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Az Amerikai Humanista
Egyesület elnöke egy

alkalommal a hívő humanis-
táról példálózott… De va-
jon létezik-e egyáltalán

„hívő humanista”?! Nevezzük tehát inkább az illetőt
meggyőződéses humanistának.

Ez a meggyőződéses humanista tehát elment síelni
a hegyekbe. Amint a csúcsról siklott lefele, annyira
magával ragadta a magányos természet szépsége,
hogy csak akkor vette észre a rohamosan közeledő me-
redélyt, amikor az már a lába előtt volt. Amint zuhant,
próbált elkapni valamit, ami kiállt a csupasz sziklafal-
ból, végül szerencsésen fennakadt egy kinyúló ágon.
Ott himbálózott ég és föld között, túl messze a szikla
peremétől, hogy vissza tudjon mászni, lábai alatt a
mélyben az éles szirtek fenyegetően meredeztek felé-
je. Halálra rémülten kiáltott a messzeségbe: „Van itt
valaki?”

Egy ideig nem jött válasz, majd előbb halkan, ké-
sőbb mind tisztábban csendült fel egy gyöngéd női
hang a szakadék mélyéből. Édesen, csábítóan szólt:
„Itt vagyok.” Lágy dallamossága végigzengett a he-
gyeken. „Ne félj , itt vagyok én, a Szakadék Istennő, a
Bércek Anyja. Megóvlak! Engedd csak el azt az ágat,
és hagyd magad esni óvó karjaim közé. Bízz ben-
nem!”

Az utolsó szavak visszhangja is elhalt a rideg szir-
tek között, de emberünk továbbra is kapaszkodott az
ágba. Meglepődve, zavartan nézett körbe. Töprengett
és álmélkodott. Majd hosszú csend után újra elkiáltot-
ta magát: „Van itt VALAKI MÁS IS? AKÁRKI…”

Kétségtelen, ez a meggyőződéses humanista job-
ban értékelte volna, ha egy ismerős, szilárdabb lénytől
származó hangot hall… és lehetőleg onnan fentről, a
sziklafal tetejéről, akinek ugyanilyen szilárd természe-
tű kötél van a kezében.

Mondd, te megbíztál volna a mélyből jövő hang-
ban? Vagy – mint a történetbeli humanista – te is in-
kább valami anyagi természetű, megismerhetőbb
lénybe veted bizalmad?

Múlt év elején egyházi közösségünk keblitanácsa
összeállította szokásos statisztikai felmérőjét, amely-
ben lehetőség volt arra is, hogy megjelöljük teológiai
beállítottságunkat. Több mint 300 személy válaszolt a
kérdésekre. 36%-nál a „humanista” volt a leggyakrab-
ban megjelölt válasz.

Jó unitárius-univerzalista szokás szerint több négy-
zetet is ki lehetett pipálni. A felmérő legérdekesebb
eredménye talán az volt, hogy a válaszolók nagy több-
sége egynél több lehetőséget jelölt meg. Elvileg min-
denki. Több mint 600 négyzet volt kipipálva a
kérdőíveken, holott a válaszolók száma alig érte el a

300-at! Egyéb, gyakori válasz volt például: „agnoszti-
kus” (26%), „keresztény” (25%), „buddhista” (30%)
és „föld-központú” (18%). Azt is mondhatnánk, hogy
a statisztikai eredmények alapján mi egy „kötőjeles”
vallásos gyülekezet vagyunk. „Buddhista-kereső.”
„Földközpontú-humanista.” „Agnosztikus-keresz-
tény.”

Kétségtelen, hogy ebben az eredményben van né-
mi igazság. De én úgy hiszem, ez ugyanakkor azt is
tükrözi, hogy nagyon sokan kétségbe vonják bárme-
lyik vallás igényének jogosságát az abszolút igazság
egyedüli és kizárólagos tulajdonjogára. Sokan, talán
túlnyomó többségben, úgy gondoljuk, hogy egy szel-
lemi utazás résztvevői vagyunk, és ezen az úton felis-
meréseket nyerünk a különböző vallásos
hagyományokból. Azonban kizárólagosan egyikük
sem határoz meg bennünket.

Mivel a kérdőíveken a „humanista” megjelölés
volt a leggyakoribb, így ez alkalommal egy kis időt
szánnék a vallásos humanizmus ismertetésére, hiszen
ez a világnézet sokunk számára jelentőséggel bír – ha
nem is másképp, de kötőjeles formában mindenkép-
pen.

A vallásos humanizmus hagyománya Európában a
reneszánsz koráig nyúlik vissza. Azt a dilemmát idézi
fel, amely a teológiában az „emberi, vagy isteni ható-
erő?” kérdésében fogalmazódik meg. A „hatóerő” di-
vatos kifejezés, amely utal egyéni életünkben, illetve
a világ életében bekövetkező eseményeket meghatá-
rozó bizonyos hatásra, erőre, avagy hatalomra. A ko-
rai humanisták vetették fel a kérdést: vajon Isten-e –
bárhogyan is határozzuk meg őt – aki ellenőrzése
alatt tartja az eseményeket… vagy mi magunk?

A vallásos humanizmusnak nagy múltja van. Ame-
rikában nemrég kialakult saját szentírása, amelyet
nagymértékben befolyásolt az unitárizmus, és amely
ugyanilyen jelentős viszonthatással volt az unitárius
szellemiségre.

1 933-ban egy értelmiségi csoport jött létre, tagjai
filozófusok, akadémikusok és vallási vezetők voltak.
Kiadtak egy dokumentumot Humanist Manifesto
(Humanista kiáltvány) címen. (Lásd: az 5. oldalon, a
ford.) A kiáltvány egy olyan vallásos szellemiség lé-
nyegét próbálta megfogalmazni, amely a tudományos
felfedezések által megcáfolt teremtéstörténet és két-
ségbe vont isteni hatalom nyomán abban az időben
Amerikában mindjobban elterjedt.

1 5 pontja volt ennek a kiáltványnak, ezek közül a
leglényegesebbek: az „isteni hatóerő” elutasítása, és
minden olyan isten-fogalomé, amely a történelembe
beavatkozó, vagy az imára válaszoló személyes isten-
re utal. Lejárt a teizmus (istenben való hit) ideje – ál-
lították. Ehelyett az emberi képességekbe, az
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értelembe, a tapasztalatba és tudományba vetett hit az
egyetlen megbízható forrás a vallásos igazságok felis-
merésében. Az univerzum önmagában létező, nem te-
remtett. Az ember az evolúció eredménye. Az emberi
természetben rejlő lehetőségek megvalósulása az
egyetlen hiteles vallásos cél, és ez az alap, amelyre a
társadalmi igazságosságra való törekvésben építeni le-
het.

A Kiáltvány radikális dokumentum volt, és annak
is szánták. Az első 34 aláíró között voltak közismert
értelmiségiek, mint például John Dewey filozófus. De
ami ennél fontosabb számunkra: 1 4 unitárius lelkész
írta alá a dokumentumot. Rajtuk kívül csupán két má-
sik vallásos felekezet vezetője adta kézjegyét: egy uni-
verzalista lelkész és egy rabbi.

A kiáltvány szellemisége tükrözte az unitárizmus
köreiben terjedő humanizmus szellemét is. A korai
unitárius gondolkodók – mint például William Ellery
Channing – hittek az emberi képességekben: „Azt az
elmét tartom szabadnak, amely uralja az érzékeket…
amely felülkerekedik a szokás hatalmán… és felisme-
ri önmaga nagyságát.”

Ha többet szeretnél tudni az unitárius humanizmus
eredetéről, olvasd el Channing bármelyik beszédét.
De ne feledd, hogy Channing életcélja – saját megha-
tározása szerint – a keresztény hit tökéletesítése volt,
és arra törekedett, hogy kigyomlálja a téveszméket,
amelyek szerinte az evangélium igazságát elhomályo-
sítják. Channing tehát megmaradt elkötelezett teistá-
nak.

Első lelkészünknek, Thomas Lamb Eliotnak kö-
szönhetően vált Channing unitárizmusa e gyülekezet
(Portland) teológiai alapvetésévé. Eliot kihangsúlyoz-
ta az értelem szerepét a vallásban, visszautasította a
keresztény hagyomány evangéliumi csodákba vetett
hitét, de ennek ellenére ő is teista maradt.

Később azonban, az unitárizmusnak keletről, New
England partjaitól a Nyugat fele való terjedése folya-
mán, a 19. és 20. század fordulóján, mind több unitári-
us lelkész hagyta el a kereszténységet, és adta fel a
teremtő isten eszméjét.

Ez a jelenség robbanásszerűen terjedt az egyház-
ban. 1 920-ban, egy felekezetközi hitvitában William
G. Eliot – Thomas Lamb Eliot fia és utóda a portlandi
gyülekezetben – izgatottságtól remegő hangon jelen-
tette ki a szószékről: „Inkább veszítsem el a jobb karo-
mat, mintsem elvegyem Istent a gyülekezetemtől.”
Súlyos szavak.. .

A kérdés az volt: megmarad-e az egyház a keresz-
ténységben és az Istenbe vetett hitben, vagy merészen
kilép a keresztény hagyományból? Melyik utat vá-
lasztja az unitárizmus? A válasz: egyiket sem. Az uni-
tárius vallást választó ember számára nem kötelező a
kereszténységgel azonosulni. És nem elvárás az sem,
hogy feladja valaki az egy Istenbe vetett hitet… habár
az isten szó értelmezése változott az idők során, és az-
óta is változik.

Az unitáriusok megőrizték a hit szabadságát mint
alapelvet, de nem ragaszkodtak egyetlen kimondott
hitvalláshoz sem. Hála az égnek! – sóhajtanak így so-
kan közülünk. Mások pedig így: „Hálistennek!”

Az unitárius egyház tehát fenntartott egy bizonyos
teret, ahol a világ nagy vallásait fel lehet fedezni és
tisztelni lehet. Ez a tér elég nagy volt ahhoz, hogy be-
fogadja azt a teológiai sokszínűséget, amelyet értéke-
lünk, és elég nagy ahhoz is, hogy betöltse ma reggel a
templomunkat, és bátorítson bennünket arra a lelki
utazásra, amelyet meg szeretnénk tenni.

A humanizmust az előbbiekben hagyománynak ne-
veztem – és az is. Egy olyan hagyomány, mely a Ki-
áltvány első kiadása utáni évtizedekben tovább
fejlődött. Ennek egyes változásai a jelenhez vezetnek,
mihozzánk, és rendkívülien sokszínű hitünk számos
felismeréséhez.

Annak idején a kiáltványt számos fundamentalista
keresztény felekezet bírálta, mint ahogy ma is. Tim
La Haye evangélizátor, a Left Behind (Hátrahagyva)
című sorozat szerzője így nyilatkozott: „A humanis-
ták minden erkölcsös amerikai ember halálos ellensé-
gei, a humanizmus a legkomolyabb fenyegetés egész
nemzetünk számára, amelyet Amerika a történelme
során átélt.” Nocsak, valóban?!

Ennek ellenére nem a külső kritika, hanem a felis-
merések vezettek a vallásos humanizmuson belüli
változáshoz. Először is, az eredeti humanista kiált-
vány 34 aláírója mind bizonyos korosztályhoz tarto-
zó, magasan képzett fehér ember, és férfi volt. Így a
nők egyenjogúsága, a jogok tágabb körre való kiter-
jesztésének igénye változtatást kívánt. Ehhez adódott
továbbá az a kihívás, ami a „modernizmusnak” neve-
zett irányzat optimizmusát érte, és amelyben a huma-
nizmus is osztozott: a 30-as évek gazdasági válsága, a
második világháború, a holokauszt, és az emberi ag-
resszió és elnyomás máig ható traumája – mind olyan
probléma, amely a hétköznapi ember számára hitelte-
lenné tette azt az elméletet, amely szerint a történe-
lem folyamatosan előre haladó fejlődést jelent.
Harmadsorban, a kiáltvány aláírói elismerték, hogy a
tudomány határai végesek, legalábbis a kor tudomá-
nyáé: „… a humanizmus nem tagadja a lehetőségét
eddig ismeretlen valóság felfedezésének” írják, habár
a kiáltvány kiköti, hogy a tudomány és az „értelmes
kutatás” az egyetlen megbízható módszer az igazság
feltárásában. A kiáltványnak még a nyelvezete sem
utalt arra a misztériumra, amely a vallásos hit és tisz-
telet érzését fontosnak tartotta. Kevés teret engedett
az ismeretlennek – az adu ásznak – az emberi életben.
Végül, a fejlődés fenntarthatóságának kérdése kör-
nyezetvédelmi szempontból az emberi fejlődést, mint
központi eszmét is megkérdőjelezte. A Kiáltvány az
újragondolás során több revízión is átesett, és tovább
fejlődött a világi humanizmus irányába.

Az irányzatot pedig, ami a vallásos humanizmus
keretén belül megjelent, Bill Murray lelkész, a Mead-
ville/Lombard Teológiai Intézetének volt elnöke úgy
határozta meg, mint „humanisztikus vallásos natura-
lizmust”. Nyelvtörő egy fogalom, ugyebár? A huma-
nisztikus vallásos naturalizmus még a mi kötőjeles
vallásos szabadelvűségünket is a végletekig próbára
teszi. De figyeljük csak, hogyan írja le Murray ezt a
szempontot:

„A vallásos keresés célja nem egy emberfölötti
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személlyel való kapcsolatot jelent, vagy hogy a kere-
ső a mennybe jusson, hanem azt, hogy felismerje ho-
gyan tud teljesebb emberré válni. A teljesebb emberré
válás az értelem és a lélek átalakulását jelenti az öncé-
lúságtól annak felismeréséig, hogy énünk egy széle-
sebb szent teljességnek a része, és ez mélyen
elkötelez ember és természet iránt. Jelenti a félelem,
bírvágy, élvhajhászás és materializmus által jellemzett
felszínes életből való átváltozást egy olyan életre,
amelyet szeretet és gondoskodás, hála és nagylelkű-
ség, igazságosság és méltányosság, öröm és remény,
illetve mások mély tisztelete jellemez.”*

Én – és gondolom mindannyiunk – mondhatjuk er-
re a világszemléletre: ámen, úgy legyen! Avagy, hogy
teológiai szempontból is megfogalmazzuk ezt a gon-
dolatot: „Isten dicsősége az ember teljessége.” Az idé-
zet Iraeneus ókori püspöktől származik.

Én úgy látom, hogy hitünk vallásos humanistái és
teistái közötti lényegi azonosság ellenére az Isten lété-
re vonatkozó kérdés és a teológiai nyelvezet különbsé-
ge továbbra is megmarad. Laurel Hallman lelkész így
elmélkedik erről: „A nyelvezet problémája az, hogy a
szavak, azok az egyszerű egységek olyanok, mint sí-
kos bőrű kis ördögök. Nem akarnak nyugton maradni.
Ezzel kapcsolatban van egy kellemetlen emlékem. El-
sőéves gimnazista koromban egy alkalommal a „me-
leg” jelzőt használtam valakire abban a hitben, hogy
az illető pozitív vonására utalok. Ma is emlékszem a
zavaromra, amikor megtudtam, hogy ez egy pejoratív
kifejezés, ami homoszexuálist jelent.** Majd később
be kellett látnom, hogy például a szó „Isten” szintén

áldozatul eshetik annak a jelenségnek, amit Alfred
North Whitehead ’célt tévesztett konkretizálódás’-nak
nevezett. A szavak idővel elveszíthetik gazdag meta-
forikus tartalmukat, élő mélységüket, és konkrétum-
má válhatnak – merevvé, élettelenné. Az életteljes
képzelőerő elhalványodhat. A szó ’Isten’ meg is hal-
hat.”

A vallásos humanizmus azon az állásponton van,
hogy az Isten szót már nem lehet a halálból feltá-
masztani, annyira megrontották és visszaéltek vele,
hogy már nem adja vissza a vallásos élmény azon
mélységeit, amelynek előidézésére hivatott.

Toni Morrison is erről a dilemmáról beszél:
„Mennyire igazi emberi volt az örök boldogságra va-
ló vágy, és mennyire erőtlenné vált az emberi képze-
lőerő az elérésére való törekvésben!”

Tisztelem a humanizmus álláspontját, habár teljes
mértékben nem azonosulhatok vele. Számomra az is-
ten szó azt jelenti, ami a szívemben és lelkemben él.
Nem lehet egy merev, mechanisztikus elvvel megha-
tározni, amely egy távoli isten közbenjárását, hatását
állítja, míg engem erőtlenné tesz.

Nem azért fejtettem ki saját álláspontomat, hogy
meggyőzzelek igazságomról. Biztosíthatlak, nem ve-
szek részt semmilyen mozgalomban, amely egy bizo-
nyos vallásról szóló nézetet, vagy vallásfilozófiai
nyelvezetet elfogadtatni próbál.

Mi a gyülekezeti alkalmakkor az „Élet Szellemé-
ről” énekelünk. Beszélünk a szeretet erejéről, amely-
ben sohasem szűntünk meg hinni. És ünnepeljük az
isteni szikrát, mely ott van minden emberi szívben. És
valljuk az emberi képességekben rejlő lehetőséget,
amely a humanista hagyomány szíve-lelke.

Hiszem, hogy e világ nem a véletlenségek láncolata.
Hiszem, hogy minden valamiért van.
Hiszem, hogy a világnak az a természete, elrendeltetése,

végzete, eltökéltsége, megmásíthatatlan akarata, hogy
olyan személyiségeket alakítson ki, akik nagy valóságosság-
gal egynek tudják, érzik magukat az egész világgal, s asze-
rint cselekszenek.
Hiszem, hogy a világcél megvalósítása sok apró szán-

dék, embernyi akarat kitel jesedésén keresztül munkálkodik,
hogy minden nemzetségnek, minden egyénnek a végtelen
lánc egy szemének kikovácsolása jutott osztályrészül.
Hiszek ebben a feladatban, az én külön kis célomban.

Legelőször is az egyéniségemet, a vi lágot tükröző harmat-
cseppet akarom tisztává és tel jessé tenni. Nem fojtom el az
én sokréteges személyiségem egyik megnyilatkozását sem;
a „testemnek" épen annyira élek, mint a „lelkemnek" - de
igyekezem minden kívánságomat, ösztönömet, rángásomat
összhangba hozni az eddigelé kifej lődött legmagasabb,
legértékesebb tulajdonságommal. Ezenkívül arra törekszem,
hogy másokkal, testvéreimmel a közös társaságban, kiépít-
sem a szeretet kapcsolatait. A békességet mindvégig meg-
őrizni kívánom, s azokkal, akikkel ölelős, forró szeretet köt,
közös érdekeink közös szolgálatára szövetkezem.
Hiszem, hogyha az én kicsi célomat az én rövid életem-

ben megvalósítom, valamit tettem, aminek magában is érté-

ke van, s aminek értelmét a halál nem tudja elvenni.
Hiszek az ember méltóságában; s ha magát a világcéllal

azonosítja: az akarat szabadságában.
Hiszem, hogy az én igazi énem akarata az az akarat,

amelyik a világcélban jut kifejezésre, s hogyha a világcélt
követem, a saját akaratomat követem.
És hiszem az Istent: oh e világ gyönyörűséges, hatal-

mas, csodálatos, boldog végzetű, megdöbbentő és titokza-
tos; s amikor csordulásig megtelek vele, amikor elnyom a
végtelenség, fölemel közvetlensége, megujjongtat az örö-
me, akkor buggyan ki belőlem: Isten.
Ne kérdezzétek tőlem mit jelent nekem ez a szó.
Nekem olyan ez, mint a jaj a szenvedőknek, az oh a

meglepettnek, a kacagás az örvendezőknek, mindent kifejez
ez, mert semmit nem mond. Én nem szállok vitába, nem ál-
lítok, nem bizonytok; következetes nem vagyok, okokat nem
hozok föl: én csak sóhajtok, sírok, uj jongok, lelkesedem: Is-
ten.
A vallás megadja az én életem célját; a tudomány hozzá-

segít az eléréséhez; a művészet alkalmat ad, hogy benne
gyönyörrel elmerül jek. Az én imigyen tel jessé váló életem-
ben várom Istent, hogy kinyi latkoztassa magát.

(Balázs Ferenc: Bejárom a kerek világot, 1929)

*

______________________
** I remember my shock, as a Jr. High student, when I used the word
“queer” thinking it meant “odd” and discovering to my dismay it was a
perjorative label for a homosexual.
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Számos ön-meghatározást hozunk, még akkor is,
ha néhányat kötőjeles formába kell öntsünk ahhoz,
hogy leírhassuk igazi élettapasztalatunkat. Én azt mon-
dom: mindenki, aki jelen van e teremben humanista,
még akkor is, ha nem pipáltátok ki azt a bizonyos
négyzetet a kérdőíven. Mindannyian hiszünk a tudo-
mányban és az emberi értelem (és szellem) erejében.
Üdvözöljük a tudást, a tudományos kutatás eredmé-
nyeit… legyen szó akár az evolúció elméletéről vagy
a globális felmelegedés realitásáról.

De többségünk tudatában van ugyanakkor annak is,
hogy a tudománynak ugyanúgy, mint erkölcsi képzelő-
erőnknek megvannak a maga határai. Annak a való-
ságnak is tudatában vagyunk, amit Anne Sexton
költőnő így fogalmaz meg:

Dearest dealer,
I with my royal straight flush,
Love you so for your wild card,
That untameable, eternal, gut-driven ha-ha
And lucky love.*

Képességeink és tudásunk ellenére, annak ellenére,
hogy kezünkben tartjuk a nyerő lapokat, még mindig
ott a misztérium: az adu ász, mely szintén része az

életnek. A vallásos élet fontos része: szembesülni ez-
zel a misztériummal… még akkor is, ha az egyetlen
eredmény, amire juthatunk, hogy jót nevetünk szeren-
csés-szerencsétlen önmagunkon.

Az önmeghatározások címkék, hasznos jelképek,
melyek leírják tapasztalatunkat, ugyanakkor akadá-
lyokká is válhatnak. Keressük a szavakat, hogy meg-
osszuk történeteinket, azokat a történeteket, amelyek
sokkal gazdagabbak, mélyebbek és kifejezőbbek,
mint a címkék.

És valószínűleg a legfontosabbak.
Mindnyájan tudatában vagyunk, hogy amennyiben

a Szeretetközösség, avagy Isten Országa felépíthető,
akkor a miénk az egyetlen kéz, amely ezt a munkát el
tudja végezni. A mieink az egyedüli kezek a földön.

Ámen

A szerző hozzájárulásával fordította:
Gazdag Árpád

________________________________________
* Anne Sexton (Newton, 1928) Pulitzer díjas amerikai költőnő. A vers-
részlet szabad fordítása: Legkedvesebb osztó, kezemben a nyerő
lapokkal annyira szeretem a te adu ászodat, a mélyről jövő, vad, örök
hahotád, és szerencse szereteted! (Love: God's Wild Card - Szeretet: Is-
ten adu ásza)

Nem tudom mi vagyok, nem az, amit tudok,
semmi és valami, kis pont és kör vagyok.
Nem forgat semmi, te magad vagy a kerék,
mely magát hajtja és nem pihent soha még.
Isten csak van; nem úgy szeret és nem úgy él,
ahogy a szó a föld dolgairól beszél.
A rózsa nem kutat, virágzik, mert virágzik,
nem tud magáról és nem kérdez s nem vitázik.
Mindez játék, mit az istenség szava éltet:
saját magának ő gondolta ki a létet.
Mondják, mindene van, s koldus neki az ember:
jó, de hát mit akar az én szegény szivemmel?
Én nem őkivüle, ő nem énkivülem:
én a fénye vagyok, ő meg az én diszem.
Isten bennem a tűz, fényt őrá én vetek,
nem vagyunk legbelűl egészen közösek?
Nem él nélkülem egy árva pillanatig sem,
ha megsemmisülök, velem pusztul az isten.
Csak én s te, mi vagyunk, és ha mi nem leszünk,
isten nem isten és minden elvész velünk.
Megállj! Hova rohansz? Tebenned van a menny,
másutt meg nem leled az istent sohasem.
Mindent a Nap röpít csillagtáncban föl és le,
aki nem érzi, nem tartozik az Egészbe.
Úgy kell, hogy én legyek a lángsugár, a fény
az egész istenség színtelen tengerén!
Imádkozunk: Uram, te döntesz, senki más, –
s íme, ő nem akar, ő örök hallgatás.

A rózsa, melyre most külső szemed esik,
öröktől fogva az istenben is virít.
Szeretni munka: ne csupán szeressetek,
legyetek, mint Urunk, maga a szeretet.
A teremtmények az örök szó hangjai,
durván és szelíden mind magát zengeti.
Isten szava „ Igen", az ördögé a: „ Nem",
így aztán nem lehet istennel Egy s Igen.
Istenben soha sincs gondolat, mert ha volna,
töprengene, s amit nem szabad: ingadozna.
Isten nem működik s nem pihen; egyszerű:
a műve pihenés s a pihenése: mű.
Azt hiszed, óh szegény ember, hogy szavad a
hangtalan istenség igazi himnusza?
Ember, míg vágyod az Istent a hit tüzében,
addig az ereje még nem járt át egészen.
Ember, légy lényegi: jön a világhalál,
vész a véletlen és a lényeg, az megáll.
Az istenhez a szív egyszerűen benyit;
ész és szellem soká vár, míg beengedik.
Hogy fárad a bolond, – tízszerte nemesebb
a bölcs munkája: csönd, figyelés, szeretet.
Istenben minden egy: a szent, mikor iszik,
éppúgy tetszik neki, mint ha imádkozik.
Egy menyasszonyi csók istennek több lehet,
mint a sok munka, mely napszámért sírba megy.
Itt istenben folyok, mint az idő ere,
ott már én vagyok az örök üdv tengere!
Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod,
istenné, ha hiszed, s földdé, ha azt imádod.
Barátom, most elég. S ha többet kér a lélek,
menj és légy magad az Irás, magad a Lényeg.

Szabó Lőrinc fordítása

Harminc párvers az„Arkangyali vándor"ból
Angelus Silesius

4 • Hit és Humanizmus



1 . A vallásos humanisták az univer-
zumot önmagától létezőnek és nem te-
remtettnek tartják.
2. A humanizmus vall ja, hogy az

ember része a természetnek, és egy
folyamat eredményeként jött létre.
3. A humanisták egy organikus élet-

szemléletet tesznek magukévá, így el-
utasítják a test és lélek dualizmusának
hagyományos szemléletét.
4. A humanizmus elismeri, hogy a

civi l izáció és az ember vallásos kultúrá-
ja, ahogyan azt az antropológia és tör-
ténelem leírja, egy folyamatos fej lődés
eredménye, amely a természetes kör-
nyezet és szociál is hagyomány köl-
csönhatásaként jött létre. Az egyén
egy bizonyos kultúrába születik, így fej-
lődését nagymértékben meghatározza
az adott kultúrának a hatása.
5. A humanizmus vall ja, hogy az

univerzum természete, ahogyan a mo-
dern tudomány azt leírja, elfogadhatat-
lanná teszi az ember értékének
természetfölötti hitelesítését. Természe-
tesen, a humanizmus nem tagadja
még fel nem fedezett valóságok esetle-
ges létezését, de ragaszkodik ahhoz
az elvhez, hogy bármely létező bizonyí-
tása csupán értelmes kutatás, és az
ember szempontjából való felmérés ál-
tal lehetséges. A vallásos reménységet
és terveket a tudományos szellem és
módszer fényében kell megfogalmaz-
ni.
6. Meg vagyunk győződve, hogy a

teizmus, deizmus, modernizmus és a
„new thought”* (új gondolat) különböző
változatainak ideje lejárt.
7. A vallás olyan tevékenységekről,

célokról és tapasztalatokról szól, ame-
lyek emberi szempontból fontossággal
bírnak. Semmilyen emberi nem idegen

a vallásostól. Ez magában foglal ja a
munkát, művészetet, tudományt, fi lozó-
fiát, szeretetet, barátságot, pihenést –
mindazt, ami egy értelmes és kielégítő
emberi élet része. A szent és profán kö-
zötti megkülönböztetést nem lehet to-
vább fenntartani.
8. A vallásos humanizmus a szemé-

lyiség tel jes megvalósulásában látja az
emberi élet cél ját, és törekszik annak
fej lesztésére és betel jesülésére itt és
most. Ez magyarázza meg a humanis-
ták szociál is elkötelezettségét.
9. El lentétben a régi felfogással,

amely a vallásosságot az istentisztelet-
ben és imában látta megvalósulni, a
humanisták vallásos érzéseiket egyéni
életükben megnyilvánuló magasabb fo-
kú érzékenységben, és a társadalmi jó-
létre való összehangolt törekvésben
látják kifejeződni.
1 0. Ebből következik, hogy számuk-

ra nem létezik olyan jel lemzően vallá-
sos élmény vagy attitűd, amelyet a
múltban az emberek a természetfölötti-
ben való hittel hoztak kapcsolatba.
1 1 . Az ember meg kell tanul ja kezel-

ni élete válságos pil lanatait, belátva,
hogy azok az élet természetes velejá-
rói. Az értelmes és bátor jel lemet a ne-
velés formálja, és a szokás erősíti .
Feltételezzük, hogy a humanizmus a
szociál is és mentál is higiénia útját fog-
ja követni, és lebeszél a szentimentál is
és irreál is reményekről, valamint a
vágyábrándokról.
1 2. Abban a hitben, hogy a vallás

célja az életöröm felidézése és bátorí-
tása, a vallásos humanizmus arra tö-
rekszik, hogy ösztönözze az
emberben az alkotóerő kibontakozá-
sát, és bátorítson olyan megvalósítá-
sokra, amelyek megelégedettséggel

töltik el az életet.
1 3. A vallásos humanizmus vall ja,

hogy minden egyesület és intézmény
az emberi élet tel jességének megvaló-
sítása érdekében jött létre és áll fenn.
Ezen egyesületek és intézmények in-
tel l igens felmérése, alakítása, el lenőr-
zése és irányítása az emberi élet
minőségi javításának érdekében a hu-
manizmus célkitűzése és programja.
Természetesen, a vallásos intézmé-
nyek szertartásai, módszere és társa-
dalmi tevékenysége minél előbbi
revíziót kíván, ahogyan a gyakorlati
szükséglet azt megkívánja, ahhoz,
hogy a modern világban hatásosan
tudjanak működni.
1 4. A humanisták szilárdan hisznek

abban, hogy a profit-orientált társada-
lom inadekvátnak bizonyult, és hogy a
módszer, el lenőrzés és motiváció radi-
kál is változására van szükség ahhoz,
hogy az életszükségletek kielégítésére
szolgáló eszközök méltányosabb el-
oszlása lehetségessé váljon. A huma-
nizmus célja egy szabad és
egyetemes társadalom, amelyben az
emberek önkéntesen és értelmesen
együttműködnek a közös jóért. A hu-
manisták egy közös életet kívánnak
egy közös világban.
1 5. Vall juk, hogy a humanizmus:

(a) az életet ál lítja, és nem tagadja; (b)
a lehetőségek megvalósítására biztat,
nem attól való menekülésre; és (c)
egy kielégítő élet feltételeinek megva-
lósítására törekszik, nem csupán né-
hány személy, hanem mindenki
számára. A humanistákat e pozitív er-
kölcs és szándék vezeti, és vall juk,
hogy ebből következnek majd a huma-
nizmus célkitűzései, lehetőségei és
módszerei.

HUMANIST MANIFESTO
Humanista Kiáltvány

__________________________
* New Thought, 1 9. század elején indult spirituális irányzat. Alapelvei: a Végtelen Értelem, avagy Isten mindenütt jelenvaló; a valóság
teljességének igazi lényege szellemi természetű; az ember igazi lényege isteni természetű; az isteni gondolat a jó ereje; a betegség az
elméből ered, így a „helyes gondolkodásnak” gyógyító hatása van. Első képviselőjének Phineas Parkhurst Quimby (1802–66), amerikai
filozófust, mezmeristát, gyógyítót és feltalálót tartják. Eredete visszanyúlik az ókori apotheózis (istenivé válás) tanításokra, a
keresztényeknél az ima általi gyógyítás és üdvözülés tanára, filozófiában a hinduizmusra is utaló George Berkley (1685–1753)
szubjektív idealizmusára, valamint a korabeli Emerson-i transzcendentalizmusra is. Nemzetközi szervezete: International New Thought
Alliance.

Az első humanista kiáltványt még kettő követte (1 973, 2003). Háttere vallásos jel legű, habár a dokumentumot világi
humanisták is aláírták. Az első Humanist Manifesto Roy Wood Sellars fi lozófus (University of Michigan, ld. kritikai real iz-
mus, felbukkanó evolucionizmus) és Raymond Bragg unitárius lelkész közreműködésével jött létre. A 33 aláíró közt volt
John Dewey fi lozófus, pszichológus, amerikai tanügyi, szociál is reformer, a funkcionális (adaptív) pszichológia (később
behaviorizmus) egyik alapítója. El lentétben a későbbi két Manifesto-val, az első egy „új val lásra” hivatkozik, így a
humanizmust val lásos mozgalomnak tartja, amely átveszi a tradicionális val lásosság helyét. A cím általános formája
szándékos, utal arra, hogy – ellentétben az intézményesített val lások rögzített hitval lásaival – a humanista elvek
kialakulása folyamatban van, kritika tárgyát képezi. A gyakorlatban támogatják az egyéni, közösségi elvek
megfogalmazását.
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Felvezetésként elöljáróban: Az
értelmiség ma talán minden

korábbinál erősebben törekszik a
világ tudományos megismerésére
és racionális magyarázatára, továb-
bá a liberalizmus alapvető értékeit
fogadja el, mert a 20. században
bebizonyosodott, hogy az elmara-
dottság szörnyűségeket eredmé-
nyez. Ugyanis ma döbbenten
látjuk, hogy a szélsőséges soviniz-
mus és vallási fundamentalizmus
milyen gyűlölködéshez és kataszt-
rófához vezet.

A kereszténységet úgy definiál-
hatjuk, mint a Jézus tanításait elfo-
gadó, azokat az életükben követni
próbáló emberek közösségét.

Jézus tanításait már Pál apostol
is némileg másképpen fogalmazta
meg, és a következő évszázadok-
ban némileg másképpen fogalma-
zott Ágoston, Aquinói Tamás,
Luther, Dávid Ferenc, a felvilágo-
sodás kori teológia, valamint a 20.
század második felének számos
külföldi teológusa. Ezért nem vol-
na szabad attól félnünk, hogy a
végső kérdésekre adott teológiai
válaszokat a mai kor nyelvén, an-
nak nézőpontjából próbáljuk meg-
fogalmazni. Ennek során
támaszkodjunk a rációra, és ne uta-
sítsuk el az új gondolatokat. Nem
lehet a liberalizmust teljesen elvet-
ni, hanem el kell fogadni azon érté-
keit, amelyek a kereszténységnek
is alapvető értékei.

Hasonlóképpen helytelen lenne
a ráció segítségéről lemaradni, mi-
vel a racionalitás jellemezte Jézus
működését is. A felelős felnőtt ke-
resztény embernekminden helyzet-
ben mérlegelnie kel, hogy milyen
cselekedettel közelíti meg jobban
a jézusi kettős parancsolatot.

Az egyháznak ezért alapvető fel-
adata, hogy reagáljon a pasztorális
helyzet megváltozására, és mielőtt
megtalálja azt az új pasztorizációs
stílust, cselekvési formát, amely
megfelel az új körülményeknek,
és amely alkalmas arra, hogy to-

vábbra is betöltse küldetését.
Ahelyett azonban, hogy az egy-

ház számot vetett volna ezzel és
megkereste volna az adott körül-
mények között célravezető stílust,
gyakran kilátástalan utóvédharcok-
ba bocsátkozott. Elmarad az egy-
ház oly szükséges belső
megújulása!

Az egyház isten vándorló népe.
Persze ezt csak akkor töltheti be,
ha megérti a világot, magáévá te-
szi az adott kor gondjait is, vagyis
dialógusba lép vele. A másik fon-
tos jellemzője a vándorló népnek
az egyház közösségi jellege. Az Is-
ten népe ugyanis nemcsak az egy-
házi vezetést, a klérust jelenti,
hanem a Jézusban hívők egész kö-
zösségét. Sajnos a világiak ma is
passzivitásra és engedelmességre
vannak ítélve.

Valamennyien felelősek va-
gyunk az egyházért és arra va-
gyunk hivatva, hogy aktívan rész
vegyünk az egyházunk életében.

Ugyanakkor az egyháznak be
kell ágyazódnia a világba, magáé-
vá téve annak bajait, részt véve an-
nak nemes törekvéseiben, Jézus
tanításának „kovászként kell átjár-
nia a világot.”

Az egyház küldetéséhez tarto-
zik, hogy kritikusan figyelje a tár-
sadalmi folyamatokat, ami
elsősorban a világiak feladata. Le-
gyenek aktívak az egyház életé-
ben, vegyék komolyan
apostolkodásuk lehetőségét. Te-
gyék élővé, hathatóssá egyházun-
kat!

Lehet, hogy erre még jócskán
várnunk kell. A világiaknak azért
mégis küzdeni kell egyházunk
megújhodása érdekében.

Egyházunk valódi szolgálata ér-
dekében

Vidéki szórványban érezni a leg-
jobban egyházunk liturgikus hiá-
nyosságát, unalmas voltát.
Több írásban is jeleztem, hogy
megújhodásra van szükség, hogy
ne üresedjenek ki templomaink.
(Ld. a dunapataji memento – örök

figyelmeztetés az unitáriusoknak).
Világjelenség, hogy a felvilá-

gosult mai ember szeretné tudni
az igazságot: mi az amit ködösí-
téssel, nyilvánvaló elleplezésekkel
és dogmákkal olyanná tett a klé-
rus (zsinatok, pápák döntései),
mint amilyen napjainkban a ke-
reszténység. Nem csoda, hogy a
média csak kihasználta, illetve
meglovagolta az emberek érdek-
lődését, igazság utáni vágyát. Fel-
korbácsolták a szenvedélyt az
olyan bestsellerek, mint Dan
Brown A Da Vinci kódja, Lynn
Picknett és Clive Prince: Krisztus
álarcai, James Cameron: Jézus
családjának sírja című filmje és
Júdás evangéliuma, vagy A temp-
lomosok titka – Krisztus valódi
kilétének titkos őrzői. Ezek a mű-
vek fundamentális kérdéseket fe-
szegetnek a kereszténységgel
kapcsolatban, igyekeznek lehánta-
ni az egyházi propaganda, a káno-
ni cenzúrák és átszerkesztések
számos rétegét.

Mi is történt valójában? A kulcs
Jézus személye, hisz ő a keresz-
ténység alapítója. Az unitarizmus
is az eredethez, a gyökerekhez kí-
ván visszatérni, hogy a valódi,
történelmi Jézust mutassa fel, és
követhesse a tiszta jézusi hitet. Jé-
zus személyével kapcsolatosan ki-
alakult (konvencionális) bevett
nézeteink tévesek és hiányosak.

Az elmúlt évszázadban történt
felfedezések és hipotézisek sora
megmutatta, hogy az evangéliumi
történetek jelentős részét eltorzí-
tották, vagy félreértették. Valami
nagyon nincs rendben – más a tör-
ténelmi Jézus, és más a hit Krisz-
tusa. A hit istenített hőse a
történelem hatáskörén túl, a
transzcendentális világban találha-
tó. Ezt semmiféle megszokott tu-
dományos módszerrel nem lehet
felmérni, felbecsülni. A hit Krisz-
tusa a hívő lelkében él, a keresz-
ténység tapasztalat, és nem
érvelés kérdése. Ezt a Krisztust
Pál apostol alapozta meg. Az ő

Elmélkedések szabadelvű hitünkről, egyházunk megújhodásáért
(olvasmányélmények alapján)

6 • Hit és Humanizmus



számára Jézus története a kereszt-
halálával kezdődött; minden azt
megelőző esemény lényegtelen
volt. Fontos azt is megfigyelnünk,
hogy Pál apostol soha nem céloz
Jézus fizikai (testi) feltámadására,
amit a mai keresztények hitük alap-
jának tartanak. Habár ő „feltáma-
dott” a harmadik napon az
apostolnak csupán szellemi valójá-
ban jelent meg. Hasonlóképpen
nem utal arra, hogy szűztől szüle-
tett, vagy szeplőtelenül fogant vol-
na.

A korabeli keresztény csoporto-
sulás két szálon futott. Az eredeti
a jeruzsálemi csoport (akik magu-
kat szidó szektának tekintették). Jé-
zus kezdeti követői ebioniták
(nazarénusok) zsidó keresztények
– Jézust egyszerű, mindennapi em-
bernek tekintették, hittek a feltáma-
dás igazságában, és követték Jézus
tanításait, ugyanakkor a Tóra betar-
tásához is ragaszkodtak. Ugyanak-
kor a Megváltó feltámadásának
emlékére is végeztek szertartást. A
legkorábbi Jézus-mozgalmat naza-
rénusnak hívták. „Így teljesedett
be a próféták jövendölése: názáre-
tinek fogják hívni.” (Máté 2:23.)

A másik a Pál apostol által foly-
tatott misszió. Pál apostol ügyelt
arra, hogy a jeruzsálemi kereszté-
nyekkel ne „keresztezzék” egy-
mást. A jeruzsálemi keresztények
(a zsidó iratok szellemében) a Mes-
siást látták Jézusban, aki majd fel-
szabadítja népüket az elnyomás
alól. Pál apostol viszont azt hirdet-
te, hogy Jézus nem a zsidó nép fel-
szabadításáért jött, hanem hogy
meghirdesse az utolsó ítélet nap-
ját. Pál ezzel megteremtette a Jé-
zus, mint megváltó-megmentő
koncepcióját. Ebből fejlődik ki a
krisztocentrikus világkép a keresz-
ténységben. (Elsősorban János
evangéliumára támaszkodik.) Pál
apostol nyitott a pogányság irányá-
ban is, és hellenizálta Jézus moz-
galmát.

A kereszténység történetében
az újszövetségi evangélium jelen-
tette az egyetlen és megkérdőjelez-
hetetlen igazságú forrást. Csak az
utóbbi 200 év során ismerték fel a
tudósok, hogy a 4 evangéliumon
kívül más, azonos súlyú és jelentő-
ségű forrásművek is léteznek.

Ám, hogy megérthessük az
evangéliumok megfogalmazását,
először is figyelembe kell ven-
nünk a Kr. utáni 1 . század végé-
nek két traumatikus eseményét.
Az első: a Néró császár által elren-
delt első római keresztényüldözte-
tés, melynek során Péter és Pál is
mártírhalált halt (Kr. u. 64-ben). A
második megrázkódtatást a Kr. u.
66-70 közötti zsidófelkelés jelen-
tette a keresztények és zsidók szá-
mára. Lényegében ez jelentette a
jeruzsálemi egyház (keresztény-
ség) végét, és ennél fogva a páli
kereszténység győzelmét. Bár a je-
ruzsálemi kereszténység valószínű-
leg az ebioniták formájában
fennmaradt, hatalma és tekintélye
szétfoszlott.

A négy evangélium élettel telíti
azt a néhány részletet, amit Pál
apostol levelei nyújtanak Jézus éle-
téről. Elbeszélik az ismert történe-
tet az emberről, aki szűztől
született Galileában, aki bejárta a
római fennhatóság alatt álló Pa-
lesztinát, csodákat művelt, betege-
ket gyógyítva és tanítva, és akit
végül letartóztattak, majd kereszt-
halálra ítéltek Jeruzsálemben, aki
a közhit szerint feltámadt a halál-
ból, és miután megjelent tanítvá-
nyai előtt, felemelkedett a
mennybe.

A kereszténység számára Jézus
életének és jelentőségének legfon-
tosabb aspektusa, a feltámadása
körüli események beszámolói a
legellentmondásosabb részletek
közé tartoznak.

Az üres sírbolt felfedezésének
részletei nem csupán eltérőek, de
egyenesen összeegyeztethetetle-
nek. A tanítványai előtt való meg-
jelenései a feltámadás után az
evangéliumokban ellentmondáso-
sak.

Az elsőként írt Márk evangéli-
umban egyáltalán nem is szerepel
még csak utalás sem a feltámadás
utáni megjelenésre. A hívő keresz-
tények legfőbb újszövetségi forrá-
sa az elmúlt évszázadokhoz
hasonlóan ma sem elsősorban
Márk, Máté és Lukács evangéliu-
ma és a bennük megjelenő, még
földi Jézus, hanem az egyház (zsi-
natok, enciklikák) által az évszáza-
dok során megfogalmazott

elméletek, melynek középpontjá-
ban János evangéliuma (főként az
örök Ige, amely testté lett) és még
inkább Pál apostol levelei (a halál,
a bűnbánat és a feltámadás megje-
lenítése) állnak.

A galileai embert (prófétát) el-
homályosítja Krisztus, aki Pál és
János irataiban elindult az istenné
válás útján.

Pál apostol termékeny költői
képzelőereje olyan nagyszerű
színművet alkotott, amelyben kora
valamennyi misztériumvallása he-
lyet kapott.

Kiváló apostoli működésének
eredménye volt az is, hogy a ke-
reszténység a zsidó világból a gö-
rög-római világba került át, ami
újabb radikális változtatásokat tett
szükségessé Jézus vallásában. A
Tóra már nem vált szükségessé a
pogányok számára. „Mert a Tör-
vény vége Krisztus” (Róm. 10:4.)

Ki is valójában a mai keresz-
ténység megalapítója? Az unitári-
us hit szerint „az unitárius
anyaszentegyház feje Jézus, aki-
nek egyenlő munkatársai mind-
azok, akik a gyülekezetben és
egyházközségekben az Ő tanítását
hirdetik.”

A hagyományos, páli-jánosi ér-
telemben vett kereszténységnek
tehát nem elsősorban az ateizmus-
sal kell szembenézni, hanem a
legnagyobb kihívás az ókori forrá-
sokból, Márk, Máté és Lukács
evangéliumából jelentkezik. Raj-
tuk keresztül ugyanis a legfőbb
kihívó szólal meg, a történelmi Jé-
zus.

Jézus valódi tanítása és példája
reményt és útmutatást nyújt mind-
azoknak, akik nem tartoznak az
intézményes, dogmákkal megter-
helt keresztény vallások keretei
közé. Ők a tévelygő juhok, akik
Isten igazi gyermekei, már itt a
földön kívánják építeni Isten or-
szágát.

„ Boldogok a tiszta szívűek,
mert ők meglátják az istent.”

(Mt. 5, 8. )

Összeállította:
Felhős Szabolcs
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Emlékszem, a gimnáziumban, mikor a tudo-
mányos materializmus égisze alatt az evolú-

ció elméletét tanultuk, szeget ütött fejembe egy
dilemma, amit valahogy így fogalmaztam meg:
értem hogyan jöttek létre a fajok a fejlődés folya-
mán, de valamit nem értek: miért?. . . Mintha épp
az értelem hiányzott volna ebből az elképzelés-
ből. . . Viszont azt is tudtam: ilyen kérdést nem
szabad feltenni az iskolában, ha az ember nem
akarja, hogy furcsán nézzenek rá.

Teológiai tanulmányaim kezdetén úgy gondol-
tam: na, itt az a hely, ahol olyan kérdéseket lehet
kérdezni, amit máshol nem. Mindjárt fel is szó-
laltam, mikor olyan dilemmához érkeztem, ami
sehogy sem fért a fejembe: miért tette Isten a tu-
dás fáját oda a kertbe, ha nem akarta, hogy az
ember egyék róla? Ennek a történetnek számom-
ra így nem volt értelme. De akkor azt is megta-
nultam: ezt a kérdést nem szabad feltenni, ha az
ember nem akarja, hogy furcsán nézzenek rá a
teológusok.

Abban az időben döntöttem el: hiszek abban,
hogy az ember mindent meg tud érteni.

Természetes igényünk a racionalitás, a való-
sággal való kapcsolat, ami viszont csak felszí-
nes, azaz látszólagos, ha nem jelenik meg benne
az intuitív tudatosság is, ami az öntudati fej lődés
folyamán a karakternek gerincet, a kapcsolatok-
nak hitelességet, az életnek pedig minőséget ad.

* * *
Amerikában, a kilencvenes évek első felében,

szűkebb tudományos körben megfogalmazódott
egy elmélet, amely új választ kívánt adni egy
misztériumra: az élet eredetének végső titkára.
Az elméletnek „Intelligent Design”, azaz értel-

mes tervezettség nevet adták. Az amerikai unitá-
riusok között ez már régóta vitatott téma.
Egyesek ugyanis istenhitük természettudomá-
nyos szinten való igazolását látják az élet kelet-
kezésének értelmes tervezettségében, mások
pedig annak az aggodalomnak adnak hangot,
hogy ennek ürügyén egy primitív, gyerekes szel-
lemiségnek próbálnak híveik tudományos alapot
adni. Lássuk, miről is van szó.

1 993-ban Phillip Johnson,* a Berkeley-i Cali-
fornia Egyetem professzora néhány kutatót és fi-
lozófust hívott meg a világ minden tájáról
Kalifornia középső részén lévő, Pajaro Dunes
nevű kisvárosba. A tudomány fellegváraiból –
többek közt Cambridge-ből, Münchenből és a
Chicago Egyetemről – érkezett meghívottak
azért gyűltek össze, hogy kétségbe vonjanak egy
közel százötven éve egyeduralkodó elképzelést,
a darwini fejlődés-elméletet.

Darwin a természetes kiválasztódás folyama-
tával magyarázta az élet változatos formáit és a
fajok keletkezését. Ismerte a háziasítást, tanul-
mányozta például a galambtenyésztést, és tudta,
hogy céltudatos szelekció által drámai változá-
sokat lehet elérni az egyedekben. Feltételezte,
hogy ugyanez a törvény működik a természet-
ben, például a Galápagos-szigeteki pintyek cső-
rének célszerű változatainál. Feltételezte
továbbá, hogy az élet legprimitívebb formájának
megjelenését is ez az elv irányította.

A Kaliforniában összegyűlt tudósok megosz-
tották kételyeiket az evolúciós elképzelésekkel

„Miután az Isten mennyet, földet és mindent azokban megteremtett,
melyekben az ő bölcsességét, hatalmát és jóságát megmutatta, minden

teremtménye között (gondolok a testiekre és külsőkre) egy sem volt, mely
az ő teremtőjének hatalmát, irgalmasságát és jóságát tökéletesen

tükrözze, őt dicsérné és felmagasztalná. Csorbás, hiányos a teremtés, ha
olyan teremtmény nincs, mely az Isten bölcsességét és hatalmát

megismerve, őt dicséri és felmagasztalja. Ez az oka, amiért az embert az
Isten megteremtette, és e világba helyezte: hogy az Isten teremtett

világát szabadon megismerje és a teremtést értékelve annak teremtőjét
magasztalja.” (Dávid Ferenc: Rövid útmutatás…, 89. old.)

Darwin és a Tudás FájaGazdag Árpád

"Unlocking The Mystery Of Life" (Az élet titkának megfejtése) című dokumentumfilm nyomán.

________________________
* Phillip E. Johnson (1 940) a kaliforniai Berkeley Egyetem
nyugdíjazott jogi professzora. Tanári tevékenysége idején lett
„új jászületett keresztény”, az értelmes tervezettség mozgalom atyjának
tekintik. A Discovery Institute's Center for Science and Culture (CSC)
(Kutató Intézet, Tudomány és Kultúra Központ) alapító tagja.

Raphael: Ádám és Éva bűnbeesése
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kapcsolatban. Michael Behe biokémikus a sejt
összetett szerkezetével, Dean Kenyon evolúció-
biológus a földi élet kémiai alapjaival, Stephen
Meyer, Paul Nelson és William Dembski pedig
az élő szervezetekben kódolt genetikai informáci-
óval kapcsolatos kutatási eredményeket elemez-
te.*

Megállapították, hogy a természetes kiválasz-
tódás működik egy bizonyos szintig, azon túl
már nem: a fajok testi felépítésében jöhetnek lét-
re kisebb változások, de a teljes szervezet felépí-
tése és eredete már egy másik szintű
kérdéskörhöz tartozik, amelyet az evolúció nem
tud megmagyarázni. A legnyilvánvalóbban ez a
probléma a legelemibb élő organizmusoknál je-
lentkezik, molekuláris szinten, amelyet Darwin
még nem ismerhetett.

A molekuláris folyamatok ismerete az elmúlt
században ugrásszerűen bővült. A nagy teljesít-

ményű nagyító berendezésekkel tanulmányoz-
hatóvá vált a molekulák szerkezete, ahol
mikroszkopikus gépek látják el az alapvető élet-
tani folyamatokat.

A bakteriális ostor például, amely a baktériu-
mot a folyadékokban előre hajtja egy ilyen szer-

kezet. 50.000-szeres
nagyítás bepillantást
enged ennek a motor-
nak a háromdimenzi-
ós felépítésébe,
tanulmányozni lehet
alkatrészeit. A bakte-
riális ostor – amelyet

ma „az univerzum leghatékonyabb gépének”
tartanak – 100.000 fordulatot tesz meg percen-
ként; jellemzője az előre és hátramenet, a vízhű-
tés és a protonmeghajtás. Álló- és forgórésze
van, csuklója, meghajtó tengelye és propellere,
és ezek gépalkatrészekként működnek.

A bakteriális ostor leírásakor vezette be Mi-
chael Behe a „tovább nem egyszerűsíthető
összetettség” fogalmát. Ez azt jelenti, hogy egy
bizonyos szerkezet működésképtelenné válna,
ha bármely alkatrészét eltávolítjuk; egyszerűbb
szerkezetet pedig nem lehet feltételezni, amely-
ből az előbbi kialakulhatott volna fejlődés útján.
A természetes kiválasztódás, állítja Behe, nem
képes arra, hogy bakteriális ostort hozzon létre,
annak minden alkatrészével.

Darwin a Fajok eredete című művében meg-
jegyzi: „Ha be lehetne bizonyítani, hogy van

Charles Darwin (1 809-1 882) családja mindkét ágon erős unitárius
gyökerekkel rendelkezett. Míg apja és nagyapja szabadgondolkodók voltak,
őt magát anglikánus egyházi szertartásban keresztelték, de anyjával és
testvéreivel az unitárius templomba jártak istentiszteletre.
Apja példáját követve az Edinburgh-i Orvosi Egyetemen kezdte

tanulmányait, majd anglikán teológiát is hal lgatott, ahol nagyon jó
eredménnyel végzett.
Darwin vallása sokáig az érdeklődés középpontjában volt, mivel a

fej lődésről szóló elmélete vallás és tudomány összeütközési pontjává vált.
Ismerte és értékelte Wil l iam Paley teológiáját, aki a természet törvényeiben
isteni tervezettség bizonyítékát látta.
Habár kezdetben a Bibl ia szószerinti ihletettségében hitt, a Beagle hajón
tett kutatóútja vége fele kezdte kétségbe vonni a bibl iai történetek történelmi
hitelességét, és felvetette a kérdést: miért ne lehetne minden vallás
ugyanolyan érvényes? A fajok eredetéről (1 859) írt művében is említést tesz
teológiai nézeteiről.
Darwin vezető szerepet töltött be egyházközségében, habár 1 849-től

vasárnaponként, amíg családja a templomban volt, ő szokásos sétáját tette.
Általában tartózkodott val lásos elveinek kifejtésétől. 1 879-ben úgy
nyilatkozott, hogy sohasem volt ateista, mivel nem tagadta Isten létét: „. . .

rám inkább az agnosztikus lenne a találóbb kifejezés.” „Ami pedig a jövőt i l leti , minden ember
maga kell eldöntse melyik a helyes a homályos és ellentmondó lehetőségek közül. ”

Charles Darwin 1855ben,46 éves korában.„Ha így nézek ki avalóságban is, mint ezena fotón, akkor meglepő,hogy egyáltalán vannakbarátaim.”

________________________
* Michael J. Behe (1 952) a Pennsylvania-i Lehigh University
biokémia professzora, a CSC tagja. Neve a tovább nem egyszerűsíthető
összetettség elvéhez fűződik, amely szerint egyes biokémiai struktúrák
túl bonyolultak ahhoz, hogy az ismert fejlődéselmélettel
megmagyarázhatóak lehetnének, így intelligens tervezettséget kell felté-
teleznünk. Behe álláspontját az egyetem biológiai kara hivatalos
nyilatkozatban elutasította. Dean H. Kenyon (1 939) a San Francisco-i
Állami Egyetem biológia karának nyugdíjazott professzora. Stephen C.

Meyer (1 958) kutató. Fizikusként, geofizikusként és filozófusként
dolgozott és tanított, a Cambridge-i egyetemen szerzett doktorátust
tudományfilozófiából. Részt vett a CSC alapításában, amelynek jelenleg
igazgatója. Paul A. Nelson (1 958) amerikai tudományfilozófus. 1 998-
ban a Chicago-i Egyetemen szerzett doktorátust biológia- és
fejlődéselméleti filozófiából, a CSC tagja. William Albert Dembski

(1 960) amerikai filozófus és teológus. A specifikus komplexitás elvének
híve. Az Észak-karolinai Matthews Evangéliumi Teológiai
Szemináriumának kutató tanára, több művet adott ki az intelligens
tervezettségről.
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olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett
számos, egymásra következő, csekély módosu-
lás révén, akkor az én elméletem feltétlenül meg-
dőlne.”

Charles Darwin a földi élet történetét egy ága-
kat növesztő nagy fához hasonlította: a fa töve je-
lentette az első élő sejtet, és az ágak lennének az
új , egyre összetettebb létformák, amelyek az
idők során kifejlődtek az első primitív szervezet-
ből. Darwin arra próbált magyarázatot adni,
hogy honnan származnak az élet fájának ágai.
Ám a fa törzsének, az első élő sejt eredetének
magyarázatával adós maradt.

Az élettelen anyagból létrejövő élet kérdésére
a későbbi tudományos kutatás próbált magyará-
zatot találni. Az 1930-as években Alexander Op-
arin orosz tudós dolgozott ki egy elméletet,
amely szerint az egyszerű kémiai elemek vélet-
lenszerűen kapcsolódtak össze és szerveződtek
sejtté. Ez lett volna a hiányzó láncszem, a „kémi-
ai evolúció”. Ennek az elméletnek a megértésé-
hez bele kell merülnünk a sejt szerkezetébe.

A sejt felépítése rendkívül bonyolult: fehérjék-
ből áll, a fehérjék pedig aminosavakból épülnek
fel. Az aminosavak húsz különböző típusa léte-
zik a természetben, amelyeket a biológusok az
angol ábécé huszonhat betűjéhez hasonlítanak. A
30.000 fehérje 20 különböző aminosav meghatá-
rozott kombinációjából áll, amely több száz egy-
ségből összetevődő láncot alkot. Ennek a
hatalmas mennyiségű alkotóelemnek a meghatá-
rozott sorrendű összerendeződését Dean Kenyon
és Gery Steinman a kémiai alkotóelemek közötti
vonzás törvényével magyarázta, és azt „biokémi-
ai predesztinációnak” nevezte.

Öt évvel a „Biochemical Predestination” c.
mű megjelenése után Kenyon kételkedni kezdett
abban, hogy a kémiai vonzás törvénye magyará-
zatot adhat az első sejt felépüléséhez. A létező
aminosavak szerkezetéhez szükséges információ-
kat ugyanis egy, „az élet nyelvének” nevezett
sejt, a DNS tárolja. Minél több ismeretre tett
szert a fehérjékről és aminosavakról, Kenyon an-
nál inkább belátta, hogy a DNS molekula nélkül
nem jöhetett létre a legelső sejthez szükséges
aminosav összerendeződése sem. A további kuta-
tási eredmények ezt megerősítették.

A DNS véletlenszerű létrejötte szintén dilem-
mát jelent. Ez a molekula az univerzum legna-
gyobb információmennyiségét tárolja. Az
emberi DNS molekula hárommilliárd egységből
áll. (Bill Gates szerint ez sokkal bonyolultabb,
mint amit eddig számítógéppel tervezni tud-
tunk.) De még a legegyszerűbb egysejtű élőlény
fehérjéinek felépítéséhez nélkülözhetetlen geneti-

kai információ is többszáz oldalnyi nyomtatott
szöveget tenne ki. E hatalmas betűhalmaz kelle-
ne véletlenszerűen olyan értelmes szöveggé
összeálljon, amely pontosan leírja a sejt felépíté-
sét.

Azokban az években, mikor Kenyon elutasí-
totta a kémiai evolúciót, a tudomány részletekbe
menően feltárta a sejten belüli információfeldol-
gozás egész rendszerét, amely úgy működik,
mint egy mikroszkopikus gyár. Molekuláris gé-
pek másolják, fordítják le az információt, gyárt-
ják, továbbítják és állítják össze az új sejt
alkatrészeit.

A bonyolult strukturáltság és szervezettség
gondolkodásra készteti az embert. William
Dembski matematikust a Dél-dakotai hegybe
bevésett négy amerikai elnök arcképe ihlette ar-
ra, hogy felállítsa a „kikövetkeztetett tervezett-
ség” két kritériumát: a valószínűtlenség és
specifikusság elvét. Lényege: ha egy bizonyos
jelenség véletlenszerű létrejötte lehetetlen és
emlékeztet valamire, akkor ott értelmes terve-
zettséget feltételezünk. Ugyanez történik akkor
is, amikor a sejtekben megtalálható információt
értelmezzük.

„Meggyőző elképzelés, hogy az univerzum
racionális és megismerhető, amit egy magasabb
intelligencia látott el kézjegyével, azt akarva,
hogy mi is megértsük a világot.” (Paul Nelson)

Mintha Dávid Ferencet hallanám.. . Az intelli-
gens tervezettség elméletének létezik cáfolata,
amely szintén ilyen érdekfeszítő tanulmány, de
ez már egy másik cikk témája. . .

* * *
Az evolúcióval kapcsolatos dilemmám felol-

dásához valamikor a klasszikus kérdést hívtam
segítségül: mi lett előbb: a tyúk vagy a tojás?
Akkor kisütöttem a választ: a tyúktojás.

Minden dolog mértéke az ember – mondotta
Protagorász. Mi adunk nevet és soroljuk kategó-
riákba a körülöttünk lévő dolgokat (vö. Gene-
zis). Tehát, ha az evolúció elméletének logikáját
követem: az az állat, ami a tyúktojást tojta még
nem volt tyúk, de az az állat, ami abból a tojás-
ból kikelt már csirke volt.

Azóta megértettem azt is, hogy a két miér-
temre a válasz ugyanaz, és a tekintély ellenállá-
sáról szól az intuitív (azaz lelki-) ismeret
fejlődésével szemben. Ahogy a világról szóló is-
meretünk bővül, úgy kúszik fölfele azon a bizo-
nyos fán a tudást jelképező kígyó, hogy az
ember tudatossága kiteljesedjen.

„ Boldogok, akiknek a szíve tiszta,…”
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G árdonyi Géza jellegzetesen amatőr író és gondol-
kodó. Mindent önmaga akar felfedezni, ezért éle-

te szüntelen megfigyelés, kutatás, elmélkedés és
önképzés.

A szülői házban ökuménia uralkodott, így könnyeb-
ben jut el felnőttkorában a felvilágosultabb vallásos-
ságtól egészen az ateizmusig. Ifjúkori naplójából
tudjuk, hogy Franklin Benjamin unitárius gondolkodó
életszabályait szerette követni. Gárdonyi azt vallotta,
hogy az isten bennünk lakozik, a kölcsönös szeretet-
ben. Nem hitt az egyházi dogmákban. Vallotta, hogy a
pap dolga: teremtsen jóságot a szívekben.

Az író szerint a keresztény vallás lényege: Jézus iga-
zi nagysága, soha el nem múló, örök időszerűsége fő-
képp abban áll, hogy az Istenben, az Atyában való hit
megingathatatlan alapján állva, egy addig ismeretlen,
új , magasrendű magatartást, teljesen új lelkületet árasz-
tott tanítványaira és hallgatósága felé.

Gárdonyi Géza vallásossága felekezetek felett áll,
a vallási toleranciát otthonról hozta, s unitárius szelle-
miségű példaképei, Tolsztoj , Darwin vagy Brassai Sá-

muel mélyen hatnak
rá.

„A biblia nekem
nem argumentum.
Azt Krisztus után sok
száz év múlva csinál-
ták. Ma történik valami, holnap ezer ember írja le, de
ezerféleképpen. Olyan próféták, mint Krisztus, tömér-
dek sokan éltek, csakhogy nem volt alkalmuk híresek-
ké lenni…” (Szabolcs Mihály barátjához írt leveléből,
1 897-ből.)

„Isten alkotásának porszeme csak ez a föld és így
nekünk sem lehet mindenségünk, csak ideiglen.”

Természettudományos felvilágosultságát Darwin
forradalmasító eredményeiből szerezte. Legkedvesebb
olvasmányai között ma is megtalálhatók könyvtárában
a természettudós művei. A modern ember Istent első-
sorban nem a kinyilatkoztatásából, nem is a hagyo-
mányból, és nem a történelemből, hanem az élet és a
világ nyitott könyvéből ismeri meg.

Ha tudományos alapossággal szemügyre vesszük az
evolúciós elméletet, akkor ráérezhetünk egy teremtő,
végtelen erőforrásra, amiből minden ered és táplálko-
zik. A hívő ember bárhol felismeri a Teremtő hatalmas
erejét és szeretetét. Mindezt elsősorban önmagunkban,
a teremtett világ harmóniájában és törvényszerűsége-
iben és Isten legcsodálatosabb művében, az embertár-
sainkban fedezhetjük fel. Ha létezik is spontán
mutáció, a véletlen játékának és szeszélyének nem
szolgáltathatjuk ki a Teremtő nagyszerű munkáját,
mert Ő az örökkévaló, legfőbb valóság.

Gárdonyi Isten rabjai című regényében is érezhető
ez, amikor a tatárjárás utáni új jáéledést a természet
mozgástörvényeihez hasonlította: „Az egyes ember
csak azt érzi, hogy egy napon borzasztó felfordulás zú-
dul reá, s a szenvedések szertelen-szörnyű forgatagá-
ba kerül… De a századokkal később élő ember látja,
hogy a nemzet sorsa abban a szerencsétlenségben vált
szerencsésebbé: tisztult és javult.”

Darwint nagyon szerette, s panteizmusát vezérlő ka-
lauzának tekintette. A dogmák ésszerűtlen rendszerét,
a feltámadás teóriáját elvetette az író. Jézus halálát és
az azt követő eseményeket is az öröklét szemszögéből
nézi. Az öröklétben az élet egységének és folyamatos-
ságának tényét látja.

Következetesen szembehelyezkedett a történelmi
egyházak vallásgyakorlatával. „Egy közönséges tyúk-

Rendhagyó módon
Gárdonyi Géza szellemiségéről

születésének 150. évfordulója alkalmából

Felhős Szabolcs

Gárdonyi Géza hálószobai dolgozóasztala, felette egy Munkácsyfestmény(Krisztus Pilátus előtt) saját kezű reprodukciója
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tojás többet mond
nekem Istenről,
mint Aquinói Ta-
más.”

Voltaire, Rous-
seau, Tolsztoj voltak
irodalmi tanítómes-
terei. A lét nagy kér-
déseivel fordul a
nagy unitárius tudós-
hoz, Brassai Sámu-
elhez, költői
levélben. Az élet tu-
dományos magyará-
zatairól faggatja a
bölcs aggastyánt,
aki földet, eget egy-
aránt vizsgált:

Mi jobb: tudni mindent és nem hinni semmit?
Avagy: hinni mindent és nem tudni semmit??
(. . .)
Ó mondd: úgy vagyunk-e, mint az erdő fája,
mely aggon visszadől a földnek porába;
vagy úgy, mint ama nagy égitestnek fénye:
remegve szállongók minden sötétségbe';
s nem tudva: mi élet, mi halál, mi álom,
csak csüggünk a hiten, mint a pók a szálon.*

Brassai Sámuel egész munkássága a hithez való ra-
gaszkodást példázza. Az unitárius vallás puritán egy-
szerűsége megnyilvánult életrendszerében,
megtestesült erkölcsében. Hívő volt, mert a nagy min-
denséget Isten nélkül üresnek tartotta: filozófus volt,
mert Isten és a világ közötti viszonyt csak a tisztán
disztingváló értelem tudja rendszerbe foglalni. Életé-
vel és jellemével szószólója lett a jézusi hitnek: „A mi
Urunk, Istenünk egy Isten.”

Gárdonyi nagy mesterének tekintette az egyistenhí-
vő törekvéseiről híres Tolsztojt is, aki őszintén hisz Is-
ten teremtő és gondviselő munkájában, valamint Jézus
megváltó tanításában. Műveiben az unitárius szemlé-
lettel rokon vonásokat fedezhetünk fel. Tolsztoj is a
tiszta keresztény eszmékre hivatkozik. A jézusi egy-
szerűséget és az isteni megbocsátást hirdette.

Gárdonyi témába vágó híres regénye a szecessziós
népiesség nagy alkotása: A láthatatlan ember. Nincs az
író korában olyan történelmi vagy társadalmi regény,
amelyben ennyi divatos gondolat volna emberről, nép-
ről, vallásról, életmódról. A láthatatlan emberben az
író fürkészi a rejtőző, igazi embert.

Gárdonyinál egybeolvad a buddhista lemondás és a
keresztényi szeretettan, hogy megszülessen a tolszto-
jánizmusnak ez a különleges, kelet-nyugati változata.

Az író természettudományos megismeréséből nem
a kortárs naturalisták pesszimizmusa következik, ha-
nem az idilli békét és megnyugvást teremtő hit révén
a természettel való azonosulás. Tematikailag vizsgált
nagy regényeiben (A láthatatlan ember, Isten rabjai) a
kezdetben materialista szemléletű író a különböző val-
lási tanítások iránt érdeklődik és unitárius elveket idé-
ző szemlélet felé fordul. A láthatatlan emberben írja:
„Az Isten egy. Hun isten nincsen, latin isten sincsen,
görög isten sincsen. Az Isten: Isten. Közös atyja és ura
minden népnek.” Majd kifejti: „Az élet: mozgás. Mo-
zog maga a teremtő is szüntelenül. Az embernek is
mozognia, alkotnia, küzdenie kell. De egyre világo-
sabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a ke-
zünk.”

Így szól Zéta A láthatatlan emberben: „A keresz-
tény vallásban is több a külsőség, mint amennyire ér-
telmes embernek szüksége van, hát még a pogány
vallásban! Ámbár a külsőségekben egy a pogány val-
lás a kereszténységgel… s a papok itt is, ott is kövé-
rek.”

Gárdonyi Géza élete vége felé nemegyszer miszti-
kus pszichologizálásba fordul, ábrázolásmódjába ha-
mis romantika vegyül.

Az évek múlásával, emberi és szerelmicsalódásai következtében küzdelmei egyreinkább áthelyeződtek benső világába.Emberkerülő lett, távol állt tőle az érzékiörömök élvezete is, egyedül a pipázásnakhódolt állandó szenvedéllyel.

Fia beszámolója szerint – a lélekvándorlásban és a spiritizmusban is hívő – Gárdonyiakarta magának a halált. 1922. október 14e után nem mozdult ágyából, kezébe többétollat nem vett, s ötvenkilenc esztendősen, október 30án, egri otthonában elhunyt.Noha végakaratában arról rendelkezett, hogy szűk családi körben helyezzék öröknyugalomra egri háza kertjében, Eger városa ezt méltatlannak érezte volna láthatatlanemberével szemben. November 1jén bronzkoporsóban fekvő testét alma matere, azegri líceum aulájában ravatalozták fel, s tiszteletére a város mind a huszonháromtemplomtornyában megkondították a lélekharangot. Az egyházi szertartást követőenaz egri vár Bebekbástyáján kialakított díszsírhelyen hantolták el, gerendakeresztfejfájára végakarata szerint az azóta legendássá vált szavakat vésték: „Csak a teste!”
(Képek és szöveg a Wikipediából)

_____________________
* Levél Brassai Sámuel úrnak (1 897)
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Gazdag Árpád

Elmélkedés húsvétkor

Ahhoz, hogy a vallásfilozófiát megérthessük, meg
kell tanulni disztingválni lelki és anyagi valóság kö-
zött. A kereszténység esetében ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy meg kell különböztetni az ember Jézust és
a keresztény vallás Krisztus-jelképét. Ez elég egysze-
rűen hangzik, de ha mélyebben belegondolunk nem is
olyan egyszerű. Tegyünk egy próbát!

Jesua (= Jahveh a szabadító) élettörténete és tanítá-
sa a korabeli zsidó állam politikai helyzetének és val-
lásos kultúrájának kontextusában érthető meg. Ez
érvényes minden vallásos tanítóra, függetlenül mi-
lyen vallásról vagy kultúráról beszélünk. II. Ram-
szesz monoteista reformja az egyiptomi politeizmus
és halál-kultusz, Buddha a korabeli hindu vallás és a
jóga filozófia, Mohamed az arab törzsi vallás (ld.
ezeregy éjszakákAladdin lámpásának dzsinn-jét) kon-
textusában értelmezhető, de csakis akkor, ha képesek
vagyunk egy politikai-vallásos-kulturális helyzetet a
maga valóságában, lélektanilag értékelni. Bizonyos
szintű tájékozottság és intuíció, azaz jelenlét és lélek-
tani bele-látás szükséges, hogy érzékelni tudjuk a fe-
szültséget a belső igények és külső valóság között.

Jézus bizonyosan megmaradt volna egy tragikus
sorsú prófétának, és emléke feledésbe vesz, ha Pál
nem azonosítja őt egy mitológiai jelképpel, amely a
római birodalomban valószínűleg több változatban is
megragadta a vallásos képzeletet.

Az önmagát feláldozó hős ideája ismert motívum.
Talán alig van férfi-ember, aki gyerek-, kamasz- vagy
ifjúkorában ne élte volna át a hős szerepét, és ne érez-
te volna ennek az archetipikus képnek, az önfeláldo-
zásnak felemelő hatalmát. Évezredeken keresztül
használták ezt a belső képet hadvezérek arra, hogy
nemzetük férfiját háborúra lelkesítsék.

Ennek az eszménynek egy további, magasabb szin-
tű és komplexebb változata az a mitikus alak, aki kilé-
pik a társadalmi kötöttségből, felülemelkedve a
hétköznapi anyagiasságon elér egy magasabb tudatos-
sági szintet, majd visszatér és megpróbálja a közössé-
get is megszabadítani a konvenciók okozta
korlátoltságtól és minden abból eredő problémától.

Jézus története e két minta ötvözetéből született.
Mindkét minta nagyvonalakban megtalálható az is-
mert vallásos tanítók esetében, így Pál és Jézus törté-
netében is. Habár személyiségük különbözik, mégis
hasonló körülmények között és vallásos kultúrában
éltek, és ugyanazzal a szellemi problémával szembe-
sültek.

A római birodalomnak az egész Földközi-tengeri
térségre való kiterjedése általános érték-válságot idé-
zett elő. A politeisztikus kultúra különböző, törzsi
eredetű szellemisége elavult, anakronisztikussá vált.
Ennek a válságnak talán egyik kritikusabb időszaka
időszámításunk kezdetére esik, amely időszakot az
őrült császárok koraként is ismerünk. Az isteni tiszte-
letnek örvendő, szellemi egyensúlyukat veszített csá-
szárok ész nélkül végeztették ki vélt vagy valós
vetélytársaikat, és egymás után váltak merénylet ál-
dozataivá, vagy oltották ki sajátkezűleg életüket. Az
értéktelenség – számos egyéb tünettel együtt – meg-
határozta az egész birodalom közhangulatát. A hódító
háborúk öncélú pusztítása, az élet megvetése, bűntu-
dat és kiszolgáltatottság félelme bénította meg az
egész ókori világot. A korabeli ember lelkiállapota,
és annak vallásfilozófiai megfogalmazása így hang-
zik: az istenek haragszanak az emberre, az életét kö-
vetelik. Ez másrészt azzal járt, hogy az élet
feláldozása eszménnyé vált. Ezzel együtt – mint
annyiszor a szellemi fejlődés kritikus szakaszaiban –
a reménység fokozottabban helyeződött át egy másik
szellemi dimenzióba, amelynek elérésében összemo-
sódnak a belső változások a külső, földöntúli elkép-
zelésekkel.

Világhatalmak talpa alatt

Mindez egy meghódított kis nép megalázott politi-
kai helyzetében többszörösen felerősödött. Nagy He-
ródes rögeszmés félelmében feleségét és gyerekeit is
megölette. (V.ö. „Jobb Heródes disznójának lenni,
mint fiának.”)

A „tej jel és mézzel folyó” ígéret földjén az élet sa-
játos hátrányt jelentett. Kánaán az ún. termékeny fél-
hold fő kereskedelmi útvonalára esett, az ókorban
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„ Nem lelki értelme van-e mindezeknek?” (Dávid Ferenc)
Húsvétkor Nagyajtán voltam. A tévében egyházi műsor ment, a hitoktató az evangéliumi történetet mesél-

te a gyerekeknek. Néztem, és felidéződött bennem egy régi dilemma: hogyan lehetséges, hogy egy tökéletes
embert, aki maga a szeretet jelképe, ilyen brutálisan megkínoztak és kivégeztek?! Hallgatom az elbeszélést,
nézem a 6-7 éves gyerekeket, és azt kérdezem: vajon mi játszódik le a fejükben? Beleképzelem magam, és két
válasz jelentkezik: vagy nem volt annyira tökéletes Jézus, mint ahogyan beállítják a felnőttek, vagy nem igaz
ez a történet. Hm. . . csakhogy egy gyerek nem így gondolkodik. . .



stratégiai fontosságú terület volt, ezért a világbirodal-
mak egymással versengve igyekeztek azt ellenőrzé-
sük alá vonni. Egyik hódító hatalom a másikat
követte, így korán kialakult és századokon keresztül
sújtotta a „választott népet” az isteni ítéletként értel-
mezett megalázottság, a szenvedés.

A hívő ember törvényszerűen így fogalmazza meg
a kérdést: miért büntet az Isten? A kérdésben pedig
benne rejlik, hogy bármi a válasz, az már eleve a bün-
tetés megindoklása lesz. Ez a kérdés és válasz húzó-
dik végig a biblia mindkét könyvén, sőt, azt is lehet
mondani, hogy annak alapmotívumává vált. Az Ószö-
vetség a Jahvista hagyományt képviselő próféták tör-
ténelemszemlélete jegyében íródott: a többi közül így
kiemelkedik egy őrülten féltékeny isten, aki állandó
hadat visel az általa nemlétezőnek tekintett istenek-
kel, és bünteti népét, amiért az hűtlen hozzá.

Jézus idejében a római hatalom volt a soron,
amely, mint a megelőző hódító hatalmak, a felsőbb-
rendűség elismerését követelte, és különböző törvé-
nyekben öltött testet: a császár-kultusz gyakorlata, a
római isten-szobrok elhelyezése a köztereken, az adó-
fizetés megkövetelése, az ítélkezés (ld: halálos ítélet
kizárólagos) joga mind olyan megalázó körülmények,
amelyek megsemmisítő következményekkel jártak a
nemzeti önérzetre.

A nemzeti vallásos jelképek jelentéktelenné válása
magával hozta a természetes ellenreakciókat. Az álta-
lános feszültségben és nyugtalanságban ott volt a lá-
zadás, a háború és vég előérzete, a várakozás a jelre,
a vezetőre, akinek megjelenése a rég várt szabadság
és ugyanakkor a vallásos tanítások új jászületés ígére-
tének beteljesülését jelentette. Az adott korra és körül-
ményekre jellemző volt, hogy a felizgatott kedélyek a
jelen és múlt történelmi eseményeinek értelmezésé-
ben keresték a választ, amelyben keveredett a politi-
kai és vallásos elképzelés.

Az önjelölt

Ezek között a körülmények között jelent meg a szí-
nen egy prófétai lelkületű tanító, aki hasonlóképpen
élte meg a szenvedés korabeli dilemmáját, de fokozot-
tabban figyelt annak szellemi-lelki vonatkozásaira.
Habár tanítását így meghatározza a lelki törvények
felismerése, azért az ő története is a végvárakozás, az
önfeláldozás és új jászületés jegyében zajlik.

Az evangéliumi leírások mitológiai rétegei alatt
kikövetkeztethető, hogy az ókori vallási kultúrában
élő Josua gondolkodását is meghatározta az a hit,
hogy a démonok uralma alatt álló világ vége közel
van. Bizonyára foglalkozott az áldozat gondolatával,
és a feltámadásról szóló ígéretekkel. Ehhez kapcsoló-
dó belső tapasztalata bizonyos, az adott körülmények
valóságán felülemelkedő felsőbbséget, autoritást köl-
csönzött egyéniségének, és bizonyos mértékben fel-

szabadította a szellemi erőket. Felsőbbségtudata és
kisugárzása az epilepsziás, skizofrén betegekben ro-
hamot idézett elő, amit egyes szemtanúk az ő „hatal-
maként” éltek meg. A vándor rabbit misztikus
rendeltetés-tudata és prófétai révületei miatt babonás
tisztelet övezte. Állandó hallgatóság alakulhatott ki
körülötte.

Híre bizonyára izgalmat keltett amerre járt, legen-
dákat keringtek gyógyításairól, magatartása babonás
megbotránkozást és vitát idézett elő. Szavai kétsé-
gekre, allegorikus történetei „Éli királyságáról” talál-
gatásra adtak alapot. Kisebb-nagyobb tömeg kísérte
az úton. A várakozás, kételkedés és reménykedés ve-
gyes érzésével figyelhették szavait, hatását és a kö-
vetkezményeket.

Többen meghívták asztalukhoz, vagy felajánlottak
neki ennivalót, amit el is fogadott. Nem tartotta be az
írástudó rabbi tekintélyéhez fűződő társadalmi elvá-
rásokat, de az írott törvényt sem. A rítusok, az előírá-
sok tömegét tudatosan mellőzte.

Az izgalom nőtt, ahogyan Jeruzsálemhez közele-
dett. Egy idegen hatalom által megalázott ókori nem-
zeti kultúra hivatalos képviselőinek ugyanis mindez
több volt, mint amit befogadni, esetenként tolerálni
tudott. A látnok-rabbi minden egyes szava, megnyil-
vánulása és hatása kihívás volt a vallásos nemzeti ön-
érzet és törvény képviselői számára.

A teisztikus világszemlélet fényében mindent Isten
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akarataként lehet értelmezni. A kor „lélektani elméle-
tében” az igazságos isteni büntetés összeolvadt a szen-
vedés politikai okaival. Ennek fényében érthető a
felháborodás: Hogy jön ahhoz bárki, hogy Isten jogos
ítéletét (értsd: ítéletünket) elengedje?! Hogy jön ah-
hoz vallásos tanító, hogy elfogadja egy hazaáruló
vámszedő meghívását, és belépjen az otthonába?
Hogy szajhákkal, árulókkal, és mindenféle lezüllött
faj jal szóba álljon? És főként: hogyan jön ahhoz egy
őrült, hogy magának isteni hatalmat tulajdonítson?

Valahogy így lehetne megfogalmazni az indulatot,
amit Jézus a nemzeti intézmények vezetői számára je-
lentett. Olyan kihívás volt ez a hivatal képviselői szá-
mára, melyre ott és akkor csak egyetlen következetes
választ adhattak: a halálos ítéletet. A féltékeny isteni,
azaz intézményi tekintély megsértése halálos ítéletet
vont maga után. Jézus ennek a válasznak elébe ment,
és – amint a húsvéti események leírásából következ-
tetni lehet – tudatosan készült rá, és ki is hívta azt ma-
ga ellen.

Az áldozat, mint archetipikus minta

Josua áldozata illusztráció arra az örök valláslélek-
tani folyamatra, amely szerint az igazság a hamisság
feláldozásával, elengedésével valósulhat meg. Ha va-
laki egy istenre hivatkozva lép fel és gyógyít, akkor
olyan erőt szabadít fel, amely megköveteli, hogy an-
nak belső, tudattalan ígéretét, azaz a teljesség megva-
lósulását bizonyítsa. Jézus fellépése olyan drámai
feszültséget idézett elő, amely az adott körülmények
között csak én-áldozatban és az azt követő ígéretben
találhatott feloldást. Ez volt a jézusi út és vallásfilozó-
fia-értelmezés legjellemzőbb vonása, az áldozat,

amelyre ő kezdettől fogva készülhetett, a rítus amely-
nek kifejezése a megsértett hatalom közreműködésé-
vel valósult meg.

A kezdetben szórványosan majd később mind
részletesebben dokumentált eseményekből felismer-
hető a prófétai elhivatottságból következő lelki ta-
pasztalat, a vallásos tanítások értelmezése és
önmagára való vonatkoztatása az adott kulturális kör-
nyezetben. A lelki folyamat tapasztalati eredménye a
„gyógyulásokban”, ennek a folyamatnak a végső be-
teljesítése pedig az önfeláldozásban öltött testet.
Részben egyéni élettörténete, részben adottságai,
részben felismerései, részben pedig a nemzeti jellegű
vallásos tanítások, jövendölések, és végül az ókori
világ valláslélektani állapota voltak azok a körülmé-
nyek, amelyek kijelölték Jézus számára ezt az utat.

Az áldozat lelki értelme

A lélek bizonyos tárgyakban ölt testet, kultúrától,
egyéni élettörténettől és helyzettől függően. Minden-
kinek megvannak a maga érzelmi szimbólumai, amik
őt magát jelenítik meg, karakterének mintegy sajátos,
érzelmi hologramjaként. A vallásfilozófiai szimbólu-
mok ezen érzelmi lecsapódások és konkretizálódások
összegzése, amely ugyanakkor magában foglalja a
még meg nem valósult ideát, mint én-képet.

Ehhez a térben megjelenő képből következtethető
és érthető meg az áldozat jelentősége. Az áldozat
gondolata és az ebből következő gyakorlat a vallás
egyik alapmotívuma. Megtalálható a primitív kultu-
szokban és napjaink szertartásaiban, gyakran mint a
kultusz legkiemelkedőbb eleme, annak csúcspontja.
A hit bizonyítékot, a lélek megvalósulást követel.
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A zsidó húsvéti ünnep az egyiptomi fogságból va-
ló szabadulás történetéhez kötődik. Az áldozati bá-
rány motívum ugyanakkor visszanyúlik a korábbi
nemzeti történethez és mitológiához. Ábrahám kos-ál-
dozata a pásztor-életből következtethető. A kos, bá-
rány, avagy azt helyettesítő áldozati tárgy a
kultuszban a legfontosabb érték, maga az élet-erő, a
lélek megtestesítője.

Az áldozat lényege: az ember olyasmiről mond le,
ami az élet szimbóluma számára. Ez egy földműves
ember számára a termés (Ábel), egy pásztor ember
számára állatai (Káin). Mikor a pásztor a legszebb bá-
rányt rituális formában feláldozza, akkor azt a szim-
bólumot áldozza fel, amely lelki kötődését jelenti az
anyagi valósághoz. Az áldozat tudattalan célja ugyan-
akkor, hogy eltávolítson egy leplet a tudatban: a szim-
bólum feláldozásával az ember öntudatlanul
törekszik arra, hogy integrálja azt a lelki tartalmat,
amelyet a szimbólum képvisel. Azaz: önmaga lénye-
gével egyesül. Ez az emberi lét szellemi törekvésének
végső célja.

A názáreti Jézus azon a bizonyos húsvéti ünnepen
megismételte az ábrahámi áldozatot, de ezúttal köz-
vetlenebb módon: nem egy másik embert (egyetlen fi-
át), és nem egy őt helyettesítő bárányt (vagy egyéb
jelképes tárgyat), hanem – a hagyományt felülteljesít-
ve, tragikus módon – önmagát áldozta fel, egyértel-
műbben kifejezve az áldozat tudattalan célját.

Ez a lehető legközvetlenebb módja a vallásos isten-
hit gyakorlati megvalósításának – rituális, azaz pro-
jektív módon. Ez lehetett Jézus felismeréseinek végső
következménye, és egyéni vallásának kifejeződése az
adott társadalom-lélektani körülmények közt.

Az üzenet utóélete és Pál elmélete

A Szentek Szentjébe való belépéstől halálos féle-
lem tartotta vissza a kor emberét. A lélekkel való
szembesülés halálos következményekkel jár a tudatta-
lan és a felettes én között kompromisszumként létre-
jött én számára. Egyrészt hatalmas energia szabadul
fel, másrészt megrendül a társadalmi pozíció. A fel-
szabadított lelki tartalmak a tudatban allegorikus for-
mát öltenek (példabeszédek), a gyakorlatban pedig
beteljesítést követelnek (én-áldozat).

Jézus húsvéti áldozata üzenet volt a kor vallásos
embere számára. Egy olyan valóságot szólított meg
és fejezett ki, amely ott élt mindenkiben, aki a kor
gyermeke volt. Az üzenet így szólt: nem a külsőségek-
ben kell a hitet megélni, nem tárgyakat kell feláldoz-
ni, hanem önmagad! Erről szól az áldozat lényege.

Érthető tehát így a tanítványi kör megdöbbenése,
majd zavara és menekülése. Nemcsak a kivégzett ná-
záreti tanítóval való azonosítástól menekültek, hanem
önmaguktól is: az archetipikus képtől és annak irraci-
onális, életellenes megvalósításától.

Az életösztön nemcsak egy idea megvalósítására,
de az élet fenntartására is kényszeríti az embert, aki
így új kompromisszum létrehozására kényszerül: az
átszellemiesítésre.

Törvényszerű, hogy ez a kompromisszum azok
számára, akik személyesen ismerték Jézust csak töb-
bé-kevésbé sikerült. A valóság emlékei azonban már
nem akadályozták Pált. Pálnak, akinek nem volt sze-
mélyes kapcsolata Jézussal, megvolt a maga tapasz-
talata, saját lelki harca és élménye. Ugyanakkor, a
názáreti próféta mitológiai alakokat és történeteket
idéző esete alkalmas motívum volt számára, hogy el-
méletét megalkossa. Saját élményei adták a hitelessé-
get, a mitológiával való kapcsolat pedig
vallásfilozófiai színvonalra emelte elméletét.

Míg Jézus közvetlen környezete és tanítványai a
tragédia feldolgozásában emésztődtek, és vívódtak a
mester követése ill. az élethez való ragaszkodás csap-
dájában, addig a tírusi Pál részben felmentette a tanít-
ványait attól, hogy hasonló áldozatot mutassanak be.
Jézus kiemelése az emberi tartományból a transzcen-
dentálisba, valamint az a tanítás, hogy „értünk” mu-
tatta be áldozatát, mind az élet, mind az eszmény
fennmaradását szolgálta.

A vallásfilozófiák a lélektani teljességről szólnak.
Az áldozatnak csak akkor van lelki értelme ha feltá-
madás követi. Így érthető Pál kijelentése: „Ha pedig
a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek;
még bűneitekben vagytok.” Ezt nevezhetjük teológi-
ai, azaz projektív lélektani elméletnek: a belső törté-
nés kivetítését a külső eseményekre. Így érthető a hit,
amely szerint Jézus testben feltámadt, és így lett ez a
tanítás a kereszténység legnagyobb felismerése – és
legnagyobb tévedésének forrása.

Bizonyos értelemben Jézus és Pál közösen hoztak
létre egy vallásfilozófiát. Jézus kifejezte rituálisan a
válságban lévő ókori világ szellemi konfliktusát, Pál
pedig a helyettes elégtétel elméletével egyrészt fel-
mentette a korát a példa követésétől, másrészt „az
Atya” a „a Fiú” és a ”a Lélek” vallásfilozófiai fogal-
mainak megalapozásával megnyitotta azt a lelki csa-
tornát, amelyen az új jászületés a tudati háttérben
végbemehetett.

Ez az elmélet már alkalmas volt arra, hogy egy
politeisztikus hagyományokban élő világbirodalmat
szellemiekben egyesítsen; biztosítsa az elvi kapcsola-
tot életösztön és az ideák világa között; a halál és új-
jászületés misztériuma által pedig elméleti és
gyakorlati eszközt nyújtson a lelki problémák kezelé-
sére. Politikai téren lehetővé tette a belső egyensúlyt,
hogy a különböző törzsek az egyetemesebb megértés
által együttélésre alkalmassá váljanak. Ilyen értelem-
ben köszönhető a keresztény szellemiségnek a több
nemzetű európai kultúra egysége.
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