
Hogy látja ma egy
fizikus a világot?
Hogy szerzi az ismereteket a természettudomány?

Minden tudomány — legyen humán, társdalom- vagy természet-
tudomány — eredményei adatokon, megbízható, a legszigorúbb
kritikát kiálló adatokon alapulnak. Az adatok értékeléséből, elem-
zéséből, csoportosításából születnek a társadalmi, természeti jelen-
ségek magyarázatai, a megfelelő hipotézisek, modellek, elméletek,
illetve törvények. Ebből a szempontból nincs alapvető különbség a
humán, társadalom- és természettudományok között, bár az adatok
megszerzésének módszere merőben más a különböző területeken.
Az irodalomtudós elemzi a művet: a formáját, stílusjegyeit, kelet-
kezésének hátterét és körülményeit, mondanivalójának jellegzetes-
ségeit, kapcsolódási pontjait stb. A szociológus kérdőívekkel és
mélyinterjúkkal, valamint statisztikai adatokkal operál, a történész
levéltárakból, krónikákból és ásatásokból nyeri az adatokat.

A természettudományos kutatás a megfigyelés, a kísérlet és a mérés
„hármasságán” alapul, és csak azt tekintjük természettudományos
eredményeknek, amelyek ezekkel a módszerekkel kapott adatokon
alapulnak. Az elméleteknek természetesen nagy a jelentőségük, sok
esetben ezek viszik előre a tudományt, jelölik ki a további kutatás
irányát, az elvégzendő újabb kísérleteket, alakítják ki végső soron a
világról, a valóságról szerzett képünket, azonban ellenőrzésük min-
dig a fenti természettudományos módszerekkel történik. Legújab-
ban a számítógépes modellezés is megjelent a módszerek között.

A természettudományos módszerek alkalmazása során ma alap-
vető szerepe van a műszereknek. Az adatokat végső soron mutatók
leolvasásából, elektromos jelek megszámlálásából és hasonlókból
nyerjük. A műszerek érzékszerveinknek mintegy „meghosszabbítá -
sai”, tökéletesítik, fokozzák azok teljesítőképességét. Hogy milyen
mértékben, arról a későbbiekben még szó lesz.

A természettudományoknak egy másik sokat emlegetett jelleg-
zetessége az objektivitás. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos szubjek-
tív hibák ne jelentkezhetnének egy mérési eredménynél, hiszen min-
 den mérésnél fellépnek különböző típusú hibák — így a szubjektív
hiba is —, de igenis jelenti azt, hogy a mérési eredmények, a meg-
állapított törvények nem függnek tetszésemtől, a pillanatnyi han gu-
latomtól, személyes ízlésemtől. Ha például ellenőrzött, sokszor meg-
ismételt mérésekből kiadódott, hogy a nehézségi gyorsulás 9,81 m/sec,
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akkor nem mondhatja senki, hogy ez neki nem tetszik, ez túl nagy,
legyen inkább a fenti érték fele. Az objektivitás jelenti azt is, hogy
ha egy természeti törvényt megállapítottunk például Európában, az
nem lehet más Japánban sem, hacsak nem jöttek rá a törvény szük-
séges módosítására, de akkor azt az ellenőrző mérések folyamán
Európában is meg kell erősíteni.

Nagyon fontos jellemzője a természettudománynak, hogy nem be-
fejezett, saját eredményeinek szigorú kritikájával, viták során halad elő-
re. Megbízható, minden kritikát kiálló új megfigyelések, kísérleti, mé-
rési eredmények a legelfogadottabb korábbi eredmények, magyarázatok,
felfogások, törvények módosításához, gyökeres megváltoztatásához,
sőt a korábbiak teljesen újakkal történő felváltásához vezethetnek.
A természettudomány nem ismer végleges, megváltoztathatatlan, abszo-
lút eredményeket, kijelentéseket vagy felfogásokat. „A legbiztosabb igaz-
ság a tudományos törvényekre vonatkozóan, hogy az ismeretek és a
tapasztalatok előrehaladásával kiderül, hogy túlságosan korlátozot-
tak és túlságosan pontatlanok” — írja G. Holton nevezetes tanköny -
vében. Tóth Mihály filozófus pedig még sarkosabban fogalmaz: „Ami-
kor egy tudós vagy egy tudományos közösség elkezdi a tudományos
igazságokat zárt, kizárólagos igazságként hirdetni, akkor abban a pil-
lanatban megszűnik (…) tudományos közösség lenni.” A lényeges az,
hogy ezeket az elveket és megállapításokat nemcsak a fenti szerzők,
de az egész tudományos közvélemény osztja, vallja.

Nem tagadhatjuk azonban, hogy az idő elteltével bizonyos nehéz-
ségek is felmerültek a tudománnyal kapcsolatban. Most nem a tudo-
mány bizonyos káros hatásaival kapcsolatos problémákra (például ka-
tonai alkalmazások, környezeti ártalmak stb.) gondolunk — azokra itt
nem térünk ki. E helyen arra a nehézségre utalunk, hogy a tudo mánynak
az a közvetlensége, amellyel a 16–17. század fordulóján elindult, lényegében
elveszett. Galilei bátran mondhatta, hogy nézzenek bele a távcsőbe, és
bárki saját szemével meggyőződhet például a Jupiter holdjaival kap-
csolatos állításának az igazságáról. Az ingára, szabadesésre stb. vonatkozó
kísérleteket bárki, bárhol megismételhette, és levonhatta ugyanazokat
a következtetéseket, amelyeket a tudósok tettek. Tudjuk, ma távolról
se ez a helyzet a nagy gyorsítók, elektronmikroszkópok, a drága és spe-
ciális, sokszor egyedi műsze rek esetében. Ma sokkal inkább rá vagyunk
utalva a tudósok megállapításaira, a tudományos közösség ítéleteire.

További nehézséget jelent, hogy az eleinte (Galilei és kortársai ál -
tal) használt egyszerű matematikát egyre bonyolultabb matematikai ap-
pa rátus váltotta fel a természeti jelenségek leírására, és aki valóban
szeretne a részletekig lehatolni, annak igen széleskörűen és alapo-
san kell elsajátítania a modern matematikai ismereteket.

Ugyanakkor viszont a jelenségek megértése és az alapgondolatok meg-
előzik a matematikai formalizmust. Ez teszi lehetővé, sőt a tudományos
közösség kötelességévé, hogy a tudomány legújabb és legfontosabb ered-
ményeit ismertesse a társadalom szélesebb rétegei számára, mert csak
így válhatnak azok az egyetemes emberi kultúra részévé, és így ke-
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rülhetjük el a tudomány és a társadalom között több szempontból is
veszélyes szakadékot. Figyelemreméltó ebből a szempontból, amit
Johannes Wickert Einstein- életrajzában ír. „Visszatekintve Einstein min-
denesetre a körülmények szerencsés fordulatának tekintette, hogy a ter-
mészettudományok lényeges eredményeit és módszereit egy népszerűsítő, a rész-
letes számításokat mellőző könyvből ismerte meg.” (Kiemelés tőlem — B. D.)

Hová jutott módszereivel a természettudomány?

Az emberiség szempontjából a legnagyobb eredmény, amire a tu-
domány eljutott, hogy ráébresztett bennünket a valóság szinte el-
kép zelhetetlen gazdagságára.

Ha felnézünk a csillagos égre, szabad szemmel legfeljebb néhány
ezer csillagot, illetve „égi objektumot” látunk. Mai műszereinkkel:
teleszkópjainkkal, rádióteleszkópjainkkal, a műholdakra szerelt te-
leszkópokkal stb. mintegy százmilliárd galaxist ismerünk, az egyes
galaxisokban átlagosan százmilliárd csillaggal.

Vagy itt van az elektromágneses színkép a hő- és rádióhullá -
moktól, mikrohullámoktól a látható fényen keresztül a röntgen- és
gammasugárzásig. Ezeket berendezéseinkkel nemcsak vizsgáljuk,
de a gyakorlatban alkalmazzuk is őket, ám érzékszerveinkkel csak
egy tört részét tudjuk észlelni (fény és hősugárzás). Se a rádió-, se
a mikrohullámokról vagy a röntgensugárzásról érzékszerveinkkel
egyál talán nem veszünk tudomást. Az atomi és az atom-alatti vi-
lágból semmit sem látunk, érzékelünk közvetlenül. Ezt a hihetetle-
nül gazdag világot műszereink segítségével ismertük meg.

Ahogy Holton írja a már idézett tankönyvében: „a tudomány fel-
adata (…) behatolni túl a megfoghatón és láthatón a láthatatlanba,
és ezáltal beilleszteni azt egy új, nagyobb összefüggésrendszerbe.
Hasonlóan egy távoli, úszó jéghegyhez, amelynek nagy része tény-
legesen a tenger színe alatt rejtőzik, csak a realitás igen kis része hat
ránk közvetlenül.”

Az ember eljutott a Holdra — ott van a lábnyoma —, vagyis el-
jutott egy másik égitestre, amelyik az emberiség hosszú története
folyamán a mesék és fantasztikus történetek terrénuma volt, még jó,
ha nem istenként tisztelték.

A gyakorlati alkalmazásokat, a mai mindennapi élet tudomá-
nyon alapuló technikáját: a mai konyhánkat, irodánkat, hírközlé-
sünket, szórakozásunkat, orvosi gyakorlatunkat éppen csak meg-
említjük itt, hiszen ezeket mindnyájan naponta tapasztaljuk.
Ugyancsak nem foglalkozunk a háborús alkalmazásokkal és a tech-
nika egyéb veszélyeivel — mint már említettük —, amelyek min-
denképpen külön tanulmányt igényelnének.

Szeretnék a továbbiakban néhány példát felhozni arra, hogy a ter-
mészet megismerése mennyire nem befejezett.

Látókörünk, kultúránk
gazdagodása

Nyílt kérdések
a tudományban
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Az elektron valóban a legismertebb elemi részecske. Valóban
„mindennapi” használatban van, nemcsak az elektronikában, de a
legegyszerűbb elektromos árammal kapcsolatos jelenségekben is.
Kétségtelen, hogy az elektronról sok mindent tudunk, de nem is-
merjük azokat a legegyszerűbb jellemzőit, amit minden tárgyról tu-
dunk: nem ismerjük a méretét, az alakját és anyagi minőségét (per-
sze az elektron nem tárgy!).

A legmegdöbbentőbb azonban, hogy milyen keveset tudunk a vi-
lágmindenségről. A fénylő anyagi objektumok, amiket szabad
szem mel láthatunk, és az a százmilliárdszor száz milliárd, amit mű-
szereinkkel közvetlenül észlelünk — ma már tudjuk —, hogy ösz-
szességében mind össze 4–5%-a a Kozmosz teljes anyagának. Mint-
egy további 20–25%-a az úgynevezett sötét anyag, amelyről si került
kideríteni, hogy csak egy része az általunk ismert „normális” anya-
gi minőségű, de ugyanakkor mégse látható, közvetlenül nem ész-
lelhető anyag, másik része egy általunk még ismeretlen anyagfajta.
A legújabb felfedezés pedig az úgynevezett sötét energia (mintegy
70%), amelyről a létén kívül nagyon keveset tudunk (a relativitás-
elmélet értelmében az energia, így a sötét energia is anyagnak felel
meg, ezért szerepel a világmindenség anyagi összetevői között). Mind-
ezek nem valamiféle „íróasztal mellett” kigondolt elmeszülemények,
hanem mérések által közvetve bizonyított — jelenlegi hiányos tu-
dásunknak megfelelő — tudományos tények.

A világmindenség keletkezéséről, az úgynevezett ősrobbanásról
viszont elég sokat tudunk mai méréstechnikánknak köszönhetően.
Ma már alig vitatott a tudományos közösségben az ősrobbanás té-
nye, annál több azonban a nyílt kérdés a részletekre vonatkozóan,
és még inkább, ha az ősrobbanás okát firtatjuk, vagy azt, hogy mi
volt az ősrobbanás előtt.

Az előzőekhez hasonló a helyzet a földtörténetre, a naprendszer
vagy az élet keletkezésére és sok más kérdésre vonatkozóan. Hogy
csak még egyet említsek saját szakterületemről: nem tudjuk, hogy
honnan ered, mi okozza az elemi részecskék tömegét.

„Hívő” vagy „hitetlen” a természettudomány?

A kérdés úgy is felvethető, hogy bizonyítja vagy cáfolja-e a tudo-
mány a vallásos hitet.

Mindenekelőtt határozottan le kell szögeznünk, hogy a tudománynak
nem feladata a vallásos hit bizonyítása. Annak idején már Galilei is kifej-
tette, hogy az üdvösség útját a Szentírásból lehet megismerni, de a ter-
mészet megismeréséhez a „természet könyvét” kell tanulmányozni.

Évszázadok során a vallás és a tudomány autonómiája kiérlelődött,
más létsíkon mozog a vallás és másikon a tudomány. Ezzel kapcsolatban
hadd idézzünk a Gaudium et spes zsinati határozatból és II. János pápa
magyarországi látogatása során a Magyar Tudományos Akadémián
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tartott beszédéből. Ezek teljesen egyértelműen fogalmaznak a kérdésben
az egyház részéről. „Hadd fejezzük ki tehát mély sajnálkozásunkat bi-
zonyos szellemi magatartás fölött, amely néha megnyilvánult éppen
a keresztények között is, akik nem mindig látták tisztán a természet-
tudományok jogos autonómiáját” (Gaudium et spes).

„Az egyház… elismeri és követeli a tudományos kutatás és mű-
vészi alkotás szabadságát és autonómiáját. (…) A kultúrának szük-
sége van az igazi szabadságra, még a vallásos hittel szemben is. (…)
Ezért amikor az ész és a hit látszólag szembekerül egymással, akkor
minden bizonnyal vagy a kulturális tevékenység vagy a hitből táp-
lálkozó reflexió túllépte a saját illetékességi körét, nem vette figye-
lembe saját módszere követelményeit” (II. János Pál).

Érdemes itt megjegyezni, hogy mai iszlám szerzők véleménye
szerint a tudomány megrekedését, egy helyben topogását korunk-
ban éppen a vallás és a tudomány szoros összefonódása okozza a
mosz lim országokban.

Természetesen a tudomány eredményei és művelése elgondol-
koztathatja az embert, amikor észreveszi a tudomány határait. Kü-
lönösen a tudósokra vonatkozik ez. Korunk egyik legnagyobb tudó-
sa, Heisenberg, akinek a neve fogalommá vált a modern tudományban,
így vall erről: „Tényleg abszurd gondolat volna a világ rendjének a
struktúrái mögött egy ’tudatot’ keresni?” Herbert Pietschman, a Bé-
csi Egyetem professzora pedig így foglalja össze ezzel kapcsolatos vé-
leményét: „a tudósoknak fel kell ismerniük módszerük értékeit és kor-
látait, s el kell ismerniük azt a tényt, (…) hogy a tudomány nem tud
semmit sem mondani az élet értelméről. Személy szerint nagyon nem
tetszik nekem (ne mondjam, hogy mérges vagyok), amikor kiemel-
kedő tudósok igényt formálnak arra, hogy — saját módszereik alap-
ján — levonhassák azt a következtetést, hogy az élet értelmetlen…”

Mindez azonban természetesen nem bizonyíték a hit vagy Isten léte
mellett. Jegyezzük meg azonban, hogy a tudomány  cáfolni sem tudja
a hitet. Minden bizonnyal igaza van Hans Küngnek, az egyház egyéb-
ként egyik legvitatottabb teológusának: „A jelentős ateisták érvei és bi-
zonyításai alkalmasak ugyan arra, hogy kétségessé tegyék Isten létezé-
sét, arra azonban nem, hogy kétségtelenné tegyék Isten nem létezését.”

Gondoljuk viszont végig a következőket. A valóságról érzékszer-
veink segítségével szerzünk tudomást. Mint láttuk, műszereink hi-
hetetlen mértékben kitágítják érzékszerveink lehetőségeit. A materi-
alista felfogás szerint az idő elteltével, műszereink fejlődésével
fokozatosan fel tudjuk deríteni, meg tudjuk ismerni a teljes valósá-
got, ez az úgynevezett „szukcesszív approximáció”, tehát nincs a va-
lóságnak olyan eleme, amit elvileg ne tudnánk megismerni. Másrészt
semmi sem bizonyítja, hogy nincs a valóságnak olyan tartománya,
ez a transzcendens valóság, ahova se érzékszerveinkkel, se műszere-
inkkel elvileg nem tudunk behatolni. Szokás a materialista felfogást
természettudományos nézetnek tekintetni, de lássuk világosan, ez
nem tudományos álláspont, ez egy felfogás, ha tetszik hit. Aki becsü-
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letesen vallja ezt az álláspontot, annak tisztában kell lennie ezzel, és
— másrészről — álláspontját természetesen tiszteletben kell tartani.

Ugyanakkor, akik egy gazdagabb, teljesebb valóságot: mind a
természetit, mind a természetfölöttit vallják, azok a természeti va-
lóságot, annak kutatását illetően semmiben nem különböznek a
„másik tábortól”. Egyik természeti jelenségre se mondják, hogy azt
soha sem ismerhetjük meg, és a természet egyes jelenségeit se igye-
keznek közvetlen isteni beavatkozással magyarázni.

Bizonyítja-e tehát a tudomány a vallásos hitet? Láttuk: nem bi-
zonyítja, persze nem is cáfolja, nem is tudja cáfolni. Hangsúlyoz-
zuk viszont, hogy nem is kell, hogy bizonyítsa. Lássuk világosan: soha
nem azért hiszünk vagy nem hiszünk, mert a tudomány ezt
mondja, vagy azt mondja. A hitünk kegyelem, alkalmasint a fizikusé
is. Kegyelem, azaz Isten ajándéka, amely által a világ, a társadalom,
az ember dolgai a helyükre kerülnek, elrendeződnek.

A hívő számára kísértés a tudomány egyes eredményeibe „ka-
paszkodni” és azzal próbálni igazolni, megtámogatni a hitet, netán
„megkövetelni” a tudománytól, hogy eredményei a hitet igazolják.
Ez az a torzulás, amelyre a pápa idézett beszédében utalt, és ez az,
ami a történelem folyamán olyan sokat ártott az igazi hitnek.

Megemlítem itt, hogy az utóbbi években, amikor az ősrobbanás-
el mélet egyértelműen „polgárjogot nyert” a tudományban, sok hí-
vő nek „felcsillant a szeme”, hogy íme, a teremtés beigazolódott.
Engem is felkértek ezért hívő közösségek nem egyszer, hogy beszél-
jek az ősrobbanásról. Veszélyes út. A hitünk nem az ősrobbanásra vo-
natkozó tudományos eredményeken alapul, és annak cáfolatával,
módosításával se fog megdőlni. Megjegyzem, máris vannak az ős-
robbanás-elméletnek az univerzumok végtelen számával operáló —
bár nem igazolt — változatai, vagy olyan felfogás is, hogy egy bizo-
nyos ponton a világmindenség tágulása megáll, és visszafele fordul,
a Nagy-reccs felé, azaz egy idő után majd folyamatosan zsugorodik.

Mondanunk sem kell, hogy — másrészt — nem azért hiszünk vagy
nem hiszünk, mert a tudósok hisznek vagy nem hisznek. Ez is kísér-
tés, amit elég sokszor tapasztalhatunk, hogy nagy tudósokra, X-re
vagy Y-ra hivatkoznak, hogy azok is hívők voltak. Mindenkit meg-
nyugtathatok ilyen szempontból — amennyire ez megnyugtató —,
hogy különböző felmérések szerint a természettudósok mintegy
50%-a hívő, 50%-a pedig hitetlen.

Azt a merész állítást is megkockáztatom, hogy Isten létét nem is le-
het bizonyítani, bármennyire és bármilyen kísérletek is történtek erre
az emberiség története folyamán. Nem is lenne Isten, ha a transzcen-
dens Isten beleférne a mi lombikjainkba vagy logikai kategóriáinkba.
Minden emberben van — a teremtett világot és önmagát szemlélve —
egy többé-kevésbé homályos érzés, „tükör által homályosan” látva, érez-
ve: nem lehet, hogy ennek az egész létnek „nincs értelme”, hogy az egész
csak úgy, céltalanul van. Erre épül azután a kegyelem, amely tényle-
gesen megadja a hitet.
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Ezt a bizonyos kegyelmet lehet persze visszautasítani és elfogad-
ni, sőt hitetlenül imádkozni is érte, ahogy az evangéliumi vak kol-
dus tette, kérve Jézust, hogy segítsen hitetlenségén, vagy ahogy
Mauriac, a nagy francia író megfogalmazta: „ahhoz, hogy imád-
kozzunk, nem kell hinnünk. Azért kell imádkoznunk, hogy higgyünk.”
Babits Mihály ezt így fejezte ki: „…szabad vagyok: olyan szabad, / mint
a bolond bogáncs a szélben / vagy vad bozót között a vad. / ’Vezes-
sen Hozzád a szabad ság.’ / így kérem olykor aki vár, / mert nem an-
nak kell az imádság, / ki Istent megtalálta már.” (Kiemelés tőlem — B. D.)

Hangsúlyozzuk tehát még egyszer, hogy a hit ajándék, Isten ingyen
ajándéka, amelyet kiérdemelni nem lehet, de törekedni rá, imádkozni
— mint láttuk — igenis lehet és kell, ha harmóniában akarunk élni
magunkkal, a világgal és mindenekelőtt Istennel. Mivel pedig a hit
ingyen ajándék, a hívőnek szerénynek, a szó igazi értelmében aláza-
tosnak kell lennie, távol kell legyen tőle az „igaz hívők” gőgje. Tiszte -
letben kell tartanunk minden egyes ember döntését, hiszen ezek a
döntések az emberi lélek legmélyén születnek, és nem tudhatjuk,
hogy ki-ki hol tart — és miért — az Isten felé vezető úton.

Ha viszont hitetlenek vagyunk, ne vezessük félre magunkat, hogy
nekünk „tudományos” a világnézetünk. Mint hitetlenek is, legyünk
szerények és tiszteljük azok döntését, akik egy teljesebb valóságban
hisznek (az ő szempontjukból emberileg kifejezve: ilyet feltételeznek).

Kár volna tagadni, hogy létezik mindkettő, melyek megcsúfolják a
tudományt és a vallást is.

A tudomány mindenhatóságának a hirdetése már tulajdonképpen
a felvilágosodás óta kísért, és különösen új lendületet vett a tudo-
mánynak a 20. század második felében elért sikerei nyomán. Valójá-
ban azonban a tudományos gőg, a tudományos mindentudás és min-
denhatóság „hite” nemcsak méltatlan a tudományhoz, de valójában
tudománytalan, a tudomány szellemével ellentétes magatartás.

A tudomány részéről is sokkal indokoltabb a szerénység, hiszen „a
végső kérdésekhez érve cserben hagy minket a tudomány” — álla-
pítja meg a neves fizikus, Paul Davies. Másrészt tudatában kell len-
nünk, hogy a tudomány nem fedi le, nem elégíti ki az emberi érdek-
lődés és igény sokirányúságát, teljességét. „Ha a tudomány lehetővé
teszi számunkra, hogy a természeti törvényeket formulákba öntsük,
ez csak a sokirányú emberi érdeklődés egyikét elégíti ki.” (Kiemelés
tőlem — B. D.) A társadalom „egyszerűen nem tudja elfogadni a tu-
domány egyeduralmát az emberi szférában” (Herbert Pietschman, a
Bécsi Egyetem már idézett professzora).

A torz vallásosságot valószínűleg e folyóirat lapjain nem kell rész-
letesen bemutatni. Az egyik megjelenési formája a külsőleges ájtatos-
kodás, kegyeskedés, amit Jézus annyira ostorozott. Ez sokszor abban
a formában jelentkezik, hogy bizonyos ájtatossági gyakorlatokat el-
végezve úgy gondolja valaki, hogy az Isten „köteles” nekem megtenni
ezt vagy azt. Vagyis Istent mintegy a saját szolgálatába akarja állítani,

Torz tudományosság
és torz vallásosság
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ahelyett, hogy szolgálná Őt. Nem kétséges, hogy ez az igazi vallásos-
sággal összeegyeztethetetlen, annak éppen az ellentéte. „A II. Vatiká-
ni zsinat egyszer s mindenkorra elutasította magától a triumfalizmust,
az uralkodó, diadalmas egyház látomását” (Sulyok Elemér).

A fanatizmus bármilyen köntösben is jelentkezik — akár a tudo-
mányosság vagy a vallásosság álruhájában, csak ártani tud az em-
beriségnek. A Nobel-díjas biológus, François Jacob szerint „a törté-
nelem kétségkívül bizonyítja, hogy semmi sem lehet annyira
veszedelmes, mint az ideológiák, a fanatizmusok…”

Befejezésül hadd beszéljek arról, hogy mint egyvalaki a mai fiziku-
sok közül, hogyan, miben látom a kereszténység, a Krisztus-követés
lényegét.

Jézus tanítását elsősorban az evangéliumokban találhatjuk meg,
és az evangélium szó jelentése — köztudottan — jó hír. De hát mi is
ez a jó hír? Mindenekelőtt az, hogy bár Isten számos egyedülálló
tulajdonsága: hatalma, nagysága, mindenhatósága mind igaz, de
Isten elsősorban maga a Szeretet — erre utal már maga a Szenthá-
romságról szóló alapvető tanítás is. Emberszeretete viszont abban
nyilvánult meg, hogy az általunk elérhetetlen és elképzelhetetlen
Szentháromságos transzcendens Isten egyik személye emberré lett,
hogy közel legyen hozzánk, hogy osztozzon az emberi sorsban és
kínhalálával megmutassa, mennyire szeret minket, hiszen „senki-
nek sincs annál nagyobb szeretete, mint ha életét adja barátaiért”.

Éppen a Szentháromsággal kapcsolatban szeretném megjegyezni a
következőket. Sokszor, és a hitoktatásban is — talán helyesen — könnyen
átsiklunk ennek a hittitoknak a nehézsége felett. A fő probléma, hogy
evilági fogalmakat kell alkalmaznunk transzcendens valóságokra, „ame-
lyeket a bölcs elméje fel nem ér”. Számos, sőt rengeteg hasonló prob-
lémát előhozhatnánk az örökélet részleteivel, a lélek és test halál utá-
ni sorsával, a kegyelem és szabad akarat viszonyával stb. kapcsolatban.
Szerintem létezik tehát „keresztény agnoszticizmus”, mert a transz-
cendens valóságról számos kérdésében elmondhatjuk, hogy „ignoramus
et ignoramibus”, legalábbis földi életünkben. A kinyilatkoztatás ezek-
re vonatkozóan alig valamit, sok esetben szinte semmit sem tartalmaz,
viszont tartalmaz mindent, ami az üdvösségünkhöz szükséges.

Visszatérve a „jó hírhez”, Jézus megvált a bűn rabságából, segít-
ségével lehetővé válik, hogy követni tudjuk az igazán emberhez mél-
tó célokat: az Isten és ember szolgálatát, és így elkerülhetjük a gaz-
dagság, a hatalom és az élvezet hajhászásának a csapdáit. Az
evangéliumokban sokszor (volt, aki megszámolta: több százszor) el-
hangzik a „ne féljetek” felszólítás. A világ zűrzavara, sokszor fojto-
gató gonoszsága közepette se kell félnünk, ha szorosan kötődünk Jé-
zushoz és őt követjük.

Társadalmunk, a mai emberiség problémái, válsága nagyon hosszú
tárgyalást igényelne. A sok-sok baj, probléma — nekem úgy tűnik

A kereszténység
lényege

Feladatunk
a 21. században
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— elsősorban a céltalanság, a sodródás, a másokkal nem törődés, a
közömbösség formájában jelentkezik, amelyek kölcsönös, ok-oko-
zati viszonyban állnak egymással.

Ezzel kapcsolatban álljon itt két idézet. Az egyik a Nobel-díjas író-
tól, Gustave le Cléziótól, aki ezt írja egyik hőséről: „Az ő számára még
hosszú az élet; jövőtlen és örömtelen teher, amit valószínűleg jó ötven
esztendeig fog cipelni…”, „…még hosszú idő áll előtte, teste még sok
mozgást és táplálékot fog kívánni. Jelentéktelen dolgok várták, férfi-
foglalkozások, pénz, nők, mindez, igen, mindez, ez az előtte halmo-
zódó sok undorító fáradtság.” (Kiemelések tőlem — B. D.) A másik Teréz
anyától: „A legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tuberku-
lózis, inkább az az érzés, hogy valaki nemkívánatos, senki sem törő-
dik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jóakaratú, a tevékeny
szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség.”

Feladatunk pedig, ha a válságot, a problémákat gyökerében akar-
juk megoldani, a „jó hír” hirdetése szóval és tettel ott és annak meg-
felelően, ahová kit-kit a Gondviselés állított. Mindenkinek megvan
a Gondviselés által kiszabott feladata. Ennek megtalálása és elvég-
zése lehet életünk célja és boldogságunk záloga.
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Sylvie Robert:
Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal

Sylvie Robert a szentignáci lelkiség szak  értője,
a párizsi Centre Sèvres okta tó ja. Könyvében át-
tekinti Loyolai Szent Ig nác életútját, de a fő hang-
súlyt a jezsuita rend alapító írásainak, elsősor-
ban a Lelkigyakor latos könyv, a Rendalkotmány és
a Zarándok elemzésére helyezi. A lelkiségi iro-
dalom által szívesen használt képet átvéve az
ignáci írásokból kirajzo lódó lelkiséget úton le-
vésként írja le. A szerző annak a lelki útnak a
szívét, belső összetartó erejét, sajátos ismérveit,
útjelzőit és tágabb környezetét tárja fel, ame-
lyet, miután ő maga már bejárta, Loyolai Szent
Ignác nekünk is ajánl, hogy „mindenben Istent
keressük és találjuk meg”.
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