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 ELŐSZÓ 7 

 
 

Előszó 

Éppen 20 éve hoztuk létre a Hatvani István Teológiai 
Kutatóközpontot. Kezdetben csak néhány száz köny-
vünk volt, de a Kutatóközpont körül kialakult igen szé-
les baráti kör tagjainak jóvoltából a könyvtárunk egyre 
gyarapodott.  Ma már a könyvek száma meghaladja az 
1300 kötetet. Legutóbb éppen az International Society 
for Science and Religion pályázatán elnyertük a legna-
gyobb könyvcsomagot, 224 darab könyvet a Tudomány 
és Teológia  interdiszciplináris tárgykörből. E könyvek 
nagyobb hányada olyan „ritkaság“, amely hazánkban 
semelyik más könyvtárban nem található meg. 
Ugyanígy egyedinek számít a folyóiratgyüjteménye. A 
Kutatóintézet könyvtárának anyaga hozzáférhető, kuta-
tható, a világhálón is tájékozódhat bárki a kö-
nyvállományról. Ez a kis könyvtár immár nemcsak a 
város számára jelent különlegességet, hanem az egész 
magyar könyvtári rendszer számára is rendkívüli érté-
ket képvisel. A természettudományok és a keresztyén 
gondolkodás kapcsolatának vizsgálatára létrehozott 
Hatvani-intézet immár páratlan gyűjteménnyel 
szolgálja a hazai tudományos kutatást.  
 
A Kutatóközpont célul tűzte ki a természettudósok és 
teológusok közötti párbeszédet. Ezt olymódon 
valósította meg, hogy eleddig nyolc tudományos konfe-
renciát szervezett, amelyre az egész Kárpát-
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medencéből jöttek az érdeklődő szakemberek. Ezeknek 
a találkozásoknak komoly elismertsége lett országosan. 
Az előadók között volt több külföldi szakember, de az 
MTA tagjai közül is sokan látogatták ezeket az alkalma-
kat, tizenhat akadémikus vállalt előadást. Rangját ez is 
fémjelzi.  
 
Szerettünk volna 2012-ben egy kilencedik konferenciát 
is szervezni, de a nehezülő gazdasági helyzet miatt a 
Református Hittudományi Egyetem nem tudott rá fe-
dezetet biztosítani. A konferencia így elmaradt, de  
Időközben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
pályázatán elnyertük a kiadványunkhoz szükséges 
támogatást. Ezért úgy határoztunk, hogy a tervezett 
konferencia-témát két tanulmányban megírjuk és köz-
zétesszük a Tudomány és Teológia sorozat következő 
kötetében. Azt reméljük, hogy ezzel némileg pótoljuk az 
elmaradt konferencia szellemi-lelki hasznát.  
 
Kötetünkben az élet kérdése áll a középpontban. Az 
első az élet keletkezésének kérdését veti föl, a második 
az élet lehetséges megszűnését vetíti elénk. Mindkét 
téma mélyen elgondolkoztatja a művelt embereket. A 
könyvet őszinte szívvel ajánljuk felelősen gondolkodó 
embertársainknak. 
Debrecen, 2013. tavaszán. 
 
Gaál Botond és Végh László szerzők  
  



 

GAÁL BOTOND 

ÉLET A TEREMTETT VILÁGBAN 
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Bevezetés 

 
Aligha van a világon nagyobb rejtély, mint az élet. Szin-
te óránként, de legalább naponként rácsodálkozunk 
arra, hogy élünk. Ez a titokzatos dolog állandóan foglal-
koztatja tudatalatti világunkat. Nem tudunk tőle szaba-
dulni, legfeljebb odébb hessegetjük a hívatlanul mindig 
meg-megjelenő kérdést: egyáltalán mi az élet? Amikor 
ezen töprengünk, az elménk rögtön odaugrik egy másik 
nagy kérdésre, az időbeli végesség problematikájára. 
Nincs más választásunk, minthogy tudomásul vesszük a 
kezdetet és véget, s bevalljuk magunknak, hogy az élet 
szép, csodás, de rövid. Ha pedig az eredetét fürkésszük, 
a magunk észjárása szerint nem jutunk sokra, képtele-
nek vagyunk megfejteni, vagy legalább megnyugtató 
választ találni. Az antropológusok szoktak föltenni négy 
kérdést: hol, mikor, hogyan és miért jött létre az em-
ber? Ők maguk mondják, hogy az első három kérdésre 
elég jól meg tudják adni a választ, de a negyedik kér-
désre nincs felelet.1 Ha mindezekhez hozzátesszük azt, 
hogy a növényeknek és az állatoknak is van élete, még 
jobban kiszélesítjük a kérdéskört és egyre több gondo-
lati problémába ütközünk. Amikor pedig az emberre 
gondolunk, önkéntelenül is a teremtés legcsodálato-

                                                                   
1 Farkas Gyula, a Szegedi Tudományegyetem antropológus professzo-
ra 1995-ben ezzel a négy kérdéssel kezdte előadását a Debreceni 
Református Kollégium dísztermében a második Tudomány és Teoló-
gia országos konferencián. 
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sabbikára2 terelődik érdeklődő figyelmünk. Ilyenkor 
aztán millió kérdés tolul fel bennünk, mert mindegyik-
nek a mélyén ott van a legsejtelmesebb dolog: az élet! 
Ez bizony nagy kérdés. Mindig is az volt, a gondolkodó 
elmét foglalkoztatta ennek a titka már kezdetektől. A 
vallások számára is megfejthetetlen tényként jelenik 
meg, s nagyon gondolat-gazdag válaszokat adnak az 
eredetére vagy értelmére nézve. Ami pedig a végessé-
get illeti, a filozófiák a vallásokkal együtt olyan világok-
ba visznek el bennünket, hogy azt már-már a fölfogha-
tatlan tartományba sorolja az értelmünk. Ezért nem 
érdeklődünk tovább ezen a széles területen, hanem egy 
szűkebb területre összpontosítjuk figyelmünket, ugyan-
is a keresztyénség talaján állva sokkal egyszerűbbnek 
néz ki az élet problematikája. A keresztyén gondolkodó 
nem „barangol” el ennyire messze a spekulációk meze-
jén, hanem rendezett gondolkodással számot ad arról, 
mit értett meg a kijelentésből és mit nem. Egy ilyen 
számadás következik itt az alábbiakban, méghozzá 
rendhagyó módon, mert nem a történeti idők kezdeté-
től felfejtve tekintjük át az élet titkának nagy gondolati 
vonulatait, hanem a legújabb kutatási eredmények 
kapcsán próbálunk eljutni önmagunkhoz. Közben ke-
ressük létünk alapját. Másképpen szólva, rácsodálko-
zunk mindarra, amit tudunk is, meg nem is, hogy való-
jában kik vagyunk és miért is élünk itt ebben a minden-

                                                                   
2 Karl Barth gyakran használt kifejezése ez.  
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ségben. Kezdjük is mindjárt napjainknak egy nagyon 
érdekes újdonságával. 
 
 

I. 

A természet üzenete a teremtésről 

Megpillantották a Higgs-bozont 
 
2012. július 4-én egy érdekes tudományos hír járta be a 
világot, szinte pár óra alatt. Lényege az volt, hogy az 
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, ismertebb nevén 
a CERN1 által működtetett, francia-svájci határon kiépí-
tett 27 km-es Nagy Hadronütköztetőben egyik atomfi-
zikai kísérlet során felfedezték az úgynevezett Higgs-
bozont. Ez persze csak feltételezés volt és egyelőre az is 
maradt, de sokakat érdekelt ez az új hír. Az emberek 
több mint 99%-ának ugyan fogalma sem volt, és még 

                                                                   
1 Eredetileg az Európai Atommagkutató Tanács (franciául Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire) rövidítése. A CERN-t 12 ország 
hozta létre 1952-ben egy közös laboratórium megépítésére. Később a 
“Tanács” elnevezést “Központ”-ra változtatták: Centre Européen pour 
la Recherche Nucléaire. A CERN mozaikszó megmaradt. Mai hivatalos 
nevét angolul szokták megadni: European Organization for Nuclear 
Research, s ennek a szószerinti fordítását közlik, amikor a CERN 
lényegét, inkább jelentését határozzák meg: Európai Nukleáris Kuta-
tási Szervezet. Így már a mozaikszó eredeti értelme nem ismerhető 
föl. 
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ma sincs, miről is van voltaképpen szó, a tudományos 
világot azonban élénken foglalkoztatja a kérdés. Újság-
írók próbálták ezt könnyebben érthetővé tenni. Több-
nyire közérthető nyelvezet és érdekes példák segítsé-
gével magyarázták. Általában az csapódott le a min-
dennapi ember képzeletében, hogy a Higgs-bozon egy 
újabb olyan atomi részecske, amelyet eddig nem ismer-
tek, de létét megjósolták majdnem ötven éve. Ráadásul 
ezt az új „valamit” már korábban elnevezték angolul 
„isteni részecskének” („the God particle”), mert nem 
akart előbukkanni, miközben a fizikusok szerint léteznie 
kellett. Véletlenül kapta ezt a nevet Leon Lederman 
nevű Nobel-díjas atomfizikustól, aki meg akarta magya-
rázni a létét. Ő inkább bosszankodott azon, hogy ez a 
bozon szüntelenül elrejtőzik a kutató szeme elől, ezért 
az „istenverte részecske” nevet akarta neki adni, de a 
nagyobb szenzáció végett a könyvkiadók meggyőzték 
arról, hogy jobb lesz az „isteni részecske” elnevezés. 
Maga Peter Higgs, a részecske feltételezője nem örven-
dett ennek a névnek, mert bár ő nem vallásos ember, 
mégis túlzásnak találta ezt a becézést. – Eme érdekes 
történet kapcsán nézzük meg, mi is a jelentősége ennek 
az újdonságnak. Kérdésünket pontosan így szabad fel-
tennünk: ez a feltételezés milyen gondolatokat éb-
reszthet a teológiában jártas emberek körében? Vagy 
mit gondolhatnak erről a hitben élő természettudósok? 
Először próbáljuk elképzelni, hogyan is néz ki az univer-
zum, mi az összetétele a világunknak, milyen szerepe 
van ezeknek az anyagi részecskéknek és hol helyezzük 
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el ezeket a teremtett mindenségben. Leegyszerűsítve 
végig gondoljuk, miből is áll ez a világ. Néha vissza-
vissza ugrunk abba a korba, amelyben a Biblia mint 
kánon létrejött, s különösen is utalunk majd az újszö-
vetségi időkre.  
 

Kitágult a tér! 
 
Mi itt élünk a Földön, melyet repülőgépekkel aránylag 
rövid időn belül körbejárhatunk. Képzeletünk ezekhez a 
földi méretekhez szokott hozzá. Az ókori ember számá-
ra a szárazföld jelentette a világot, mely lapos volt és 
mozdulatlanul állt, miközben a Nap és a Hold felkelt, 
majd ismét lement, néhány „csillag” a többihez képest 
„bolygó” mozgást végzett, az egész égbolt pedig egy 
kissé oda-vissza mozgó buraként viselkedett az évszak-
ok változásával. Ezt akarta Ptolemaiosz megmagyarázni 
a 2. században. A híres Almageszt című művét majd-
nem másfél ezer éven át Európában is mérvadónak 
fogadták el. A fürge gondolkodású európai népek azon-
ban a sok tapasztalat alapján már másképpen képzelték 
el a dolgok folyását. Először rájöttek arra, hogy a Föld is 
gömb alakú. A hajósokat izgatta különösen is ez a kér-
dés. Az újkor kezdetén egyre távolabbra merészkedtek 
a vizeken, s úgy tűnt számukra, hogy ez a Föld bizony 
meglehetősen nagy gömb. Hetekig vagy hónapokig 
hajóztak, míg megkerülték Afrikát és eljutottak Indiába. 
Kolumbusz is Indiába akart eljutni, s az az ötlete tá-
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madt, hogy ha a Föld gömb alakú, akkor az óceánon át 
nyugati irányban azt meg lehet kerülni és így hamarabb 
eljutni a mesés kincsek országába. Ismereteink szerint 
Regiomontanus, a 15. század második felének leghíre-
sebb matematikusa végezte a számítást, mely szerint az 
Atlanti-óceánt átszelve – úgyszólván hátulról – rövi-
debb úton lehet eljutni Indiába. Ez a tudós 
Regiomontanus Mátyás király által szorgalmazott és 
létesített magyar „egyetemen” is tanított néhány évig, 
sőt van olyan feltételezés is, hogy magyar eredetű volt, 
aki a Királyhegyi nevet latinosította a kor szokásainak 
megfelelően. Bárhogyan is történtek ezek a dolgok, 
Regiomontanus eléggé kicsi Föld-sugárral számolt és így 
jött ki neki a Kolumbusz számára kedvezőbbnek tűnő 
eredmény. Tudjuk, hogy a bátor Kolumbusz pedig hitt a 
számításoknak és neki is látott az ismeretlen útnak, 
majd néhány hét múlva kikötve San Salvadoron fölfe-
dezte Amerikát. Még kétszer megjárta ezt az utat és 
abban a tudatban halt meg, hogy ő valahányszor Indiá-
ban járt, csak másként jutott el oda. Mindenesetre a 
Föld méretét később pontosabban megállapították, s 
jóval nagyobbnak bizonyult, mint korábban hitték. Az 
ember aztán hozzászokott a földi méretekhez és a tá-
volságok tekintetében ez volt számára a viszonyítási 
alap. Majd pedig Kopernikusz találta úgy, hogy köny-
nyebb ennek a világnak a mozgását magyarázni, ha a 
Napot tesszük a középpontba. El kellett jönni a 20. 
századnak, amíg az ember rádöbbent, hogy ebben a 
mindenségben a Föld a Naprendszernek egy nagyon 
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átlagos méretű bolygója, a Nap is egy átlagos csillag, a 
Naprendszerünk is közepes méretű a Galaktikában, a 
Galaktika pedig szintúgy átlagos nagyságú csillagrend-
szer a világmindenségben. Ma már az 569 km-es ma-
gasságban keringő Hubble teleszkópnak köszönhetően 
tudjuk, hogy a Galaktikánál nagyobb és kisebb csillag-
rendszerek száma is több mint egy milliárd. Ez a híres 
űrtávcső 1990 óta küldi az adatokat a földi laboratóri-
umokba. Mostanában alakítják át, és talán még 2070-ig 
is folytatja küldetését.  Az adatok alapján egyik legér-
dekesebb újdonság az lett, hogy a világűr sokkal na-
gyobb, mint amilyennek előtte gondolták. A rendezett-
ségére is fény derült. Úgy lehet elképzelni, mint egy 
laza szerkezetű cipót, amelynek a belsejében lyukak 
vannak és körötte helyezkedik el maga a kenyér anya-
ga, amit elfogyasztunk. A világűrben is ilyen „lyukak” 
körül helyezkednek el a csillagrendszerek, s ilyen for-
mák milliószámra megfigyelhetők. Hallatlanul nagy a 
mérete a belátható mindenségnek. A mi földi mérete-
ink közepette kialakított mértékegységek segítségével 
nem is lehet kimondani a számokban kifejezett nagysá-
gát. Elképzelni is nehéz ezt a méretet. Hát még ha bele-
gondolunk abba, hogy az a szép világmindenség, amely 
szemünk elé tárul a tiszta égbolton, milyen hatalmas 
mennyiségű anyagot jelent, minden képzeletünket 
felülmúlja. Sokszor az égen látható fénylő pontok óriási 
gázalakulatok. A fényt sugárzó csillagok legtöbbször 
egy-egy olyan „atomreaktort” jelentenek, mint amilyen 
a mi Napunk is. Látjuk tehát az óriás Napot, a sok csilla-
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got az égbolton és gyönyörködünk szépségükben, s 
közben szinte belerévedünk, milyen nagy mennyiségű 
tömeg van ebben a teremtett világban. De még inkább 
döbbenet fogja el az embert, amikor hallja a fizikusok-
tól, hogy a mindenség iszonyatos méretét csak úgy 
lehet elképzelni, ha az összes szemlélhető anyagot 
gondolatban „kisimítanánk” vagy egyenletesen elhinte-
nénk az űrben, akkor minden köbméternyi térbe csak 
két-három atom jutna. Ilyen „vákuumot” semmilyen 
légszivattyúval nem lehet elérni. Ha tehát ezt a világot 
elképzeljük egyenletesen szétosztva benne a létező 
anyagot, akkor szinte üresnek találjuk. Mert olyan nagy 
a mérete! Szerencsére ez a köbméterenkénti két-
három atom nem egyenletesen szétoszolva helyezkedik 
el, hanem csomópontokba tömörülve. Egy ilyen cso-
mópont például a mi Napunk, vagy Földünk, vagy bár-
melyik égitest a mindenségben. Az univerzum mérete 
azonban lenyűgöző! 
 
Erről az elkápráztató méretről úgy lesz helyes képünk, 
ha egy példával illusztráljuk. Tekintsük a mi csillagrend-
szerünket, a Galaktikát, amely lényegében átlagos mé-
retű a milliárdnyi csillagrendszerek között. Alakja köze-
pesen lapos, polipszerű kar-nyúlványai vannak. Hason-
lítsuk egy lencséhez, vagy diszkoszhoz. Középen a vas-
tagsága ezer fényév, az egésznek az átmérője százezer 
fényév. Már ezt is nehéz felfogni, de ne adjuk föl. Úgy 
kell elképzelni a Galaktika méretét, hogy ha a lencse 
vagy diszkosz közepén a vastagságára gondolunk, akkor 
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ez a kisebbik méret olyan nagy, hogy Árpád-házi István 
királyunk korában elindult egy fénysugár a lencse dom-
borulatáról merőlegesen keresztül szelve azt és csak 
most érte el a lencse domborulatának másik oldalát. 
Pedig ez csak a kisebbik mérete a Galaktikának. Az 
átmérője százszorosa.  
 

A kis méretek világának rejtelmei 
 
Meglepő tehát, hogy méretéhez viszonyítva ez a világ 
lényegében majdnem vákuum. De még jobban meg-
döbben az ember, ha belegondol abba, hogy az az egy 
köbméternyi térben lézengő két-három atom is majd-
nem üres. Az atom szerkezetére vonatkozóan többféle 
elképzelés volt és van manapság is. Ezek között is a 
legismertebb és széltében elfogadott, talán mert leg-
jobban érthető, az un. klasszikus atommodell, amely a 
20. század első évtizedeiben alakult ki. A lényege az, 
hogy az atom egy kisméretű magból és a körötte elhe-
lyezkedő héjakból áll. A magban vannak a protonok és 
neutronok, a héjakon pedig keringenek az elektronok. 
De már ez a „keringés” is képes beszéd, mert ha komo-
lyan megnézzük, mi is az az elektron, akkor megtudjuk, 
hogy az nem egy kis golyócska, amit a modell ismerte-
tésekor a tanáraink az iskolai táblára felrajzoltak. Ez 
csak a szemléltetés végett történt így, mert bizony azok 
az elektronok ott nem úgy keringenek, mint a Föld a 
Nap körül, hanem olyan állapotban léteznek, hogy nem 



ÉLET A TEREMTETT VILÁGBAN 20 

tudjuk megmondani, hol vannak, vagy milyen alakzatot 
öltenek. Igazából nem tudjuk leírni, miként léteznek. Ha 
a sebességüket akarjuk pontosabban megtudni, akkor 
nem ismerhetjük meg a helyüket és fordítva. Olyasmit 
mondhatunk, hogy az elektronok a héjon ismeretlen 
formában vagy alakzatban léteznek. Lehetséges, hogy 
csak hullámformában, de amikor kijönnek az atomból, 
tehát amikor elszabadulnak a héjról, akkor már anyagi 
részecskeként jelennek meg, illetve ezt a „létformát” 
veszik föl. Ez attól is függ, hogy mi külső szemlélők, 
kutatók mit akarunk róluk megtudni. Hát ilyen titokza-
tosak az elektronok. Viszont azt is tudjuk, hogy igazából 
ezek a héjak az elektron méretéhez képest nagyon 
távol vannak egymástól. Úgy lehetne elképzelni ezt, 
hogy ha az atommagot borsószem nagyságúnak gon-
doljuk el, akkor az elektronok kb. két-három futballpá-
lya nagyságú térben keringenek a héjakon, attól függő-
en, hogy milyen tömegszámú elemről van szó. Ez tehát 
azt jelenti, hogy a rendkívül kicsiny atommagot körül-
veszi egy nagy-nagy „üres” tér, amely csupán olyan 
mértékben nem üres, hogy a piciny elektronok ott 
keringenek a magtól nagyon távoli héjakon. Próbáljuk 
ezt szemléltetni a Wembley-stadionnal, ahol a magyar 
Aranycsapat 1953-ban 6:3-ra legyőzte az angolokat. A 
borsószem nagyságú atommagot oda képzeljük a pálya 
közepére, ahol Kocsis, Hidegkuti és Puskás indították a 
labdát és egy tömeggel alig rendelkező parányi kis ré-
szecske, a legközelebbi elektron olyan távol kering a 
borsószem körül, ahol Bozsik, Zakariás, Budai vagy 
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Czibor várta a labdát, a következő elektronok pedig ott 
mozognak, ahol Buzánszky, Lóránt és Lantos állt a vé-
delmi vonalon. Az utána következő elektronhéjak pedig 
már Grosics háta mögötti térbe esnek, vagy talán már 
Wembley-n kívülre, s ezeken róják a majdnem tömeg 
nélküli elektronok a maguk útját a megszabott pályáju-
kon. Egy atom tehát elképesztően üresnek tűnik e mo-
dell szerint. Az elektron tömege a protonnak 1836-od 
része, majdnem hasonló a neutronhoz viszonyított 
tömege is. De a lényeg az, hogy ha magunk elé képze-
lünk egy bármilyen rendszámú elemet, akkor annak van 
egy picike atommagja és körülötte helyezkedik el a 
majdnem üres nagyméretű héjszerkezet az elektronok-
kal. Tehát az atom is olyan, mintha a mag körül szinte 
vákuum lenne. Démokritosz egykori atomjáról manap-
ság már ilyen sokat tud a tudomány, sőt még ennél is 
többet. Démokritosz ugyanis eredetileg az atomosz 
(a[tomoj) szót azért használta, mert úgy képzelte el, 
hogy az már az anyagnak tovább nem osztható porciká-
ja, azaz oszthatatlan, tehát görögül atomosz (a[tomoj). 
A szóban forgó klasszikus atommodell csak valamivel 
több mint száz éve indult el útjára a Naprendszer szer-
kezete mintájára. 1911-től számítják, a híres atomfizi-
kus Ernest Rutherford nevéhez kötődik. Démokritosz 
vagy Leukipposz örülnének ennek a modellnek, s rácso-
dálkoznának, hogy ez az oszthatatlannak vélt arché 
(a,rch`í) mégis osztható. De meddig? 
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Mielőtt erre az izgalmas kérdésre válaszolnánk, ennél a 
pontnál érdemes megismerni az atomi alkotóelemek 
nevét. Az elektron (h/lektron) a görög nyelvben a boros-
tyánkő neve. Két ilyen követ összedörzsölve, piciny, 
száraz kis tollacskák esetében a görögök már észlelték 
az elektromos vonzást, de nem tudták, mi az. Ezt az 
atomi részecskét George J. Stoney ír fizikus nevezte el 
elektronnak 1890-ben, amikor még nem is ismerték 
pontosan a mibenlétét, a „születését” azonban csak 
1897-re datálják. Úgy 1900-tól jött inkább használatba 
a neve, amikor egyre többször belebotlottak a fiziku-
sok. A proton (prw/ton) neve szintén görög, ami eredeti-
leg az egyáltalán létező anyag sorrendben első elemét 
jelentette. Elnevezése a hidrogén magjához kötődik, a 
periódusos rendszerben az első elemhez. A neutron 
(neuter, tra, trum) szó eredete inkább latin, amely 
kapott egy görög on végződést. A semlegest, közöm-
böst jelentette. A lepton szó ismét a hellén világból 
származik, szó szerinti jelentése: kicsi. A legkisebb 
pénzdarabot hívták leptonnak (lepto,n). Fillérszerű 
váltópénz volt, a Biblia is említi: Mk 12,42; Lk 12,59; 
21,2. A híres bibliai történetben az özvegyasszony két 
fillére lepton volt. A bozon egy Bose nevű indiai atomfi-
zikusról kapta a nevét. A kvark szót az angolok találták 
ki, amikor kiderült, hogy nem a proton és neutron az 
atommag legkisebb elemi részecskéje. Erre használták a 
quark szót. Megemlítjük még a neutrínót, amely a neut-
ron szó kicsinyített képzőjű változata. – Ha leegyszerű-
sítjük a dolgot, akkor az atommag protonból és neut-
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ronból áll, ezek azonban a korábbiaktól eltérően nem 
elemi részecskék, hanem kvarkokból épülnek fel. A 
kvarkokat már az elemi részecskékhez soroljuk. Ugyan-
csak elemi részecskék a leptonok, amelyek közé tartozik 
az elektron és a neutrínó is. Az összes anyag tehát lé-
nyegében kvarkokból és leptonokból áll, közöttük négy-
féle kölcsönhatás léphet fel, melyeket szintén részecs-
kék közvetítenek. Ez a négy híres kölcsönhatás az erős, 
a gyenge, az elektromágneses és a gravitáció.  Úgyszól-
ván ezek biztosítják az anyag stabilitását, kissé sarkítva: 
az anyag különböző létformáját. Erre vonatkozóan 
találták ki az úgynevezett Standard Modell kifejezést. 
Standardelméletnek vagy standardmodellnek is neve-
zik, illetve írják.   
 

Az „isteni részecske” avagy a fizikusok öröme 
 
Az ember tehát még tovább ment és valósággal beha-
tolt az atom magjába is. Kiderült, hogy ott is további 
részecskék világa tárulkozik föl. Egy atomfizikus számá-
ra csodálatos dolgok történnek az atommagban, de itt 
már le kell mondanunk a pontos leírásról, mert szakis-
meretek, főként matematikai tájékozottság szükséges 
hozzá és ez nem várható el minden olvasótól. A lénye-
get röviden úgy lehetne elmondani, hogy a proton és a 
neutron alkatelemeit, a kvarkokat valamilyen erő tartja 
össze, s ezt az erőt is egy gluon nevű részecske biztosít-
ja. Ezért stabil a proton és a neutron. De már arra nézve 
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is vannak elgondolások, hogy sok-sok évmilliárd múlva 
ezek is felbomlanak. Az atommag belsejében kutatva, 
még további érdekes dolgokat tapasztaltak, mégpedig 
azt, hogy bizonyos körülmények között az atommag 
sugarakat bocsát ki. Ezek a sugarak több félék, de lé-
nyegük szerint anyagi természetűek. Viszont ez is ma-
gyarázatra szorul, mert azt sem tudjuk, miből állnak. Az 
is kérdés, hogy van-e tömegük. Hogy a kvarkoknak és a 
többi elemi részecskéknek, a leptonoknak is, így az 
elektronoknak is lehessen tömegük, ehhez léteznie kell 
egy mindenütt jelenlévő, erőtulajdonsággal felruházott 
mezőnek, hogy az eredetileg tömeg nélküli kvarkok és 
leptonok ezzel a mezővel kölcsönhatásba lépve tömeg-
hez jussanak. Ezt a mezőt nevezik Higgs-mezőnek. Mi-
ként az elektromágneses térnek vannak energia kvan-
tumjai, amelyeket fotonoknak nevezünk, a Higgs-
mezőnek megfelelő energia-adag jelenik meg a tömeg-
gel rendelkező Higgs-bozon részecskében. Peter Higgs 
feltételezte ezt először, de a fizikusok bosszankodására 
mindmáig nem találták meg ezt az „istenverte” bozont. 
Most, hogy 2012. július 4-én bejelentették a reménytel-
jes feltűnését, a fizikusok örömükben inkább becézget-
ték „isteni részecske” néven. Amit tehát a tudomány az 
1960-as évek közepén rebesgetett, arra most – úgy 
tűnik – rátaláltak. Igazából egy olyan részecskéről van 
szó, amely biztosítja az atommag normális működését 
bizonyos területen. Ez azonban még nem jelenti a vég-
ső ismeretet az atommagról. Csupán annak lehetünk 
tanúi, hogy a tudomány beljebb és beljebb megy a 
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természet titkainak feltárásában. Ez még mindig az 
elemi részek (kvarkok és leptonok), valamint az alapve-
tő kölcsönhatások leírására kidolgozott, általánosan 
egyelőre elfogadott modell, a standardmodell által leírt 
mikrovilág. De amint mélyebbre hatolunk, egyre több 
kérdés fogalmazódik meg. Más modellek más jelensé-
geket jobban megmagyaráznak. A Higgs-bozon feltűné-
sével is még több titok keletkezett. Ez így van rendjén. 
Az „isteni részecske” megpillantása, vagy inkább felté-
telezése nagy örömet jelenthetett, de a későbbi korok 
fognak csodálkozni azon, miért is nevezték el „isteni-
nek”. Newton korában gondolták úgy, hogy Newton 
valósággal rátalált a Teremtő gondolataira. Most ha-
sonló öröme van a fizikusoknak, de valójában ez is csak 
egy lépés a teremtett mindenség megértésében. Nem 
valami végső titok megfejtése ez. Igaza volt Higgs-nek, 
amikor nemtetszését nyilvánította a becenév kapcsán.  
 

Az ókori és mai Logos      
 
Az ókori hellén műveltségű ember – gondolunk itt első-
sorban a Krisztus születésének időszakára és a keresz-
tyén gondolkodás kezdeteire – úgy foglalta össze az 
addig felhalmozott tudományt, hogy a világ működésé-
nek van egy átfogó szabálya, törvényszerűsége, amely 
szerint az működik, a jelenségek pedig e szerint a min-
dent átható erő szerint mennek végbe. Még az emberi 
élet is ennek hatálya alá tartozik. Így az ember a termé-
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szet részévé vált és bezárta magát ebbe a nagy világ-
törvénybe, amelyet igazából senki nem értett. A filozó-
fusok természetesen föl tudták fogni, legalább is ezt 
hitték, hiszen ők alkották meg az emberi racionalitás 
révén. Ez az általános, mindenre kiterjedő magyarázat 
természetesen azt sugallta, hogy az az erényes ember, 
aki beleilleszkedik ebbe a világba, alá veti magát e tör-
vényeknek és eszerint alakítja életét. Ezt a mindent 
átfogó erőt vagy törvényszerűséget hívták ők Logos-
nak. Ez a gyakorta használt Logos olyan kifejezés lehe-
tett akkor, mint korunkban például az evolúció, a gravi-
táció, a relativitáselmélet vagy kvantumelmélet, de 
mondhatnánk akár informatikát vagy globalizációt. Az 
ókori Logos mindent megmagyarázott. A keresztyének-
nek azonban ez nyilvánvalóan nem tetszett, hiszen ők 
azt vallották, hogy a világnak van Teremtője, aki megal-
kotta azt a törvényeivel együtt, s ezt onnan lehet tudni, 
hogy Ő maga jött el ebbe a világba, s Jézus Krisztusban 
magára vette ennek a mindenségnek a teremtettségi 
voltát. Pontosan az inkarnáció révén foghatjuk föl, hogy 
volt teremtés, mert éppen a Teremtője vette magára a 
teremtettségi létet. Tehát a világnak van Teremtője. A 
keresztyének éppen a Logos-t „csavarták ki” a filozófu-
sok kezéből és használták föl a saját igazságaik kifejezé-
sére, amikor így fogalmaztak: „Ho Logos sarx egeneto!” 
(o’` lo,goj sa.rx evge,neto) (Jn 1,14) Az Ige testté lett! A 
keresztyének szerint a Logos nem az, amit az ész meg-
fogalmaz mindent átfogónak vélt törvényszerűségként, 
hanem a Logos „kezdetben Istennél volt”, így ő az alap-
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ja, létrehozója, teremtője az univerzumnak. Pál apostol 
ezt megérti, és ekkor játszódik le benne a fordulat. 
Rájön, hogy korábban nem jól értette a dolgokat. (Fil 
3,7-8) Magyarázza is az újonnan keletkezett, szaporodó 
keresztyéneknek, amikor azt mondja a profán világgal 
szemben, hogy a mindenség létrejötte Isten titka a 
Krisztusban, mert „minden őáltala és őérette teremte-
tett”. „Ő előbb volt mindennél és minden őbenne áll 
fenn”. (Kol 1,16-17) Ez tehát az alapja a keresztyén 
kozmológiának, a természet rendjének. Ha tehát a 
természetet megismerjük, az Isten teremtett világáról 
szerzünk ismeretet. A teremtett világ pedig nem magá-
tól olyan amilyen, nem önmagának ereje folytán tár 
elénk racionális törvényeket, hanem azokat Istentől 
kapta, úgyszólván Isten építette bele a mindenségbe. 
Sőt, Isten tulajdona! (Zsolt 50) De az értelem is olyan, 
hogy alkalmas a természet törvényeinek föltárására. A 
keresztyénektől távol állt az a felfogás, hogy csak azt 
lehetett isteninek tekinteni, amit az ész segítségével 
megalkotunk, kigondolunk. Az emberi értelem is az 
Isten teremtett világához tartozik.  
 

Mit ünnepelhetünk a Higgs-bozonban? 
 
Természetesen a Higgs-bozon mint „the God particle” 
csodálatra méltó fölfedezés. Ha bebizonyosodik, hogy 
tényleg azt találták meg, akkor még inkább rácsodál-
kozhatunk az Isten teremtői bölcsességére, mellyel 
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megalkotta ezt a mindenséget. De ezzel még nem ért 
véget a történet. Lényegében a Higgs-bozonnal ahhoz 
kerültünk közelebb, hogy milyennek alkotta Isten ezt a 
világot és talán megértünk belőle valamivel többet, 
miért is ilyennek teremtette. Megértjük például azt a 
nagy titkot, hogyan jöhetett létre az élet. Sőt, ezzel 
együtt azt is, hogy ebben a teremtett mindenségben az 
emberrel együtt lényegében megjelent a világot fölfogó 
emberi értelem. Ez azért csodálatos, mert a Higgs-
bozon közelebb vihet bennünket a világ keletkezésének 
megértéséhez, amelyből csak sejtünk valamit, talán 
sokat, de az is lehet, hogy keveset, mégis azt látjuk, 
hogy létrejött ebben a világban a maga rendkívül bo-
nyolult szervezettségében is egy csodálatos rejtély, egy 
bámulatos valóság: az emberi agy. Ha valaki az agyra 
gondol, és a tudományok ösvényein visszamegy oda, 
ahol ennek a világnak a keletkezését kutatja az azt 
felfogó értelem, csak ámulattal mondhatja el a zsoltá-
ros szavait: „Uram, néked szolgál a mindenség!” (Zsolt 
119,91) 
 

A Logos és az emberi élet 
 
Bármilyen okos elmében született is meg a Logos, az 
ókori ember mit sem tudott ennek a világnak a méreté-
ről. Nyilván fogalma sem volt ennek a világnak az el-
képzelhetetlenül nagy voltáról, így meg sem tehette azt 
a gondolati kísérletet, mely szerint a tömeg egyenletes 



A TERMÉSZET ÜZENETE A TEREMTÉSRŐL 29 

„kisimítása” vagy eloszlása révén átlagosan csak néhány 
atom jut egy-egy köbméternyi térre. Nem tud(hat)ta, 
hogy ez a világ ilyen „üres”. Ő csak azt látta, hogy 
mennyire tele van csodás lehetőségekkel. Kereste is, 
hogyan áll össze ez az univerzum, s talált rá egy Logos-
magyarázatot. Ő megelégedett ennyivel, boldog volt, 
mert kielégítette érdeklődését. Ha most egy akkori 
hellén tudós itt megjelenne előttünk, természetszerűen 
azt kérdezné, ez az üresnek tűnő világ mégis miért így 
rendeződött el, ahogyan a szemünk előtt van? Miért 
nem maradt olyan állapotban, hogy a benne lévő tö-
meg, a köbméterenkénti néhány atom szépen meglett 
volna egy ilyen egyenletes eloszlású állapotában. Miért 
kellett ezeknek az atomoknak összeállni égitestekké, 
energiát sugárzó Napokká, bolygókká és közte olyanná, 
mint amilyen a Föld, amelyen kifejlődött az élet? Ezek-
nek a sztoikus kérdezőknek csak úgy adhatunk választ, 
hogy ők is megértsék, ezért a mai ember nevében a 
kérdésükre mi is ezt az egyszerű feleletet adjuk: a Logos 
miatt! Csak ez már mást jelent. Mi keresztyének más-
képpen értjük a világ keletkezését. A Logos-t nem te-
kintjük a megistenített értelem eredményének, amint 
azt a hellén dualista axiomatikus gondolkodás tette. Mi 
is a Logos teremtői munkája felől közelítjük meg ezt a 
kérdést, de ez a Logos számunkra Jézus Krisztus, akiben 
megértettük az élet eredetét is: „Benne volt az élet és 
ez az élet volt az emberek világossága”! (Jn 1,4) Az 
emberi élet pedig magával hozta az értelem munkáját, 
azaz a teremett világot és benne az önmagát felfogó 
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agyat. Az agy pedig működik, szintén szabályszerű tör-
vények szerint, s az elménk által megfogalmazott gon-
dolati rendszerek ugyanolyan szerkezetet mutatnak, 
mint maguk a természeti törvények. A mai ember tehát 
ugyanúgy kutatja a világ alapját, mint az ókori Logos 
megfogalmazói, de náluk már sokkal többet tud. Arra is 
rájött, hogy a gondolkodás szabályai, törvényei sem 
abszolútak, hanem igenis esetlegesek, történetiek, 
időhöz kötöttek, nem végérvényes igazságok. Röviden: 
kontingensek. Ez viszont azt jelenti, hogy az ember 
soha nem képes eljutni a végső ismeret birtokába, 
hanem az ész által megállapított igazsággal mindig csak 
előbbre lép a teremtett világ ismeretében, s ezzel egy 
lépéssel közelebb került a valósághoz. Úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy a hívő ember közelebb került Isten titká-
hoz, amelyre már Pál apostol is ráérzett: „… hogy eljus-
sanak a teljes megértés egész gazdagságára az Isten 
ama titkának megismerésére, aki a Krisztus. Benne 
rejlik a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse.” 
(Kol 2,3) 
 

Örömteli ünneplés a természettudósokkal  
 
Elgondolkoztató, hogy mind a makro-, mind pedig mik-
rovilágot nézve a tér méretéhez viszonyítva szinte min-
denütt üresség van, mégis az a csoda, hogy mi pedig 
létezünk ebben a szép univerzumban. Paradoxonszerű 
ez a gondolat, mert azért ez a világ mégis csak létezik. 
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Mintha Isten alig teremtett volna valamit, mégis sokat, 
szépet, óriásit, csodásat és eleget ahhoz, hogy létben 
maradhasson a mindenség. Úgy alkotta meg, hogy 
létének legyen értelme, annak legyen rendje, törvénye, 
s ebben helyezte el az Ő teremtésének koronáját, az 
embert a maga értelmező-alkotó elméjével. Egyik leg-
nagyszerűbb dolog arra rácsodálkozni, hogy ezt a min-
denséget felfoghatjuk, a teremtés rendjét megérthet-
jük, ugyanakkor hit által annak értelmét, alapját megta-
lálhatjuk a Jézus Krisztusban, aki éppen ezt a rendet 
vette magára, amelyet az ember kutathat és megköze-
líthet az értelme segítségével.  
 
A Higgs-bozon felfedezése kapcsán tehát nyugodtan 
ünnepelhetünk, de nem azt, hogy most már az „isteni 
részecskével” megfejtettük azt a titkot, amely végérvé-
nyesen megmagyarázná a teremtett világ szerkezetét, 
működését, mert ilyet a természettudósok sem állítot-
tak, hanem azt, amire az embert a Teremtője méltatta, 
hogy a teremtésben közölt jótéteményét, bölcsességét 
jobban megértse, s ezzel közelebb kerüljön Ő hozzá, aki 
Krisztusban rendezte el az ember sorsát itt a Nap alatt. 
 



 

II. 

Az élet eredetének keresése 

Csak megpendítettük az élet kérdését, sőt utaltunk a 
csodálatos anyagszerveződésre, az agyra is. Szeretnénk 
erről a kérdéskörről közelebbit tudni, s ilyen formán 
kérdezzük: van-e köze a világ teremtésének az élethez? 
A 20. századi ideológiák, amelynek egyikében mi ma-
gyarok is éltünk, iszonyodtak ettől a kérdéstől, mert a 
tudomány illetékességét ebben kizárólagosnak tekin-
tették. Ma viszont ez a kérdés már természetesen ve-
tődik föl, sőt maga a tudomány veti föl ennek lehetősé-
gét. Pláne, ha kapcsolatba hozzuk a teremtett világot és 
az azt felfogó emberi értelmet. E kettő között van-e 
összefüggés? Később erre is kitérünk. De hát először azt 
kellene tisztáznunk, hogy mi az élet. A gondolkodó 
ember ezt gyakran kérdezte magától, sőt mi több, a 
legnagyobb természettudósokat is érdekelte ez a prob-
léma. Még a fizikusokat is, akik behatoltak a physis 
rejtelmeibe, s utána meglepődtek és rácsodálkoztak 
arra, hogy élünk. Látni fogjuk Schrödinger tipikus ese-
tét. Először azonban nekünk is érdemes azon törnünk a 
fejünket, mi módon mondjunk valamit a teremtett 
mindenséghez tartozó életről. Ennek könyvtárnyi iro-
dalma van, ezért csak a lényeget kihámozva mutatjuk 
be, mit tartottak az életről a görögök, a filozófiák, a 
vallások és végül mit mond a Biblia. 
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Az élet fogalma a görögöknél 
 
A klasszikus görög tudomány leggyakrabban három szót 
használt az élet kifejezésére: bios (bi,oj), pszüché 
(yuch,)  és dzóé (zwh,). Természetesen ezeknek a szó-
környezete is lényeges, azok ezerféle változatával. A 
bios jelentette a mindennapi életet, amelyet az ember 
megél, élvez, szükségét kielégíti. A pszüché már olyan 
árnyalata az élet fogalmának, amely élővé, funkcionálni 
képes lénnyé tesz bennünket. Tehát olyan alkatelem, 
amely az életerőt hordozza bennünk, beleértve az ál-
landó lélegzetvételt, a leheletet, és minden olyat, ami 
lényegi alkatrésze az életnek, mint például az érzelem, 
vágy, sőt értelem is. Ez az, ami örök az emberben, 
amely megmarad a halál után is, amikor elválik a testtől 
– vélték a görög gondolkodók. Szerintük ez az igazi 
lételeme az embernek, amely akkor éri el a teljességét, 
amikor kiszabadul a test fogságából. A dzóé inkább a 
működő, mozgó lényre vonatkozik, s oly módon utal az 
életre, mint amelynek van élettartama. Ez utóbbi na-
gyon közel van a bios jelentéséhez.  
 
A bibliai idők világában maradva, a görög-római kor-
szakról csupán egy általános kép érdekel bennünket. 
Ami a görög filozófiát illeti, az élettel, mint olyannal ők 
nem tudtak sokat kezdeni. Őket inkább a világminden-
ség működése érdekelte, s ezt az élő szervezethez ha-
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sonlították, gyakran mindent élőnek tekintettek. Ebben 
a nagy mozgásban keresték az embernek, mint legér-
telmesebb lénynek a helyét. Arisztotelész például az 
örökké létező világot tartotta elképzelhetőnek, így nem 
kellett megválaszolni az eredet kérdését. Általában a 
görögök, különösen is Krisztus születése táján egy olyan 
sztoikus filozófiáig jutottak el, amely valamilyen nagy 
törvényeknek veti alá a mindenséget. Következésképen 
a világ önmagát magyarázza, az erényes ember pedig 
akkor teszi jól, ha belesimul ezekbe a világösszefüggé-
sekbe, a Logos-ba, s így nyeri el létének értelmét. Az 
élet eredetét néhányan a legfőbb Jó alkotásának tartot-
ták, mint maga Platón is, mások pedig egybeolvasztot-
ták a lélek-értelmezéssel, s ezzel megoldottnak vélték a 
dolgot. Nem jutottak sokra, mert a ráció elé megfejthe-
tetlen titkok tornyosultak. Az ember, mint gondolkodó 
lény érdekelte inkább a hellén filozófusokat, s ez pedig 
elvezetett a lélek halhatatlanságáig. Ezzel az általános 
képzeletvilággal találta magát szembe a keresztyénség. 
 

Élet-képzet három világvallásban      
  
Ha a későbbi időkre és a távolabbi helyekre gondolunk, 
a világvallások élet-értelmezése nem könnyű. Az a 
fogalmi rendszer, amelyben ők gondolkodnak, nem 
teljesen illeszkedik a mi gondolkodási kategóriáinkhoz. 
Valószínűleg csak közelítően tudjuk érteni, felfogni a 
hitvilágukat. Az élet eredetére, értelmére nézve alig 
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kapunk választ ezekből a tanokból. Az iszlám szerint az 
emberi életet Allah teremti, de annak olyan funkciót 
szán, mint egy próbának vagy vizsgának ebben a létben, 
s ki-ki amint ezt a próbát kiállta, jutalmat nyer Allahnál 
a feltámadásban. Akik nem jól vizsgáztak, azok valami-
lyen pokolba jutnak. A hinduizmus szerint az emberi 
lélek örökké létezett, mi csak a jelenlegi testben való 
létezését tapasztalhatjuk. A lélek mindig reinkarnálódik 
más-más testben, ezért úgy kell élni, hogy a következő 
reinkarnáció boldogabb legyen a mostaninál. Ez a taní-
tás a tökéletesedésnek bizonyos lehetőségét is hordoz-
za, egyben az önmegváltáshoz vezet. A buddhista felfo-
gás ennél bonyolultabb. Valamilyen létszintek vannak a 
vallási rendszerükben, s ennek a legalsó szintjén van az 
ember a maga szenvedéseivel. Ez a szint van kitéve 
egyfajta folytonos változásnak, állandóan keletkezik és 
elmúlik, s az ember úgy győzheti le a szenvedést, ha 
folyton folyvást jóba foglalja magát. Végül az emberi lét 
beletorkollik a nirvánába, a megmagyarázhatatlan és 
kifejezhetetlen semmiségbe. 
 

Az ószövetségi ember hite az életről 
 
Előre kell bocsátanunk, hogy a Biblia emberét nem 
tudományos szempontból és nem filozófiai nézőpont-
ból érdekelte a teremtett mindenség. Ő egy pillanatig 
sem érezte úgy, mintha neki kellene magyarázatot 
keresni a természet jelenségeire, annak folyására. Nem 
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tartotta fontosnak az e témakörbe eső fogalmak tisztá-
zását sem. Elfogadta azt, hogy a világot Isten teremtet-
te, méghozzá az az Isten, aki kiválasztotta magának 
Izraelt, aki kiszabadította őket az egyiptomi szolgaság-
ból, s aki állandóan vele van népével annak története 
folyamán. A híres Mózes-történet a Hóreb hegyen, 
amikor elhangzik a „vagyok, aki vagyok”,  hy<h]a, rv,a} 

hy<h]a, (ehje asher ehje) (2Móz 3,14), lényegében ezt 
jelenti. Ugyanakkor láthatóan a VAGYOK kifejezés is a 
létigéhez kötődik, s azt jelenti, hogy Isten él. Maga a 
Jahweh (hw:Ohy) név is a hájjá (hy"h';)) létigéből való, 
ami azt erősíti, hogy Isten maga is élet. A választott 
népnek meg kellett tanulnia és értenie, hogy Istene 
olyan Isten, aki együtt lakozik a népével és ugyanakkor 
transzcendens is. A bibliai események mindig tükrözik 
annak a kornak a kultúr-helyzetét, képvilágát, felfogá-
sát, mégis átsugárzik rajtuk egy másik mondanivaló is, 
ami valamilyen örök érték felé mutat, s ezt a hit világá-
val lehet megragadni. Isten teremtette a mindenséget, 
benne az életet is, s ezért – a zsidó ember felfogása 
szerint – az úgy van jól, ahogyan van, s úgy kell elfo-
gadni, mint az Ő bölcs végzését. Ha ezzel a szemlélettel 
közelítünk az ószövetségi kijelentéshez, sokkal többet 
megértünk belőle.   
 
Szeretnénk eljutni keresztyén felfogás értéséhez, amely 
lényegi tekintetben kapcsolódik az atyáknak adott kije-
lentéshez. Először az Ószövetség foglalkozik az élet 
eredetével. Ezért időben vissza kell mennünk a történet 
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elejéhez. Nyilvánvalóan látszik, hogy már a kezdet kez-
detén egyik legnagyobb gondolati problémát az jelenti: 
kicsoda az ember? Már a Biblia első lapjain olvasunk 
erről és a későbbi időkben bizony igen gazdag magyará-
zata született annak, miként is volt az ember teremté-
se. Szövegmagyarázók sokasága értelmezi manapság is, 
mit jelent az, hogy Isten teremtette az embert és életet 
lehelt bele. Ez a leírás nyilvánvalóan magán hordja a 
kor emberének képzetvilágát. Röviden összefoglalva, 
azt akarja kifejezni, hogy az élet Istentől származik. Mi 
most megelégszünk ennyivel, s elismerésünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik a bibliai teremtéstörténet részle-
teiből próbálnak maradandó gondolatokat kiszűrni. 
Azért nem próbálkozunk ennek részletes magyarázatá-
val, mert mi már a 21. században élünk, s nehéz vitat-
kozni egy olyan leírással, amely például a növényt még 
nem sorolja az „elevenek”, élők világába. Élőnek számít 
nála az Isten, az állat és az ember, de Isten a saját lété-
ből csak az embernek kölcsönöz. A növényt a föld „hoz-
za”. Valami nehéz gyötrődés látszik a teremtéstörténet 
íróján, aki a legjobb szándéka ellenére sem bírja meg-
fejteni a titkot, csak a közelébe kerül. Ezt kell becsül-
nünk benne. Számára Isten az, aki maga is élő, aki él. 
Amint láttuk, a Jahweh név maga is a hy"h'; (hájjá) 
igéből származik, tehát aki életben van. A hajjim 
(myYIh;) szó az életet jelenti, mely szintén kötődik 
szorosan az isteni léthez, amikor is a zsidó ember eskü-
formulákban használja és fogadalmát, igazmondását az 
„élő Isten” létével pecsételi meg. Bár a két szógyök csak 
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a kezdő mássalhangzóban különbözik, mégis ilyenkor 
erősen összekapcsolja az életet és az isteni létet. Nyelvi 
konkordanciák százával hozzák ennek a szócsaládnak a 
magyarázatát, előfordulási módozatait, értelmezési 
lehetőségeit. Számunkra most elegendő annyit tudni, 
hogy az ószövetségi ember az életet Isten létével kap-
csolja össze, amit talán legszebben fejez ki Dávid király 
zsoltár-imádsága: „Mert nálad van az élet forrása, a te 
világosságod által látunk világosságot!” (Zsolt 36,10) Az 
emberi lét értelmét tehát az adja meg, hogy Istennel 
együtt él, illetve Isten maga él együtt a népével, sze-
mély szerint minden emberrel. A dolog természetéből 
következően, de elsősorban a próféták már ekkor fölve-
tik, hogy az ember valamiképpen a halál után is tovább 
él az ő Istenével. Ez dióhéjban a választott nép hite az 
életről. 
 

Élet Krisztus inkarnációja szemszögéből 
 
Az újszövetségi tanítás már ennél jóval árnyaltabb és 
pontosabb. Az életet a Logos felől, a Krisztusban való-
sággá lett teljesebb kijelentés fényében értelmezi, 
mégpedig oly módon, hogy az Isteni lét a Krisztusban 
volt és ez lett nyilvánvalóvá az inkarnációban. Ismét 
használva a korabeli görög kifejezéseket, ezt találjuk: 
VEn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n 

avnqrw,pwn.    „Benne élet volt és ez az élet volt az em-
berek világossága!” (Jn 1,4) János apostol egyenesen 
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megmagyarázza korának nyelvezetével, hogy az az élet, 
amelyet mi itt és most élünk, az Jézus Krisztusban volt, 
tehát eredendően Istentől származik, s ez az isteni lét 
vált láthatóvá, illetve tapasztalható valósággá a Krisz-
tusban. Amit tehát a görögök a dzóé-val jelöltek, az 
Krisztusban forrásozik. Ugyanezt tanítja Pál apostol is 
több helyen, amikor e földi életet jellemzi: „Élek ugyan, 
de nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az éle-
tet, amelyet most e testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta 
érettem.” (Gal 2,20) Ez a Pál-i magyarázat már tovább is 
visz bennünket és kifejezi azt, hogy a földi élet nem 
valami üstökös-féle felvillanás, amely egy szempillan-
tásra lett és elmúlik, hanem beletorkollik az Istenben 
való létbe. Jézus nem beszélt a görögös ízű lélek halha-
tatlanságáról, vagy a zsidó képzethez kötődő halottak 
lakóhelyéről, a Hádesről, hanem helyettük igenis be-
szélt az örökéletről. Ezt fejezi ki Pál apostol nagyon 
világosan: „Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nye-
reség!” (Fil 1,21) A halált itt múlja felül, illetve nyeli el 
az élet. Szinte Pál magyarázata felől visszafelé tekintve 
értjük meg, mit jelent, amikor az evangélium Jézusa 
magáról mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet; 
aki hisz énbennem, ha meghal is él! (Jn 11,25) Így elér-
keztünk egy olyan ponthoz, amelynél szinte nem tudjuk 
tovább feszíteni a húrt, nem vagyunk képesek mélyebb-
re hatolni az isteni titkokban, mert éppen az élet az, 
amit Isten és az ember közös valóságaként foghatunk 
föl. Sőt, már itt utalás történik az élet átfogóbb, a földi 
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életnél bővebb értelmezésére is. Ugyanezt fejezi ki, 
csak másképpen a Jn 14,6 is. Ezért van az, hogy nem-
csak a teremtésre csodálkozhatunk rá, hanem azon 
belül magára az életre is, sőt még tovább menve, ma-
gára az emberre is, aki létében azt a csodálatos ajándé-
kot kapta, hogy elméjével fölfoghatja a mindenséget. A 
teremtői cél még ennél is tovább megy és még nagyobb 
ajándékkal ruházza föl ezt a teremtményét: válaszolni is 
képes a Teremtőjének. Ez az ember teremtettségének 
titka! Ezt vallja a keresztyénség. Igazából ennek a lét-
titkot hordozó embernek a szerepét kutatja a tudo-
mány is, nem is kis sikerrel. Föl is teszik gyakran a kér-
dést: el lehetne-e képzelni olyan világot, amelyben 
nincs élet? Vagy e képen: az ember nélkül létezhetne-e 
ez a mindenség? Megdöbbentő és igen súlyos kérdések 
ezek, amelyek a természettudomány felől érkeznek. A 
tudománynak van válasza ezekre a kérdésekre, ám a 
sajátos módján, tárgyához illően, először csak modellek 
segítségével tudja magát kifejezni. A modell sok érde-
kes megállapításhoz vezetett, s a kozmológiát gazdagon 
ajándékozta meg tényekkel. Erről az erőfeszítésről, az 
emberi agy értelmi erejének fantasztikus művéről lesz 
szó a következőkben. 
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III. 

A lét velejárója az élet 

A gond ott kezdődik, hogy az élet kapcsán a gondolko-
dásunk azonnal a biológia területére ugrik, s ott fürké-
szi a dolog eredetét, nyitját, értelmét. Ez érthető, mert 
bár a természet nem ismer külön kémiát, fizikát, bioló-
giát, ökológiát vagy anyagtudományt és megannyi más 
szakterületet, de az ember – a jobb érthetőség, kutat-
hatóság kedvéért – kénytelen volt a mindenség egészét 
részterületekre osztani. Ez nem jelenti azt, hogy részek-
re szedte volna, mert a természet igenis egységes való-
ság, működésében csak a mi észjárásunk szerint vannak 
külön fizikai, kémiai vagy biológiai folyamatok. Maga az 
élő és élettelen természet sem válik el egymástól olyan 
élesen, mint azt az egyes szakterületek tudósai a mé-
lyebb megismerés kedvéért kényszerülnek gyakran 
megtenni. Talán éppen ebből az iskolásan berögződött 
helyzetéből gondolja az ember, hogy az élet kapcsán 
nyomban a biológiához kell fordulnia. Ott pedig sokféle 
kritériumot talál. Felsorolni is nehéz, mégis nézzünk 
néhányat: élet ott van, ahol van sokféleség, anyagcsere, 
növekedés, fejlődés, aztán még konkrétabban fogal-
mazva, ahol a nukleinsavak és a fehérjék világát vizsgál-
ják a sejtek szintjén. Külön figyelmet szentelnek a szén-
alapú, vagy víz-alapú élet tisztázásának, és senki nem 
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tiltja meg, hogy feltételezzék valamilyen más alapon 
létrejöhető élet lehetőségét is. Nagyon fontos a bioló-
gia világában az információközlés és az energiaáramlás 
ténye, amely még tovább viszi a tudósokat a 
homeosztázis irányába, amikor is már az élőlény külső 
és belső körülményekhez való alkalmazkodóképességét 
vizsgálják. A vizsgálatok jelenleg rendkívül mélyre ha-
tolnak s fölvetik, kutatják az élő rendszer működésének 
feltételeit, módját, főképpen azt, hogy nyílt vagy zárt 
rendszert képez-e egy élőlény. Nagyon érdekes és bo-
nyolult világ tárul az ember elé. De hát ezeken kívül 
még számos tényezőt kell és lehet figyelembe venni az 
élet értelmezésekor, mint például a fizikai és kémiai 
folyamatokat. És akkor hol vannak még a lelki tényezők, 
amelyeket korántsem szabad mellőzni. Aligha van az 
életnél összetettebb kérdése a tudománynak, ugyanis 
működésének vagy jelenségeinek teljes összefüggésé-
ben szeretné vizsgálni, érteni, látni önmagát az ember. 
Ezért joggal vetődnek föl mindazok a gondolati problé-
mák, amelyek a tudományokat művelő ember előtt 
tornyosulnak. Ezekről szólnak a következő részek. 
 

Hol tartunk ma? 
 
1948. szeptember 20-án a kaliforniai Pasadenaban 
tartott Hixon Szimpózium kapcsán, különösen is Karl S. 
Lashley biológus előadó véleményének meghallgatása 
után Polányi Mihály mélyen megdöbbent azon, hogy a 
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biológusok az élet minden megnyilvánulását a fizikai és 
kémiai folyamatok leírásával megmagyarázottnak gon-
dolták. Polányi ezt „nyilvánvaló badarságnak”1 minősí-
tette. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy az ember 
szellemileg és lelkileg több annál, mint amit a korabeli 
tudomány róla állít. Az embert egy nyitott gondolkodá-
sú, mindig fölfelé irányuló szellemiséggel rendelkező 
lénynek mutatta be, s ez a fölfogása, illetve végiggon-
dolt elmélete komoly nyomot hagyott a 20. századi 
keresztyén gondolkodáson is. Következetesen állította, 
hogy az emberi lét velejárója az önmagán túlmutató 
értelem, mégpedig úgy, hogy ez a nyitottság hozzátar-
tozik az ember teremtett mivoltához. Polányinak ezért 
lett mindmáig érő hatása a nyugati tudományos élet-
ben.   
 
A tanulság kedvéért említünk meg egy másik különös 
esetet. A világhírű fizikus, Nobel-díjas Schrödinger 
1944-ben egy előadássorozatot tartott az életről 
Dublinban. Ő ugyan beszélt az élet fizikai-kémiai folya-
matairól, de mint kitűnő matematikai tudással rendel-
kező fizikus éppen a természet törvényeinek fölfedezé-
se okán rávilágított a világban meglévő rendezettségre. 
Amikor azonban az élet eredetéről akart mondani va-
lamit, szinte megtorpant. Az életet „példa nélkül” álló 
rendezettségnek mondotta. Az élettel kapcsolatban 

                                                                   
1 Polányi Mihály: Tudomány és ember. Argumentum kiadó, Budapest, 
1997. 195. 
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egyenesen „nem-fizikai” összefüggésekről, illetve „fizi-
ka-fölötti törvényekről” beszélt.2 Végül arra a megálla-
pításra jutott, hogy az élet elgondolását nem lehet 
leegyszerűsíteni egy olyan folyamatra, amely a „rende-
zetlenségből állít elő rendet”, hanem olyanra, amely a 
„rendből állít elő rendet”.3 Egy fizikus nagyszerű meg-
nyilatkozása ez, mely sokat segít a gondolkodó ember-
nek. Ugyanakkor a hívő embert is arra indítja, hogy 
értelmével keresse azt az utat-módot, amelyen járva 
sajátos, de segítő szemléletet kölcsönözhet a tudomá-
nyoknak. Mindenesetre ez már azt fogalmaztatja meg 
velünk, hogy a bibliai korhoz kötött képvilágához ké-
pest is más irányban kell keresnünk az életről és annak 
a teremtett mindenséggel való kapcsolatáról szóló 
ismereteinket. A lényegtől nem akarunk eltérni, de 
amikor a tudományok sok-sok újabb ismeretet közöl-
nek, a keresztyén gondolkodásnak is figyelnie kell az új 
szemléletet kölcsönző lehetőségekre. Ezzel szinte máris 
érezzük, hogy gondolkodásunk kezd helyes irányba 
terelődni, de még nem látjuk pontosan, merre haladjon 
és hol kössön ki. Azt el kell fogadnunk, hogy a keresz-
tyén teológiai fáradozás nem merülhet ki csupán ab-
ban, hogy erőnek erejével keressük a régi szövegek 
„akkori és ottani” jelentését, amelyre aztán felépíthet-
nénk mi is valamilyen elgondolást. Ez a fajta bölcsesség 
is segíthet, de ma már lehetőségünk van a legújabb 

                                                                   
2 Erwin Schrödinger: Mi az élet? In: Válogatott tanulmányok, Gondo-
lat, Budapest, 1970. 206. 
3 Erwin Schrödinger: Mi az élet?, i.m. 205. 
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tudományos gondolatokat, vagy elméleteket is megis-
merni, azokat figyelembe venni, s ezáltal magunkat is 
segíteni az előrelépésben. Vannak ugyanis már nagyon 
komoly tudományos modellek, amelyek az eredet te-
kintetében szoros összefüggésbe hozzák az életet és a 
természetet. Különösen is érdekesek ezek abból a 
szempontból, hogy komolyan fölvetik a közös eredet 
kérdését tudományosan is megalapozott ok-okozati 
érvelésekkel. Ilyenek például az ősrobbanás modellből 
származó antropikus elvek, amelyeket feltétlenül komo-
lyan kell venni. Ez csupán azt jelenti, hogy a teológiában 
magunk is törekszünk bizonyos szemléletváltásra oly 
módon, hogy „ráérzünk” a tudományok módszerére, a 
modellek jelentőségére, de korántsem azzal a szándék-
kal vagy igénnyel, hogy most már mi is valamiféle végső 
igazság birtokába kerülnénk. 
 

Az emberre tekintő teremtés 
 
A tudományos modellek szintjén a 20. század egyik 
legnagyobb felfedezése az volt, hogy a világnak van 
időbeli kezdete. Ez a gondolat az 1920-as évek végén 
kezdődött a vöröseltolódás tényének megismerésével, 
amelyből a világ tágulása következett. 1947-ben az 
Amerikában dolgozó orosz származású Gamow már 
fölvetette az „ősrobbanás” elvi lehetőségét. Eszerint a 
világ egy nagyon kicsiny, de végtelen nagy energiájú 
pontból indult el útjára és azóta tágul. Ez a mostani 
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számítások szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt. 
Időközben ez a tágulásra épülő modell meglehetősen 
termékenynek bizonyult, sok jel mutat arra, hogy ér-
demes használni. A Big Bang nevet kapta. 1965 táján a 
két Princeton-i rádiófizikus, Wilson és Penzias fölfedez-
te a Gamow által megjósolt 3 Kelvin fokos, minden 
irányból egyenletesen jövő egyensúlyi háttérsugárzást,4 
az ismert törvények segítségével pedig a fizikusok visz-
szamentek az ősrobbanás közelébe és eljutottak a fo-
lyamatok megértésében a 10-43 szekundumig. Ez na-
gyon kicsiny időintervallum, közel van az ősrobbanás 
pillanatához, de csak a mi idői szemléletünk szerinti 
rövid időről van szó, mert a természeti történések felől 
nézve ez lehet nagyon hosszú. Sok minden végbe me-
hetett ez alatt a kis idői szakasz alatt is. Ezzel most nem 
foglalkozunk, mert az is lehetséges, hogy ebben a sza-
kaszban olyan törvények voltak érvényben, amelyeket 
még nem ismerünk, vagy már nem is léteznek. A modell 
szerint a világ mindenestre elindult az útjára, tágulás 
közben egyre hűlt. A kezdetkor olyan magas hőmérsék-
leten volt minden, hogy abban semmilyen összetettebb 
rendszer nem létezhetett. Ősmasszának is nevezik ezt 
az állapotot. A hőmérséklet csökkenésével azonban az 
anyag differenciálódott, s az első három perc vége 
tájban már megjelenhettek a hidrogén atommagját 
képező protonok. Mintegy 10 milliárd év alatt – a tágu-

                                                                   
4 Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig. 
Negyedik átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 530. 
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lás révén és a hőmérséklet csökkenésével – létrejöttek 
a csillagrendszerek, amelyek úgy szerveződtek, hogy a 
nagyobb csillagok belsejében a hőmérséklet és nyomás 
miatt kialakultak a nagyobb atomszámú elemek. A 
szupernova-robbanások észlelése kapcsán arra lehet 
következtetni, hogy a sokféle nehezebb kémiai elemek 
szétszóródtak a világmindenségben, s ezeket, mint 
törmeléket befogták a még működő csillagok. A Nap is 
egy ilyen atomreaktor csillag, amely befogta maga köré 
a sokféle formában leledző anyagot. A csillagrendszerek 
és azokon belül a naprendszerek véletlenszerűen ala-
kultak ki. Ma már stabilan működnek, mint a mi Galak-
tikánk is, amelyről Madách Imre 1863-ban nagyon szé-
pen írta: „Készen van a nagy mű, igen, A gép forog, az 
Alkotó pihen, Évmilliókig eljár tengelyén, Míg egy ke-
rékfogát újítni kell.”5 – A Földünk is ezekből a szétszó-
ródott törmelékekből állhatott össze véletlenszerű 
fizikai folyamat végén. Ezek lettek a bolygók. A mi boly-
gótestvéreink mindegyikének más-más az anyagössze-
tétele. A Földé olyan, amilyennek tapasztaljuk. Röviden 
szólva, bolygónknak mindenféle anyagból optimális 
mennyiség jutott, eltérően a naprendszer többi bolygó-
itól. Olyannyira kedvezően alakult a Föld összetétele, 
„szervezettsége”, hogy ezen a bolygón létrejöhetett az 
élet. Más bolygóknak ez a kitüntetés vagy szerencse 
nem jutott ki. Sarkítva a dolgot, ahol mondjuk a bolygó 
egyik fele mangán, a másik fele nikkel, ott nem lehet 

                                                                   
5 Madách Imre: Az ember tragédiája. I. szín. Az Úr hangja. 
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életet elképzelni. A mi bolygónk azonban kivételes 
helyzetbe került és kialakulhatott rajta az evolúciós 
fejlődés, amelyhez optimális mennyiségű energiát ka-
pott a Naptól sugárzás formájában. Mi már csak annyit 
észlelünk, hogy ez a bolygó alkalmas az élet számára. A 
tudomány ezt a kialakulási folyamatot is aránylag jól 
végig tudja kísérni az utolsó 3-4 milliárd évnyi időben. 
Tudjuk azt is, hogy maga az anyag is fejlődési folyama-
ton ment keresztül, s ennek a fizikája is meglehetősen 
jól ismert, illetve maguk a fizikai törvények is az ember 
szellemi birtokában vannak. Ugyanígy a kémiai vagy 
biológiai szabályszerűségek is elég jól feltártak. A rész-
letekbe most nem mehetünk bele. Az biztos, hogy az 
anyag törvényeit, fizikai állandóit tekintve egy stabil 
helyzet alakult ki, amelyben itt van az élet, hiszen mi 
magunk is itt vagyunk.  
 
Ezek a tények elgondolkoztatták a tudósokat. Az élet 
keletkezéséhez ugyanis szintén szükség van alkatele-
mekre, csak a fontosabbakat említve: oxigén, hidrogén, 
szén, foszfor, nitrogén, kalcium. A testünket alkotó 
sokféle elemnek optimális jelenléte elengedhetetlen 
feltétele az életnek. Az energiaforrás is az, a légréteg is 
és még sok egyéb körülmény. Ha ezeket mind együtt 
látjuk, akkor természetesnek vélhetjük annak megfo-
galmazását, hogy ez a mindenség a maga törvényeivel 
és összetételével az életre van hangolva. A matemati-
kusok azt mondják, hogy azért kellett ilyen nagy tér a 
világ számára, hogy abban véletlenszerűen kialakulhas-
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son a Föld. Egyelőre 14 fényévnyi távolságban nem 
tapasztalható hasonló feltételekkel rendelkező égitest. 
A Föld létrejöttének valószínűsége kimondhatatlanul 
kicsi. De ilyen nagy mindenségben lehetséges. Ennek 
van matematikailag is és fizikailag is valószínűsége.  Úgy 
alakult ki, hogy alkalmas az emberi élet számára, ezért 
a táguló modellen belül ezt elnevezték „antropikus 
elvnek”. A világ sorsa tehát úgy alakult az ősrobbanás 
után, hogy abban létrejöhessen az azt felfogó emberi 
értelem.  
 
Aztán még tovább vallatták a természetet. Vannak 
ugyanis a természetben matematikailag meghatározha-
tó állandók, amelyek soha nem változnak. Itt ismét 
föltették a miért kérdést. Nem kaptak rá feleletet. Für-
ge észjárású természettudósok aztán vallatóra fogták 
ezeket az állandókat és úgy tettek föl a természetnek 
kérdéseket, hogy ezekkel az állandókkal gondolati kísér-
leteket végeztek. Mi lenne, ha ezeket az állandókat egy 
picit is megváltoztatnánk. Kiderült a számításokból, 
hogy akkor a mindenség nem is jöhetett volna létre. 
Mert ha kisebbre vették őket, akkor a lassúbb tágulás 
miatt a gravitáció visszarántotta volna a világot önma-
gába. Ha pedig gyorsabban tágult volna, a kialakult 
univerzum „szétfőtt” volna, vagy „szétpukkant” volna. 
Ez az eredmény még jobban meglepte a tudósokat és 
ilyetén arra a meggyőződésre jutottak, hogy a koráb-
ban megfogalmazott „antropikus elv” igazából csak egy 
gyenge változata a valóságnak, s meg kell fogalmazni 
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annak egy erősebb változatát. Eszerint a mindenség 
úgy alakult ki, hogy abban igen nagy valószínűséggel 
létre kellett jönnie az életnek, s ennek csúcsán az em-
bernek. Ezt Brandon Carter fogalmazta meg az 1970-es 
években. John D. Barrow és Frank J. Tipler fizikusok 
1983-ban ezekről a kozmológiai kérdésekről komoly 
művet adtak ki. Az un. „erős antropikus elv” szerint az a 
valószínűségi sáv, amely az első három perc végén 
gondolatilag feltételezhető volt a túl lassú és a túl gyors 
tágulás között, a „gyenge” változathoz képest is rendkí-
vül nagy mértékben lecsökkent. Olyannyira, hogy szinte 
„alig létezünk”. Ezek az eredmények mélyen elgondol-
kodtatták a természettudósokat. Ugyanis, ha ez a mo-
dell jól írja le a valóságot, vagy ha egyáltalán csak jól 
megközelíti, akkor ez a világ azért jött létre, hogy abban 
az élet is megjelenjen.6 Az élet és a mindenség eredete 
tehát összekapcsolható. A világ léte magában hordja az 

                                                                   
6
 A gyenge és erős antropikus elvek fogadtatása nem volt 

egyértelmű öröm a természettudósok körében. A biológu-
soknak különösen is nem tetszett az erős változat, mert ez 
bizonyos mértékig ellentétben van az evolúciós gondolattal. A 
gond ott van, hogy a mikrofizika is és a mikrobiológia is gyak-
ran dolgozik modellekkel, és amikor ezek egymásnak ellent-
mondó következtetésekre vezetnek, nincs örömére egyik 
terület képviselőinek sem. Azt javasoljuk, hogy mindig a 
nyitott gondolkodást részesítsük előnyben, ez a tudományos 
gondolkodás belső szerkezeti tulajdonsága. Végső igazság 
birtokában nem lesz senki, de aki jobban megközelíti a való-
ságot, arra érdemes figyelni.  
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élet lehetőségét, sőt mintha ez volna a célja. Mindez a 
természettudomány következtetése, sőt mondhatni, 
figyelmeztetése. Egyelőre a Big Bang-nél nincs jobb 
modell a világ keletkezésére nézve.         
 

Az életre hangolt világ 
 
A tudomány részéről mintha az fogalmazódnék meg, 
hogy a teremtett világ az élettel együtt az, ami. Az em-
ber igazából most kezdi felfogni, léte miért van annyira 
szorosan összekötve a természettel. Elfogadta és elfo-
gadja, hogy a természet törvényei ő reá is érvényesek, 
ezekkel együtt él, önmagában is tapasztalható módon 
(hogyan?), de most már ennél több is érdekli, mert a 
létezés céljára és értelmére is figyel (miért?), ugyanis 
ebben neki is szerepe van. Einstein még nem ismerte a 
fent ismertetett modellt, de már 1929-ben fölvetette a 
Stodola Festschrift írásában, amelyben a természet 
belső szerkezetét oly csodálatosnak találja, hogy nem 
elégedhetünk meg csupán annak leírásával, azaz a 
hogyan kérdés megválaszolásával. Ő szerette föltenni a 
miért kérdést is. Ennél a pontnál ő maga szögezte le, 
hogy ha el akarjuk érni az egységes szemléletet a min-
denségről, akkor annak valamilyen vallásos alapra kell 
helyezkednie. Maxwell is ezen az állásponton volt ko-
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rábban, sőt Planck is.7 Ők nem azt mondták, hogy az 
emberi értelem által fölfedezett természeti törvények 
elvezethetnek a lét végső alapjához, amelyet ők egyön-
tetűen a Teremtő Istentől eredeztettek. Maga Einstein 
a miért kérdést a szemlélet kölcsönzése végett vetette 
így föl, s ezért tudóstársai ellenkezésével nem törődve 
gyakran hivatkozott Isten létére. Ő a miért kérdésre 
szeretett volna megnyugtató választ kapni. Ha most 
előre ugrunk az időben és a már tárgyalt Higgs-bozont 
hozzuk példának, a tudomány sohasem tételezhet 
olyan igazságot, amely a maga nemében végleges és 
tökéletes volna, mert mindig van „fölötte” egy nálánál 
magasabb szintű valóság. Ezért van az, hogy a hogyan 
kérdés mindig elválaszthatatlan a miért kérdéstől. Más-
képpen ezt Planck úgy fejezte ki, hogy a természet 
törvényei mindig teleologikusak.8 A nagy fizikusok által 
fölvetett hogyan-miért problematikára – ha nem is a 
végérvényesség igényével – a 20. század utolsó évtize-
deiben adtak feleletet a Big Bang modellel és az abból 
következő antropikus kozmológiai elvek megfogalmazá-
sával.  
 
Érdemes most pár pillanatra visszatekinteni az eddig 
leírtakra. Kiindultunk abból, hogy ha a világban lévő 

                                                                   
7 V.ö. Max Planck: Az egzakt tudomány értelme és határai. In: Váloga-
tott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1965. 301-304. 
8 Ennek a szakasznak a részletesebb tárgyalása megtalálható: Gaál 
Botond: Az ész igazsága és a világ valósága. Hatvani István Teológiai 
Kutatóközpont, DRHE, Debrecen, 2003. 194-195.  
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anyagot szétosztjuk a térben, akkor ez a „kisimított” 
világ annyira „üresnek” tekinthető, mintha minden 
köbméterben csak néhány atom lenne. Viszont ez a 
néhány atom is olyan, hogy a közepében helyezkedik el 
a nagyon piciny mag, s ennek méretéhez képest nagyon 
messze „keringenek” az elektronok. Az atom is egy 
majdnem „üres” tér. Fölmerül a kérdés, hogy vajon a 
világon tapasztalható anyag nem létezhetne-e ilyen 
„szétkent” állapotban? Ha igen, akkor ezt a mindensé-
get gyakorlatilag üresnek lehetne tekinteni, hiszen alig 
létezik benne valami. De hát ilyen kérdést nem tehe-
tünk föl, illetve ilyen feltételezésünk nem értelmes, 
mert a világ olyan amilyen, azaz eleve vannak törvé-
nyei, amelyek szerint létezik. Ezek a törvények olyanok, 
hogy ezt a gondolatban egyenletesen „szétkent” világot 
rendezik, mégpedig éppen úgy, amint azt mi magunk is 
látjuk, tapasztaljuk. Ezek a törvények eredettől fogva 
benne foglaltattak az anyagban, s így jött létre a ben-
nünket körülvevő szép világ. És éppen ez az a pont, 
amelynél szétválnak a gondolatok. Vannak, akik az 
anyagot öröknek gondolják, s így nem kell megválaszol-
ni az eredet kérdését és a miért kérdésre is egyszerű 
választ adnak: a világ önmagát magyarázza. A filozófia 
nyelvén ez így hangzik: önmagának elégséges. Mások, 
mint például az említett tudósok is, a mindenség te-
remtettségében hisznek. Maga Planck is úgy fogalma-
zott, hogy a természeti törvények a „működésükhöz” az 
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erőt valamilyen külső hatalomtól nyerték.9 Nagyon sok 
példát lehetne még erre fölhozni, de itt megállunk és 
azt kérdezzük, mit szól ehhez a hogyan-miért kérdéshez 
a keresztyén teológia. Úgy is kérdezhetnénk, milyen 
választ adhat a keresztyén gondolkodás az antropikus 
elvek hallatán? Az élet valóban a lét velejárója? Tényleg 
azért teremtette Isten a világot, hogy benne az azt 
felfogó értelmet is megteremtse? Vajon az ember a 
teremtés koronája? 
 
A keresztyén hit szerint az élet Isten ajándéka, annak 
bármelyik formája. A teremtés csúcsán az ember van. 
Hogy ez mit is jelent, ki kell fejtenünk. Azt nem tudjuk, 
hogy miként jött létre az élet, csupán annyit értünk 
meg a bibliai teremtéstörténetből, hogy Isten fokozato-
san teremtette a mindenséget és végül az embert. 
Közben van szó a növények és az állatok létrehívásáról. 
Ebből csak annyi érdekes számunkra, hogy a világot 
Isten teremtette, benne az állatokat és a növényeket is, 
majd az embert, s ezzel azt akarta kifejezni az író, hogy 
minden az Isten tulajdona. Tehát nem lehet őket megis-
teníteni, mint azt a környező népek vallásai tették. A 
Biblia itt is mitológiátlanítást végez. Az élet kérdésében 
már láttuk, hogy az közös lét-valóság Istennel. Ez pedig 
Krisztus inkarnációjában pecsételődik meg. A reformá-
tus énekeskönyv 316. énekének régi szövege így fejezi 

                                                                   
9 V.ö. Max Planck: Az egzakt tudomány értelme és határai. In Váloga-
tott tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1965. 301-304. 
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ki ezt: „Már lehozta az életet, Mely Istennél volt készí-
tett!” Ez a lényege a teremtésnek és a testetöltésnek. 
Az élet tehát Istentől származik, ez az Ő titka.  Valamit 
ebből a titokból jobban megértünk, ha szemügyre vesz-
szük az emberi lét értelmét biblikus nézőpontból. Ke-
resztyén nézőpontból ugyanis nehezen tudunk vála-
szolni erre a furcsa, de nem értelmetlen kérdésre: el-
képzelhető-e olyan világ, amelyben nincs élet? Könnyen 
igennel válaszolnánk, különösen is a Kopernikusztól 
máig terjedő idők tudományos eredményei alapján, de 
a keresztyén gondolkodás szerint nyilvánvalóan nem-
mel válaszolhatunk. Ebben a meggyőződésünkben 
erősíthet bennünket a nagyon széles körben elfogadott 
Big Bang modell és annak következményei.  
 
Már láttuk, hogy a modern természettudomány meny-
nyire előtérbe helyezi az embert a világ létrejöttekor. 
Nehezen hihető, hogy a tudósoknak az lett volna a 
célja, hogy a teremtés tényét próbálják beláttatni a 
mindenkori emberrel. Mégis az adódott, hogy a világ 
minden bizonnyal az élet létrejötte miatt keletkezett 
úgy, ahogyan keletkezett. Az antropikus kozmológiai 
elvek legalább is ezt mutatják. Ezzel a keresztyének 
számára is meglepő tényt állítanak. Ugyanis ők meg-
szokták, különösen is a felvilágosodás óta, hogy a hitbe-
li kérdéseket külön kell kezelni a tudományos eredmé-
nyektől. Most mégis úgy tűnik, mintha a tudományos 
gondolkodás és a keresztyénség hitbeli meggyőződése 
egybecsengene. Az ember teremtett volta ugyanis a 
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keresztyénség elfogadott tétele, mégpedig a teremtés 
koronájaként. Miért? 
 
Hogy kicsoda az ember, már könyvtárakat írtak róla. 
Igen széles ennek a témának a teológiai irodalma is. Mi 
most ezt összegezzük abból a szempontból, hogy a 
tudományok számára is érthető nyelven fogalmazzuk 
meg a lényeget. – Amikor az emberről beszélünk a 
keresztyén fölfogás szerint, akkor meg kell állnunk egy 
örök titok előtt: az ember egyszerre teremtmény is és 
ugyanakkor személy is. Ez egy feloldhatatlan titok. Az 
értelem megpróbálja ezt megfejteni, de mindhiába, 
egyelőre megmarad titoknak, valószínűleg örökre. A 
teremtmény mivolt azt jelenti, hogy az ember minde-
nestől ehhez a világhoz tartozik, a maga fizikai, kémiai, 
biológiai és mindenféle törvényei szerint. Tehát teljes 
függőségben van Istentől. Mint a természet is. Más-
részről a személy-voltunk egyfajta relatív függetlensé-
get jelent, mely szerint döntéseket hozhatunk, célokat 
tűzhetünk magunk elé, boldogságra törekedhetünk, 
életünket rendezzük, ismereteket szerzünk és tudo-
mányt művelünk, kultúrát hozunk létre; egybefoglalva: 
bizonyos szabadságot is élvezünk az alkotásra. A dolog-
nak ezt a paradox kettősége tárul elénk, de ez a szemlé-
let húzódik végig a Biblián is. Az ember teremtettségi 
voltát lényegében az antropikus elvek ismertetésekor 
jobban érzékelhettük. Keveset hallottunk azonban 
eddig az ember személyvoltáról, ezért most azt szeret-
nénk kidomborítani, kicsoda is az ember, mint élő sze-
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mély, akinek legfőbb jegyeit, nyilvánvaló tényezőit a 
szabadság szóval foglaltuk össze. A biblikus látásmód 
szerint tehát az ember az egyedüli lény, akit a Teremtő-
je alkalmassá tett az embertársaival és az Istennel való 
közösség megélésére. Ez kitüntetett helyzetet jelent. A 
tapasztalat is azt mutatja, hogy a teremtményi mivoltot 
és a személy jelleget egymással szemben kijátszani nem 
szabad. Egyébként eltévedhetünk. Viszont éppen ez a 
személyvolt mutatja azt, hogy az ember egyben szelle-
mi-lelki lény is, amit a Biblia úgy tudott kifejezni, hogy 
őt Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. 
Ez a képmás tehát rendkívüli tulajdonságokkal van 
felruházva, amely megkülönbözteti minden mástól, 
még az élőlényektől is. Nem a felsőbbrendűséget hang-
súlyozza, hanem a másságot.10 Maga a csimpánztól való 
1%-os genombeli különbség is azt mutatja, illetve azt 
jelzi, hogy bár közel vannak egymáshoz biológiai szem-
pontból, mégis az ember egészen más! Ez az etikai 
területre is elvisz bennünket, amelyen az ember önis-
meretet szerezhet a saját minőségéről, s itt bejön a 

                                                                   
10 Az „uralkodás” kifejezést nagyon sokáig úgy értették, mintha az az 
ember számára valami felsőbbrendűséget jelentene a teremtett 
világban, akár az élőlények fölött, akár a szellemi élet területén. Jó 
példa erre a 19. századi teológia, amikor is végeláthatatlanul jelentek 
meg szellemesebbnél szellemesebb megállapítások arra vonatkozó-
an, hogy az ember miben különbözik az állatvilágtól és mennyire 
fölötte van annak. De a filozófia is jeleskedett ezekben. Ma már a 
másságon van a hangsúly. V.ö. J. Wentzel van Huyssteen: Alone in the 
Word? – Human Uniquness in Science and Theology. The Gifford 
Lectures 2004. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, USA, 2006.    
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képbe a bűn és a törvény jelentősége, de most nem 
megyünk el ebbe az irányba. Inkább azt hangsúlyozzuk, 
hogy az ember éppen a személyvoltánál fogva képes 
arra is, hogy döntésével saját magát is irányítsa, terelje 
a helyes útra, s ezt pedig éppen a Krisztusban való élet-
tel teheti meg. Ezért tartottuk fontosnak előtérbe he-
lyezni Pál apostol útmutatását: „élek ugyan, de nem én, 
hanem él bennem a Krisztus!” (Gal 2,20) Az embernek 
adatott tehát meg az a kivételes szabadság, hogy az 
Isten teremtői rendeltetése szerint formálja az életét.  
 

Az ember súlya a világban 
 
Végül is mi az ember szerepe a teremtési rendben? A 
keresztyén felfogás szerint a szabadság kiváltsága által 
az ember hallatlanul nagy „hatalommal” vagy inkább 
„jelentőséggel” ruháztatott fel. Sőt felhatalmazást is 
kapott a tudomány és kultúra művelésére, a természet 
megismerésére, a történelem alakítására, a saját és 
mások életének formálására, és még megannyi feladat 
véghezvitelére, de mindig csak a „művelje és őrizze azt” 
(1Móz 2,15) etikai parancs feltétele alatt. Ez nagyon 
fontos, mert ez a kimondottan embernek szóló bibliai 
kitétel az embert rendkívüli és mással fel nem cserélhe-
tő, csak neki szóló, egyedi felelősséggel ruházta és 
ruházza fel a teremtett mindenség iránt. Ez a felelősség 
szó eléggé elcsépeltnek tűnik, mégis olyan súlya van a 
teremtettségi rend kialakításában, amelyre nem is 
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gondolnánk. Fontoljuk meg: az ember nagyon nagy 
ajándékokat kapott, sőt olyan kivételes képességek 
birtokába került, amelyek révén építheti a világot, úgy-
szólván „Isten munkatársai” (1Kor 3,9) közé soroltatott, 
de ugyanakkor ezeket rosszul is használhatja. Akár el is 
pusztíthatja a földi életet, de még magát a Földet is. Ha 
a klónozás téves módjaira és az ember genetikai meg-
határozottságának helytelen alkalmazására gondolunk, 
vagy az energiaforrások gátlástalan elhasználására, 
ennek következtében az ózonréteg védőpajzs jellegé-
nek esetleges megsérülésére vagy megszűnésére, az 
ember nagyon „hatalmasnak” látszik a tudásával. Oly-
annyira, hogy felboríthatja a teremtési rendet, illetve 
beleavatkozásával túllép saját illetékességi határain, 
hiszen ő maga is része a természetnek. De már majd-
nem el is felejtettük, hogy pár évtizede még annyi 
atombombát és hidrogénbombát gyártott, amennyivel 
harmincszor el lehetett volna pusztítani az egész Föl-
det. Az ökológusok nem győzik figyelmeztetni az em-
bert a kérdéseikkel: mi lesz száz-kétszáz év múlva? Ez 
mind annak az embernek a felelősségéhez tartozik, 
akiről a tudomány azt mondta, hogy a mindenség érte 
jött létre. Bár a keresztyénség is azt hirdette, hogy az 
ember vegye birtokba a világot a „töltsétek be és hódít-
sátok meg a földet, uralkodjatok rajta…” (1Móz 1,28) 
mandátum alapján, de csak a „művelje és őrizze” 
(1Móz 2,15) parancs szerint. Ez pontosabban azt jelenti, 
hogy alkosson kultúrát és művelje a tudományokat! A 
mindenség ugyanis Isten tulajdona, de az emberre van 
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bízva! Látjuk, hogy ez mekkora súly az emberen, mert 
nem csak építheti, hanem tönkre is teheti a világot, 
ekkora a felelőssége. Itt van tehát egy lény, az ember, 
aki olyan eszközök birtokába jutott – éppen a teremtői 
szabadság ajándéka képen –, hogy létével meghatároz-
hatja a mindenség sorsát. Szinte a kezében van a világ 
jövője, így ettől a világtól elválaszthatatlan a léte. Ha ez 
így van, akkor tényleg igaz, hogy az ember létrejötte 
szükségszerű volt, mert ez a világ az emberrel együtt 
az, ami. A világ létrejöttében így az embernek nemcsak 
ontológiai szerepe van, hanem annak működésében a 
léte funkcionális jelentőséggel bír. Az élet tehát és a 
teremtett lét elválaszthatatlanul összekapcsolódik az 
ember személyében.  
 

Vissza a Higgs-bozonhoz – epilógus 
 
Azzal kezdtük, hogy rácsodálkoztunk a Higgs-bozon 
feltűnésére. Igazából örültünk annak, hogy az ember 
tovább léphet a teremtett világ megismerésében. Kissé 
beleláttunk ennek a világnak a harmonikus működésé-
be, az élet révén annak magas szervezettségébe. Ez a 
világ oly csodálatos, hogy feltétlenül igazat adhatunk a 
legnagyobb tudósoknak, akik a mindenséget, illetve a 
természet titkainak legbelsejét lenyűgözőnek találták, 
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mint maga Einstein is.11  Most láthatjuk igazából azok-

nak a réges-régi igéknek a jelentését, sőt jelentőségét, 
amelyek az embert már akkor figyelmeztették: 
„Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az 
átkot. Válaszd azért az életet!” (5Móz 30,19) Ez már 
akkor is azt jelentette, hogy az ember maradjon a Te-
remtőjével lét-közösségben, akitől az életét kapta. Pál 
apostol is később arra figyelmeztet, hogy „a mi életünk 
el van rejtve a Krisztussal Istenben.” (Kol 3,3) Tehát az 
az élet, amelyet mi természetesen élünk úgy amint 
vagyunk, az nem a mi tulajdonunk, mert kaptuk, még-
pedig a jóra és sáfárságra. Sorsunkat Isten a Jézus Krisz-
tusban rendezte el az ő teremtői bölcsessége szerint. 
Ezt teszi világossá maga Jézus is, amikor a tanítványai-
nak ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, 
senki sem mehet az Atyához, csak én általam.” (Jn 14,6) 
Ez már ismét túlmutat a dzóé értelmén és egy olyan 
dolgot sejtet, amelyet az ember csak hitben láthat. 
Túlmutat önmagán! Jézus gyakran láttatta ezt, de a 
tanítványai nem értették. (Jn 14) Beszélt nekik az Atyá-
val való lét-azonosságáról, de ők nehezen fogták föl. A 
Mártával és Máriával való találkozásakor, amikor a 
feltámadás-hit jött szóba, ezt világosan foglalta szavak-
ba: „Minden élő, aki hisz énbennem, soha meg nem 
hal.” (Jn 11,26) Ez már az élet tágabban értelmezett 

                                                                   
11

 V.ö. Albert Einstein: Hogyan látom a világot? Gladiátor 
Kiadó, Budapest, 1994. 16. Ez csak egyetlen példa a sok ilyen 
természetű einsteini megnyilatkozások közül. 
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valóságára mutat. Itt már a keresztyén tanítás közvet-
len közelébe érkeztünk, mert Jézus maga nem a lélek 
halhatatlanságát tanította, hanem az örökéletről be-
szélt, amely szerint ez a földi lét nem valami megszű-
nést jelent a halál bekövetkezésekor, hanem Istennel 
való élet-viszonyt: beteljesedést. Az életet tehát Krisz-
tusban szemlélni azt jelenti, hogy azt ajándékképen 
kaptuk és/de az beletorkollik majd a feltámadás révén 
az Istennel való múlhatatlan élet teljességébe. Az élet 
titka tehát végső soron megmarad Istennél!                         
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I. 

Bevezető rész 

Világunk jelenlegi válságáról dióhéjban 
 
A világgazdaság jelenlegi válsága nem egy a sok közül, 
mert lehetséges, hogy ez a mostani krízis a tőkés világ-
gazdaság végét jelenti. Csak akkor van befektetés, ha a 
befektető a tőkéjét később nyereséggel kaphatja vissza, 
azaz a haszonnal megnövelt tőkéjéért több terméket 
vásárolhat. Ez csak akkor lehetséges, ha a gazdaság 
termelése időközben nő. Azaz a tőkebefektetésen ala-
puló gazdaság csak növekedve létezhet. Ám a termelés 
növeléséhez több erőforrást kell felhasználni, és ez ma 
már nem áll rendelkezésére. Legfőbb, egyben legköny-
nyebben kezelhető erőforrásunk a kőolaj. 2005 óta a 
könnyen kitermelhető kőolaj termelése már nem fo-
kozható, sőt lassan egyre kevesebbet termelhetünk 
belőle. Ez egyben a tőkés rendszer végét is jelenti, ha-
csak nem sikerül újabb, a kőolajat pótló erőforrást 
találni.  Erre egyelőre nincs reményünk. A megújulónak 
tartott erőforrások, a naperő és a szélerő sem pótolhat-
ják a kieső mennyiségeket, a velük nyerhető energia 
töredéke annak, amit ma a kőolajból és földgázból 
termelünk. Továbbá nem igazából megújulóak, mivel a 
gyártásukhoz valamint karbantartásukhoz kőolaj és a 
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földgáz felhasználását igénylő eljárások szükségesek és 
ma még annyi energiát sem termelnek, mint amennyi 
az előállításukra fordítanak. Az erőforrásaink kimerülé-
sével együttjáró jelenségek vezettek a világgazdaság 
2008-ban kirobbant és azóta is egyre mélyülő válságá-
hoz.  
  
A tőkés világgazdaság növekedési kényszere elképesztő 
méretű pazarlásra vezet. Annak, amit megtermelünk, 
csak a töredéke kellene. Nem csak az erőforrásokat és a 
nyersanyagokat, hanem az emberi forrásokat is mér-
téktelenül pazarolva használja a mai gazdaság és ezzel 
nemcsak magunkat, az emberiséget, hanem velünk 
együtt a természetet is pusztítjuk. Megzavartuk a ter-
mészet alapvető körfolyamatait. Rohamosan növekszik 
az Északi Sark térségének hőmérséklete és a sarki jég 
akár pár éven belül teljesen elolvadhat és jégmezők 
helyén tenger hullámzik majd. Mindezt a baljós előre-
jelzései miatt nagyon sokat támadott IPCC 2007-es 
jelentés csak 2100-ra jósolta, de sajnos kiderült, hogy a 
jelentés készítői számos, felmelegedést gerjesztő jelen-
séget nem vettek számításba. A 2012-es adatok arra 
utalnak, hogy a sarki jégréteg eltűnése akár már pár 
éven belül bekövetkezhet. Ennek oka az éghajlatkuta-
tók túlnyomó többségének tudományos közleményei 
szerint az emberi tevékenység által a légkörbe kibocsá-
tott széndioxid. Mivel az Egyenlítő és az Északi-sark 
közötti hőmérsékletkülönbség csökken, a kettőjük 
között mozgó légáramlatok, szelek természete is válto-



BEVEZETŐ RÉSZ 69 

zóban van. Emiatt változásnak indult az éghajlat és 
amint elolvad a sarki jég, a kiegyenlítő légáramlatok 
átrendeződése felgyorsul, és előreláthatólag pár évti-
zed alatt végbemehet. Az átmeneti időszakban szélső-
séges időjárásra kell felkészülnünk, elsősorban tavasz-
szal és ősszel. 
 
Nem az értelem vezeti gazdaságot, ha az irányítaná, ez 
nem történhetett volna meg. Képtelen viselkedésünket 
az emberi természet sötét oldalával, az irigységgel, 
kapzsisággal és hasonlókkal kísérlik magyarázni. Csak az 
a fontos, a gazdagok még gazdagabbak lehessenek, 
igazából csak a pénz számít, mással nem törődünk. 
Emiatt a világválság megoldása nem az újabb és újabb 
erőforrások és nyersanyagok feltárása, mivel véges 
rendszeren nem lehet végtelen ideig növekedni. A mai 
világrend fenntartásához egyre több, Földhöz nagyon 
hasonlító bolygó gyarmatosítására volna szükség és 
ilyenek nincsenek. 
 
Mielőtt a jelenlegi helyzet részletesebb elemzésével és 
a mélyreható válságból való kilábalás lehetőségével 
foglalkoznánk, részletesebben meg kell vizsgálnunk, 
hogy mi az a tényező, amely az értelemmel ellentétes 
viselkedésre bírja az embert. 
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Elménk működéséről 
 
Hogy miért tesszük, amit teszünk, akkor érthetjük meg, 
ha a döntéshozatalaink folyamatát tanulmányozzuk, 
valamint megvizsgáljuk, valójában milyen az emberi 
természet, milyen viselkedés íródott belénk.  
 
Az ember nemcsak kiskorában képes tanulni, mint az 
állatok nagy többsége, hanem később is. Legfőbb tanu-
lási módszerünk az utánzás, a másik ember adta minta 
ösztönös átvétele. Ez nem igényel tudatos erőfeszítést. 
Legtöbbet a 12-13 évesnél fiatalabb gyermek tanul, 
mert ő minden nálánál nagyobbat utánoz, hacsak az 
illetőben nem csalódott.  Ugyanígy, tudatos erőfeszítés 
nélkül tanul az is, aki már nem gyermek, de ő már csak 
attól, akire felnéz. Idősödve egyre kevesebbet, de akár 
holtunkig tanulunk ilyen módon. Tanulékonyságának 
hála az ember a bolygó szinte valamennyi térségében 
megélhet. Tudunk elsősorban önmagunkra utalva, 
olvasással, ismétléssel is tanulni, de ez nem mindenki-
nek megy egyformán. Csak az emberek pár százaléka 
képes önmaga erejéből olyan sokat és sokfélét megta-
nulni, hogy az észrevehetően változtasson rajta. Az 
egyéb tanulási, tanítási lehetőségekkel később foglalko-
zunk. 
 
Abban elménk az állatéval közös, hogy ismerős élet-
helyzetben, azaz ha az érzékszerveink adta mintázatnak 
ott az elménkben a megfelelője, akkor az ösztöneink és 
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az eddig tapasztaltak, tanultak alapján a tudatalatti 
tartomány azonnal meghozza és végrehajtja a döntést. 
Nem láthatunk be a tudatalattiba, döntéseink valódi 
hátterét általában csak sejthetjük, ezért is nevezzük 
tudatalattinak. Amikor az 'érzem' és a szív szavakat 
használjuk, a tudatalattira, az 'értem' és az ész szavak-
kal a tudatosra utalunk. Tudatalattink akkor is dönt, ha 
nincs meg benne az észlelt helyzetnek pontosan megfe-
leltethető kép vagy mintázat.  Ekkor felméri, hogy ez a 
részben hasonlók közül melyikre hasonlít, és ennek 
segítségével ítél és dönt. Továbbá a döntésre kitalál egy 
társadalmilag indokolható magyarázatot és a döntés és 
indoklása ezután jut fel a tudati övezetbe. Csak annyi az 
értelem, a tudatos szerepe a döntéshozatalban, hogy az 
erkölcsi elvekkel összevetve vagy a józan észre hagyat-
kozva felülvizsgálja, elfogadható-e a kapott indoklás. Ha 
nem, visszaküldi a tudatalattinak, más, elfogadhatóbb 
indoklást kérve. Ha erre az nem képes, általában eláll a 
vágyott cselekvéstől. Akkor mondjuk, hogy hiszünk 
valamiben, ha abban a tudatos és a tudatalatti egyet-
ért. 
 
Elménk minél jobb állapotba szeretne bennünket hozni 
és tartani, a tudatalattim viszont arra törekszik, hogy 
ma és most a lehető legjobban érezhessem magam. A 
most, hirtelen fellépő veszély leküzdésére van az el-
ménk berendezkedve és a hosszabb távú fenyegetések-
kel kevésbé törődik. Ha felmerül a későbbi romlás ve-
szélye, ámítjuk magunkat, a tudatalatti így igyekszik 
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megakadályozni, hogy szembesüljünk azzal, milyen 
helyzetbe kerültünk valójában. Ez jelentősen csökkenti 
a belső feszültséget, viszont azzal jár, hogy a nem 
azonnali, hanem későbbi veszélyekkel nem kezdünk el 
még idejében foglalkozni. 
 
Agyműködésünk mikéntje magyarázatot ad arra az 
érthetetlennek tűnő jelenségre, hogy az ember akarna 
valamit és bár szándéka véghezvitelének nincs nyilván-
való akadálya, mégsem tud úgy viselkedni, amint sze-
retné. Bizonyos dolgokra egyszerűen képtelen vagyok, 
minden látható külső ok nélkül. Hiába akar az értelem 
valamit, ha nem ébred a tudatalattiban indulat azt 
megtenni. Csak ama változatok közül választhat a tuda-
tos, amit a tudatalatti eléje tár. Ezért továbbra is te-
szem azt, amit az értelmem rossznak tart. Régóta gyöt-
rődik ezzel az ember. Nem tudja felfogni, miért nem 
tud értelmével elboldogulni a világban, mi az, ami nála 
erősebb. Miért nem képes a vallási vagy erkölcsi törvé-
nyek szerinti életre, miért kell állandóan szembesülnie 
gyengeségével? Pál apostol az Újszövetségben, a róma-
iakhoz írt levelének 7. részében megrendítő módon 
fogalmazza meg az ember gyötrődését. Innen az idézet: 
Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt 
cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyű-
lölök. Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testem-
ben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, 
van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. 
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Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt 
cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 
 
Hinni azt jelenti, hogy az értelem és érzelem, az ész és a 
szív ugyanazt mondják. Ezért a hit és a cselekedetek 
nem választhatók szét. Minthogy a cselekedet csak a 
tudatalattiból, a szívből indulhat, a hitem valódiságát 
csak a cselekedeteim igazolhatják. Ha a hangoztatott 
hitemet a cselekedeteim nem igazolják, akkor csak az 
értelmem követi Jézust, a bensőm, a tudatalatti, a szív 
még nem fogadta be Őt és emiatt valójában nincs sem 
hitem, sem cselekedetem.   
 
Tudatalattink az ösztöneinkhez kötődő fogalmakat érti 
a legjobban. Ilyenek a nélkülözés és a bőség, a szeretet, 
a nemiséghez kötődő képek, a biztonság és a veszély, a 
fenyegetés, hatalmas és gyenge, a rangsor, rokon, test-
vér, idegen, segítség, megtévesztés, félrevezetés, bün-
tetés, önzés, önzetlenség és hasonlók. Ösztöneink mi-
lyenségét az ember ősi életmódját tanulmányozva 
érthetjük meg.  
 

Ősi életmódunk  

 
195 ezer éve az afrikai szavannán jelent meg a mai 
ember, gyűjtögető-vadászó életmódot folytatott, 150-
200 fős csoportokban élt. Növekedtek, szaporodtak így 
élő őseink, 12-13 ezer évvel ezelőttre betöltötték a 
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földet és elkezdtek letelepedni. Ösztöneink azóta sem 
változtak, ma is a vadászó-gyűjtögető őseink ösztönei 
vezetnek bennünket. 
 
Terített asztal a szavanna, ám az ember az oroszlán 
zsákmányállata és az oroszlán nem magányosan, ha-
nem többedmagával vadászik. 150-200 fős csoportban 
éltek ott őseink, égő botokkal vagy kövekkel riasztották 
el az oroszlánokat. Csak sok ember átgondolt, össze-
hangolt együttműködése esetén lehetett a védekezés 
sikeres. Belénk épült, hogy egyedül nem vagyunk élet-
képesek, csak a többi emberrel együtt élve. Tartoznunk 
kell nem csupán a családunkhoz, hanem egy nagyobb 
csoportba is, és a csoporthoz tartozókkal jónak, figyel-
mesnek, önzetlennek, testvériesnek kell lennünk. De 
nem csak a jóság lett belénk írva. Mivel a másik cso-
porthoz tartozó ember versenytárs, őt be lehet csapni, 
félre lehet vezetni, meg lehet rövidíteni.  Egyenlők 
vagyunk a csoporton belül, ez is be van írva az ösztöne-
inkbe. Nincs főnök, közösen döntünk a csoportot érintő 
kérdésekben. Éppen ezért nehezen elviselhető az em-
ber számára a vagyon, rang vagy hatalom szerint való 
különbség létezése.  
 
Egy vándorló csoport népessége csak kevéssé növe-
kedhet. Mennie kell a többiekkel a várandós és pici 
gyermeket nevelő anyának is és a gyermeket állandóan 
magával kell vinnie. Nem lehetséges, hogy az egyik 
gyermek még csecsemő és az idősebb testvére csak 
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egy-két évvel korosabb. Az idősebb testvérnek már 
együtt kell mennie a felnőttekkel. Éppen ezért a felne-
velhető gyermekek születése között eltelt időszak meg-
lehetősen hosszú, 4-6 esztendőnyi. Sokáig, 4-6 évig 
szoptatnak az anyák. Ez nem csupán a gyermekek táplá-
lását könnyíti meg, teszi egészségesebbé, hanem egyút-
tal fogamzásgátlás is. Nem megfelelő időszakban fogant 
gyermeket nem nevelhetnek fel, ezért elhagyják. Mivel 
csak kevés gyermeket nevelhetnek fel, egy anya jó, ha 
négyet, ezért a gyermek igen nagy kincs. Megtartható 
gyermekeit éveken át nagy figyelemmel és szeretettel 
gondozza az anya.  Szükségünk van erre, mert a ma 
született csecsemő nagyon fejletlen az állatok kicsinye-
ihez képest. Közel hatéves koráig a kisgyermek ösztö-
nösen a felnőttől és a nála nagyobb gyermekektől ta-
nul, eleve az ő társaságukhoz vonzódik.  Gyermekeink-
nek nagyon nagy kárt okoz a mai világ azzal, hogy ennél 
jóval hamarabb kortársai társaságába kényszeríti.   
 
Mivel az emberi élet hatalmas érték, a vadászó-
gyűjtögetők ösztönösen kerülik az erőszakot. Nincs 
miért harcolni, hiszen nincsenek felhalmozott, elragad-
ható javak.  Ha a csoportok számára szűkké válik a terü-
let, a belénk írt ösztönös viselkedés a szétvándorlás. A 
másik elleni erőszak tanult viselkedés. Bár fegyverek 
jóval hamarabb léteztek, ember elleni használatukra a 
leletek szerint először csak 12-13 ezer évvel ezelőtt 
került sor. Az 1861-65 között zajló amerikai polgárhá-
ború csatáit elemezve, a lőszer felhasználását és a 
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fegyverek ütközet utáni állapotát felülvizsgálva döb-
bent rá a hadvezetés arra, hogy a katonák legfeljebb 
20%-a képes ölni *1+. Ezek nagy többsége korábban 
komoly lelki megrázkódtatást szenvedett, érzelmileg 
kiégett egyén. Az USA-ban a II. világháború után beve-
zetett módszerek, a céltábla helyett mozgó emberi 
alakzatokra lövetés, valamint a kegyetlen, érzelmeket 
kiégető kiképzés vezetett el oda, hogy a 20%-os arányt 
a vietnami háború időszakára 90%-ra sikerült növelni. 
Az így kiképzettek között az öngyilkosok aránya az ame-
rikai átlag kétszerese.    
 
A vadászó-gyűjtögető csoport tagjainak a közös dolga-
ikban, az oroszlánokkal küzdve vagy vadászatkor egy-
mással összhangban kell cselekedni, nem lehet, hogy 
ilyenkor valakinek máshol járjon az esze. Természetes 
adottságunk, hogy amikor sokan vagyunk együtt, az 
egyének gondolkodása egységesül, elnyomódnak az 
egyéniséget jellemző vonások, meggondolások, felvilla-
nások. Az eredeti ötletek általában az egyedül lévő 
ember elméjéből pattannak ki. Mivel csak a többiekkel 
együtt boldogulhatunk, elménk elsősorban az emberi 
viszonyokkal való foglalkozásra összpontosít. Emiatt a 
természetet, valamint környezetünk élő és élettelen 
elemeit is hajlamosak vagyunk emberszerű tulajdonsá-
gokkal, viselkedéssel jellemezni.   
 
Nem kellett a szavannán a jövőre gondolni, minden nap 
gyűjthettek maguknak. Nincs bennünk a takarékosság 



BEVEZETŐ RÉSZ 77 

ösztöne, nincs olyan öröklött belső hajtóerőnk, amely 
arra ösztönözne, hogy törődjünk a távolabbi jövővel is. 
Ha valami fenyeget, és azt mondják, néhány éven belül 
bajba kerülhetünk, arra odafigyelhetünk, ám ha olyan-
ról hallunk, ami öt éven túl törhet ránk, hajlandók va-
gyunk azt puszta riogatásként kezelni és ámítva ma-
gunkat nem törődünk vele.  
 
Lét és fajfenntartási ösztön jellege különösen fontos. 
Létfenntartási ösztönünk az élelem kereséshez kötődik. 
A szavannán élő vadászó-gyűjtögető őseinknek az 
oroszlánok fenyegetése miatt együtt kellett gyűjtöget-
ni. Nem szóródhattak szét, látó- és hallótávolságon 
belül kellett maradniuk. Továbbá akkor voltak nagyobb 
biztonságban, ha minél hamarabb végeztek a gyűjtöge-
téssel, ez napi 2-4 órát vett ott igénybe. Mindenkinek 
magának kellett összeszedni a szükséges élelmet. A 
csoportban való gyűjtögetés gyorsaságát és hatékony-
ságát szolgálja létfenntartási ösztönünk, amely azt 
követeli meg, hogy amit meglátsz és megkívánsz, azon-
nal szerezd meg magadnak. Ne hagyd ott, mert más 
felveheti, mire újra ráakadhatnál. 
 
Vadászó-gyűjtögető őseink számára a tárgyak nem 
sokat jelentettek, bolondnak tartották a hozzájuk ra-
gaszkodókat. Állandóan mozogtak, vinniük kellett a 
holmijukat, emiatt a tulajdon egyben teher is volt, hal-
mozása nem érte meg. Ha valaki mégis vállalta a fölös-
leges cipekedést, hamarabb fáradt el, nehezebben 
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mozgott, sérülékenyebbé vált, azaz a természetes kivá-
lasztódás az anyagiasan viselkedő embert kirostálta. 
Nem csak a szerzés és gyűjtés ösztöne, elsősorban más 
miatt annyira anyagias a mai ember. 
 
A fajfenntartási ösztön arra irányul, hogy a legjobb 
adottságú kerüljenek össze és nekik legyen több utó-
duk. A párválasztáshoz rangsor alakul ki az egyedek 
között. Mi emberek családban élünk és a rangsor a 
férfiak közötti versengésben alakul ki és a rangsor, 
valamint az ösztönökbe íródott egyéb szempontok 
alapján a nő választ. Miután a nő választott, felhívja 
magára a legény figyelmét. A nőt az rangsorolja, meny-
nyire kiváló férfit képes magához vonzani, ezt a termé-
kenységre utaló külleme, egészségi állapota, életkora 
mellett a gondoskodásra utaló jelek határozzák meg, a 
férfi ösztönös vonzódása ezeken alapul. A vadászó-
gyűjtögető férfi csak az egyéni jó tulajdonságaival 
emelkedhet ki. A rangsor természetes módon alakul ki, 
a vetélkedés alkalmi, nem jár állandó hajszával, nem 
vezet folyamatos versengésre. 
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II. 

A történelmi ember megjelenése 

A szavannán élők számára és utána még jó ideig, amíg 
volt hová szétvándorolni, a vadászó-gyűjtögető számá-
ra egyszerű volt az élet. Amire vágyott, az egyúttal 
adott volt számára. Nem kellett a jó és a rossz között 
választania, az ösztöneibe írtak és a környezet adta 
lehetőségei összhangban voltak, édeni körülmények 
között élhetett. Mintegy 100 ezer éve jutott el az em-
ber Dél-Afrikába, 60 ezer éve kezdődött az Afrikából 
való szétszóródása. Part menti hajózással kb. 45 ezer 
évvel ezelőtt értek el Ausztráliáig. Európába és Eurázsia 
szárazföldi területeit 40-45 ezer éve kezdték benépesí-
teni. Amint a rendelkezésükre álló térségeket betöltöt-
ték, választás elé kerültek. Most már nem biztos, hogy 
ösztönök jól vezetnek és az új feltételek mellett rossz 
döntésre vehetnek rá.  
 
Elménk rugalmassága lehetőséget ad a más feltételek 
között való életre is. Ösztöntörekvéseink nemesíthető-
ek, tudatalattinkba ösztönöket felülírni, kiegészíteni 
képes mintázatok sokasága, erkölcs ültethető. Az erköl-
csöt elsősorban az utánzás, kisebb mértékben és haté-
konysággal a nevelés ülteti be az ember tudatalattijába 
az öröklött ösztönös és a korábban tanult cselekvések 
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mellé. Ennek ideje főleg a gyermek- és ifjúkor, amikor 
az ember még leginkább alakítható. Miután a minta 
rögzült bennünk, az erkölcsös viselkedés szabályait 
ösztönszerűen követjük. Nem élhetünk ösztöneink 
hajtóereje ellenében, nem is kell, az erkölcsre nevelés-
sel ösztöneink magasabb szinten is kiélhetőek. Annyira, 
hogy ösztöneink hajtóereje a társadalom szerveződé-
sének fő mozgatóivá tehetők. 
 

Az Éden elvesztése 
 
Valaha volt aranykorról beszél a hagyomány, amikor az 
emberek jók voltak, békében éltek. Nem volt háború és 
erőszak, nem kellett nélkülözni, bőségben élhettek, 
nem kellett verejtékezve küzdeni a betevő falatért. De 
az ember megromlott és az aranykor elveszett. Hasonló 
történet olvasható a Teremtés könyvében, az embert 
Isten romlatlannak teremtette, az Éden kertjébe he-
lyezte, ahol az aranykornak megfeleltethető körülmé-
nyek között élhetett. Ám az ember nem tudott a kísér-
tésnek ellenállni, bűnbe esett és ezért az Éden elve-
szett.     
 
Mindeddig a történelemtudomány az aranykort, az 
Édenkertet és az ott történteket jelképes történetnek 
tartotta, amelynek nincs történelmi alapja. De 1994-
ben, Kelet-Törökország kurd lakta területén, a Tigris és 
az Eufrátesz között, a valaha volt Éden városának köze-
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lében, a Göbekli Tepe nevű magaslatnál olyan régészeti 
felfedezést tettek, amely alaposan átalakíthatja az 
emberi történelemről, a mezőgazdaság kialakulásáról, a 
növénynemesítésre és állattenyésztésre való áttérésről 
eddig kialakult elképzeléseket, továbbá a bűnbeesés 
történetét, az Éden elvesztésének körülményeit is se-
gíthet megérteni. Göbekli Tepe egy 17 m magas domb, 
amelyről egy jó szemű német régész felismerte, hogy 
nem természetes képződmény és nekiláttak a feltárá-
sának. Kiderült, hogy a domb földdel lefedett hatalmas 
kőkorszaki építkezés. Épületeinek elrendezése a Stone-
henge-hez hasonlóan körkörös, ám Göbekli Tepe 5-20 
méter átmérőjű körépítményeit legalább 12 ezer éve, 
vagy még korábban, 13 ezer évvel ezelőtt kezdték épí-
teni. Eddig a lelőhely 5%-át tárhatták fel és még 50 évig 
tarthat teljes feltárása. Sokan máris az emberiség leg-
fontosabb régészeti leletének tartják.   
 
Vadászó-gyűjtögetők csoportjai készítették az első 
köröket. Körzetükben csak vadállati csontokat találtak, 
azaz az első építők vadállatokkal táplálkoztak, ezeket a 
környéken élő társaik hozták számukra.  Kifejezetten 
kedvez a térség a gabona nemesítésének, innen szár-
mazik egy búzafajta, a zab és a rozs is. Akkortájt háziasí-
tották a környéken a kecskét, birkát és a szarvasmar-
hát. A letelepedés Göbekli Tepe építésének időszaká-
ban, ezer esztendőn belül zajlott le.   
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A letelepedett életmód számos hátránnyal járt. Vége 
szakadt a vadászó-gyűjtögetők természetes, változatos 
táplálkozásának, az élelem szinte kizárólagos forrásává 
a néhány termesztett gabona és tenyésztett állat vált. 
Sokkal többet kellett az élelemért dolgozni. Emiatt a 
letelepedettek egészségi állapota romlott, csökkent a 
testmagasságuk, az életkoruk lerövidült. Az együtt 
tartott állatok könnyebben betegedtek meg fertőző 
betegségeikben és bizonyos kórokozók megbetegíthe-
tik az állatok közvetlen közelében lévő embereket is.  
Már csak egy mutáció és a fertőzés az emberek között 
is terjed. A szarvasmarháról került át az emberre a TBC, 
a kanyaró, a himlők és a vörheny. Így az állatok háziasí-
tása pusztító járványok kialakulására vezetett. Elsősor-
ban a csecsemőket és a 6 évesnél fiatalabb gyermeke-
ket sújtják a fertőző betegségek, mivel az ő immun-
rendszerük még nem fejlődött ki teljesen. Miután a 
járványok kialakultak, a nők folyamatos szülésre kény-
szerültek, mert igen szapora volt a csecsemő- és gyer-
mekhalál. Ezek mellett a letelepedőknek el kellett szen-
vedniük az első nagy környezetkárosodást, a dombol-
dalak termőföldjeinek lepusztulását, az elsivatago-
sodást is. Hogy mekkora megrázkódtatást szenvedtek a 
letelepedők, mutatja az, hogy pár évvel ezelőtt korabeli 
emberáldozati szertartások nyomaira bukkantak a kör-
nyéken. Ezek lehettek az emberiség történelmének az 
első ilyen borzalmas szertartásai. Göbekli Tepét bete-
mették, sok ezer tonna földet hordva rá, dombbá alakí-
tották, hogy miért, csak találgathatjuk. 
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Göbekli Tepe és környezete leletei alapján feltételezhe-
tő, hogy a paradicsomkerti történet a letelepedéssel 
járó hatalmas megrázkódtatással hozható kapcsolatba. 
Így azután is nyomozhatunk, mi feleltethető meg az 
embert megrontó bűnnek. Mivel az írott források, köz-
tük Mózes első könyvének, a Teremtés könyvének a 
szövege sok ezer évvel az esemény után rögzült, nem 
várhatjuk tőle a történet tudományos  igényű feldolgo-
zását. Viszont az évezredeken át szájról-szájra terjedő 
történet és a leletek utalhatnak arra, miként  romlott 
meg a vadászó-gyűjtögetők békeszerető, erőszakot 
kerülő természete és mit tett az ember, a nő és a férfi, 
amit nem lett volna szabad. 
 
Először a Teremtés könyvének szövegéből kiindulva 
arra térjünk ki, mint büntette meg Isten az embert.  
Miután a nő hallgatott a kísértőre, Isten igen megsoka-
sította számára gyermekei kihordásának fájdalmait. Ez 
megfeleltethető annak, hogy míg korábban, vadászó-
gyűjtögetőként élve átlagosan 2-3 gyermeket szült és 
nevelt fel, a fertőző betegségek megjelenése után a 
termékenységének időszakában végig, folyamatosan 
szülnie kellett. Több mint 12 ezer éven át, a 19. század 
végéig ez lett a nő sorsa. Korán kezdett szülni és szült, 
amennyit bírt, vagy amíg bele nem halt. Arany Jánosnak 
csak egy nővére volt, tíz testvérük halt meg. Csak alig 
száz éve, a járványokat megfékező védőoltások beveze-
tése után kezdett javulni a nők helyzete. Ahogyan Mó-
zes első könyve írja, kezdetben a kert gyümölcsei táp-
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lálták az embert, nem kellett dolgozni, csak le kellett 
szedni a termést. Mivel a férfi hallgatott a nő szavára, 
mindennapos fáradtságos munkával, arca verejtékével, 
tövissel és bogánccsal küzdve kellett a bűneset után 
keresnie a kenyerét. 
 
Mindennek a legnagyobb vesztesévé a gyermekek vál-
tak. Mivel a nőnek folyamatosan szülnie kellett, ezért 
egyfolytában vagy várandós volt, vagy szoptatott és 
közben reá hárult a házimunka is. Nem sok segítséget 
kaphatott, férje a földeken és az állatokkal dolgozott. 
Az anya agyonterheltsége miatt gyermekei személyisé-
gének fejlődése eltorzult. Arra lenne a picinek szüksé-
ge, mivel a legfőbb tanulási módszere az idősebb után-
zása, hogy 4-6 éves koráig az édesanyja vagy más fel-
nőtt foglalkozzon vele. De erre ott nem volt lehetőség. 
Alighogy járni tanul a baba, attól fogva nem az őt szere-
tő anya és más felnőttek gondoskodó szeretete óvja és 
neveli tovább, hanem a gyerekcsapatba kerül. Legin-
kább a legidősebb gyermekeivel foglalkozna az anya, 
szeretné rávenni őket arra, hogy segítsenek a házimun-
kában és vigyázzanak a kisebbekre. Sok-sok időre és 
türelemre van szükség ahhoz, hogy egy 6-7 éves gyer-
meket munkára lehessen fogni és erre az agyonnyúzott 
anyának sem ideje és sem ereje. Kiabál gyermekeire, 
veri őket. Mivel a gyermekek ezt a mintát látják a fel-
nőttől, ilyenek lesznek ők is és ezt adják tovább. Men-
nél kisebb és gyengébb a gyermek, annál jobban ki van 
szolgáltatva a gyermekcsapat nagyobb, erősebb tagjai-
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nak, akik gyötörhetik, megalázhatják, kínozhatják. Emi-
att amint megnő, ő is erőszakos, békétlen, mindenáron 
győzni vágyó és más rossz tulajdonsággal sújtott lesz. 
Ezt akaratlanul is továbbadja a kisebbeknek, később 
saját gyermekeiknek is. Erről beszélnek azok a népme-
sék, amelyek a legkisebb leány és a legkisebb fiú diada-
lának történetével gyógyítják a kisgyermekek lelki sebe-
it. A természeténél fogva békés, az erőszakot kerülő 
emberekből néhány nemzedéken belül erőszakos, gyil-
kosságra is hajlamos személyek lesznek. Ádám és Éva 
egyik gyermeke féltékenységből megöli a testvérét. 
 
A paradicsomkerti történet mindezért a nőt hibáztatja 
és a bűnesetet a férfi-nő viszonyhoz köti.  Ahogyan 
tárgyaltuk, a természet rendje szerint a férfiak versen-
genek egymással és a nő a kialakult rangsor alapján 
választ. Korábban a rangsor a férfi személyes jó tulaj-
donságain alapult. Feltehető, hogy a tudás fájáról vett 
tiltott gyümölcs arra vonatkozik, hogy a nő választásába 
az anyagiak, a vagyon, a birtokolt állatok száma is beke-
rült, majd egyre fontosabbá vált és a természetes von-
zódáshoz kötődő szempontok háttérbe szorultak. Ért-
hető a leány részéről, hogy arra is kezdett figyelni, mije, 
hány állata van a legénynek. Hiszen így több jut majd a 
családnak. Ahogy a teremtéstörténet írja, Ádám nem 
utasította vissza, amit Éva kínált neki. Gondolta, úgyis ő 
szerez majd legtöbbet és számba vette azt is, mekkora 
hozományhoz juthat a leánnyal. Az Édenkertben a tu-
dás fája mellett ott volt az élet fája is. Isten kiűzette az 
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embert a kertből és ezzel az ember elvesztette az örök 
életet is. Ez arra utalhat, hogy a bűnbe esett ember 
számára végzetesen veszélyes az általa választott út. 
Kihalásra ítéltetett, végleg eltűnhet a földről.  
 
A régi szokást elhagyó, a számítgató, vagyonra vágyó 
viselkedés felmérhetetlen hatást gyakorolt az emberre 
és ez a történelemben élő ember megjelenését, a tör-
ténelem kezdetét jelenti. Ha a vagyon a rangsor meg-
határozó elemévé válik, akkor a férfi többet termel, 
mint amennyire ténylegesen szükség volna. Mind több 
olyan dolgot állít elő, ami nélkül jól megvolnának.  Meg-
jelenik a munkamegosztás, erősödik a gazdaság, mind 
szervezettebbé alakul a közösség és a társadalom.  Az 
anyagiak szerzésért való versengés történelmet megha-
tározó hajtóerővé válik. De mivel gazdagabb a társada-
lom, annál hamarabb feléli természeti környezete erő-
forrásait. Ha gazdagabb, fejlettebb az ipara, mint a 
többieké, képes több és jobb fegyvert, harci szekeret 
majd harckocsit gyártani és elfoglalja a szomszéd társa-
dalmak területeit. Birodalmat alapít, majd annak a 
természeti forrásait is feléli és a birodalom törvénysze-
rű bukása után csak sivatag, letarolt, csupasz fátlan 
térségek maradnak utána. Nem áll meg ezzel a történe-
lem, újabb birodalmak születnek, de nem a régiek he-
lyén, ott már nincs mire, hanem másutt. Egészen addig, 
amíg az ember a bolygó egészét föl nem éli és ezzel 
együtt nemcsak az történelemnek, hanem az embernek 
is vége lehet.  
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A megromlott ember 
 
El kell elfogadnunk, hogy az ember megromlott. Nem 
mondhatjuk, hogy ez csak a hagyomány és a vallások 
által hirdetett tudománytalan állítás. Sokkal rosszabbul 
viselkedünk annál, mint amilyenek valójában, a génje-
ink alapján volnánk. Mivel az elsődleges és egyben 
legkönnyebb tanulási módszerünk a mintavétel, az 
utánzás, ha egyszer az ember megromlott, eleve ilyen 
lesz az őt követő nemzedék is. Vallásos kifejezéssel az 
embert Isten jónak teremtette, de az első emberek 
bűnbe estek és az ember miattuk eredendően bűnös. 
Eredeti ösztöneink szerint a csoportunkhoz tartozókkal 
szemben testvériesek, önzetlenek, figyelmesek vagyunk 
és idegennek sem árthatok máshogyan, csak úgy, hogy 
rászedem, a másik ember elleni testi erőszak le van 
bennünk tiltva. Nézzük meg magunkat, a mai embert. 
Még a legjobban egymásra utalt emberek, a családtag-
ok is képesek félrevezetni és bántalmazni egymást. E 
mögött a tanult, utánzással átvett mintázataink állnak, 
egymást rontjuk meg.  
 
Ösztöneink ereje csak erőforrás és nem sorsunk egé-
szének meghatározója, önmagukban az ösztönök sem 
jók, sem rosszak. Ma már tudjuk, hogy mindaz, amit a 
várandós anya átél, mint a cserbenhagyottsága, az őt 
ért bántalmak, a benne ébredő düh, félelem, harag, 
indulatosság, durvaság mind hatnak a magzatra. Alakít-
ják idegrendszerét, méghozzá legerősebben a fejlődés 
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kezdetén, annak legérzékenyebb szakaszaiban. Korai 
környezeti hatások, az anyaméhben tapasztaltakkal 
kezdve, azt is befolyásolják, hogy genetikai öröksé-
günkből éppen mi nyilvánul majd meg, mely készteté-
sek, milyen ösztöntörekvések mozgatnak majd ben-
nünket. Ezért már a ma világra jött csecsemőt is terheli, 
hogy alapvető gondolkodási és érzelmi jellemzői nem 
annyira tökéletesek, mint amennyire lehetnének. 
Szentírásbeli kifejezéssel, már ő is hordozza, viseli szülei 
romlottságát. Születő tudatosságát és így a ma született 
csecsemő sorsát is jellemzi az a berögződött, az ember 
lehetőségeit beszűkítő, torzító viselkedésmód, amit 
már magzatként kezdett el tanulni, és amit az egyisten-
hit eredendő bűnként tart számon. Romlottságunk a 
környezettől átvett tökéletlenség következménye. 13 
éves korig a gyermek nem tehet arról, hogy milyenné 
lett. De a szülei és a többiek sem hibáztatók azért, mert 
a gyermek nem lett tökéletes. Ők csak azt adták to-
vább, amit felmenőiktől kaptak. A bűn eredendő bűn, a 
feltételezésünk szerint a letelepedéskor történtekhez 
nyúlik vissza. Jómagam láncszem vagyok az eredendő 
bűn láncában.  Kaptam a felmenőimtől és gyermekeim-
nek, leszármazottaimnak adom tovább. Ha a közösség 
egyszer megromlott, igen nehéz, csaknem lehetetlen a 
megjobbulás.  
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A próféta 
 
Nagyon nehéz a romlottságból kikerülni, először is 
azért, mert erről nem vagyunk hajlandók tudomást 
venni. Mivel az ember igen hatékonyan ámítja magát, 
nehéz felismerni, milyen állapotban vagyunk. Gondol-
kodásunk akaratlanul összehangolódik, úgy vélekedünk 
a dolgokról, mint a többi. Tetszetős érvekkel könnyű 
elhessegetni a nehéz gondolatokat. Igen sok tudás, 
értelmes, tiszta gondolkodás és nagyon sok töprengés 
szükséges ahhoz, hogy a tudatalatti átíródjon és így 
valaki ráébredjen arra, mi a helyzet valójában. Ezek 
után már nem úgy gondolkodik, mint mások, a többiek. 
Emiatt nő benne a feszültség, és ha ezt magába fojtja, 
belebetegedhet. Gyakrabban előfordul, hogy az illető 
inni kezd, emiatt egy idő után nem fogják zavarni a 
nyomasztó kilátások. Végzetes számára a harmadik 
lehetőség is, de néhány, sokszor prófétának nevezett 
egyén ezt választja, mert úgy érzi, máshogyan nem 
tehet, ezt követeli meg a belső hang, az isteni készte-
tés. Kezdi magyarázni az embereknek, milyen helyzet-
ben vannak, mi fenyeget, és ezért mit kellene másho-
gyan csinálniuk. Ezzel nem csak a hatalmasok haragját 
vonja magára, hanem embertársai is kivetik, üldözni 
fogják és akár az életére is törnek. A próféta eleve ma-
gányos, hiszen alkata és főleg tudása miatt nem hango-
lódhat rá a többség érzéseire, már emiatt is kitaszított. 
Sikeres és közkedvelt a hamis próféta lesz, aki szintén 
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értelmes, ám nem mer, nem akar szembenézni a való-
sággal. Először is saját magát téveszti meg, majd a nyil-
vánosság előtt is hangoztatja a valótlan, ám megnyug-
tató szólamait. Őt szeretik és jutalmazzák, mert olyano-
kat mond, hogy itt van a városunkban Isten temploma 
és nem hagyja magára Isten a várost, ahogyan eddig 
sem hagyta. Vagy manapság azt hirdeti, hogy van bő-
ven erőforrás, a világméretű felmelegedés nem is léte-
zik, ha pedig van is valamennyire, annak természetes 
okai vannak, tehát szó sincs arról, hogy az ember okoz-
ná. A próféta a hozzá hasonlóktól kap támogatást, akik 
tudják, hogy igazat beszél, de ezt ők maguk nem merik 
hirdetni. Ha a prófétát fel merik keresni, csak titokban, 
éjszaka teszik, ahogyan Nikodémus látogatta meg Jé-
zust. 
 
 

III. 

Növekedés és válság 

Az értelem szerepe korlátozott 
 
A tőkés gazdaságot a vadászó-gyűjtögető ösztönök 
eredeti alakban való kiélése, a szerzés és a versengés 
hajtja. Csak egy dolog számít, hogy a gazdagok még 
gazdagabbak lehessenek. Ahogy tárgyaltuk, e mögött 
az áll, hogy a férfiak közötti versengés meghatározóan 
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az anyagiakért folyik, mivel a nők a letelepedés óta 
elsősorban a szerint válogatnak közülük, hogy kinek van 
többje. Ez hozta magával a korábban nem jellemző 
anyagiasság, kapzsiság és irigység megjelenését és az 
ezekkel járó egyéb rossz emberi tulajdonság felerősö-
dését. Viszont a biztonságosabb élet, a kényelem és az 
a sok-sok lehetőség, amivel az újabb találmányok segí-
tették a munkát és könnyítették a mindennapi életet, 
hatalmas vonzóerőt gyakoroltak az emberre. De nem-
csak az anyagiasság, és ami vele jár, az általuk az embe-
rek között támasztott viszályok és a velük járó erőszak 
megjelenése, hanem a gazdaság növekedését kísérő 
egyéb jelenségek is keserítik az ember életét. Ezek 
különösen az utóbbi párszáz évben erősödtek fel.   
 
Ma a fősodorbeli közgazdaságtan szerint az emberi 
önzést és egyéb hasonló rossz tulajdonságot a piac 
láthatatlan keze a közjó javára szervezi. Ám ez láthatat-
lan kéz, amely Isten helyettesítőjeként mindent tud, 
mindent a helyére tesz, csak addig mozgat, amíg el nem 
használtuk az erőforrásainkat. Mai világunk, a láthatat-
lan kézre hagyatkozva csak az ösztönöket szolgáló ér-
telmet becsüli, és ezzel végveszélybe sodorja magát. 
Nincs szellemi vezetés, a csak a mára tekintők határoz-
zák meg, mint éljünk. Nem sokáig folytathatjuk azt, 
amit teszünk.  
 
A felvilágosodás óta a haladáshit vezet bennünket. 
Alapvető feltételezése, hogy az embert az értelme 
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vezeti és a tudásunk gyarapodásával az ember és a 
társadalom egyre jobban élhet és képes lesz a földi 
paradicsom elérésére. A haladás képzete mindent átha-
tott és a felszabaduló hatalmas emberi erőforrásokat a 
még nagyobb emberi szabadság és a növekvő anyagi 
jólét elérésére összpontosította. 
 
Ott kezdődik a baj, hogy az alapfeltevés, miszerint az 
embert az értelme vezeti, csak részben igaz, mert aho-
gyan már tárgyaltuk, döntéseink meghozatalában az 
értelmünk szerepe korlátozott. Tehetetlen az értel-
münk tudatalatti tartomány ellenében, csak a tudat 
alatt kidolgozott döntések letiltására van esélye, azon-
kívül csak hosszabb távon, a tanulással befolyásolhatja 
tudatalatti tartalmát.  Éppen ezért csak akkor követhe-
tem az értelmesen felfogott érdekeimet, ha ez össz-
hangban van a tudatalatti tartománnyal. Ma a fogyasz-
tói társadalom a hirdetéseivel, valamint a sajtó, a kép- 
és hangcsatornák gátlástalan használatával folyamato-
san töltik fel a tudatalatti tartományunkat józan érde-
keinkkel ellentétes cselekvésre késztető anyagokkal. Ezt 
úgy teszik, hogy minderről nem tudunk, észre se na-
gyon vehetjük. Módszereik nem a gondolkodó, jövőbe-
néző emberre építenek. Állatokkal közös, ösztönös, 
érzéki részünkre hatnak, ezeket erősítik bennünk. Emi-
att ma már alig beszélhetünk az érdekeit felismerő és 
annak megfelelően értelmesen döntő emberről.  Nem 
az vezet bennünket, amit szeretnénk, hanem az, amit 
az adott pillanatban éppen tehetünk. Hogy mi marad 
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utánunk, az a jövő nemzedékek gondja. A haladáshit 
világában, az uralkodó, mindennapjainkat ma is megha-
tározó közgazdasági elméletek és a napi híradások is az 
állandó növekedés szükségességéről beszélnek. Mivel 
az állandó gazdasági növekedés egyúttal folyamatos 
gazdagodást is jelent, érthető, hogy a bennünket ebben 
a szellemben vezetők nem gondolnak különösen a 
jövőre. Hiszen a növekedés által utódaink egyre gazda-
gabbak lesznek és így nagyobb lehetőségeik birtokában 
meg tudják majd gondjaikat oldani. 
 
A növekedés nemkívánatos hatásai életünk valamennyi 
területére betörtek. Ha a család szétesik, a válás a csa-
ládtagok szempontjából ugyan óriási csapás, de a gaz-
daság növekedése számára egyenesen kívánatos. 
Ugyanis a kétfelé költözés miatt újabb lakhelyre, kony-
hafelszerelésre, mosógépre és egyébre van szükség. 
Emiatt az elvált férjnek és feleségnek jóval több pénz 
szükséges, többet kell dolgozniuk, mint korábban. Ked-
veli a gazdaság a magányos embereket, az egyszemé-
lyes háztartásokat. Mivel nincsenek olyan időigényes 
emberi kapcsolatai, mint a házastárssal, gyermekekkel 
való foglalkozás, a magányos egyén fogyasztással tölt-
heti szabad idejét és többet dolgozhat. Arra volna az 
egészségügy, hogy minél hosszabb ideig minél jobb 
egészségben tartsa az embereket. Ha pedig megbete-
gedtek, mennél hamarabb meggyógyuljanak. Ám a 
gazdaságossá tett gyógyítást elsősorban a tulajdonos 
haszna szabályozza. Haszna pedig akkor van, ha minél 
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több a beteg és minél hosszabb ideig betegek.  Ezért a 
magánosított egészségügy a hosszabb életű, ám idült 
betegségben szenvedő és így állandóan gyógyszerre, 
orvosi felügyeletre, beavatkozásra szoruló emberekben 
érdekelt. Emiatt a megelőzés, az egészség megőrzése 
az emberek magánügye marad. 
 
A felnőtt napi élelmének 2500 kcalnyi tápereje egy 
folyamatosan égő 120 wattos villanykörtének felelne 
meg.  Mivel 2500 kcal egyúttal körülbelül három deci 
étolaj kalóriatartalma, mondhatjuk úgy is, hogy testün-
ket napi három deci étolajnak megfelelő "üzemanyag" 
működteti. De az ember kezdettől fogva használt külső 
erőforrást is, fával tüzelt. A 17. században élő átlagos 
európai, aki az állatok mellett a szelet és a vízerőt is 
munkára fogta, három-négyszer annyi külső erőforrás-
hoz jutott, mint amennyit táplálékként magához vett, 
azaz akkoriban egy embernek 3-4 erőforrás rabszolgája 
volt.  De a gazdasági növekedés egyre több erőforrást 
igényel. Manapság a felhasznált energia és táperő ará-
nya az USA-ban 90:1, az EU fejlettebb országaiban 45:1, 
Magyarországon 30:1, a világátlag 15:1. Mindezt az 
ősmaradványi erőforrások, a kőolaj, földgáz és a szén 
teszi lehetővé, ezek felhasználása fedezi az emberiség 
energiaszükségletének több mint 80 százalékát. Ám az 
ősmaradványi erőforrások végesek, egy év alatt annyi 
szenet, kőolajat és földgázt használunk fel, mint ameny-
nyi évmilliók szerves üledékéből képződött. A mai óriási 
mértékű erőforrás felhasználás arra vezet, hogy a ter-
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melő munka elvesztette a becsületét. Szinte mindent a 
gépek végeznek és ezért inkább a termék eladása, mint 
az előállítása a gond. Mai életünk a kőolajra és földgáz-
ra épül, még az élelmünk megtermelése is. Máris érez-
zük a kőolaj és földgáz készletek szűkösségét, mind 
magasabb árat fizetve tudunk hozzájuk jutni és nem is 
olyan sokára már úgy is csak nehezen. 
 
1950 tájt került az emberiség a végzetes pályára, ekkor-
tól kezdődött a zöld forradalom, a mezőgazdaság iparo-
sítása. 1985-ig töretlen volt a növekedés, a gabonafélék 
termésátlagai világszerte 3-4-szeresükre nőttek. Mond-
ható, azóta az ember a termőföldet arra használja, 
hogy a kőolajat és földgázt élelemmé alakítsa. Meg is 
lett az eredmény, az emberiség lélekszáma az akkori 
2,8 milliárdról mára több mint 7 milliárdra nőtt. Csak-
hogy érezhetően fogy a kőolaj, a természettől idegen 
művelés és a műtrágyázás miatt pusztul és terméket-
lenné válik a talaj, nincs elég édesvíz az öntözéshez és 
máris több mint egymilliárd ember éhezik. Végzetes 
összeomlás fenyegeti az emberiség egészét. Világszerte 
nő az élelmiszer ára és a világ szegényebb országait 
fenyegető éhezés máris megmozdulások, forradalmak 
sokaságához vezetett. 
 
Ne gondoljuk azt, hogy feltétlen szükséges lenne ennyi 
és egyre több energiát használnunk, kis töredékével is 
elboldogulnánk. Nem szoktunk a gazdaság egészének 
ésszerűségéről beszélni és ez nem véletlen. Vakon és 
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értelmetlenül, az erőforrásokat és nyersanyagokat 
pocsékolva, igen alacsony tényleges hatékonysággal 
működik a tőkés gazdaság egésze. Csak a részfolyama-
tokban van ésszerűség, de a gazdaság egésze vak, a 
híres láthatatlan kezet nem az értelem mozgatja. Mér-
tékadó becslések szerint a termelés csupán 5%-ára 
volna szükség.  Például Angliában a karácsony előtt 
vásárolt tartós árucikkeknek 6 hónap múltán csupán az 
1%-át használják. Továbbá szándékosan rossz minőségű 
terméket gyártva növelik a fogyasztást. Jó példa erre a 
múlt század negyvenes éveiben megjelent nylon haris-
nya. Elsőre igen tartósra sikeredett, szinte lehetetlen 
volt elnyűni, 10 pár elég volt egy életre.  Gyártóinak ez 
okozott később gondot. Hogy több harisnyát adhassa-
nak el, alig tartós alapanyagot fejlesztettek ki. Költsége-
sebben silányabb terméket állítanak elő, olyat, amiből 
százszor annyi adható el. Így ma a harisnyával foglalko-
zók 99%-a felesleges, pocsékló munkát végez. Mindezt 
szinte észre sem vesszük, mert mindenütt ez folyik. 
 

A fenntartható élet szellemisége    
 
Megfelelő szellemiség hiányában az emberek közötti 
versengés szinte kizárólag az anyagiak terére szorítko-
zik, de a küzdelem nem a tényleges anyagi szükségle-
tekhez való hozzájutásért, hanem a rangsor miatt fo-
lyik.  Az emiatt éleződő feszültségek gyengítik, majd 
tönkreteszik a társadalmat. Akkor lehet fenntartható a 
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társadalom, ha miközben a gazdaság épít ösztöneink 
hajtóerejére, a törvénnyel, az erkölccsel, a művésze-
tekkel valamint az oktatási és nevelési rendszerrel a 
gazdagodásra valamint a vagyonra, hatalomra, befo-
lyásra és tekintélyre való törekvés mozgatóit a szelle-
miekben való emelkedés serkentőivé nemesíti. 
 
Mivel az önkéntelenül átvett, tanult mintázatok, képek 
döntéseink hozatalának meghatározó elemei, a tudat-
alattinkat a természethez és a társadalomhoz való 
viszonyunkat megfelelően szabályzó képekkel kell fel-
tölteni. Nemcsak értenünk, éreznünk is kell, tudatunk 
mélyén is rögzülnie kell annak, mennyire erős a termé-
szettől való függőségünk, mert a természet az emberlét 
hordozója, és ha a természetes környezetünket fel-
emésztjük, nekünk is végünk. Történelmi tapasztalat, 
hogy az erdőit elpusztító társadalmak mind mentek az 
erdők után. Belénk kell, hogy vésődjön, hogy az ember 
nem mindenható, hanem csak teremtmény és ebben a 
világban vannak olyan erők és hatalmak, amelyek nála 
jóval nagyobbak. Ezeket nem lehet a szokásos módsze-
rünkkel becsapni, megtéveszteni, félrevezetni. Ha ezt 
tesszük, nagyon keményen fizetni fogunk érte, mi is és 
utódaink is. 
 
Mivel az anyagi javak szerzésének lehetősége korláto-
zott, de a lelki-szellemi értékek korlátlanul gyarapítha-
tók, ezek felé kell az embert fordítani. Belénk írható, 
hogy takarékosak legyünk és a létünk fenntartásához 
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ne csak anyagiakat, hanem barátokat, jó ismerősöket, 
élményeket és tudást is szerezzünk. Valamint ne az 
anyagi gazdagságom és világi hatalmam mutassa meg, 
ki vagyok, hanem a lelki-szellemi javak birodalmában 
legyek valaki. Ha boldog akarok lenni, önmagammal 
versenyezve, erőforrásaimat erre fordítva kell élnem.  
Ily módon a lét- és fajfenntartási ösztönök hatalmas 
hajtóereje az ember megtartásának, fejlődésének és 
felemelésének szolgálatába állítható. 
 
Fő tanulási módszerünkkel, az utánzással jelenleg első-
sorban a rosszat tanuljuk meg. Az lenne az igazi, ha a 
gyermeket nevelők közé csak a követendő mintát adó 
személyiségek kerülhetnének, akik nemcsak szóban, 
hanem emberségükkel is tanítanak, de ez egyelőre csak 
vágyálom.  
 
Ha a nevelést a tudományos világnézet kialakítására 
alapozzuk, - erre törekedett 1948-1990 között az okta-
tási rendszer, reménytelen feladatra vállalkozunk.  
Elmondhatjuk, bár a tudományos világkép létezik, ám a 
tudományos világszemlélet kialakítása, legalább is az 
eddig használt tananyagokkal, oktatási módszerekkel 
reménytelen feladat. Nagyon sok erőt és időt kellene 
arra fordítani, hogy annyit tanuljon valaki, hogy a tu-
datalattija ennek megfelelően átíródhasson és ezek 
után a döntéseit a tudományos világnézete vezesse. 
Erre csak azoknak volna esélye, akik annyira okosak és 
szorgalmasak, hogy képesek az ehhez szükséges sokféle 
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ismeret elsajátítására és alapos átgondolására. Jó példa 
erre, amit nemrég olvastam egy USA-beli éghajlatkuta-
tóról. Kiváló a szakmájában, jegyzik a munkáját, ám 
évente közel tízszer ül repülőre és nemrég nagy házat 
vett magának. Hiába tudja, mi vár ránk a világméretű 
felmelegedés miatt, és hogy ezt az ember okozza a 
túlméretezett gazdasággal együtt járó fokozott széndi-
oxid kibocsájtással, ez a tudása nem vált a saját ener-
giapazarló életmódját befolyásoló tényezővé. Ugyanis 
csak a szakmájához ért, azon túl a többi területről csak 
annyi fogalma van, mint a többi átlagos egyetemet 
végzettnek. Csak az emberek 1-2%-a képes olyan sokat 
tanulni és olvasni, majd a tanultakon rágódni, hogy 
ismeretanyaga és erkölcstani tanulmányai az életét 
alakító erővé váljanak. 
 
Úgyhogy az intézményesített tanítás és az önművelés 
önmagában nem tudja a romlottságot felszámolni. 
Hatékonyan alakítja az embert a szép, a művészetek, 
mivel közvetlenül a tudatalattira, a szívre hatnak. Mivel 
az ezek iránti érzékenységet is fejleszteni, tanulni kell, 
ezek is csak kevés emberre tudnak érdemben hatni.   
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IV. 

Az embert megtartó vallás 

Manapság szinte minden a pénzről, az anyagiakról szól. 
Ha csak erre tekintünk, ha az értelmünk csak az ösztön 
szolgája, akkor valóban nem különbözünk annyira az 
állattól, aki másban, erőben, ügyességben tűnik ki. 
Ekkor igazából csak a legértelmesebb állat vagyunk.  Ez 
alól csak az 1-2%-nyi átíródott ember és a természetfö-
lötti világba vetett hittel rendelkezők a kivételek.  Aki 
hisz a fölötte álló természetfölötti hatalomban, neki 
megfelelően igyekszik élni. Mert ha van felettes hata-
lom, nem viselkedhetek akárhogyan saját magammal, 
egymással és a természettel. Ennek megfelelő gondol-
kodási rendszer, felfogás formálódik bennünk. Azt kezdi 
az ember jónak, szépnek és igaznak tartani, ami a ter-
mészetfölöttibe vetett hit szerint az. Eszerint él azután 
a világban, így igyekszik önmagához, embertársaihoz és 
a természethez viszonyulni, ennek megfelelő erkölcsi 
intézményrendszer alakul ki a társadalomban. 
 

Természetes vallásosság 
 
Biztonságérzetünk tanult, agykérgünk behálózottságá-
nak folyamatában fejlődik ki. Agykérgünk sejtjei a mag-
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zati lét nyolcadik hetétől a tizennyolcadik hetéig alakul-
nak ki. Hálózatba rendeződésük már a harmadik hó-
napban megindul, ennek folyamatát alapvetően a külső 
ingerek, magzatkorban főleg az anyával való kapcsola-
tok határozzák meg. Mivel a szeretet áradását érzi az 
állat is, nem csodálkozhatunk azon, hogy a magzat és a 
csecsemő számára annyira fontos. A magzatkor és a 
csecsemőkor első fele az öntudat kialakulásának – az én 
és a világ létére való ráébredésnek – kulcsfontosságú 
szakasza. Ha ekkor a magzat és a csecsemő érzi, hogy 
szeretik, örvendezve várják és jövetele nagyon sokat 
jelent a környezete számára, akkor egyúttal az ember-
kében az is tudatosul, hogy ez a világ az ő világa és 
ebben otthon érezheti magát. Ez a bizalom és bizton-
ságérzés mélyen meggyökerezik az emberben és a 
lényének meghatározó elemévé válik. Eredetével az 
egyén nincs tisztában, hiszen ebből az időszakból – a 
benső biztonságérzet kb. hathónapos korig fejlődik ki – 
később már nincsenek emlékei, mert maradandó emlé-
kek csak kétéves kor után rögzülnek. Ez a mélyen lako-
zó belső bizalom, az ősbizalom határozza meg az egyén 
egész életét, viszonyát az emberekhez, a természethez 
és a világhoz. Akiket nem szerettek eléggé, sírni hagy-
tak, vagy egyenesen bántottak, azokban az ősbizalom 
nem fejlődik ki és ez nagyon nehézzé teszi egész életü-
ket.  
 
Ha a belső biztonságérzettel bíró emberek világról 
alkotott képét nézzük, – ők alkotják a nagy többséget – 
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annak alapvető eleme, hogy a világot rendezett, össze-
függő egészként látják.  Ez számukra zsigeri érzésnek 
mondható. Másik fontos emberi tapasztalat, hogy a 
minket óvó és megtartó rend, annak fennmaradása 
folyamatosan végzett értelmes munka eredménye. Ez a 
két alapvető tapasztalat szerint rend van a világban és a 
rendhez és fenntartásához értelmes munka kell. Ha a 
természethez közel éltünk gyermekként, megtapasztal-
va a természet hatalmasságát és összehangoltságát, 
akkor tudatalattinkban előbb-utóbb még gyermekként 
megfogalmazódik, hogy világunk egészének összehan-
golt rendje, és ennek a rendnek a fennmaradása vala-
milyen természet felett álló értelem műve. Ugyanis az 
anyagi világ egyedüli értelmes lénye az ember, mi pedig 
jól tudjuk magunkról, hogy a természet rendjét nem mi 
hoztuk létre, ennek a rendnek csak a termékei vagyunk. 
Mindez az emberből azután úgy bukik ki, hogy nem 
lehet az, hogy a világ csak úgy magától létezzen, lennie 
kell mögötte valaminek. Ez a felfogás természetes val-
lásosságnak nevezhető. Valamennyi természethez közel 
élő gyermek, akiben megvan az ősbizalom, természetes 
módon vallásos. Erre épít azután a vallásos nevelés.  Ha 
viszont gyermekkorunkban városias, épített környezet-
ben éltünk, és nem volt módunk rácsodálkozni a termé-
szet egészére, akkor a világ egészének rendjét tudat-
alattink emberi tevékenységnek tulajdonítja és a ter-
mészetes vallásosság nem alakul ki. 
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Vallásos erkölcs 
 
A minket megtartani képes erkölcsi mintázatokat a 12-
13 éves korig ültethetjük be gyermekeinkbe a számukra 
könnyen érthető, felfogható mesék, regék, történetek 
segítségével. Ehhez általában nem elég az, amennyit a 
gyermeknek a családban olvasnak és amit otthon hall. 
Különösen a vallást a gyermekek számára a szívhez 
szóló, könnyen érthető, felfogható, érdekes történe-
tekben tanító hitoktatás képes hatékony emberépítés-
re.  A latin eredetű religio szó eredeti jelentése a tetteit 
és szavait újra- és újra mérlegelő, megválogató ember-
re utal, ebben az istenekkel, Istennel szemben kötelező 
nagyfokú gondosság és pontosság, a hozzájuk való 
mind erősebb kötődés fejeződik ki. Az mutatja a vallás 
erejét, hogy az alapjául szolgáló hit mennyire tudja az 
ennek megfelelő viselkedésre indítani a társadalom 
tagjait. Nézzünk erre néhány példát. 
 
Régen az ember a természetben élő, érző, sérelmeire 
válaszoló, felsőbb hatalmakkal rendelkező lényeket, 
isteneket és hasonlókat látott, akik büntethetik és ju-
talmazhatják az embert. Emiatt az istenekben hívő 
ember figyel a természetre, gondolkodik azon, mikor 
tesz vele jót és rosszat. Amikor istenei kedvébe igyek-
szik járni, valójában a természetet és ezzel önmagát 
óvja. Ugyanis ősi tapasztalat, hogy a természet válaszol 
arra, amit vele teszünk. Visszahat ránk, ám sokszor csak 
jóval később. Válaszai hasonlítanak arra, amit egy élő-



FENNTARTHATÓ ÉLET ÉS AZ EMBER HELYZETE 104 

lény, akár egy ember is tesz védekezésként, amikor 
bünteti, pusztítja a reá törőt. Sokszor késleltetve, akár a 
sérelmeket nem felejtő ember, aki megtorolja a vele 
történtet. Amikor a törzs öreg bölcse azt tanítja a 
gyermekeknek, hogy ne bántsd a fát, mert az erdő 
szelleme megbüntet bennünket, jót tesz velük.  Mély 
nyomot hagy a világgal ismerkedő gyermekben az ilyen 
képszerű tanítás és ösztönerősségű erkölcsi gátlást épít 
be a tudatalattijába. Hasonlóképpen a forrás, a patak, a 
föld szellemeiről és a természetet benépesítő egyéb 
szellemekről való tanítások is a természetes környezet 
és ezzel az adott közösség védelmét szolgálják. 
 
Róma fejlődése a csodával határos volt. Egy kis latin 
település, melynek létezését a görög világ eleinte észre 
sem vette, és még a latinok között sem játszott eredeti-
leg vezető szerepet, pár száz év alatt az akkori világ 
központjává fejlődött. Róma fénykorának nagyjai és a 
történetírók a rómaiak vallásosságában keresték a 
világtörténelmi siker magyarázatát, meggyőződésük 
szerint eredményeik erős vallásosságuk jutalma. Nem 
az égiek akarata tette naggyá őket, nem az istenek 
ábrázolása, a szertartások, imádságok voltak a fonto-
sak, hanem az, hogy a rómaiak állandóan magukon 
érezték isteneik tekintetét. Mindennek, a háznak, a 
kertnek és a konyhának is volt istene, aki ott volt és 
figyelte az ott tevékenykedő embert. Hitük szerint az 
istenek minden tevékenységnek, minden órának része-
sei, ezért a vallás a ráfordított időt és figyelmet tekintve 
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is központi szerepet játszott a rómaiak életében. Ezért 
igyekeztek mindent egyre jobban, az adott tevékenység 
őt figyelő istenének tetszően végezni. Innen ered a 
religio, az egyre jobban, gondosabban kifejezés.  
 
Ha az ember valamit nem az isteni rendnek megfelelő-
en végez és vét e rend ellen, akkor Rómában a terület 
istenének meggyengülését valamilyen mindennapi, 
újszerű, a természet és a társadalom rendjét megbontó 
esemény, mint üstökös megjelenése, kétfejű állat szü-
letése vagy egy Vesta-szűz szüzességének elvesztése 
jelezte. Ilyenkor a lehető leggyorsabban ki kellett derí-
teni, miféle emberi viselkedés állhat valamelyik isten 
gyengülésének hátterében, mit vétett az ember és a 
bemutatott áldozattal újra erőssé kell tenni a meg-
gyengített istent. Az égő áldozat füstje az istent táplál-
ja, erősíti és ezek után a világ rendje visszaáll. Nem 
csoda, hogy a régi római minden módon igyekezett 
elkerülni azt, hogy sértse a világ isteni rendjét. 
 
Általában csak az áldozati állat kevésbé értékes részeit 
égették el az oltáron, a többit maguknak készítették 
meg és együtt fogyasztották el. Ennek a görögöknél a 
leginkább elterjedt módja az volt, hogy a levágott állat 
hájba burkolt combcsontjait égették el az isteneknek 
emelt oltáron. A húst pedig megsütötték és az áldozati 
szertartás résztvevői elfogyasztották. Ezzel is közelebb 
kerültek az istenhez, együtt táplálkoztak vele, ugyanaz 
az étel erősítette az istent és az embert egyaránt.   
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India ősi vallásának központi tárgya az elme tökéletlen-
sége, az ember elsötétedéséről beszél a hindu és az 
ember dolga elméjének egyre világosabbá tétele. Azzal, 
hogy a hindu vallás önfejlődésre ösztönöz, időnket és 
erőforrásainkat a megmaradáshoz szükséges tevékeny-
ségek felé irányítja. Aki tisztában van saját korlátaival, 
nem bántja feleslegesen a többi embert, nem esik neki 
meggondolatlanul a természetnek, nem kezd kétes 
értékű természetátalakító tevékenységbe, hanem ide-
jének és erőforrásainak jó részét saját maga lelki-
szellemi építésére fordítja. Tisztábban és világosabban 
gondolkodva jobban bánik az emberekkel és a világgal 
egyaránt és példaként szolgál mások számára is. Még 
kifejezettebben látszik ez a buddhista életvitelében. 
 
Hogy nem vágyálom a lelki-szellemi építkezéssel fenn-
tarthatóvá tett társadalom, erre most csak Tibetet 
nézzük példának. Sohasem voltak többen a tibetiek két-
három milliónál. Mégis, a tibeti nyelvű irodalom közel 
akkora, mint a latin nyelvű európai irodalom, csak 
ámulhat a nyugati világ a tibeti könyvtárak mérhetetlen 
gazdagságán. Mindez a hallatlan szellemi kincs a fenn-
tartható életre való törekvés részeként halmozódott 
fel. Tibet már az őskorban is lakott volt és egészen a 20. 
század közepéig fenntartható módon élt. Kevés és sérü-
lékeny a termőtalaja, óvni kellett. Nem szaporodhatott 
túl a népesség. Ennek megakadályozására meghúzták a 
mezőgazdasági és szellemi munka csaknem ezer éven 
át érvényes szabályait. Oszthatatlanná tették a családi 
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birtokot, örököse a legidősebb fiú vagy férfi örökös 
híján a legidősebb leány. Csak ő köthetett házasságot. 
Így Tibet nem népesedhetett túl, földjeit nem zsigerel-
ték ki. Aki pár nélkül maradt, otthon dolgozhatott vagy 
férfiak, nők egyaránt buddhista szerzetesnek vonultak, 
ott a rendház földje tartotta el őket. Háromezer éven 
át, egészen a 20. század közepéig Tibet népességének 
harmada rendházakban élt. Jóval kevesebbet kellett itt 
testi munkát végezni, sok idő marad elmélkedésre, 
tudományra, művészetre és általában a szellem dolgai-
ra. Tibet szerzetesei közül sokan váltak kiváló hittudós-
sá, nyelvésszé, történésszé, orvossá vagy művésszé és 
az ő műveik töltik meg Tibet könyvtárait. 
 

Egyistenhit 
 
Isten a nevét kérdő Mózesnek, mint a VAGYOK mutat-
kozott be. Amikor Isten szól, a Teremtő, a valóságot 
létrehívó, fenntartó értelem beszél az emberhez. Maga 
az, hogy Isten szól hozzánk, azt mutatja, hogy nem az 
összevisszaságban élünk, a valóságos világ rendezett 
egész. Isten az Örökkévaló, aki van, mindig is volt, min-
dig is lesz és változatlan. Féltőn szerető az Isten, nem 
tűri, hogy az emberek más isteneket imádjanak és tisz-
teljenek, tiltja bálványaik imádását. Az őt gyűlölő atyák 
vétkeit a fiakban, harmad és negyedíziglen bünteti. 
Isten vajon ennyire rettenetes valaki lenne? Bár ő be-
szélhet, beszélgethet velünk, akár egy ember, de ez 
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nem jelenti azt, hogy viselkedésében is hozzánk hason-
ló jellemvonásokkal bírna. Ugyan a sokistenhívő vallá-
sok istenei igencsak emberszerűek, lehetnek csalók, 
féltékenyek, tolvajok, házasságtörők és így tovább, 
gondoljunk a homéroszi eposzok isteneire, de az egy 
Isten nem hasonlítható az emberhez. Azaz ne gondol-
juk, hogy a leszármazottakat büntető Isten féltékeny, 
haragvó és bosszúálló lenne. Ezek mind a mi rossz em-
beri tulajdonságunk és az emberközpontú fogalmakban 
gondolkodó ember aggatta őket Istenre. Kézenfekvő az 
üzenet értelmezése. Ha az ember nem a világ valóságá-
ban, annak rendjét és törvényeit tisztelve, hanem az 
általa kitalált gondolati szörnyeknek (más isteneknek) 
hódolva és követve, képzelgéseinek homályában él, 
akkor ennek következményei leszármazottai életét 
lehetetlenítik el vagy teszik nagyon nehézzé.  
 
A zsidó vallás tanítása szerint az ember bűnbe esése, 
megromlott állapota miatt rossz döntések sokaságát 
hozza. Ezért nem emberi, hanem isteni irányítással, 
Isten törvényeit követve kell élni. Valamennyi cseleke-
det előtt bölcsen mérlegelnie kell, mit mondhat az 
adott esetre a törvény és eszerint kell dönteni. Mai 
fogalmakat használva, lentről, a tudatalattiból rossz 
vezetést kapunk, ezért minden egyes döntésnek át kell 
jutnia a tudatos szűrőjén, azaz állandóan figyelni kell 
Isten törvényeire és aszerint szabad csak élni. Így a tiltó 
parancsokat a jól nevelt zsidó be tudja tartani. Nagyon 
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sokat kell tanulnia és ennek eredményeként a tudat-
alatti átíródása is sikerülhet. 
 
Kérlelhetetlennek és nagyon szigorúnak vélik sokan az 
Ószövetségben magát megmutató Istent. Miért bűnhő-
dik a vétek miatt a többrendbeli leszármazott, aki ártat-
lan, aki nem tehet arról, mint viselkedtek az előtte 
járók? Nézzük meg jobban, mely törvényeket sértve 
sújthatják az embert messze ható következmények.  
 
Ma a törvény szót háromféle értelemben is használjuk, 
beszélünk isteni, ill. erkölcsi törvényekről, jogi és ter-
mészeti törvényekről. Mind a három fajta törvény azo-
nos eredetű, az isteni törvényre vezethető vissza. Isten 
adja a törvényeket, szabja ki a világra. Az első ismert, 
írott jogi törvénykönyv a Kr. e. 17. században Mezopo-
támiában megalkotott Hammurápi-féle törvénykönyv, 
amely kőoszlopra vésve maradt ránk. Itt az igazság 
istene már csak mint a törvények mögött álló tekintély 
jelenik meg, maguk a törvények a szokásos, ember által 
alkotott jogi törvények. Maga a Tóra a törvényekről, 
mint Isten törvényeiről beszél, ezek a Tízparancsolat-
ban vannak összefoglalva. Első csoportjuk az embernek 
Istenhez való viszonyát szabályozzák, második csoport-
juk az emberek közötti viszonyt. Ez a második csoport 
az emberek közötti együttélés erkölcsi törvényeinek 
felelnek meg, ezek jó részét az állami kényszerhatalom 
a jog eszközeivel törvényekké tette és a be nem tartá-
sukat bünteti. De nemcsak úgy sérthetjük a törvényt, 
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hogy az embertársaink ellen vétkezünk azzal, hogy 
ölünk, lopunk és mással.  
 
A leszármazottakra kiterjedő büntetés azokra vonatko-
zik, akik nem tisztelik Istent. Isten, ahogy a zsoltárokban 
is szerepel, az égi és földi természet, Nap, Hold, boly-
gók, vizek, szelek viselkedését, járását is megszabja, 
azaz megjelenik az anyagi világot szabályzó isteni rend 
képzete. Ezeket csak később kezdte az ember felismerni 
és természettörvényként fogalmazta meg őket. Isten a 
világ egészének, a minket éltető természetnek is a 
teremtője. Ha a természetet kormányzó isteni törvé-
nyek ellen vétünk, az nem sújt minket azonnal, hanem 
akár nemzedékek múltán jelenhetnek meg annak pusz-
tító következményei. Ezek nem csak az egyeseket sújt-
ják, hanem az egész népet. Tudtak ilyenről az ókori 
emberek, birodalmak omlottak össze a termőföldek 
tönkremenetele, elszikesedése, szárazságok vagy egyéb 
hasonló okok miatt. Ha akkoriban nem is volt világos, 
mi váltotta ki mindezt, ma már ismeretes, hogy az em-
ber is hozzájárult a romláshoz vagy egyenesen az em-
beri viselkedés okozta a pusztulást. A leszármazottakat 
sújtó sors a természeti törvényeket semmibe vevő 
viselkedés egyenes következménye, a törvényszegés 
elkerülhetetlen folyománya.  Míg a lopás, ölés és a 
többi hasonló törvényszegés a kortárs ellen elkövetett 
bűn, ha az ember az egy Istentől elfordulva bálványokat 
imád, vagyis a valóság tisztelete és elfogadása helyett 
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saját ködös elmeszüleményei vezetik, utódai ellen kö-
vet el bűnt. 
 

V. 

Keresztyénség  

A törvény és a krisztusi szabályok 
 
Más, végleges megoldásra, bensőnk megújításával a 
romlottság felszámolására törekszik a keresztyénség. 
Romlottságunk onnan ered, hogy tökéletlen mintákat 
követve nőttünk fel és erről nem tehetünk. A keresz-
tyénség szerint a megoldás Jézus, a tökéletes ember 
követése. Hozzá váljunk hasonlóvá, róla vegyük a min-
tát, belénk kell égjen Krisztus példája, Ő bennünk le-
gyen és mi Őbenne. Ha valóban hiszünk benne, akkor 
nem csak mondjuk, hogy a követői vagyunk, hanem a 
szívünkben, a tudatalattinkban is Ő az úr. Ekkor már 
neki tetsző módon döntünk és cselekszünk. Hogy ezt 
mennyire értük el, vagy hogy valóban errefelé tartunk-
e, mindennapjaink és életünk példája, cselekedeteink 
mutatják. Jézus nagyon jól tudta, milyen nehéz helyzet-
ben van az ember és nem kívánt lehetetlent. Beszámít-
ja, hogy valaki honnan indult és ahhoz képest mire 
jutott, mennyire jelenítette meg itt a földön a mennyek 
országát.  
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A zsidó vallás szerint Isten a törvényt adó és a törvé-
nyek betartását szigorúan számon kérő és a törvény-
szegést keményen büntető Isten volt. János keresztsé-
gét épp azért kérték az emberek, hogy megmenekül-
hessenek Isten közelgő haragja elől. Jézus viszont, ami-
kor János megkeresztelte, az embereket feltétlen szere-
tő Istent tapasztalta meg.  Ez a hatalmas élmény telje-
sen áthatotta, az ácsból az embereket Istenhez vissza-
vezető, hatalommal beszélő és viselkedő személy lett. 
Megértette, hogy az általa megtapasztalt és az őt is 
átható végtelen szeretet nem csak neki, a kiválasztott-
nak szól, hanem valamennyi emberre ki kell, hogy ter-
jedjen. Isten határtalan szeretetét azért kapta, hogy 
átadja embertársainak. Ő ábrázolja ki a többieknek, 
mint szeret az Isten, milyen az isteni szeretet által átha-
tott, a mennyországot a földön megjelenítő hús-vér 
ember.  
 
Jézus nem akarja a zsidóknak adott törvényeket eltö-
rölni, hanem a határtalan szeretetre és megbocsátásra 
alapozva teljesíti be őket. Ezzel küzdi le az ember rom-
lottságát, így állítja vissza az édeni embert. Aki nagyon 
szeret, az meg tud bocsátani a társának. Tudja, hogy az 
nem magától lett olyan. Mások, az őt életében körülve-
vők rontották meg a jóra hívatott, Isten képmására 
teremtett embert. Jézus mindenkiben látta és szerette 
az istenképűnek teremtettet. Még az őt a keresztre 
szegző katonáknak is megbocsátott, mert tudta, nem 
maguktól lettek ilyenné, a többitől kapott sok-sok go-
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noszság tette őket kegyetlenekké. Nem azért kell meg-
bocsátanunk, mert a másik bocsánatot kér, hanem 
mert csak így törhetjük meg az eredendő bűn hatalmát. 
Ugyanis ha visszavágunk, megtoroljuk a kapott sérel-
met, vagy a bennünk keletkezett feszültséget másokon 
vezetjük majd le, fenntartjuk és gerjesztjük a világ rom-
lottságát. Akkor lettünk Jézus igazi követőivé, ha mi is 
mindenkinek meg tudnunk bocsátani. Legelőször is a 
hozzánk legközelebb állóknak, házastársunknak, gyer-
mekünknek, szülőnknek, testvérünknek és rokonunk-
nak. Akkor javul valaki, ha a társától jót tapasztal. Ha 
valaki vétkezett ellenem és a visszavágás helyett 
együttérzést és szerető megbocsátást kap viszonzásul, 
máris egy kicsit jobb ember lett. Ezért Jézus arra a kér-
désére, hogy hányszor kell megbocsátani, netán hét-
szer, azt a válaszolja, hogy hetvenszer hétszer, azaz 
mindannyiszor.    
 
Míg Mózest és a prófétákat Isten utasításokkal vezette, 
Jézust nem parancsok vezérelték, hanem a küldetésé-
hez szükséges képességet, erőt és bizalmat kapta meg. 
Megkeresztelkedése után, hogy átgondolja feladatát, 
elvonult a pusztába, ahol a magányban küldetésére 
összpontosíthatott. Három nagy kísértéssel nézett 
szembe.  Először arra biztatja a bensőjéből kipattanó 
kísértő gondolat, hogy a szeretetet kenyér adásával, az 
emberek testi szükségleteiről való gondoskodásával 
terjessze. Változtassa a köveket kenyérré és azután az 
emberek szeretni fogják egymást. Jézus ezt visszautasí-
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totta, mivel nemcsak a kenyér élteti az embert. A szere-
tetben ennél sokkal többet kell adnunk egymásnak. 
Ugyan az ember természeti lény és ennie kell, de szel-
lemi lény is. Számára az igazi kihívások szellemi jellegű-
ek. A testi éhség, szomjúság, fáradtság könnyen le-
küzdhető, eszik, iszik és pihen az ember és máris rend-
ben van. Viszont a szellemi éhség, szomjúság, fáradtság 
nem kezelhető ilyen egyszerűen, félelmetes, leküzdhe-
tetlen gyötrelmet jelenthet az ember számára. 
 
Jézus nagyon jól ismerte az embert, tudta, hogy az 
embert leghatékonyabban a másik ember által adott 
minta alakítja. Ezért vissza tudta utasítani a másik két 
kísértést is.  Arra biztatja a második kísértés, hogy vesse 
le magát a templom tetejéről. Nem lesz baja, mert mint 
Isten kiválasztottja nem sérülhet meg és a csodát látva 
emberek sokasága követi majd. Jézus ezt visszautasítot-
ta, mert felismerte, ha ily módon cselekedne, kudarcot 
vallana. Hiszen a valódi csodát tevőt természetfölötti 
erők segítik. Csak bámulni fogják a többiek és nem 
követik, mert nem követhetik, hiszen ők csak közönsé-
ges emberek.  Ha a csodatételek után arra biztatná 
őket, hogy úgy szeressék egymást és bocsássanak meg 
egymásnak, ahogyan ő szeretni és ő meg tudott bocsá-
tani, az lenne a válasz, hogy könnyű neki ilyen jónak 
lenni, mert nem közülük való. Világi hatalmat ajánl a 
harmadik kísértés. Jézus ezt is visszautasította, mert 
tudja, ha hatalmasként hirdeti és érezteti a szeretetet, 
nem fogják követni, mondván, ha ekkora hatalmam, 
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ennyire jó dolgom lenne, én is tudnék mindenkit sze-
retni. 
  
Így Jézus a küldetését tanítványok elhívásával kezdte. 
Tudta, embereket kell maga mellé vennie, akik felnéz-
nek rá, mert ők majd átveszik felfogását, módszereit és 
élete példáját, hogy azután ők adják majd tovább, em-
berről emberre, egészen addig, amíg a szeretet min-
denkit el nem ér és át nem hat e földi világban. Nem 
vehetett maga mellé nagy tudású törvénytudókat, 
hiszen ezeknek a feje már annyira tele van mással, hogy 
eleve elutasítanák a számukra felfoghatatlan üzenet 
közvetítőjét. Egyszerű, nyitott emberek, halászok lettek 
a tanítványai, akik vele élve másokká lettek és Jézust 
még a gyógyításban is tudták követni. Jézus végül arra 
kérte őket, menjenek és tegyenek tanítvánnyá minden 
népet. Arról fogják megismerni a tanítványait, hogy 
azok is ugyanúgy szeretni fogják egymást, mint ahogy ő 
maga Jézus szerette őket. A tanítványai által térítettek 
alkották a következő csoportot és a tanítványok egy-
mást követő nemzedékei a hatalmas római birodalom 
népességének számottevő részét a szeretet vallásának 
követőjévé tették. 
 
Jézus felismerte, hogy az embert mennyire rombolja a 
versengés és a gazdagodásért való küzdelem, ezért 
sokat foglakozik a gazdagokkal és a hivalkodókkal. Szá-
mos alkalommal dorgálja a gazdagságukban bízókat, 
megfedi a földi rangsorra figyelő, egymással vetélkedő 
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embereket. Ahogyan a talentumok példázata tanítja, 
Isten, és nem az emberek előtt kell tudnunk megállni. 
Önmagaddal versengj, erre kaptad az erődet. Nem arról 
kell számot adnunk, mit szereztünk magunknak az élet-
ben, mekkora vagyonra, hatalomra tettünk szert, ha-
nem hogy miként használtuk tehetségünket, lehetősé-
geinket, azaz miként gazdálkodtunk a talentumainkkal.  
 

Az utolsó vacsora 
 
Jézus szenvedése, az utolsó vacsorán történtek, a ke-
nyér és a bor hatalmas erejű példázat is.  A magyar föld 
népe nem véletlenül hívta, és hívják sokan még ma is, a 
kenyeret életnek. Nemcsak táplálék a kenyér, hanem az 
emberi sorsot is példázza. Ahogy több népmesei válto-
zatban is szerepel, ősszel hideg földbe vetik, júniusban 
éles kaszával levágják, csépelik, malomkő közt töretik, 
végül tüzes kemencébe vetik. Ennyi gyötrelem után 
válik a kenyér éltető táplálékká. Ilyen az életünk is. Úgy 
válhatunk mások táplálóivá, éltetőivé, ha előtte sokat 
szenvedtünk. 
 
Legkevesebbet az átlagos ember szenved. Aki testben 
vagy szellemileg átlag alatti, annak több szenvedés jut. 
Ám az éhség, még ha kukából gyűjtött táplálékkal is 
lakhat csak jól valaki, enyhíthető és a szellemileg fogya-
tékos sem szenved annyira, ha szeretik. De minél ér-
telmesebb valaki, mennél jobban meghaladja az átla-
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gost, annál több szenvedés várja. Hiszen átlátja, mi 
történik, mi vár az emberre. Emiatt nem maradhat 
néma, igyekszik segíteni. De ezt az emberek igen nehe-
zen viselik, bántják az őket változtatni igyekvőt. 
 
Jézusnak mindenben a nehezebb jutott. Hiszen házas-
ságon kívül született és az ilyen gyermek sorsa régen 
még nehezebb volt. Hamar menekülni kellett a család-
nak, a menekülteknek mindenkor és mindenhol kese-
rűbb volt a sorsa. Amikor pedig elkezdett tanítani, elő-
ször is a saját családja, faluja, közössége vetette ki. 
Hiszen ez az ács fia, ez beszél itt nekünk?! Ahol csak 
tanított, üldözték, el akarták fogni, be akarták vádolni. 
Ugyan elfogadták és keresték a segítségét, de amikor 
Jézus ellen vizsgálat indult, csak egy ember merte vál-
lalni, hogy Jézus gyógyította meg. Amikor pedig virág-
vasárnap bevonult a jeruzsálemi templomba, a diadal-
menet végzetessé vált számára. Nem tűrhette, hogy a 
kalmárkodás még a szellem fellegvárába is befurakod-
jon és kiűzte a templom előteréből az árusokat. Hiszen 
ha már oda is benyomult a rideg számítás és az üzlet, 
hamarosan uralja a szentélyt is. Ezzel Jézus sorsa meg-
pecsételődött. Végleg magára maradt és jól tudta, a 
biztos halál, a kínok kínja vár rá pár napon belül. Aho-
gyan Leonardo az Utolsó vacsora című képén megfes-
tette, az tényleg utolsó alkalom volt, mert rövidesen 
még a tanítványai is mind elhagyták. 
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A keresztyénség alapvető szertartása az utolsó vacso-
rán történteket idézi fel. Jézus megtöri a kenyeret, 
szétosztja a tanítványainak. Testeként adja, hogy ezt 
tegyék az ő emlékezetére máskor is, az ő mérhetetlen 
szenvedésének példája adjon erőt számukra életükben. 
Mert Ő mindezt végig tudta élni és el tudta szenvedni. 
Őrájuk is sok szenvedés vár, de ennek csak töredéke. 
Jézus életének a példája éltessen bennünket, ez adjon 
erőt életünk küzdelmeinek megvívásához. Majd a va-
csora után véreként adta a bort. Jézus vére folyjon 
bennünk, ez váljon életünk hajtóerejévé. Nem alapta-
lan azt feltételezni, hogy a tanítványok és mindazok, 
akik akkor és később föld- és természetközelben éltek, 
ismerték a kenyér sorsának példázatát és így érezték és 
értették, mi történt az utolsó vacsorán és mit jelent ez 
számukra.   
 
Jézus, amikor megtapasztalta Isten véghetetlen szere-
tetét, úgy érezte, nem lehet az, hogy Istennek az ember 
iránti szeretete a halállal megszakadjon, hanem ez 
kiterjed a testi halálon túlra is. Azaz az embernek csak a 
teste enyészik el, tér vissza a porba. Léte folytatódik és 
nem múlik el soha. A Jézus által tanított imádság, a 
Miatyánk a mennyek országának és a földnek az össze-
függő rendjéről beszél. Legyen itt is úgy, mint fent a 
mennyekben van, a mindennapi kenyerünk kérése 
nemcsak a földi, hanem a mennyei kenyérre is vonat-
kozik és a megbocsátás akképpen jár majd, ahogyan mi 
bocsátunk itt meg másoknak.  Akinek az emléke áldott, 
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békességet áraszt, öröm gondolni rá. Aki viszont nem 
úgy élt, ahogyan kellett volna, arra nehéz gondolni, 
nem alaptalan feltételezni, rossz neki odaát. Vagyis a 
halál utáni lét milyensége annak a függvénye, mint 
éltünk a földön.  
 
Jézus amit itt a földön tett, emberként tette, nem mint 
ideiglenes földreszállt lény, aki tudja, hogy már csak 
ennyit kell kibírnia. Egyszeri tökéletes áldozata arra 
tanít, hogy élte utolsó pillanatáig, szörnyű kínjai, halál-
tusája közben is tudta szeretni az embereket, odafigyelt 
rájuk és még a hóhérainak is meg tudott bocsátani. Ha 
ezt egy köztünk élő hús-vér ember képes volt megten-
ni, és Jézus megtette, akkor aki magát Jézus követőjé-
nek vallja, nem mondhat olyat, hogy képtelen szeretni 
és megbocsátani embertársának. Ha valóban Jézus 
követői vagyunk, akkor életünk példája, amely a kör-
nyezetünkben lévőket is átalakítja, segít megtörni az 
eredendő bűn hatalmát és az ember újra olyan jó lehet, 
mint amilyennek Isten eredetileg teremtette.    
 
Jézus nem sokat beszélt arról, mint lesz odaát. Jónás 
megmenekülése, a cet gyomrából három nap után 
történő visszatérés adott számára reményt, hogy a 
legnehezebb helyzetben sem szabad feladnia. Keresztre 
feszítése után a harmadik napon és később is többször 
megjelent a tanítványainak. Ennek hatására a szétszó-
ródott, reményüket vesztett tanítványok hatalmas 
változáson mentek keresztül. Felbátorodva, erőre kap-
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va szerveződni kezdtek és megszületett az egyház. 
Ebben Pál apostolnak meghatározó szerepe volt. Pál 
nem csak a zsidók számára fogalmazta meg, hogy ki 
volt Jézus, hanem ahogyan ő jellemezte munkálkodá-
sát, zsidóknak zsidó, görögöknek görög volt, és ezzel 
nemcsak a zsidók egy része vált Jézus Krisztus követőjé-
vé, hanem Pál a Római Birodalom sokistenhívő vallást 
követő tömegeit is sikerrel térítette a szeretet vallásá-
ra. Több évszázados kitartó munkálkodással a keresz-
tyén egyház az Európába beáramló népeket Jézus Krisz-
tus tanítványaivá tette. Áldásos tevékenységének jelle-
gét jól mutatja, hogy katonákat nemes célokért küzdő 
lovagokká volt képes szelídíteni.     
 
 

VI. 

Keresztyénség és fenntarthatóság 

Amíg a keresztyénség a 4. században a birodalomnak 
államvallásává nem vált, addig az üldözések évszázadai 
alatt tisztán a szeretet vallásaként terjedt. Testvériség-
ben éltek a hívek egymással és a hozzájuk csatlakozó 
gazdagok lemondtak vagyonukról a közösség javára. 
Amint államvallásként a hatalom részesévé vált, ez a 
jellege gyengült.  Hogy a keresztyénség fennmaradt, 
annak köszönhető, hogy papjai és hívei között mindig is 
jelen voltak és mindmáig jelen vannak a jézusi szeretet 
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megélői és így továbbadói. Főleg a 17. század, az újkori 
tudományos forradalom, majd később az ipari forrada-
lom kibontakozása óta szorul vissza az egyház. Gyengül 
az emberekre gyakorolt befolyása, és most, a 21. szá-
zadban, elsősorban Európában és az USA-ban gyorsuló 
ütemben veszti el híveit. Pedig ha valamikor, manapság 
volna mit mondani a nagy vallásoknak, különösen a 
keresztyén egyházaknak.   
 
Mai világunk bálványimádó. Nem a világ valóságában, 
hanem a teremtetett világ rendjétől idegen, a termé-
szettörvényeket semmibe vevő, csak a saját fejében 
lakozó gondolati szörnyeknek hódol az ember már jó 
ideje és az utóbbi száz évben egyre erősebben. Saját 
találmányának, a pénznek lett az ember alávetve, an-
nak áldoz fel mindent, saját jelenét és utódai életesé-
lyeit a pénz uralmának rendeli alá. Valójában a legfon-
tosabb, amire figyelnünk kellene, a természet állapota, 
ez szabja meg, mennyien, és miképpen élhetünk és 
maradhatunk meg az adott térségben, azaz hogy mi-
lyen lehet a társadalom. Ehhez kellene igazodnia a 
természeti erőforrásokat fogyaszthatóvá alakító gazda-
ságnak. A gazdaság a társadalom része, mindenekelőtt 
pazarlás nélkül, csak a valódi szükségleteket kielégítve 
kellene gazdálkodnia. Ezt kellene szolgálnia a pénz-
rendszernek vagy helyette más, a gazdaságot szervezni 
képes rendszernek.  
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Tényleges viselkedésünk a valóságnak homlokegyenest 
ellentmond. Nem a természet, társadalom, gazdaság és 
pénz a rangsor, hanem ennek éppen a fordítottja. Leg-
főbb, legfontosabb a pénz, ha a jelenlegi pénzügyi vál-
ságból végre kilábalunk, akkor beindulhat a gazdasági 
növekedés, ha rendbe jön a gazdaság, gondolhatunk a 
társadalomra, az emberekre is és majd ezután figyelhe-
tünk arra is, hogy ne vágjuk ki az utolsó fákat, ne tarol-
juk le teljesen a természetet. Amikor a híradásokból 
folyamatosan azt halljuk, hogy most már végre be kell 
indítani a gazdaság növekedését és így lesz több mun-
kahely, fel sem merül az emberekben, hogy dolgozni 
azért kellene, mert szükség van a munkánk gyümölcsé-
re és a Föld véges rendszerén szó sem lehet állandó 
növekedésről. Mindez csak azt szolgálja, hogy a gazda-
gok még gazdagabbak lehessenek, ezért pedig nem 
kellene az emberiségnek annyit szenvednie és végpusz-
tulásba sodornia magát. Nem véletlen, hogy a bálvány-
imádás legismertebb esete az aranyborjú körül hódoló, 
táncoló embersereg.       
 
Ne féljen az egyház a szószékről ostorozni a bálvány-
imádást. Mindennapjainkból vett példákkal szemléltes-
sük, mennyire képtelen és főleg tarthatatlan módon 
élünk és hogy ez nem fér össze a szeretet vallásával. 
Nemcsak egymást kell szeretnünk, hanem Istent, Isten 
teremtett világát és benne az utódainkat is. Már mi is 
fizetünk a bálványimádásért, de elsősorban gyermeke-
ink, unokáink és az utánuk következők viselik minden-
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nek a következményeit. Gondoljunk arra, miképpen 
fognak apáik féktelen pazarlására, az irántuk érzett 
felelősség teljes hiányára gondolni. Miként emlékeznek 
meg majd rólunk, áldó imádságot mondanak majd 
sírhalmaink felett, vagy inkább valami mást? Kétséges, 
hogy képesek lesznek mindazt megérteni és megbocsá-
tani nekünk, amit mi közösségben ellenük elkövettünk. 
Az idők végezetével, az utolsó ítéletkor a legfőbb bíránk 
ítélkezik majd felettem, aki, akárcsak kortársaim elsöp-
rő többsége, imádtam az aranyborjút, vagy csak szótla-
nul tűrtem, hogy a többiek hajlongjanak előtte.  
 
Bár a válság egyre súlyosabb és világunk vonata gyorsu-
ló sebességgel rohan a szakadék felé és az a fölött át-
ívelő híd már összeomlott, ne essünk kétségbe, hanem 
tegyük, amit tehetünk és Isten is megsegít. Ne a csodá-
ban reménykedjünk, hanem munkálkodásunk eredmé-
nyeképpen legalább a hazánkban legyen könnyebb 
azoknak, akik utánunk jönnek. Valamennyiünknek 
megvan a maga adottsága, lehetősége, feladata. Leg-
először is, vetkőzzük le a Jézus által annyira kárhozta-
tott farizeusi viselkedést. Mai változatban ez úgy hang-
zana, hogy de jó Krisztusom, hogy a választottad va-
gyok, így én Hozzád, a mennybe jutok majd, míg a sok 
hitetlen elkárhozik. Jézus ugyanis világosan megmond-
ta, hogy mindenkor, tehetségünket és lehetőségeinket 
minél teljesebben kihasználva kell követnünk őt, segít-
ve mindazokat, akik rászorulnak. Jelenleg a legfonto-
sabb a pénz bálványozásával szembeni fellépés.  Minél 
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több körülöttem a bálványimádó, a hitetlen valamint a 
reménytelen helyzetbe csúszó ember, annál több múlik 
rajtam, mert az életem példája, és az irántuk is megmu-
tatkozó szeretetem és megbocsátásom valamennyire 
jobbá teszi a környezetemben levőket. Ez nem váltja 
meg a világot, de ez az én részem, ez rám van bízva és 
ezzel számadással tartozom. Jézus Krisztus ítélete előtt 
akkor állhatok meg igazán, ha velem együtt azok is 
üdvözülnek, akik az életem során reám bízattak, akikre 
hatást gyakorolhattam.  
 
A pénz mindenek fölé helyezésétől, a bálványimádás-
nak az emberiséget leginkább fenyegető változatától az 
egyház sem mentes. A pénzen megváltható bűnbocsá-
nat botránya is hozzájárult a reformáció mozgalmának 
beindulásához. De a hitújításhoz kötődő eszmei harc 
sokkal inkább a bűnbocsánathoz kötődő hittételekről 
folyt és a pénz bálványként való imádása az idővel csak 
erősödött. A részekre szakadó egyház egyre gyengült és 
az emberek számára lassan a piac láthatatlan keze 
vette át Isten szerepét.   
   
A vallásos oktatásra a leginkább megfelelő életkor 12-
13 éves korig tart, addig a gyermek sokkal fogékonyabb 
a tanításra. Elsősorban a képszerű történetekből tanul 
és a felnőttnek is gondot okozó elvontabb eszmefutta-
tásokkal aligha boldogul. Tapasztalataim szerint, a hit-
oktatásban részesült és a vallástól el nem távolodott 
hallgatók többsége és más is, függetlenül attól, hogy 
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katolikus vagy református hitoktatásban részesült-e, 
nem tud igazából mit kezdeni azzal, hogy Krisztus való-
ságos ember és valóságos Isten.  Veszik a kettő közül a 
nagyobbat és Krisztust, mint Istent imádják és megle-
petéssel hallják, hogy Jézust, mint embert követnünk 
kell. Ez azzal a nem kívánt következménnyel jár, hogy 
csaknem kizárólag a haláltól való félelmet enyhítő, oldó 
örök életről szóló tanítások érdekesek és értékesek 
számukra. Pedig az evangéliumok Jézusnak, mint em-
bernek a követésére szólítanak fel és az ítéletkor Krisz-
tus csak akkor ismer meg engem, ha én is megláttam őt 
a gyengékben, a szenvedőkben és másokban itt a földi 
világban.  
 
Jézus élte legvégéig, szörnyű kínjai, haláltusája közben 
is oda tudott másokra figyelni és még a hóhérait is 
megszánta, megbocsátott nekik és fohászkodott értük. 
Ha erre irányítjuk a gyermek figyelmét, akkor Jézus 
példája belé ég és ezzel megtanulta, miként kell mást 
szeretni és másnak megbocsátani. Ezt a gyermek is fel 
tudja fogni és mindezt megfelelően tanítani csak a 
hitoktatás képes. Hasonlóan beírható a fiúkba az is, 
hogy ne egymással vetélkedjenek, hanem mindenki 
önmagával keljen versenyre, mert Jézus így élt és a 
talentumok példázatában ezt tanította nekünk. Jézus 
nem akart gazdag lenni, tudta, hogy a gazdagság igazá-
ból csak arra való, hogy kérkedjünk vele mások előtt. 
Jézus az út, az igazság és az élet. Csak az ő életének 
útját követve juthat el az eredendő bűn súlya alatt 
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nyögő ember oda, hogy viselkedése közeledni kezdjen 
az eredeti természetének megfelelőhöz. Jézus a köz-
életben vezető szerepet játszók számára is követendő 
példa lehetne. A kenyérszaporítások történetei, melye-
ket egyébként csodaként szokás értelmezni, a közgaz-
dászok számára mintaként szolgálhat arra, miként lehet 
a rendelkezésünkre álló forrásokat közmegelégedésre, 
valamennyi résztvevő javára felhasználni. Szó szerint 
úgy történhetett, ahogy a kenyérszaporítások történe-
teiben meg van írva, ám a csoda nem a kőből kenyeret 
csodája, amit a pusztában való kísértésekor Jézus visz-
szautasított. Inkább azt mutatja, hogy a szokványos 
megoldásokon túllépő, az emberi természetet és visel-
kedést behatóan ismerő, magát mások helyzetébe 
beleélni képes vezető milyen, csodának látszó megol-
dásokra jöhetne rá.  
 
Jézust tömegek követték és a lakott helyektől távol 
sokszor napokig együtt volt velük, tanította őket. Tud-
ták ezt az emberek, természetes volt, hogy amikor 
Jézushoz mennek, visznek magukkal élelmet. De az 
együttlétek alkalmával legalább kétszer előfordult, 
hogy az élelem fogyni látszott. Bizonyos, hogy sokaknak 
már nem volt mit enni, maga a tanító, Jézus is éhes 
lehetett, nem csoda, hogy ezt másokon is észrevette. 
 
Jézus kérte a tanítványokat, adjanak enni az emberek-
nek. De nekik sem volt mit enniük, és amikor a tanítvá-
nyok kérdezősködtek a tömegben, csak a romlatlan 
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kisgyermek ajánlotta fel, ami hal és kenyér volt nála. 
Jézus számára nyilvánvaló volt, hogy sokaknál van még 
élelem, de maguknak tartogatják és ennek megfelelően 
járt el. Nem vette el magának és tanítványainak a na-
gyon keveset, ami előkerült, mondván, hogy én tanítok, 
éhes vagyok, nekem sincs, ez engem illet. Ehelyett 
csoportokba ültette az embereket. Elsősorban azok 
ülhettek le együtt, akik ismerték egymást. Jézus megál-
dotta a pár halat és kenyeret, megtörte őket, és a da-
rabkákat a tanítványok odavitték a csoportokhoz. Ez a 
példaadás indította meg azokat, akiknek még volt. Ők is 
szétosztották a többieknek, amijük volt, úgyhogy mara-
dék is volt bőven, miután jóllaktak. Így lakhattak jól a 
tanítványok és maga Jézus is, mert így nekik is jóval 
több juthatott, mintha az elején a keveset maguknak 
tartják meg. 
 
Nem csoda, hogy a négy evangélium hatszor is ír ke-
nyérszaporításról, hiszen felmérhetetlen hatást gyako-
rolt ezzel Jézus az emberekre. Ily vendégség után min-
denki örvendezhetett. Jézus megmutatta, miként kelle-
ne a tömegeket vezetni, irányítani. Megérthetjük, az 
emberek Jézust nem az ingyen kenyeret várva, hanem 
emberi nagyságának, bölcsességének, igazi uralkodói 
erényeinek hódolva akarták királyuknak választani. 
Amit Jézus nem fogadhatott el, mert ennél felmérhe-
tetlenül több, a világ világossága volt. Ha nem csoda-
ként, hanem valószerűen értelmezzük a kenyérszaporí-
tás történeteit, így is kell viselkednünk. Nem csak hir-
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detni kellene az önzetlenséget, hanem példaadóan 
cselekedni is. Már csak azért is, mert így a végén maga 
az önzetlen ember is jobban jár, mert anyagiakból is 
több jut neki. 
 
JEGYZET   
 
[1] Az amerikai hadsereggel kapcsolatos kutatások 
Dave Grossmann nevéhez kötődnek. A világhálón a 
neve mellett az általa bevezetett killology fogalmat 
beírva találhatók meg a könyvei és írásai.   
 
 


