evolúcióhoz.

A félreértett Húsvét. Miért bizonyul mégis a húsvéti esemény sok keresztény
számára olyan megfoghatatlannak? Miért hárul a húsvéti katekézíssel olyan ne
héz feladat a hitoktatóra?3 Miért hangzanak a húsvéti üzenet szavai gyakran
úgy, mintb.a pusztába kiáltó szavak lennének? Miért fogadja az örömhírt értet
lenül annyi, ember, akinek pedig meg kellene éreznie, hogy itt végső sorsáról
van szó?

A hiba nem a Szentírásban van. Érdemes volna egyszer beható lélektani
elemzésnek alávetni a húsvéti eseménnyel foglalkozó mondatokat, akár a krítí
kus szellem nagyítólencséjével is. A .Szentírás .nem vallana szégyent. Melyik nagy
író tudná például hitelesebben ábrázolni azokat a Feltámadottal való .találkozá
sokat ? Az apostolokat, akik meglepetésükben egyszerűen elfelejtenek köszönni
Jézusnak, sőt visszaköszönni is ... Vagy Magdolnát, akinek - éppen csak fel
villantott - viselkedés-reakciója ugyanolyan hiteles, mint megszólításának sze
mélyes melegsége ("Mester" -. mondták Jézusnak a férfiak; "Rabboni", azaz
"Én Mesterem" - mondja Magdolnar.s - És ki tudná elfelejteni Pál apostol
meggyőző szavait, melyeket egész életével és halálával támaszt alá: "Ha Krisz
tus nem támadt föl, hiábavaló a ti hitetek";5 továbbá: "Halál, hol a te győzel
med? Halál, hol a te fullánkod ?"6

Nem a Szentírásban van tehát a hiba, hanem bennünk. A mi erőtlen her
meneutikánkban,' a szűkös látókörben, ahogyan Húsvét üzenetét értelmezzük.
Teilhard világosan látja ezt: "Igen sokat bajlódunk azzal, hogya Föltámadást
hitvédelemre használható és pillanatnyi eseménynek tekintsük, mintha csupán
valamiféle egyéni bosszúja volna Krisztusnak a sír ellen".7 Még ma sem ritka
az, hogy úgy állítjuk be a föltámadást, mint Jézus legnagyobb csodatettét. Hány
olyan keresztény akad, aki a húsvéti esemény megítélésénél a maga kicsinyes
gondolkodásának foglya marad (s ebben talán az igehirdetés sem egészen hibát
lan). Észreveszi, hogy amit Jézus megjövendölt teste templomának fölépítéséről,

az a Szentírás szerínt meg is történt a harmadik napon," Jézus tényleg nem
mondott valótlant. Ezzel rendben is van a dolog. Sőt olyan keresztény is akad,
aki - megint csak a maga kicsinyes pszichológiáját kivetítve - valamiféle
"csakazértls" gesztusnak fogja föl a történteket. Szinte hiányolja a Szentírásból
azokat a szavakat, melyeket ő adna Jézus ajkára az elítélőivel való drámai
szembesítés során: "fme, ti keresztre feszítettetek engem, és én mégis élek! Itt

OA szímboííkus kiemelés érdekében nagy kezdőbetűvel.
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vagyok. Nézzetek meg jól, és reszkessetek! Ugye mégis nekem volt ígazamj l'
Krisztus pedig nem méltatta arra ellenségeit, hogy megjelenjék nekik. Apostolai
nak sem támad szigorú szavakkal (holott elhurcolásakor nem viselkedtek vala
mi bátran) -Ó: Ezt rnondja nekik: "Én vagyok. Ne féljetek"."

Az említett szűkös szemléletmód nem engedi kibontakozni előttünk Húsvét
igazi jelentőségét. "Pedig a föltámadás egészen más valami, és sokkal több en
nél"10 - figyelmeztet Teilhard. S megállapítása ma is időszerű, amikor túl
sokat foglalkozunk azzal a problémával, mennyiben mondható történelmi ese
ménynek a feltámadt Krisztus megjelenése, ha egyszer ő túl van a tér és idő
dímenzíóín.

Mi az tehát, amire a húsvéti üzenet mai értelmezésének elsősorban kell irá
nyulnia, ha valóban meg akar felelni a korszerű hermeneutika igényeinek? Az,
amit Teilhard a maga terminológíájával így fejez ki: "Krisztus feltámadása vi
lágrendítő esemény: azt jelzi, hogy Krisztus végleg kezébe vette azt a hatal
mat, hogy egyetemes Középpontként hasson't.t! Gál Ferenc így mondja el ugyan
ezt: Krisztus feltámadásával "a világegyetem mély dimenzióiban minden más
hatalmat felülmúló tényező lett"P Krisztus tehát átvette az Evolúció irányítá
sát, és az _átszellemült lét első hírnöke lett egyben. Szokatlannak tűnő mai ha
sonlattal azt mondhatjuk: míntegy bemutatót tartott az eszkatologikus jövőből,

amely hitünk szerint az emberi fejlődés befejező korszaka lesz. - Egy bemu
tató mindig érdeklődést kelt az emberekben, még akkor is, ha csupán a követ
kező év ruhadivatjáról van szó. Mennyivel izgalmasabb volna ennél, ha a nagy
nyilvánosság előtt megrendeznék például a jövő emberének bemutatását, aki a
Kozmosz más tájairól jött, olyan technikai kultúra képviseletében, amely több
évszázaddal a miénk előtt jár. - A feltámadt Krisztus a legtávolabbi jövő, a
végső beteljesülés eszkatologikus hirnökeként jelent meg az apostoloknak. Annak
számára, aki ma hisz benne, megjelenése futurológiai szenzácíó, Figyelemre mél
tó, ahogyan Jézus lényében a szellem teljesen uralkodik a testen (Szent Pál
"szellemi testnek"13 mondja), s ahogyalegtermészetesebben áthatol a zárt aj
tókon (a megdicsőült test tulajdonsága ez). S ha mindehhez hozzávesszük, hogy
a titokban mi is érdekeltek vagyunk, akkor végképp .. nem értjük az emberi kö
zönyt. A hivő ember nem maradhat érdektelen, ha bizaimát valóban Krisztus
ba helyezi. Az örömhír vivője pedig meg kell értse korunk sajátos helyzetét,
amelyben különös jelentőséget nyer Húsvét és az Evolúció kapcsolata.

Az Evolúció három korszaka és a befejezés előjelei. Chestertonnak van egy
érdekes elképzelése A kereszténység paradoxonaiban, amikor érzékeltetni pró
bálja Földünk rejtett szabálytalanságait. Kérdése ez: mit észlelne egy "holdbéli
matematikus", aki szakszerűen és kívülállóként vizsgálná földgolyónkat s annak
lényeit? Milyen rejtett szabálytalanságokat venne észre, kezdve az enyhén ellip
tikus pályával és a Föld behorpadt sarkaival, egészen a szív baloldali elhelyez
kedéséig? - Számunkra más kérdések vannak fenntartva. De azért mi is fől

vehetnénk képzeletben egy "holdbéli megfigyelőt", hogy Földünkön az Evolúciót
ellenőrizze. Föltevésünk szerint "mindössze" néhány milliárd évvel kellene ren
delkeznie, és persze megfelelő technikai eszközökkel (például egy óriási hatóké
pességű távcsővel). Az asztronauták színes fotói - éppen holdközelből - bizo
nyos értelemben ebből adnak ízelítőt. Előnyük az, hogy összefüggő képet közöl
nek Földünk felszínéről.

A feltételezett "holdbéli megfigyelő" mindenekelőtt megfelelőert tudományos
fogalmat alkotna magának Földünk állapotáról, mielőtt megjelenik rajta az élet.
Aztán észlelné azt az egyre nagyobb változást, mely az élet megjelenésével és
elterjedésével lassan átalakítja a Föld színét (gondoljunk csak a geológiai őskor

flóráj ára, növényvilágára). Valami olyan arányú változás lenne észlelhető, amit
kissé merész szavakkal a "biológia húsvétjának" lehetne nevezni. Az élet ugyan
is nem csupán "ráépül" az anyagra, nem is pusztán "beköltözik" abba. Lénye
gesen többről van szó. Az élet megjelenésével az anyag "élő anyaggá" lesz. Föl
emelkedik egy magasabb létrendbe, sajátos természettel és törvényekkel. Az
anyag tehát - bizonyos értelemben - "megdicsőül" az élőlényekben. Az élet
a szó szoros értelmében asszimilálja az anyagban rejlő energiákat. Mint Teil
hard kifejtette, az élő szervezet a fejlődés során egyre komplexebbé válik, vagy
is egyre bonyolultabb és összetettebb lesz; ugyanakkor mégis egységesebb és ben
sőségesebb, mint a szervetlen anyag. Másképpen kifejezve: az anyag átlényegül
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az élet által. Ugyanakkor ez a "biológiai húsvét" előképévé válik a valóságosnak.
Az elvetett mag a totdbe kerül, "megnal", hogy aztán a megfelelő feltételek rnel
lett "föltámadjon" ; tehát, hogy kízsendüljön a földből, és kibontakoztassa a szer
vetlen anyaghoz képest "megdicsőült" lettormáját. Nem véletlen, hogy Jézus ma
ga is hivatkozik erre.lr. Ami pedig az életre kelő magok óriási arányú elszapo
rodását illeti, az ismét szentírási asszociációt kelt, mert ezáltal "megújul a föld
színe",15 Mindezt az említett "holdbéli megfigyelő" jól észlelhetné és megfelelő
képekben rögzíthetné.

A anyag tehát magasabb létformába szerveződik az élet által. A "geoszfé
rát" - ahogy Teilhard megfogalmazta - fölváltja a "bioszféra" mint az Evo
lúció magasabb foka. Az ember megjelenésével viszont a szellem kezd kibonta
kozni a fejlődésben, hogy létrejöjjön a Kozmoszban az értelmes lények szférája
("nooszféra"). Az Evolúció folytatódik az emberben a fokozódó tudatosulással,
humanizálódással és személyesülésset (perszonalizáció). A szellemiség pedig úgy
kezdi átjárni az anyaget és a bíologíkumot az emberben (és az ember környeze
tében), hogy a feltételezett "holdbéli megfígyelőnek" újabb és egyre meglepőbb

jelenségeket szelgáltat (a természet tudatos átalakítása). A szellem asszimiláló
tendenciája új korszakot ígér az emberiségnek: az átszellemült lét korszakát. A
legmeglepőbb a dologban az, hogy ennek a remélt korszaknak megvannak a je
lenben is a sajátos előjelei, mind a természetes, mind a természetfölötti meg
nyilatkozásokban. Különleges és kivételes jelek ezek, mégis hatásosan mutatnak
előre. Ide tartozik a szellem minden győzelme a biológiai igények fölött, ha ide
iglenes formában is: a tudományban, művészetben, erkölcsben, vallásban vagy
más kulturális ág képviselőinél.

Miféle előjelek ezek, amelyek - értelmezésünk szerínt - a végső beteljesü
lés "szellemi korszakára" utalnak? Lényegében minden emberi megnyilvánulás,
amely fölébe emelkedik az anyagót átlényegítő és fölemelő biológiai létforma
igényeinek. Mindaz, ami bennünk és körülöttünk a szellem magasabb igényei
nek és törvényeinek engedelmeskedik. Jellemző például egy tudós - olykor el
képesztő - aszkézise a tudományos igazság kutatásában. Jellemző a buddhista
szerzetes elmélkedésének egyre emelkedő lépcsőzete, melynek során fokozatosan
emelkedik a biológiai igények fölé. Jellemző a művészetben Balzac hihetetlen
biológiai önmegtagadása az alkotás rettenetes szellemi lendületében. Heteken ke
resztül alig eszik és alig alszik (kb. három hét alatt megír egy regényt l). A kü
lőnleges előjelek között, a szentekkel kapcsolatban - bár életszentségük lényege
nem ez - érdemes megemlíteni Kortonai Margitot, Szienai Katalint és a közel
múltból Neumann Terézt. Ok hosszabb időn keresztül nem vettek magukhoz más
táplálékot, mint a Szentostyát az áldozásban. Sziennaí Katalin "így élt éveken át,
haláláig ... Gyóntatóatyja megdöbbent, hogy ez fizikai károsodással jár rá nézve,
és kényszerítette, hogy legalább valami csekélységet próbáljon magához venni.
Vissza kellett vonnia parancsát.v'" A teológia ma is tanítja, hogy az Eukarisztia
vétele az eszkatologikus befejezés "szellemi korszakának" előjeleit bontakoztatja
ki a hivőben (különleges esetekben akár ilyen kivételes módon is). - Előjelnek

tekinthetők bizonyos okkult jelenségek. Például az anyag eltüntetése a tér-idő

dimenzió fölötti, magasabb létdimenzióba, és avisszahozása onnan.t? Ez képte
lenségnek tűnik, de a míkrovílágban egészen hasonló jelenségek figyelhetők meg.
Az anyag - érzékelhető jellegében, tömeg-arcával - nincs folyamatosan az ér
zékelhető világban. Einstein és Rupp kísérletileg mutatják ki, hogy a fény ele
mi részeeskéje. a foton csak úgy tud- "átmenni" a fényrács szűk "ajtaján", ha
közben átalakul hullámmá (hullám-arej.ts A jelenség megdöbbentőerr hasonlít
ahhoz, amikor a föltámadt Krisztus átmegy a zárt ajtókon.

Ezek az előjelek előre mutatnak, a transzcendencia irányába. Egyben pedig
arra engednek következtetni, hogy az emberben olyan rejtett képességek van
nak még, melyek csak különleges esetekben tapasztalhatók (pl. az okkult képes
ségek). Az eszkatologikus jövőt, annak "szellemi korszakát" bizonyos értelemben
úgy is fölfoghat juk, mint az elrejtett képességek kibontakozásának létformáját.
A'1. E. Bloch által értelmezett marxista reményben is hasonló vonások ismerhe
tők fel. Olyan módon értelmezhető ez, hogy ami jelen állapotunkban mint szel
lemi megnyilvánulás kivételes vagy természetfölötti, az a beteljesedésben egé
szen természetes lesz. Amint tehát az élet átjárja és átlényegíti az anyagot, ügy
kell átjárnia és átlényegíteníe, magához asszimilálnia a szellemnek az élettel
áthatott anyagót. Gál Ferenc szavaival: "A feltámadt test egészen a szellem
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kifejezője lesz, elönti a szellem ereje, szépsége, teljessége't.í? A futurelőgiát a
teológia már régtől alkalmazza. de ez számára nem a "jövő század" kutatása,
hanem a, legvégső dolgok elővételezésének kinyilatkoztatáson alapuló tudománya.

Krisztus és az Evolúció. Jelen állapotunkban szellemünk a technika segítsé
gével küzd az anyagi lét megkötöttségeivel (pl. gyors helyváltoztatás, magasba
emelkedés stb.), A biologíkumba pedig úgy beleágyazódtunk, hogy sokan ki sem
látnak onnan. A teilhard-i "nooszféra" a tudat megjelenését és fejlődését jel
zi, de ez mít sem változtat azon, hogy a jövendő "szellemi korszaka" csak sej
tésekben és előjelekben ad hírt magáról. Aki tévesen ítéli megjelen helyzetét
és úgy véli, hogy szelleme uralkodik fiziológiai adottságaín, az ráüzet. A nagy
szellemek magas feszültsége gyakran idéz elő rövidzárlatot, mint Balzacnál vagy
korai agyvérzést, mint Schütz Antalnál. Fiziológiai korlátainkat kénytelenek va
gyunk tudomásul venni. De épp ezek a korlátokba való beleütközések irányít
ják figyelmünket a jövő felé. Vajon mindig így lesz ez? A tudomány és a mű

vészí képzelet egyre többet foglalkozik a várható jövő esélyeivel. Meddig ju-
tunk hát? .

Az emberi jövő latolgatása tisztán immanens szemszögből is eljut bizonyos
felismerésekre. Valamilyen reményt próbál megalapozni. Reménykedünk az em
beriség további kibontakozásában, abban például, amit a "kefalizácí6" tudomá
nyos múszava jelez, hogy agyunk tovább nő, eszesebbek leszünk, jobban al
kalmazni tudjuk majd a manipulációkat az emberen, eljutva esetleg akár az
agyátültetésig is. De vajon agyunkkal együtt nő-e majd a szívünk is (jelképes
értelemben)? Kozmikussá növekedésünkben nem fog-e gonoszságunk is kozmikus
arányokat ölteni? Vajon véletlen-e, hogy a jövőre vonatkozó elképzelésekben a
"világok harca" is fölrémlik előttünk? A kefalizáció nem jelenti az ember meg
váltását. A hüperíntellígencta még nem azonos az üdvösséggel. A pokol angya
·lainak nem az értelmével van baj. Tanúi voltunk már a történelemben nernegy-
.szer, hogy a túlfejlett értelem még nem feltétlenül, mentes a rombolás őrüle- -
tétől. .

Az a remény,' amely Krisztus feltámadásával nyílik meg, hatalmasabb és
nagyszerűbb minden olyan várakozásnál. amely csak a pőre emberi értelemre
és kozmikus kalandvágyra alapozódik. Ez a remény az ember belső megváltá
sán alapul, amelyben az igazság együtt növekedik a szeretettel. Ebben a re
ményben olyan kozmíkus-eszkatologíkus jövő nyílik meg előttünk, amely nem
pusztán az emberiség egyetemes sorsát, hanem az egyén személyes megmara
dását és beteljesülését Igéri, s a teremtés végső harmóniáját helyezi kilátásba,
ami után a természet is sóhajtozik. Mindez nem épülhet a bíológiára, csak. a
szellemre, amely azonban nem az anyag és nem a biologikum ellenére hivatott
megvalósulní, hanem - és ez nagyon figyelemreméltó - a két alapréteg föl
emelésével és átlényegítésével. Teilhard jól látja ennek lényegér: "Ha majd
mindenütt a végső harmónia fog uralkodni, amelyben megszűnnek összeütközé
sek és ellentétek, kiegyenlítődnek a szerencsétlen lecsúszások s felszabadulnak
a tilalmak, mindenüvé fény világít, - akkor majd sem szenvedés, sem sötétség
nem fogja eltorzítani az újszülött Kozmoszt... a Világ gonosz fele teljesen el
fog tűnni a Föld színérőL Másik része pedig virágba szökken, mert a Szellem
fogja felszívni az Anyagot',.20

Ennek a hatalmas és mindeneket átjáró reménynek alapja a feltámadt
Krisztus, akiben és aki által az Evolúció a beteljesülés felé veszi irányát. Visz
szatér az Atyához, hogy végleg megszűnjék a teremtésnek bún által okozott zűr

zavara. - Itt arra kell gondolnunk, hogy a korszeru hermeneutika, a mai teo
lógiai értelmezés mennyire megnyitja szemünket. Olyan szempontokat is észre
veszünk, melyekre a régi teológia jószerével még föl sem figyelhetett. Észre
vesszük, hog)' a Megtestesülés mennyire gyökeres beoltódást jelent az Evolúció
ba. Krisztusban az Ige úgy szállt alá embervoltunk mélységeíbe, hogy véclaiárta
az ontogenezis minden fokát, a fogantatástól kezdve. Beiárta tehát az embríoná
Iis állapot azon szakaszait, amelyek az egyetemes törzsfejlődés összefoglalásának
tekinthetők. Ennek teológiai értelme most kezd derengeni előttünk. Krisztus ilyen
mélyséaből emeli fel az Evolúciót. nem kívülről, hanem saját istenemberi lényé
ben, hogy aztán Húsvét razvogásában úgy mutassa föl előttünk, mint élő

monstranciát, s vele eljövendő sorsunk reményét.
Mícsoda íve ez az embert kíbontakozásnak! Mekkora távlat a koraembrio

nális állapottól a megdicsőü1t test víziójáig! Lehet-e ezek után megelégedni az-
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zal, hogy a húsvéti eseményben Jézus egyik csodatettét látjuk, még ha a legna
gyobbat is? Hiszen olyan csoda ez is, amely a magasabb létdimenzióban - tör
vény! Lehet-e továbbá beérni azzal, hogy a hagyományos apologetika érvelé
sét hangoztatjuk, hivatkozva a jövendölés beteljesülésére (mintha az emberi "be
teljesülés" nem volna ennél sokkal hatalmasabb)? Vagy megelégedhetünk-e a
feltámadás történetiségének finom distinkcióival? - Sokkal többről van itt szó.
Húsvét a teremtés megújulása. HUsvét a fejlődés iránytűje. Húsvét az emberi
jövő záloga és a világ reménye. Húsvét a végső beteljesülés "szellemi korszaká
nak" elővételezése, az "örök tavasz" első fecskéje; olyanfajta megújulás kezdete,
amilyent az első élő sejt hozott a Földre.

Létoptimizmus és létpesszimizmus. Korunkban lassan kirajzolódnak az em':'
beri remény vagy reménytelenség erővonalai. A világ íntelltgencíája, a szellem
emberei kezdenek ebben a tekintetben két pártra szakadni. Kialakul a létpesszí
misták és létoptimisták tábora. Az utóbbi kategóriában - ami az Evolúci6ba
vetett reményt illeti - együtt vannak a keresztények és a marxisták. Mindkét
világnézet képviselői hisznek az emberben és hisznek az emberi jövőben. A
keresztény transzcendencia persze eszkatologikus jellegű. Elválaszthatatlan az
Istenben val6 hittől és a feltámadt Krisztusba vetett reménytől.

Érdemes azonban szembenézni a létpesszimisták gondolkodásával, hiszen tá
boruk mintha növekedőben volna. Egyetemes jellemzőjük az, hogy nem tud
nak megszabadulni a totális megsemmisülés kísértésétől, amely szerintük az
egyedi embert, az emberiséget, sőt az egész Kozmoszt fenyegeti. Teilhard tulaj
donképpen maga is átélte ezt a nagy kísértést. "Arra kell talán gondolnunk,
hogy a VilAg szétesik és sziporkázás közben hal meg, akárcsak a rakéta az
éjszakában ?,,21 - írja, s a kérdés érezhetően neki magának is sz6l. Tudatában
van annak, hogy az energia-elértéktelenedés tétele az, amely a totális pusztulás
képzeteit ébreszti. .Amíóta a fizika fölfedezte, hogy minden energia lefokoz6
dik. mintha csökkenni éreznénk magunk körül a Világ melegét".22 Sokan föl
teszlk a kérdést: mi lesz akkor, haa Nap energiái klsugárzódnak, s ha ez majd
az Univerzumban is bekövetkezik? Széthullik és tehetetlenül elernyed a Koz
mosz? Rászakad a világegyetemre a hideg, kietlen, minden életet és aktivitást
kiölő éjszaka? A múlt század nagy kísértése ez. Vörösmarty így fogalmazza
meg a nyomában fellépő pesszimizmust az Éj monológiában :

Ha nem lesz főld s az ember eltűnik ...
A szép világ borongva hamvad el;
És ahol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek . . .

Ezt a kísértést századunk atomfizikai világképe sem tudja sokakban eloszlatni.
Teilhard világosan látja a problémát és látja korunk emberének aggódásait is:
HA modern világot az nyugtalanítja-... - mondja -, hogy nem biztos abban:
van-e kiútja a Fejlődésnek".23 Aztán rájön, miféle tapasztalatokb61 táplálkoznak
pesszimista előítéleteink. Rádöbben, hogy a kísértés mélyén gondolkodásunk ön
fejűsége húzódik meg: tapasztalatainkat vetítjük ki kozmikus méretűvé, de azok
nak is csupán az árnyoidalát : "Kozmikus katasztrófák, biológiai szétesések ...
vagy az elöregedés... a Föld utolsó napjaira vonatkoz6 pesszimista elképzelé
sek közös tulajdonsága az, hogy egyéni sorsunk befejezésének jellemzőit ter
jesztjük ki az egész Életre."214 Töprengéseiben aztán egyre tisztábban látja, meny
nyire nem ad megoldást az emberiség negatív tapasztalatainak extrapolácíója,
Földereng előtte az a nagy meglátás, amely legbelsejében érinti az Evolúció tit
kát: "Az Élet soha többé nem fordul -víssza";" továbbá fölismeri, hogy ebben
rejlik megmaradásunk alapja: "A hallhatatlanság... visszafordíthatatlanság" ;26 "a
totális Halál nem létezík"."? Ezt az alapot azonban a feltámadt Krisztusban va
ló hit teszi belső meggyőződéssé. Tehát "Krisztus teremtette meg" pesszimista
látásunk és félelmeink "nagy pálfordulóját".28 A spiritualista monizmus nem elé
gíti ki. Amikor a teljes jövő esélyeit latolgatja, örömmel fedezi föl, hogy a ke
resztény szemlélet nem az anyag megvetésén. hanem annak a szellemben való
beteljesülésén alapul. Megnyugtatja őt, hogy "a keresztény szemléletben meg
marad az Anyag kozmikus szerepe mínt az Egyesülés alsó, de egyben elsődle

ges és lényeges alapja".29
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Teilhard is észreveszi - már évtizedekkel ezelőtt - a remény és a re
ménytelenség táborának elkülönülését : "Abszolút optimizmus, avagy abszolút

.pesszimizmus. E kettő között nincs közbülső megoldás.t''v A két szellemi ma
gatartás között tulajdonképpen csak a bizonytalanok vannak (lehet, talán túlsá
gosan is sokan). De ez nyilván nem "megoldás". Ami pedig a két tábort illeti,
a pedagógiai hatás nem kétséges: az egyik hitet és reményt ad az embernek
a világ építéséhez, lendületet él cselekvéshez, biztatást az élet továbbadására,
a másik reménytelenséget olt az emberbe, némelyeket pedig elindít az öngyilkos
ságba, amelynek a vezérszava míndig ez volt: "Nincsen remény!" Csak két irány
van tehát számunkra. Az egyik "ft>lfelé", a magasba mutat, a másik "lefelé"}1

Húsvét a keresztény élet reménye. A hivő keresztényegyértelműen csatlakozik
a létoptimisták táborához; azokhoz, akik hisznek az emberben és hisznek az
ember jövőjében. Számunkra persze ez a remény lényegileg azonosul él föltá
madás hitével. A keresztény tehát vallja, amit Gál Ferenc így fogalmaz meg:
"A történelem tombolhat tovább, mégis azt kell mondanunk, hogy Krisztusban
már megjelent a dicsőséges vég, tehát az abszolút jövő nem talány többé. Ez a
jövő akkor is biztosítva lesz, ha át kell mennünk a halálon.t'-? Mert a halálon
át kell menni. Az egyénnek is, sőt bizonyos értelemben a Világnak is. Mert
mínt Nyíri Tamás emlékezetes tömörséggel szögezte le: "Nincs élet fejlődés nél
kül. Nincs fejlődés átalakulás nélkül. Nincs átalakulás halál nélkül.,,33 A kozmi
kus újjászületés és benne a föltámadás reménye azonban olyan valami, ami
felülmúlja a fizikai tételeket. Mert az energiamegmaradás tétele ezt nem ma
gyarázza meg. (Ne felejtsük: a marxista remény is filozófiai remény!) Mi, ke
resztények azt valljuk, hogy nem kell félnünk az energiák szétszóródásától, mert
az, aki teremtette a világot, pótolhatja az energiákat, hisz teremtve fenntartó
Erő. Arra is hatalma van, hogy Krisztusban újjáteremtse a világot. S az, aki
úgy programozta be az Univerzumot, hogy világunk színpadán sorozatosan meg
ismétlődjék a halál és feltámadás csodálatos drámája az élőlényekben. míért ne
valósíthatná meg a "harmadik felvonásban" a szellemiségben beteljesült létfor
mát is, amelynek kínzó vágyat lényünkbe oltotta, s amelyre a kinyilatkoztatás
ban ígéretet tett?! Ha pedig a hivő gondolkodás így meg tudja alapozni ben
nünk a reményt, nem kell-e a nagy erejű páli kérdést még egyetemesebben meg
fogalmazni: "Hőhalál, hol a te győzelmed?! Hőhalál, hol a te fullánkod?!"

Ha ebben a nagyszabású koncepcióban vetünk pillantást az emberi jelenre,
észrevesszük a biológiai létformában való vergódést, melyet szellemünk tanúsít.
Kutatásainkat még mindig alapvetőerr meghatározza az emberiség élelmezésének
gondja. Sokan a biológiai igények kielégítésében látják életük egyetlen célját,
mert nem találnak kiutat ("Tudsz jobbat? 1"). Pedig a sikeres vegetáció, a jól
működó hormonok még nem oldanak meg mindent. A legnagyobb baj talán még
is az, hogy értetlenül, sőt nem ritkán szánakozva nézünk azokra, akik - ter
mészetesen kötöttségeinken belül - túlemelkednek a biologikumon, és tanuságot
tesznek a magasabb rendeltetésről, míntha az eljövendő "szellemi korszak" elő

futárai lennének. Ezek azok - bármilyen világnézethez tartozzanak is -, akik
halálosan komolyan veszik az igazságot és a szeretetet. Ezek azok, akik a szel
lemibb ember jegyében szorítják meg biológiai igényeiket. Mert az igazi .mortí
fikáció" (érzéki voltunk halála) mindig az, amelyből az átszellemültebb élet tá
mad. Mínden aszkézis, amely nem ezt szolgálja, elveszti értelmét, beleértve a
cölibátust is.34 Aki pedig nem lát túl a biológiai értékeken, az sohasem értheti
meg Krisztus és az evangélium üzenetét.

Befejezésül érdemes még egyszer utalni a nem-hivő, de tájékozódni kívánó
fizikus soraira: "Milyen csodálatos volna, ha sikerülne bebizonyítani a végleges
életet - a nem keresztények számára is!" - Ez valóban csodálatos volna, "be
bizonyítani" azonban nem lehet. Értelmesen megalapozni és a kozmikus fejlődés

egészében megmutatni, s ezeket az alapokat a hit által beteljeaítení, ezt lehet.
Teilhard egész életműve erre irányul, közveHenül vagy közvetve. Ha pedig ke
resztény életünk reménye ennyire a feltámadás titkába gyökerezik. akkor Hús
vét a keresztény egzisztencia sorsdöntő élménye, valóban "világrendító esemény".

Jegyzetek: 1. P. Rezek Román: A rossz Teilhard világképekben. Sao Paulo, 1967, 1. o.
Az alább idézett helyek innen. - 2. A probléma a lcozmikus halál kérdése. - 3. Hegyi
Béla mutatott rá a kérdés hitoktatási vonatkozásaira. Teológia, 1973, 1. sz. 37. o. - 4. Jn
20,16. - 5. 1 Kor 15,14 - 6. 1 Kor 15,55 - 7. i. m, 68. o. - 8. Mt 26,61 - 9. Lk 24.36 -
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10. i. m. 68. o. - 11. u. o. - 12. Jézus Krisztus a Megváltó, Bp, 1972, 164. o. - 13. 1
Kor 15,44 - 14. Jn 12,24 - 15. Zs 103,30 - 16. fjjas: Szentek élete, II. 130. o. - 17. Egyes
természettudósok (pl. Zöllner, Fechner stb.) nem találtak más megoldást, mínt a tér-Idő

dimenzió fölötti létdimenzió elismerését. A jelen sorok írójának álláspontjára vonatkozóan
ld. Vílágmodellek és túlvílág c. tanulmányát. Teológia, 1968, 4. sz. 212. O. - 18. Marx Gy.:
Túl az atomfíztkán, Bp, 196, 46. o. - 19. Az üdvtörténet mísztéríumaí, Bp, 1967, 218. o. 
20. I. m. 5. o. - 21. i. m. 20. o. - 22. I. m. 136. o. - 23. 132. o. i. m. - 24. i. rn. 136.
o. - 25. I. m. 94. o. - 26. I. m, 98. o. - 27. i. m, 93. o. - 28. I. m, 68. o. - 29. i. m.
9. o. - 30. i. m, 134. - 31, u. o. - 32. A klnyllatkGztatás fényében, Bp, 1971, 144. o. 
33. Az idők jelei, -/3p, 1971, 211. o. - 34. Ezt fejezi kl a "mennyek országáért" motívuma.
Az állítás nem áll szemben a cölibátus fakultatívvá tételének igényeivel. Nem lehet azon
ban a cölibátus említett Iénvégét a szeméíyíség csonkasága címén megkérdőjelezni, mint
arra több neves teológus rámutatott; egyszersmind arra is, hogya cölibátus karizmájára
mindenkor szüksége lesz az egyháznak.

DOROMBY KÁROLY

AZ EVANGÉLIUM SZABADSÁGESZMÉNYE
Alig akad korunkban még egy fogalom, amelyet oly gyakran emlegetnének,

amelyre oly gyakran hivatkoznának, mint a szabadságé. Elmondhatjuk, hogy a
francia forradalom óta a szabadság lényegében minden emberi törekvés közép
pontjába került. Még a katolikus egyházban is - amely pedig az elmúlt. szá
zadokban nem sok megértést és érzéket tanúsított az emberi szabadság iránt 
sok szó esik manapság a szabadságról, a keresztény szabadságról is, amin azon
ban mindenesetre főként az egyháznak m-nt intézménynek és társadalmi cso
portosulásnak szabadságát értik.

Van azonban a krisztusi szabadságeszménynek egy olyan értelmezése is, ame
lyet maga a Szeritírás fogalmazott meg. Feltűnő, hogy a "szabadság" szó a négy
evangéliumban és az Apostolok cselekedeteiben mindössze egyetlenegyszer for
dul elő. Egyedül János evangéliumának nyolcadik fejezetében olvashatjuk Jé
zus következő szavait: "Ha kitartotok tanításomban. valóban tanítványaim lesz
tek; megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket". Már
többször említik a szabadságot az apostoli levelek, így Jakabé a "szabadság tö
kéletes törvényét" és Péter 1. levele, valamint Szent Pál különböző levelei (a
Rómaiaknak és a 2. Korintusiaknak írt) továbbá a legrészletesebben és a leg
mélyrehatóbban a Galatáknak írt levél. Mindezek azonban Jézusnak erre az
egyetlen kijelentésére vonatkoznak, amely szerint az Ö igazsága tesz szabaddá
bennünket.

Bárkit kérdezzünk is meg, hogy vajon a szabadság pozitív vagy negatív fo
galom-e: a válasz mindig az lesz, hogy magától értetődően pozitív fogalom.
Mégis, ha ezt a fogalmat definiálni akarjuk, azonnal kiderül, hogy csak negatív
módon tudjuk körülírni. Szabad vagyok, ha senki és semmi nem akadályoz vagy
korlátoz cselekvésem, törekvéseim végrehajtásában, ha nem nyom el, nem szorít
háttérbe, röviden szólva, ha nem vagyok megfosztva a szabadságtól. Definiálni
ugyanis csak a szabadságtól való megfosztottság állapotát lehet. Úgy vagyunk
ezzel, mint a jó levegővel. A jó levegő az, ami nem rossz. Rossz viszont a
legkülönfélébb okokból lehet.

Szabadságfogalmunknak egy másik sajátos tulajdonsága, hogy mindenkor
csak más emberekkel összefüggésben gondolunk rá és beszélünk róla. Holott az
ember aktivitását, személyiségének kibontakoztatását, akaratának keresztülvitelét,
vágyainak megvalósítását egész sor dolog és körülmény is akadályozhatja. Egész
ségi állapota, testi gyöngesége, korlátozott mozgásképessége éppen úgy megaka
dályozhatja különböző terveinek véghezvitelét, mint külső természeti körülmé
nyek, Ha a következő vasárnapra kirándulást tervezek, ennek a tervnek megva
Iósítását azonban a közbejött rossz idő lehetetlenné teszi, eszembe sem jut, hogy
a szabadságomban korlátoztak.Míg ha azért nem mehetek kirándulni, mert va
laki, akinek ez hatalmában áll, megtíltotta, ezt azonnal a szabadságomon esett
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