
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad és én őbenne, 

az bő termést hoz.”         ( Jn 15, 5.) 
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EVOLÚCIÓ 

Ez a szó számomra eddig a biológiai törzsfejlődés alakulását jelentette, azaz 
azt a folyamatot, ahogyan az egysejtűekből kialakultak a bonyolult felépítésű 
élőlények. Kíváncsi lettem arra, hogy mit jelent ez a latin szó eredetileg. Először 
emlékeimben kutattam, és azt találtam, hogy a szó gyökere a „volo” ige lehet, ami 
azt jelenti: „röpül”. Igekötős alakja: „evolo”, azaz „kirepül”. Az evolúció tehát 
„kirepülés”. Ekkor arra gondoltam, hogy ez a szó nemcsak az élővilág fejlődését 
takarja, hanem ennél többet. A csillagászok azt állapították meg, hogy a világegyetem 
egyre tágul, a csillagrendszerek egyre távolodnak egy bizonyos kezdeti állapothoz 
képest, amit ősrobbanásnak neveznek. Mondhatnám, hogy „kirepülnek” az égitestek. 
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MEGLEPETÉS 

 Ezek után kinyitottam a latin szótáromat. Ott ez áll: „evolutio = könyvtekercs 
kigöngyölítése”. Egyáltalán nem erre számítottam. Tudom, hogy régen még nem 
lapozós könyveket írtak, hanem könyvtekercseket, amelyeket egyik farúdról egy 
másik farúdra tekertek át, így olvasták. Jézus is ilyen tekercsről olvasta fel a názáreti 
zsinagógában az ő küldetésének lényegét, Izaiás próféta rá vonatkozó jövendölését. 
(ld.: Lk 4, 18-19.) A könyvtekercs kigöngyölítése tehát azt jelenti, hogy valami 
olvashatóvá válik, megismerhető lesz. Az élővilág fejlődéséből például az olvasható 
ki, az válik megismerhetővé, hogy milyen gazdag a fantáziája az Alkotónak, hiszen 
temérdek faj létezik az élővilágban. Bölcsessége is mérhetetlen, hiszen ma is van 
létjogosultsága még az egysejtű lényeknek is. Pl. a mi egészségünket is ilyenek 
vigyázzák. Ők a fehér vérsejtek. Az Úr az időnek is ura. Évmilliókat szánt arra, hogy ez 
a fejlődési folyamat kialakuljon. Nem hiába nevezzük őt a szeretet Istenének. A 
Szeretet az, aki minden idejét, fantáziáját és bölcsességét arra használja, hogy széppé 
tegye életünket! 

EGYÉB EVOLÚCIÓK 
 Nézzük meg, mi minden van még a kirepülés, kibontakozás, egyre jobb 
megismerhetőség állapotában! 
 1. Az emberiség történelme 
 Régészeti és írásos emlékek segítségével jól nyomon követhető az ember 
társadalmi berendezkedésének alakulása az ősközösségtől a mai modern 
államformákig. Madách Imre remekműve, Az ember tragédiája szépen elénk tárja, 
hogy s mint akartak az emberek mindig jobb és jobb társadalmi létformát 
megalkotni. De még nem értük el a tökéletes formát. Még evolúcióban, a 
kibontakozás állapotában vagyunk. 
 2. Az Egyház történelme 
 Az első keresztények alkotta kis létszámú Ősegyház az idők során 
Világegyházzá nőtte ki magát. De ma is azt vallja, hogy folytonos megújulásra van 
szüksége. A jelen állapot még nem a végső. Rajtunk is áll, hogy a jövőben hogyan 
bontakozik ki az egyre tökéletesebb állapot irányába. 
 3. A Biblia értelmezésének fejlődése 

Az előző számban már szó volt arról, hogy hogyan lehet helyesen érteni a 
Bibliát. A Biblia teljes megértésének a kritériuma: Jézus. Mindaz, ami Őrá mutat, ami 
Vele egybevág, az a Biblia isteni üzenete. És mindaz, ami Őtőle idegen, az csak a 
Bibliának a gyarló emberi ruhája. Ilyen módon lehet helyesen érteni a Bibliát, Jézus 
fényében. Régen megalkotta az Egyház a maga hitének biztos saroktételeit, a 
megváltoztathatatlannak tartott dogmákat. Ma már létezik a „dogmafejlődés” 
fogalma. Ennek indokoltságát látjuk mindjárt a következő pontban. 
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4. A természettudományok fejlődése 
A tudomány fejlődésének egy bizonyos pontján még mindenki azt vallotta, 

hogy a Föld a világ közepe, és körülötte forog minden. Mígnem egyszercsak előállt 
valaki azzal a gondolattal. hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem éppen fordítva.  

Az Eppur si muove vagy E pur si muove olasz eredetű szállóige – szó szerinti 
jelentése:  És mégis mozog (a Föld)  – a legenda szerint a 
híres olasz csillagász, filozófus és fizikus Galileo Galileitől származik, amelyet röviddel 
halála (1642. január 8.) előtt mondott ki. Ezzel újra megerősítette az elméletét – 
amelyet az inkvizíció nyomására korábban kénytelen volt visszavonni – arról, hogy 
a Föld a Nap körül kering. 

Abban az időben még az volt az uralkodó nézet, amit a keresztény teológia is 
vallott, hogy a Föld mozdulatlan, és tulajdonképpen a világegyetem középpontja. Egy 
elfogadható magyarázat nélküli új nézet tényként való terjesztését és a Biblia ezzel 
kapcsolatos önkényes átértelmezését  eretnekségnek  tekintették. Ez 
akár halálbüntetést is vonhatott maga után. Nézeteiért Galilei a tárgyalása után 
kilenc évig, haláláig házi őrizetben volt. Hahner Péter történész véleménye szerint 
Galileit nem üldözték volna, ha csak csillagászati hipotézisként ismerteti nézeteit, és 
nem gúnyirat formájában támadja meg vele a pápaságot. „Érdemes azonban 
megemlíteni, hogy az ítéletet nem a pápa, hanem az inkvizíció nevében adták ki, 
vagyis nem tévedhetetlen döntésként. Egyes kortárs tudósok, mint Descartes, 
Gassendi és Mersenne ezt úgy értelmezhették, hogy a heliocentrikus világkép 
elítélése nem hittétel.”  (Forrás: Wikipédia) 

 
Más. Négy évszázaddal Krisztus születése előtt Demokritosz görög filozófus 

még azt állította, hogy az anyag atomokból áll, amelyek azonban már tovább nem 
oszthatók. (Az atom szó jelentése: „oszthatatlan”.) A mérőműszerek fejlődése révén 
később kiderült, hogy mégis. Az atomon belül vannak még apró részecskék: 
protonok, neutronok, elektronok. További mérések és megfigyelések alapján állította 
össze Mengyelejev orosz kémikus a kémiai elemek periódusos rendszerét 1869-ben. 
Ha jól számolok, akkor kb. 22 évszázadon keresztül tartotta magát az a nézet, hogy az 
atom tényleg oszthatatlan. De ez abban a korszakban nem jelentett életbevágó 
problémát. Itt is megállapítható, hogy Isten az idő ura. Nem siettette a dolgokat. 
Nem ez volt a legfontosabb. Ifjú koromban találkoztam olyan emberrel egy baranyai 
kis faluban, aki hitt a Bibliában, de azt nem hitte el, hogy ember járt a Holdon. Nem 
hiszem, hogy ez akadálya lett volna az ő mennybe jutásának. Ha nem is vagyunk 
természettudósok, azért még lehetünk a legfontosabb tudás birtokosai: Isten 
szeretett gyermekei vagyunk. 

Visszatérve a „dogmafejlődésre”. Látnunk kell, hogy nem szabad foggal-
körömmel ragaszkodni egy olyan állításhoz, amely ugyan sokszáz éven át tartotta 
magát, de ma már mégsem alkalmas az azóta egyre jobban felismert igazság 
megfogalmazására. 
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5. Az ember fejlődése 
Azt már régóta tudjuk, hogy az ember magzati korban végigmegy az egész 

törzsfejlődés minden szakaszán. Egysejtűként kezdi, és a 9. hónap végére kialakul a 
teljes emberi szervezet. Innentől kezdve inkább már csak mennyiségi fejlődés 
következik. Testileg. No de az ember nem csupán biológiai lény, hanem szellemi is. A 
megszületés után a szellemi fejlődés is meglódul. Persze összhangban van a test és a 
lélek, illetve kölcsönhatásban. Ép testben ép lélek. Ha a testnek megvan a szükséges 
táplálék és gondoskodás, van elég mozgási lehetősége, akkor a lélek is egészségesen 
fejlődik. Ingerszegény környezetben a szellemi fejlődés is szegényesebb lesz.  

A csecsemő nagyon önző módon mindent kisír magának. Sír, ha éhes, sír, ha 
tele a pelenka, sír, ha elhagyatva érzi magát. Az embernek ebből az önző állapotból 
kell eljutnia élete során az önzetlenségig, mások szolgálatáig. Arra a szintre kell 
eljutnia, hogy az életét ajándékká tegye mások számára. Ez az ember egyéni életének 
evolúciója. Ennek kialakítása kinek több, kinek kevesebb évébe kerül. Nem feltétlenül 
az éveink száma mutatja, hogy hol tartunk ebben az evolúciós folyamatban. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 Az eszmefuttatás során az derült ki számomra, hogy több evolúciós 
folyamatnak vagyunk a résztvevői. A kozmosz tágulásának jelenlegi szakaszában 
vagyunk, a történelem jelenlegi egyik „királyságának” uralma alatt élünk, a 
tudománynak igen fejlett fokán ugyan, de tudjuk, hogy ez sem tud minket minden 
betegségtől megóvni. Egyházunk is igyekszik lépést tartani a korral. Több, mint 50 
éve volt a sok reformot hozó II. Vatikáni Zsinat. De további megújulásra van szükség. 
A Biblia olvasásakor is egyre több dolog válik világossá számunkra. Egyéni életünkben 
is van még igazítani való, hogy életünket teljesen ajándékká tegyük mások javára. 

Keresztelő János szavait hallgatva az emberek ezt kérdezték: „Mit tegyünk?” 
(Lk 3, 10.) Számunkra is ez a kérdés. Mit tegyünk az evolúciók jelenlegi állapotában? 
Ezért kell összedugni a fejünket a családban, a baráti társaságokban, a templomi 
közösségekben, hogy kiötöljük, mi lenne a legcélszerűbb, amit most érdemes 
tennünk, amire most érdemes időt, energiát, szeretetet fordítanunk.  

PETŐFI SÁNDOR: AZ APOSTOL  
„A szőlőszem kicsiny gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 

A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, s ha a kis szőlőszemnek egy nyár 
kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, amíg megérik? Ez belékerűl 
évezredek vagy tán évmiljomokba, de bizonyára meg fog érni egykor, 
és azután az emberek belőle világvégéig lakomázni fognak.” (XI. rész, részlet) 

Majd arról ír, hogy a szőlő a sok-sok napsugártól érik, ugyanígy a földet is 
sugárok érlelik, de ezek nem nap sugárai, hanem az embereknek lelkei. S bár nem 
érjük meg a nagy szüretet, mégis erőt ad az a tudat, hogy mi is egy-egy sugár 
vagyunk.   *   *   * 

Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és égess, 
                               hinned kell, hogy a világ teveled is ékes!            (Tóth Árpád) 


